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6.8 مليون
 من المحتاجين

4.2 مليون
 من النازحين داخليا

1.4 مليون
 من الالجئين

56,544
من النازحين داخليا

1.3 مليون
 من النازحين داخليا

 280,000
من العائدين  

152
قرية متأثرة

 13,700
شخص قدم له

المساعدات االنسانية

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

الجمهورية العربية السورية ليبيا العراق ايران أفغانستان

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

 445,856
 من النازحين داخليا

5.7 مليون
من العائدين

تسبب النزاع المسلح وانعدام األمن على نطاق واسع وارتفاع
مستويات التعرض للمخاطر الطبيعية في أوضاع إنسانية
اطال أمدها. وفي 24 ابريل/نيسان، أدى وقوع زلزال بقوة
5.7 على مقياس ريختر إلى مصرع 18 شخصا وجرح 

228  أخرين في أقاليم كونار ونانغارهار.

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.

تستمر حالة  انعدام األمن وموجات النزوح
الممتدة في خلق إحتياجات إنسانية هائلة

ألعداد كبيرة من العراقيين.

ضرب زلزالن  بقوة 6.3 و7.8 على مقياس
ريختر أقاليم بوشهر وسيستان وبلوخستان
مما أدى إلى مصرع 33 شخص وٕاصابة

870 أخرين في هذه األقاليم. 

34%
من السكان يعانون إنعدام األمن الغذائي

فلسطين

1.8 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
ال تزال الفيضانات الموسمية واسعة النطاق في عام 2012 تؤثر

على سبل المعيشة. وفي خيبر بختونخوا والمناطق القبلية
الخاضعة لإلدارة االتحادية (FATA)، أدت العمليات األمنية
المستمرة والعنف الطائفي إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان.
 وفي 16 ابريل/نيسان، تسبب زلزال بقوة 7.8  على مقياس

 ريختر وقع في ايران في مصرع 13 شخصا وأصابة
 53 أخرين في حي واشوك.

4.8 مليون
 شخص متضرر من الفيضانات

758,000
 من النازحين داخليا

الجزائر
يتم استضافة الالجئين من الصحراء الغربية بمخيمات في االقليم

 الجنوبي الغربي لتندوف.

165,000
 من الالجئين

اليمن
تخلق النزاعات المسلحة وندرة المياة وارتفاع أسعار المواد الغذائية

وسوء الخدمات العامة إحتياجات إنسانية جديدة.
13.1 مليون

نسمة يعانون نقص المياه النظيفة واآلمنة

45%
 من السكان يعانون إنعدام األمن الغذائي

385,000
 من النازحين داخلي

237,000
الجئون من القرن األفريقي

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: لمحة عامة عن األوضاع اإلنسانية (حتى 30 أبريل/ نيسان 2013)

يتسبب النزاع المسلح في موجات واسعة من النزوح الجماعي
ويؤثر 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.  
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