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(حتى ۳۰ يونيو/حزيران ۲۰۱٦)لمحة عامة عن األوضاع اإلنسانية الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: 

األرقام الرئيسية (داخل سوريا)

۱۳٫٥ مليون محتاج

٤٫٦ مليون في مناطق محاصرة
 أو يصعب الوصول إليها 

٦٫٥ مليون من النازحين داخلياً*

اعتبارا من ۲۹ يونيو، نجحت األمم المتحدة وشركائها في تسليم مساعدات إنسانية متعددة القطاعات من خالل العمليات المشتركة بين 
الوكاالت، لتصل إلى أكثر من ۹٤۱ ألف من المدنيين في المناطق المحاصرة، والتي يصعب الوصول إليها ومواقع حدودية أخرى ذات أولوية 
وتزودها باالحتياجات اإلنسانية الملحة. وقد وصلت المساعدات إلى العديد من األشخاص أكثر من  مرة. وقد أُرسل إجمالي ٦۳ قافلة مشتركة 
بين وكاالت األمم المتحدة، لتصل إلى أكثر من ۸۲۲ ألف شخص. كما أرسلت األونروا أيضا ۳۰ قافلة مساعدات متعددة القطاعات إلى ۱۹ 

ألف شخص في يلدا، وبيبال وبيت سهم، بما في ذلك اآلالف من السكان في ومن اليرموك. وباإلضافة إلى ذلك، قام برنامج الغذاء العالمي 
بتسليم ۹٤۷ طن متري من اإلمدادات الغذائية إلى المناطق المحاصرة غرب مدينة دير الزور  من خالل ٦۱ إنزاالً جوياً. وتشمل اإلنزاالت 
الجوية الحالية المواد التي من شأنها أن تكون جزءاً من توزيع المواد الغذائية للشهر الثاني والمقرر أن تبدأ بمجرد استالم الكتلة الحرجة من 

ورد عن المجالس المحلية أن ما يقرب من ۷٫۰۰۰ أسرة من مدينة سرت 
قد فروا بالفعل من القبضة القمعية للدولة اإلسالمية (داعش) والعمليات 

العسكرية التي تقوم بها في المدن القريبة. وقد قدمت األمم المتحدة 
وشركائها ۲٫۰۰۰ عدة ترفيهية ، و۸۰۰ عدة نظافة صحية، ومواد غير 

غذائية لما يبلغ ۱٫۱٤٥ فرداً إلى جانب المواد الغذائية والدعم الطبي الذي 
تضمن ۲۰ عدة إلسعاف المصابين. وتبقى حماية الالجئين والمهاجرين 

أولوية في ظل وقوع أعلى معدالت الحوادث في شهر مايو/أيار حيث تم 
انقاذ ۳٫٦۰۰ من المهاجرين بينما لقى ۱٫۰۸٦ حتفهم أو فُقدوا.

منذ ۲۷ أبريل/نيسان، قُتل ۱۰ فلسطينيين بينما أصيب ٥۰٦ 
على يد القوات اإلسرائيلية. وقد حدثت معظم اإلصابات خالل 

المظاهرات أو خالل عمليات التفتيش واالعتقال. وفي تل أبيب، 
قُتل ٤ إسرائيليين وأصيب ۱۰ بعد فتح شابين فلسطينيين للنار 

عليهم. كما أصيب ۱٦ إسرائيليا آخرين في الضفة الغربية والقدس 
الشرقية. وقد جرى هدم ٤۸ من المباني الفلسطينية مما تسبب في 
تشريد ۱۳۲ شخصاً. وقد فُتح معبر رفح، على نحو استثنائي، في 

كال االتجاهين لمدة ستة أيام مما سمح لما يبلغ من ۳٫۸۸۱ فلسطينياً 
بالخروج و۲٫۱۱٤ غيرهم بدخول غزة.

مع بداية موسم الرياح الموسمية، تسببت األمطار الغزيرة والعواصف 
الشديدة في وفاة ۲۹۳ شخصا وإصابة ۳۳۱. وقد أفادت دائرة األرصاد 
الجوية الباكستانية باحتمال زيادة هطول األمطار هذا العام بنسبة ٪۲۰. 
وتبقى العودة إلى كرام، وأوركزاي، وإقليم خيبر معلقة باستثناء بعض 

حاالت العودة غير المسجلة إلى أوركزاي ولكن ال تزال عمليات العودة 
إلى شمال وزيرستان مستمرة. وهناك تباطؤ عام في عمليات العودة خالل 
شهر رمضان. وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة عن جدول زمني جديد 

لعمليات العودة لما تبقى من األسر النازحة داخلياً والبالغ عددها ۱٥۱ ألف 
أسرة والتي من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية ۲۰۱٦. وقد عاد ما يقرب من 

نصف مجموع األفراد النازحين داخلياً اعتبارا من يونيو/حزيران ۲۰۱٦.

يستمر الصراع الدائر وتستمر آثاره المدمرة على األفغان. فقد نزح، على 
أثره، أكثر من ۱٤۰ ألف شخص في أفغانستان منذ بداية ۲۰۱٦. وتواجه 

المستشفيات في أوروزجان قيودا شديدة تحد من القدرة على الوصول 
باإلضافة إلى نقص في الدواء مما تسبب في توقف خدمات تقديم الرعاية 

الصحية. ففي دهراود تعمل عيادة واحدة من كل أربع عيادات بشكل كامل 
حيث توفر الرعاية الصحية لعدد۳۳ ألف شخص من أصل عدد سكان بالغ 

٦۰ ألف نسمة. ويجري حالياً تمويل خطة االستجابة اإلنسانية بمبلغ ۷۹ 
مليون دوالر أمريكي أو ۲۰٪ من إجمالي المتطلبات البالغة ۳۹۳ مليون 

دوالر أمريكي.

األزمة السورية

حتاج
م

۳,۳ ۱۰ مليون
مليون

ً خليا
ن دا

النازحو

 ۰٫۷
مليون 

دون
عائ

تأتي األزمة اإلنسانية في العراق مدفوعة بموجات غير متوقعة من النزوح الناجم عن النزاع 
المسلح. فقد تم تشريد أكثر من ۸٥ ألف شخص من مدينة الفلوجة في األنبار والمناطق المحيطة 

بها جراء العمليات العسكرية التي وقعت في الفترة من ۲۲ مايو - ۲۲ يونيو. يتم تنظيم إقامة األسر 
النازحة في المخيمات والمناطق الحضرية. وقد فاق عدد النازحين واتسع نطاق األزمة ليتجاوز 
قدرة الجهات العاملة في األنشطة اإلنسانية حيث تطلب كافة الوكاالت تمويالً عاجالً لزيادة حجم 

المساعدات المقدمة. كما توجد جبهة عسكرية أخرى نشطة في منطقة مخمور في أربيل. ومنذ أواخر 
مارس/آذار، فر نحو ۱٤ ألف شخص من االشتباكات المسلحة. وُيعد توفير المساحة لألشخاص الجدد 

النازحين من جراء القتال هو 
مسألة حرجة وحيوية حيث أن 
المخيمين الموجودين يستضيفا 

عدد من النازحين يفوق طاقتهما 
بكثير.

الهجرة إلى أوروبا عن طريق البحر*
مازال اآلالف يفرون من بلدانهم من الفقر واالضطهاد عن طريق عبور البحر. وقد 
أبلغت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقدر بنحو ۲۱٤٫۸٦۱ مهاجراً والجئاً قد دخلوا 

أوروبا عن طريق البحر في ۲۰۱٦ حتى ۲۲ يونيو/حزيران وصوالً إلى إيطاليا، 
واليونان، وقبرص وإسبانيا. وقد بلغت حاالت الوفاة حتى االن هذا العام ۲٫۸۹۹ حالة 

مقارنة بـ ۱٫۸۳۸ حالة خالل األشهر الستة األولى من ۲۰۱٥.

حالة وفود (الجئاً ومهاجراً) وصلت إلى
أوروبا عبر البحر في ۲۰۱٦

قتيالً / مفقودا
ًحتى ۳۰ يونيو ۲۰۱٦

۲۱٤,۸٦۱

۲,۸۹۹

٥٥,٥٦۳
فى أسبانيا

۱٥۷,۹۱۸
في اليونان

في إيطاليا
۱,۳٥۲

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة ال تعني إقراراً أو قبوالً رسمياً من قبل األمم المتحدة.

الحماية

العائدونفياضانات

الالجئون سبل العيش

نازحون داخلياً

األمن الغذائي

نزاعات/إنعدام األمن

۱,۰۱۱,۷۱۲ وافد في ۲۰۱٥

أشخاص تم الوصول
إليهم بالمساعدات

۹۳
فلة قا

*عــدد األشــخاص فــي المناطــق المحاصــرة أو التــي يصعب الوصول إليها ممن تــم تزويدهم بالمســاعدات متعددة القطاعات

*۸۹۱,۸۲٥

٦۰٪
 
في مناطق محاصرة في  مناطق

٪۱۱ يصعب الوصول إليها
 

ليبيا

اليمن

خليا
ن دا

النازحو

۲٫۸
مليون 

٦,٤۹٦
وفيات

۳۱,٦۸۲
ريحًا

ج

ال يزال أكثر من ۲٫۸ مليون شخص فارين في اليمن بحثا عن األمان وسبل العيش. وحيث 
أن موارد شبكات األمان ُتستنزف، والمدخرات  والتحويالت تتضاءل، يتجه أكثر األفراد إلى 

اإلقامة في األكواخ والمساكن المؤقتة والمستوطنات العشوائية ويلجئون إلى استراتيجيات 
المواجهة والتكيف السلبية للبقاء على قيد الحياة. ويشمل ذلك زيادة عمالة األطفال والزواج 
المبكر. ومن بين ۲٫۸ مليون نسمة، ُيعتقد أن ما يقرب من ۷٦۰ ألف شخص قد عادوا إلى 

مناطقهم األصلية ويحتاجون إلى دعم بينما يسعوا إلى إعادة تأسيس سبل عيشهم مرة أخرى. 
وعلى صعيد آخر، تشهد حركة الناس إلى خارج اليمن أيضاً زيادة في ظل فرار أكثر من 
۱۷٥ ألف شخص إلى البلدان المجاورة في 

المنطقة. 

/http://missingmigrants.iom.int*

ً إنزاالً جويا
٦۱

سوريا
أفغانستان

اليمن

۲٫٤مليون

النازحون داخلياً محتاج
۰٫٤مليون

الجئاً / طالباً للجوء

على مستوى األراضي الفلسطينية المحتلة

۲٫۳ مليون 
محتاج 

في غزة

 ۷٥,۰۰۰
نازحاً داخلياً

۸٫۱ مليون
محتاج

۲٤۱,۱۷٥
الجئاً باكستانياً

(حتى ۳ مايو/أيار ۲۰۱٦)

 *۱,۹٤۳
ضحايا مدنيين

(حتى مارس/ آذار ۲۰۱٦)

۱٥۲,۷۲۰
أسرة نازحة

 

۱٥۱,۰۰۰
أسرة عائدة

 منذ مارس/أذار ۲۰۱٥

۲۱,۹۸۸
أسرة عائدة

 في ۲۰۱٦

نازحاً داخلياً جديداً
(حتى ۲٦ يونيو/حزيران ۲۰۱٦)

 ۱٤۰,۷۸۰ ۳٫٥ مليون
مستهدف

بالمساعدات ۱۰۰,۰۰۰

https://unama.unmissions.org/un-chief-afghanistan-do-more-now-protect-civilians-unama-releases-civilian-casualty-data-first *

۱٥۰,۰۰۰

مهاجراً


