
 
 أسرة  حيث تفر، مليون شخص 33.3رقم قياسي يبلغ إلى اآلن ب في جميع أنحاء العالم و عدد النازحين جراء الحر وصل 

 ثانية 06واحدة داخل سوريا كل 

 

 4131مايو أيار/ 31 يومأوروبا الوسطى بتوقيت  33:11الساعة حتى  نشر على اإلطالقيحظر ال :بيان صحفي

 

 نزاعنتيجة لل 4643في نهاية عام  داخليا  نازح  مليون شخص 33.3 وجودتم اإلبالغ عن : 4641مايو أيار/ 41جنيف 
نازح مليون  1.5 تبلغزيادة مذهلة مثل وهذا ي (،IDMC) النزوح الداخليرصد تقرير جديد صادر عن مركز ، بحسب والعنف

 .الثاني على التوالي، مما يشير إلى ارتفاع قياسي للعام 4644عام الرقم المسجل في ن ع

 

 ةنظرة عالميتقريره الصادر بعنوان  ،NRC)) مجلس النرويجي لالجئينالجزء من  ومركز رصد النزوح الداخلي، وه ، دشناليوم
 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينإلى جنب مع  األمم المتحدة في جنيف، جنبا  مقر  في 4131 عامة

(UNHCR). ،من الرقم  في المئة 31الضوء على أن  ،4131ي حدث في عام ذالذي يغطي النزوح الداخلي ال ويسلط التقرير
: فقط، هيدول متضررة من النزاع خمس من  جاءوافي جميع أنحاء العالم، المبلغ عنه  نازح داخليا  مليون  11.1البالغ القياسي 

نيجيريا للمرة عن  ا  أرقامويوثق التقرير، الذي يضم  .والسودان (DRC)سوريا وكولومبيا ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
 .النزاع جراءمليون نيجيري  1.1 يبلغ مذهل نزوح عدداألولى، 

 

جبروا على الفرار داخل ألشخاص الذين أ  لقياسي الرقم الهذا " ، أنويقول يان إيغالند، األمين العام للمجلس النرويجي لالجئين
مرة في ألول حلل النزوح يرصد و يبدأ مركز رصد النزوح الداخلي أن داخلي منذ المقلق للنزوح البلدانهم يؤكد االتجاه التصاعدي 

 ."تسعينيات القرن الماضيأواخر 

 

الناس في جميع الذي يقضيه وحقيقة أن متوسط الوقت ، 4131القسري في عام  نزوحالزيادة الهائلة في ال"أن  ايغالند ويضيف
 تنافي كيفية استجاب ا  خطأ فادح هناكوحي بأن ي أمر مذهل، كل هذا ووه، عاما   31 يبلغاآلن  حالة نزوح أنحاء العالم في

 ."مع هذه القضية ناوتعامل



 

عن جديد نازح مليون  3.3العام، بزيادة قدرها  على مدار حديثا   نزحوا  قد مليون شخص  8.4كان ، 4131بحلول نهاية عام 
من جميع النازحين الجدد في جميع أنحاء العالم  في المئة 11نسبة مذهلة تبلغ سوريا  داخل ونزحاالنشكل و  .سابقالعام ال
 .4131عام  خالل

 

أكبر من اآلن التي تعاني داخل سوريا،  المخيف واقع الحياةكشف عن تقرير مركز رصد النزوح الداخلي "ويقول ايغالند أن 
 ينزحاسيطر على المناطق التي توجد فيها مخيمات النت الالجماعات المسلحة "وأضاف أن  ".أزمة نزوح داخلي في العالم

يصال المعونة  ،المأوى والصرف الصحيما يكفي من توفر ال هذه المخيمات تدار بشكل سيئ، و بل إن ، ا  فحسبداخلي وا 
كيف أن القصف المدفعي والغارات الجوية استهدفت ركز رصد النزوح الداخلي موباإلضافة إلى ذلك، يكشف تقرير  ".محدود

 .بشكل خاص داخليا  تجمعات كبيرة من النازحين 

 

 اتأكبر أزم هي ثانية( من ديارهم داخل البالد، ال تزال سوريا 31)حوالي عائلة واحدة كل  شخص يوميا    9,500ونظرا  لنزوح 
 .وأسرعها تفاقما   نزوح في العالمال

 

سوريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو  -البلدان الثالثة التي تعاني من أسوأ مستويات النزوح الجديدة شكلت قد و 
 .المشمولة بالتقريرمليون نازح جديد في السنة  8.4من  في المئة 33 ا  مع -الديمقراطية 

 

قائمة مركز المراتب في أعلى تحتل الدول الثالث  ههذحقيقة أن "أن اموديو، مدير مركز رصد النزوح الداخلي ز وقال الفريدو 
، كما هو يمثلون ليس فقط أولئك الفارين من أزمات جديدة نسبيا  " مضيفا  أنهم ،"ثيرة للقلقكشف حقيقة مترصد النزوح الداخلي 

ألوضاع البشعة التي ال يزال يواجهها الناس األبرياء ا ونيعكس أيضا   هملكنالوسطى، و جمهورية أفريقيا الحال في سوريا و 
يعود تاريخها مستمرة ضطرابات من ا يعانتمد، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية التي األ ةلويط اتنزاعفي خضم  ونعالقال

 .تسعينيات القرن الماضيإلى منتصف 

 

 تخذ إجراءاتنستمع و ون، تناجلسنعتدل في علينا أن  -لمستقبل في اهذه االتجاهات ال تبشر بالخير ": قائال   ايغالندوأضاف 
وال يستطيع العاملون في المجال  .البشرماليين الذي يعاني منه لوضع حد لهذا البؤس  أكثربشكل وثيق معا  العمل عن طريق 
 ."بمفردهم ذلك واحققي اإلنساني أن



 

شركات القطاع الخاص والجهات اإلنمائية إلى سياسيين الالنزوح الداخلي العالمي هو مشكلة الجميع، من "وأكد ايغالند أن 
 ".يجب أن نؤديهدور دينا ل جميعا   إننا .الفاعلة والمحامين

 

 - انتهى -

 

ط راب لى هذا ال ضغط ع ية, ا يان ب سوم ال ر ط وال خرائ فات وال تط ق كامل ,م ر ال قري ت يل ال تحم  ل

 

  :للمحرر اتحظالم

 

  في  رصد النازحين داخليا  في مجال  بحلول عامه الخامس عشرمركز رصد النزوح الداخلي احتفل ، 4131في عام
في جميع أنحاء العالم،  داخليا   مليون نازح 39.1 ت التقارير تشير إلى وجود، كان3998في عام  .جميع أنحاء العالم
في عام نازح مليون  42العقد الماضي من نحو على مدار المدى  طويلظهر اتجاه تصاعدي  ،ومنذ ذلك الحين

4113. 
  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  ال تزال، 4131في نهاية عام  ولةد 43مليون نازح في  34.2أكثر من ومع وجود

 .والعنف نزاعأعلى مستوى نزوح ناجم عن ال التي تشهدي المنطقة ه
  11 وحدث .4131مليون نازح في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في نهاية عام  9.3كان هناك أكثر من ٪

 .وحدها هذه المنطقة في سوريا الذي شهدته نزوحمن ال
  ما يقرب من خمسة أضعاف ما كان إلى الداخلي في المنطقة  نزوحال ارتفع، 4133منذ بداية النزاع السوري في عام

 .عليه قبل عشر سنوات
  ا  شخص 3.4هو  احجم األسرة في سوريمتوسط. 
  4131نحاء العالم في عام أ لفمخت٪ من جميع النازحين الجدد في 14بلغت نسبة النازحين داخل سوريا. 
   مليون نازح  1.1 ويبلغ عددهم اإلجماليفي نيجيريا في التقرير السنوي للمرة األولى،  تم تضمين عدد النازحين داخليا

بين الحكومات التي شجعت ودعمت  ا  جيد نيجيريا مثاال   وتعتبر .للجنة الوطنية لشؤون الالجئين في البالد، وفقا  
 .4131الجهود الرامية إلى جمع بيانات أفضل في عام 

 جنوب كردفان وشمال  والياتاالشتباكات المسلحة في إقليم دارفور و  جراء جديد زحان  470,000يوجد في السودان
 .شخص مليون 4.1 إلىإجمالي عدد النازحين في البالد اآلن  وقد وصل .كردفان والنيل األزرق



  في أربعة بلدان في منطقة األمريكتين نزحوا داخليا  قد قل مليون شخص على األ 3.1 كان ،4131بحلول نهاية عام، 
وكانت الغالبية العظمى في كولومبيا، مما يدل على الزيادة المستمرة على مدى عشر سنوات بسبب النزاع الذي طال 

من الف من الناس العنف اإلجرامي التي أدت إلى فرار عشرات اآلجديدة من الشكال األوكذلك  ،لبالدفي اأمده 
 .في جميع أنحاء المنطقةديارهم 

  الخمسة  ألحد المراكزالبالد  عن احتالل نيجيريا في التقرير السنوي ألول مرة، معلنا  لتم تضمين الرقم اإلجمالي
زيادة في الهجمات التي تشنها بوكو حرام، وهي جماعة وقد أدت ال .مجموع السكان النازحينمن حيث ولى عالميا  األ

 .4131عام  شخص في نيجيريا في 1110111 إلى نزوحإسالمية مسلحة، 
  شخص في منطقة دارفور وواليات جنوب كردفان وشمال كردفان والنيل  1110111النزوح الحديث لنحو يفسر

 .شخصمليون  4.1ن إلى رتفاع العدد اإلجمالي للنازحين داخليا  في السوداااألزرق 
  لى البيانات المقدمة من الحكومات والمنظمات غير إ، ويستند 4131في عام النزوح الذي حدث يغطي التقرير

 ولةد 31مناطق، وفي  خمسويوثق أرقام وتحليل النزوح الداخلي في  .وكاالت األمم المتحدةو الحكومية الشريكة 
 32ال هعامبمركز رصد النزوح الداخلي فيها وهي السنة التي احتفل  - 4131ب في عام و الحر من رة ضر متومنطقة 
 .الرصد العالمي في مجال

 لنزوح الداخلي في جميع أنحاء العالم، من لمترابطة المتعددة و التحليله لألسباب هو السمات الرئيسية لهذا التقرير  أحد
ما  غالبا  الذي العنف اإلجرامي  جراء، إلى النزوح الجماعي عديدة يةالنزاعات على األراضي والموارد في سياقات أفريق

 .أمريكا الالتينية فية عديد مناطقأجزاء من تشهده 

 

 41 الصحفية فيعدد محدود من المقابالت جراء إل ا  متاح ايغالنديان للمجلس النرويجي لالجئين  األمين العاميكون سوف 
 : ب عن طريق االتصال يرجى ترتيب مقابلة مقدما   .4641مايو 

 

 االتصاالتقسم ، رئيس سباريل كلير

 مركز رصد النزوح الداخلي

  clare.spurrell@nrc.ch: البريد اإللكتروني

 52 89 379 79 41المحمول : الهاتف 

 

 عن مركز رصد النزوح الداخلينبذة 

 

mailto:clare.spurrell@nrc.ch


من  .واالستجابة له لنزوح الداخليافي رصد وتحليل أسباب وآثار  رائدة عالميا   منظمة وه (IDMC) مركز رصد النزوح الداخلي
والعنف المعمم وانتهاكات حقوق اإلنسان والكوارث الطبيعية أو التي من صنع  نزاعال جراء لنازحين داخليا  ل هوتحليل هخالل رصد
 .ينلمشردللخطر وا ينالمعرضعوب شالاحترام حقوق  إلى ودعيمركز رصد النزوح الداخلي الوعي و يرفع اإلنسان، 

 

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على (. NRC) مركز رصد النزوح الداخلي هو جزء من المجلس النرويجي لالجئين
 displacement.org-www.internalاإلنترنت: 

 

 :االجتماعيتواصل ال قعوامبع مركز رصد النزوح الداخلي على ات

 

  http://www.facebook.com/InternalDisplacement: فيسبوك

 IDMC_Geneva@تويتر: 

http://www.internal-displacement.org/
http://www.facebook.com/InternalDisplacement

