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٤٣٧,٤٦٠ قتًال 
نازحاً داخل أنبار والمحافظات المحيطه بها

١,٣٤٢ قتًال فى مارس/إبريل
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٢٨٠,٠٠٠عائدًا  

عدد القتلي  ۲۰۱۳-۲۰۱٤ 

۰
۲۰۰
٤۰۰
٦۰۰
۸۰۰

۱۰۰۰
۱۲۰۰

مايويونيةيوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبرينايرفبرايرمارسأبريل

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

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 التسبب في 
إحتياجات إنسانية كبيرة الحجم بالنسبة للمواطنين العراقيين. 

أفغانستان

٦٣٠,٠٠٠ نازحًا داخليًا
٥,٧ مليون عائدًا

٥٠٠على االقل قتلى و٥٠٠٠ شخص تضرروا من االنهيار
األرضي في اقليم بدخشان

١٥٩قتلى و٧٠,٠٠٠ نازحًا
في ١٠ محافظات شمالية 

تسبب النزاع المسلح وحالة انعدام األمن واسعة النطاق والتعرض 
بكثرة للكوارث الطبيعية في خلق أوضاع إنسانية صعبة وطويلة 

األمد.  

٦١٪      من السكان يعانون إنعدام األمن الغذائي

فيضانات  

فلسطين

١,٨ مليون  محتاجًا

تسبب االحتالل واستمرار حالة النزاع إلى إيجاد 
أزمة مزمنة فيما يتعلق بالحماية، حيث تؤثر القيود 
المفروضة على حركة الناس والبضائع سلبا على 

سبل المعيشة وكسب الرزق. 

ايران

+٢,٠٠٠ شخصًا متضرًا

تضررت أقاليم جنوب خراسان، وغرب وشرق 
أزربايجان، وكرمان وسمنان، ومدينة دامغان 

نتيجة للفيضانات التي اجتاحتها. 

باكستان
أدى استمرار أوضاع انعدام األمن في اقليم خيبر بختونخوا 

والمناطق القبلية الخاضعة للحكم الفيدرالي إلى موجات 
نزوح كبيرة الحجم منذ ۲۰۰۸؛ كما تشهد مناطق أخرى 

من البالد احتياجات إنسانية. 
١ مليون نازحيًا داخليًا فى  خيبر بختونخوا / المناطق القبلية  

الخاضعة للحكم الفيدرالي 

 ٧٦,٠٠٠
عائدًا إلى المناطق القبلية الخاضعة للحكم الفيدرالي منذ نوفمبر٢٠١٣

٢٠٠ عدد الذين قضوا نحبهم بسبب انعدام األمن الغذائي

اليمن
على الرغم من التطورات السياسية اإليجابية في عام ۲۰۱۳، 
إال أن طول أمد النزاع والقصور التنموي واستمرار حالة عدم 

االستقرار ال يزالون المصدر الرئيسي لألزمة اإلنسانية.

١٣,١ مليون محتاجًا
٤٣٪       من السكان يعانون إنعدام األمن الغذائي

٣٠٩,٨٢٣   نازحًا داخليًا
٢٤٣,٢٢٠ الجئون من القرن األفريقي

 ٨٠,١٨٥
نازحًا داخليًا

 ٣٣,٩١٥
الجئ

ليبيا
ترتبط اإلحتياجات اإلنسانية المتبقية بشكل رئيسي 

بعمليات النزوح. ومؤخرا، أدى الصراع داخل 
وحول مدينة صبحة إلى نزوح 21000 شخص.

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: لمحة عامة عن األوضاع اإلنسانية (۳۰إبريل / نيسان ۲۰۱٤)

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: ۲۸ فبراير / شباط  ۲۰۱٤        

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


