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النزوح الداخلي 



CMYK

شكــــر
أصــدر مركــز رصــد النــزوح الداخلــي التقريــر العالمــي حول النــزوح الداخلي للعــام 2019 بتبرع كريم من 
شــركاء التمويــل: الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة، الوكالــة الســويدية للتعــاون اإلنمائــي الدولــي، 
وزارة الخارجيــة األلمانيــة، وزارة الشــؤون الخارجيــة النرويجيــة، وزارة الشــؤون الخارجيــة والتجــارة 
األســترالية، مكتــب الســكان والالجئيــن والهجــرة بــوزارة الخارجيــة األمريكيــة، المفوضيــة األوروبيــة، 
المنظمــة الدوليــة للهجــرة، وزارة الشــؤون الخارجيــة السويســرية ووزارة الشــؤون الخارجيــة فــي 

ليخنيشتاين.

صورة الغالف: سيدة نازحة من جزيرة بهوال تعيش في أحياء بهوال العشوائية في مدينة داكا ببنغالديش. وقد اضطر العديد من الناس لمغادرة بيوتهم 
نتيجة تآكل الشواطئ وبعض التأثيرات المناخية على المناطق الجنوبية لبنغالديش. يعيش غالبية النازحين اآلن في األحياء الفقيرة في داكا.

تصوير: محمود حسين أوبو – لصالح مركز رصد النزوح الداخلي – فبراير 2019.  
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يقــدم التقريــر العالمــي حــول النــزوح الداخلــي (GRID) نظــرة عامــة 
يســلط  كمــا  العالــم.  حــول  الداخلــي  النــزوح  ظــروف  أهــم  علــى 
الضــوء علــى الجهــود السياســية واإلجــراءات العمليــة المطلــوب 
القيــام بهــا لمعالجــة آثــار النــزوح الداخلــي والحــد مــن مخاطــر حدوثــه 

مستقبًال.

يؤكــد تقريــر هــذا العــام علــى حقيقــة أن النــزوح الداخلــي يغــدو 
ــة.  ــة ومتركــزة فــي األوســاط الحضري ــد مشــكلة مزمن بشــكل متزاي
ــر مشــهد النــزوح الحضــري تجــد الســلطات  ومــع نمــو المــدن وتغي
المحليــة نفســها علــى رأس مــن يضطلعــون بمهمــة االســتجابة 
لألزمــات والتقليــل مــن مخاطرهــا علــى األمــد الطويــل، ومــن هنــا 
مــع  الوطنيــة  والقيــادة  المســؤولية  تتعاضــد  أن  مــن  البــد  كان 
المســاءلة الدوليــة مــن أجــل تقديــم دعــم كبيــٍر وملمــوٍس للجهــود 

المحلية. 

ومــع اســتمرار ازديــاد أعــداد النازحيــن داخليــًا حــول العالــم، فقــد 
أضحــى مــن الضــرورة بمــكان أن يتوفــر لــدى جميــع الجهــات المعنيــة 
شــاملة  بيانــات  الداخلــي  النــزوح  معالجــة  مجــال  فــي  العاملــة 
لذلــك  والممارســات،  السياســات  رســم  توجــه  وأدلــة  ودقيقــة 
يســهم التقريــر العالمــي حــول النــزوح الداخلــي الصــادر عــام 2019 
فــي ســد ثغــرات معرفيــة هامــة، كمــا يحــدد فــي الوقــت ذاتــه أوجــه 

القصور التي ينبغي معالجتها على مستوى البيانات واألدلة.
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5
توضح هذه الصورة معاناة النازحين في مخيم العريشة في سوريا وتأثرهم باألمطار الغزيرة 

والفيضانات واسعة النطاق في ديسمبر 2018.
تصوير: المفوضية السامية لشؤون الالجئين - هشام عرفات - ديسمبر 2018 



النزوح الداخلي تحٍد عالمي، ولكنه يتركز بشدة في دول ومناطق قليلة.

الدول العشرة األعلى من حيث عدد النازحين بنهاية عام 2018.

النزاع والعنف: حاالت النزوح الجديدة حسب المنطقة

الكوارث: حاالت النزوح الجديدة حسب المنطقة

تســبب النــزاع والعنــف فــي 10.8 مليــون حالــة نــزوح جديــدة 
حــول العالــم، وقــد مّثــل النازحــون فــي إثيوبيــا وجمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطيــة وســوريا أكثــر مــن نصــف هــذا العــدد. 
وقــد حدثــت أكثــر مــن ثلثــي حــاالت النــزوح الجديــدة الناجمــة 
عــن النــزاع والعنــف فــي دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء، والتــي 
العنــف  أحــداث  علــى  العــام  خــالل  معاناتهــا  تقتصــر  لــم 
المعانــاة  لتشــمل  ذلــك  تعــّدت  بــل  المســتجدة والقائمــة، 
الناتجــة عــن الجفــاف والفيضانــات. عــالوة علــى ذلــك، تنــوء 
أفريقيــا بعــبء العــدد األكبــر مــن حــاالت النــزوح طويــل األمــد 

في العالم.   
وفــي الشــرق األوســط، اســتمر النــزاع والعنــف فــي دفــع 
النــاس إلــى النــزوح ومنعهــم مــن العــودة إلــى مواطنهــم 

األصلية. وفي اليمن تحديدًا تصاعدت شدة النزاع في 

تســبب ارتفــاع الهشاشــة وزيــادة التعــرض للمخاطــر المفاجئــة 
في حدوث 17.2 مليون حالة نزوح جديدة في 144 دولة وإقليم. 
وقــد أجبــرت العواصــف وخاصــة األعاصيــر المداريــة واألمطــار 
ــرك منازلهــم فــي  ــى ت ــاس عل ــر مــن الن الموســمية عــددًا أكب
منطقــة شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ أكثــر مــن أي منطقــة 
أخــرى. ومــا كانــت حــاالت النــزوح الجديــدة البالغــة 3.8 مليــون 
ــي  ــذارًا بحجــم المخاطــر الت ــن إال إن ــي ســجلتها الفلبي ــازح الت ن
ــد. وقــد تســببت األمطــار الموســمية  ــا هــذا البل يتعــرض له
الجديــدة فــي  النــزوح  عــدٍد كبيــٍر مــن حــاالت  بدورهــا فــي 
جنوب آسيا، حيث تم تسجيل 2.7 مليون حالة نزوح جديدة في 

الهند لوحدها.   

ــة الحــدوث  ــج عــن الكــوارث البطيئ ــن النات مــازال عــدد النازحي
فــي العالــم غيــر معــروف. وقــد تســببت ظــروف الجفــاف 
وهــي  فقــط  بلــدان  تســعة  فــي  مراقبتهــا  تمــت  التــي 
أفغانســتان، البرازيــل، بورونــدي، أثيوبيــا، العــراق، مدغشــقر، 
ــة  ــا، الســنغال والصومــال فــي حــدوث 760,000 حال منغولي
نــزوح جديــدة علــى األقــل خــالل العــام، ومــن الواضــح أن هــذا 
الرقــم التقديــري أقــل مــن الحقيقــي. مــن جهــة أخــرى، ســاهم 
األمطــار  هطــول  ومعــدالت  الحــرارة  درجــات  ارتفــاع 
المنخفضــة فــي حرائــق غابــات غيــر مســبوقة فــي كل مــن 
ــان وأســتراليا، ممــا أدى إلــى نــزوح  الواليــات المتحــدة واليون
بالممتلــكات،  الشــديد  واإلضــرار  األشــخاص  آالف  مئــات 

ومنع العودة السريعة للنازحين.

ــام 2018، ممــا فاقــم مــن ضعــف  ــي مــن الع النصــف الثان
وهشاشــة الســكان الذيــن هــم أصــًال فــي حالــة أزمــة. مــن 
جهــة أخــرى، ورغــم أن النــزاع فــي ســوريا قــد هــدأ، إال أنــه 
القســري  النــزوح  حــركات  أكبــر  إحــدى  فــي  يتســبب  مــازال 
األمــن  انعــدام  عــن  تمخــض  وقــد  العالــم.  حــول  للســكان 
ــودة  ــى الع ــاس عل ــدرة الن ــدم ق ــار الواســع ع المســتمر والدم

إلى مناطقهم األصلية. 
العالــم  حــول  والعنــف  النــزاع  النازحيــن بســبب  عــدد  يقــدر 
بحوالــي 41.3 مليــون شــخص فــي 55 دولــة وذلــك مــع نهايــة 
ــاع  ــة أرب ــم تســجيله، ثالث ــذي ت ــى ال ــام، وهــو الرقــم األعل الع
هــذا العــدد - أي 30.9 مليــون شــخص - يعيشــون فــي عشــر 

دول فقط.
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مشهد لمستوطنة للنازحين في بادغيس بأفغانستان، حيث توجد اآلالف من المنازل
 المؤقتة المنتشرة بين التالل الجبلية في ضواحي مدينة قلعة نو.

تصوير  - عناية الله أزاد – المجلس النرويجي لالجئين نوفمبر 2018
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نازح بسبب النزاع والعنف في 55 دولة 
ومنطقة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2018

 نازح في 10 دول 
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حاالت نزوح داخلي 
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 حالة نزوح جديدة 
في 2018

حاالت النزوح الجديدة
(بسبب النزاع والعنف) 
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العنف (الطائفي) 
العنف (السياسي) 

العنف 
(اإلجرامي) 

النزاع المسلح

 نساء نازحات يرتدن حلقة حول رضا المستفيدين في منطقة جوجو في أوروميا 
تصوير: ريكا توباز – وكالة األمم المتحدة للهجرة (منظمة الهجرة الدولية) 2017
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الكوارث

حالة نزوح 
مرتبطة بالمناخ

حاالت النزوح الجديدة
(بسبب الكوارث) 
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استمرار تصاعد مخاطر النزوح، 
مع تالقي الدوافع واآلثار 

ماليين من النازحين غير محتسبين، 
مع بقاء الحلول الدائمة بعيدة 

المنال

تحول النزوح الداخلي بشكل متزايد 
إلى ظاهرة حضرية     

يســتمر عــدم االســتقرار السياســي والفقــر المزمــن وعــدم المســاواة 
والتغيــر البيئــي والمناخــي فــي التســبب بالنــزوح الــدوري وطويــل 
األمــد. ويعــود العديــد مــن األشــخاص النازحيــن إلــى مناطــق غيــر 
آمنــة بهــا شــح فــي الفــرص االجتماعيــة واالقتصاديــة. هــذا مــا يعيــد 
خلــق الظــروف الخطــرة وبالتالــي يزيــد مــن احتمــال انــدالع األزمــات 
ــول  ــة الظــروف أمــام حل ــدًال مــن تهيئ مــرة أخــرى فــي المســتقبل ب

دائمة.
ــاء الســالم فــي دول  ــى الرغــم مــن جهــود بن ــزوح عل  إن اســتمرار الن
وصفقــة  الســودان،  وجنــوب  الوســطى  أفريقيــا  جمهوريــة  مثــل 
الســالم حيــز التنفيــذ فــي كولومبيــا هــي دليــل واضــح فــي هــذا 
الشــأن. كمــا أن دوافــع النــزاع التــي لــم تتــم معالجتهــا دفعــت أيضــًا 
عــام  فــي  الفــرار  علــى  النــاس  مالييــن  أجبــرت  جديــدة  بأزمــات 
2018، بــدءا بالنــزاع األنجلوفونــي فــي الكاميــرون مــرورا بموجــات 
نيجيريــا  فــي  األوســط  الحــزام  منطقــة  فــي  العنــف  مــن  جديــدة 

وصوال إلى النزاع غير المسبوق في أثيوبيا. 
ســبب تداخــل النــزاع والكــوارث فــي نــزوح النــاس فــي عــدد مــن 
الــدول، فقــد تســبب الجفــاف والنــزاع فــي نــزوح أعــداد مماثلــة فــي 
أفغانســتان، وأدت مواســم األمطــار األطــول مــن المعتــاد إلــى نــزوح 
النــاس فــي نيجيريــا والصومــال المتضررتيــن أصــًال مــن  مالييــن 
ــد مــن النازحيــن مــن العــراق وســوريا بســبب  الصــراع. كمــا أن العدي

الكوارث كانوا أصًال نازحين داخليين في مخيمات غمرتها المياه.

النزاعــات  تعــد المــدن الوجهــة المفضلــة لكثيــر مــن الفاريــن مــن 
والكــوارث. وفــي الوقــت نفســه، يتكامــل طيــف واســع مــن العوامــل 
أدت  جديــدة.  نــزوح  حــاالت  إلــى  ليدفــع  الحضريــة  المناطــق  فــي 
الغــارات الجويــة والقصــف المدفعــي فــي المراكــز الحضريــة إلــى 
فــي  الحديــدة  مــن   ،2018 عــام  فــي  النــزوح  مــن  كبيــرة  موجــات 
اليمــن إلــى طرابلــس فــي ليبيــا ودرعــا فــي ســوريا. وقــد منــع الدمــار 
الواســع والذخائــر غيــر المنفجــرة النــاس مــن العــودة إلــى منازلهــم فــي 
مدينــة الموصــل بالعــراق ومــراوي بالفلبيــن علــى الرغــم مــن توقــف 

النزاع هناك.
بالنظــر إلــى وتيــرة التحضــر الســريع التــي يعيشــها العالــم، فإنــه مــن 
للكــوارث  وتعرضهــم  النــاس  ازديــاد هشاشــة  يســتمر  أن  المرجــح 
ــال، فــي دكا عاصمــة  ــى ســبيل المث ــك. فعل ــزوح الناجــم عــن ذل والن
ــي وســوء إدارة الســدود  بنجالديــش، فاقمــت خطــط التمــدد العمران
ــاه،  ــات وتســرب المي ــاه مــن مخاطــر الفيضان ــف المي وأنظمــة تصري
ومــع اســتمرار المدينــة فــي التوســع، ســوف تــزداد هــذه المخاطــر فــي 
ظــل تزايــد عــدد الســكان مــا لــم يتــم اتخــاذ إجــراءات مالئمــة للحــد 

منها.
ســنويًا  المعرضيــن  األشــخاص  لعــدد  العالمــي  المتوســط  يصــل 
لمخاطــر النــزوح بســبب الفيضانــات إلــى أكثــر من 17 مليون شــخص، 
أكثــر مــن %80 منهــم يعيشــون فــي مناطــق حضرية أو شــبه حضرية. 
تتركــز معظــم مخاطــر النــزوح الناجــم عــن الفيضانــات فــي المناطــق 
الحضريــة فــي جنــوب آســيا، وشــرق آســيا والمحيــط الهــادئ، إال أنهــا 

تبقى مرتفعة أيضًا في دول أفريقيا جنوب الصحراء. 

غيــر  داخليــًا  النازحيــن  األشــخاص  مــن  العديــد  يــزال  ال 
محتســبين ضمــن أرقــام النــزوح الداخلــي، حيــث ال تعكــس 
و  الديموقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة  فــي  اإلحصائيــات 
ميانمــار وباكســتان والســودان واليمــن الرقــم الحقيقــي 
فــي  شــحا  هنــاك  أن  كمــا  الداخلــي،  النــزوح  لحــاالت 
الســلفادور وهنــدوراس  و  بغواتيمــاال  الخاصــة  البيانــات 
وروســيا وتركيــا وفنزويــال، ممــا يعــوق التقديــر الدقيــق 

لحجم النزوح الداخلي الحقيقي في هذه البلدان.
من جهة أخرى، ما يزال تقييم الحلول يشكل تحديًا 

إعــادة  أو  النازحيــن،  التقاريــر حــول عــودة  نــادرًا مــا توفــر  إذ  كبيــرًا، 
توطينهــم، أو اندماجهــم محليــًا، خــالل العــام دليــًال كافيــًا لتقييــم 
شــامل حــول مــا إذا كانــت عوامــل الهشاشــة أو الضعــف المرتبطــة 
بنزوحهــم قــد تــم معالجتهــا. وقــد تــم تســجيل عــودة عــدد كبيــر مــن 
النــاس إلــى مناطقهــم األصليــة فــي أثيوبيــا والعــراق ونيجيريــا، ولكــن 

الظروف لم تكن مواتية إلعادة اندماجهم لفترات طويلة.
لذلــك، يبقــى رصــد ومتابعــة نهايــة مســار النــزوح أمــرًا بعيــد المنــال، 
كمــا يوجــد كــم ضئيــل مــن المعلومــات ذات القيمــة حــول مــدى 
تحقيــق الحلــول الدائمــة أو التوجــه صــوب تحقيقهــا. مــن جهــة أخــرى، 
فــي  يرغبــون  النازحيــن  مــن  الكثيــر  أن  علــى  متزايــدة  أدلــة  توجــد 
ــول محــدود لهــذا الحــل، وهــو مــا  ــًا، ولكــن يوجــد قب االندمــاج محلي
يتجلــى واضحــًا فــي الغيــاب شــبه التــام للتقاريــر حــول قصــص نجــاح 

متعلقة بالدمج المحلي.
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يجب أن تدعم السلطات الوطنية الجهود 

المحلية لمعالجة النزوح الحضري

تم تطوير سياسات واعدة لكن الحاجة 
تبقى قائمة لمزيد من اإلرادة السياسية 

خطر النزوح الناجم عن الفيضان بحسب المناطق 

متوسط النزوح السنوي (بالماليين)

يظــل توفيــر الخدمــات األساســية للنازحيــن تحديــًا إنســانيا هامــًا خــالل 
األزمــات القائمــة وفــي ســياق المخيمــات، لكنهــا تقــع أيضــًا فــي 
النــزوح  حــاالت  المبذولــة ألجــل  التنمويــة  الجهــود  صميــم عمــل 
الحضــري المعقــدة طويلــة األمــد. يتســبب النــزاع والنــزوح طويــل 
األمــد، فــي ظــل ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة مترديــة أصــال، فــي 
زيــادة صعوبــة مهمــة توفيــر الســلطات المحليــة للخدمــات التــي 
تلبــي حاجــة الفقــراء فــي المــدن. وبالنظــر إلــى أن الكثيــر مــن النازحيــن 
يقبعــون فــي هــوة الفقــر، الــذي بــدوره يســهم فــي إطالــة مــدة 
نزوحهــم، فــإن ذلــك بــدوره يرفــع مــن خطــر تكــرار تجربــة النــزوح 

لديهم لمرة ثانية. 
هنالــك حاجــة للمزيــد مــن االســتثمارات علــى مســتوى المــدن مــن 
أجــل تعزيــز قــدرة المجتمعــات والســلطات المحليــة علــى التحليــل 
ــزوح  ــط والعمــل المشــترك. كمــا يتوقــف حــل مشــكلة الن والتخطي
طويــل األمــد والمتكــرر علــى جعــل قضايــا مثــل التشــريعات الشــاملة 
ــة. وفــي  ــم الحوكمــة الحضري ــر الســكن والخدمــات فــي صمي وتوفي
هــذا الســياق يتطلــب إحــداث التغييــر إشــراك النازحيــن والمجتمعــات 
ــة فــي  ــل وتقليدهــم مناصــب قيادي ــرار، ب ــاذ الق ــي اتخ ــة ف المضيف

نهاية المطاف. 
تقديــم  ذلــك  ويشــمل  الفقــر،  لمحاربــة  تدخــالت  تطويــر  ينبغــي 
ــة  ــر احتياجــا وإنشــاء نظــم الحماي ــي تســتهدف األكث المســاعدات الت
المتجزئــة  اإلنســانية  التدخــالت  مــن  بــدال  الموســعة  االجتماعيــة 

والقصيرة األمد.
ولدعم الجهود المحلية بشكل فاعل، يتعين على المجتمع 

مــن العديــد  فــي  واعــدة  سياســات  تطويــر   2018 العــام   شــهد 
 المناطــق، فقــد أصبحــت النيجــر الدولــة األولــى التــي تتبنــى تطبيــق
كمــا الداخلــي،  للنــزوح  قانــون  عــل  بمصادقتهــا  كمبــاال   اتفاقيــة 
ــن ــن مــن الالجئي ــة دعــم العائدي ــراف بأهمي  قامــت كوســوفو باالعت
بتحديــث قامــت  الســياق  هــذا  وفــي  النازحيــن،   واألشــخاص 
 سياســاتها القائمــة مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف. وقــد وضعــت
 فانواتــو سياســة حــول الكــوارث والنــزوح المرتبطيــن بالمنــاخ. إضافــة
 إلــى ذلــك فقــد أظهــرت فيجــي قدرتهــا علــى االســتباق واالستشــراف
 وذلــك بتبنيهــا مبــادئ توجيهيــة جديــدة حــول إعــادة التوطيــن الناجــم
استشــارة خــالل  مــن  بتطويرهــا  قامــت  والتــي  الكــوارث   عــن 

 .المجتمعات المتضررة
تضطلع السلطات الحضرية في المدن بمهمة تنزيل أطر العمل 

التنموية العالمية والوطنية على المستوى المحلي كجزء من أجندة 
التنمية المستدامة، لكنها كثيرا ما تعاني من أجل تحقيق ذلك، 

وتتحدد قدرتها على التنفيذ والحوكمة الفعالة على مقدار السلطة 
والموارد الممنوحة لها في إطار الالمركزية.

التدخــالت  اتســاق  تمنــع  التــي  المؤسســية  العوائــق  إزالــة  الدولــي 
القطاعــات  فــي  والتخطيــط  والبرمجــة  التمويــل  لتنســيق  والســعي 
اإلنســانية والتنميــة وجهــود بنــاء الســالم، وأن يتــم ذلــك بــروح متجــددة 

ملحة و واضحة الغاية.

جنوب آسيا

 متوسط النزوح
السنوي في الحضر 

متوسط النزوح
 السنوي في الريف

 إفريقيا جنوب الصحراء

 أوروبا ووسط آسيا

األميركيتان

 شرق آسيا
والمحيط الهادي

الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
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حلول في المتناول: البيانات واألدلة 
القوية كخطوة أولى 

هنــاك مقاربــات ناشــئة وواعــدة فــي توفيــر المســكن والخدمــات 
األساســية وفــرص العمــل. علــى ســبيل المثــال، قامــت مبــادرة 
فــي  البلديــة  الســلطات  وضعتهــا  التــي  لتمتلــك"  "اســتأجر 
ــن  ــدرة النازحي ــدم ق ــة مســألة ع ــا بمعالج ــول فــي أوكراني ماريوب
علــى تحمــل تكاليــف إيجــار المســكن للنازحيــن فــي المدينــة. 
وفــي الموصــل ســهل توفيــر عمــل للنازحيــن فــي الشــركات 
ــي للمســاكن،  ــاء الذات ــى دعــم البن ــة، إضافــة ال ــة المحلي التجاري
األحيــاء  إنعــاش  فــي  وســاهم  النازحيــن،  عــودة  ذلــك  ســهل 

السكنية واالقتصاد المحلي. 
المدينــة  مســتوى  علــى  المنشــود  التغييــر  إحــداث  يتطلــب 
تحقيــق التقــدم فــي ثالثــة مجــاالت علــى األقــل: (1) معرفــة 
دوافــع النــزوح بشــكل قائــم علــى الحقائــق، (2) آثــار ومخاطــر 
النــزوح الحضــري، و(3) التدخــالت المالئمــة لمعالجتــه وتخفيفه، 
ــر هــذه المنطلقــات شــرطا مســبقا ألي جهــد فعــال فــي  وتعتب
هــذا المجــال. كمــا ينبغــي تعزيــز القــدرة علــى التدخــل القائــم عــل 
خصوصــا  ومســتدامة  شــاملة  مقاربــات  وتطويــر  الحقائــق 
بالنســبة للــدول منخفضــة الدخــل وتلــك التــي تواجــه أزمــات 

نزوح كبيرة. 
ويبقــى االرتقــاء بــاإلرادة السياســية علــى مســتوى البلديــات 
وعلــى المســتوى الوطنــي هــو العامــل األهــم، وفــي ســبيل 
التخطيــط  لتكييــف  المالئمــة  الحوافــز  إرســاء  ينبغــي  ذلــك 
الحضــري واالســتثمار والتنظيــم والتشــريع وتقديــم الخدمــات 
لتكييفهــا مــع واقــع الوضــع العشــوائي والنــزوح طويــل األمــد. 
كمــا تظــل االســتفادة مــن الفــرص الحضريــة مرهونــة بالحلــول 
السياســية، وينبغــي لهــذه الحلــول أن تتجــاوز االســتجابة قصيــرة 
األمــد لتعانــق آفــاق تخفيــف المخاطــر علــى المــدى الطويــل 

وتحقيق التنمية الشاملة.

ــات المرتبطــة  ــع التحدي ــن جمي ــط بي يظهــر بوضــوح مــدى التراب
ببيانــات النــزوح الداخلــي. وفــي هــذا الصــدد ســيكون اســتخدام 
التعــاون  وتعــزز  مقبولــة  معاييــر  تشــمل  منهجيــة  مقاربــات 
والتنســيق وتبــادل البيانــات أمــرًا حيويــا ليتكــون لــدى الحكومــات 
ــزوح الحضــري  وأصحــاب المصلحــة الفهــم الكامــل لظاهــرة الن
والعمــل علــى منعهــا ومعالجتهــا مــن خــالل رســم للسياســات 

بالشكل األفضل وكذلك التخطيط والحد من المخاطر. 
الموقــع  محــددة  الداخلــي  النــزوح  بيانــات  نســبة  تتعــدى  ال 
المعلومــات  تنعــدم  وتــكاد  البيانــات،  ربــع  حوالــي  جغرافيــا 

المتعلقة بمدة النزوح مما يعني قدرة محدودة على معرفة 

المناطــق التــي يتجــه إليهــا النازحــون والفتــرة الزمنيــة التــي يظلــون 
تقديــم  دون  فقــط  التحــول  الفجــوات  هــذه  إن  نازحيــن.  فيهــا 
تطويــر  دون  الحيلولــة  الــى  تتعداهــا  بــل  الفاعلــة  اإلســتجابة 
ــه  ــزوح أو الحــد من ــى القضــاء علــى خطــر الن اســتراتيجيات تهــدف إل

في المستقبل.

إن إيجــاد اســتجابة منهجيــة لســد الفجــوة فــي البيانــات والحقائــق 
ــة  ــر مقبول ــر معايي ــاول تطوي ــه فــي المتن هــي أمــر ممكــن، حيــث أن
ــن ممــا يمكــن مــن التقــدم  ــق التعــاون والتنســيق المطلوبي وتحقي
وضــع  عليهــا  يبنــى  التــي  الحقائــق  توفيــر  فــي  بعيــدة  خطــوات 
أن  كمــا  اإلنســاني.  والعمــل  التنمــوي  والتخطيــط  السياســات 
األدوات المالئمــة لتقييــم االحتياجــات وتحليــل المخاطــر وتخطيــط 
االســتثمار ومتابعــة تقــدم اإلنجــاز هــي أدوات متوفــرة وبإمكانهــا أن 
مشــكلة  إلنهــاء  مســتدامة  مقاربــات  تطويــر  مــن  الــدول  تمكــن 
النــزوح. وتبقــى األولويــة اآلن فــي تقديــم الدعــم المالــي والفنــي 
ــق  ــن مــن تطبي ــة لتتمك ــة والمحلي ــه الســلطات الوطني ــذي تحتاج ال

هذه األدوات.
توفــر التقنيــات والمقاربــات الحديثــة مقومــات تمكــن مــن التغلــب 
ــة  ــات مفصل ــى بيان ــات المتعلقــة بالحصــول عل ــى بعــض التحدي عل
تكــون شــاملة ودقيقــة وفــي الوقــت المناســب حــول مجموعــة مــن 
مراعــاة  مــع  البيانــات  هــذه  اســتخدام  وعنــد  النــزوح.  وضعيــات 
البيانــات، فــإن  األســئلة األخالقيــة واعتبــار الخصوصيــة وحمايــة 

ذلك سيمكن من سد ثغرات معرفية هامة. 
وال شــك أن الــدول وأصحــاب المصلحــة ســيكونون فــي موقــع 
ومتابعــة  لهــا  والتخطيــط  المســتقبلية  المخاطــر  لفهــم  أفضــل 
التقــدم الحاصــل نحــو تحقيــق أهــداف تنــدرج ضمــن أطــر عمــل 
معينــة، مثــل أهــداف التنميــة المســتدامة وإطــار عمــل ســينداي 
فــي  تكــون  عندمــا  باريــس،  واتفاقيــة  الكــوارث  خطــر  مــن  للحــد 
متناولهــم بيانــات موثوقــة وحقائــق مؤكــدة، كمــا أن توفيــر البيانــات 
واألدلــة الالزمــة يحَســن مــن قــدرة الجهــات المعنيــة علــى تلبيــة 

احتياجات المتضررين. 
وبالنظــر الــى المســتقبل، فــإن النتائــج الــواردة فــي التقاريــر الســابقة 
الصــادرة عــن مركــز رصــد النــزوح الداخلــي مازالــت رســائلها التحذيريــة 
ســارية المفعــول إلــى اآلن، إال أن التقريــر العالمــي للنــزوح الداخلــي 
لهــذا العــام ُيظهــر وجــود مقاربــات مبشــرة وواعــدة. وفــي عالــم 
يتســارع التحضــر فيــه بشــكل كبيــر، تتواجــد أغلــب فــرص الحلــول 
ــي  ــدول الت ــا. وعندمــا تعمــل ال ــزوح فــي المــدن وحوله لمشــكل الن
ــة والشــعوب،  ــد مــع الحكومــات المحلي ــدا بي ــى بالمســؤولية ي تتحل
وبدعــم مــن المجتمــع الدولــي، عندهــا ســيتم إيجــاد حلــول تقلــل مــن 
خطــر النــزوح العالمــي وتجعــل المســتقبل أقــل قتامــة بالنســبة لمــن 

يعيشون اليوم في وضعية النزوح.
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البيانات والتحليل 

القدرات والمشاركة

الحوافز واإلرادة السياسية 

رصد النازحين في الحضر بشكل منظم من خالل تسجيل أعدادهم وفترة نزوحهم وشدتها، مع تصنيفهم بحسب 
الجنس والعمر واإلعاقة وغيرها من المعايير ذات  الصلة.

البناء على القدرات الموجودة لدى المجتمعات، من أجل جمع البيانات حول مواطن الهشاشة لديهم واحتياجاتهم، 
وأيضًا مواردهم المتاحة   ومهاراتهم والخدمات المجتمعية الموجودة.

تقدير آثار النزوح على تنمية المدن والمخاطر الكامنة جراء التقاعس عن االستجابة، بما في ذلك اآلثار الواقعة على 
اقتصاد المدن وأمنها واستقرارها ورفاهها االجتماعي.

استخدام تقييم المخاطر لمناصرة استحداث آليات جديدة ومناسبة للتمويل لدعم استجابة المدن، وإدراج خطر النزوح 
ضمن االعتبارات الجوهرية لعمليات التخطيط والتنمية. 

توثيق المقاربات الناجحة في إدارة النزوح والحد منه في المدن، باإلضافة إلى تقديم منصة للتعلم وتبادل الخبرات 
فيما بين البلديات وشركائها.

االعتراف بالنازحين كمواطنين محليين - حتى لو كانت العودة هي الحل المفضل لديهم على المدى البعيد -، وذلك 
من خالل منحهم حق التصويت وإفساح المجال لهم للمشاركة في الحياة العامة باإلضافة إلى دعم حصولهم على 

الوثائق الثبوتية. 

تعزيز قدرة المنظمات المحلية والدوائر الحكومية على جمع البيانات والتحليل اإلحصائي.

البناء على القدرات الموجودة لدى المجتمعات، من أجل جمع البيانات حول مواطن الهشاشة لديهم واحتياجاتهم، 
وأيضًا مواردهم المتاحة   ومهاراتهم والخدمات المجتمعية الموجودة.

العمل مع النازحين  ومع من هم عرضة  لخطر النزوح  من أجل تحديد  األولويات  في تقديم الخدمات وتطوير البنية 
التحتية. 

تحديد مقاربات للتنمية الحضرية تستوعب الجوانب التي ال تتسم بالطابع الرسمي بما في ذلك  الوصول إلجراءات 
آمنة ومرنة للحيازة، باإلضافة إلى استراتيجيات سوق عمل  متكيفة، تتواءم مع مبادرات التنمية المستدامة الدولية 

والمحلية.

القيام بعمليات التصنيف والتي تتضمن كل من النازحين والمجتمعات المضيفة. 

التعاون مع الجهات اإلنسانية والتنموية وغيرهم من أصحاب المصلحة  ممن يعملون للحد من الهشاشة والمخاطر 
والتأكد من إتاحة البيانات التي تم جمعها للتبادل.

رصد حركة أولئك النازحين، والظروف التي يعيشونها مع مرور الوقت، وليس فقط أثناء األزمة وبعد انتهائها مباشرة.

نحو تحقيق قائمة متطلبات للتعامل مع النزوح الحضري: البدء ببناء قاعدة 
قائمة على األدلة



Ethiopia

٢٩٦,٠٠٠  | ٢,٨٩٥,٠٠٠

Philippines

٣,٨٠٢,٠٠٠  | ١٨٨,٠٠٠

China

 ٣,٧٦٢,٠٠٠

India

٢,٦٧٥,٠٠٠  | ١٦٩,٠٠٠

Syria

 |  ١,٦٤٩,٠٠٠

Somalia

٥٧٨,٠٠٠  |  ٥٤٧,٠٠٠ 

81,000  |  1,840,000 

613,000  |  541,000 

 1,247,000

Afghanistan

٤٣٥,٠٠٠  | ٣٧٢,٠٠٠

9,300  | 510,000

Indonesia

٨٥٣,٠٠٠  | ٤,٥٠٠

Iraq

٦٩,٠٠٠  | ١٥٠,٠٠٠

Kenya

٣٣٦,٠٠٠  | ١٠,٠٠٠

Myanmar

٢٩٨,٠٠٠  | ٤٢,٠٠٠

67,000  | 145,000

4,700  | 246,000

Yemen

١٨,٠٠٠  | ٢٥٢,٠٠٠

6,600  | 321,000

459,000

23,000  | 3,500

Bangladesh

٧٨,٠٠٠  | ٣٠٠

5,100  | 42,000

61,000  | 5,000

19,000  | 126,000

Madagascar

٧٥,٠٠٠  | ١,٧٠٠

Mozambique

٣١,٠٠٠  | ٣,٨٠٠

Papua New Guinea

٦١,٠٠٠  | ٣٦٠

20,000  | 11,000

Sri Lanka

١٠٠,٠٠٠  | ١,١٠٠

 ٩,٠٠٠

٥,١٠٠

40,000  | 52,000

121,000  | 41,00070,000

Tanzania

٢٩,٠٠٠

Cambodia

٣٧,٠٠٠

Japan

١٤٦,٠٠٠

Dem. People's Rep. Korea

٦٩,٠٠٠

Malaysia

٣٨,٠٠٠

Iran

٧٤,٠٠٠

86,000

52,000

27,000

27,000

30,000

32,000

47,000

Viet Nam

١٤٣,٠٠٠

.

 
 
  |  ٢,١٣٧,٠٠٠  

Sub-Saharan Africa

٧,٤٤٦,٠٠٠  |  ٢,٦١١,٠٠٠
(٪٣٦٫٠)

South Asia

٥٤٤,٠٠٠  |  ٣,٣٠٣,٠٠٠ 
(٪١٣٫٨)

East Asia and Paci�c

٢٣٦,٠٠٠  |  ٩,٣٣٢,٠٠٠  
(٪٣٤٫٢)

28 m 17,188,000   |   10,779,000
 

 

 النزاع والكوارث في 2018 

41,000  |  12,000 
(0.2%)

1,687,000  |  404,000 
(7.5% from the total figure)
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GRID
2019

جنوب السودان ليبياالسودان

الواليات المتحدة
النيجر

مالي

بوركينا فاسو

نيجيريا

الكاميرون

 جمهورية أفريقيا الوسطى

جمهورية الكونغو الديموقراطية

رواندا

غانا

بنين

كوبا

المكسيك

جواتيماال

السلفادور

كولومبيا

فنزويال

البرازيل

الباراجواي

الكلي األميركيتان أوروبا وآسيا الوسطى

 جمهورية الدومينيكان

أكثر من 3 مليون

نازحين بسبب
النزاعات 

نازحين بسبب
الكوارث

من 3 مليون إلى 1,000,001
200,001 إلى 1,000,000
20,001 إلى 200,000

أقل من 20,000

296,000  | 2,895,000

3,802,000  | 188,000

 3,762,000

2,675,000  | 169,000 ٢٧,٠٠٠ 
 1,649,000

547,000  |  578,000 

Dem. Rep. Congo

١,٨٤٠,٠٠٠  |  ٨١,٠٠٠ 

Nigeria

٦١٣,٠٠٠  |  ٥٤١,٠٠٠ 
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 النزوح الجديد الناجم عن
سوريا العراق اثيوبيا إيران الهند

الصين

ميانمار

اليابان

فيتنام

 بابوا غينيا الجديدة

كمبوديا

 الفلبين

اندونيسيا

 جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية

افغانستان

ماليزيا

اليمن

سيريالنكا

الصومال

مدغشقر

كينيا

تنزانيا
بورندي

اوغندا موزمبيق

بنغالدش

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أفريقياجنوب اسياشرق اسيا والمحيط الهادي

تظهر أسماء الدول وإحصاءاتها فقط عندما يتجاوز عدد حاالت النزوح الجديد 20,000.

 أي اعتراف رسمي أو قبول من طرف مركز رصد النزوح النزوح الداخلي.  ال تعني الحدود وأسماء الدول الواردة على هذه الخارطة

 نتيجة لتقريب األرقام اجمالي بعض األرقام قد ال تتوافق مع األرقام الفردية بالضبط.

 27,000 

35,000

164,000

GRID
2019
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