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نزاع/إنعدام أمن  نازحون داخليا   الجئون  عائدون  حماية  أمن غذائي  سبل المعيشة  مياه وٕاصحاح   فيضانات  زلزال

العراقالجمهورية العربية السورية

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: لمحة عامة عن األوضاع اإلنسانية (حتى 5 مارس/آذار 2013)

تواصل أوضاع انعدام األمن والنزوح الممتد تتسبب في احتياجات
 إنسانية كبيرة الحجم بالنسبة للعديد من العراقيين. 

 مازلت الحدود الساحليه الشماليه والقائم مع سوريا مغلة من سبتمبر
 اال امام الحاالت الطبية

أفغانستان

 
نازحًا داخليًا

٥,٧ مليون
عائدًا

تسبب النزاع المسلح وحالة انعدام األمن الممتدة والتعرض
 بكثرة للكوارث الطبيعية في خلق أوضاع إنسانية صعبة

 طويلة األمد.

٪٢٨
من السكان يعانون إنعدام األمن الغذائي

فلسطين

١,٨ مليون  محتاجًا

أدى استمرار اإلحتالل والنزاع  إلى أزمة 
 مزمنة، حيث تؤثر القيود المفروضة على

 حركة الناس والبضائع سلبا على سبل المعيشة
 وكسب الرزق. 

ايران

٥,٠٠٠ عائلة متأثرة

ضرب زالزال بقوة 5.5 على مقياس رختر
 مدينة باستاك، بمحافظة هرمزغان حيث قتل

 شخصان على االقل وجرح اكثر من ۳۰.

١٠,٠٠٠  نازحًا بسبب الفيضان

باكستان
أدت العمليات األمنية والعنف الطائفي الدائر في اقليم خيبر
 بختونخوا والمناطق القبلية الخاضعة للحكم الفيدرالي إلى

 موجات نزوح كبيرة الحجم. 

١ مليون  
نازحيًا داخليًا

 ١٠٨,٠٠٠
شخصًا عائدًا

 ٩٠,٠٠٠
شخصًا متضررًا

اليمن
فى يوم ۳۰ اكتوبر ۲۰۱۳ اندلع الصراع بين الحوثيين

والجماعات االسالمية السلفية فى مينة دماج. كما ان هناك
٤۰۰,۰۰۰ من العمال اليمنيين المغتربين العائدين، بدون عمل

١٣,١ مليون نسمة يعانون نقص المياه النظيفة واآلمنة 
٤٣٪       من السكان يعانون إنعدام األمن الغذائي

٣٠٦,٧٩   نازحًا داخليًا
٢٣٩,٠٣٢ الجئون من القرن األفريقي

 

٥٦,٥٤٤
نازحًا داخليًا

ليبيا
ترتبط اإلحتياجات اإلنسانية بشكل رئيسي 

 بالنزوح الداخلي. وتعتبر المجموعات المقيمة 
 بمواقع ومخيمات النازحين داخليا بطرابلس 
 وبنغازي وفي محيط مدينة سرت ومصراتة 

 وترهونة ودرج من أكثر الفئات تعرضاً للمخاطر.

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: لمحة عامة عن األوضاع اإلنسانية (حتى ۳۱ديسمبر/ كانون األول ۲۰۱۳)

يتسبب النزاع المسلح في موجات واسعة من النزوح الجماعي
مما يؤثر بشدة على سالمة المواطنين وسبل كسب رزقهم.

    www.unocha.org     www.reliefweb.int

الحدود واألسماء والتسميات الموضحة والمستخدمة على هذه الخريطة ال تعني إقرارا أو قبوال رسميا من قبل األمم المتحدة.  
تاريخ اإلنتاج: ۳۱ديسمبر/ كانون األول  ۲۰۱۳        

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


