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الهجرة إلى أوروبا عبر البحر
في ظل ندرة فرص الدخول إلى أوروبا، يعرض آالف األشخاص أنفسهم 
للخطر عن طريق السفر عبر البحر باستخدام مسارات خطرة فارين من 

النزاعات و الفقر والمالحقة القضائية. 

٣٥١,٣١٤ الجئًا ومهاجرًا وصلوا إلى أوروبا عبر البحر فى ٢٠١٥:
٢٣٤,٧٧٨ فى اليونان  ١١٤,٢٧٦ فى ايطاليا

٢,١٦٦ فى اسبانيا     ٩٤ فى مالطا 
٢,٦٤٣  شخصًا مات أو ُفقد فى البحر حتى اآلن فى ٢٠١٥ الجبل الغربي  سرت 

مصراتة 

صبحة 

أرقام أساسية (داخل سوريا)

٧,٦ مليون       ١٢,٢مليون
نازحًا                                     إجمالي المحتاجين   

٦٥٠,٠٠٠       ٤,٥مليون                   
الجئًا فلسطينيًا                       فى مناطق يصعب الوصول إليها

     

   

عدد الالجئين السوريين (۰۸۹,۰۲۳,٤)

مصر

العراق

األردن

تركيا

لبنان

١,٩٣٨,٩٩٩

١,١١٣,٩٤١

٦٢٩,٢٤٥

٢٥٠,٤٠٨

١٣٢,٣٧٥

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

أفغانستانالعراقاألزمة السورية

فيضانات  

من ۸  يقرب  ما  إلى  مساعدات  إلى  يحتاجون  من  عدد  وصل 
مليون شخص في مختلف أنحاء العراق، أي ما يقرب من ربع 
تعداد السكان. وعلى الرغم من أنه قد تم حشد الموارد إال أن 
ليمثل ذلك عبًئا  المتاحة،  الموارد  االحتياجات اإلنسانية تتعدى 
األكثر  السكان  إلى  والوصول  االستجابة  على  القدرة  على 

عرضة للخطر. 
٨,٦ مليون   إنسانًا محتاجًا 
٣,٢ مليون  نازحًا داخليًا  

إزدادت حدة النزاع في النصف األول من العام الجاري، مما أثر على أجزاء كبيرة من البالد. إنَّ أزمة 
المسجليين  غير  األفغان  عودة  تزال  ال  كما  وممتدة.  مزمنة  أزمًة  أصبحت  قد  البكستانية  الالجئين 

مستمرة.

٧,٤ مليون    إنسانًا محتاجًا 
١٣٣,٧٨٠     نازحًا داخليا جديًدا فى ٢٠١٥ (حتى ٣١ يوليو/تموز)

١١٤,٩١٢     عائدًا أفغانيًا غير مسجًال من إيران وباكستان (حتى ٣٠ يونيو/حزيران)
٢٠٥,٤٤٩   الجئًا من باكستان (حتى ٣٠ يونيو/حزيران ٢٠١٥)

٤,٩٢١            قتيًال مدنيًا تم تسجيلهم في النصف األول من عام ٢٠١٥

باكستاناألرض الفلسطينية المحتلة اليمن

 

ليبيا
أثر تصاعد النزاع وامتداد العنف منذ عام ۲۰۱٤ على أكثر من ۳ 
ماليين شخًصا بينهم الجئين وطالبا لجوء والمهاجرين. وأحد أهم 

المعيقات أمام تقديم المساعدات اإلنسانية هو صعوبة الوصول 
اإلنساني للمحتاجين.

٢,٤ مليون  متضررًا غير نازحًا         
٤٣٥,٠٠٠   نازحًا داخليًا 

٢٥٠,٠٠٠    الجئًا و طالبًا للجوء و مهاجرًا 

  

ممتدة  حماية  أزمة  من  تعاني  المحتلة  الفلسطينية  األرض  مازالت 
ومزمنة. إن عواقب األعمال العدائية التي وقعت في يوليو-أغسطس 
۲۰۱٤ مازالت تؤثر على الفلسطينيين في غزة، بينما يمنع الحصار 
المتواصل وحالة اإلنقسام الداخلي ونقص تمويلي كبير القدرة على 
حلوال  إيجاد  فيها  بما  ذلك،  على  المترتبة  لالحتياجات  االستجابة 

مستدامة للنازحين.

١,٩ مليون محتاجًا فى فلسطين
١٠٠,٠٠٠نازحًا فى غزة

ُيلِحق النزاع ضرًرا شديًدا ومتزايًدا بالمدنيين، حيث تم اإلبالغ عن استخدام 
األسلحة والمتفجرات في المناطق المأهولة بالسكان وهجمات على المدنيين 
للقانون  خرًقا  تشكل  أعمال  وهي  األطفال،  وتجنيد  المدنية  التحتية  والبنية 
الدولي اإلنساني. وقد أدت القيود على الواردات التجارية إلى نقص شديد في 

البضائع الحيوية مثل الطعام واألدوية والوقود. 

٢١,١ مليون محتاجًا
٤,٦٢٨ قتيًال و ٢٣,٩٧٠جريحاً (حتى ٢٠ أغسطس ، منظمة الصحة العالمية)

١,٤ مليون نازحًا داخليًا 
١٢,٩ مليون محتاجًا للرعاية الصحية

 
 

بدأت العودة إلى المناطق التي تديرها الحكومة الفيدرالية في مارس/آذار 
۲۰۱٥ وحتى اآلن عادت ۳۸,۰۰۰ أسرة. وقد أثرت الفيضانات على 

۱٫٦ مليون شخص خالل شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، وتدير 
السلطات الحكومية وحدها عمليات االستجابة. 

١,٥ مليون نازحًا داخليًا 
١ مليون    نازحًا عائدًا من ٢٠١٥ 

٥٠٠,٠٠٠  الجئًا
١,٥ مليون الجئًا أفغانى 

 نينوا
 دهوك
 إربيل

السليمانية

 دياال

أمانة العاصمة

شبوة

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: لمحة عامة عن األوضاع اإلنسانية (يوليو/تموز - أغسطس/آب ۲۰۱٥)
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القتال مستمر في التصاعد في مختلف أنحاء سورية مما أدى لزيادة أعداد النازحين وتفاقم االحتياجات اإلنسانية. 
بحلول ۳۱ يوليو/تموز نزح ما يقرب من ۱٫۲ مليون شخص خالل هذا العام وحده، وكثير منهم قد نزحوا لعدة 

مرات، بينما هرب مئات اآلالف إلى البلدان المجاورة. واليزال الوصول اإلنساني محدوًدا جًدا لما يقرب من 
٤۲۲۰۰۰ شخص محتاج جداً ممن يعيشون في المناطق المحاصرة.
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