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

النزاعات و الفقر والمالحقة القضائية. 

١٠٣,٠٠٠   الجئًا ومهاجرًا وصلوا إلى أوروبا عبر البحر فى ٢٠١٥ 
١,٨٦٧          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 (٤٦٪ أطفال)  

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

     

   

عدد الالجئين السوريين (۳۹۳,۳,۹۸٤)

مصر

العراق

األردن

تركيا

لبنان

١,٧٧٢,٥٣٥

١,١٧٤,٦٩٠

٦٢٩,١٢٨

٢٤٩,٦٥٦

١٣٤,٣٢٩

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

أفغانستانالعراقاألزمة السورية

فيضانات  

نزح ما يقرب من ۳۰۰۰۰۰ شخًصا على النزوح من الرمادي 
في  العسكرية  بعملياتها  الحكومة  بدء  منذ  األنبار  محافظة  في 
المنطقة في الثامن من أبريل.  تشير التقديرات إلى أنَّ ۹۸۰۰۰ 
مدينة  في   ۱۲۰۰۰ فيهم  بمن  تكريت  إلى  عادوا  قد  شخًصا 
القوات  إستعادة سيطرة  منذ  الدين  في محافظة صالح  تكريت 
هؤالء  منه  الكثير  أبريل.   في  المنطقة  على  العراقية  األمنية 
الغذائية  المساعدات  ذلك  في  بما  اإلنساني  للعون  ماسٍة  بحاجة 

والحماية.
٨,٢ مليون إنسانًا محتاجًا 
٣,١ مليون  نازحًا داخليًا  

إزدادت حدة النزاع في النصف األول من العام الجاري، مما أثر على أجزاء كبيرة من البالد.  إنَّ أزمة 
الالجئين البكستانية قد أصبحت أزمًة مزمنة وممتدة ألمٍد طويل كما اليزال هناك أفغان يعودون من 

باكستان ولكنهم غير موثقين.

٧,٤ مليون  إنسانًا محتاجًا 
٦٧,٧٢٧     نازحًا داخليا فى ٢٠١٥

٦٨,٣٣٢     عائدًا أفغانيًا غير مسجًال بسبب التحرش و المضايقات
٢٠٥,٤٣٤ الجئًا من باكستان (حتى ٦ يونيو ٢٠١٥)

١,٨١٠         قتيًال مدنيًا في الربع األول من ٢٠١٥

باكستانفلسطين اليمن

 

ليبيا
إنَّ األزمة السياسية أدت إلى زيادة النزاع المسلح سوًء خالل العام 
۲۰۱٤، حيث أثر امتداد العنف على ۳ ماليين شخًصا من الالجئين 
أمام  المعيقات  أهم  وأحد  والمهاجرين.   السياسي  اللجوء  وطالبي 

العون اإلنساني هو محدويدة 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  الفسطينية  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 وفجوة تمويلية كبيرة القدرة على 
حلوال  إيجاد  فيها  بما  ذلك،  على  المترتبة  لالحتياجات  االستجابة 

مستدامة للنازحين.

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

رفع النزاع المسلح عدد األشخاص المحتاجين للعون اإلنساني بنسبة ٪۳۳ .  
دوالًرا  مليار   ۱٫٦ إلى  الحاجة  تقدر  لليمن  اإلنسانية  االستجابة  خطة  إنَّ 

وتشمل خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين أيًضا.

٢١,١ مليون محتاجًا
٢,٨٨٨قتيًال و ١٢,٨٧٩ جريحًا (حتى ١٧ يونيو)

أكثر من مليون نازحًا داخليًا 
١٥,٢ مليون محتاجًا للرعاية الصحية

 

بعد   ۲۰۱٥ مارس  في  فيديرالًيا  المدارة  المناطق  إلى  الرجوع  أستأنف 
عودة ۳۷۰۰۰ عائلة إلى بارا وشمال وجنوب وزيرستان.  ومن المخطط 
العام ۲۰۱٦.  ومما يجدر ذكره أن  العودة على مدار  أن تستمر عملية 

التمويل اإلنسان يضعيف للغاية

١,٦ مليون نازحًا داخليًا 
١ مليون    نازحًا عائدًا من ٢٠١٥ 

١,٥ مليون  الجئًا
٦٢٩        الجئًا غير أفغانى 
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الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: لمحة عامة عن األوضاع اإلنسانية (مايو/ أيار - يونيو/ حزيران ۲۰۱٥)
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األجزاء  في  مؤخًرا  العنف  إشتدت حدة  تتصاعد.   القتال  فإنَّ عمليات  الخامس،  عامها  في  السورية  األزمة  تستمر  فيما 
الشمالية، والشمالية الشرقية والجنوبية من البالد مما فاقم االحتياجات اإلنسانية وتسبب في نزوح ما يقرب من ۸٥۰۰۰۰ 
شخصا خالل العام الحالي فقط، في حين أدت إلى التسبب في فرار مئات اآلالف إلى خارج البالد.  واليزال الوصول 

اإلنساني محدوًدا جًدا لما يقرب من ٤۲۲۰۰۰ شخًصا محتاجا جداً ممن يعيشون في المناطق المحاصرة.
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