
MOROCCO

Western
Sahara

  

 

     

 

 
  

 

أرقام أساسية (داخل سوريا)
۱۳٫٥مليون

محتاجاً 

٤٫٦مليون
فى مناطق محاصرة 

ويصعب الوصول إليها

٦٫٦مليون 
نازحاً داخلياً 

األولى من ۲۰۱٦.  الشهور  في  المساعدات  إمكانية وصول  تعزيز  التركيز على  تم 
إعتباراً من ۱٦ مارس، تقدمت األمم المتحدة بـ٥۹ طلب إليصال قوافل مشتركة بين 
الوكاالت إلى ٤۷ منطقة محاصرة أو يصعب الوصول إليها. تم الموافقة على ثالثة 
عشر طلباً مما أتاح  دخول ۲۱ قافلة لألمم المتحدة وشركائها معنية باالستجابة لعدة 

قطاعات.

تسبب القتال في طرابلس وسرت والكفرة وأدجبية وبن جواد في 
المزيد من النزوح والدمار. ال تزال مدينة بنغازي تمثل نقطة 
االشتعال، وبها العديد من األسر النازحة أو المحاصرة التي تعاني 
نقصاً في السلع والخدمات األساسية. نتيجة لعدم وصول غير ٪۲ 
من المساهمات المطلوبة، ناشد الشركاء لمزيد من الدعم من قبل 
المانحين. ستجف إمدادات الغذاء واألدوية األساسية واللقاحات في 

حال توقف التمويل، مؤثراً بذلك على ۱٫۲ مليون شخص. 

انخفض نطاق االشتباكات العنيفة في أنحاء األرض الفلسطينية 
تستمر  ذلك،  ومع   .۲۰۱٦ عام  بداية  منذ  حاد  بشكل  المحتلة 
الهجمات الفلسطينية ضد اإلسرائيليين واالستخدام المفرط للقوة 
يستمر  القلق.  إثارة  في  اإلسرائيلية  والشرطة  الجيش  قبل  من 
الفلسطينيون في قطاع غزة، وخاصة النازحين، في تحمل تبعات 
أعمال ۲۰۱٤ العدائية والحصار واالنقسام الداخلي الفلسطيني. 

توقفت  المفتعلة والطبيعية.  باكستان مزيج من األزمات  تواجه 
الجوية  الظروف  بسبب  األخيرة  األسابيع  في  النازحين  عودة 
الصعبة والعمليات األمنية. بالرغم من ذلك، فإن عمليات عودة 
الحكومة  توقعت  و  الصحيح،  الطريق  على  تزال  ال  النازحين 
أنه بحلول نهاية عام ۲۰۱٦ سيعود أغلبية  النازحون إلى فاتا.

زادت كثافة النزوح الناتج عن النزاعات وتدهور األوضاع اإلنسانية مما جعل النزوح 
القسري يطول ۲۱ من ۳٤ إقليم. في ۲۰۱٦، فر أكثر من ٦٥,۰۰۰ شخص من منازلهم 
مما جعلهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية. ويستمر أكثر من ۲۰۰,۰۰۰ الجئ باكستاني 
في البحث عن مأوى في أفغانستان، والذين وصل معظمهم نتيجًة للعمليات العسكرية في 

منطقة شمال وزيرستان بباكستان. 
محتاجاً

۱۰
مليون

نازحًا داخلياً

۳٫۲
مليون

۰٫٦
مليون

عائداً

تميزت األشهر األولى من ۲۰۱٦ بكثافة بالعمليات العسكرية الستعادة الرمادي وتشديد 
حصار الفلوجة في محافظة األنبار. في المجمل، نزح ما يقرب من ٥۳,٥۰۰ شخصاً 
في األنبار منذ تصاعد العمليات العسكرية في نهاية ديسمبر، بما في ذلك في المناطق 
التي يصعب الوصول إليها غرب الرمادي. رفع الشركاء اإلنسانيون مستوى االستجابة 
وفقاً لالحتياجات المتزايدة وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة 

والصحة  والمأوى  الصحية 
واألمن الغذائي.

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. 

 الجئاً ومهاجراً وصلوا إلى أوروبا 
عبر البحر فى ۲۰۱٦

شخصاً مات أو فُقد فى البحر
(حتى ۱٥ مارس ۲۰۱٦)

۱٥۲,٦۹۷

٤٥٦

 ۹,٤۹۲

۱٤۳,۲۰٥
فى اليونان

فى ايطاليا

نازحاً

۲٫٤
مليون

٦,۰۰۰

قتيًال

۲۹,۰۰۰

ً جريحا

يستمر النزاع في في تدمير حياة الناس في 
ازدياد  وفبرابر  يناير  شهري  شهد  اليمن. 
في عدد الضحايا  لتصل إلى ٦,۰۰۰ قتيل 
منذ  مصاب   ۲۹,۰۰۰ من  يقارب  ما  و 
تصاعد النزاع في مارس ۲۰۱٥. يقدر عدد 
النازحين بـ۲٫٤ مليون شخص، نصفهم فروا 
من محافظتي تعز وصعدة. مازال الشركاء 
اإلنسانيون يناشدون جميع األطراف لحماية 
بالقانون  وااللتزام  أفضل  بشكل  المدنيين 

اإلنساني الدولي. 

۱,۰۱۱,۷۱۲ وافدون فى ۲۰۱٥

۳۹
فلة قا

تم الحصول على أرقام األشخاص فى المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق المحاصرة من القطاعات المتعدده*

۲٥۸,۸٤٥أشخاص تم الوصول اليهم

فى مناطق يصعب
الوصول إليها ۲٫۷٪

 
۳۲

 
فى مناطق محاصرة٪*

۲٫٤
مليون 

نازحاً داخلياًمحتاجاً
۰٫٤
مليون

الجئاً وطالبا 
للجوء و مهاجراً

فى فلسطين

۲٫۳ مليون
محتاجاً

فى غزه

 ۸۹,۰۰۰
نازحاً داخلياً

۸٫۱ مليون
محتاجاً (فى ۲۰۱٦)

۳۳٥,٤۰۹
نازحاً داخلياً (۲۰۱٥)

 ۲۳۷,۱۱۲
الجئ باكستاني

(۸ فبراير ۲۰۱٥)

۱۱,۰۰۲
 ضحايا مدنيين (فى ۲۰۱٥)

۱۷۸,٤۷۹
عائلة نازحة

 

۱۲٥,۳۱۲
عائلة عائدة 

حتى مارس ۲۰۱٥

۱۲,٥۳۹
عائلة عائده 

فى ۲۰۱٦

نازحاً جديدا
(حتى مارس ۲۰۱٦)

٦٥,٦٦۳ ۳٫٥ مليون
المستهدفون بالمساعدات

۰٫۳
مليون

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: لمحة عامة عن األوضاع اإلنسانية (حتي ۲۳ مارس / أذار ۲۰۱٦)
أفغانستانالعراقاألزمة السورية

باكستاناليمناألرض الفلسطينية المحتلة

عائدونالجئوننازحون داخلًيانزاع/إنعدام أمن

زالزلفيضاناتمياه وإصحاحسبل المعيشةأمن غذائيحماية

إعصار

ليبيا

www.reliefweb.int   www.unocha.org

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