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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 احتياجات
 إنسانية كبيرة الحجم بالنسبة للعديد من العراقيين. 

وقد أدى تصاعد أعمال العنف الطائفي في إثارة المخاوف فيما يتعلق
 بالحماية. ويستمر التدفق واسع النطاق لالجئين السوريين. 

أفغانستان

 ٥٧٠,٧٠٥
 من النازحين داخليا

٥,٧ مليون
من العائدين

تسبب النزاع المسلح وحالة انعدام األمن الممتدة والتعرض
 بكثرة للكوارث الطبيعية في خلق أوضاع إنسانية طويلة األمد.

٪٢٨
من السكان يعانون إنعدام األمن الغذائي

فلسطين

١,٨ مليون
 من المحتاجين

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

 المعيشة وكسب الرزق. 

باكستان
أدت العمليات األمنية والعنف الطائفي الدائر في اقليم خيبر بختونخوا

 والمناطق القبلية الخاضعة للحكم الفيدرالي إلى موجات نزوح كبيرة
 الحجم. وأثرت أمطار المونسون على أكثر من ٨٤,٠٠٠ شخص

 في مختلف أنحاء باكستان خالل أغسطس/آب ٢٠١٣. 

١,٤ مليون  
 شخص متضرر من الفيضانات

١,٠٣ مليون
 من النازحين داخليا

اليمن
تتسبب ندرة المياه والنزاع المسلح وارتفاع أسعار المواد الغذائية

 والخدمات العامة المتردية في إحتياجات إنسانية، فهناك 
٢٠٠,٠٠٠ من العائدين اليمنيين يحتاجون إلى المساعدات. 

١٣,١ مليون
نسمة يعانون نقص المياه النظيفة واآلمنة
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 من السكان يعانون إنعدام األمن الغذائي
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٢٣٩,٠٣٢
الجئون من القرن األفريقي

٥٦,٥٤٤
من النازحين داخليا

ليبيا
ترتبط اإلحتياجات اإلنسانية المتبقية بشكل رئيسي

بالنزوح  الداخلي. وتعتبر المجموعات المقيمة
بمواقع ومخيمات النازحين  داخليا بطرابلس

وبنغازي وفي محيط مدينة سرت ومصراتة وترهونة
ودرج أكثر الفئات تعرضا للمخاطر.

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: لمحة عامة عن األوضاع اإلنسانية (حتى ٣١ أغسطس/ اب ٢٠١٣)

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