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الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: لمحة عامة عن األوضاع اإلنسانية (حتى 5 مارس/آذار 2013)

تواصل أوضاع انعدام األمن والنزوح الممتد التسبب في 
إحتياجات إنسانية كبيرة الحجم بالنسبة للمواطنين العراقيين. 

أفغانستان

٦٣٠,٠٠٠ 
نازحًا داخليًا

٥,٧ مليون
عائدًا

تسبب النزاع المسلح وحالة انعدام األمن واسعة النطاق والتعرض 
بكثرة للكوارث الطبيعية في خلق أوضاع إنسانية صعبة وطويلة 
األمد. وتزايد العنف ضد موجودات ومنشآت العاملين في المجال 

االنساني.  

٪٢٨
من السكان يعانون إنعدام األمن الغذائي

٦١٪      من السكان يعانون إنعدام األمن الغذائي

فلسطين

١,٨ مليون  محتاجًا

تسبب االحتالل واستمرار حالة النزاع إلى إيجاد 
أزمة مزمنة فيما يتعلق بالحماية، حيث تؤثر القيود 
المفروضة على حركة الناس والبضائع سلبا على 

سبل المعيشة وكسب الرزق. 

ايران

١١,٩٠٠ شخص متضررين من الثلوج الكثيفة

أدى تساقط الجليد الكثيف يومي ۱ و ۲ فبراير الى
اصابة مظاهر الحياة اليومية بالشلل فى األقاليم

الشمالية اليران. وفى ۲۸ يناير و۲ فبراير، ضرب 
زلزاالن محافظتي جهار محال بختياري وهرمزغان

مما أصاب 10 بلدات بخسائر وأضرار.

باكستان
أدت العمليات القتالية والعنف الطائفي الدائر في اقليم 

خيبربختونخوا والمناطق القبلية الخاضعة للحكم الفيدرالي 
إلى موجات نزوح كبيرة الحجم. 

١ مليون نازحيًا داخليًا
 ١٠٨,٠٠٠

شخصًا عائدًا الى المناطق القبلية الخاضعة للحكم الفيدرالي فى ٢٠١٣

١١ حالة شلل األطفال جديدة في شمال غرب باكستان ٢٠١٤

اليمن
على الرغم من التطورات السياسية االيجابية في عام ۲۰۱۳، 
إال أن طول أمد النزاع والقصور التنموي واستمرار حالة عدم 

االستقرار ال يزالون المصدر الرئيسي لألزمة اإلنسانية.

١٤,٧ مليون نسمة يعانون نقص المياه النظيفة واآلمنة
٤٣٪       من السكان يعانون إنعدام األمن الغذائي

٣٥٠,٠٠٠   نازحًا داخليًا
٢٦٤,٠٠٠ الجئون من القرن األفريقي

 

٥٦,٥٤٤
نازحًا داخليًا

ليبيا
ترتبط اإلحتياجات اإلنسانية المتبقية بشكل رئيسي 

بعمليات النزوح الداخلى. وتتواجد مواقع ومخيمات 
النازحين داخليا في طرابلس وبنغازي وفي محيط 

مدينة سرت ومصراتة وترهونة ودرج.

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: لمحة عامة عن األوضاع اإلنسانية (۲۸ فبراير/ شباط ۲۰۱٤)

يتسبب النزاع المسلح في موجات واسعة من النزوح الجماعي
مما يؤثر بشدة على سالمة المواطنين وسبل كسب رزقهم.

    www.unocha.org     www.reliefweb.int

الحدود واألسماء والتسميات الموضحة والمستخدمة على هذه الخريطة ال تعني إقرارا أو قبوال رسميا من قبل األمم المتحدة.  
تاريخ اإلنتاج: ۲۸ فبراير / شباط  ۲۰۱٤        

majidi@un.org :استخالص أراء 
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