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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. 

٦٨٠,٩٢٨ الجئًا ومهاجرًا وصلوا إلى أوروبا عبر البحر فى ٢٠١٥:
٥٣٧,٤٦٠ فى اليونان  ٣,٨٤٥ فى اسبانيا

١٣٩,٥١٨ فى  ايطاليا   ٩٤ فى مالطا 
٣,١٧٥  شخصًا مات أو ُفقد فى البحر حتى اآلن فى ٢٢ أكتوبر ٢٠١٥

                      

الجبل الغربي  سرت 
مصراتة 

صبحة 

عدد الالجئين السوريين (٤٫۱۸۰٫٦۳۱)
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٢,١٨١,٢٩٣

١,٠٧٨,٣٣٨

٦٣٠,٧٧٦

٢٥٠,٤٠٨

١٢٨,٠١٩

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

أفغانستانالعراقاألزمة السورية

فيضانات  

يزداد الوضع اإلنساني تدهوراً في العراق مع استمرار النزاع 
ليقلل من آليات التكيف ويحد التمويل. تسببت األمطار الغزيرة 
التي بدأت يوم ۲۸ أكتوبر في فيضانات ببغداد وما حولها بسبب 
قلة الصرف السطحي مؤدية إلي فيض أنظمة الصرف الصحي. 
 ٦٥,۰۰۰ من  يقرب  ما  علي  خطيراً  تأثيراً  الفيضانات  أثرت 
شخص مقيمين في أكثر من ۲۰ موقع ومخيم بمحافظتي بغداد 
هذه  وقوع  بسبب  صحية  مخاطر  في  تسبب  مما  واألنبار 

الفيضانات في نفس مناطق تفشي وباء الكوليرا.

في ۲٦ أكتوبر، ضرب زلزال قوته ۷٫٥ درجة إقليم بداكشان متسبباً في وفاة ۱۲٦ شخص وإصابة 
٤۸۹ وإتالف ٦,۲۸٤ منزالً وتدمير ٤,٦٦٥ منزالً في ۱٥ إقليم. وإضافًة إلى ذلك، أدي احتدام القتال 
وتدهور الموقف األمني إلى نزوح اآلالف في جميع انحاء أفغانستان. ويظل الالجؤون الباكستانيوون 

عالقون فيما يعتبر اآلن أزمة الجئين طويلة األمد.

٧,٤ مليون      محتاجًا 
١٦٩,٨٢١     نازحًا داخليا جديًدا فى ٢٠١٥ (حتى ٣١ يوليو/تموز)

٧٨,٨٥٣   محتاج للمساعدة (حتى ١ نوفمبر/حزيران ٢٠١٥)

زلزالإعصار

باكستاناألرض الفلسطينية المحتلة اليمن

 

ليبيا
 ۳ من  أكثر  علي  السياسي  االستقرار  وانعدام  المسلح  النزاع  أّثر 
مليون شخص في ليبيا. يشمل هذا العدد النازحين وغير-النازحين 
المتأثرين بالنزاع والالجئين وطالبي اللجوء  والمهاجرين. تتمركز 
األزمة في المناطق الحضرية حيث أن أغلب القتال يحدث في مدن 

كبرى مثل بنغازي وطرابلس ومصراتة وسرت وصبحة ودرنة.
٢,٤٤ مليون محتاجًا         

٤٣٥,٠٠٠   نازحًا داخليًا 
٢٥٠,٠٠٠    الجئًا و طالبًا للجوء و مهاجرًا 

  

أنحاء  جميع  في  االشتباكات  تزايدت   ۲۰۱٥ سبتمبر  منتصف  منذ 
من  كبير  عدد  عنه  نتج  مما  واسرائيل  المحتلة  الفلسطينية  األرض 
الضحايا المدنيين وإثارة مخاوف تتعلق بالحماية. يستمر الفلسطينيون 
في غزة وخاصة النازحون في تحمل عواقب األعمال العدائية التي 

جرت في ۲۰۱٤. 

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

ضرب إعصار شاباال أربع محافظات في اليمن مسبباً أمطاراً غزيرة مما 
أثر علي ۱٫۱ مليون شخص وتسبب في نزوح ٤۰,۰۰۰. كما تسبب النزاع 
الدولي  القانون  في  انتهاكات  اإلبالغ عن  تم  للمدنيين.  الخسائر  ازدياد  في 
اإلنساني نتيجة الستخدام األسلحة والمفرقعات في مناطق مأهولة بالسكان 
التحتية وتجنيد األطفال. حّد حظر اإلستيراد  المدنيين والبنية  وهجوم علي 

التجاري من توفر المواد األساسية مثل الغذاء والدواء والوقود. 

٥,٦٩٣ قتيًال و ٢٦,٨٩٥جريحاً (حتى ٢٧ أكتوبر ، منظمة الصحة العالمية)
٢,٣ مليون نازحًا داخليًا (حتى ١٥ أكتوبر)

 
 

منذ أن ضرب البالد زلزال بقوة ۷٫٥ درجة في ۲٦ أكتوبر، بدأت جهود 
االستغاثة في المضي بقيادة الحكومة.  وصل عدد الوفيات إلي ۲۷۱ شخص 
منهم ۲۲٥ في خيبر باختونخوا وأصيب ۲,۱٥۸ شخصأ منهم ۱,۷۹۷ في 

خيبر باختونخوا مما يجعلها أعلي المناطق تأثراً باألزمة. 
١,٣ مليون نازحًا داخليًا 

١ مليون    نازحًا من المتوقع عودتهم في ٢٠١٥ 
٦٠٠,٠٠٠  عائدًا

١,٥ مليون الجئًا أفغانى 
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الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: لمحة عامة عن األوضاع اإلنسانية (سبتمبر/أيلول - أكتوبر/تشرين األول ۲۰۱٥)
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إشتد القتال خالل الشهر الماضي في أنحاء كثيرة من سوريا مشكالً عبئاً ثقيالً على المدنيين،  كما ساهم في زيادة النزوح 
واالحتياجات اإلنسانية. منذ بداية ۲۰۱٥ وحتي ۳۰ سبتمبر نزح ما يقرب من ۱٫۲٥ مليون شخص ومنهم من نزح 
داخلياً عدة مرات في حين أن فر مئات إلى البلدان المجاورة. ال تزال إمكانية وصول المساعدات اإلنسانية إلي ما يقرب 

من ۳٦۰,۰۰۰ شخص ممن هم في أشد الحاجة للمساعدة محدودة جداً.
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٤,٥ مليون
فى مناطق يصعب الوصول إليها

١٣,٥ مليون                   
إجمالي المحتاجين 

أرقام أساسية (داخل سوريا)

٦,٥ مليون
نازحًا  

                                      
٨,٦ مليون    محتاجًا 

٤٠٠,٠٠٠  عائدًا   ٣,٢ مليون  نازحًا داخليًا  

من المفترض أن تغطي اللمحة العامة عن األوضاع اإلنسانية فى الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان األحداث اإلنسانية لمدة شهرين (سبتمبر – أكتوبر)
،ولكن نظرأ ألهمية األحداث األخيرة في اليمن وأفغانستان وباكستان، قد أٌُدرجت في هذه الطبعة تحديثات األوضاع اإلنسانية حتى أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.


