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الهجرة إلى أوروبا عبر البحر
في ظل ندرة فرص الدخول إلى أوروبا عبر الطرق الطبيعية، يجد آالف 
األشخاص المهددين بالمالحقة القضائية وانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان
 في بلدانهم األصلية، أنفسهم يعبرون عبر طرق خطيرة من البحر.  في 

۲۰۱٤، قطع أشخاص من  ٤۰ دولة البحر األبيض المتوسط ليصلوا إلى 
أوروبا.  أكثر من نصف من وصلوا في العام ۲۰۱٤ كانوا من سوريا 

وإريتيريا.

أكثر من١٦٥,٠٠٠   الجئًا ومهاجرًا عبر البحر فى ٢٠١٤ 

أكثر من٣,٠٠٠          شخصًا مات أو ُفقد فى البحر حتى اآلن فى ٢٠١٤

أكثر من١٨,٠٠٠   طفًال وصل إلى مالطا وٕايطاليا فى ٢٠١٤ حيث                      

١٠,٠٠٠       منهم من غير ذويهم 
  

١٤ مليون
١٠,٨ مليون

٣,٢ مليون الجئًا
 أكثر من٢٠٠,٠٠٠ قتيًال

عدد الالجئين السوريين

توزيع السكان حسب النوع

مصر

العراق

األردن

تركيا

لبنان إجمالي السوريين المتضررين من النزاع

إجمالي المحتاجين داخل سورية

الالجئون
٣,٢ مليون
٪١٥,٢٧
فئات محتاجة اخرى
٤,٣ مليون ٢٠,٥٢٪

الباقى
٦,٩٦ مليون
٪٣٣,٢١

النازحون داخليا
٦,٥ مليون

٪٣١

نزاع/إنعدام أمن  نازحون داخلًيا   الجئون  عائدون  حماية  أمن غذائي  سبل المعيشة  مياه وٕاصحاح  

أفغانستانالعراقالجمهورية العربية السورية

فيضانات  

بسبب تصاعد حدة العنف في أنحاء متفرقة من العراق، وخاصة نينوا ودياال واألنبار، 
هناك موجة حادة من النزوح .  تحتضن منطقة كوردستان (داهوك وإربيل والسليمانية) 

٤۹٪ من إجمالي أعداد النازحين.

٥,٢ مليون إنسانًا محتاجًا 
١,٨مليون  نازحًا داخليًا  منهم٦٠٠,٠٠٠  بحاجة إلى المساعدة مع اقتراب الشتاء

٣,٤ مليون شخصًا آخرًا محتاجًا
٢٢٢,٤٦٨ الجئًا سوريًا 

تسبب النزاع المسلح وانعدام األمن بشكل واسع والفرصة الكبيرة
للتعرض للمخاطر الطبيعية في وجود محنًة إنسانيًة مزمنة.

٦٨٨,٠٠٠          نازحًا داخليًا
٥,٨ مليون          عائدًا

٢٣٤,٠٠٠                شخصًا من باكستان عبروا الحدود إلى 
أفغانستان بسبب العمليات العسكرية فى وزيرستان 

٨٥٣,٠٠٠         طفًال  يعانون من سوء التغذية 

باكستانفلسطين اليمن

 

ليبيا
النازحين  يغطي  أكتوبر  من  السابع  في  إنسانًيا  نداًء  اإلنساني  المنسق  أطلق 
والالجئين والمهجرين وشرائح المجتمع األكثر عرضًة والمجتمعات المضيفة 
التي تأثرت بسبب النزاع.  منذ ۱۳ يوليو، أجبر النزاع الغالبية العظمى من 

المجتمع الدولي، بما فيها األمم المتحدة، إلى مغادرة البلد بشكل مؤقت.

٣٣١,٣٠٢ محتاجاً منهم  ٢٨٧,٣١٨ نازحًا داخليًا
٣٥,٩٨٤ الجئًا فى ليبيا  

تسببت األضرار الفادحة الناتجة عن تصاعد 
العمليات القتالية لمدة ٥۰ يوًما بنزوٍح كبيٍر 
وسقوط أعداد كبيرة جدا في صفوف المدنيين 

ودماًرا في الممتلكات.

 ٢,٢٠٥      قتيًال  فلسطينّيا
أكثر من١٠٠,٠٠٠  نازحًا 

 ٧,٠٠٠            فلسطينيًا مهددين 
بالنقل من الضفة الغربية

وقع أحد عشر حزًبا سياسًيا والحوثيون على إتفاق السلم والشراكة الوطنية  والملحق 
والجوف  صنعاء  محافظات  في  العدائية  األعمال  إلنهاء  سبتمبر،  شهر  في  األمني 
ومأرب وعرمان.  ومن المرجح أن تستمر حالة من الشك وعدم الوضوح حتى يتم 

تشكيل حكومًة جديدة.

٢٤٧ قتيًال و٤٧٠ جريحًا  
١٤,٧ مليون محتاجًا منهم ٧,٦ مليون مستهدفين فى خطة االستجابة

 اإلنسانية  الخاصة باليمن

٣٣٥,٠٠٠ نازحًا  و ٢٤٦,٠٠٠ الجئًا

تسببت العمليات األمنية في شمال وزيرستان والمناطق القبلية المدارة 
فيديرالًيا بحركة كبيرة للسكان من باكستان إلى أفغانستان.  كما سببت 
األمطار المتأخرة أضراًرا للزراعة والمساكن وشبكة الطرق وزادت 

من القلق حول الصحة العامة للسكان.

١,٨ مليون  نازحًا داخليًا 
٨٠٠,٠٠٠    من المناطق القبلية الخاضعة للحكم الفيدرالي

٢,٥ مليون  متضررًا من الفياضانات  

 نينوا

 دهوك
 إربيل

السليمانية
 دياال

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: لمحة عامة عن األوضاع اإلنسانية (سبتمبر/أيلول-أكتوبر/تشرين األول ۲۰۱٤)

يتسبب النزاع المسلح بنزوح على نطاٍق واسع ويؤثر بشكٍل بالٍغ على  سالمة الناس
 ومجريات حياتهم اليومية.

    www.unocha.org     www.reliefweb.int
تاريخ اإلنتاج: ۲۸  أكتوبر / تشرين األول  ۲۰۱٤        الحدود واألسماء والتسميات الموضحة والمستخدمة على هذه الخريطة ال تعني إقراراً أو قبوالً رسمياً من قبل األمم المتحدة.  

majidi@un.org :استخالص أراء 
  المصادر: قسم رسم الخرائط التابع لألمم المتحدة، وأوتشا، وشركاء األمم المتحدة        
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