
 
 سريعة لمحة

 

 والعنف نزاعبسبب ال داخليا  ن و: النازح4102عامة عالمية نظرة 

 

 4131مايو أيار/ 31 يوم بتوقيت أوروبا الوسطى 33:11حتى  يحظر النشر

 

 قياسية للسنة الثانية على التوالييحطم األرقام الالنزوح الداخلي 

 

انتهاكات حقوق و  بسبب النزاع المسلح والعنف المعمم داخليا  نازح مليون  11.1كان هناك ما ال يقل عن  ،4131في نهاية عام 
 .قياسي للسنة الثانية على التوالي ارتفاع، وهو 4134مقارنة مع  في المئة 31ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة  .اإلنسان في العالم

 

النازحين داخليا  في  األشخاص رصد، احتفل مركز رصد النزوح الداخلي بحلول عامه الخامس عشر في مجال 4131في عام 
أظهر العقد فقد ، 1..3في جميع أنحاء العالم في عام  داخليا  مليون نازح  1..3في حين كان هناك و  .جميع أنحاء العالم

 .4113في عام نازح مليون  42المدى من نحو  طويل تصاعديا   الماضي اتجاها  

 

 المنطقة حسبالنزوح الداخلي 

 

تليها منطقة  (مليون 34.2) داخليا  أكبر عدد من النازحين تضم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  تكان ،4131نهاية عام  حتى
 .(مليون 3..)شمال أفريقيا و  الشرق األوسط

 



 : سوريا وكولومبياهي فقط اتنزاعمن ال ةمن جميع النازحين على الصعيد العالمي من خمسة بلدان متضرر  في المئة 11يأتي 
 ( والسودان.DRCوجمهورية الكونغو الديمقراطية )نيجيريا و 

 

 .4134مقارنة مع عام  في المئة 41 قدرهاأي بزيادة  ،4131في عام  جديدمليون نازح  1.4نحو  كان هناك

 

: سوريا فقط هيات نزاعمن ال ةمن خمسة بلدان متضرر  4131في عام  الجددين نازحمن جميع ال في المئة 81وجاء 
 السودان.و  ونيجيريا (CARالديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى ) وجمهورية الكونغو

 

 شمال أفريقياو  الشرق األوسط

 

  4131شمال أفريقيا في نهاية عام و  مليون نازح في منطقة الشرق األوسط 3..كان هناك أكثر من. 
 بها  حيث يوجد داخليا ،ين نازحلل إجماليعدد  كبرأ لتي تعاني منا ولةالد باعتبارهاتجاوزت كولومبيا هذا العام  سوريا

 .4131نهاية عام  حتى داخليا  ن نازح و ملي 1.2ما مجموعه 
  خالل جديدة في جميع أنحاء العالم النزوح حاالت المن  في المئة 11 سورياشهدت  فقد ،جديدالنزوح الأما من حيث

أي بزيادة قدرها  ،4131المنطقة في عام هم في ديار مليون شخص على الفرار من  1.2أكثر من  وُأجبرالعام.  نفس
 .4134مقارنة مع عام  في المئة .1

 هجمات عشوائية من قبل جميع أطراف ل وتعرضوا، القتال المتصاعدوطأة  ونتحملي نو ن السوريو المواطن ال يزال
 .الحكومة على مخيمات النازحين في الشمالالتي شنتها الغارات الجوية  ، كان من بينهاالنزاع

  كما تم اإلبالغ عن  ،4131في عام  د تقريبا  ينازح جد 11,800 عنالعنف الطائفي المستمر أسفر  ،العراقفي
 نزوح جديدة في فلسطين واليمن.حاالت 

 

 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 

 ظلت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  ،4131 عام في نهاية ولةد 43مليون نازح في  34.2أكثر من  نظرا  لوجود
 .داخليا  ي المنطقة التي تضم أكبر عدد من النازحين ه



  ن و ملي 1 حواليالحال في السنوات السابقة، ظل مجموع السكان النازحين في جمهورية الكونغو الديمقراطية  كانكما
 نسمة.

 مليون  1.1البالد بنحو  داخلعدد النازحين حددت و  ،رسمية للمرة األولى هذا العام ا  نشرت السلطات النيجيرية أرقام
 نسمة.

  4131في عام مليون شخص  1.8أكثر قليال  من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منطقة في بلغ عد النازحين الجدد ،
 .4134عن عام  في المئة 22وهو ما يمثل زيادة بنسبة 

 الجماعات  التي ترتكبهاالعنف أعمال ى األراضي و النزاعات علو العنف الطائفي جراء مليون شخص  قرب منفر ما ي
 المسلحة الحكومية وغير الحكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

  ب اعقفي أديسمبر إلى كانون األول/ مارسأذار/من خالل الفترة تصاعدت األزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى
 شخص خالل العام. 120111.حوالي  نزحو  ،ةمسلمال يةغلباألذو المسلح سيليكا انقالب قامت به قوات تحالف 

 التي تتسم عمليات مكافحة التمرد و  ،بوكو حرامالمسماة مسلحة السالمية إلجماعة االتزايد الهجمات من قبل دى أ
، 4131عام  خاللفي نيجيريا  األقلشخص على  470,500 نزوحالمستمر إلى والعنف الطائفي  ،بالقسوة والصرامة

 .شخص 1810111في السودان  عدد النازحين الجددبينما بلغ 

 

 جنوب شرق آسياو  جنوب

 

 األقلعلى نازح مليون  1.4 مخلفا   ،جنوب شرق آسيا للسنة الثالثة على التواليو  انخفض عدد النازحين في جنوب 
 .4131نهاية عام  حتى

  ندونيسياو  أفغانستان والهندو  باكستان وميانمار هي:المنطقة في سبع دول تلك في  النازحونتركز  سريو  الفلبين وا 
 نكا.ال

  إلى  4134مليون في عام  3.1، من النصف تقريبا  إلى  جنوب شرق آسياو  جدد في جنوبال ينزحانالانخفض عدد
 .4131في عام   712,000

  حيث انخفض عدد  ،نطاق في شمال غرب باكستانحدثت عودة واسعة الهم في الهند و ديار عدد أقل من الناس من فر
 .بمقدار الثلثين النازحين المسجلين حديثا  

 11أكثر من  ل معا  شكالتي ت ،أفغانستانو  الفلبين وباكستاننزوح الناس في العنف المعمم في و  النزاع المسلح تسبب 
 جديدة في المنطقة.النزوح حاالت المن  في المئة

 

 األمريكتين

 



  في األمريكتين.على األقل  داخليا  نازح مليون  1.1 كان هناك ،4131بحلول نهاية عام 
 2.8 إلىاآلن  وصلو  ،عشر سنوات ارباستمرار على مد عددهمحيث ارتفع  ،كانت الغالبية العظمى في كولومبيا 

أجبر  أيضا  ولكن انتشار العنف اإلجرامي  ،مد في البالد هو السبب الرئيسي للنزوحاألل ويط نزاعالإن  .نازح مليون
 هندوراس.و  بما في ذلك المكسيك ،ت اآلالف من األشخاص على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء المنطقةعشرا

  في   3810.11إلى  4134في عام  4110111في المنطقة، من  في المئة 41انخفض عدد النازحين الجدد بنحو
 .4131عام 

 القوات المسلحة الثورية محادثات السالم مع  بإجراءالحكومة  قومالنزوح الجديدة في كولومبيا. وتحاالت معظم  حدثت
المدنيون في المناطق زال يال  إلطالق النار،وقف التوصل إلى دم نظرا  لعولكن  ،4134منذ عام )فارك(  الكولومبية
 .نزاعمن ويالت ال ونعانالريفية ي

 ،الناس على  أيضا   ،انطاق ضدهعسكرية واسعة الالعمليات الو  ،أنشطة الجماعات اإلجراميةأجبرت  في المكسيك
 .من منازلهم الفرار

 

 آسيا الوسطىو  أوروبا والقوقاز

 

  آسيا الوسطى.و  في أوروبا والقوقاز األقلعلى  ا  مليون نازح داخلي 4.4زال هناك يال 
  ولكن  ،مركز رصد النزوح الداخلي للعام السابع على التوالي هايغطيالتي المناطق الخمس  فيقل األهذا الرقم هو

 تحديا   هناك تشكللنزوح لمطولة الطبيعة ال تزال ال ،عاما   41كثير من الناس من منازلهم منذ أكثر من نظرا  لفرار ال
 .كبيرا  

  4131نزوح جديدة في أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى في عام حاالت  االبالغ عن أيلم يتم. 

 

 

 الرئيسية مخاوفال

 

 النازحينتحديات جمع البيانات عن 

 



 نقصو النازحين في المناطق النائية إلى  الوصول نظرا  لصعوبة داخليا  جمع البيانات عن النازحين تعوق  ال تزال هناك تحديات
في مكان  واأو استقر  محليا  أو الذين تم دمجهم  ،إلى ديارهم أولئك الذين عادوا نالمعلومات عن النازحين غير المسجلين أو ع

 آخر.

 

ب احسيتم جورجيا وفلسطين، و قبرص و آخر. على سبيل المثال، في أذربيجان إلى  تعريف النازحين يختلف من بلدكما أن 
أن ألن هذا ليس هو الحال في بلدان أخرى، يمكن لمثل هذه االختالفات و  .داخليا   كنازحين نزوحال أثناءاألطفال الذين ولدوا 

 ترسم صورة غير متوازنة.

 

عدد من األشخاص إلى  لإلشارةذكر تُ معلومات موثوقة وال توجد  ،من مصادر قديمةالبيانات المتاحة  أفضلأتي تما  غالبا  
مركز رصد  التي يرصدهاحلول طويلة األجل. كان هذا هو الحال في كثير من البلدان إلى  يكونون قد توصلوا ربماالذين 

 تايالند.و  غواتيماال والسنغالو  ندونيسياا  الهند و و  بما في ذلك: بنغالديش وبوروندي ،النزوح الداخلي

 

 خطار الطبيعيةواأل نزاعللالتأثير المشترك 

 

أو  ،نزاعالبحثا  عن مالذ من ر الطبيعية النازحين على الفرار مرة أخرى، إما من األماكن التي لجأوا إليها اخطاألغالبا  ما تجبر 
 .إليها نقلهمتم أو  وا إليهامن األماكن التي كانوا قد عاد

 

مالجئ مؤقتة في وسط مينداناو و  الذين يعيشون في مخيمات سيئة التجهيز كان األشخاصعلى سبيل المثال،  ،في الفلبين
 .عموم السكان بينللفيضانات من نظرائهم  أكثر تعرضا  

 

 .الشحيحةعلى الموارد نظرا  للمنافسة األخطار الطبيعية والتدهور البيئي توترات كما يمكن أن تخلق 

 

لى إصول المستدام و الفرص خفض إلى إزالة الغابات والتصحر والفيضانات المتكررة أدت  ،على سبيل المثال ،في نيجيريا
األراضي الصالحة و  عن المراعي الجنوب بحثا  إلى  توجهلى العالسكان  العديد من أجبرتو  ،األراضي والموارد الطبيعية األخرى

 زيادة انعدام األمن والعنف.إلى  مما أدى ،منافسة مباشرة مع المجتمعات المحلية لةم هذا في حاوضعهو  ،للزراعة



 

 خارج المخيماتداخليا  ن والنازح

 

في البلدات  ا  غالب ،خارج المخيمات داخليا  ن و النازحيعيش ، مركز رصد النزوح الداخليالتي يرصدها في نسبة كبيرة من البلدان 
 والمدن.

 

ضعف الثغرات كبيرة في المعلومات بشأن عدد النازحين ومواطن وجود الحماية والمساعدة بسبب إجراءات هذا الواقع يعقد إن 
 .الخاصة بهم تحديدا   الظروف المعيشيةو  واالحتياجات

 

، وخطر ةغير الالئق ظروف المعيشةو كن اسمالو  التحديات الرئيسية التي تواجه النازحين خارج المخيمات أمن الحيازة،تشمل و 
 لعمليات اإلخالء القسري. وايتعرضأن  ال سيما في البلدات والمدن حيث يمكن ،التهميشو  زيادة الضعف

 

في بغداد التهديد والمناطق المحيطة بها ن الذين يعيشون في المستوطنات العشوائية و ن العراقيو النازحيواجه على سبيل المثال، 
 .مخاوف مماثلة كولومبياو  الحضرية في بلدان مثل أفغانستان والصومالن في المناطق و واجه النازحي، و الدائم بالطرد

 

 النزوح المطول

 

أكثر  كون التغلب عليهايما  غالبا  و  ،بالنسبة للسكان النازحين ل هناك تحديات أقل وضوحا  ظت ،زمة األولياأل وربعد مر 
 .صعوبة

 

 داخليا  ن و األشخاص النازحغالبا  ما يكون  ،المؤسساتو  المنظماتمجموعة واسعة من قبل قيادة مستدامة والتزام من  وفي غياب
 حل دائم.إلى  إلعادة بناء حياتهم أو التوصل إمكانيةأي  ديهمنزوحهم وليس لكلة شمعلى حل  ينغير قادر 

 



 انييعو  ،الماضيسبعينيات القرن منذ  طولم نزوححالة في  داخليا  ن و النازح يعيش ،على سبيل المثال ،قبرصو  في بنغالديش
 .ستينيات القرن الماضيإلى  نزوحهم تاريخحيث يعود  ،أطول اتكولومبيا لفتر و  ن في ميانمار وفلسطينو نازحالمنها 

 

 عافا  ضاستأكثر أو أقل  واصبحأقد  واقياس ما إذا كانيتطلب النازحين نحو تحقيق حل دائم من قبل تقييم التقدم المحرز إن 
 جمع البيانات.مجال األمر الذي يتطلب بدوره استثمارات كبيرة على المدى الطويل في  ،بمرور الوقت

 

 عاما   01 بعد مرور ستجابة للنزوحاال

 

 ،في جميع أنحاء العالم داخليا  في أعداد النازحين  ةنويسجانب الزيادات ال، إلى آثار النزوحو  فهم أكثر دقة ألسبابل دعواتإن ال
 .واالستجابة له النزوح الداخلي تغييرات أساسية في الجهود المبذولة لمنعإلى  اجةد التأكيد على الحيعت

 

 ستجابةطويلة األجل لالو  استراتيجيات منسقةإعداد إجماع قوي على الصعيد العالمي على ضرورة وجود على الرغم من و 
مسألة جعله و  ،باعتباره قضية إنسانية فقطي التغلب على تصور النزوح الداخلي يكمن فأمامنا الماثل فإن التحدي  ،للنزوح

نحو إيجاد حلول طويلة األجل  من أجل المضي قدما   تصدي لهاالشركات الخاصة وغيرها الو  وكاالت التنميةينبغي على 
 .للنزوح

 

 1.4أن وحيث الكثير من التحسين. إلى  ال تزال بحاجة ةلطارئابمثابة تذكير صارخ بأن نظم االستجابة  4131ن عام القد ك
التأهب  ي شخصبمقدور أن اما ك 4131عام األزمات المتزامنة في  فقد تجاوزت ،همديار جبروا على الفرار من مليون شخص أُ 

 قدرتها على االستجابة الحتياجات ال مثيل لها. تاختبر و  ،اإلنسانيالعمل  ةمو نظمعلى  هائال   ضغطا  فرضت و لمواجهته، 

 

 (يةقريبالت)وليس  حسابات األرقام الفعلية* النسب المئوية مبنية على 


