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الهجرة إلى أوروبا عبر البحر
في ظل ندرة فرص الدخول إلى أوروبا والتهديد  بالمالحقة القضائية 

وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان في بلدانهم األصلية، يعرض 
آالف األشخاص أنفسهم للخطر عن طريق السفر عبر البحر باستخدام 

مسارات غير منتظمة وغير آمنة. في ۲۰۱٤، قطع أشخاص من٤۰ دولة 
البحر األبيض المتوسط ليصلوا إلى أوروبا.  أكثر من نصف من وصلوا 

في العام ۲۰۱٤ كانوا من سوريا وإريتيريا.

٣٥,٠٠٠   الجئًا ومهاجرًا وصلوا إلى أوروبا عبر البحر فى ٢٠١٥ 
١,٧٢٧       شخصًا مات أو ُفقد فى البحر حتى اآلن فى ٢٠١٥

                      

أرقام أساسية (داخل سوريا)

٧,٦ مليون       ١٢,٢مليون
نازحًا                                     إجمالي المحتاجين (٤٦٪ أطفال)  

٥٦٠,٠٠٠       ٤,٨مليون                   
الجئًا فلسطينيًا                       فى مناطق يصعب الوصول إليها

     

   

عدد الالجئين السوريين (۳,۹۸۸,۸٥۷)

مصر

العراق

األردن

تركيا

لبنان

١,٧٥٨,٠٩٢

١,١٩٦,٥٦٠

٦٢٨,٤٢٧

٢٤٧,٨٦١

١٣٣,٨٦٢

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

أفغانستانالعراقاألزمة السورية

فيضانات  

العراق  من  متعددة  مناطق  في  المتزايد  العنف  تسبب 
وخاصًة في نينوا ودياال واألنبار في موجة نزوح واسعة 
خلق  فى  العسكرية  العمليات  إستمرار  وتسبب  النطاق. 

موجة جديدة من النزوح في الرمادي.

٥,٢ مليون إنسانًا محتاجًا 

٢,٧ مليون  نازحًا داخليًا  

تزايدت االحتياجات اإلنسانية في أفغانستان  منذ أوائل ۲۰۱٥ مع زيادة الصراع بين الدولة والجهات 
المسلحة غير الحكومية. وتدفق الالجئون الباكستانيون بسبب تصاعد حدة العمليات العسكرية فى شمال 

وزيرستان.

٧,٤ مليون  إنسانًا محتاجًا 
١٩,٢٠٠     نازحًا داخليا نتيجة الصراع

٥٧,٠٠٠     عائدًا غير مسجًال بسبب المضايقات وسوء المعاملة
٢٤٣,٠٠٠ الجئًا من باكستان

١,٨١٠         قتيًال مدنيًا في الربع األول من ٢٠١٥
٩,٠٠٠     عائلة تأثرت بسبب االنهيارات والفيضانات

باكستانفلسطين اليمن

 

ليبيا
أدت األزمة السياسية إلى تفاقم النزاع المسلح وتصاعد العنف خالل 
فيهم  بمن  شخص  مليون   ۲ من  أكثر  على  أثر  مما   ،۲۰۱٤ عام 
إيصال  عملية  وتظل  والمهاجرين.  اللجوء  وطالبي  الالجئين 

المساعدات اإلنسانية تحدًيا كبيًرا لمؤسسات العمل اإلنساني.

٤٠٠,٠٠٠   نازحًا داخليًا 
٣٦,٩٨٤       الجئًا فى ليبيا

٢,٣٨٣      قتيًال
  

مجال  في  األمد  وطويلة  مزمنة  أزمٍة  من  فلسطين  معاناة  تستمر 
الحماية. تستمر العواقب التي نتجت عن أعمال العنف التي دارت في 
يوليو/أغسطس۲۰۱٤ في التاثير على الفلسطينيين في غزة، بما في 
ومحدودية  التحتية  البنى  في  والدمار  الكبرى  النزوح  حالة  ذلك 

الوصول إلى الخدمات األساسية.

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

 ٧,٠٠٠ فلسطينيًا مهددين بالنقل 

تسبب الصراع المسلح المتصاعد على مدى األسابيع الستة الماضية فى تفاقم 
للعون  المحتاجين  األشخاص  عدد  وقد وصل  النطاق  واسعة  إنسانية  أزمة 
اإلنساني  إلى ۱٦ مليون شخص. ومن تاريخ ۱۹ مارس تشير التقديرات 

 : إلى أنَّ

١,٢٤٤قتيًال و ٥٠٤٤ جريحًا (حتى ٢٧ إبريل)
أكثر من ٣٠٠,٠٠٠ نازحًا داخليًا 

١٠,٢٦٣ مهاجرًا إلى القرن األفريقي
١٢ مليون  يعانون من إنعدام األمن الغذائي

تسببت العمليات األمنية في شمال وزيرستان ومنطقة بارا في خيبر في 
وإلى  باكستان  في  كبرى  نزوٍح  في موجة  فيديرالياً  المدارة  المناطق 

أفغانستان.

١,٦٧ مليون نازحًا داخليًا 
١ مليون نازحًا عائدًا من ٢٠١٥ 

١,٦ مليون الجئًا مسجًال من أفغانستان
٢٠,٥٧٩ طفًال ٩,٥٨٠ إمرأة بدون خدمات وقائية في كوهات 
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عبر المجتمع الدولي عن قلقه بسبب محدودية الوصول إلى المدنيين في مخيم اليرموك.  وقد فر أكثر من ۱۹٥۰۰۰ 
شخًصا من أماكن سكناهم في كافة أنحاء سورية بسبب تزايد حدة العنف أو خوفهم من وصول العنف إليهم خالل فترة 
هذا التقرير.  وقد إزدادت مساحة المناطق المحاصرة في سورية مما زاد من معاناة ٤٤۰۰۰۰ إنسان وضاعف  عدد 

أولئك الذين يعيشون تحت الحصار.


