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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. 

۹٥٦٫٤٥٦ الجئاً ومهاجراً وصلوا إلى أوروبا عبر البحر فى ۲۰۱٥:
۸۰۱٫۹۱۹ فى اليونان  ۳٫۸٤٥ فى اسبانيا

۱٥۰٫۳۱۷ فى  إيطاليا   ۱۰٦ فى مالطا 
۳٫٦۹٥  شخصاً مات أو فُقد فى البحر فى ۲۰۱٥(حتى ۱۸ ديسمبر/كانون األول۲۰۱٥) سرت 

مصراتة 

سبها

عدد الالجئين السوريين (٤٫٤ مليون)
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نزاع/إنعدام أمن  نازحون داخلًيا   الجئون  عائدون  حماية  أمن غذائي  سبل المعيشة  مياه وٕاصحاح  

أفغانستانالعراقاألزمة السورية

فيضانات  

لـ اإلنسانية  الشتاء  احتياجات  تغطية  على  اإلنسانية  المنظمات  تعمل 
٥۸٥,۰۰۰ نازح عبر البالد. باإلضافة إلى ذلك، فإن هناك ۱۳۲,۰۰۰ 
الجئ سوري في إقليم كردستان العراق سيتم مساعدتهم عن طريق توفير 
(والتي  الباردة  الحرارة  درجات  تؤكد  األساسية.  المنزلية  المستلزمات 
تتراوح بين ٥ درجات إلى ۹ درجات تحت الصفر) في إقليم كردستان 
الكيروسين  من  مستدامة  مؤن  لوجود  الملحة  الحاجة  علي  العراق 
أساسية  شتوية  احتياجات  إلى  باإلضافة  والتدفئة،  الطبخ  في  المستخدم 

أخرى. 

تمت مساعدة أكثرمن۱۰۰,۰۰۰ شخص في ۱٥ إقليم ممن طالهم تأثير الزلزال 
الذي بلغت قوته ۷٫٥ درجة. تصاعد النزاع بين الجماعات المسلحة غير الحكومة 
إدعت  حSيث  ديسمبر،  في  هالمند  إقليم  في  األفغاني  القومي  األمن  وقوات 
الجماعات المسلحة سيطرتها على بعض األحياء. يستمر النزوح الناتج عن النزاع 

في التزايد في األقاليم الوسطى والجنوبية والشمالية والشرقية من البالد. 

إعصارزالزل

باكستاناألرض الفلسطينية المحتلة اليمن

 

ليبيا
أثر النزاع المسلح وإنعدام اإلستقرار السياسي  على أكثر من ۳ 
النازحين،  العدد  هذا  يشمل  البالد.  عبر  شخصاً  ماليين 
الصراع،  من  المتضررين  نازحين  الغير  واألشخاص 
والالجئين، وطالبي اللجوء والمهاجرين. تتمركز األزمة بشكل 
رئيسي في المناطق الحضرية  حيث يقع أغلب القتال في المدن 
الكبرى مثل بنغازي وطرابلس ومصراتة وسرت وسبها ودرنا. 

۲٫٤٤ مليون محتاجًا         
٤۳٥,۰۰۰   نازحًا داخليًا 

۲٥۰,۰۰۰    الجئًا و طالبًا للجوء و مهاجرًا 

أنحاء األراضي  تصاعدت االشتباكات والهجمات في كافة 
الفلسطينية المحتلة واسرائيل منذ منتصف سبتمبر ۲۰۱٥، 
و  المدنيين  المصابين  أعداد  في  كبير  ازدياد  إلى  أدى  مما 
إثارة مخاوف خطيرة بشأن الحماية. مازال الفلسطينيون في 
تحمل  في  مستمرون  خاص،  بشكل  منهم  النازحون  غزة، 

عواقب عدوان ۲۰۱٤. 

۲٫۳ مليون محتاجًا فى فلسطين
۹٥,۰۰۰   نازحًا فى غزة

من   ٪۸۲ يحتاج  اليمن.  في  الناس  حياة  تدمير  في  في  النزاع  يستمر 
احتياجاتهم  لتلبية  المساعدة  أشكال  من  شكل  إلى  اليمن  في  األشخاص 
األساسية أو لحماية حقوقهم. اشتدت حدة االحتياجات بين الفئات األكثر 
النزاع في تجاهل  فيه أطراف  الذي يستمر  الوقت  للخطر في  عرضة 
إيصال  في  اإلنسانية  المنظمات  تستمر  التحتية.  والبنية  المدنيين  حياة 

المساعدات التي تشتد الحاجة إليها عبر البالد. 

٥٫۹٥٥ قتيًال و ۲۸٫۱۱۱جريحاً (حتى٢٠ ديسمبر، منظمة الصحة العالمية)
۲٫٥ مليون نازحًا داخليًا

 
 

تستمر عودة النازحون إلى المناطق القبلية المدارة فدرالياً. مع عدم حدوث 
نزوح جديد، فإن محور االستجابة يتحول بشكل متزايد نحو عودة مستدامة. 
تستمر الحكومة في االستجابة الحتياجات األشخاص المتضررين من الزلزال 
الذي بلغت قوته ۷٫٥ درجة في أكتوبر الماضي. كما ساهم الشركاء اإلنسانيون 

بمساعدات ثنائية من أجل دعم استجابة الحكومة.

۱,۲ مليون نازحًا داخليًا 
۰٫۹ مليون نازحًا من المتوقع عودتهم في ٢٠١٥ 

۰٫۷  عائدًا                           
۱,٥ مليون الجئًا أفغانًيا

إقليم 
كردستان

المقاطعات / المحافظات التأثره

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: لمحة عامة عن األوضاع اإلنسانية (نوفمبر/ ديسمبر ۲۰۱٥)

درنة 

www.reliefweb.int /www.unocha.org
الحدود واألسماء والتسميات الموضحة والمستخدمة على هذه الخريطة ال تعني إقراراً أو قبوالً رسمياً من قبل األمم المتحدة.  

  المصادر: قسم رسم الخرائط التابع لألمم المتحدة، وأوتشا، وشركاء األمم المتحدة         استخالص أراء: majidi@un.orgتاريخ اإلنتاج: ۰۳ يناير/كانون الثانى ۲۰۱٥        

بنغازي 

القتال مستمر في التصاعد في مختلف أنحاء سورية مما أدى لزيادة أعداد النازحين وتفاقم االحتياجات اإلنسانية. بحلول ۳۰ 
نوفمبر۲۰۱٥ نزح ما يقرب من ۱٫٥ مليون شخص خالل هذا العام وحده، وكثير منهم قد نزحوا لعدة مرات، بينما هرب 

مئات اآلالف إلى البلدان المجاورة. واليزال الوصول اإلنساني محدوداً جدا لما يقرب من ٤٫٦ مليون شخص ممن يعيشون 
في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. 

طرابلس 

أرقام أساسية (داخل سوريا)

۱۳٫٥ مليون  محتاجًا 
                            

٦٫٥ مليون    نازحًا  
۱۰ مليون    محتاجًا ٤٫٥ مليون  فى مناطق يصعب الوصول إليها        

٤۷۰٫۰۰۰  عائدًا   ۳,۲ مليون  نازحًا داخليًا  

۷,٤ مليون     محتاجًا         ۲۷۱٫۷۷۹  نازحًا داخليا جديًدا فى ٢٠١٥ 
۲۳٦٫۸۸۱  الجئ باكستاني (حتى ٢٣ ديسمبر/كانون األول ٢٠١٥)

۸٫۳٤٦      ضحايا مدنيين (من١ يناير/كانون الثاني وحتى ٣٠ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٥) 


