
 

 
 

Sudan
Myanmar

Afghanistan

occupied Palestinian territory (oPt)

Syria Regional Refugee and Resilience Plan (3RP)*

Syria* 

Iraq

Democratic Republic of the Congo

South Sudan

Somalia

Yemen

South Sudan Refugee Response Plan*
Ethiopia, Kenya, Sudan and Uganda

PEOPLE TO RECEIVE AID: 5.2 MILLION
SRP REQUIREMENTS: $692 MILLION

PEOPLE TO RECEIVE AID: 4.1 MILLION
SRP REQUIREMENTS: $1.8 BILLION*

PEOPLE TO RECEIVE AID: 821,000
RRP REQUIREMENTS: $783.9 MILLION

PEOPLE TO RECEIVE AID: 2.76 MILLION
SRP REQUIREMENTS: $862.6 MILLION

PEOPLE TO RECEIVE AID: 536,400
SRP REQUIREMENTS: $191.7 MILLION

PEOPLE TO RECEIVE AID: 8 MILLION
SRP REQUIREMENTS: $615 MILLION*

PEOPLE TO RECEIVE AID: 4.4 MILLION
SRP REQUIREMENTS: $1 BILLION*

PEOPLE TO RECEIVE AID: 3.8 MILLION
SRP REQUIREMENTS: $405.4 MILLION

PEOPLE TO RECEIVE AID: 12.2 MILLION
SRP REQUIREMENTS: $2.8 BILLION

PEOPLE TO RECEIVE AID: 6 MILLION
3RP REQUIREMENTS: $4.4 BILLION**

PEOPLE TO RECEIVE AID: 1.6 MILLION
SRP REQUIREMENTS: $735 MILLION*

Ukraine
PEOPLE TO RECEIVE AID: 900,000
SRP REQUIREMENTS: $189.1 MILLION

PEOPLE TO RECEIVE AID: 5 MILLION
SRP REQUIREMENTS: $1.2 BILLION*

 

@ ما زال الوباء مستمر�

في عام 2014، بلغ إجمالي الدول التي أصيبت بكوارث طبيعية 
مختلفة 95 دولة، تسببت في ا�ضرار بنحو 94 مليون شخص، 

ونتج عنها وقوع 12,717 حالة وفاة.  كانت أعلى معدالت ا�صابة 
والخسائر في ا�رواح في الدول التي تفشى بها فيروس ا�يبوال، 

يليها الفيضانات التي وقعت بالهند.

أهم الكوارث الطبيعية وا�وبئة التي وقعت في عام 2014

املصادر:
EM-DAT - The International Disaster Database

(World Health Organization (WHO

       

      
        



غينيا (الكوليرا@) 
3,219 حالة إصابة
2,129 حالة وفاة

سيراليون (الكوليرا@) 
11,466 حالة إصابة

3,546 حالة وفاة

ليبيريا (الكوليرا@) 
9,249 حالة إصابة
4,117 حالة وفاة

غانا (أمراض بكتيرية) 
0.03 مليون شخص متضررين

214 حالة وفاة
خالل ا�شهر:  يونيو - نوفمبر

عدد مرات الحدوث:  1

باكستان 
2.3 مليون شخص متضررين

317 حالة وفاة
ا�شهر:  سبتمبر

عدد مرات الحدوث:  1

أفغانستان
0.1 مليون شخص متضررين

581 حالة وفاة
ا�شهر:  أبريل - يونيو
عدد مرات الحدوث:  2

الهند 
4.5 مليون شخص متضررين

1,569 حالة وفاة
ا�شهر:  يونيو - سبتمبر

عدد مرات الحدوث:  9

بنغالديش
2.8 مليون شخص متضررين

59 حالة وفاة
ا�شهر:  أغسطس - سبتمبر

عدد مرات الحدوث:  1

الصين 
17.5 مليون شخص متضررين

405 حالة وفاة
ا�شهر:  مايو – سبتمبر 

عدد مرات الحدوث:  11

بوركينافاسو 
4.0 مليون شخص متضررين

خالل شهر:  مايو
عدد مرات الحدوث:  1

كينيا
1.6 مليون شخص متضررين

ا�شهر:  يناير - أغسطس
عدد مرات الحدوث:  1

سريالنكا
1.8 مليون شخص متضررين

ا�شهر:  يناير - أغسطس
عدد مرات الحدوث:  1

ماليزيا 
2.2 مليون شخص متضررين

ا�شهر:  مارس
عدد مرات الحدوث:  1

نيبال 
0.2 مليون شخص متضررين

253 حالة وفاة
ا�شهر:  أبريل، أغسطس

عدد مرات الحدوث:  3

الصين
1.8 مليون شخص متضررين

618 حالة وفاة
ا�شهر:  مايو – أغسطس، وأكتوبر

عدد مرات الحدوث:  4

الصين
27.5 مليون شخص متضررين

ا�شهر: أغسطس - أكتوبر
عدد مرات الحدوث:  1

صربيا 
1.6 مليون شخص متضررين

52 حالة وفاة
ا�شهر:  أبريل – مايو ، وسبتمبر

عدد مرات الحدوث:  3

أعاصير/عواصف استوائيةعواصففيضانات

زالزلانهيارات أرضية الجفاف

تفشي ا�وبئة

الفلين
4.9 مليون شخص متضررين

209 حالة وفاة
ا�شهر:  يناير – فبراير ، و يوليو، 

و سبتمبر
عدد مرات الحدوث:  6

الصين
11.0 مليون شخص متضررين

103 حالة وفاة
ا�شهر:  فبراير – أبريل،

 ويونيو – يوليو، وسبتمبر
عدد مرات الحدوث:  8


