
 معدل النزوح الداخلي يبلغ أعلى مستوياته على اإلطالق بعد عام غير مسبوق من األزمات

 55وصل  مجمو  ددد ألشخلصاا ألينيي يشيخلوي حا ةايز ن وا دألصإا  يع مشد  سيابلا  إ    -، جنيف  2021مايو   20

 40.5حا دام خلهد دوألصلف خلديدص وصلاألدًا مبل،مًاأل، ،بل  ا أليووألان وأليشنف حا ةدون  و. 2020مإيونًا  نهايز دام  

 مإيوي ةايز ن وا جديدص حا جميع أنةاء أليشايم، وهو أدإع اسم بنوي يُبج  منن دقد.

هلت  قالت مديرة مركز مراقبة النزوح الداخلي، الكسنندرا بيال:  ممن الميير لللل  بوهه خا  أن ذه  األرقام المرتععة سنل

(، عندما أعاقت الليود المعروضنننننة على الحركة همي البيانات 19-على خلعية هائحة فيروس كورونا المسنننننتهد دكوفيد  

 من اإلصابةم. وسعى عدد أقل من الناس إلى مالهئ طارئة خوفًا

أدى تصننناعد العنت وتوسننني الهماعات المتطرفة في إييوبيا وموزمبي  وبوركينا فاسنننو إلى تأهيا بعل أزمات النزوح  

األسننرن نمًوا في العالم وفلًا للتلرير العالمي السنننور لمركز مراقبة النزوح الداخلي. كما اسننتمرت النزاعات طويلة األمد، 

همهورية الكونغو الديملراطية وسننوريا وأفغانسننتان، في إهبار أعداد كبيرة من الناس على ميل النزاعات التي نشننبت في  

 العرار.

ما إلى العرار من منزله داخل بلد  كل يانية في العام الماضننني. ذها ما قاله األمين أن يضنننطر شنننخ    إنه ألمر مرونم 
مإننا نعشنل في حماية األشنخا  األكير ضنععًا في العالم  العام للمهلس النرويهي لالهئين، يان إيغالند، حيث اسنتطرد قائاًل 

 من النزاعات والكوارثم.

ولةً عن    % من هميي حاالت النزوح الناهمة 98كانت األحداث المرتبطة بالطلس، ال سنيما العواصنت والعيضنانات، مسًن

أدت مواسم األعاصير الشديدة في األمريكتين وهنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ، ومواسم األمطار و عن الكوارث.

الممتدة في هميي أنحاء الشنرق األوسنط وأفريليا هنوب الصنحراء الكبرى، إلى نزوح ماليين األشنخا . تسنبب إعصنار 

كان موسنننم ونغالديش وبوتان والهند وميانمار. أمعان وحد  في حدوث حوالي خمسنننة ماليين حالة نزوح في هميي أنحاء ب

عاصننعة تحمل أسننماًء، بما في هل:   30األعاصننير في المحيط األطلسنني ذو األكير نشنناطًا على اإلطالق في بل ذبوب 

 دولة في أمريكا الوسطى ومنطلة البحر الكاريبي. 12إعصارر إيوتا وإيتا اللهان أيرا على 

زوح العديد من األشننخا  للمرة اليانية أو حتى اليالية، مما أدى إلى زيادة ضننععهم أدى تلارب الصننران والكوارث إلى ن

كان العديد ممن فروا من العيضننانات في اليمن قد نزحوا بالععل مرة واحدة على األقل بسننبب الحرب األذلية  وإطالة أمد .

 الدائرة رحاذا في البالد.

داخلي في هميي أنحاء العالم بصننننورة مطردة ألكير من علد من ارتعي عدد األشننننخا  الهين يعيشننننون في حالة نزوح   

، عندما كان عدد النازحين داخليًا أكير من ضننعت 2020ديسننمبر   31الزمان. فلد وصننل عددذم إلى معدالت قياسننية في  

يانات  مليون شنخ  من الصنران والعنت، وفر سنبعة ماليين من الكوارث، ولكن بالنبر إلى الب 48عدد الالهئين. كما فر 

 غير المكتملة، فمن المرهح أن تكون األعداد األخيرة أقل من قيمتها الحليلية.

يركز التلرير العنالمي عن النزوح النداخلي لهنها العنام على تغير المنناؤ. ويًدر ارتعنان درهنات الحرارة إلى زينادة شننننندة  

األخطنار المرتبطنة بنالطلس وتواترذنا، لكن تغير المنناؤ ليس العنامنل الوحيند النهر يًدر إلى مخناطر النزوح. كمنا أن ذننا: 

 ابط مباشر.  حاهة إلى سنوات عديدة من البيانات لوضي ر

وقد ألحرز تلدم كبير في وضي السياسات الوطنية واإلقليمية، كما أن االذتمام العالمي بهه  اللضية آخه في االزدياد. وبدأت 

البلدان في االستيمار في تدابير استباقية، ميل إعادة التوطين المخطط لها والمبادرات التي يلودذا المهتمي المحلي للحد من 

. كما سننيكون سنند العهوات في البيانات أمًرا بالغ األذمية لدعم ذه  الههود وإيبات الحاهة إلى تمويل أكير مخاطر النزوح

 مرونة ويمكن التنبً به.

متنشننننأ أزمات النزوح اليوم من العديد من العوامل المترابطة، بما في هل: المناؤ والتغير البيئي والصننننراعات التي طال 

ذها ما قالته الكسننندرا بيال:، حيث اسننتطردت قائلة مفي عالم أصننبح أكير اضننطرابًا   اسنني.مأمدذا وعدم االسننتلرار السنني

(، سنتكون اإلرادة السنياسنية المسنتدامة واالسنتيمار في الحلول المملوكة 19 -بسنبب هائحة فيروس كورونا المسنتهد دكوفيد  

 محليًا أكير أذمية من أر وقت مضىم

 



 مالحبات للمحررين 

 االطالن على التلرير وتنزيله من ذنا.يرهى 

صنننننعحة الهبوط للتلرير العالمي عن النزوح الداخلي إلى اسنننننتكشنننننات أحدث البيانات والرسنننننوم البيانية   زيارةيرهى  

 والمعلومات وملاطي العيديو الخاصة بكل بلد هميعها.  

 الصور وصور بي رول والبيانات األولية متوفرة عند الطلب.  

 ماألس ز ألين وا أليدألصإا.ن نص دي ماو  

وينزحون داخننل بلنندانهم. يوفر مركز مراقبننة النزوح الننداخلي البيننانننات   يعر الننناس كننل يوم من النزاعننات والكوارث 

 والتحليالت ويدعم الشركاء في تحديد حلول النزوح الداخلي وتنعيهذا.

عدد حاالت النزوح الهديدة التي حديت خالل العام. ( 1أبلغنا عن ملياسنننننين مختلعين للنزوح الداخلي   ويفيز حهم أاسامنا:  

يشير ذها إلى عدد الحركات وليس عدد النازحين. إها علِلت أسرة مكونة من أربعة أفراد في معركة والهت بالعرار إلى بر 

انينة حناالت  األمنان، فتغمر المينا  دار اإليواء التي يحتمون بهنا وسنننننيتعين عليهم االنتلنال مرة أخرى، فنحن نعتبر هلن: يمن 

( يميل عدد األشننخا  الهين يعيشننون في حالة نزوح داخلي لمحة سننريعة عن الوضنني العالمي في نهاية 2نزوح هديدة.  

العام. وذي تشننمل األشننخا  النازحين حدييًا خالل العام، وفي السنننوات السننابلة عند توافر البيانات، الهين لم يعودوا إلى 

 أعيد توطينهم في مكان آخر. ديارذم بعد، أو اندمهوا محليًا أو

 يإمقا الا أليخصصيز، ياجع ألال،صا   ل :

 فرانكي باريش، اختصاصي االتصال 

  frankie.parrish@idmc.ch  البريد اإللكتروني   

 +41 78 630 16 78ذاتت  

 دون فوت، رئيس العالقات الخارهية 

 dawn.vout@idmc.ch  اإللكترونيالبريد 

 +41 78 656 4622ذاتت  

 مهلس النرويهي لالهئينال

    info@nrc.noالبريد اإللكتروني  

 +47 90 56 23 29الخط الساخن لإلعالم  

 ،ا شنا دإع وبائ  ألإلدالم ألالج،مادا: 

 http://www.facebook.com/IDMC.Geneva بو: فيس 

 IDMC_Geneva@تويتر  
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