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الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: لمحة عامة عن األوضاع اإلنسانية (حتى 5 مارس/آذار 2013)
الجمهورية العربية السورية ليبيا العراق أفغانستان

الجزائراألرض الفلسطينية المحتلة اليمنباكستان

يتسبب النزاع المسلح في موجات واسعة من النزوح الجماعي
 ويؤثر بشدة على سالمة المواطنين وسبل كسب رزقهم.
عدد الالجئين السوريين

لبنان

األردن

تركيا 

العراق

مصر

4 مليون
 من المحتاجين

2 مليون
 من النازحين داخليا

1 مليون
 من الالجئين

 59,425
من النازحين داخليا

ترتبط اإلحتياجات اإلنسانية المتبقية بشكل رئيسي بالنزوح
 الداخلي. وتعتبر المجموعات المقيمة بمواقع ومخيمات النازحين

 داخليا بطرابلس وبنغازي وفي محيط مدينة سرت ومصراتة وترهونة
1.3 مليون ودرج أكثر الفئات تعرضا للمخاطر.

 من النازحين داخليا

 280,000
من العائدين  

 445,856
 من النازحين داخليا

5.7 مليون
من العائدين

34%
من السكان يعانون إنعدام األمن الغذائي

تستمر حالة  انعدام األمن وموجات النزوح الممتدة في خلق
 إحتياجات إنسانية هائلة ألعداد كبيرة من العراقيين.

خلق النزاع المسلح وتفاقم إنعدام األمن والتعرض المكثف
 لألخطار الطبيعية أوضاعا إنسانية ممتدة ومطولة. 

يتم استضافة الالجئين من الصحراء الغربية بمخيمات في االقليم
 الجنوبي الغربي لتندوف.

165,000
1.8 مليون من الالجئين

 من المحتاجين

أدى اإلحتالل والصراع الممتد إلى أزمة حماية مطولة. وتؤثر
 القيود المفروضة على حركة الناس والبضائع سلبا على سبل

 المعيشة وكسب الرزق. 

تتسبب ندرة المياه الشديدة، والصراعات المسلحة، وارتفاع أسعار
 المواد الغذائية وتدني الخدمات العامة في إحتياجات

 إنسانية كبيرة. 

ال تزال فيضانات عام 2012 الناتجة عن رياح المونسون تؤثر
 على سبل معيشة السكان. وفي إقليم خيبر بختونخوا والمناطق
 القبلية الخاضعة للحكم الفيدرالي، أدت العمليات األمنية الجارية

13.1 مليون وأعمال العنف الطائفية إلى موجات واسعة من النزوح. 
نسمة يعانون نقص المياه النظيفة واآلمنة

45%
 من السكان يعانون إنعدام األمن الغذائي

385,000
 من النازحين داخلي

4.8 مليون
 شخص متضرر من الفيضانات

758,000
 من النازحين داخليا

تاريخ اإلنتاج: 7 مارس/آذار 2013      المصادر: قسم رسم الخرائط التابع لألمم المتحدة، وأوتشا، وشركاء األمم المتحدة       تغذية البيانات: majidi@un.org      الحدود واألسماء والتسميات الموضحة والمستخدمة على هذه الخريطة ال تعني إقرارا أو قبوال رسميا من قبل األمم المتحدة.  

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

تندوف 

الكفرة 

نالوتصبحة 

الجبل الغربي  مصراتة  بنغازي 

المناطق القبلية الخاضعة
خيبر بختونخوا  للحكم الفيدرالي

سرت 
المغرب 

ترکيا 

تونس 

الجزائر 

األرض الفلسطينية المحتلة لبنان

ليبيا 

األردن 
مصر 

المملكة العربية السعودية 

الكويت 

ايران

البحرين 
قطر 

اإلمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان 
اليمن 

باکستان 

أفغانستان 

الجمهورية العربية السورية 

اسرائيل 

العراق 

الصحراء الغربية 


