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ﻧﯾﺑﺎل
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ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ
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لعام  2021بمساهمة سخية من الشركاء الممولين التالين :الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية ،ومكتب وزارة الخارجية االتحادية األلمانية ،واالتحاد األوروبي،
والوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي ،ووزارة الشؤون الخارجية النرويجية،
ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة األسترالية ،وبنك التنمية اآلسيوي ،ووزارة
الشؤون الخارجية االتحادية السويسرية ،ومؤسسة روبرت بوش ،ووزارة الشؤون
الخارجية في ليختنشتاين.
صورة الغالف :تسببت األمطار الموسمية الغزيرة في بنغالديش في يوليو من عام
 2019في حدوث فيضانات واسعة النطاق ،حيث سجلت شبكات األنهار الرئيسية
في جامونا وتيستا أعلى مستويات فيضانات لها منذ مائة عام .وقد أدت هذه الكوارث
إلى نزوح أكثر من  300ألف شخص .وقد تولى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية جهود االستجابة لمدة ستة أشهر © .مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية  -مكتب آسيا والمحيط الهادئ ،فبرايرعام 2020
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الرسائل األساسية
الجزء األول :النزوح الداخلي في عام 2020

والعنف .هذا وتؤدي الكوارث واآلثار الناجمة عن تغير المناخ بانتظام إلى نزوح

الماضية مع استمرار ارتفاع انبعاثات غازات االحتباس الحراري .وإلى جانب

جديد ونزوح للمرة الثانية ،مما يقوض أمن وسالمة األشخاص .ويتزايد حجم

ضعف إدارة المخاطر والتدهور البيئي ،يؤدي استمرار حاالت عدم المساواة

النزوح في جميع أنحاء العالم ،ويحدث معظمه داخل حدود البلدان .وفي حين

والتهميش إلى ظهور ونشوء مخاطر جديدة وتفاقم آثار األزمات المحلية على

يجب على الحكومات والمجتمعات أن تقود عمليات وجهود االستجابة ،إال أن

النطاقات العالمية .ومن ناحية أخرى ،جاءت جائحة كوفيد بمثابة جرس إنذار

اآلثار العالمية الناجمة عن النزوح تتطلب استجابة عالمية وتعاونًا دوليًا .ويقع

تذكيرا آخر :لقد أصبحت اليوم األدلة الصحيحة والشراكة
ويعد هذا التقرير
ً

على عاتقنا مسؤولية مشتركة للتصدي لهذا التحدي المتزايد ،ألنه يؤثر بالفعل

العالمية أكثر أهمية من أي وقت مضى .ويحتاج ماليين األشخاص الذين يتنقلون

على التنمية المستدامة للمجتمعات وكافة البلدان.

متغير إلى أن نتضامن ونتكاتف وتتضافر جهودنا معًا.
ٍ
ويتحركون في ظل مناخٍ

يعيش معظم النازحين داخليًا في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني من
آثار عدم المساواة على المستوى العالمي ،واالرتفاع الحاد في الظواهر الجوية
المتطرفة ،فضالً عن ممارسات التنمية غير المستدامة .في حين أن االستجابة
أمرا بالغ األهمية ،إال أنها ليست كافية :إذ أننا بحاجة إلى
اإلنسانية الفعالة تظل ً
معالجة الدوافع والمحفزات األساسية للنزوح مع اختبار مناهجنا التقليدية المتعلقة
بإدارة الكوارث وإعادة النظر فيها .إن مسألة معالجة النزوح الداخلي في ظل
مسعى تنمويًا يتطلب إرادة سياسية متزايدة وتمويالً استراتيجيًا
متغير تمثل
ٍ
ً
مناخٍ

أكبر وتعاونًا أفضل بين أصحاب المصلحة العاملين في مجال الحد من مخاطر
الكوارث وبناء السالم والتنمية المستدامة والعمل المتعلق بالمناخ.

ويبدو جليًا أنها مسألة تحتاج إلى معالجة في أي استراتيجية وطنية تهدف للحد من
مخاطر الكوارث ،ال سيما في البلدان التي يكون فيها النزوح الناجم عن الكوارث

أساكو أوكاي

مامي ميزوتوري

مديرة مساعدة ومديرة مكتب األزمات
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية
بالحد من مخاطر الكوارث ورئيسة
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث
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التمهيد

واضطرارا كل عام من ديارهم بسبب الصراع
قسرا
يفر ماليين األشخاص
ً
ً

لقد تضاعفت الكوارث الرئيسية المرتبطة بالمناخ تقريبًا على مدار العشرين عا ًما

سمة متكررة ألحداث الكوارث .وهذا األمر ضروري لتقليل عدد المتضررين من
الكوارث ،وهو هدف رئيسي للمخطط العالمي للحد من خسائر الكوارث ،إطار
عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث.
ويعد التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي لهذا العام مساهمة مهمة في هذا
الصدد .إذ يقدم هذا التقرير الدليل المطلوب على حجم وآثار النزوح عبر مناطق
ومجموعات سكانية مختلفة  ،مما يزيد االهتمام بقضية غالبًا ما يتم إهمالها .كما
أنه يكشف سلسلة من األساطير والخرافات فيما يتعلق بالعالقة بين تغير المناخ
أفكارا مبتكرة حول كيفية تأطير المناقشة إلعداد
والكوارث والنزوح ،ويقترح
ً
ً
سياسات أفضل من شأنها أن تُحدث فرقا حقيقيًا وإيجابيًا.

1

بعض األشخاص يعبرون بحيرة تشكلت بفعل التأثير المشترك لعاصفتي إيتا وأيوتا،

في قرية كامبور الواقعة في وسط غواتيماال .وتشير التقديرات إلى أن  %70من
المدينة قد غمرتها مياه األعاصير.
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1

وصل عدد األشخاص الذين يعيشون في حالة نزوح داخلي في جميع
أنحاء العالم إلى  55مليون شخص كما هو في تاريخ  31ديسمب عام

5

لقد كانت الظواهر الجوية مسؤولة عن  %98من جميع حاالت النزوح
الناجمة عن الكوارث المسجلة في عام  .2020وقد ضربت األعاصير

8

إن المفاهيم الخاطئة المستمرة تحيط بالنزوح الناجم عن الكوارث ،مع
وجود تداعيات خطيرة على األشخاص والسياسة وعمليات االستجابة.

11

عندما تؤدي اآلثار الناجمة عن تغير المناخ أو التغير البيئي البطيء
الحدوث أو االستخدام غير المستدام لألراضي إلى تحول إحدى

فر أكثر من  %85من األشخاص من أحداث الصراع والعنف
 .2020وقد ّ

الشديدة واألمطار الموسمية والفيضانات المناطق المعرضة بشدة للمخاطر

ومن بين هذه المفاهيم الخاطئة أن الكوارث تكون طبيعية ،عندما يكون للعوامل

المناطق إلى منطقة غير صالحة للسكن ،فإن العودة إلى تلك المنطقة بعد وقوع

إلى البيانات غير المكتملة ،فمن المحتمل أن يكون هذا العدد أقل بكثير من الواقع.

والمكتظة بالسكان في جنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ ،بما في ذلك
الصين والفلبين وبنغالديش .فضالً عن ذلك ،كان موسم األعاصير في المحيط
األطلسي هو الموسم األكثر نشا ً
طا على اإلطالق ،وقد أدت مواسم األمطار الممتدة

البشرية دور رئيسي في كيفية حدوثها؛ وأن النزوح الناجم عن الكوارث يكون

خيارا مطرو ًحا .ويصبح البديالن المتاحان لهؤالء النازحين هما
كارثة ال تكون
ً
االندماج المحلي أو االنتقال/إعادة التوطين المخطط له .ويتطلب هذان الحالن

كبير من
قدر
ٌ
المناخ سيؤدي إلى الهجرة الجماعية عبر الحدود في حين يحدث ٌ

إدارة محلية قوية وتدخالت المركزية تشمل وجهات نظر المعرضين للخطر

في جميع أنحاء الشرق األوسط وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى تشريد

النزوح على نطاق صغير ومحليًا؛ وأن األحداث الصغيرة ليست ذات أهمية كبيرة،

وتدعم مبادرات توفير سبل العيش التي يقودها المجتمع.

وتهجير ماليين األشخاص اآلخرين.

في حين أنها في الواقع تقوض حياة األشخاص وتهدد مكتسبات التنمية المحلية.

الدائرة .وتم تشريد حوالي سبعة ماليين شخص بسبب الكوارث ،ولكن بالنظر

2

لقد تم تسجيل ما يقرب من  40.5مليون حالة نزوح جديدة في عام
 ، 2020وهو أعلى رقم تم تسجيله منذ عشر سنوات .فلقد تسببت

6

لقد أدى تقارب النزاعات والكوارث إلى نزوح العديد من األشخاص
للمرة الثانية أو حتى للمرة الثالثة ،األمر الذي أدى بدوره إلى زيادة

قصير األمد ،بينما في الواقع يصبح طويل األمد في كثير من األحيان؛ وأن تغير

9

يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة تواتر وشدة األخطار المرتبطة
بالطقس ،غبر أن تغير المناخ ليس العامل الوحيد الذي يؤدي إلى مخاطر

12
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الرسائل األساسية
توجد حاجة متزايدة لمواصلة الجهوداإلنسانية وجهود بناء السالم
وجهود التنمية المستدامة لمنع واإلستجابة للنزوح الناجم عن تغير

الكوارث في حاالت نزوح تفوق ثالثة أضعاف النزوح الناجم عن الصراع

وإطالة أمد حالة ضعفهم  .إن العديد من األشخاص الذين فروا بسبب الفيضانات

النزوح .ويجب معالجة مجموعة من الدوافع االجتماعية واالقتصادية في مواجهة

المناخ .كما أن تقليل مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته

والعنف .وقد تم تسجيل هذه األرقام على الرغم من تفشي جائحة كوفيد،19-

في اليمن ،سبق وأن تم تهجيرهم وتشريدهم بالفعل مرة واحدة على األقل بسبب

تدميرا
العواصف األكثر شدة والفيضانات األكثر
ً

تمثل عوامل جوهرية ،ولكن هناك حاجة إلى تمويل أكثر مرونة ويمكن التنبؤ به.

عندما أعاقت القيود المفروضة على الحركة عملية جمع البيانات ،وأدى الخوف

النزاع .كما أن الجفاف في الصومال دفع األشخاص إلى الفرار من المناطق

من العدوى إلى تثبيط الناس عن البحث عن مأوى في حاالت الطوارئ.

الريفية إلى المناطق الحضرية ،حيث يتعرضون اآلن بشكل أكبر لخطر الطرد
واإلجالء وهجمات الجماعات المسلحة.

3

لقد أعاقت إجراءات الحد من تفشي جائحة كوفيد 19-بشكل كبير الجهود

7

كبيرا على األفراد والمجتمعات
يشكل النزوح الداخلي عبئًا اقتصاديًا
ً

10

حرز تقدم كبير في وضع السياسات الوطنية واإلقليمية فيما
لقد أ ُ ِ

13

البياناتأمرا أساسيًا إذا أردنا أن نفهم كيف يمكن للنزوح
يعد سد ثغرات
ً

واالقتصادات .ولقد بلغت تكلفة النزوح على مستوى العالم في عام

النازحين داخليًا وازدياد ضعفهم ،في الوقت الذي تأخر فيه البحث عن حلول

واحد ما يقرب من  20.5مليار دوالر في عام  ،2020وهذا الرقم يغطي دعم

يتعلق بالنزوح الناجم عن الكوارث والهجرة المرتبطة بالمناخ ،كما
أن االهتمام العالمي بهذه القضية آخذ في االزدياد .فضالً عن ذلك ،تعترف عدد

ومع ذلك ،ولكي نرسم صورة واضحة ،ال يمكننا العمل على المستوى العالمي

مستدامة.

احتياجات السكن والتعليم والصحة واألمن للنازحين داخليًا ،ويمثل خسارة الدخل

من البلدان اآلن بهذه القضية .ويأتي التنفيذ وتقييم التقدم المحرز في القيام بذلك،

وحدنا .وتعتبر اآلثار الناجمة عن الكوارث والمناخ ظواهر محلية في األساس،

الخاصة بهم.

في الدرجة الثانية من األولويات.

ي عليها أن تقوم به.
لذا يكون للسلطات المحلية والحكومات الوطنية ٌ
دور رئيس ٌ

4

اإلنسانية على مستوى العالم .كما أدت الجائحة إلى ازدياد احتياجات

أن يحول دون التقدم المحرز في جدول أعمال التنمية المستدامة.

لقد دعا األمين العام لألمم المتحدة إلى وقف إطالق نار على مستوى
العالم من أجل التوحد ضد الفيروس ،غير أن الصراع استمر بال هوادة،

ال سيما في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،والشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وأدى استمرار الصراع الدائر إلى اضطرار األشخاص إلى الفرار من ديارهم
في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا وأفغانستان ،بينما أدى تصاعد العنف
وتوسع نشاطات الجماعات المتطرفة في إثيوبيا وموزمبيق وبوركينا فاسو إلى
نموا في العالم.
تأجيج بعض أزمات النزوح األسرع ً

3

4

السماء في وقت المساء ،ويظهر فيها برق بركاني أثناء ثوران بركان تال ،كما شوهد
من مقاطعة كويزون القريبة/Getty Images © .ماريانو ساينو ،يناير .2020
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الجزء األول:
النزوح الداخلي
في عام 2020

نازحون يسيرون في الممشى الرئيسي لمخيم تسويا في أبرشية درودرو،

6

شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية .تستضيف األبرشية  20ألف نازح من
القرى المجاورة .المجلس النرويجي لالجئين/توم بيير-كوستا ،نوفمبر .2020

لمحة عن األرقام العالمية
حاالت النزوح الجديدة في عام 2020

حالة نزوح جديدة ،وهو أعلى رقم مسجل
منذ عقد من الزمان
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 7مليون حالة نزوح
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 55مليون

ﻛ
 4.9وﻟو

 40.5مليون

إجمالي عدد النازحين داخليًا كما هو في نهاية عام 2020

 5.1ﻣﻠﯾون
ﻓﻲ أﻋﻠﻰ  10ﺑﻠدان

الشكل  :3النزاع والكوارث :أعلى عشرة بلدان من حيث عدد النازحين داخليًا في جميع أنحاء العالم كما هو في

أوروﺑﺎ وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ

اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ

341,000 | 2,076,000

234,000 | 85,000

)(%5.9

)(%0.8

نهاية عام 2020

 20مليون

نازح داخليًا
هم من األطفال دون سن  15عا ًما

الشكل  :1حاالت النزوح الجديدة الناجمة عن النزاع والعنف والكوارث في كل منطقة
4-0
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24-15

64-25

65+

 7.2ﻣﻠﯾون

 12.8ﻣﻠﯾون

 10.5ﻣﻠﯾون

 22ﻣﻠﯾون

 2.6ﻣﻠﯾون

الشكل  :4إجمالي عدد النازحين داخليًا في جميع أنحاء العالم كما هو في نهاية عام  ،2020حسب الفئة العمرية
اﻟﻛوارث
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الشكل  :2حاالت النزوح الجديدة الناجمة عن النزاع والعنف والكوارث في جميع أنحاء العالم ()2020-2011

*أرقام محدثة .لمزيد من التفاصيل ،يُرجى الرجوع إلى منهجية المراقبة ،وهي متاحة على اإلنترنت.

2011

5
0

*26.4

ﺣﺎﻻت اﻟﻧزوح اﻟﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون
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الشكل  :5إجمالي عدد النازحين داخليًا في جميع أنحاء العالم كما هو في نهاية األعوام ()2020-2011
نتيجة لتقريب األرقام ،قد ال يتوافق إجمالي بعض األرقام مع مجموع األرقام المنفصلة بالضبط.

2012

2011

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻧﺎزﺣﯾن داﺧﻠﯾًﺎ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون

9.8

10.8
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*8.2
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40.2

40.5

20

*15
*11.8

*45.9

40
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*8.9

48

25

22.1
19.2

أكبر من  65عا ًما

اﻟﻛوارث

اﻟﻧزاع واﻟﻌﻧف

35

 2.6مليون

نازح داخليا ً

8

في  149بلدًا وإقلي ًما في عام .2020

الفرار بأرواحهم مرة أخرى.

فقد استمر النزاع بال هوادة في بلدان مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا

وكانت معظم حاالت النزوح الناجمة عن الكوارث نتيجة العواصف االستوائية

وإثيوبيا ،وهي البلدان التي تعد أيضًا موطنًا ألكبر عدد من األشخاص الذين

والفيضانات في شرق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا .وقد سجلت كل من

يعيشون في وضع نزوح داخلي طويل األمد .هذا وقد ازداد العنف ازديادًا شديدًا

الصين والفلبين وبنجالديش  ،أكثر من أربعة ماليين حالة نزوح جديدة ،أغلبها

في موزمبيق وبوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى ،مما أجبر أعدادًا كبيرة

حاالت إجالء وقائية.

من الناس على ترك منازلهم .وفي بلدان مثل اليمن والصومال ،أجبرت الكوارث
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حاالت النزوح
الجديدة

تسببت النزاعات والكوارث في حدوث  40.5مليون حالة نزوح داخلي جديدة

العديد من النازحين الذين اضطروا إلى النزوح بالفعل بسبب النزاع سابقًا على

 2ﻣﻠﯾون

 2.5ﻣﻠﯾون

اﻟﻧزاع واﻟﻌﻧف

 9.8ﻣﻠﯾون ﺣﺎﻟﺔ ﻧزوح ﺟدﯾدة

اﻟﻛوارث

 3ﻣﻠﯾون

 30.7ﻣﻠﯾون ﺣﺎﻟﺔ ﻧزوح ﺟدﯾدة

 4.5ﻣﻠﯾون

 3.5ﻣﻠﯾون

9

شقيقان يلعبان داخل خيمة ُنصبت كمأوى مؤقت في كايا ،بوركينا فاسو ،بعد أن

نزحا بسبب انعدام األمن في منطقتهما © .اليونيسيف/UNI280378/تريميو،
ديسمبر .2019

 5ﻣﻠﯾون

 4ﻣﻠﯾون
الشكل  :6البلدان الخمسة والعشرون التي شهدت معظم حاالت النزوح الجديدة في عام 2020

10

ﺣﺎﻻت اﻟﻧزوح اﻟﺟدﯾدة
ﻓﻲ ﻋﺎم 2020

اﻟﻛوارث

اﻟزﻻزل

655,000

9.8
ﻣﻠﯾون

518,000

اﻻﻧﻔﺟﺎرات اﻟﺑرﻛﺎﻧﯾﺔ

 40.5ﻣﻠﯾون
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اﻟﻧزاع واﻟﻌﻧف

ﺟﯾوﻓﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ
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 13.6ﻣﻠﯾون
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137,000
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ﻏﯾر ذﻟك

الشكل  :7حاالت النزوح الجديدة في عام  :2020تحليل للنزاعات والكوارث

فضالً عن ذلك ،تسببت الكوارث في أكثر من ثالثة أرباع حاالت النزوح الجديدة

وتُظهر بيانات تحديد الموقع الجغرافي أن النزوح الداخلي يمثل تحديًا عالميًا،

المسجلة في جميع أنحاء العالم في عام  ،2020وهو ما يمثل  30.7مليون حالة

ومع ذلك فإنه يميل إلى التركز ليس في بعض المناطق أو البلدان فحسب ،ولكن

نزوح .بل وكان أكثر من  %98من هذه الحاالت نتيجة األخطار المرتبطة

في أماكن معينة بداخلها .وبالنسبة للنزاع ،شملت هذه المناطق محافظة إدلب في

بالطقس كالعواصف والفيضانات .وقد نتجت أغلب حاالت النزوح الناجم عن

شمال سوريا ،والمناطق الحدودية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر ،والمحافظات

النزاع بسبب النزاع المسلح ،غير أن نسبة كبيرة من اإلجمالي العالمي البالغ 9.8

الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية .أما النزوح الناجم عن الكوارث،
فقد تر ّكز بشكل كبير في خليج البنغال وحوض البحر الكاريبي ،حيث أجبرت

مليون نتجت عن العنف الطائفي.

 14ﻣﻠﯾون
Floods

32,000
اﻟﺟﻔﺎف

46,000

درﺟﺎت اﻟﺣرارة
اﻟﺷدﯾدة

102,000

اﻻﻧﮭﯾﺎرات اﻷرﺿﯾﺔ

 1.2ﻣﻠﯾون

ﺣراﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت

األعاصير االستوائية الماليين على الفرار.

11

الشكل  :8حاالت النزوح بسبب النزاع في عام  2020حسب الموقع

الشكل  :9حاالت النزوح بسبب الكوارث في عام  2020حسب الموقع

إن الحدود واألسماء والتسميات المستخدمة في هذه الخرائط ال تعني إقراراً أو قبوالً رسميا ً من قبل مركز رصد النزوح الداخلي.

نتيجة لتقريب األرقام ،قد ال يتوافق إجمالي بعض األرقام مع مجموع األرقام المنفصلة بالضبط.
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وكان ثمانية وأربعون مليون شخص يعيشون في حالة نزوح داخلي نتيجة للنزاع

وال يزال الكثيرون يواجهون عقبات كبيرة في الجهود التي يبذلونها إلنهاء نزوحهم

والعنف في  59بلدًا وإقلي ًما كما هو في  31ديسمبر  ،2020بزيادة قدرها

بشكل مستدام ،وقد أضافت جائحة كوفيد19-مزيدًا من التعقيد إلى أوضاعهم.

 2.1مليون مقارنة بعام  2019وبأعلى رقم تم تسجيله .ويُشار إلى أن معظم
النازحين داخليًا كانوا في سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا ،والتي
شكلت مجتمعة أكثر من ثلث اإلجمالي العالمي للنزوح .وربما يكون الناس قد
نزحوا بسبب األحداث األخيرة نسبيًا ،لكن األرقام تشمل أيضًا أولئك الذين يعيشون
في حالة نزوح داخلي منذ عقود في بلدان مثل ساحل العاج ونيجيريا وفلسطين.

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

األشخاص الذين
يعيشون في حالة
نزوح

النزاع والعنف

أﻛﺛر ﻣن 3,000,000
3,000,000 - 1,000,001
1,000,000 - 500,001
500,000 - 100,001
أﻗل ﻣن 100,000
ﻻ ﺗوﺟد ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﻘﯾﺎس
 10ﺑﻠدان ﺗﺳﺟل أﻋﻠﻰ أرﻗﺎم

 48مليون

شخص يعيشون في حالة نزوح نتيجة النزاع والعنف في

 59بلدًا وإقلي ًما كما هو في  31ديسمبر 2020
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الشكل  :10إجمالي عدد النازحين داخليًا بسبب النزاع والعنف كما هو في  31ديسمبر 2020

منظر لغروب الشمس في عاصمة مقاطعة هيرات في غرب أفغانستان.

المجلس النرويجي لالجئين/عناية هللا أزاد ،أكتوبر .2020

إن الحدود واألسماء والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني إقراراً أو قبوالً رسميا ً من قبل مركز رصد النزوح الداخلي.
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الكوارث

في  104بلدًا وإقلي ًما كما هو في  31ديسمبر  .2020وهذه هي المرة الثانية

المناخ .هذا وقد يؤدي االعتقاد الخاطئ بأن معظم النازحين داخليًا ،إن لم يكن

فقط التي نقوم فيها بجمع مثل هذا الرقم العالمي ،وينبغي اعتباره أقل من الواقع.

جميعهم ،يعودون إلى منازلهم بعد وقوع الكوارث بفترة وجيزة ،إلى االفتراض

وقد كانت أعلى األرقام في أفغانستان والهند وباكستان.

الخاطئ بأنه لم يعد لديهم احتياجات مرتبطة بنزوحهم .فغالبًا ما يكون الواقع أكثر

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

وفي السياق ذاته ،نزح ما ال يقل عن سبعة ماليين شخص داخليًا بسبب الكوارث

نفهم بشكل كامل حجم وطبيعة النزوح طويل األمد الناجم عن الكوارث وآثار تغير

تعقيدًا ،وتشكل هذه التقديرات األولية خطوة أولى نحو سد ثغرة معرفية كبيرة.
وال يزال حوالي  250ألف شخص في اليابان والمكسيك وإندونيسيا يعيشون في
نزوح لسنوات أو حتى عقود بعد الكوارث المدمرة التي حدثت .ومع ذلك ،فإن
ندرة البيانات المتعلقة بمدة بقاء األشخاص في حالة نزوح تجعل من الصعب أن

أﻛﺛر ﻣن 1,000,000
1,000,000 - 500,001
500,000 - 100,001
أﻗل ﻣن 100,000
ﻻ ﺗوﺟد ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﻘﯾﺎس
 10ﺑﻠدان ﺗﺳﺟل أﻋﻠﻰ أرﻗﺎم

 7مليون

شخص يعيشون في حالة نزوح نتيجة الكوارث في

 104بلد وإقليم كما هو في  31ديسمبر 2020
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الشكل  :11إجمالي عدد النازحين داخليًا بسبب الكوارث كما هو في  31ديسمبر 2020

إن الحدود واألسماء والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني إقراراً أو قبوالً رسميا ً من قبل مركز رصد النزوح الداخلي.

طفل يبحث عن الخشب لمساعدة والديه في إعادة بناء منزلهم بعد أن دمره إعصار
إيوتا في نيكاراغوا © .اليونيسيف/UN0372811/أوكون،AFP-Services/
نوفمبر 2020

للنازحين داخليًا .فغالبًا ما يكون جنسهم وعمرهم وحالة إعاقتهم وغيرها من

وشاملة .والجدير بالذكر أن كل مجموعة ديموغرافية تواجه مخاطر محددة ولها

الخصائص األخرى غير معروفة .وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن عددًا

احتياجات محددة يجب أن تأخذها التدخالت في االعتبار .وعلى سبيل المثال،

متزايدًا من جامعي البيانات يقومون بجمع ونشر المعلومات على المستوى المحلي

الرضّع إلى التطعيم والمكمالت الغذائية ،عالوة على الدعم التعليمي
قد يحتاج ُ

والتي تكون مصنفة حسب الجنس والعمر ،غير أن الفئات العمرية ليست موحدة،

لألطفال في سن المدرسة والتدريب المهني للشباب  .كما تواجه النساء والفتيات

مما يجعل من الصعب تجميع األرقام على المستوى الوطني.

النازحات بسبب النزاع مخاطر خاصة ،وتتأثر النازحات بسبب الكوارث على
نحو غير متناسب .وإن لديهن أيضًا قدرات تكيفية غالبًا ما ال يتم أخذها بعين
2

وفي حالة عدم وجود فئات متسقة ،يمكن تطبيق البيانات الديموغرافية على
يؤدي النزوح الداخلي إلى تعطيل حياة المتضررين بشكل كبير .وفي بعض
األحيان ،يقدم النزوح فرصا ً جديدة لهم ،لكنها في الغالب ما تقوض سعادتهم

يكون األثر االقتصادي الناتج عن فقدان سبل العيش أكبر أيضًا .وتنبع أكبر اآلثار

المستوى الوطني على عدد النازحين داخليًا في كل بلد لوضع تقديرات حسب

االقتصادية من خسارة الدخل وتكلفة توفير السكن والرعاية الصحية للنازحين

الفئة العمرية .ويشير ذلك إلى أن  23.3مليون شخص دون سن  18عا ًما كانوا

ونظرا ألن النازحين داخليًا يتم تهجيرهم وتشريدهم من منازلهم
ورفاهيتهم.
ً

داخليًا .وفي حالة أزمات النزوح واسعة النطاق وطويلة األمد والتي تحدث في

يعيشون في وضع نزوح داخلي في جميع أنحاء العالم كما هو في نهاية عام

ويتم إبعادهم عن ممتلكاتهم وسبل عيشهم وشبكاتهم االجتماعية ،فقد تتأثر قدرتهم

البلدان ذات االقتصادات األصغر ،يمكن أن تصل هذه اآلثار إلى نسبة كبيرة من

 .2020ويشمل هذا الرقم  7.2مليون طفل دون سن الخامسة و 12.8مليون

على كسب لقمة العيش .كما وأن النزوح يخلق كذلك احتياجات محددة يجب أن

الناتج المحلي اإلجمالي ،فعلى سبيل المثال نجد في حالة الصومال أن هذه النسبة
تُقدَّر بحوالي .%20

طفل في سن مرحلة المدرسة االبتدائية والمدرسة الثانوية المبكرة .وقد كان هناك

يدفع مقابلها النازحون داخليًا والمجتمعات المضيفة لهم والوكاالت الحكومية
والقطاع اإلنساني  .

اإلعتبار وال يمكن االستفادة منها بالكامل بدون بيانات مفصلة.

أيضًا  10.5مليون نازح داخليًا تتراوح أعمارهم بين  15و  24عا ًما ،و2.6
مليون نازح فوق سن  65عا ًما.

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

اآلثار االقتصادية واالجتماعية
للنزوح

وال تزال هناك ثغرة رئيسية في المعلومات من حيث رسم صورة أكثر دقة

ويُعد هذا النوع من المعلومات بالغ األهمية لضمان استجابات محددة األهداف

وتستند هذه األرقام إلى معلومات عن األزمات التي عجلت بها النزاعات طويلة
وحسب تقديرنا ،فقد بلغ األثر االقتصادي للنزوح الداخلي قرابة  20.5مليار

األمد ،والتي تم نشر خطة استجابة إنسانية من األمم المتحدة بشأنها .ومع ذلك،

دوالر في عام  1.2020ويشمل هذا الرقم تكلفة تقديم الدعم لكل نازح داخليًا
من أجل السكن والتعليم والصحة واألمن ،كما يمثل خسارتهم للدخل عن عام

فإن معظم حاالت النزوح الداخلي ال تحدث في هذا النوع من المواقف .وال يتم
عادة تسجيل اآلثار االقتصادية لحاالت النزوح األصغر نطاقًا واألقصر أمدًا والتي

واحد من النزوح .وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التقدير ال يأخذ في الحسبان

تكون بسبب الكوارث .كما أننا لم نتمكن بعد من حساب هذه اآلثار ،ولكن إذا تم

عواقب النزوح األطول أمدًا على االقتصاد أو آثاره على المجتمعات المضيفة

جمعها على المستوى العالمي ،فإنها ستصل إلى مليارات الدوالرات.

والمجتمعات األصلية.
ويبلغ متوسط األثر االقتصادي لكل نازح داخليًا لمدة عام واحد من النزوح على

اآلثار المتباينة تتطلب حلوالً متباينة

دوالرا ،استنادًا إلى بيانات تم جمعها من  18بلدًا.
مستوى العالم حوالي 370
ً

إن فهمنا للنزوح الداخلي يصبح أكثر اكتماالً كل عام .ومع ذلك ،يجب أن نواصل

ويتراوح الرقم بين  109دوالر في أفغانستان و  830دوالر في سوريا .وينشأ

توسيع نطاق مراقبتنا بحيث يتم تمثيل حجم ونطاق هذه الظاهرة العالمية بدقة ،كما

هذا التباين من التنوع في مستوى االحتياجات بين السكان المتضررين والتكلفة

ويجب تخصيص موارد كافية لتلبية احتياجات األشخاص المتضررين.

4-0

14-5

24-15

64-25

65+

 7.2ﻣﻠﯾون

 12.8ﻣﻠﯾون

 10.5ﻣﻠﯾون

 22ﻣﻠﯾون

 2.6ﻣﻠﯾون
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المقدرة لتلبية هذه االحتياجات .ففي البلدان التي يكون فيها الدخل القومي أعلى،
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20

10

0

18

رى

أﻓر

ﻘﯾﺎ

2,076,000
%21.2

186,000
%1.9

وﺑﺎ وآﺳﯾﺎ
أور
اﻟوﺳ
طﻰ

ا
ﻟﺷ

6,780,000
%69.4
ﻣن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ

اﻷوﺳط و
ﺷﻣﺎل
رق
أ
ﻓ
رﯾ

409,000
%4.2

اﻷﻣرﯾﻛﺗﯾن

ئ

ﺟﻧوب اﻟﺻ
ﺣراء
ﯾﻘﯾﺎ
اﻟ ﺑﻛ

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ

آﺳﯾﺎ واﻟﻣﺣ
ﯾط اﻟ
رق
ﮭﺎد

ﺷ

نظرات عامة
إقليمية

النزاع والعنف

85,000
%0.9

238,000
%2.4

الشكل  :14النزاع والعنف :حاالت النزوح الجديدة حسب المنطقة في عام 2020

تم تسجيل أغلب حاالت النزوح الجديدة الناجمة عن النزاع والعنف في

وإن عدد حاالت النزوح الجديدة قد انخفض في بلدان من بينها العراق وليبيا

عام  2020في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،ومنطقة الشرق األوسط

والسودان بفضل اتفاقيات وقف إطالق النار ومبادرات بناء السالم .ومع ذلك،

وشمال إفريقيا .وقد حدثت الغالبية العظمى من هذه الحاالت في جمهورية

ال تزال العديد من هذه االتفاقيات والمبادرات هشة وضعيفة ،وهناك حاجة إلى

الكونغو الديمقراطية وسوريا وإثيوبيا كما كان الحال في السنوات السابقة.

بذل المزيد من الجهود للحد من مخاطر النزاع والحد من إعادة تكرار حدوث

هذا وقد تم تسجيل عدد غير مسبوق في موزمبيق ،كما كانت هناك زيادات كبيرة

النزوح .وفي السياق ذاته ،تظل المساعدات اإلنسانية ضرورية للنازحين داخليًا،

في أذربيجان وهايتي .وقد أعاقت القيود المفروضة على حرية الحركة للحد

غير أن التغلب على التحديات األساسية التي تطيل أمد نزوح ماليين األشخاص

من انتشار كوفيد19-عملية جمع البيانات واالستجابات اإلنسانية في العديد من

سوف يتطلب تدخالت أطول أمدًا لبناء السالم والتنمية.

المناطق المتضررة من النزاع.

 1.7ﻣﻠﯾون

19

الجئون من إقليم تيغراي في إثيوبيا يستقلون الحافالت إلى مخيم أم راكوبة لالجئين
في منطقة حمداييت في السودان .وباإلضافة إلى التدفقات عبر الحدود ،أدى العنف
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2,076,000
%21.2

وإن معظم حاالت النزوح الجديدة الناجمة عن الكوارث في عام  2020تم

وقد شكلت جائحة كوفيد 19-تحديات إضافية لالستجابة للكوارث ،بسبب صعوبة

تسجيلها في شرق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا ،كما كان الحال في السنوات

الحفاظ على التباعد االجتماعي والتدابير الصحية والنظافة في األماكن المكتظة

السابقة .وتضرب األعاصير اإلستوائية واألمطار الموسمية والفيضانات المناطق

مثل مراكز اإلجالء .وقد ظل الكثير من األشخاص في منازلهم المعرضة لمخاطر

المعرضة بشدة للخطر والتي يقطنها ماليين األشخاص .ونتيجة لذلك ،كانت العديد

الكوارث على الرغم من التحذيرات المبكرة بسبب خوفهم من اإلصابة بكوفيد.19-

من حاالت النزوح على شكل عمليات إجالء وقائية ،غير أن مدى الدمار الذي

وبناء على ذلك ،فقد وصلت أرقام النزوح بسبب الكوارث إلى أعلى مستوياتها

لحق بالمساكن نتيجة بعض الكوارث يشير إلى أن أعدادًا كبيرة من األشخاص

منذ عقد ،على الرغم من عمليات اإلغالق وقيود الوصول األخرى التي أعاقت

يواجهون احتمال النزوح طويل األمد.

عملية جمع البيانات.

238,000
%2.4

85,000
%0.9

 5.1ﻣﻠﯾون
 4.4ﻣﻠﯾون

 4.4ﻣﻠﯾون

 3.9ﻣﻠﯾون

705,000

829,000

937,000

 1ﻣﻠﯾون

ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن

ھﻧدوراس

اﻟﺻوﻣﺎل

21
إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ

 1.3ﻣﻠﯾون

ﻓﯾﺗﻧﺎم

 1.7ﻣﻠﯾون

اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة

الشكل  :17البلدان العشرة التي شهدت أكبر عدد من حاالت النزوح الجديدة بسبب الكوارث في عام 2020

اﻟﮭﻧد

ﺑﻧﻐﻼدﯾش
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اﻟﺻﯾن

رجل يغسل وينظف منزله من الطين في جاكرتا بإندونيسيا بعد أن غمرته
مياه الفيضانات .لقد أدت الفيضانات الناجمة عن هطول األمطار الغزيرة
إلى حدوث ما يقرب من  400ألف حالة نزوح جديدة في جاكرتا في بداية
عام /Getty Images © .2020إيد واري ،يناير .2020

إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
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حاالت النزوح الجديدة في عام 2020
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الشكل  :20إجمالي عدد النازحين داخليًا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كما هو في نهاية األعوام ()2020-2011
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الشكل  :19حاالت النزوح الجديدة بسبب النزاع والعنف والكوارث في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ()2020-2011

إن الحدود واألسماء والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني إقراراً أو قبوالً رسميا ً من قبل مركز رصد النزوح الداخلي.
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2
1
0

ﺣﺎﻻت اﻟﻧزوح اﻟﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون

2.6

2.6

 5.3ﻣﻠﯾون

4

2.4

2.2

ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻛوﻧﻐو اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ

الشكل  :21البلدان التي شهدت أكبر عدد من النازحين داخليًا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كما هو في نهاية عام 2020
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الشكل  :18البلدان الخمسة التي شهدت معظم حاالت النزوح الجديدة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2020
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 21.8ﻣﻠﯾون

2020

2020

اﻟﻛوارث

!
!

!

حالة نزوح جديدة

1

إجمالي عدد النازحين داخليًا كما هو في عام 2020

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻧﺎزﺣﯾن داﺧﻠﯾًﺎ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون

 11.1مليون
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التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021
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4-0

14-5

24-15

64-25

65+

 3.9ﻣﻠﯾون

 6.5ﻣﻠﯾون

 4.9ﻣﻠﯾون

 8ﻣﻠﯾون

 0.7ﻣﻠﯾون
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الشكل  :22إجمالي عدد النازحين داخليًا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كما هو في نهاية عام  ،2020حسب الفئة العمرية
نتيجة لتقريب األرقام ،قد ال يتوافق إجمالي بعض األرقام مع مجموع األرقام المنفصلة بالضبط.

انتشرت أزمات النزوح الداخلي إلى مناطق لم تتأثر بها نسبيًا في السابق في

وقد أزدادت كذلك التوترات بين الحكومة الفيدرالية والواليات بسبب االنتخابات

ويُظهر مثاال كينيا وساحل العاج أن العنف االنتخابي يمكن أن يكون له آثار

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية ،شهدت التوترات بين جماعتي هيما وليندو

إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام  ،2020بينما تفاقمت االضطرابات

في الصومال .وتطورت هذه التوترات إلى نزاع في جوباالند في شهر فبراير

وتداعيات طويلة المدى على أولئك الذين أجبرتهم الظروف على الفرار من

في مقاطعة إيتوري تزايد العنف في عام  2020حيث نفذت حركة كوديكو،

التي طال أمدها في مناطق أخرى بسبب ظهور جماعات مسلحة جديدة وتصاعد

نتج عنه  56ألف حالة نزوح جديدة ،وهي نسبة كبيرة من عدد الحاالت المسجلة

ديارهم .ومن المقرر إجراء المزيد من االنتخابات في عام  2021في المنطقة،

الفصيل المسلح لجماعة ليندو ،هجمات عشوائية على المدنيين .ومن جانبها،

أعمال العنف .وفي نهاية العام ،كان ما يقرب من  21.8مليون شخص في جميع

للبلد ككل ،والبالغة  293ألف حالة .وفي السياق ذاته ،تصاعدت توترات مماثلة

بما في ذلك في إثيوبيا والصومال .وفي هذا السياق ،نشير إلى أن ضمان إجراء

شنت الحكومة عمليات عسكرية في المنطقة منذ شهر ديسمبر  ،2019مما دفع

أنحاء المنطقة يعيشون في وضع نزوح داخلي نتيجة للنزاع والعنف ،وهو أعلى
رقم تم تسجيله .وكان عدد حاالت النزوح الجديدة أيضا ً هوي ثاني أعلى عدد

بين مقديشيو والواليات الفيدرالية خالل العام بسبب التأجيل المتكرر لالنتخابات

عمليات انتخابية نزيهة وشاملة ومعالجة المظالم هي أمور ضرورية لمنع المزيد

كوديكو لشن مزيد من الهجمات لالنتقام.

الرئاسية والبرلمانية الفيدرالية .فقد تم تفويت آخر موعد إلجراء االنتخابات في

من العنف والنزوح .ويجب أن تشمل األولويات أيضًا ضمان قدرة النازحين

حيث بلغ  6.8مليون حالة.

 8فبراير  ،2021عندما انتهت مدة والية الرئيس.

وفي السياق ذاته ،فقد استمر العنف والنزوح في منطقة الساحل ،ال سيما في بوركينا

ولقد تدهور الوضع األمني في جمهورية إفريقيا الوسطى بشكل كبير في شهر

فاسو ،ووصال إلى مستويات غير مسبوقة في مقاطعة كابو ديلغادو شمالي موزمبيق

ديسمبر  ،2020بعد أن منعت المحكمة الدستورية الرئيس السابق فرانسوا

(انظر دائرتي الضوء ،صفحة  29وصفحة  .)31كما وقد تدهور الوضع األمني

بوزيزي من الترشح للرئاسة مرة أخرى .وقد ظهر تحالف جديد من الجماعات

إن البلدان الغارقة في نزاع طويل األمد ،بما فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية

في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ،ال سيما في منطقة تيغراي الشمالية.

داخليًا على التصويت.

6

7

25

ومن بين  2.2مليون حالة نزوح جديدة تم تسجيلها في جميع أنحاء البالد خالل
العام ،بلغ عدد الحاالت في إيتوري  640ألف حالة .وال تزال مقاطعات كيفو

يستمر العنف في تأجيج األزمات طويلة األمد

بؤرا ساخنة للنزاع ،وتظل التوترات
الشمالية وكيفو الجنوبية ومانييما وتنجانيقا ً
العرقية والطائفية من بين األسباب الرئيسية للنزاع والنزوح في شرق جمهورية
الكونغو الديمقراطية.

26

المسلحة ردًا على ذلك ،وهو تحالف الوطنيين من أجل التغيير ( ،)CPCوبدأ

وجنوب السودان والسودان والعديد من البلدان في جميع أنحاء منطقة بحيرة تشاد،

في شن هجمات في جميع أنحاء البالد ،مما أسفر عن حدوث  185ألف حالة

تستضيف بعضًا من أكبر أعداد النازحين داخليًا على مستوى العالم .وقد ساهم

وفي جميع هذه األزمات المعقدة ،تعتبر معالجة نقاط الضعف الهيكلية كعدم القدرة

وإضافة إلى ذلك ،فقد شهدت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مواسم أمطار

فر من جراء ذلك أكثر من  30ألف شخص عبر الحدود إلى
نزوح جديدة .وقد ّ

العنف العرقي والطائفي المتواصل في استمرار النزوح في عام  ،2020مما

أمرا أساسيًا إذا أردنا تخفيف
على الوصول إلى الخدمات وسبل كسب العيش ً

طويلة وشديدة بشكل غير إعتيادي في عام  .2020وقد تسببت هذه األمطار في

جمهورية الكونغو الديمقراطية .ويشكل العنف ،الذي استمر حتى عام ،2021

يمثل تحديًا للجهود المبذولة لتحقيق االستقرار واألمن.

التوترات الطائفية وكسر حلقة النزاع والنزوح .وإن تهيئة الظروف للحوار

حدوث فيضانات في المناطق المتضررة بالفعل من أعمال العنف ،مما أسفر عن

نظرا ألن العديد من
تهديدًا
خطيرا لعملية السالم في جمهورية إفريقيا الوسطىً ،
ً

حاالت نزوح جديدة ونزوح للمرة الثانية في بلدان من بينها الصومال والسودان

الجماعات التي تشكل تحالف الوطنيين من أجل التغيير هم من األطراف الموقعة

وجنوب السودان والنيجر .كما وقد تسببت الكوارث ،وخاصة الفيضانات ،في

على اتفاقية السالم في شهر فبراير .2019

8

السياسي وحل النزاعات ،بما في ذلك أنشطة نزع السالح والتسريح من الجيش
وقد جاء توقيع االتفاقية التاريخية في أكتوبر  2020تتوي ًجا لمفاوضات السالم التي

وإعادة اإلدماج ،من شأنها أن تقلل من حاالت النزوح الجديدة وأن تسمح للنازحين

جرت في السودان بين الحكومة االنتقالية والجبهة الثورية السودانية ،وهي تحالف

داخليًا بالوصول إلى حلول دائمة .وكما يتضح من مثالي السودان وجنوب السودان،

رقم تم تسجيله .وحتى نهاية العام ،كان  2.3مليون شخص يعيشون في حالة

ولقد استمر النزاع في منطقة أصى شمال الكاميرون المجاورة بال هوادة في

للجماعات المسلحة السودانية .وتشمل بنود اإلتفاقية الرئيسية وقف إطالق النار،
ومعالجة قضايا ملكية األراضي ،ومنح تعويضات للمتضررين من النزاع ،فضالً

فإن هذه المبادرات ،على الرغم من التحديات التي تواجهها ،تعد خطوة مهمة نحو

نزوح داخلي نتيجة للكوارث ،ومع ذلك فإن هذا الرقم أقل من الرقم الحقيقي.

عام ّ ،2020
لكن تفاقم العنف في المناطق الناطقة باللغة اإلنجليزية في الشمال

عن وضع خطط لعودة النازحين داخليًا 16.وعلى الرغم من هذه التطورات ،إال

الغربي والجنوب الغربي هو ما أسفر عن حدوث غالبية حاالت النزوح الجديدة.

أن العنف الطائفي في تصاعد منذ عام  2019وقد أدى إلى حدوث معظم حاالت

كما وقد زادت التوترات في شهر فبراير نتيجة االنتخابات البرلمانية والبلدية .فما

النزوح الجديدة المسجلة في عام  2020والبالغ عددها  79ألف حالة .وحتى نهاية

كان من الحكومة إال أن نشرت قوات إضافية في المنطقتين بعد أنباء عن حوادث

العام ،كان ما يقرب من  2.3مليون شخص يعيشون في حالة نزوح طويل األمد.

9

حدوث  4.3مليون حالة نزوح جديدة في جميع أنحاء المنطقة ،وهو ثاني أعلى

العنف السياسي واالنتخابي
يعتبر العنف السياسي واالنتخابي من األسباب الرئيسية للنزوح في المنطقة ،فهما

اختطاف وأعمال عنف ضد مراكز االقتراع والموظفين 10.وبنهاية العام ،كانت

يؤديان إلى تفاقم وإطالة أمد النزاعات وأعمال العنف الدائرة بالفعل .ولم يكن العام

البالد تستضيف أكثر من مليون نازح داخليًا.

وتواجه دولة جنوب السودان المجاورة واقعًا مشاب ًها .إذ تشكلت حكومة الوحدة
الوطنية في شهر فبراير  ،2020لتمثل بذلك أحد اإلنجازات البارزة التفاقية

الماضي استثنا ًء ،حيث أجريت انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية في العديد من
البلدان ،مما أدى في بعض الحاالت إلى اندالع احتجاجات وأعمال عنف ساهمت

ويحدث العنف االنتخابي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في األغلب في

السالم الموقعة في شهر سبتمبر  .2018ومع ذلك ،فقد تم اإلبالغ عن حدوث

في تقويض االستقرار وبناء السالم في تلك المناطق.

البلدان التي تنقسم بشدة على أسس عرقية ولغوية ومجتمعية ،ذلك ألن االنتخابات

أكثر من  570حادث عنف في النصف األول من العام ،بزيادة قدرها %300

تعمل على إبراز التوترات والمظالم الموجودة بوضوح .وقد أدى هذا العنف

عن الفترة نفسها من عام  .2019وقد تأثر النازحون داخليًا في واليات جونقلي

أجرت منطقة تيغراي الشمالية انتخابات في خطوة شكلت تحديًا للحكومة الفيدرالية

إلى نزوح حوالي  500ألف شخص في كينيا في أعقاب انتخابات عام ،2007
منهم ما يصل إلى  190ألفًا ال يزال يُعتقد أنهم يعيشون في حالة نزوح كما هو

وفي

بعض الحاالت ،لحق الدمار بقرى بأكملها ووردت أنباء عن انتهاكات واسعة

التي كانت قد أجلت االنتخابات بسبب المخاوف من جائحة كوفيد .19-ومن جانبها،

في نهاية عام .2020

وما زال الكثيرون يكافحون من أجل الحصول على

النطاق لحقوق اإلنسان 20.كما حال العنف الطائفي بين المزارعين وبين العناية

شنت الحكومة الفيدرالية هجو ًما عسكريًا في أوائل شهر نوفمبر ردًا على هجوم

سكن أو رعاية صحية أو تعليم أو سبل عيش مناسبة .

11

وقد تصاعدت التوترات في إثيوبيا وتفاقمت تفاق ًما شديدًا في شهر سبتمبر عندما

استهدف قواتها 3.ومن ثم ،تسبب العنف الذي أعقب ذلك في حدوث ما يصل
إلى  539ألف حالة نزوح جديدة باإلضافة إلى وصول تقارير تشير إلى حدوث
انتهاكات وتجاوزات لحقوق اإلنسان ،بما في ذلك العنف الجنسي ،عالوة على
انعدام األمن الغذائي.

12

18

ووسط االستوائية والوحدة وواراب وغرب بحر الغزال بشكل خاص.

19

بمحاصيلهم ،ولم يتمكن الرعاة من القيام بتنقلهم التقليدي لرعي ماشيتهم .وهذا

13

أما في ساحل العاج ،فقد أشعلت االنتخابات التي أُجريت في شهر نوفمبر 2010

بدوره أدى إلى تفاقم انعدام األمن الغذائي ،الذي وصل بالفعل إلى مستويات
الطوارئ.

21

الشرارة ألعمال عنف أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص ،من بينهم 308
آالف شخص ال يزال يُعتقد أنهم يعيشون في حالة نزوح بعد عشر سنوات .لقد
تميزت الفترة السابقة لالنتخابات الرئاسية في شهر أكتوبر  2020بالتوترات.

والعنف المسلح والتوترات بين الرعاة والمزارعين في المناطق الوسطى والشمالية

كما أجبرت أعمال العنف األشخاص على ترك منازلهم في عفر وأمهرة وبنشنقول

وأسفرت االحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء البالد عن حدوث  15ألف حالة

الوسطى والشمالية الغربية من نيجيريا في عام  ،2020على غرار االتجاه السائد

 -قماز ومناطق األمم والجنسيات والشعوب الجنوبية ( ،)SNNPمما زاد من

نزوح في شهري أغسطس وسبتمبر.

14

15

خالل السنوات الثالث الماضية 22.كما وقد ازدادت وتيرة أعمال العنف طويلة

عدد حاالت النزوح الجديدة إلى ما يقرب من  1.7مليون حالة في البلد ككل ،أي

األمد بين رعاة الفوالني ومزارعي الهوسا في واليات كاتسينا وسوكوتو وزمفرا

بزيادة قدرها  %61عن الرقم الخاص بعام .2019

الشمالية الغربية ،عالوة على ازدياد أعمال قطع الطرق وأعمال العنف اإلجرامية
في المناطق الريفية.

25

حل بعض أوضاع النزوح التي طال أمدها على مستوى العالم.

17

في السياق ذاته ،تصاعدت الجرائم وسرقة الماشية والنزاعات على األراضي

4
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24

23

26

الهجمات من قبل الجماعات المتطرفة

مواسم أمطار قياسية

استمرت الجماعات المتطرفة في توسيع نفوذها وسيطرتها اإلقليمية في جميع

غالبًا ما تتداخل الكوارث مع النزاع في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لتؤدي

فاضت مياه نهر النيجر لتتجاوز ضفافه وتغمر ما حوله 50.وعالوة على ذلك ،فقد

أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام  ،2020بل وشنت هجمات ضد

إلى نزوح جديد ومتكرر يتفاقم في كثير من الحاالت ليصبح طويل األمد .فقد

أثرت الفيضانات على المراكز الحضرية في تشاد .وتسببت األحداث الرئيسية في

وكثيرا ما تضمنت
أهداف عسكرية ومدنية وتسببت في الكثير من حاالت النزوح.
ً

كانت مواسم األمطار في بلدان مثل جنوب السودان وبوركينا فاسو والكاميرون

حدوث ما يقرب من  32ألف حالة نزوح جديدة في العاصمة نجامينا في أوائل

الهجمات تدمير القرى واألراضي الزراعية ،وزيادة انعدام األمن الغذائي ،وإعاقة

ومالي ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية شديدة وطويلة األمد على غير

شهر أغسطس .وأفادت الغالبية العظمى من األسر النازحة إن منازلها تضررت

المعتاد في عام  ،2020مما أدى إلى إغراق المناطق المتضررة بالفعل من العنف

أو تدمرت ،مما يزيد من احتمالية النزوح طويل األمد.

والعنف القائم على النوع االجتماعي ،عالوة على أنها تقوم بتجنيد الفتيان والشباب.

احتياجات النازحين داخليًا 39.وقد تسببت في حدوث  4.3مليون حالة نزوح جديدة
في جميع أنحاء المنطقة ،مخلفةً وراءها حوالي  2.3مليون شخص يعيشون في

وال يزال االفتقار إلى البيانات الشاملة عامالً يحد من فهم النزوح طويل األمد بعد
الكوارث التي حدثت في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،ويزلم تكثيف الجهود

ومن يرفض االنضمام لهذه الجماعات يتعرض لخطر اإلعدام أثناء الهجمات

حالة نزوح داخلي كما هو في نهاية العام .وقد نزح األشخاص في الغالب بسبب

إلنشاء قاعدة معرفية أكثر صالبة .كما وأن هناك حاجة إلى بيانات أفضل حول

التي يقومون بها .وإن األطفال والشباب النازحون معرضون بشكل خاص لهذه

الفيضانات ،لكن األعاصير والجفاف تسببا أيضًا في النزوح.

كيفية تداخل الكوارث والنزاعات وتسببها في حدوث النزوح كأساس لوضع

تاهوا وتيالبيري وديفا ومارادي .كما وقد تضررت العاصمة نيامي بشدة عندما

51

أو الكوارث األخرى ،وهذا بدوره أسفر عن حاالت نزوح للمرة الثانية وتزايد
كما تقوم هذه الجماعات باختطاف النساء والفتيات وإخضاعهن للزواج القسري

االنتهاكات.

السياسات وتحديد التدخالت الالزمة لمواجهة هذا التحدي المتزايد ودعم النازحين

28

وقد أدت درجات حرارة السطح األكثر دفئًا في المحيط الهندي إلى جانب الظروف
لقد تعطلت العملية التعليمية تعطالً شديدًا 29.فقد هاجم ودمر المتطرفون المدارس

الجوية المواتية إلى هطول أمطار أكثر من المعتاد في شرق إفريقيا 40.وقد شهد

واستهدفوا المعلمين ،مما أجبر مدراس أخرى كثيرة على اإلغالق بسبب نقص

السودان وجنوب السودان أسوأ فيضانات لهما منذ عقود ،ووصل نهر النيل في

العاملين .وتم استخدام البعض اآلخر من المدراس كمالجئ جماعية للنازحين

السودان إلى مستويات قياسية في شهر سبتمبر.

داخليًا .كما أن أكثر من  %65من األطفال الذين يعيشون في مواقع النزوح في

أضرارا بالطرق وأعاقت وصول الناس إلى الخدمات الصحية
المنازل وألحقت
ً

مالي غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة 30.وقد استهدفت واختطفت الجماعات

والمساعدات اإلنسانية .وقد حدث ذلك في وقت كان جنوب السودان فيه ال يزال

المسلحة في نيجيريا أعدادًا كبيرة من الطالب والمعلمين.

41

داخليًا في الوصول إلى حلول دائمة.
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جهود األشخاص الستعادة سبل كسب عيشهم.

27

صا فروا بالفعل من األحداث السابقة في نفس مناطق
تضمنت العديد منها أشخا ً

كما وقد دمرت الفيضانات

42

يتعافى من الفيضانات التي حدثت في عام  .2019فالمياه لم تكن قد انحسرت

31

بالكامل بعد عندما بدأت أمطار  2020في الهطول ،ولم تكن إعادة بناء المنازل
وقد عانت منطقة ليبتاكو غورما الواقعة بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر من

والقرى والبنية التحتية قد اكتملت.

43

فترات طويلة من حاالت الجفاف في السنوات األخيرة ،كما وقد أدت ندرة
وقد

وقد كانت فيضانات عامي  2019و 2020كذلك سببًا مساعدًا في أسوأ تفشي

حدثت هذه الخالفات الطائفية في حالة من الفراغ األمني ،مما جعل الجماعات

ألسراب الجراد في شرق إفريقيا منذ  25عا ًما .والجدير بالذكر أنه عندما حدث
هذا التفشي للجراد كان أكثر من  27مليون شخص في ستة بلدان يواجهون بالفعل

األراضي والمياه إلى تفاقم المظالم والشكاوي بين المزارعين والرعاة.

الثالثة 33.وأسفرت األعمال التي قامت بها عن حاالت نزوح جديدة ومتكررة

مستوياتأزمات من انعدام األمن الغذائي أو أسوأ من ذلك .وبحلول الربع الثالث من

فقد سجلت هذه البلدان الثالثة ما يقرب من  %14من إجمالي

عام  ،2020كان  9.6مليون شخص في السودان أو  %21من السكان يعانون

32

المتطرفة تستغل الوضع لتأسيس موطئ قدم لها وتوسيع نفوذها في البلدان
بشكل كبير.

34

44

حاالت النزوح الجديدة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام .2020

من انعدام األمن الغذائي ،وهو رقم قياسي بالنسبة لهذا البلد.

كما وقد أدى العنف الذي ارتكبته جماعة بوكو حرام والجماعات المسلحة األخرى

كما وقد وجد آالف المزارعين في الصومال أنفسهم مجبرين على النزوح واالنتقال
46
بحثًا عن المساعدة للبقاء على قيد الحياة عندما دمرت أسراب الجراد محاصيلهم.

نزوح جديدة في واليتي أداماوا وبورنو في شمال شرقي البالد في عام ،2020

أثر واسع النطاق حيث أسفرت عن
وعالوة على أزمة الجراد ،فقد كان للفيضانات ٌ

وهو ما يمثل أكثر من نصف العدد اإلجمالي لحاالت النزوح التي شهدتها البالد.

 979ألف حالة نزوح جديدة في عام  .2020وقد تضررت المناطق الحضرية

وبعد أن وصل التمرد إلى عامه الحادي عشر ،بذلت الحكومة جهودًا لنقل/إعادة

والريفية على حد سواء ،واضطر كثير من النازحين بالفعل إلى النزوح مرة أخرى.

توطين النازحين داخليًا في بورنو ،غير أن العملية واجهت تحديات كثيرة بسبب

إذ نجد أن حوالي  81ألف نازح داخليًا قد فروا من مواقع حول باي ومقديشيو

كما أدت نفس المشاكل

في شهر إبريل ،بل وغادر عشرات اآلالف مدينة بيليت وين في هيران عندما
فاضت مياه نهر شبيلي لتتجاوز ضفافه وتغمر ما حوله .فضالً عن ذلك ،فقد أثرت

في نيجيريا والهجمات المضادة من قبل جيش البالد إلى حدوث  86ألف حالة

انعدام األمن والتهديدات بشن هجمات في المستقبل.

35

وانعدام الفرص االقتصادية إلى تعريض عملية إعادة إدماج المهاجرين العائدين
للخطر ،وكذلك تعريضهم لخطر النزوح.

45

جائحة كوفيد19-أيضًا على أنماط النزوح حيث تجنب النازحون داخليًا المواقع
صا من مناطق مختلفة خوفًا من االزدحام الشديد واإلصابة
التي تستضيف أشخا ً

36

وفي سياق مماثل ،كثفت حركة الشباب هجماتها في الصومال العام الماضي ،مما

بالعدوى 47.ونتيجة لتفاقم اآلثار الناجمة عن الفيضانات والجراد والجائحة ،كان

أسفر عن  136ألف حالة نزوح جديدة ،أي ما يقرب من ضعف الرقم المسجل

التمويل اإلنساني لهذه األزمات المتداخلة محدودًا في جميع أنحاء شرق إفريقيا.

48

في عام  .2019وكان التصعيد يهدف من جهة لعرقلة االنتخابات المخطط لها
ونظرا للتوترات بين الحكومة
ومن جهة أخرى لتوسيع السيطرة اإلقليمية للحركة.
ً

وقد أصدرت الحكومة في النيجر مرسو ًما في عام  2017يحظر بناء المنازل في

المركزية واألقاليم بشأن االنتخابات وانسحاب القوات اإلثيوبية واألمريكية من

المناطق المعرضة للفيضانات ،إال أن البناء في هذه المناطق مستمر وتتعرض

ماشية في منطقة تويك إيست ،جنوب السودان .تمثل هجمات

البالد ،تمكنت الجماعة من زيادة األعمال واألنشطة التي تقوم بها 37.وقد أدى

مرارا
تلك األحياء
وتكرارا للغرق خالل موسم األمطار .وقد كانت الفيضانات
ً
ً

االستيالء على الماشية مصدرً ا للنزاع في جنوب السودان.

العنف الذي تقوم به هذه الجماعة وفرضها للقيود على الحركة إلى إعاقة وصول

قد تسببت في حدوث أكثر من  276ألف حالة نزوح جديدة في عام ،2020

27

وفي وقت التقاط هذه الصورة ،كانت الماشية قد سُرقت للتو
من مزارعين في المنطقة .المجلس النرويجي لالجئين/تيريل

سكارستين ،نوفمبر .2018

العاملين في مجال المساعدات اإلنسانية إلى العديد من مجتمعات النازحين.

38

49
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إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻧﺎزﺣﯾن داﺧﻠﯾًﺎ ﻓﻲ
ﺑورﻛﯾﻧﺎ ﻓﺎﺳو ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧزاع واﻟﻌﻧف
ﺣﺗﻰ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

اﻟﺳﺎﺣل
اﻟوﺳط
ﺷﻣﺎﻟﻲ

اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ

ﺑوﻛل دو ﻣوھون

لقد أزاداد عدد النازحين داخليًا في بوركينا فاسو بأكثر من عشرة أضعاف بين
عامي  2018و 2020حيث وصل إلى ما يزيد قليالً عن مليون شخص ،مما

اعتبارا من شهر إبريل  2020في حدوث فيضانات واسعة النطاق في جميع
ً

نموا في العالم .إن هذا البلد،
يجعل أزمة النزوح فيها واحدة من أسرع األزمات ً

أنحاء البالد والتي أدت إلى تدمير أكثر من  3300منزل وتسببت في نزوح أكثر

الذي كان في السابق بمنأى عن حالة االضطراب وعدم االستقرار التي أصابت
مؤخرا هدفًا لعد ٍد متزاي ٍد من الهجمات التي
منطقة الساحل األوسع ،قد أصبح
ً

من  20ألف شخص .وكانت العديد من البلديات المتضررة تستضيف نازحين
داخليًا ممن فروا في السابق بسبب انعدام األمن .هذا وقد تضرر أو تدمر أكثر

تشنها الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة .وقد أسفر العنف عن حدوث 515

من  1700مأوى ،مما أدى إلى نزوح األشخاص للمرة الثانية أو حتى للمرة

ألف حالة نزوح جديدة في عام  ،2020وهو رقم أعلى من األرقام في دولتي

الثالثة .ويوضح ذلك كيف يمكن أن تجتمع مخاطر الكوارث والنزاعات معًا
61
لتتسبب في تفاقم حالة األشخاص المستضعفين المعرضين بالفعل للخطر الشديد.

وتجدر اإلشارة إلى أن جذور أزمة النزوح في بوركينا فاسو ترجع إلى مجموعة

وإن معظم سكان البالد يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة

معقدة من العوامل ،منها الفقر وعدم المساواة والوجود المتزايد للجماعات المتطرفة

الرعوية في معيشتهم.

التي ظهرت إلى حد ما نتيجة التهميش المتزايد لجماعات وفئات سكانية معينة.

الزراعي وتقليل قدرة الناس على الصمود .وترتب على ذلك أن واجه حوالي

ويعد التدهور البيئي وتقلب المناخ أيضًا من العوامل المؤدية للضعف والتعرض

 3.3مليون شخص أزمة غذائية أو حالة طوارئ خالل العام ،وهو ضعف الرقم

لمخاطر النزوح 52.وقد أصبحت اإلشتبكات الطائفية على األرض والمياه والموارد
النادرة األخرى أكثر شيوعًا في بلد كان معروفًا في السابق بالتعايش السلمي

المسجل في عام  .2019وتعد مقاطعتا سوم وأودالن الشماليتان من أكثر
المناطق التي تعاني من انعدام األمن الغذائي وتعدان أيضا ً من المناطق األكثر

ومع استمرار العنف ،هناك حاجة إلى إتخاذ خطوات ملحة أكثر لمعالجة أزمة

تضررا من العنف وعدم االستقرار .ويُشار إلى أن أغلب النازحين داخليا في
ً

الحكم في منطقة الساحل األوسع .وتشمل هذه الخطوات توفير الخدمات االجتماعية

بوركينا فاسو من النساء واألطفال حيث أدى النزاع والنزوح إلى تفريق شمل

للمجتمعات الريفية ومعالجة المظالم والنزاعات المحلية .وفي هذا السياق ،يتم

مالي والنيجر المجاورتين مجتمعتين مع اتساع األبعاد اإلقليمية ألزمة الساحل.

النسبي بين الجماعات العرقية المختلفة.

53

وقد بدأ اإلمتعاض الذي طال أمده بين شعب الفوالني ،والذي يتكون أغلبه من

ومن ناحية أخرى ،تسببت األمطار الموسمية التي حدثت بنسبة فوق المعدل

اﻟوﺳط
ﺷرﻗﻲ

اﻟوﺳط
ﺟﻧوﺑﻲ

Centre

60

Plateau-Central

اﻟوﺳط
ﻏرﺑﻲ

ھوﺗس-ﺑﺎﺳﻧز
اﻟﺟﻧوب
ﻏرﺑﻲ

اﻟﺷﻼﻻت

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻧﺎزﺣﯾن داﺧﻠﯾًﺎ

)اﻟﻣﺻدر(SP CONASUR :

أﻛﺛر ﻣن 250,000
250,000 - 50,001
 50,000أو أﻗل

وقد أدت فيضانات عام  2020إلى انخفاض اإلنتاج

اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﺑﯾن ﺳﺑﺗﻣﺑر
ودﯾﺳﻣﺑر 2020

)اﻟﻣﺻدر :ﺷﺑﻛﺔ أﻧظﻣﺔ اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻋﺔ (FewsNet

63

العائالت والمجتمعات.

68

دعم هذه الجهود من خالل إستراتيجية األمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل،
ولكن ال يزال هناك حاجة إلى نهج أكثر شموالً يتضمن الحوار السياسي والعمل

64

الرحل ،في التزايد والتفاقم في عام  ،2016ال سيما في مقاطعة
رعاة الماشية ُ
سوم ،بسبب غياب التمثيل السياسي والدعم االجتماعي والخدمات األساسية والبنية

وعلى ذلك ،كثفت األمم المتحدة وشركاؤها اإلقليميون والوطنيون استجاباتهم

التحتية .وقد تم استغالل هذا الشعور بالتهميش من قبل الجماعات المتطرفة التابعة

في النيجر ومالي وبوركينا فاسو لالحتياجات الماسة لألشخاص المتضررين

لتنظيم القاعدة والحركات المحلية مثل أنصار اإلسالم ،والتي جندت الشباب بشكل

من تصاعد العنف في السنوات األخيرة ،لكن لم يتم تمويل عنصر الحماية في

رئيسي لتوسيع وجودها في المنطقة.

اﻟﺷرﻗﻲ

59

62

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

في دائرة الضوء – تتحمل بوركينا فاسو وطأة العنف
المتصاعد في منطقة الساحل

 1.1ﻣﻠﯾون

على استقرار الوضع األمني.

69

النداءاتاإلنسانية للبلدان الثالثة إال بنسبة  %26فقط في عام  .2020وعالوة
65

54

على ذلك ،يعني عدم قدرة مقدمي المساعدات على الوصول أن ظروف العديد
وتقاتلت العديد من الجماعات أيضًا في مالي منذ اندالع أزمتها متعددة األبعاد

من النازحين داخليًا ستكون مزرية.

66

في عام  55.2021أما في بوركينا فاسو ،فتقدم هذه الجماعات للسكان المهمشين
وعدًا بالحماية وتعزز التصور بأن الدولة مسؤولة عن معاناتهم.

56

وقد واصل المجتمع الدولي إثارة مخاوفه فيما يتعلق بتفاقم انعدام األمن في
منطقة الساحل األوسع ،وحذر من احتمال انتشاره إلى دول غرب إفريقيا

وبناء على ذلك ،وقع المدنيون في براثن العنف المتصاعد وانعدام األمن ،مما

المجاورة .وساهمت سهولة اختراق الحدود بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو في

أدى إلى تحركات واسعة النطاق للسكان .وقد استهدفت الجماعات المسلحة
صا في
النازحين داخليًا ،كما حدث في شهر أكتوبر  2020عندما قُتل  25شخ ً

انتشار الجماعات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة منذ منتصف عام .2018

هجوم بالقرب من مدينة بيسيال في منطقة وسط الشمال 57.كما هاجمت الجماعات

ويثير تصاعد العنف في بوركينا فاسو مخاوف كبيرة بشأن انتشاره جنوبًا إلى

المسلحة المدارس ،وعطلت تعليم األطفال ،وتسببت في إستمرار نزوح الالجئين

ساحل العاج وغانا وبنين وتوغو ،حيث أفادت التقارير بالفعل عن زيادة التوترات

الماليين الذين يعيشون في شمال البلد ،حيث فر عدة آالف من مخيمهم في جودوبو

الطائفية وأعمال العنف هناك.

في منطقة الساحل في شهر مارس .2020

67

58

30

صبي صغير يمشي إلى المدرسة في جيبو في منطقة الساحل،

بوركينا فاسو .لقد تسببت الهجمات المسلحة في حدوث إنقطاعات كبيرة في التعليم
في شمال بوركينا فاسو وأجبرت العديد من المدارس على اإلغالق.

© مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية/أوتو باكانو ،مايو .2018

في دائرة الضوء  -موزمبيق :النزاع والكوارث يجتمعان
لتأجيج أزمة كابو ديلغادو

ﻛﺎﺑو
دﯾﻠﻐﺎدو

669,000

ﻧﯾﺎﺳﺎ

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻧﺎزﺣﯾن داﺧﻠﯾًﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻣرد ﻛﺎﺑو دﯾﻠﻐﺎدو
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

ﻧﺎﻣﺑوﻻ
Tete

شهدت مقاطعة كابو ديلغادو شمال موزمبيق ،والتي تُعد واحدة من أفقر المناطق

وعالوة على اآلثار المباشرة إلعصار كينيث ،انتشر العنف في المقاطعات

وأكثرها تهميشًا في البلد ،نزاعًا منذ عام  2017مدفوعًا بظهور وانتشار جماعة

الشمالية واشتدت حدته في أعقاب اإلعصار .فقد واصلت الجماعات المسلحة

70

مهاجمة البنية التحتية للمنطقة مما أعاق وصول قوات األمن ومقدمي المساعدات

أهل السنة والجماعة ( ،)ASWJوهي جماعة مسلحة محلية غير تابعة للدولة.

زاﻣﺑﯾزﯾﺎ

ﺳوﻓﺎﻻ

اإلنسانية إليها .وقد أدى ذلك إلى زيادة مستويات انعدام األمن الغذائي .وويقدر
81

وإن دوافع العنف متعددة ومتطورة ،ولكن يُعتقد أن اكتشاف الغاز الطبيعي قبالة

في كابو ديلغادو وحدها أن هناك حوالي  580ألف شخص من أصل  2.7مليون

الساحل في المقاطعة في عام  2011يفسر إلى حد ما سبب ظهور الجماعة

شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد في موزمبيق .وبشكل عام ،في

حيث ساهمت شركات النفط األجنبية في توسيع نطاق التفاوت وعدم المساواة

المناطق المتضررة من النزاع والنزوح ،فإن معظم النازحين داخليًا في مراكز

بين الناس من خالل عدم توفير فرص عمل كافية للسكان المحليين 71.ويُذكر أن

اإلقامة المؤقتة ومواقع إعادة التوطين غير قادرين على الزراعة كما يفعلون

جماعة أهل السنة والجماعة ،التي تجند الشباب بشكل أساسي ،ليس لها صالت

عادة ألنهم ال يستطيعون الوصول إلى األراضي أو المستلزمات الضرورية.

82

83

تشن عددًا متزايدًا من الهجمات الوحشية للغاية.

وقد أدى النزوح بسبب الكوارث والهجمات األخيرة في شمال موزمبيق إلى
زيادة مخاطر الحماية بشكل كبير ،ال سيما بالنسبة للنساء والفتيات وذوي اإلعاقة

وقد تسببت األزمة في كابو ديلغادو في حدوث  584ألف حالة نزوح جديدة في

وكبار السن والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز .وعالوة على ذلك،

عام  ،2020بزيادة أكثر من سبعة أضعاف عن الرقم المسجل في عام .2019
كما خلفّت األزمة أكثر من  669ألف شخص يعيشون في وضع نزوح داخلي

فاألطفال ،الذين يشكلون حوالي نصف السكان النازحين ،معرضون للخطر بشكل
خاص .فقد ُجند بعضهم قسرا ً من قبل الجماعات المسلحة بينما ُحرم آخرون من

حتى نهاية العام 73.وبعد أن كان العنف يتركز في السابق في قرى أصغر ،بدأ
في التوسع إلى مدن أكبر ،مما أدى إلى حدوث حاالت أكثر من تدفقات النزوح.

74

%687

إﻧﮭﺎﻣﺑﺎن
ﺟﺎزا

واضحة بالجماعات الجهادية الرئيسية العاملة في بلدان أخرى في إفريقيا ،لكنها
72

ﻣﺎﻧﯾﻛﺎ

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻧﺎزﺣﯾن داﺧﻠﯾًﺎ
أﻛﺛر ﻣن 100,000
100,000 - 5,001
 5,000أو أﻗل

زﯾﺎدة ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻧﺎزﺣﯾن داﺧﻠﯾًﺎ ﻣن ﺗﻣرد
ﻛﺎﺑو دﯾﻠﻐﺎدو ﻣﻧذ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019
ﻣﺎﺑوﺗو

)اﻟﻣﺻدر :ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻧزوح اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﮭﺟرة(

التعليم .كما وقد تعرضت العديد من النساء والفتيات للزواج القسري واالختطاف
والعنف القائم على النوع االجتماعي.

84

وقد حدث ذلك داخل كابو ديلغادو وانتقل إلى المقاطعات المجاورة نياسا ونامبوال
وسوفاال وزامبيزيا.

ولالستجابة لالحتياجات المتزايدة للمجتمعات المتضررة ،وضعت األمم المتحدة

75

خطة استجابة سريعة تهدف إلى دعم المعهد الوطني إلدارة الكوارث في البالد
وقد أدى الوصول الجماعي للنازحين داخليًا إلى بيمبا ،عاصمة كابو ديلغادو،

في تقديم المساعدات لما يقرب من  345ألف شخص .كما وقد شكلت حكومة

إلى زيادة عدد سكان المدينة بأكثر من  76.%30وقد كافح مقدمو المساعدات

كابو ديلغادو لجنة إقليمية لدعم خطط االنتقال وإعادة التوطين.

85

اإلنسانية للوصول إلى الكثيرين في المناطق الشمالية من المقاطعة ،نتيجة عدم
القدرة على الوصول والقيود المفروضة على الحركة وانعدام األمن العام 77.وفي

وعلى الرغم من تكثيف الجهود لالستجابة لهذه األزمة سريعة النمو ،إال أن الوضع

نهاية العام ،كان هناك ما يقرب من  67ألف نازح داخلي يعيشون في مناطق

ال يزال مصدر قلق كبير حيث يستمر العنف والنزوح بال هوادة .هذا وقد شكلت

إضافة إلى ذلك ،ومع قيام الجماعات المسلحة التي

الهجمات على مقاطعة بالما في شهر مارس  2021ورد القوات المسلحة عليها

يصعب الوصول إليها.

78

تعمل في المناطق الشمالية بتدمير قرى بأكملها ،فهناك احتمالية كبيرة بأن يصبح
النزوح طويل األمد.

واحدة من أخطر أحداث العنف في البالد في السنوات األخيرة.

86

79

ولقد حدثت الزيادة في النزاع والنزوح في عام  2020في وضع كان ضعيفًا
وهشًا بالفعل .فقد مرت موزمبيق بفترات جفاف طويلة في السنوات األخيرة،
وفي عام  2019اجتاح إعصار كينيث مقاطعة كابو ديلغادو ،مما تسبب في
نزوححوالي  24ألف شخصص وتسبب كذلك في أضرار وخسائر كبيرة ،ال
سيما في القطاع الزراعي.

80

31

امرأة تحمل طفلها الصغير بينما تقف في منطقة محترقة في قرية ألديا دا باز
خارج ماكوميا ،موزمبيق ،والتي تعرضت للهجوم مؤخرً ا.
© /AFPماركو لونغاري عن طريق  ،Getty Imagesأغسطس .2019

الشرق األوسط وشمال إفريقيا
حاالت النزوح الجديدة في عام 2020

!
! !
! !
!
!
!

!!
! !!
!
!
!

!!
!
!

!
!

!

إجمالي عدد النازحين داخليًا كما هو في عام 2020
اﻟﻧزاع واﻟﻌﻧف
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إجمالي عدد النازحين داخليًا

اﻟﻧزاع واﻟﻌﻧف
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الشكل  :24حاالت النزوح الجديدة بسبب النزاع والعنف والكوارث في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ()2020-2011

إن الحدود واألسماء والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني إقراراً أو قبوالً رسميا ً من قبل مركز رصد النزوح الداخلي.
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الشكل  :23البلدان الخمسة التي شهدت معظم حاالت النزوح الجديدة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا في عام 2020
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الشكل  :27إجمالي عدد النازحين داخليًا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا كما هو في نهاية عام  ،2020حسب الفئة العمرية
نتيجة لتقريب األرقام ،قد ال يتوافق إجمالي بعض األرقام مع مجموع األرقام المنفصلة بالضبط.

صادف عام  2020الذكرى العاشرة لبداية الربيع العربي .وال يزال النزوح

ق آخر ،شن الجيش الوطني الليبي سلسلة من الهجمات بين شهري
وفي سيا ٍ
إبريل  2019ويونيو  2020في إطار حملة للسيطرة على مدن في غرب ليبيا

الثورات إلى نزاع مسلح 87.فكان حوالي  11.8مليون شخص يعيشون كنازحين

منها طرابلس وترهونة .وتسببت االشتباكات مع حكومة الوفاق الوطني في

آثارا مدمرة في بلدان مثل ليبيا وسوريا واليمن ،حيث تصاعدت
الداخلي يخلف ً

وال تزال هناك العديد من العقبات أمام تمتعهم باألمان والسالمة وإعادة بناء حياتهم

هذه المدن وغيرها من المدن .وقد أسفر العنف في عام  2020عن حوالي 39

والوصول إلى حلول دائمة.

ألف حالة نزوح جديدة قبل وقف األعمال العدائية مما سمح للعديد من النازحين
داخليًا بالعودة إلى ديارهم.

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

داخليًا في جميع أنحاء المنطقة نتيجة للنزاع والعنف كما هو في نهاية عام ،2020

موجة نزوح كبيرة إلى أن أعادت حكومة الوفاق الوطني تأكيد سيطرتها على

92

وعالوة على ذلك ،فقد كانت هناك  2.1مليون حالة نزوح جديدة مرتبطة بالنزاع
والعنف خالل العام .إذ تسبب هجوم حكومي في محافظة إدلب شمال سوريا في

وقد أعلنت إسرائيل أنها ستوقف عمليات هدم المنازل أثناء جائحة كوفيد،19-

أكبر حدث نزوح منفرد منذ بداية الحرب (انظر دائرة الضوء ،صفحة  .)39كما

غير أن تدمير ومصادرة المنازل أدى إلى حدوث  1000حالة نزوح جديدة في

وقد أسفرت عدة هجمات عن حاالت نزوح في اليمن .وسجلت الضفة الغربية

صا ،من بينهم
فلسطين .وفي أكبر حدث نزوح منذ أكثر من عقد ،نزح  73شخ ً
 41طفالً ،في حمصة البقيعة في شهر نوفمبر عندما ُد ِ ّمرت منازل وممتلكات

كذلك أعلى عدد من حاالت النزوح الجديدة منذ عام  ،2016نتيجة زيادة عمليات
هدم المنازل.

93

أخرى ،بما في ذلك المالجئ اإلنسانية الممولة من المانحين 94.كما وقد أدى هدم

88

ومصادرة المنازل داخل إسرائيل إلى حدوث  3000حالة نزوح جديدة بين البدو
وفي وسط النزاع والعنف ،تم إحراز بعض التقدم نحو حل النزاع وبناء السالم،
ووقعت الفصائل المتنازعة عدة اتفاقيات لوقف إطالق النار .وقد أدت هذه
التطورات إلى تراجع في حدة العنف ،ال سيما في العراق وليبيا وسوريا في

وغيرهم من العرب اإلسرائيليين.

95

األزمات المركبة والنزوح طويل األمد

النصف الثاني من العام .ونتيجة لذلك ،كانت حاالت النزوح الجديدة في جميع
أنحاء المنطقة منخفضة انخفاضًا بسي ً
طا عن عدد الحاالت المسجلة في عام 2019

تسببت الفيضانات في إيران وتونس ومصر ،وحرائق الغابات في إسرائيل ولبنان

والبالغة  2.6مليون حالة.

وسوريا ،والزالزل في الجزائر وإيران ،في حدوث إجمالي  341ألف حالة نزوح

ومن ناحية أخرى ،تسببت الكوارث في حدوث  341ألف حالة نزوح جديدة،

جديدة في عام  ،2020ويُعتبر ذلك من أعلى األرقام المسجلة في المنطقة خالل
العقد الماضي .وقد أُجبر العديد من النازحين داخليًا على الفرار للمرة الثانية أو

في بلدان مثل اليمن حيث زادت الفيضانات من آثار النزاع والعنف المستمرين

الثالثة أو حتى الرابعة .وتؤدي اآلثار المجتمعة للكوارث والنزاعات والصعوبات

(انظر دائرة الضوء ،صفحة  .)41كما وقد أجبرت حرائق الغابات والعواصف

مؤخرا إلى تحول النزوح إلى أزمة
االقتصادية وجائحة كوفيد 19-التي حدثت
ً

والزالزل األشخاص على ترك منازلهم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،

مزمنة ودورية وطويلة األمد في المنطقة.

مما أدى إلى أعلى مستوى من أعداد حاالت النزوح الجديدة الناجمة عن الكوارث
خالل عقد من الزمن في المنطقة.

وقد أدت الفيضانات إلى نزوح عدد أكبر من األشخاص في اليمن مقارنة بالنزاع

إعادة رسم خطوط المعارك والنزاعات اإلقليمية

والعنف في عام  ،2020مما أدى إلى تفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم (انظر
دائرة الضوء ،صفحة  .)41وفي سياق مشابه ،أثرت حرائق الغابات في سوريا
في شهر أكتوبر على ما يصل إلى  140ألف شخص وتسببت في حدوث  25ألف

لقد أدى الهجوم الحكومي على إدلب في سوريا إلى دفع وتحريك الخطوط األمامية

أضرارا
حالة نزوح جديدة في محافظات الالذقية وطرطوس وحمص .وألحقت
ً
بالمنازل وشبكات الكهرباء والمياه ،فضالً عن المحاصيل واألراضي الزراعية،

محافظتي الحديدة وتعز ،ومن ثم ظهرت خطوط أمامية جديدة بين المتنازعين.

مما زاد من انعدام األمن الغذائي .وقد كانت بعض القرى التي تم إجالؤها موطنًا

للنزاع إلى الشمال ،بينما اشتدت األعمال العدائية في اليمن في البؤر الساخنة مثل

للنازحين داخليًا الذين عادوا بعد الفرار من النزاع.

96

وقد أدى تصاعد العنف في محافظة مأرب ،آخر معقل للحكومة في الشمال وملجأ
ألكثر من  770ألف نازح داخلي ،إلى عمليات نزوح جديدة وتفاقم األوضاع
األمنية والمعيشية للنازحين بالفعل .ولذلك ،كان ال بد من إجالء أكثر من 23
موقع نزوح عندما اندلع العنف في شهر يناير ،مما أجبر الناس على الرحيل
واإلنتقال مرة أخرى إلى مواقع جديدة غير قادرة على تلبية احتياجاتهم األساسية.

89

كبيرا
وقد حدثت هذه الحرائق عقب ركود اقتصادي شديد .إن البالد تعتمد اعتمادًا ً
على الواردات ،وقد أدت العقوبات األمريكية الصارمة التي فُرضت في شهر
انخفاض حا ٍد في قيمة الليرة السورية ،مما أدى إلى إضعاف
يونيو  2020إلى
ٍ
97
ً
القدرة الشرائية للمواطنين .فضال عن ذلك ،وصلت أسعار المواد الغذائية
والمياه ومستلزمات النظافة إلى مستويات عالية وغير مسبوقة .ومن ثم ،أدت
98

ومن ناحية أخرى ،تسببت الغارات الجوية والقصف وتصعيد القتال في موجات

هذه اآلثار المركبة أيضًا إلى تحول في أسباب فرار األشخاص .ويذكر عدد

نزوح كبيرة في محافظة الجوف 90.ومع تغير الخطوط األمامية ووقوع المدنيين
في مرمى النيران ،أُجبر العديد من النازحين داخليًا على الترحال واإلنتقال عدة

متزايد من األشخاص التدهور االقتصادي ونقص فرص كسب العيش باعتبارها

مرات هربًا من العنف.

العوامل الرئيسية للفرار.
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على الفرار مرة أخرى .ولقد جذبت هذه العالقة االهتمام المتزايد من الباحثين
ً
كبيرا في الطريقة
تحول
وصانعي السياسات في السنوات األخيرة ،مما يعكس
ً

في إغالق مخيمات النزوح .وال يزال الكثيرون غير قادرين على العودة إلى
ديارهم خوفًا من العنف والتمييز ضدهم 108.هذا ويُذكر أنه تم تقديم الدعم المادي

التي نحدد ونفهم بها دوافع مخاطر األزمات.

للنازحين داخليًا لتشجيعهم على العودة ،غير أن عملية التقدم بطلب للحصول على

برفاهية النازحين داخليًا ،مما يطيل أمد نزوحهم ويجبرهم في كثير من الحاالت

هذا الدعم طويلة ومعقدة.

109

وقد ترسخ هذا التحول في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،لكن التقدم من
حيث وضع السياسات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وبناء السالم والحلول
الدائمة كان بطيئًا .وال تعتبر جميع السياسات التي تناولت هذه العالقة أن النزوح
عامل من عوامل مخاطر األزمات .ومن ثم ،يُعد توفير المزيد من الدعم لهذه
القضايا شر ً
طا أساسيًا مه ًما الستقرار المنطقة وتحقيق الحلول الدائمة للنازحين
داخليًا.

ولقد طورت الحكومة مصفوفة لمراقبة مناطق العودة بالتعاون مع األمم المتحدة،
والتي ينبغي أن تكون بمثابة أداة لتحديد األماكن المناسبة لعودة النازحين.

وعلى صعيد آخر ،نفذت المنظمات اإلنسانية في سوريا مبادرات مماثلة ،مما
ساعدها على فهم االحتياجات األكثر إلحا ًحا للعائدين والوضع في مناطق العودة
من حيث األمن وتقديم الخدمات وإعادة اإلعمار.

100

110

111

وإن هذه المبادرات مهمة

ألنها تتيح أيضًا مراقبة مدى استدامة العودة .وعالوة على ذلك ،فقد تكون هذه

نحو بناء السالم والحلول الدائمة

المبادرات أمثلة على الممارسات الجيدة التي يمكن تكرارها في أماكن آخرى.

أحرزت بعض بلدان المنطقة تقد ًما نحو تحقيق السالم في عام  .2020وقد ساهمت

وبالنظر إلى المدة التي قضاها العديد من النازحين داخليًا في منطقة الشرق األوسط

الجهود السياسية ووقف إطالق النار في تخفيف التوترات على األرض من ليبيا

وشمال إفريقيا ،فقد ال تكون العودة خيارهم المفضل ،مما يعني أنه ينبغي عدم

إلى سوريا ،مما قلل من عدد حاالت النزوح الجديدة مقارنة بالسنوات السابقة

ونظرا لوجود عدد
إهمال خيارات االندماج المحلي وإعادة التوطين .ومع ذلك،
ً

وسمح لبعض النازحين داخليًا بالعودة إلى مناطقهم األصلية.

قليل من األمثلة في المنطقة ،فمن المهم تضمين هذه الخيارات في خطط الحلول

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

وتوضح هذه األمثلة كيف يمكن للنزاعات والكوارث أن تجتمع على نحو يضر

ومع ذلك ،فقد عاد العديد من النازحين داخليًا إلى منازل تضررت بشدة أو لحقها
الدمار وال تصلها الخدمات إال بشكل محدود ،ويعزى ذلك جزئيا ً إلى التسرع

الدائمة جنبًا إلى جنب مع إستراتيجيات العودة.
وقد أدت الجهود الدبلوماسية في ليبيا إلى تسوية تم التفاوض عليها إلنهاء الصراع
في البالد .فبعد القتال في طرابلس وترهونة في النصف األول من العام ،اتفقت
األطراف المتنازعة على تعليق األعمال العدائية ،مما سمح بعودة  148ألف
نازح داخليًا تقريبًا.

101

وقد ساعد ذلك في بناء الحماس لبدء الحوار ،واستئناف

محادثات السالم ،وفي  23أكتوبر تم التوقيع على اتفاقية لوقف إطالق النار.

102

واتفقت األطراف على سحب جميع الوحدات العسكرية ،والمطالبة برحيل المقاتلين
األجانب وتشكيل قوة عسكرية مشتركة محدودة لردع انتهاكات وقف إطالق النار.
كما وقد حددت األطراف اإلجراءات التي تسمح بالمرور اآلمن للمدنيين واتفقت
على تطوير آليات أخرى لتنفيذ االتفاقية.

103

وهذا بدوره قد أدى إلى انخفاض

كبير في حاالت النزوح الجديدة ،من  215ألف حالة في عام  2019إلى 39
ألف حالة في عام  .2020كما تم تعيين رئيس وزراء مؤقت في شهر فبراير
 2021في خطوة مهمة نحو توحيد البالد ،ومن المقرر إجراء االنتخابات الوطنية
في شهر ديسمبر.

104

وفي أعقاب هجوم إدلب في سوريا ،تفاوضت روسيا وتركيا على وقف إطالق
النار بين الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والحكومة السورية.

105

وقد تم

االلتزام بهذا اإلتفاق إلى حد كبير منذ ذلك الحين ،مما أدى إلى انخفاض كبير في
أعمال العنف .وقد انحسر القتال أيضًا في أجزاء أخرى من البالد ،وانخفض عدد
حاالت النزوح الجديدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية الحرب.
وفي سياق مماثل ،فقد أدى انخفاض األعمال العدائية في العراق إلى انخفاض
حاالت النزوح الجديدة ،وانخفض عدد النازحين داخليًا في نهاية العام بنسبة
 %21مقارنة بعام  .2019وقد عاد حوالي  235ألف شخص إلى مناطقهم
األصلية خالل العام ،ال سيما في محافظة نينوى الشمالية وكذلك في األنبار

37

وصالح الدين.

106

وقد شجعهم على القيام بذلك تحسن الوضع األمني ،وإزالة

أنقاض جامع النوري الكبير بالموصل ،العراق .بني هذا الجامع

الذخائر غير المنفجرة ،وإعادة بناء البنية التحتية .وهذا يعكس الجهود المتضافرة

في عام  ،1173-1172ودمره تنظيم الدولة اإلسالمية(داعش)

من قبل الحكومة والمنظمات اإلنسانية والتنموية لدعم العودة الطوعية واآلمنة

في  21يونيو  .2017المجلس النرويجي لالجئين/توم بيري-

والكريمة والمستدامة.

كوستا ،يونيو 2018

107

38

اﻟﺣﺳﻛﺔ

 1.8ﻣﻠﯾون

960,000

اﻟرﻗﺔ

اﻟﻧزوح اﻟﺟدﯾد اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﻧزاع واﻟﻌﻧف
ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 2020

ﺣﺎﻻت اﻟﻧزوح اﻟﺟدﯾدة ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﮭﺟﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻧﺗﮭﺎ
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ إدﻟب ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن دﯾﺳﻣﺑر 2019
وﻣﺎرس 2020

ﺣﻠب

اﻟﻼذﻗﯾﺔ
طرطوس

ﺣﻣﺎة

دﯾر اﻟزور
ﺣﻣص

استمر النزاع المسلح والكوارث والتراجع االقتصادي في إجبار مئات اآلالف

وقد وصف النازحون داخليًا مشاهد فوضوية ومهددة للحياة حيث كان خيارهم

من األشخاص في سوريا على النزوح في عام  .2020وقد أدى هجوم مدمر

أمرا صعبًا.
الوحيد فيها هو الفرار ،إال أن الطرق المتضررة جعلت هروبهم ً

شنته قوات الحكومة السورية على محافظة إدلب الشمالية إلى حدوث  960ألف

كما وقد وردت تقارير عن غارات جوية استهدفت مركبات على الطرق السريعة

حالة نزوح جديدة .ويمثل ذلك حوالي نصف العدد المسجل على مستوى البالد

وأدى القصف إلى إعاقة تحركات النازحين داخليًا

والمقدر بـ  1.8مليون حالة عالوة على أنه أكبر حدث نزوح منذ بداية الحرب
في عام  112.2011وقد كان أكثر من نصف األشخاص الذين أجبروا على الفرار
في محافظة إدلب قد نزحوا من قبل مرة واحدة على األقل.

المؤدية إلى الحدود التركية.

119

118

حيث أُجبروا على االنتظار في األزمات المرورية حتى ينتهي القصف ،مما جعلهم
أكثر عرضة للهجمات.

600,000

ﺣﺎﻻت اﻟﻧزوح اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻋﺎم 2019
ﺣﺎﻻت اﻟﻧزوح اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻋﺎم 2020

)اﻟﻣﺻدر :ﻣﻛﺗب اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺗﻧﺳﯾﻖ اﻟﺷؤون اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ(

400,000

120

200,000

113

وبمجرد وصول النازحين داخليًا إلى وجهتهم المقصودة ،اتخذوا لهم مأوى في

ولقد عانت إدلب من سلسلة من عمليات الحصار والهجمات منذ اندالع النزاع.

أماكن مكتظة .ومن ناحية أخرى ،فقد أُجبر ما يصل إلى  80ألف شخص على

كما أن إدلب كانت موضوع العديد من اتفاقيات وقف التصعيد ووقف إطالق

النوم في العراء في درجات حرارة شديدة البرودة ألن المخيمات كانت ممتلئة.

0
دﯾﺳﻣﺑر ﻧوﻓﻣﺑر أﻛﺗوﺑر ﺳﺑﺗﻣﺑر أﻏﺳطس

ﯾوﻟﯾو

ﯾوﻧﯾو

ﻣﺎﯾو

أﺑرﯾل

ﻣﺎرس

ﻓﺑراﯾر

ﯾﻧﺎﯾر

اﻟﻧزوح اﻟﺟدﯾد اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﻧزاع واﻟﻌﻧف ﻓﻲ
2020
أﻛﺛر ﻣن  1ﻣﻠﯾون
 1 - 500,001ﻣﻠﯾون
 500,000أو أﻗل

دﻣﺷﻖ

رﯾف
دﻣﺷﻖ

اﻟﺳوﯾداء

اﻟﻘﻧﯾطرة

درﻋﺎ

ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺳﯾطرة اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺣول إدﻟب
اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺳﯾطرة اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  10ﻣﺎرس 2020
ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﻧﺎطﻖ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن دﯾﺳﻣﺑر  2019وﻣﺎرس 2020
)اﻟﻣﺻدر رﯾﺗش(

121

النار ،وموقعًا إلنشاء مناطق عازلة من قبل تركيا وروسيا .وعلى الرغم من هذه

وقد مات أطفال ورضع من البرد.

122

وقد تعرضت المستشفيات في المنطقة للضرر

المبادرات ،فقد تصاعد العنف في المحافظة عدة مرات بين عامي  2018و2020

أو الدمار ،مما عمل على تقييد تقديم المساعدات الطبية في وقت الحاجة الشديدة

وكان وقف إطالق النار في إدلب نقطة البداية لتقليل األعمال العدائية في سوريا

ومع ذلك ،يتواصل تدهور الوضع اإلنساني ،ويستمر انهيار االقتصاد السوري

حيث سعت القوات الحكومية الستعادة السيطرة على األراضي من الجماعات

124

إليها 123.كما وقد تم تقييد الوصول إلى المواد الغذائية والمرافق الصحية بشدة.

والتي استمرت طوال العام .وقد تواصلت التوترات واستمرت االنتهاكات المتقطعة

وانعدام األمن في تهجير وتشريد آالف األشخاص من منازلهم .ويُشار إلى أن

المسلحة غير التابعة للدولة ،وأبرزها هيئة تحرير الشام ( ،)HTSوهي جماعة
114
كانت تابعة سابقًا لتنظيم القاعدة.

لالتفاقية لعدة أشهر ،ولكن بشكل عام كان هناك انخفاض مطرد في عدد الهجمات

حوالي  9.3مليون شخص كانوا يعانون من انعدام األمن الغذائي حتى شهر نوفمبر

وقد اتفقت روسيا وتركيا على وقف إطالق النار في  5مارس  ،2020والتزمتا

وعدد المصابين المدنيين.

ومن جهتها ،تخلت هيئة تحرير الشام ،المدرجة في

 ،2020بزيادة قدرها أكثر من  1.4مليون مقارنة بعام  2019وهو أعلى رقم

بموجب ذلك على وقف العمل العسكري على طول خط التماس في منطقة وقف
وقد حدث تغيير ديموغرافي كبير نتيجة وصول النازحين داخليًا بأعداد كبيرة على

التصعيد بإدلب ،وإنشاء ممر أمني ومراكز تنسيق ودوريات مشتركة 125.ونتيجة

قائمة عقوبات مجلس األمن للكيانات التابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية
في العراق والشام(داعش) ،عن نهجها األكثر تطرفا ً وعنفاً ،وأصبحت أكثر واقعية

مر السنين من محافظات حلب ودرعا وريف دمشق عالوة على مناطق أخرى.

النخفاض العنف ،عاد أكثر من  200ألف شخص نزحوا بسبب الهجوم األخير

في جهودها لحماية سيطرتها على إدلب وإدارة المناطق التي تسيطر عليها،

فقد تضاعف عدد سكان إدلب إلى أكثر من  2.7مليون ،مما يجعلها واحدة من

بين شهري مارس ويوليو  .2020كما وقد تأثر قرار الناس بالعودة بالمخاوف

ويتضمن ذلك دعم حكم حكومة اإلنقاذ في المحافظة .وتعمل القوات التركية أيضًا

أمر مه ٌم ،لكن الوضع ال يزال
إن انخفاض العنف في سوريا في األشهر األخيرة ٌ
هشًا وضعيفاً .وال يزال سكان سوريا الذين طالت معاناتهم في أمس الحاجة إلى

من انتشار كوفيد 19-في مواقع النزوح.

128

كحاجز بين القوات الحكومية السورية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

إنهاء الحرب ،ومن ثم يتعين إيجاد حل سياسي إذا كنا نريد أن يحقق النازحون
داخليًا في البالد البالغ عددهم  6.6مليون حلوالً دائمة لنزوحهم.

أكثر المناطق كثافة سكانية في البالد.

115

ويشكل النازحون داخليًا ما يقرب من

ثلثي السكان ،وقد نزح  %56منهم لمدة خمس سنوات أو أكثر.

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

في دائرة الضوء  -الهجوم على إدلب :أكبر حدث نزوح
في سوريا خالل عقد من الزمن

إدﻟب

116

127

تم تسجيله منذ بدء الحرب.

129

ومع ذلك ،فقد عانت مناطق العودة من دمار واسع النطاق والعديد منها إن لم
وقد مثلت األسر التي تعيلها نساء أو كبار في السن أكثر من ثالثة أرباع النازحين
حديثًا في الفترة بين شهر ديسمبر  2019وشهر مارس  .2020وقد كان أكثر

على المساعدات اإلنسانية بينما يعانون من ضائقة اقتصادية ووضع أمني متقلب.

من نصف النازحين داخليًا من األطفال ،وكثير منهم غير مصحوبين بذوبهم .ومع

ويُذكر أن العائالت في معظم المجتمعات التي عاد إليها نازحون داخليًا غير قادرة

بدء المعركة ،فر الناس باتجاه المناطق الشمالية الغربية من إدلب الموجودة على

على تحمل تكاليف المواد الغذائية األساسية .وباإلضافة إلى ذلك ،ترتب على

الحدود التركية والتي كانت تستضيف بالفعل مئات اآلالف من النازحين داخليًا.
فزاد عدد سكان بعض المناطق ،مثل ضانا ،بنحو  %100خالل فترة الهجوم.

117

يكن جميعها أصبحت غير صالحة للسكن .ويكافح العائدون من أجل الحصول

األضرار التي لحقت بالبنية التحتية وارتفاع أسعار النقل بالشاحنات معاناة نصف
األشخاص من نقص في المياه أيضًا.

126

40

أطفال سوريون يعيشون في خيام مؤقتة يضيئون فوانيس السماء في قرية بيتينت
بمحافظة إدلب السورية ،مع دخول الحرب األهلية عامها الحادي عشر.

© وكالة األناضول/محمد سعيد عن طريق  ،Getty Imagesمارس .2020

ﻋﻤﺮان

ﺻﻨﻌﺎء

اﻟﻤﺤﻮﻳﺖ

اﻟﺠﻮف

اﻟﻤﻬﺮة

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

في دائرة الضوء  -اليمن :الفيضانات والنزاع يجتمعان
لتأجيج أزمة النزوح

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﺻﻌﺪة
ﺣﺠﺔ

ﺣﻀﺮﻣﻮت
ﻣﺄرب
ﺷﺒﻮة

لقد تسببت االشتباكات بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وحركة أنصار هللا،

كوفيد 137.19-كما وقد أفادت تقارير أن الفيضانات نقلت ألغا ًما أرضية وعبوات

والمعروفة أيضًا باسم حركة الحوثيين ،في حدوث  143ألف حالة نزوح جديدة

ناسفة أخرى إلى مناطق لم تكن موجودة فيها من قبل.

138

منها نتيجة الهجمات العشوائية وقصف مناطق مكتظة بالسكان.
وتفاقمت األزمة اإلنسانية في اليمن ،والتي ال تزال األكثر حدة في العالم ،بسبب

وهي أيضا ً من بين األماكن األكثر تضررا ً من النزاع 139.وقد أسفرت الفيضانات

الفيضانات والعواصف المدمرة خالل موسمين شديدي المطر بين شهري فبراير

عن أن حوالي  75ألف شخص قد أصبحوا في حاجة إلى مأوى طارئ ،واستمرت

وسبتمبر .فقد أسفرت الكوارث عن حدوث  223ألف حالة نزوح جديدة خالل

األمطار بال هوادة حتى أوائل شهر أغسطس ،مما أدى إلى مزيد من النزوح.

أﻛﺛر ﻣن 20,000
 10,001و20,000
 10,000أو أﻗل

223,000

140

اﻟﻧزوح اﻟﺟدﯾد اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﻛوارث ﻓﻲ 2020
)اﻟﻣﺻدر :ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺄوى(

العام ،وهو أعلى رقم مسجل في اليمن .إذ نجد أن الفيضانات تسببت في دمار
واسع النطاق ،وقتلت مئات األشخاص وأجبرت اآلالف من النازحين داخليًا على

ونظرا لكثافتها السكانية العالية وانتشار المستوطنات العشوائية ،تضررت المناطق
ً

الفرار مرة أخرى ،مما يسلط الضوء على كيفية تداخل آثار الكوارث والنزاعات

الحضرية بشكل خاص من الفيضانات .وكان العديد من النازحين داخليًا في
مدينة صنعاء يستأجرون أماكن لإلقامة في مناطق معرضة للفيضانات بدالً من

وكان هناك حوالي  223ألف شخص يعيشون في حالة نزوح داخلي نتيجة

األحياء األكثر أمانًا ،والتي تصل تكلفة اإلستئجار فيها إلى أربعة أضعاف المناطق

للكوارث كما هو في نهاية عام  .2020هذا باإلضافة إلى أكثر من  3.6مليون

وقد تسببت األمطار الغزيرة والفيضانات في محافظة حجة في حدوث  8000حالة

المعرضة للفيضانات .كما وقد دمرت الفيضانات معظم هذه المستوطنات أو جعلتها

نازح بسبب النزاع والعنف .ومع استمرار الكوارث في تعقيد األزمة التي تشهدها

نزوح جديدة في شهر فبراير 30 ،ألف حالة أخرى في تسع محافظات في غضون

غير صالحة للسكن ،تاركة العائالت بال مأوى مرة أخرى وتاركة اياها تعيش في

البالد ،فمن الضروري تنفيذ وقف إطالق النار على مستوى البالد ودعم جهود بناء

يومين أثنين فقط بين  24و  25مارس .وقد استمرت األمطار بالهطول بال

العراء في كثير من الحاالت.

هوادة طوال شهر إبريل ،مما أدى إلى نزوح  52ألف شخص آخرين.

131

السكان من آثار الفيضانات ،وأثرت كذلك مخلفات إعصار نيسارغا على نفس

شهر أغسطس ،عندما انهار سد في محافظة عمران وفاض سد آخر في مأرب.

المحافظات في أوائل شهر يونيو .وفي المناطق الساحلية بحضرموت ،سبقت

كما وقد دمرت الفيضانات الالحقة مخيمات النزوح التي أقيمت بشكل عشوائي

األمطار الغزيرة عاصفة رملية أضرت مواقع النزوح في عدة مناطق وأضرت

وغير رسمي في مناطق خالية بالقرب من كال السدين .وقد وردت أنباء عن غرق
الماشية وعن أضرار جسيمة لحقت بالمحاصيل.

وتعيش الغالبية العظمى من النازحين داخليًا في اليمن في مستوطنات مؤقتة ،مما
وقد فقد الكثيرون

البالد وشجعت أيضًا الجراد على التكاثر واالنتشار ،مما أدى إلى زيادة انعدام

يعرضهم لخطر النزوح لمرة ثانية عند وقوع الكوارث.

مآويهم وممتلكاتهم ومخزونهم الغذائي بسبب األمطار والفيضانات.

وقد شكل

النازحون داخليًا الذين أجبروا على الفرار مرة أخرى العديد من حاالت النزوح
الجديدة المسجلة في منطقة عبس في حجة في أواخر شهر إبريل.

135

األمن الغذائي الحاد الموجود بالفعل.

144

وكان من المتوقع أن يحتاج أكثر من 16

مليون شخص ،أو أكثر من  %50من سكان اليمن قبل الحرب ،إلى مساعدات
غذائية في عام .2021

145

وعالوة على ذلك ،فقد غمرت مياه الفيضانات شبكات الصرف الصحي في مواقع

وعالوة على ذلك ،فقد أضعفت اآلثار المتداخلة للنزاع والكوارث وجائحة كوفيد-

النزوح .ونتج عن ذلك أن تدفقت الفضالت إلى الشوارع ،مما أدى إلى تلويث

 19الوضع االقتصادي الهش بالفعل في اليمن ،مما أدى إلى تفاقم الظروف

مصادر المياه وزيادة مخاطر األمراض المنقولة من خالل المياه في بل ٍد يعاني

وقد دعت األمم المتحدة المجتمع الدولي

بالفعل من تفشي مرض الكوليرا بشكل كبير.

136

وقد انطقعت وتعطلت الطرق

الرئيسية بين المحافظات األكثر احتيا ًجا للمساعدة ،مما أدى إلى تعطيل حركة

اﻟﻧزوح اﻟﺟدﯾد اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﻧزاع واﻟﻌﻧف ﻓﻲ
) 2020اﻟﻣﺻدر :اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﮭﺟرة(

143

وقد أسفرت الفيضانات عن نقصان غلة المحاصيل الربيعية في جميع أنحاء

134

143,000

الداخليين في اليمن.

وقد ضربت عاصفة استوائية الساحل الجنوبي في  21إبريل ،مما أعاق تعافي

133

اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻧزوح اﻟﺟدﯾدة ﺑﺳﺑب
اﻟﻧزاﻋﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم 2020

السالم والحد من مخاطر الكوارث باإلضافة إلى طرح الحلول الدائمة للنازحين

142

آثارا كبيرة ،ال سيما في أوائل
وإضافة إلى ذلك ،فقد شهدت المناطق الريفية كذلك ً

كذلك بمدينة ال ُمكال.

ﻟﺤﺞ

ذﻣﺎر

141

كما

132

اﻟﺒﻴﻀﺎء
اﻟﻀﺎﻟﻊ

وفي السياق ذاته ،بدأت فترة أخرى من الفيضانات في  20يوليو .وفي هذه المرة
كان غرب البالد هو األكثر تضرراً ،وال سيما محافظات مأرب وحجة والحديدة،

في اليمن.

ﺗﻌﺰ

ةمير

ﻋﺪن

في عام  2020مع دخول النزاع الذي تشهده البالد عامه السادس .وكان العديد

130

إب
أﺑﻴﻦ

ﺳﻘﻄﺮى

اﻟﺤﺪﻳﺪة

المعيشية السيئة لماليين األشخاص.

146

في شهر نوفمبر إلى تكثيف دعمه ،لكن هناك حاجة إلى التزامات أكبر إلنهاء
النزاع وتجنب المجاعة والنزوح وتدهور األزمة اإلنسانية بشكل أكبر.

147

الفرق اإلنسانية والطبية واإلمدادات الطبية الحيوية ومنها األدوات الخاصة بفحص

41

42

منظر لمخيم للنازحين الداخليين في أطراف خريم ،اليمن ،حيث فر الكثيرون من
المناطق المتضررة من النزاع على الحدود مع المملكة العربية السعودية.
© اليونيسيف/UNI220713/رومينزي ،يوليو .2019
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شرق آسيا والمحيط الهادئ
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اﻟﻧزاع واﻟﻌﻧف

اﻟﻛوارث
1,200

1,000

790
800

753

!

!

إجمالي عدد النازحين داخليًا في عام 2020
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حالة نزوح جديدة
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 1.3ﻣﻠﯾون
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ﯾون
ﺑﯾن  4ﻣﻠ
اﻟﻔﻠ .4
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- 4,60دوﻧ
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2013

2012

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻧﺎزﺣﯾن داﺧﻠﯾًﺎ ﺑﺎﻵﻟف

 12.2مليون

!

!

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

النزاع والعنف
186000

ﻣن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
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الكوارث
12063000
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حاالت النزوح الجديدة في عام 2020

%30.3

!

!
!
! !! !
!

!

2011

 1.5مليون

ﺑﺎن

اﻟ
ﺻﯾن

اﻟﯾﺎ 186,
000

 5.1ﻣ
ﻠﯾون

الشكل  :30إجمالي عدد النازحين داخليًا في شرق آسيا والمحيط الهادئ كما هو في نهاية األعوام ()2020-2011

إجمالي عدد النازحين داخليًا

790,000

الشكل  :28البلدان الخمسة التي شهدت معظم حاالت النزوح الجديدة في شرق آسيا والمحيط الهادئ في عام 2020

اﻟﻧزاع واﻟﻌﻧف

ﻏﯾر ذﻟك
310,000
اﻟﺻﯾن
158,000
إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ
161,000
ﻓﯾﺗﻧﺎم
162,000

اﻟﻛوارث
20

16.4

753,000

15.6

ﻏﯾر ذﻟك
54,000
ﺗﺎﯾﻼﻧد
41,000
اﻟﻔﻠﺑﯾن
153,000
ﻣﯾﺎﻧﻣﺎر
505,000

15

12.1

الشكل  :31البلدان التي شهدت أكبر عدد من النازحين داخليًا في شرق آسيا والمحيط الهادئ كما هو في نهاية عام 2020

11.7
10.5

9.6

9.3

8.6

8.3

43
2020

2019

4.1
5

0.2
2018

0.7
2017

0.3
2016

0.3
2015

0.1
2014

0.4
2013

0.3
2012

الشكل  :29حاالت النزوح الجديدة بسبب النزاع والعنف والكوارث في شرق آسيا والمحيط الهادئ ()2020-2011

إن الحدود واألسماء والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني إقراراً أو قبوالً رسميا ً من قبل مركز رصد النزوح الداخلي.

0.2
2011

0

ﺣﺎﻻت اﻟﻧزوح اﻟﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون

0.2

0.3

5

3.6

3.3

10.1

10

4-0
129,000

14-5
262,000

24-15
254,000

64-25
779,000

الشكل  :32إجمالي عدد النازحين داخليًا في شرق آسيا والمحيط الهادئ كما هو في نهاية عام  ،2020حسب الفئة العمرية
نتيجة لتقريب األرقام ،قد ال يتوافق إجمالي بعض األرقام مع مجموع األرقام المنفصلة بالضبط.

65+

44
121,000

كما في السنوات الماضية ،حدثت معظم حاالت النزوح الناجمة عن الكوارث
والمسجلة على مستوى العالم في عام  2020في منطقة شرق آسيا والمحيط
الهادئ .فقد تسببت األعاصير والفيضانات والزالزل واالنفجارات البركانية في

العواصف والفيضانات القوية التي نتجت عن التغيرات المناخية مثل ظاهرة
"النينا" في حدوث  %94من حاالت النزوح هذه(انظر دائرة الضوء ،صفحة .)49
وقد كانت الصين والفلبين وفيتنام هي البلدان األكثر تضرراً ،حيث سجلت بعضا ً
من أعلى األرقام على مستوى العالم بواقع  5.1و  4.4و  1.3مليون حالة نزوح
جديدة على التوالي .وقد تضررت فانواتو بشدة بشكل خاص بالنسبة لحجم سكانها.
إذ نجد أن إعصار هارولد قد تسبب في نزوح حوالي  80ألف شخص ،أي ما
يقرب من ربع عدد السكان .كما وقد أجبر النشاط البركاني الناس على الفرار
من منازلهم في الفلبين وإندونيسيا وفانواتو .ومن ناحية أخرى ،فقد تسبب ثوران
بركان جبل تال في الفلبين في حدوث  506ألف حالة نزوح في شهر يناير.

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

حدوث  12.1مليون حالة نزوح جديدة ،وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2016
ويفوق متوسط الـ  10سنوات للمنطقة البالغ  11.2مليون .كما وقد تسببت

ولقد أدى النزاع والعنف إلى نزوح األشخاص في الفلبين وميانمار وإندونيسيا،
وألول مرة في إقليم كاليدونيا الجديدة .وتم تسجيل حوالي  186ألف حالة نزوح
جديدة في جميع أنحاء المنطقة ،وبحلول نهاية العام كان حوالي  753ألف شخص
يعيشون في وضع نزوح داخلي نتيجة للنزاع والعنف.

مخاطر الكوارث المتزايدة
إن تعرض السكان والمخاطر األكثر تواترا ً وشدة هما العامالن الرئيسيان اللذان
يسببان مخاطر النزوح في المنطقة .وفي الواقع ،يعيش ماليين األشخاص في
مناطق الدلتا والسواحل وفي المناطق المنخفضة األخرى المعرضة للفيضانات
النهرية والساحلية والتملح والتعرية ،وجميع هذه المناطق من المتوقع أن تزداد
سو ًءا مع تغير المناخ والتدهور البيئي.

148

ويبلغ متوسط معدل التوسع الحضري السنوي في شرق آسيا والمحيط الهادئ
 ،%3وهو أعلى من أي منطقة أخرى.

149

وإن التوسع الحضري السريع غير

المخطط له يزيد في الغالب من مخاطر النزوح الناجم عن الكوارث من خالل
حشد وتركيز األشخاص في المناطق المعرضة للمخاطر.

150

وقد تسبب موسم حرائق الغابات غير المسبوق في أستراليا ،والذي استمر من شهر
يوليو  2019إلى شهر فبراير  ،2020في حدوث  65ألف حالة نزوح جديدة،
ثالثة أرباعهم تقريبًا في الشهرين األولين من العام الجديد .والجدير بالذكر أن
هذه الحرائق قد أحرقت حوالي  17مليون هكتار من األراضي ودمرت أكثر من
 3100منزل ،وكان من أسباب نشوبها وشدتها الجفاف طويل األمد والحرارة
الشديدة والرياح القوية التي تعرضت لها المنطقة 151.وكانت واليتا فيكتوريا ونيو
تضررا .وكانت معظم
ساوث ويلز الواقعتان في الجنوب الشرقي هما األكثر
ً
حاالت النزوح على شكل عمليات إجالء وقائية ،حيث تم تنبيه الناس لمغادرة
منازلهم من خالل رسائل نصية أو مكالمات هاتفية.

152

ثم أفسحت الظروف الجافة التي حدثت في بداية العام المجال لحدوث طقس

45

سكان بارانغاي باي باي ،ماليناو ،في مقاطعة ألباي بالفلبين،
ينقبون في حطام منازلهم المدمرة ،بعد أسبوع من تدمير إعصار
غوني لمعظم قريتهم © .مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية/مارتن سان دييغو ،نوفمبر.2020

46

رطب اشتدت حدته بظهور معتدل إلى قوي لظاهرة النينيا .وقد ساهم ذلك في

تقليل أثر حرائق الغابات ولكنه زاد من مخاطر الفيضانات واالنهيارات األرضية
والتعرية ،ال سيما في األراضي المحترقة.

153

هذا وقد تسببت الفيضانات في

مزيد من حاالت النزوح في نفس المناطق المتضررة من الحرائق ،ال سيما في
النصف الثاني من العام.

المياه أجزاء من شرق وجنوب شرق آسيا .وكانت أنظمة الضغط المنخفض للرياح

عام  ،2007فقد تسببت موجة أخرى من األمطار الغزيرة في حدوث فيضانات

الموسمية الصيفية قوية وبطيئة الحركة بشكل خاص ،مما سمح لها بحمل رطوبة

في العاصمة وحولها في شهر فبراير ،مما أسفر عن أكثر من  45ألف حالة

مع ظهور التحديات الجديدة .فخالل موسم حرائق الغابات  2020-2019في
أستراليا ،استخدمت الحكومة أوامر إلزامية لعمليات اإلجالء الوقائية ،بدالً من

وقد تسبب الصراع المسلح بين الحكومة وجيش أراكان ،وهو جماعة عرقية قومية
مسلحة ،في حدوث حوالي  58ألف حالة نزوح في واليتي راخين وتشين .أما

أكثر من المعتاد من المحيطين الهندي والهادئ قبل ايصالها إلى اليابسة 154.وعلى

نزوح.

إن جاكرتا تستقر فوق أراض منخفضة سبخة ،وهي تغرق بسرعة

مبكرا" كما
نصح المواطنين باختيار "البقاء والدفاع" عن منازلهم أو "المغادرة
ً

س ِ ّجلت في واليتي شان وكارين ومنطقة مانداالي،
الـ  12ألف حالة المتبقية ،فقد ُ

هذا ،نجد أن العواصف أسفرت عن حدوث أكثر من  5.8مليون حالة نزوح

سا إلى ارتفاع مستوى سطح البحر ،والبناء على أرض معرضة
ويرجع ذلك أسا ً

جديدة حيث ضربت مناطق ذات كثافة سكانية عالية في الصين والفلبين واليابان

للهبوط ،وعمليات ضخ المياه غير القانونية.

وميانمار وإندونيسيا وفيتنام.

جوكو ويدودو ،في عام  2019عن خطط لنقل العاصمة إلى موقع أكثر أمانًا.

163

164

وقد أعلن الرئيس اإلندونيسي،

فعلت في السنوات السابقة.

172

كما وقد شكلت لجنة لمراجعة سياستها الوطنية

بشأن االستجابة للكوارث .وسلطت هذه اللجنة الضوء على أهمية تحديث خطط
وعالوة على ذلك ،حدثت حاالت نزوح جديدة في إندونيسيا ،لكن المعلومات

وطرق اإلجالء وتحسين مرافق اإليواء والمالجئ.

173

المتعلقة بها محدودة .وقد تم تسجيل أكثر من  4600حالة نزوح ،نجم معظمها

ولكن تم تعليق هذه الخطوة ،والتي تبلغ تكلفتها المقدرة  33مليار دوالر ،بسبب
ولقد حدثت  %98من حاالت النزوح الناجمة عن الكوارث البالغة  5.1مليون
شخص والمسجلة في الصين في عام  2020خالل موسم الفيضانات ،وهو رقم
لم نشهده منذ عام  .2016وقد أثرت الفيضانات على أكثر من  63مليون شخص
وخلفت أكثر من  200ضحية ما بين قتيل ومفقود ،وتسببت في خسائر اقتصادية
155
تُقدر بنحو  17مليار دوالر ،وهي األعلى في العالم لهذا العام.
ويساهم تقلب وتغير المناخ في هذه األرقام ،لكن االستخدام غير المستدام لألراضي
دورا مه ًما في ذلك أيضاً.
والبناء في السهول الفيضية وتدمير النظم البيئية تلعب ً

جائحة كوفيد.19-
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اإلنذار المبكر واإلجالء وإعادة التوطين/النقل

نتيجة القتال بين الجيش والجماعات العرقية المسلحة.

وتبرز اليابان أيضًا كمثال للممارسات الجيدة ،وتقدم الكثير من المعرفة والدروس

نتيجة التوترات المستمرة بين قوات األمن والجماعات المتمردة في منطقتي

المستفادة في إدارة الكوارث والمخاطر المرتبطة بها ،ال سيما الزالزل وأمواج

بابوا وبابوا الغربية .وشنت جماعة مسلحة تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية هجوما ً

تسونامي واألعاصير والفيضانات .وعالوة على ذلك ،فهي بارعة في استخدام

في سيجي ريجنسي في وسط سوالويزي أدى إلى مزيد من حاالت النزوح.
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اإلجالء الوقائي إلبعاد الناس عن األذى والضرر .فقبل أن يضرب إعصار هايشن

إن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ معرضة لمجموعة من المخاطر الطبيعية

البالد في شهر سبتمبر  ،2020تم إجالء وإيواء أكثر من  174ألف شخص.

عالوة على أنها عرضة آلثار تغير المناخ ،بيد أن بلدان المنطقة تتسم بنشاطها أيضًا
في إدارة مخاطر الكوارث .ورغم أن عمليات اإلجالء تُعد شكالً من أشكال النزوح،

كما وقد استعرضت الدولة أنظمة إدارة الكوارث الخاصة بها العام الماضي

التي نشأت بسبب تعيين قس جديد والتي استمرت أسبوعًا إلى اشتباكات بين

إال أنها نجحت في تقليل عدد اإلصابات واألرواح المفقودة عند وقوع كارثة.

وتم تسجيل حاالت النزوح الداخلي المرتبطة بالعنف ألول مرة في إقليم كاليدونيا
الجديدة .وقد أدت التوترات واالضطرابات في جزيرة ماري ،إحدى جزر لويالتي،

ونتيجة لذلك ،تم تهيئة مراكز اإلجالء

القبائل أدت إلى حوالي  140حالة نزوح جديدة .ومن جانبها ،أعادت السلطات

وربما ال

توطين النازحين داخليًا بالقرب من العاصمة نوميا ،لكن البعض اشتكى من

لمراجعتها في ضوء جائحة كوفيد.19-

أحواض األنهار بأكملها وتزيد من مخاطر الفيضانات عند منطقة المنبع ومخاطر

ويعد ثوران بركان تال في الفلبين في بداية عام  2020مثاالً على كيفية اتخاذ

تزال المخاوف من انتشار الفيروس في المالجئ ومرافق اإليواء تُثني السكان

تهجيرهم وتشريدهم من أرضهم وخوفهم من العودة بسبب خطر التعرض للمزيد

الجفاف في منطقة المصب .كما وتعمل انهيارات السدود وعمليات إطالق المياه

السلطات المحلية والوطنية خطوات استباقية للحد من الخسائر البشرية المحتملة.

من كبار السن عن مغادرة منازلهم ،حتى عندما نُصح الناس باإلجالء بسبب

من العنف   .

المفاجئة منها على زيادة مخاطر النزوح في مناطق المصب ،كما كان الحال في

تحذيرا في  12يناير حول
وقد أصدر المعهد الوطني لعلم البراكين والزالزل
ً

خطر الفيضانات .وعلى الرغم من أن اليابان واحدة من أكثر دول العالم استعدادًا

تغيرا سريعًا في ستة بلدان يمر بها ،بد ًءا من الصين
نهر ميكونغ ،الذي يشهد
ً
156
إلى فيتنام.

ومن ثم،

لمواجهة الكوارث ،إال أن بعض مراكز اإلجالء كانت موجودة أيضًا في مناطق

نصحت السلطات بإجالء جميع األشخاص في المناطق شديدة الخطورة الواقعة

معرضة للفيضانات أو غير قادرة على تحمل هطول األمطار الغزيرة ،مما جعلها

كيلومترا من فوهة البركان.
ضمن مساحة 14
ً

غير صالحة لالستخدام.

عام  2020وبلغ  77منها مستويات قياسية 157.ومن ناحيتها ،استجابت السلطات

فتم إجالء ما يقرب من  506ألف شخص نتيجة لذلك ،وهو أكبر حدث نزوح

177

وفي السياق ذاته ،غيرت بلدان أخرى نهجها إلدارة الكوارث نتيجة للجائحة.

بفتح بوابات السدود ،وتم تفجير سد واحد على األقل في مقاطعة آنهوي لتخفيف

بسبب خطر جيوفيزيائي في عام  .2020كما وقد سجلت الحكومة  39حالة وفاة

فعلى سبيل المثال ،عندما ضرب إعصار هارولد فانواتو ،قامت فانواتو بتعديل

ضغط المياه عليه 158.وباإلضافة إلى ذلك ،يبلغ متوسط عمر السدود الكبيرة في

ناجمة عن ثوران البركان ،نُسب بعضها إلى أشخاص اختاروا البقاء أو العودة

استجابتها على الرغم من عدم تسجيل حاالت إصابة بكوفيد 19-في ذلك الوقت.

الصين البالغ عددها  23841سدًا  51عا ًما ،مما يعني أن معظمها قد تجاوز أو
أقترب بالفعل من العمر االفتراضي الذي صممت من أجله 159.وإذا لم يتم القيام

إلى المناطق شديدة الخطورة 167.وإضافة إلى ذلك ،حدثت عمليات إجالء مماثلة

ونتيجة ذلك ،أعاقت إجراءات منع انتشار الفيروس تنفيذ التدخالت اإلنسانية،

بانتظام خالل موسم األعاصير الكثيرة في النصف األخير من العام ،مما أدى إلى

ولم يُسمح لعمال اإلغاثة القادمين من الخارج بدخول البالد .وهذا بدوره أدى إلى

بإصالحات على هذه السدود أو إدارتها بشكل مناسب ،فقد تمثل تهديدًا وجوديًا

تفادي المزيد من اإلصابات والخسائر في األرواح ،ومع ذلك فقد ترتب على هذا

استخدام طرق مبتكرة لتعزيز القدرات واألنظمة المحلية .فتم تدريب المتطوعين

لماليين األشخاص في السنوات القادمة.

األمر أثر مدمر بشكل كبير على حياة األشخاص وسبل عيشهم.

المحليين عبر اإلنترنت ،وقدمت بلدان أخرى ووكاالت دولية للسلطات الدعم

وعلى صعي ٍد آخر ،تسببت األمطار الغزيرة في فيتنام على مدار العام في فيضان

وفي فيجي ،حددت السلطات  48مجتمعًا بحاجة ماسة إلى إعادة التوطين /
النقل بدعم حكومي في عام  168.2017وقد تم بالفعل إعادة توطين/نقل سبعة

المسؤولة المياه في اتجاه مناطق المصب ،مما تسبب في فيضانات واسعة النطاق

مجتمعات منها في أعقاب الكوارث ،بما في ذلك مجتمعات قرية ناريكوسو في
كادافو ،الذين تسلموا مفاتيح منازلهم الجديدة ال ُمقامة على أرض أكثر إرتفاعا ً في

أدت التوترات العرقية والدينية إلى تأجيج النزاع والعنف مما أجبر الناس على

ويشكل هذا جز ًءا من خطة أوسع لمساعدة وتوجيه جهود إعادة

الفرار من منازلهم في العديد من البلدان واألقاليم في عام  .2020وحدثت معظم

174

للسماح بالتباعد الجسدي وتجنب االكتظاظ واالزدحام الشديدين.

وعالوة على ذلك ،تؤثر مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق ،كالسدود ،على

175

إحتمالية وقوع انفجار بركاني قوي في غضون ساعات أو أيام.

166

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

وفي الوقت الذي كانت فيه أستراليا تكافح حرائق الغابات ،سرعان ما غمرت

ويُذكر أنه باإلضافة إلى عدم استعداد المدينة للتعامل مع أكبر هطول لألمطار منذ

وقد قامت البلدان كذلك بتعديل بروتوكوالت الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها

ومن ناحية أخرى ،تم تسجيل أكثر من  70ألف حالة نزوح جديدة في ميانمار.

181

176

وقد ارتفع منسوب العديد من األنهار في الصين فوق المستويات التحذيرية في

عن بُعد.

178

العديد من السدود .وللحيلولة دون انفجار خزانات السدود ،أطلقت السلطات
في العديد من المقاطعات بما في ذلك نغي آن وكوانغ نغاي.

160

عام .2020

169

وإن العالقة بين آثار الكوارث وتطوير البنية التحتية والممارسات غير المستدامة

التوطين/النقل على المستوى المحلي .وقد وضعت الحكومة مبادئ توجيهية لعملية

واضحة للعيان في إندونيسيا .ومن األمثلة على ذلك منطقة جاكرتا الحضرية،

إعادة التوطين/النقل المخطط لها في عام  ،2018مما جعل فيجي واحدة من

النزاع والعنف

حاالت النزوح في الفلبين وميانمار وإندونيسيا ،كما في السنوات السابقة.

التي يقطنها أكثر من  30مليون نسمة وثاني أكبر مدينة ضخمة في العالم 161.وقد

أوائل البلدان التي طورت إطار العمل الوطني هذا.

كما وقد أنشأت الصندوق

وتم تسجيل ما يقرب من  111ألف حالة نزوح جديدة في الفلبين ،معظمها في

تم إجالء أكثر من  397ألف شخص من منازلهم في غضون ثالثة أيام بسبب

االئتماني إلعادة توطين السكان والنازحين بسبب المناخ من أجل المجتمعات

مينداناو ،حيث اشتبكت القوات المسلحة والجيش الشعبي الجديد وجماعة أبو

الفيضانات الناجمة عن األمطار الغزيرة التي اجتاحت منطقة جاكرتا الكبرى

والبنية التحتية في عام .2019

في بداية العام.
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171

سياف ،التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية ،عدة مرات خالل العام .وقد وقعت معظم
األعمال القتالية في شمال كوتاباتو .وخارج مينداناو ،وردت أنباء عن أحداث
نزوح أخرى في وسط وشرق وغرب فيساياس.

179
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في دائرة الضوء  -عام من العواصف المستمرة بال
هوادة في شرق آسيا والمحيط الهادئ

 5.5ﻣﻠﯾون

ﺣﺎﻟﺔ ﻧزوح ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻋﺎم  2020ﺑﺳﺑب
اﻟﻌواﺻف اﻻﺳﺗواﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرق آﺳﯾﺎ
واﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ

إﻋﺻﺎر
ﻓﺎﻣﻛو

ﻣﺳﺎرات اﻟﻌواﺻف
واﻷﻋﺎﺻﯾر اﻻﺳﺗواﺋﯾﺔ
اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﺿررة

ﺣﺎﻻت اﻟﻧزوح اﻟﺟدﯾدة
ﺑﺳﺑب اﻟﻌواﺻف اﻻﺳﺗواﺋﯾﺔ
1,600,000

ھﺎﻏوﺑﯾت

إﻋﺻﺎر ﻗوﻧﻲ

إن العواصف شائعة في جميع أنحاء منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ وتتسبب
في حاالت نزوح كبيرة كل عام ،إال أن موسم األعاصير لعام  2020كان نش ً
طا
بشكل خاص .فقد ضربت العواصف واألعاصير القوية تلك المنطقة واستمرت
من شهر يناير إلى شهر ديسمبر ،وأثرت على المناطق المعرضة بشدة والتي

يقطن فيها أعداد كبيرة من األشخاص الذين أُجبروا على الفرار إما قبل حدوث هذه

ھﺎﯾﺷن

إﻋﺻﺎر ﻣوﻻف

من شهر مايو إلى شهر أغسطس

اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﻻﺳﺗواﺋﯾﺔ ﻧﺎﻧﻐﻛﺎ
ﻋﺎﺻﻔﺔ ھﯾﻐوس
اﻻﺳﺗواﺋﯾﺔ
وإﻋﺻﺎر ﻣﯾﺳﺎك

تسبب موسم األعاصير في حدوث فيضانات واسعة النطاق في بلدان جنوب شرق
آسيا وشرق آسيا في الفترة ما بين شهري مايو وأغسطس ،مما أدى إلى حدوث

إﻋﺻﺎر
ھﺎﯾﺷن

حوالي  5.4مليون حالة نزوح جديدة ،معظمها في الفلبين والصين.

الكوارث أو نتيجة لآلثار التي خلفتها .هذا وقد تسببت هذه العواصف واألعصار
وكان إعصار فونغفونغ ،المعروف أيضًا باسم أمبو ،أول إعصار استوائي يضرب

فيما يقرب من نصف حاالت النزوح الجديدة الناجمة عن الكوارث والتي بلغت
 12.1مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة خالل العام ،ومن ثم اُضطر الكثير

الفلبين هذا العام ،حيث وصل إلى أقصى سرعة للرياح من  157إلى  176كم/

من األشخاص إلى االنتقال أكثر من مرة .ومن الجدير بالذكر أن حاالت النزوح

ساعة 190.وكان قد وصل إلى اليابسة في  10مايو وتسبب في أكثر من  298ألف

هذه قد حدثت في ثالث فترات مختلفة ،من شهر يناير إلى شهر إبريل ،ومن شهر

حالة نزوح ،معظمها كانت على شكل عمليات إجالء وقائية .وفي ظل األوضاع

مايو إلى شهر أغسطس ،ومن شهر سبتمبر إلى شهر ديسمبر.

الراهنة ،زادت القيود المفروضة بسبب كوفيد 19-من تعقيد جهود عملية اإلجالء.
فقد أدت ضرورة الحفاظ على التباعد الجسدي إلى تقليل سعة المالجئ ومرافق

1,200,000

إﻋﺻﺎر
ھﺎﻏوﺑﯾت

إﻋﺻﺎر
ھﺎروﻟد
إﻋﺻﺎر
ﯾﺎﺳﺎ
دﯾﺳﻣﺑر ﻧوﻓﻣﺑر أﻛﺗوﺑر ﺳﺑﺗﻣﺑرأﻏﺳطس ﯾوﻟﯾو

ﺗﯾﻧو
ﻓوﻧﻐﻔوﻧﻎ

400,000
إﻋﺻﺎر
ﺗﯾﻧو

ﻣﺎﯾو أﺑرﯾل ﻣﺎرس ﻓﺑراﯾر ﯾﻧﺎﯾر

ﻓﺎﻣﻛو

ھﺎروﻟد
0

بعد ذلك ،تسبب اإلعصاران غوني وفامكو في حدوث أكثر من ثالثة ماليين حالة

من شهر يناير إلى شهر إبريل
بدأ نشاط العواصف في جنوب المحيط الهادئ في شهر يناير ،عندما تسبب

وعالوة على ذلك ،أثرت العديد من العواصف الكبرى على الصين خالل موسم

إعصار تينو في حدوث  3500حالة نزوح في فيجي وتوفالو .وقد طالت معظم

األعاصير ،حيث ضرب معظمها البالد بين شهري يونيو وسبتمبر .فقد ضربت

ودمارا
أضرارا
حول لوزون في شمال الفلبين قبل انتقاله إلى فيتنام ،ليخلف بذلك
ً
ً
شامالً على إثره 194.كما وقد تسبب إعصار فامكو في حدوث  1.9مليون حالة

آثار اإلعصار دولة فيجي في الوقت الذي مر فيه من شرق األرخبيل على شكل

ست عواصف البالد في شهر أغسطس وحده .وساهم إعصار هاغوبيت في

نزوح أخرى بعد أقل من أسبوعين ،كان معظمها في الفلبين .وعالوة على ذلك،

عاصفة من الفئة الثالثة ،مما تسبب في إجالء وقائي لنحو  100شخص 182.ومع

حدوث حوالي  326ألف عملية إجالء وقائية من المناطق المعرضة للخطر

دمر إعصار فامكو المالجئ المؤقتة والمساكن التي تم بناؤها إستجابة إلعصار

تحرك إعصار تينو نحو توفالو ،تم إجالء المئات قبل أن تتسبب موجات الرياح

على طول الساحل الشرقي في بداية الشهر .بل إنه حمل األمطار الغزيرة إلى

غوني.

القوية والعواصف العاتية في حدوث الخراب والدمار.

ھﯾﻐوس

ﯾﺎﺳﺎ

اإليواء ،مما تطلب المزيد من الموارد لفتح مراكز إجالء إضافية.

191

ﻧﺎﻧﻐﻛﺎ

ﻣﯾﺳﺎك
ﻣوﻻف

800,000
إﻋﺻﺎر ف
وﻧﻐﻔوﻧﻎ

ﯾوﻧﯾو

ﻗوﻧﻲ

نزوح في الفلبين وفيتنام في شهري أكتوبر ونوفمبر .فقد تسببت األمطار الغزيرة
والرياح العنيفة الناجمة عن إعصار غوني في حدوث عواصف وانهيارات طينية

مقاطعتي تشجيانغ وجيانغسو ،وكذلك شنغهاي ،مما أدى إلى تعطل االتصاالت

183

والنقل والتجارة.

وهكذا ،ظلت العواصف تتسبب في النزوح حتى شهر ديسمبر ،والتي وقع معظمها

192

في الفلبين ،وفي منتصف الشهر بدأ موسم األعاصير في جنوب المحيط الهادئ مرة

ثم جاء إعصار هارولد في شهر إبريل ليضرب ضربته ،فتسبب في نزوح أكثر
وأعقب إعصار هاغوبيت عاصفة هيغوس االستوائية وإعصار ميساك .وقد حدثت

من  93ألف شخص في فيجي وجزر سليمان وتونغا وفانواتو .وكانت فانواتو
هي األشد تضررا ً من عاصفة الفئة الخامسة ،والتي أدت إلى نزوح حوالي ربع

معظم حاالت النزوح في الصين ،لكن العواصف أدت أيضًا على القيام بعمليات

سكان البالد في يومين ،لتصبح ثاني أقوى عاصفة تضرب فانواتو بعد إعصار بام

إجالء وقائية ودمرت منازل في كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وتايالند وفيتنام.

في عام  184.2015وقد لحق الدمار ببعض المناطق ،مثل جزيرة بينتيكوست.

185

وتضررت أو ُد ِ ّمرت الكثير من المنازل  ،وتم تشريد أكثر من  19ألف شخص،
وأدى تدمير المحاصيل الزراعية إلى ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذائي .وقد
بلغت األضرار حوالي  %61من الناتج المحلي اإلجمالي لفانواتو.

195

من شهر سبتمبر إلى شهر ديسمبر
تسببت األعاصير والعواصف والفيضانات واالنهيارات األرضية الالحقة في

186

إعصارا من الفئة
أخرى .حيث ضرب إعصار ياسا فيجي في  18ديسمبر وكان
ً
الخامسة ،مما أسفر عن أكثر من  23ألف حالة نزوح في جميع أنحاء األرخبيل.

196

ولقد تزامنت العديد من العواصف واألعاصير الكبرى في عام  2020مع فترات
من الفيضانات الموسمية والرياح الموسمية واالنهيارات األرضية المرتبطة بها،
وتفاقمت األمور بسبب ظهور معتدل إلى قوي لظاهرة النينا ،والتي أسفرت عن
أجواء أكثر رطوبة من المعتاد في المنطقة.

نزوح أكثر من  5.4مليون شخص في العديد من البلدان في شرق آسيا وجنوب
ً
مركزا من مراكز اإلجالء قبل وصول إعصار هارولد
وقد افتتحت فيجي 250

شرق آسيا بين شهري سبتمبر وديسمبر .ووقع معظمها في الفلبين وفيتنام ،لكن

وتعد ظاهرة النينا أحد العوامل الرئيسية الطبيعية التي تحفز النظام المناخي

187

إعصار هايشن الذي حدث في شهر سبتمبر قد أثر أيضًا على الصين وكوريا

على كوكب األرض ،ولكنها تحدث اآلن على خلفية تغير المناخ الذي يسببه

وتسببت العاصفة في انهيارات أرضية وفيضانات في جزيرتي فيتي ليفو وفانوا

الجنوبية واليابان .وكانت هذه ثاني أكبر عاصفة تضرب المنطقة في أقل من

أضرارا كبيرة بشبكات االتصاالت في المزيد من الجزر
ليفو الرئيسيتين وألحقت
ً

أسبوع بعد إعصار ميساك.

اإلنسان ،والذي يؤثر أيضًا على دورة الماء ويجعل الظواهر الجوية المتطرفة
197
أكثر تكرارا ً وشدة.

إلى اليابسة ،وهو ما ساهم في توفير المأوى ألكثر من  6200شخص.

النائية .ويُعتقد أن ما يقرب من  4500شخص قد طال أمد نزوحهم بسبب تدمير
وتحملت فيتنام العبء األكبر من هذه العواصف ،حيث ضربتها مرة أخرى

وإن فهم هذه الظواهر الموسمية ،والروابط بينها وبين اآلثار التي تخلفها ،يوفر

العاصفة االستوائية نانغكا وإعصار موالف في شهر أكتوبر .وتسببت العاصفتان

أدلة يمكن على أساسها بناء الجهود الالزمة لمنع النزوح الناجم عن الكوارث

منازلهم.

وعالوة على ذلك ،أعاقت القيود المفروضة بسبب كوفيد 19-التقييمات في المناطق

في حدوث  1.2مليون حالة نزوح في المنطقة ،نصفها في فيتنام .وقد كان إعصار

واالستعداد واالستجابة له.

الريفية والمعزولة في كل من فيجي وفانواتو ،مما يعني أن تقديرات األضرار

موالف واحدًا من أقوى العواصف التي ضربت فيتنام على اإلطالق ،حيث تسبب

188

والنزوح من المرجح أن تكون أقل من الواقع.

189

في خسائر تقدر بنحو  430مليون دوالر.

193

شخصان يسيران خوضًا في المياه مع متعلقاتهما بعد أن تسببت األمطار الغزيرة
في حدوث فيضانات في مدينة هو تشي منه ،في الفيتنام .جيثوينه عن طريق
Getty Images
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التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021
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الشكل  :33البلدان الخمسة التي شهدت معظم حاالت النزوح الجديدة في جنوب آسيا في عام 2020
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الشكل  :36البلدان التي شهدت أكبر عدد من النازحين داخليًا في جنوب آسيا كما هو في نهاية عام 2020
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الشكل  :37إجمالي عدد النازحين داخليًا في جنوب آسيا كما هو في نهاية عام  ،2020حسب الفئة العمرية
نتيجة لتقريب األرقام ،قد ال يتوافق إجمالي بعض األرقام مع مجموع األرقام المنفصلة بالضبط.

52

شكلت منطقة جنوب آسيا ما يقرب من ثلث حاالت النزوح الجديدة الناجمة عن

هذه الظواهر الجوية المتطرفة لم تعد ظواهر استثنائية ،ومن المتوقع أن تزداد

الكوارث في العالم في عام  .2020فقد تم تسجيل حوالي  9.2مليون حالة ،وهو

األعاصير الشديدة من حيث العدد والشدة على السواحل الشرقية والغربية لشبه

رقم أعلى من المتوسط للعام الثاني على التوالي .وهنا تجدر اإلشارة إلى أن

القارة الهندية.

203

بنغالديش والهند وميانمار وبوتان في مايو ،مما يجعله أكبر حدث نزوح بسبب
الكوارث هذا العام على مستوى العالم.

ولم يكتمل تراجع الرياح الموسمية الجنوبية الغربية لعام  2020حتى أواخر شهر

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

إعصار أمفان تسبب في ما يقرب من خمسة ماليين حالة إجالء في جميع أنحاء
وفي السياق ذاته ،أصبحت مواسم الرياح الموسمية طويلة األمد أمرا ً معتادا ً أيضًا.
أكتوبر .فدفعت هذه التغييرات إدارة األرصاد الجوية الهندية إلى اتخاذ خطوة
ولقد أثرت األمطار الموسمية والفيضانات على المنطقة بأكملها من شهر يونيو

غير مسبوقة بمراجعة تواريخ بدء وتراجع الرياح الموسميةالتي حدثت ف الهند.

فصاعدًا ،ال سيما في بنغالديش ،حيث كانت أرقام النزوح بها هي األعلى منذ

ومن ثم ،اخرت تاريخ بداية التراجع من  1إلى  17سبتمبر ،مما أدى فعليًا إلى

أن أصبحت البيانات متاحة في عام  .2008وكان حوالي  3.2مليون شخص

إطالة أمد الرياح الموسمية ألكثر من أسبوعين.

هذا وقد أثرت الرياح الموسمية

في جميع أنحاء المنطقة يعيشون في حالة نزوح داخلي نتيجة للكوارث كما هو

الجنوبية الغربية لعام  2020على  22والية وإقلي ًما هنديًا ،مما تسبب في حوالي

في نهاية العام.

 763ألف حالة نزوح بين أوائل شهر يونيو وأواخر شهر أكتوبر.

وتُعد منطقة جنوب آسيا موطنًا لما يقرب من ربع سكان العالم .وعلى الرغم

وقد كانت الرياح الموسمية في بنغالديش هي األطول منذ عام  1988وتسببت

من النمو االقتصادي السريع ،فإن مظاهر عدم المساواة تنتشر وال يزال الكثير

في أسوأ فيضانات منذ عقد من الزمن .وأظهرت صور األقمار الصناعية أن

من الناس يعيشون في فقر ،مما يجعلهم معرضين بشكل خاص آلثار الكوارث

حوالي ربع مساحة البالد كانت مغمورة بالمياه بالفعل في بداية شهر يونيو.

وتغير المناخ.

198

كما أن ممارسات التنمية غير المستدامة ،التي تشمل التوسع

الحضري غير المنظم وإجتثاث الغابات وتدهور األراضي ،تؤدي أيضًا إلى
ارتفاع مخاطر النزوح بسبب الكوارث.

204

205

ويُعتقد أن حوالي  5.4مليون شخص قد تضرروا بحلول الوقت الذي وصلت
فيه الفيضانات إلى ذروتها في أوائل شهر أغسطس.

206

ومن ثم ،تسببت الرياح

وتشير النماذج إلى أن الفيضانات

الموسمية في حوالي  1.9مليون حالة نزوح في جميع أنحاء البالد .ولجأ بعض

يمكن أن تؤدي إلى نزوح يبلغ في المتوسط ستة ماليين شخص في أي عام معين

الناس إلى المالجئ الحكومية ،لكن آخرين لجؤوا إلى األراضي المرتفعة وعلى

في المستقبل في منطقة جنوب آسيا ،مما يجعل المنطقة ذات أعلى مخاطر نزوح

جوانب الطرق والسدود.

بسبب الفيضانات.

199

207

200

وتزامنت الفيضانات مع جائحة كوفيد ،19-مما أدى إلى تعطيل عمل األسواق
ومن ناحية أخرى ،ال يزال النزوح المرتبط بالنزاع والعنف مصدر قلق في العديد

المحلية وتقليص مصادر رزق المتضررين وإضعاف قدر التحمل االقتصادية

من البلدان .فقد تم تسجيل أكثر من  404ألف حالة نزوح جديدة في أفغانستان

لهم ،مما أدى إلى أن يصبح أثر الفيضانات أكثر حدة .وعلى الرغم من هذه

على الرغم من وقف إطالق النار ومفاوضات السالم الجارية ،وقد كانت البالد

التحديات ،كانت هناك أيضًا بعض التطورات اإليجابية في االستجابة اإلنسانية،

موطنًا ألكثر من  3.5مليون نازح داخليًا بسبب النزاع كما هو في نهاية عام

كاستخدام التنبؤ باإلجراءات االستباقية لتخصيص المساعدة للمناطق المتضررة

(2020انظر دائرة الضوء ،صفحة  .) 57كما وقد تم تسجيل حاالت نزوح بسبب

بسرعة .كما وقد تم إنشاء خط هاتفي لمساعدة لألشخاص الذين يسعون للحصول

النزاع في الهند وبدرجة أقل في بنغالديش وباكستان.

على المساعدة.

مواسم الرياح الموسمية واألعاصير

وعلى صعيد آخر ،استمرت الرياح الموسمية في الباكستان ثالثة أشهر وأثرت

208

على البالد بأكملها ،ال سيما إقليم السند الواقع في الجنوب الشرقي بين منتصف

تؤثر األمطار الموسمية الصيفية على بلدان جنوب آسيا كل عام  ،مما يجبر

شهر أغسطس ومنتصف شهر سبتمبر .وسجل إقليم السند ما يقرب من 810

الناس على نزوح جديد ومتكرر في بعض األحيان .كما أن التغيرات الموسمية
في اتجاه الرياح ودرجات الحرارة األكثر دفئًا في المحيط الهندي تحفّز العواصف

س ِ ّجلت على مستوى البالد خالل العام.
اآلف حالة نزوح جديدة بسبب الكوارث ُ

تواترا وشدة .هذا
واألعاصير القوية ،والتي أدى تغير المناخ إلى جعلها أكثر
ً
وباإلضافة إلى ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يتسبب أيضًا في حدوث المزيد
من العواصف المدمرة التي تغمر مناطق أكبر من أي وقت مضى.

201

وفي شهر سبتمبر  ،2020أعلنت حكومة اإلقليم حالة الطوارئ في المناطق
المتضررة .فقد غمرت مياه الفيضانات بعضا ً من أخصب األراضي في اإلقليم،
مما أدى إلى تعطيل مصادر رزق وسبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة.

209

وكانت خسائر المحاصيل على رأس اآلثار االقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-
 210.19وفي العقود األخيرة ،أُجبرت المجتمعات الساحلية في اإلقليم تدريجيا ً على

وكان هذا هو واقع الحال في شهر مايو  2020عندما اقترب إعصار أمفان

االنتقال إلى مناطق داخلية أخرى حيث أدى فقدان األراضي الناجم عن تسرب

من ساحل الهند وبنغالديش كإعصار من الفئة الخامسة ،مما دفع الحكومات إلى

مياه البحر وملوحة المياه إلى تقليص مصادر رزقهم وسبل عيشهم .ومما زاد

إجالء خمسة ماليين شخص .وتسببت العاصفة في حدوث حوالي  2.5مليون

الوضع سو ًءا وأدى إلى تفاقمه زيادة هطول األمطار السنوية وسلسلة األعاصير

حالة نزوح جديدة في بنغالديش ،جاء معظمها على شكل حاالت إجالء وقائية.

التي حدثت في تلك المنطقة.
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وقد ألحقت الخراب والدمار بالمنازل وغيرها من البنى التحتية كما وقد تسببت
في تشريد مئات اآلالف من األشخاص.
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وعالوة على ذلك ،تسبب إعصار أمفان في أكثر من  2.4مليون حالة إجالء في

وفي سياق مماثل ،تسببت الرياح الموسمية في نيبال في حدوث  48ألف حالة نزوح
جديدة بين شهري يونيو وسبتمبر ،وهو عدد أقل بكثير من المتوسط الذي شهدته
البالد خالل العقد .ويمكن تفسير االنخفاض بسبب القيود المفروضة نتيجة جائحة

أشخاص يستخدمون قاربًا لعبور مياه الفيضانات في قرية باكاهان،

الهند ،ال سيما في واليتي البنغال الغربية وأوديشا الواقعتين في شرقي البالد.

كوفيد 19-والتي أعاقت عملية جمع البيانات وليس قلة عدد الفيضانات الشديدة.

في بيهار ،الهند ،في شهر أكتوبر .2020

وأسفر إعصار نيسارغا كذلك عن حدوث  170ألف حالة إجالء أخرى في

كما وقد تم استخدام المدارس واألماكن العامة األخرى التي تعمل عادة ً كمالجئ

© بلومبيرج/براشانث فيشواناثان عن طريق ،Getty Images

واليتي ماهاراشترا وغوجارات غربي البالد بعد أسبوعين فقط .وهكذا نجد أن

لألشخاص النازحين بسبب الكوارث كمواقع للحجر الصحي لفيروسكوفيد،19-

أكتوبر .2020

واالنهيارات األرضية الناجمة عن الرياح الموسمية.
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النزاع طويل األمد والعنف الطائفي
لقد أدى النزاع المستمر في أفغانستان والعنف الطائفي بين القبائل على الصعيد
المحلي في الهند وباكستان وبنغالديش إلى النزوح في عام  .2020وبعيدًا عن
أفغانستان ،فإن مصادر البيانات لهذا النوع من النزوح محدودة في المنطقة ،لذا
ينبغي اعتبار األرقام أقل من الواقع .ومع ذلك ،تشير األدلة إلى أن االتجاهات
التي سادت في العقدين الماضيين مستمرة في جميع البلدان األربعة.
وقد تم التوقيع على اتفاقية بين الواليات المتحدة وطالبان في شهر فبراير لسحب
جميع القوات األجنبية ووضع إتفاقية لوقف شامل ودائم إلطالق النار في أفغانستان
وأعقب ذلك إجراء محادثات سالم داخلية بدأت في سبتمبر في الدوحة 213.وعلى
الرغم من هذه التطورات ،تم تسجيل  404آالف حالة نزوح جديدة في عام

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

النزوح الجديد الناجم عن النزاع والكوارث في عام
2020

مما يجعل من الصعب إجالء وإيواء األشخاص المتضررين من الفيضانات

( 2020انظر دائرة الضوء ،صفحة .)57
فقد تصاعدت التوترات بين المجتمعات الهندوسية والمسلمة في الهند منذ إقرار
قانون تعديل المواطنة في عام  214.2019وأدى ذلك بدوره إلى احتجاجات عنيفة
واسعة النطاق العام الماضي ،ال سيما في دلهي في فبراير ،عندما أجبر أكثر من
 1800شخص على اللجوء واالحتماء في المخيمات.
وعلى صعيد آخر ،أدت التوترات القائمة بين الهند وباكستان بشأن منطقة جامو
وكشمير المتنازع عليها إلى استمرار القصف عبر الحدود في السنوات األخيرة.
هذا وقد أعاقت قيود الوصول والتعتيم على المعلومات عملية جمع البيانات ،إال
أن األدلة تشير إلى أن انتهاكات وقف إطالق النار من قبل الجانبين أدت إلى
تصعيد التوترات والنزوح.
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وعالوة على ذلك ،فإن البيانات المتعلقة بالنزوح طويل األمد في المنطقة محدودة
أيضًا ،ولكن حتى نهاية العام ،كان يُعتقد أن حوالي  473ألف شخص في الهند
وأكثر من  427ألف في بنغالديش و  104ألف شخص في باكستان يعيشون
في حالة نزوح داخلي نتيجة للنزاع والعنف كما هو في نهاية عام 2020
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وإذا أضفنا األرقام الخاصة بأفغانستان ،تصبح جنوب آسيا موطنًا لما يصل إلى
 4.6مليون شخص يعيشون في حالة نزوح طويل األمد.

رجل يقف في هيرات ،أفغانستان.
المجلس النرويجي لالجئين/عناية هللا آزاد ،إبريل .2021
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في دائرة الضوء  -أفغانستان :استمرار العنف والنزوح
على الرغم من محادثات السالم

404,000

ﺗﺎﺧﺎر
اﻟﻧزوح اﻟﺟدﯾد اﻟﻧﺎﺟم ﻋن
اﻟﻧزاع واﻟﻌﻧف ﻓﻲ 2020

اﻟﻧزوح اﻟﺟدﯾد اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﻧزاع
واﻟﻌﻧف

بعد أربعة عقود من النزاع الذي نزح خالله ماليين األشخاص ،قد يكون عام

وقد استمر العنف في جميع أنحاء البالد في األشهر الثالثة األخيرة من العام.

 2020نقطة تحول في تاريخ أفغانستان .فقد تم اتخاذ مبادرات إلنهاء األعمال

وتضررت األقاليم الجنوبية ،والتي نجت في اآلونة األخيرة من أسوأ شكل من

العدائية وتم التوصل إلى حل سياسي ،مما رفع سقف اآلمال في إنهاء واحدة من

أشكال النزاع.

أكثر األزمات التي طال أمدها في العالم.

إقليم هلمند ،إلى حدوث أكثر من  20ألف حالة نزوح جديدة في يوم واحد في
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كما وقد أدى هجوم شنته فصائل طالبان في لشكر كاه ،عاصمة

شهر أكتوبر.
ومع ذلك ،استمر العنف بال هوادة ،مما تسبب في أكثر من  404آالف حالة
نزوح جديدة .فكان هناك  3.5مليون شخص من النازحين داخليًا نتيجة النزاع

إضافة إلى ذلك ،استمرت األعمال العدائية في جميع أنحاء هلمند في شهري

والعنف في نهاية العام ،بزيادة قدرها  %18مقارنة بعام  2019وبأعلى رقم

نوفمبر وديسمبر ،مما أجبر على إغالق المرافق الصحية والطرق الرئيسية
المؤدية إلى كابول.

منذ أكثر من عقد.
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وهكذا ،أدى العنف إلى تقييد حركة األشخاص وترك

 11أﻛﺗوﺑر :ﺑدء
اﻟﮭﺟوم ﻓﻲ إﻗﻠﯾم
ھﻠﻣﻧد

ﺑَدَﺧﺷﺎن
ﺑروان
ﻛﺎﺑﯾﺳﺎ
ﻧورﺳﺗﺎن
ِ
ﻛوﻧﺎر
ﻟﻐﻣﺎن

أﻏﺳطس :ﺗﻛرار اﻻﺷﺗﺑﺎﻛﺎت ﻓﻲ إﻗﻠﯾم
ﻗﻧدز
 29ﻓﺑراﯾر :وﻗّﻌت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻊ طﺎﻟﺑﺎن ،ﺑﻌد ﻣرور ﻣﺎ ﯾﻘرب
ﻣن ﻋِﻘدﯾن ﻣن اﻟزﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﺷوب
اﻟﺣرب ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

20,000

10,000

ﻧﻧﻛرھﺎر
ﻛﺎﺑول
ﺧوﺳت
ﻟوﻏﺎر
ﺑﺎﻛﺗﯾﺎ
وردك

وفي السياق ذاته ،وقّعت الواليات المتحدة اتفاقية مع طالبان في شهر فبراير،
217
وأدى ذلك إلى تهدئة القتال مؤقتا ً وانخفاض كبير في النزوح في شهر مارس.
ومع ذلك ،اشتعلت شرارة العنف مرة أخرى في شهر مايو وشهر يونيو ،مما أدى

المناطق التي يقصدون اإلستقرار بها.
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إلى نزوح جديد .وفي وقت الحق من العام ،وللمرة األولى منذ عام  ،2001بدأ
ممثلو طالبان ومسؤولون من الحكومة األفغانية محادثات رسمية بين األطراف
األفغانية في شهر سبتمبر في الدوحة.
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ﻣﺎﯾو أﺑرﯾل ﻣﺎرس ﻓﺑراﯾر ﯾﻧﺎﯾر

0

ﻓراه

زاﺑل

ﻧﯾﻣروز

ﻗﻧدھﺎر
ھﻠﻣﻧد

أولئك الذين يعيشون في مستوطنات عشوائية مخاطر الطرد ،والسبب األكثر
وفي السياق ذاته ،أدت جائحة كوفيد 19-إلى تفاقم الصعوبات االقتصادية وندرة
المواد الغذائية وانعدام تأمين حيازة وملكية األراضي في أفغانستان .واُعتبر أن

شيوعًا في ذلك هو عدم قدرتهم على دفع اإليجار.
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عام  ،2020بزيادة قدرها  %16مقارنة بالعام السابق 224.فكان حوالي 18.4

وتم تسجيل ما يقرب من  20ألف حالة نزوح جديدة في إقليم قندز الشمالي بعد
اشتباكات بين القوات الحكومية وطالبان .ويُعتبر إقليم قندز معقالً لطالبان مرتبط

مليون أفغاني بحاجة إلى مساعدة إنسانية في أوائل عام  ،2021وهو ضعف

إال أنه لم يتضح بعد كيف سيتم تناول النزوح والحلول الدائمة في هذه المفاوضات.
فمع انتهاء العام ،لم تُالحظ أي تغييرات كبيرة على أرض الواقع .والجدير بالذكر

إستراتيجيًا بكابول عبر طريق سريع.

ھرات

خاص .فقد تضاعف متوسط ديون أسرهم في العامين الماضيين 226.كما يواجه

ما يقرب من نصف سكان البالد يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد بنهاية

220

ﺑﺎﻛﺘﻴﻜﺎ

ﺑﺎﯾﻛوﻧدي

ﻏور

The boundaries and the names shown and the designations
used on this map do not imply official endorsement or
acceptance by IDMC. Sources: OCHA sub offices based on
inter-agency assessment results.

وكان النازحون داخليًا والالجئون والمهاجرون العائدون عرضة للخطر بشكل

وفي حين أن المفاوضات بين األطراف األفغانية تمثل خطوة واعدة إلنهاء النزاع،

وفي الوقت الذي بدأت فيه المحادثات ،استمر الوضع األمني في التدهور.

ﻏزﻧﺔ

اﻟدواﺋر اﻟﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ )اﻟﻣﺻدر :ﻣﻛﺗب اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
ﻟﺗﻧﺳﯾﻖ اﻟﺷؤون اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ(

الكثيرين عالقين في مناطق النزاع ،على الرغم من أن البعض اختار البقاء فيها
لرعاية أراضيهم وممتلكاتهم .كما أن بعض الذين فروا قد عادوا سريعًا بسبب
نقص فرص كسب العيش ومصادر الرزق وتأمين حيازة وملكية األراضي في

ﺑﺎدﻏﯾس

أرزوﮐﺎن
اﻟﻧزوح اﻟﺟدﯾد اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﻧزاع
واﻟﻌﻧف ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺷﺄ
أﻛﺛر ﻣن 70,000
70,000 - 30,001
 30,000أو أﻗل

الرقم الذي تم اإلبالغ عنه قبل عام.
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ﺑﺎﻟﺦ
ﺟوزﺟﺎن
ﺳﻣﻧﻛﺎن
ﺳﺎرﯾﺑول

ﻓﺎرﯾﺎب

ﺑﺎﻣﯾﺎن

ﺳﺑﺗﻣﺑر :ﺑدء اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﯾن
اﻷطراف اﻷﻓﻐﺎﻧﯾﺔ

دﯾﺳﻣﺑر ﻧوﻓﻣﺑر أﻛﺗوﺑر ﺳﺑﺗﻣﺑرأﻏﺳطس ﯾوﻟﯾو ﯾوﻧﯾو

ﻗﻧدز
ﺑﻐﻼن

أن الواليات المتحدة قد أعلنت في أوائل عام  2021أنها ستسحب جميع قواتها
من البالد في  11سبتمبر ،أي بعد  20عا ًما من العمليات ،في الوقت الذي يتم
228
فيه تكثيف الجهود لدفع محادثات السالم بين األطراف األفغانية.

منظر لمخيم جمال نيكا للنازحين داخليًا على مشارف مدينة قندهار،
في أفغانستان ،حيث تعيش حوالي  500عائلة بعد الفرار من النزاع
والقتال في أنحاء المدينة .المجلس النرويجي لالجئين/عناية هللا آزاد،
فبراير .2021

األمريكتين
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اﻟ
 0ﺑرا
 8,00زﯾل

دورا 93
ھﻧ 7,0
00
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إجمالي عدد النازحين داخليًا كما هو في عام 2020
!
!
!
!
!
!
!
!

اﻟﻧزاع واﻟﻌﻧف

اﻟﻛوارث
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الشكل  :42إجمالي عدد النازحين داخليًا في األمريكتين كما هو في نهاية عام  ،2020حسب الفئة العمرية
نتيجة لتقريب األرقام ،قد ال يتوافق إجمالي بعض األرقام مع مجموع األرقام المنفصلة بالضبط.
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في عام  2020حيث تم تسجيل  4.5مليون حالة نزوح ،وهو أعلى رقم مسجل

خمسة أضعاف في عام  ،2020والتي كان أغلبها نتيجة للفيضانات والعواصف.

العاتية في الواليات الغربية بما في ذلك كاليفورنيا وكولورادو وأوريغون ويوتا

منذ عشر سنوات .وقد سجلت الواليات المتحدة أكبر عدد من حاالت النزوح،

فقد أجبرت األمطار الغزيرة في والية تاباسكو الجنوبية في شهر نوفمبر ،والناجمة

وواشنطن.

وكان عدد الحرائق التي تم اإلبالغ عنها خالل العام أقل من

كما قد حدث نزوح غير مسبوق في غواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا ،واللذين
تأثروا بشدة بموسم األعاصير األطلسية األكثر نشا ً
طا على اإلطالق (انظر دائرة

عن بقايا إعصار إيتا ،السلطات على إطالق المياه من بعض السدود وإغالق

المعدالت الوطنية لمدة خمس وعشر سنوات ،بيد أن عدد األفدنة المحترقة كان

بوابات أخرى لتجنب فيضان مياه نهر كاريزال وإغراق مدينة فيالهيرموسا،

أعلى بكثير ،وأكثر من ضعف الرقم المسجل في عام .2019

الضوء ،صفحة  .)65هذا وقد تسببت الفيضانات وحرائق الغابات أيضًا في

عاصمة الوالية وموطن ما يقرب من  700ألف شخص.

حدوث عدد كبير من حاالت النزوح في جميع أنحاء المنطقة.

تجنب النزوح هناك ،لكن المجتمعات الريفية وسكان المنطقة األصليين في أجزاء
من بلديات جالبا وناكاجوكا وسينتال قد تضرروا بشدة.
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ونتيجة لذلك ،تم
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وفي السياق ذاته ،يُشار إلى أن خمس حرائق من حرائق الغابات الكبرى الـ 20
المسجلة في والية كاليفورنيا قد وقعت في عام  ،2020مما أدى إلى إضرار أو
صا 240.وقد حدثت معظم حاالت النزوح
تدمير  10500مبن ومصرع  31شخ ً

وعالوة على ذلك ،تسبب النزاع والعنف في حوالي  238ألف حالة نزوح ،بما
في ذلك في السلفادور وكولومبيا والمكسيك وهايتي .ونتج معظمها عن الهجمات

وقد أدت األمطار كذلك إلى زيادة مستويات المياه في بعض األنهار األكثر

على شكل حاالت إجالء وقائية ،لكن أولئك الذين فقدوا منازلهم واجهوا احتمالية

وعمليات الترهيب واالضطهاد من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة

ضخامة في البالد ،ومنها نهر أوسوماسينتا ونهر بوكساتان ونهر غريخالفا.

حدوث اضطرابات أطول أمدًا.

والقوات شبه العسكرية والعصابات اإلجرامية التي تسعى إلى فرض وممارسة

كما وقد أدت الفيضانات إلى إجالء أكثر من  3600شخص في تاباسكو 740

السيطرة على االقتصادات غير القانونية وطرق تهريب المخدرات .وكان هذا الرقم

شخص في تشياباس .إن ظاهرة الفيضانات ليست جديدة على هذه الواليات .فقد

ويبدو أن وتيرة وشدة حرائق الغابات في منطقة األمازون أيضًا في ازدياد.

أقل مما كان عليه في السنوات السابقة ،ويرجع ذلك على األرجح إلى انخفاض

أغرقت مياه الفيضانات المناطق نفسها بشكل متكرر ،واتخذت السلطات خطوات

فقد سجلت البرازيل  223ألف حريق غابات في عام  ،2020وهو أعلى رقم

العنف بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد .19-ومع ذلك ،يمكن أن يُعزى

لتعزيز التدابير الالزمة للحد من مخاطر الكوارث.

ذلك أيضًا إلى محدودية جمع البيانات أثناء الجائحة.

قانون يتعلق بالنزوح الداخلي يتضمن أحكا ًما للتعامل مع حاالت النزوح الناجمة
عن الكوارث.

عام من العواصف والفيضانات

234

ويوجد في تشياباس أيضًا

مسجل منذ عقد من الزمان.

ويصعب الحصول على أرقام حاالت النزوح،

ولكن هناك أدلة تشير إلى أن مجتمعات السكان األصليين في العديد من البلدان
قد تأثرت وتضررت.
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لقد تسببت الكوارث في الغالبية العظمى من حاالت النزوح الجديدة في األمريكتين

وعلى صعيد آخر ،ارتفعت أرقام حاالت النزوح الناجمة عن الكوارث في المكسيك

وقد حدثت الحرائق الكبيرة بسبب أحوال الطقس الحارة والجافة المستمرة والرياح

242

ومن ناحية أخرى ،كان موسم حرائق الغابات في كندا أقل من متوسط العشر

تسببت األخطار المرتبطة بالطقس في حدوث معظم حاالت النزوح الناجمة عن

تكرار
وإن األخطار الطبيعية والتغيرات المناخية التي تجعل هذه الكوارث أكثر
ً
وشدة ليست العوامل الوحيدة وراء العدد الكبير لحاالت النزوح المسجلة بسبب

سنوات ،لكنه تسبب في حدوث  5800حالة نزوح جديدة .وكان الحدث الرئيسي

الكوارث في المنطقة في عام  ،2020وذلك كما في السنوات السابقة .فقد أدت

الكوارث في المنطقة خالل العام الماضي .فالممارسات البشرية ،ومنها إجتثاث

243

هو حريق في ريد ليك ،أونتاريو ،والذي تسبب في حوالي  3800حالة نزوح.

التغيرات المناخية المرتبطة بظاهرة ل نينا إلى هطول أمطار غزيرة على غير

الغابات والتوسع الحضري غير المستدام وإنشاء وعدم صيانة البنية التحتية

كما تسببت حرائق الغابات أيضًا في حدوث أكثر من  2000حالة نزوح في

المعتاد مما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ،وقد أبلغت العديد من

الرمادية ،تزيد أيضًا من مخاطر النزوح.

المكسيك ،معظمها حاالت إجالء وقائية في بلدية نيكوالس فلوريس داخل والية

البلدان عن زيادة أعداد حاالت النزوح .وسجلت بعض البلدان أعلى أرقام لها
منذ سنوات .فنجد مثالً أن موسم األمطار الغزيرة في البرازيل ،وخاصة من

وفي الواليات المتحدة ،تسببت األمطار الغزيرة التي شهدتها والية ميشيغان

للرياح العاتية بعد فترة من الجفاف الشديد ،تأججت الحرائق لتتسبب في حرق

شهر يناير إلى شهر مارس ،قد تسبب في حدوث أكثر من ثالثة أرباع حاالت

في شهر مايو في انهيار سدي إيدنفيل وسانفورد ،مما أدى إلى إجالء  12ألف

أكثر من  190ألف فدان في المنطقة الوسطى في قرطبة ،وهو أعلى رقم مسجل

النزوح الجديدة الناجمة عن الكوارث في البالد ،والتي بلغ عددها  358ألف حالة.

شخص ،ليشكل هذا العدد  %70من حاالت النزوح المسجلة بسبب الفيضانات

منذ  20عا ًما.

إضافة إلى ذلك ،تشكلت عاصفة شبه استوائية غير عادية تسمى كورومي في

السدان من بين ما ال يقل عن  170سدًا في ميشيغان صنفها فيلق القوات البرية

ويشير التوسع الحضري والتوسع في الزراعة إلى أن البشر على اتصال وثيق

أمطارا شديدة الغزارة
المحيط األطلسي شرق ساو باولو في شهر يناير وجلبت
ً

األمريكية الهندسي بأنها تنطوي على مخاطر عالية ،مما يعني أن إنهيارها أو

بالبراري ،مما يزيد من مخاطر وآثار حرائق الغابات .ويؤدي إجتثاث الغابات

إلى جنوب شرق البرازيل .فأعلنت أكثر من  120بلدية حالة الطوارئ حيث

تعطلها قد يؤدي إلى خسائر في األرواح.

كما وقد قامت الجهات التنظيمية

واستخدام ممارسات القطع والحرق أيضًا إلى زيادة مخاطر الجفاف والحرائق،

أن الفيضانات دفعت البلديات إلى البدء في عمليات اإلجالء وأدت إلى تدمير

الفيدرالية بإلغاء تراخيص ُمشغل سد إيدنفيل في عام  2018بسبب القلق من أن
قناة تصريف فائض المياه ال يمكنها أن تحمل ما يكفي من المياه لتجنب حدوث

ونظرا
هيدالغو في إبريل 690 ،حالة في األرجنتين في شهري يوليو وأغسطس.
ً
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التي شهدتها البالد في عام  ،2020والتي بلغ عددها  17ألف حالة .ويعتبر هذان

سجلت أكثر من  112ألف حالة نزوح في األسبوع األخير من
المنازل 229.و ُ
الشهر .وكانت والية ميناس غيرايس األكثر تضررا ً حيث سجلت عاصمتها،
بيلو هوريزونتي ،هطول أمطار بلغ معدلها  171ملم في  24ساعة ،وهو أعلى
رقم مسجل منذ أكثر من قرن .ومن ثم ،غمرت مياه الفيضانات أحياء بأكملها
واجتاحت االنهيارات األرضية المنازل.

230

انهيار وتعطل خالل فيضان تاريخي.
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حرائق الغابات :هل أصبحت وضعًا معتادًا جديدًا؟

والتي تكون بمثابة عناصر مضاعفة للتهديدات والتي تزيد من مخاطر النزوح.

245

العنف والنزوح وجائحة كوفيد 19-في أمريكا
الالتينية
لقد انخفض النزاع والعنفوالنزوح الذي يسببانه ،بشكل كبير في جميع أنحاء

تسببت حرائق الغابات في حدوث حوالي  3.3مليون حالة نزوح على مستوى

المنطقة في عام  .2020وال يزال من السابق ألوانه قياس مدى الدور الذي تلعبه

وضربت الفيضانات ضربتها مرة أخرى في شهر مارس ،وكانت بارا هي الوالية

العالم منذ عام  ،2008عندما أصبحت البيانات متاحة ألول مرة ،وحدث ما
يقرب من  %90من الحاالت تقريبًا في منطقة األمريكتين .وتُعد األرقام أقل

جائحة كوفيد ،19-ولكن من المعروف أن قيود اإلغالق قد حدت من عمليات
العصابات اإلجرامية والجماعات المسلحة األخرى في بعض البلدان ،ويتضمن

عدة أنهار لتتجاوز ضفافها وتغرق المناطق المحيطة بها .وهذا بدوره دفع بلدية

من الواقع بكثير ومثيرة للقلق الشديد ،بالنظر إلى أن حرائق الغابات في ازدياد.

ذلك استخدامهم للعنف.

تضررا .وقد تم تسجيل أكثر من  51ألف حالة نزوح حيث فاضت مياه
األكثر
ً

246

مارابا أن تعلن حالة الطوارئ بعد ارتفاع منسوب مياه نهرين رئيسيين بمقدار

فقد أسفرت هذه الحرائق عن حدوث  1.2مليون حالة نزوح جديدة على مستوى

231

العالم في عام  ،2020وقد كان أكثر من مليون منها في الواليات المتحدة ،وهو

وهناك عدد قليل من البلدان التي تحتفظ بسجالت شاملة للنازحين داخليًا ،وهناك

أعلى رقم مسجل للبالد.

ثغرات مستمرة في البيانات في البلدان التي يؤدي فيها العنف اإلجرامي وعنف

مترا فوق مستواهما الطبيعي ،مما أسفر عن حدوث  18ألف حالة نزوح.
ً 11

وبنهاية العام ،سجلت البالد ككل أكبر عدد من حاالت النزوح الجديدة منذ عام
 2010وال يزال حوالي  20ألف شخص يعيشون في حالة نزوح.

العصابات إلى النزوح 247.فال يمكن الحصول على أرقام دقيقة بالنسبة لغواتيماال

62

وهندوراس ،على سبيل المثال .وقد سجلت الدولتان انخفاضًا بنسبة %24.7
أحد األحياء في هندوراس أغرقته مياه الفيضانات الناجمة عن

 %14.7في جرائم القتل على التوالي في عام  ،2020ولكن كان من المستحيل

اإلعصارين إيتا وإيوتا ،مما أدى إلى تدمير المنازل والمحاصيل

التأكد من األثر الواقع على اتجاهات النزوح.

وزيادة مستويات انعدام األمن الغذائي .المجلس النرويجي
لالجئين/كريستيان جيبسن ،ديسمبر .2020

248

في عام  ،2020ولكن ينبغي اعتبار هذا العدد أقل من الواقع .كما أقرت الدولة

حاالت النزوح الجديدة بمقدار ثالثة أضعاف حيث وصلت إلى  7900حالة نزوح،

قانونًا بشأن النزوح الداخلي في شهر فبراير ،وهذه خطوة أولى مهمة في طريق

وهو أعلى رقم مسجل في البالد .وتسببت العصابات اإلجرامية في مقتل حوالي
ً
شماال
 1800شخص في العاصمة بورت أو برنس 259.كما امتد عنف العصابات

معالجة هذه التحديات.
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ومن ناحية أخرى ،تم تسجيل حوالي  114ألف حالة نزوح جديدة في السلفادور

وعلى صعيد آخر ،أدى تصاعد العنف في هايتي في عام  2020إلى زيادة عدد

إلى سانت لويس دو نورد ،حيث أحرقت جماعتان من الجماعات المسلحة العدائية
وعلى صعيد آخر ،استمر العنف في المكسيك بال هوادة على الرغم من الجائحة.
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 1500منزل ،مما أسفر عن حدوث  6100حالة نزوح.

260

فتسببت االشتباكات بين أفراد عصابة خاليسكو نيو جينيرشين كارتل ()CJNG
وعائلة ميتشواكانا في بلدية زيراندارو بوالية غيريرو في حدوث حوالي 2300

وعالوة على ذلك ،أدت جائحة كوفيد 19-إلى تفاقم المستويات المرتفعة النعدام

حالة نزوح جديدة في شهري يناير وفبراير ،مما أدى إلى إجالء قرى بأكملها من

األمن الغذائي ومعدالت التضخم اإلقتصادي في البالد .ودفعت الزيادة الحادة في

سكانها .وكان هذا أكبر حدث نزوح في البالد خالل العام.

العنف وعدم االستقرار االجتماعي والسياسي األمم المتحدة إلى إثارة مخاوفها

251

بشأن الوضع الذي بات يخرج عن نطاق السيطرة.

261

إضافة إلى ذلك ،صعّدت أفراد عصابة خاليسكو نيو جينيرشين كارتل ()CJNG
والجماعات اإلجرامية األخرى أعمال العنف خالل اإلغالق األولي للبالد في

وفي هذا الصدد ،قام مجلس

األمن بتمديد تفويض مكتب األمم المتحدة المتكامل في هايتي لدعم الجهود المبذولة
لتحقيق االستقرار السياسي والحكم الرشيد.

262

شهر مارس ،حيث سعت إلى إستغالل الوضع لتوسيع نطاق أنشطتها وسيطرتها
تضررا ،تليهما
على األراضي 252.وقد كانت غيريرو وتشياباس أكثر الواليات
ً
أواكساكا وميتشواكان.
ولقد وقعت جميع أحداث النزوح التي أبلغت عنها وسائل اإلعالم ومنظمات
المجتمع المدني في المناطق الريفية .وتحدث الكثير من حاالت النزوح الحضري
دون أن يتم اكتشافها ،ولكن نتائج التعداد السكاني لعام  2020تشير إلى انتشار
النزوح الحضري ،ال سيما في والية مكسيكو والمقاطعة الفيدرالية لمدينة مكسيكو
كبيرا من النازحين داخليًا 253.ويمثل التطوير المستمر
سيتي ،التي تستضيف عددًا ً
للقانون الفيدرالي بشأن النزوح الداخلي خطوة مهمة نحو زيادة االعتراف بهذه
الظاهرة والعمل على منعها وتقليل آثارها.

254

ولقد استمر العنف أيضًا في كولومبيا على الرغم من القيود المفروضة بسبب
جائحة كوفيد ،19-وتم تسجيل  106آالف حالة نزوح جديدة خالل العام .وقد تم
تسريح معظم مقاتلي القوات المسلحة الثورية الكولومبية ( )FARCوتم إعادة
إدماجهم في المجتمع بعد اتفاقية السالم لعام  ،2016لكن الفصائل المنشقة ظهرت
منذ ذلك الحين ،وتواصل الجماعات شبه العسكرية ممارسة سيطرة كبيرة على
األراضي.

255

وقد وقعت اشتباكات بين المنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية
وجيش التحرير الوطني والقوات شبه العسكرية على مدار العام في مقاطعات
ساحل المحيط الهادئ في تشوكو ونارينيو وكاوكا ،وفي أنتيوكيا ونورت
دي سانتاندير .وسجلت نفس المقاطعات معظم حاالت النزوح الداخلي.
ويمثل الكولومبيون من أصل إفريقي والسكان األصليون غالبية النازحين حديثًا،

256

على التوالي.
ولقد فرضت الحكومة تدابير احترازية وقيو ًد نتيجة كوفيد ،19-أدت بدورها إلى
تهدئة القتال والنزوح في بعض المناطق ،إال أن االشتباكات المسلحة استمرت
في مناطق أخرى .وسجلت وحدة الضحايا في البالد  23حادثة نزوح وحبس
قسري أثرت على  17400شخص خالل فترة اإلغالق 257.كما طبقت الجماعات
المسلحة قيودها الخاصة على الحركة في المناطق الخاضعة لسيطرتها ،مما منع
المنظمات المجتمعية والحكومة من تنفيذ بنود اتفاقية عام .2016

63

258

حرائق الغابات تنتشر في منطقة خليج سان فرانسيسكو بكاليفورنيا،
الواليات المتحدة األمريكية/China New Service © .ليو غوانغوان
عن طريق  ،Getty Imagesأغسطس .2020

في دائرة الضوء  -أنشط مواسم األعاصير األطلسية
على اإلطالق

 2.7ﻣﻠﯾون
إﻋﺻﺎر ﻟورا
1,019,000

ﺣﺎﻟﺔ ﻧزوح ﺟدﯾدة ﺑﺳﺑب أﻋﺎﺻﯾر ﻟورا وإﯾﺗﺎ وإﯾوﺗﺎ
ﻓﻲ  14ﺑﻠدًا

إﻋﺻﺎر ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺗﺷ ّﻛل ﻓﻲ أﻏﺳطس ،وﺳ ُِﺟّﻠت أﻏﻠب
ﺣﺎﻻت اﻟﻧزح ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﻛوﺑﺎ.

ﺣﺎﻟﺔ ﻧزوح ﺟدﯾدة ﻓﻲ
 5ﺑﻠدان

إﻋﺻﺎر إﯾﺗﺎ
658,000

إﻋﺻﺎر ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺗﺷ ّﻛل ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ،وﺳ ُِﺟّﻠت أﻏﻠب ﺣﺎﻻت
اﻟﻧزح ﻓﻲ ﻛوﺑﺎ وﻏواﺗﯾﻣﺎﻻ وھﻧدوراس.

ﺣﺎﻟﺔ ﻧزوح ﺟدﯾدة ﻓﻲ
 12ﺑﻠدان

وقد صدرت أوامر إلجالء أكثر من  585ألف شخص في لويزيانا وتكساس ،وكان

لقد تشكلت ثالثون عاصفة معروفة خالل موسم أعاصير المحيط األطلسي لعام
 ،2020منها  13عاصفة تطورت إلى أعاصير ،مما يجعلها األكثر نشا ً
طا على

ما ال يقل عن  22ألف شخص يقيمون في مالجئ مؤقتة عندما وصلت العاصفة

اإلطالق .كما كانت أيضا ً واحدة من أطول المواسم على اإلطالق .وقد تشكلت

إلى ذروتها 272.وكانت الكارثة األكبر كلفة في عام  2020في الواليات المتحدة،

تكون إعصاران
العواصف في وقت أبكر من متوسط تاريخ التكوين ،حيث ّ

حيث بلغت األضرار الناجمة عنه  19مليار دوالر 273.وقد أدت األضرار التي

رئيسيان في أواخر شهر نوفمبر 263.وتم تسجيل حوالي  2.8مليون حالة نزوح

لحقت بالمساكن إلى الحد بشدة من خيارات السكن البديلة لألسر التي أصبحت

جديدة في  17بلدًا وإقلي ًما.

منازلها غير صالحة للسكن 274.وكانت الكثير من هذه األسر ال تزال تقيم في
مالجئ مؤقتة ،مثل الفنادق والمهاجع ،كما هو في شهر يناير .2021

ويُذكر أن أحد العوامل الرئيسية وراء الموسم الذي حطم األرقام القياسية كان
التغير في درجات حرارة سطح المحيط الهادئ الناجم عن الظهور المعتدل إلى
القوي لظاهرة النينا.
دفئًا في المحيط األطلسي ،في تكوين وتعميق المنخفضات االستوائية.
264

وساعد هذا ،إلى جانب درجات حرارة السطح األكثر
265

وقد

كانت أعاصير لورا وإيتا وإيوتا مدمرة للغاية.

ﺣﺎﻟﺔ ﻧزوح ﺟدﯾدة ﻓﻲ
 6ﺑﻠدان

275

ثم ضرب إعصار إيوتا ساحل نيكاراغوا في  16نوفمبر على بُعد  25كيلومترا ً فقط

وباإلضافة إلى شدة المخاطر ،يعد تعرض األشخاص للخطر وضعفهم جز ًءا مه ًما

جنوب المنطقة التي وصل فيها إعصار إيتا إلى اليابسة حيث كان آالف األشخاص

من معادلة المخاطر ويجب أن تحظى معالجتها بأولوية .وكما يتضح جليًا من

ال يزالون في المالجئ ومرافق اإليواء .وقد تسبب في رياح بلغت سرعتها 250

موسم األعاصير في عام  ،2020فإنه يجب بذل المزيد من الجهود للتخفيف من

تسبب إعصارا إيتا وإيوتا في إحداث الخراب والدمار في عدد من بلدان أمريكا

كم/ساعة وأمطار غزيرة في منطقة شمال البحر الكاريبي ذات الحكم المستقل،
والتي شلت حركتها وتُركت دون اتصاالت أو مياه شرب ،كما تسببت الرياح في

مخاطر الكوارث ،ال سيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل األكثر عرضة

مليون حالة نزوح .وقد تضررت المنطقة بالفعل بشدة من األعاصير والعواصف

تدمير مجتمع السكان األصليين في هولوفر.

الصيفية التي تسببت في فيضانات واسعة النطاق وأدت إلى تشريد ونزوح عشرات

الذي زادت مياهه للغاية بالفعل بعد إعصار إيتا ،على مدى عدة كيلومترات.

إعصارا إيتا وإيوتا
الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي في شهر نوفمبر ،مما أدى إلى حدوث 1.7

إعصار لورا

إﻋﺻﺎر إﯾوﺗﺎ
1,039,000

إﻋﺻﺎر ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺗﺷ ّﻛل ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ،وﺿرب ﺑﻌض
اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗد ﺗﺿررت ﻣن إﻋﺻﺎر إﯾﺗﺎ ﻗﺑﻠﮫ ﺑﺄﺳﺑوﻋﯾن.
وﺳ ُِﺟّﻠت أﻏﻠب ﺣﺎﻻت اﻟﻧزح ﻓﻲ ھﻧدوراس وﻧﯾﻛﺎرﻏوا وﻏواﺗﯾﻣﺎﻻ.

281

وفاضت أنهار مثل نهر واوا،
282

اآلالف من األشخاص.

أثر إعصار لورا على حوض البحر الكاريبي في أواخر شهر أغسطس ووصلت
قوته في ذروته إلى إعصار من الفئة الرابعة.

كذلك ،عطلت العاصفة بشكل كبير أنشطة صيد األسماك والزراعة صغيرة النطاق

وقد تسبب في حدوث أكثر

وتشكل إعصار إيتا على شرق البحر الكاريبي في األول من شهر نوفمبر وازدادت

التي يعتمد عليها معظم سكان المنطقة في معيشتهم .ودُمرت األراضي الزراعية

من مليون حالة نزوح جديدة في خمسة بلدان وأقاليم ،وهو رقم يأتي في المرتبة

قوته مع تحركه غربًا قبل أن يصل إلى اليابسة في نيكاراغوا كإعصار من الفئ

والمحاصيل بسبب الفيضانات وتسرب مياه البحر.

الثانية بعد إعصار إيوتا .بدأ إعصار لورا في وسط المحيط األطلسي كعاصفة

الرابعة ..وقد قل عدد المجتمعات في المقاطعات الشرقية بسبب فيضان األنهار

وإيوتا معًا فيما يقرب من  160ألف عملية إجالء في نيكاراغوا.

استوائية ضعيفة اجتاحت بورتوريكو قبل أن تضرب جمهورية الدومينيكان وهايتي

وسقوط األشجار وتعطل خطوط الكهرباء .و ُد ِ ّمرت جميع المنازل البالغ عددها
 156منزالً في المجتمع السكاني األصلي في واوا بار ،وتم تسجيل أكثر من 71

وفي السياق ذاته ،أمرت سلطات إدارة الكوارث في هندوراس بعمليات اإلجالء

وأسقط األشجار وخطوط الكهرباء ،وأسفر عن ترك حوالي  33ألف شخص

ألف حالة نزوح في جميع أنحاء البالد ككل.

266

وكوبا والواليات المتحدة .وكان قد تسبب في  60حالة إجالء في بورتوريكو

283

وقد تسبب إعصارا إيتا
284

في  10إقاليم من أقاليم البالد البالغ عددها  18إقلي ًما مع اقتراب إعصار إيوتا.

276

285

وكانت األرض ال تزال مشبعة بالمياه بعد إعصار إيتا ،مما زاد من مخاطر

بدون كهرباء .وكانت شبكة الكهرباء في الجزيرة ال تزال هشة وضعيفة بعد
العواصف والزالزل السابقة.

وبعد ذلك ،تباطأت العاصفة بعد أن اجتازت هندوراس ،مما أدى إلى هطول

الفيضانات واالنهيارات األرضية .كما وقد تم تصريف المياه من أكبر سد في

أمطار غزيرة تسببت في فيضانات واسعة النطاق وأسفرت عن حدوث حوالي

البالد ألول مرة منذ  10سنوات.

وأثناء عبور إعصار لورا لجزيرة هيسبانيوال ،تسبب في حدوث أكثر من 15200

 175ألف حالة نزوح ،أي أكثر مما حدث في اإلثنتي عشرة سنة السابقة مجتمعة.

ومرافق اإليواء بعد إعصار إيتا ،تسبب إعصار إيوتا في حدوث  743ألف حالة

ومن

267

صا
عملية إجالء وقائية في جمهورية الدومينيكان ودمر منازل حوالي  960شخ ً
في هايتي 268.ومع اقترابه من كوبا ،أُعلنت حالة اإلنذار في تسع مقاطعات ،مما

ناحيتها ،أعلنت السلفادور حالة التأهب القصوى وأقامت مالجئ ومرافق إيواء

أدى إلى إجالء  418ألف شخص ،وكان هذا الرقم من أعلى األرقام المسجلة

الستضافة ما يصل إلى  200ألف شخص لكنها نجت من أسوأ اآلثار التي ترتبت

تضررا حيث بلغت حاالت
في البالد .وكانت سانتياغو دي كوبا أكثر المقاطعات
ً

وأسفرت األمطار الغزيرة عن حدوث  2300حالة إجالء.

النزوح فيها  106ألف حالة.

269

تضررا.
وكانت المقاطعتان الشماليتان كورتيس ويورو هما األكثر
ً

على إعصار إيتا.

278

277

أما في غواتيماال ،فقد تسببت األمطار والفيضانات في المقاطعات الشمالية في
أكثر من  184ألف حالة نزوح.

279

286

ومع بقاء  45ألف شخص في المالجئ

إجالء أثناء عبوره البالد كعاصفة استوائية.

287

كما وتسبب في  126ألف حالة

نزوح في غواتيماال.

ما الذي يحمله المستقبل بين جنباته؟
تتسبب مواسم األعاصير في زيادة عدد حاالت النزوح في المنطقة .ومن السابق
ألوانه إنشاء روابط واضحة بين تغير المناخ والكوارث والنزوح ،ولكن العالقة بين

ثم اشتدت العاصفة بسرعة أثناء توجهها نحو الواليات المتحدة ،حيث وصلت
إلى اليابسة في جنوب غرب والية لويزيانا في  27أغسطس كإعصار من الفئة

وبعد أسبوعين من ذلك ،مرت العاصفة االستوائية إيوتا بشمال الساحل الكاريبي

خصائص العواصف وتغير المناخ بفعل اإلنسان أصبحت مفهومة بشكل متزايد.

وتسببت الرياح التي وصلت سرعتها إلى  240كم/ساعة وعرام

لكولومبيا ،مما تسبب في فيضانات في مدينة قرطاجنة ومدن أخرى .وعند وصولها

تواترا وشدة ،مما يعني حدوث المزيد
ومن المتوقع أن تصبح العواصف أكثر
ً

عاصفة تجاوزت أربعة أمتار في أضرار جسيمة على طول الساحل وفي المناطق

إعصارا من الفئة الخامسة ،وهو
إلى أرخبيل سان أندريس وبروفيدنسيا ،أصبحت
ً
أول إعصار يضرب كولومبيا على اإلطالق برياح تصل سرعتها إلى  259كم/

من األعاصير من الفئتين الرابعة والخامسةكل موسم .ومع ارتفاع مستوى سطح
البحر ،من المتوقع أيضًا أن تزداد إمكانية حدوث الفيضانات الساحلية المرتبطة

مستدامة عند وصوله إلى اليابسة ،تبيّن أنه كان أقوى إعصار يضرب الوالية

ساعة .وقد دمرت العاصفة بروفيدنسيا ،مما أثر على سكان الجزيرة بالكامل

باألعاصير االستوائية.

الرابعة.

270

الداخلية حتى مدينة بحيرة تشارلز .وعند قياس إعصار لورا بأقصى سرعة رياح
منذ عام .1856

271

آلثار تغير المناخ وخطر النزوح الناجم عن الكوارث.

288

وأثر على  %98من بنيتها التحتية .وقد تدمر نحو  1200منزل وانقطعت جميع
االتصاالت .كما دمرت العاصفة سبل عيش الناس ودمرت المحاصيل وقوارب
الصيد ومخزون المواد الغذائية.

280

منظر لبحيرة جوكوتوما في سان بيدرو سوال بهندوراس ،والتي جفت خالل الجفاف
الشديد في أكتوبر لكنها عادت للحياة بعد مرور إعصار إيتا في نوفمبر .2020
© /AFPأورالندو سيرا عن طريق  ،Getty Imagesنوفمبر .2020
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نتيجة لتقريب األرقام ،قد ال يتوافق إجمالي بعض األرقام مع مجموع األرقام المنفصلة بالضبط.
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68

في عام  ،2020وهو أعلى رقم مسجل في المنطقة .وكانت الزالزل في كرواتيا

أشهر الصيف, .وقد تم تسجيل حوالي  4800حالة نزوح في المنطقة الشرقية

مارس ،مما أدى إلى حدوث  1600حالة نزوح جديدة .وحدث هذا الزالزل أثناء

في أذربيجان في الفترة بين شهري سبتمبر ونوفمبر.

كما أفادت التقارير ايضا ً

واليونان وتركيا ،والفيضانات في كازاخستان وأوزبكستان ،والعواصف الشديدة

من جزيرة إيفيا في اليونان في شهر أغسطس ،كما ضرب إعصار إيانوس ،وهو

موجة جائحة كوفيد 19-األولى في البالد ،عندما كانت القيود الحكومية المفروضة

عن فرار حوالي  90ألف شخص من ناغورنو كاراباخ وقد تمت استضافتهم في

في أوروبا الغربية من أهم الظواهر في هذا العام.

إعصار متوسطي نادر ،البالد في شهر سبتمبر وأدى إلى أكثر من  600حالة

وهكذا واجهت السلطات المحلية

أكثر من  100ملجأ جماعي في محافظتي كوتايك وسيونيك األرمينيتين والعاصمة

تحديات كبيرة في االستجابة لكلتا األزمتين ،حيث أدت الجائحة إلى قلة الموارد

وأسفر القتال كذلك عن حدوث حوالي  800حالة نزوح جديدة في

وإجالء .وتأثرت بشكل خاص جزر كيفالونيا وزاكينثوس وإيثاكا.

297

س ِ ّجلت حاالت نزوح جديدة ناجمة عن النزاع والعنف في المنطقة ،ويعود
كما وقد ُ

الحتواء الفيروس مطبقة وسارية المفعول.
المتاحة لالستجابة للكارثة.

306

305

ونظرا العتماد االقتصاد الكرواتي على السياحة
ً

ذلك في األساس إلى القتال الذي اندلع بين أرمينيا وأذربيجان في ناغورنو كاراباخ

كما ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة في الصيف إلى زيادة مخاطر اندالع حرائق

بشكل كبير ،فإنه من المرجح أن يعاني االقتصاد في البالد من ركود كبير ،مما

والمناطق المحيطة بها في شهر سبتمبر.

الغابات ،األمر الذي أدى إلى حدوث  23ألف حالة نزوح جديدة ،ال سيما في

قد يعيق أيضًا جهود االنتعاش والتعافي وإعادة اإلعمار.

الكوارث في األعوام األشد حرارة على اإلطالق

خطر الدخان الناجم عن حرائق الغابات.

محافظتي سيونيك وغغاركونيك في أرمينيا خالل نفس الفترة.

321

إن وقف األعمال العدائية يوفر فرصة لتحسين وصول المساعدات اإلنسانية ،مثل

307

إزالة األلغام ،إلى المناطق المتضررة من النزاع واالستجابة الحتياجات النازحين

س ِ ّجلت ألول مرة في هولندا حاالت نزوح ناجمة عن
إسبانيا واليونان وفرنسا .و ُ
الكوارث ،عندما تم إجالء قرية هيركينبوش ،التي يقطنها  4آالف شخص ،بسبب

يريفان.

320

319

وقد تعرضت البالد مرة أخرى بعد تسعة أشهر ألقوى زلزال تم تسجيله على

داخليًا وغيرهم من مجتمعات النازحين.

322

اإلطالق ،فقد وصلت قوته إلى  6.4درجة على مقياس ريختر ووقع بالقرب من

298

ساهمت العواصف والفيضانات فيما يربو قليالً عن نصف حاالت النزوح الناجمة

وقد تسبب

وعلى صعيد آخر ،هدأت االشتباكات في شرق أوكرانيا للعام الثاني على التوالي،

كيلومترا من جنوب شرق زغرب.
بترينجا ،على بعد حوالي 50
ً

عن الكوارث الجديدة المسجلة في المنطقة .وتسببت الفيضانات في تسجيل رقم

وإضافة إلى ذلك ،تعرضت أوكرانيا لحرائق غابات في نهاية شهر سبتمبر ،األمر

هذا الزلزال في تدمير  13ألف منزل فأصبحوا غير صالحين للسكن ،مما يشير

قياسي في النزوح بلغ  120ألف حالة نزوح جديدة ،وتسببت  15عاصفة كبيرة

الذي أدى إلى إجالء حوالي  1000شخص وتضرر وتدمير  400منزل في

إلى أن حوالي  40ألف شخص من المحتمل أن يكونوا بحاجة إلى سكن بديل

ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى اإلجراءات الجديدة لتنفيذ وقف إطالق النار
ً
منزال
المتفق عليه في شهر يوليو  323.2020ومع ذلك ،تم تدمير اثنين وثالثين

في تسجيل نحو  6200حالة نزوح جديدة في تسعة بلدان ،أي ضعف المتوسط

لوهانسك .وقد كافحت السلطات الحتواء الحرائق التي انتشرت في خط التماس

السنوي للعقد الماضي.

وأطلقت ذخائر غير منفجرة .إال أن االنفجارات ساعدت على زيادة انتشار

طويل األمد .وقد مكثت األسر النازحة في البداية في مراكز اإلجالء ،أو المالجئ
الجماعية ،أو مع األسر المضيفة أو في المستوطنات السكنية المبنية حديثًا بجوار

في قتال جديد مما أسفر عن  74حالة نزوح جديدة في الفترة بين شهري يناير

الحرائق 299.كما وقد اندلعت حرائق الغابات في شهر إبريل بالقرب من منطقة

منازلهم المتضررة.

س ِ ّجل في المنطقة هو عاصفة غلوريا ،التي أدت إلى
وكان أول حدث كبير ُ

تشيرنوبل المعزولة ،مما أدى إلى حدوث ما يقرب من  200حالة نزوح عندما

حدوث أكثر من  2200حالة نزوح في جنوب غرب فرنسا وشرق إسبانيا في

زادت مستويات اإلشعاع بفعل حرائق الغابات.

شهر يناير .وقد سقطت أمطار بكمية تعادل أمطار أربعة إلى خمسة أشهر في

ويونيو.

324

وفي هذا الصدد ،اعتمد البرلمان األوكراني قوانين وقدّم مسودة

دور مه ٌم في تحسين الظروف المعيشية للنازحين
تشريعات يمكن أن يكون لها ٌ
داخليًا ودعم جهودهم لتحقيق حلول دائمة .وتنص القرارات المعتمدة في شهر

309

وإن تركيا أيضًأ معرضة بشدة للزالزل.

300

308

فقد دمر زلزال بقوة  6.8درجة على

سبتمبر على تعويض األشخاص الذين فقدوا منازلهم أو ممتلكاتهم األخرى في

مقياس ريختر ما يقرب من  7000منزل في المناطق الوسطى من معمورة العزيز

وقد تم إعتماد قرار آخر في شهر يونيو يضمن حق

310

لوهانسك ودونيتسك.

325

كما

وعلى صعيد آخر ،ضربت الفيضانات جنوب غرب فرنسا مرة أخرى في شهري

وملطية في شهر يناير وتسبب فيما يصل إلى  25ألف حالة نزوح جديدة.

311

النازحين داخليًا في التصويت في جميع االنتخابات 326.ومع ذلك ،ال يزال الوضع

صا في إسبانيا ،واجتاح عرام
وقد أسفرت عاصفة غلوريا عن مصرع  14شخ ً

سبتمبر وأكتوبر ،مما أدى إلى  4800حالة نزوح ،ال سيما في منطقة أوكسيتاني.

وضرب زلزال آخر المنطقة الحدودية مع إيران بعد شهر ،ثم ضرب زلزال ثالث

على أرض الواقع هشًا ،حيث تصاعد القتال والتوترات مرة أخرى في شرق

العاصفة ثالثة كيلومترات فوق دلتا نهر إيبرو جنوب برشلونة 290.وتجدر اإلشارة

وقد وصلت العاصفة أليكس أيضًا إلى اليابسة في بروتاني في أوائل شهر أكتوبر،

محافظة بينغول بوسط البالد في شهر يونيو.

وعالوة على ذلك ،ضرب زلزال

في هذا السياق إلى أن هذه الظواهر الجوية وقعت على خلفية ثاني أشد األعوام

قبل أن تتجه جنوبًا لتسبب فيضانات وانهيارات أرضية في أماكن أخرى في

قوته  7.0درجات على مقياس ريختر كل من تركيا واليونان في شهر أكتوبر،

حرارة على التوالي في أوروبا ،حيث ارتفع متوسط درجة الحرارة بمقدار 0.4

فرنسا ،وكذلك في إيطاليا وسويسرا .وكان وادي فيسوبي ووادي رويا في جبال

مما أسفر عن حدوث حوالي  11ألف حالة نزوح جديدة في مدينة إزمير التركية

 72ساعة في المقاطعات الفرنسية أود ،والبرانس الشرقية ،وروسيون.

درجة مئوية عن عام .2019

289

تضررا.
األلب الفرنسية هما األشد
ً

291

301

وتسببت آثار العاصفة أليكس في حدوث

 940حالة إجالء ودمرت حوالي  100منزل ،األمر الذي أدى إلى معاناة 230
وكان شهر فبراير  2020هو األكثر حرارة وخامس أكثر الشهور هطوالً
لألمطارا
ً

صا من احتمالية نزوح طويل األمد.
شخ ً

تم تسجيله في المملكة المتحدة ،حيث تسببت األمطار الغزيرة في حدوث حوالي
 1100حالة نزوح .وكانت العاصفة دينيس ،التي تم تصنيفها على أنها "قنبلة
جوية" بسبب خصائصها الجوية ،واحدة من أشد العواصف الشتوية في شمال

312

ومدينة ساموس اليونانية.

النزاع والعنف

وقد تسببت هذه

وأرمينيا في إطار نزاع ناغورنو كاراباخ ،اندلع القتال مجددًا في شهر سبتمبر

292

العاصفة في حدوث ما يقرب من  3100حالة نزوح خالل فترة عيد الميالد،

 .2020وكان هذا أكبر اشتعال للنزاع منذ االتفاق على هدنة بين الطرفين في

وقد غمرت المياه أكثر من  3400ممتلك ،وتم تكبد خسائر تقدر بنحو 415

وأسفرت عن قطع الكهرباء عن  34ألف أسرة في شرق ووسط فرنسا 303.هذا

عام  314.1994وقد تصاعد النزاع بسرعة واستمر لمدة  44يو ًما حتى تم االتفاق

مليون دوالر 293.وكانت ال تزال العديد من المناطق التي ضربتها عاصفة دينيس

وقد أدت األمطار الغزيرة في النرويج في نهاية العام إلى حدوث انهيار أرضي

على وقف األعمال العدائية في شهر نوفمبر.

المحيط األطلسي ،وساهمت في حوالي ربع حاالت النزوح المسجلة في البالد.

تتعافى من العاصفة سيارا التي ضربتها قبل أسبوع.

294

كبير تسبب في أكثر من  1000حالة إجالء.

315

304

وقد تأثرت ناغورنو كاراباخ والمناطق المحيطة بها جراء القتال .وأسفر القصف

وفي أوائل شهر مايو ،وقع أهم حدث تسبب في النزوح في المنطقة في أوزبكستان

أكبر نزوح بسبب الزالزل منذ سنوات

األوزبكي من نهر سير داريا (سيحون) ،مما تسبب في فيضانات كبيرة في كال

تسببت الزالزل في حدوث 82ألف حالة نزوح جديدة في تركيا وكرواتيا واليونان

لحقوق اإلنسان واستخدام الذخائر العنقودية المحظورة.

البلدين 295.وتسببت الفيضانات في حدوث أكثر من  70ألف حالة نزوح جديدة في

في عام  ،2020وهو ثاني أعلى رقم مسجل لهذا النوع من المخاطر في المنطقة

األشخاص وسبل عيشهم بشدة.

 22قرية أوزبكية وحوالي  32الف حالة نزوح في منطقة الكازاخ في تركستان،

بعد زلزال فان الذي ضرب تركيا في عام .2011

وكازاخستان .فقد أدت األمطار الغزيرة إلى انهيار سد سردوبا على الجانب

حيث غمرت المياه ثلثها.

ويُذكر أن حوالي  3.2مليون شخص كانوا يعيشون في حالة نزوح داخلي كما
وأوكرانيا .وقد نزح الكثيرون منذ سنوات ،إن لم يكن منذ عقود.

ومع انتهاء العام ،ضربت العاصفة بيال شمال فرنسا والمملكة المتحدة ،وال سيما
غرب اسكتلندا وويلز وجنوب إنجلترا ،في شهر ديسمبر.

أوكرانيا في شهري مارس وإبريل من عام .2021

هو في نهاية العام في جميع أنحاء المنطقة ،وكان معظمهم في تركيا وأذربيجان

313

بعد عدة أشهر من زيادة التوترات وانتهاكات وقف إطالق النار بين أذربيجان

302

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

تسببت الكوارث في حدوث  234ألف حالة نزوح جديدة في أوروبا وآسيا الوسطى

وقد استمر هطول األمطار الغزيرة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى طوال

وقد ضرب زلزال بقوة  5.4درجة على مقياس ريختر زغرب في كرواتيا في شهر

وتشير األرقام األولية إلى أن القتال تسبب في  84ألف حالة نزوح داخلي جديدة

المدفعي والغارات الجوية عن مقتل وإصابة مدنيين ،وتدمير المنازل والبنية
التحتية ،بما في ذلك المستشفيات والمدارس.

316

كما وقد وردت أنباء عن انتهاكات
317

وتضررت وظائف

318

296

69

70

لقد أدت عمليات اإلغالق والركود االقتصادي التي صاحبت تفشي جائحة كوفيد19-إلى زيادة حدة الصعوبات
ونظرا لعدم القدرة على دفع اإليجار ومواجهة خطر
المالية التي كان يعاني منها العديد من النازحين بالفعل.
ً
اإلخالء والطرد ،لجأ العديد من النازحين داخليًا والعائدين في العراق إلى إستراتيجيات تكيف وتأقلم سلبية،
مثل مواصلة العمل بما يتعارض مع القيود الحكومية ،وعمالة األطفال ،وبيع األصول ،وزيادة عبء الديون
الخاصة بهم.
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وكانت هناك مخاوف مماثلة في أفغانستان ،حيث أن تفاقم الفقر أدى إلى إجبار الكثير من

النازحين داخليًا على قبول الزواج المبكر والقسري ،وعمالة األطفال ،والتسول ،مما يعرضهم بشكل أكبر
لخطر العنف وسوء المعاملة.

328

كما أن إغالق المدارس أدى إلى زيادة الحواجز التي تحول دون تعليم األطفال النازحين ،الذين تقل احتمالية
حصولهم على نُ ُهج التعلم البديلة مقارنة بعامة السكان.

329
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تغطية
			 خاصة

االحتياجات المتزايدة
والمخاطر الجديدة

وقد قلل تعليق الفصول المؤقتة واألماكن المالئمة

لألطفال في بلدان مثل ميانمار من قدرة الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني على التعامل مع األطفال النازحين
وفهم احتياجاتهم فيما يتعلق بالحماية.

330

وقد أدى الركود االقتصادي والتغيرات في توافر وأسعار السلع األساسية إلى زيادة انعدام األمن الغذائي .وبحلول
شهر مايو  ،2020كانت الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني في كولومبيا تتوقع بالفعل زيادة مضاعفة في
عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ،بمن فيهم النازحين داخلياً 331.وفي شهر يوليو ،حذرت

آثار كوفيد 19-على
النزوح الداخلي

الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني في الكاميرون من أن انعدام األمن الغذائي الناجم عن اضطرابات السوق
سيؤدي إلى زيادة معدالت الوفيات والمرض واالعتالل وسوء التغذية بين الفئات األكثر ضعفا ً واألكثر تعرضًا
للمخاطر ،بمن فيهم النازحين داخلياً.

332

كبيرا للحصول على لقاح كوفيد،19-
وتسود أيضًا مخاوف على المستوى العالمي من أن يبذل النازحون مجهودًا ً
نظرا لمحدودية إمكانية وصولهم إلى المرافق الصحية وفي بعض الحاالت نقص الوثائق القانونية .وهذا على
ً
الرغم من األدلة المتزايدة على أن الظروف الصحية األساسية واالزدحام وسوء النظافة العامة والمرافق الصحية
333

في المناطق التي يميل النازحون داخليًا إلى العيش فيها تجعلهم أكثر عرضة لإلصابة بالمرض من عامة السكان.
ولقد قد أفاد  %45من النازحين داخليًا الذين شملهتم الدراسة االستقصائية في اليمن في شهر نوفمبر أنهم يعانون
أو يعاني أحد أفراد أسرتهم من أعراض كوفيد ،19-مقارنة بنسبة  %30من األشخاص غير النازحين.

334

وقد كان عدم القدرة على التباعد الجسدي عن اآلخرين هو التحدي األكثر شيوعًا الذي ذكره النازحون داخليًا
في محاولة الحد من مخاطر اإلصابة بالفيروس أو انتشاره.

لقد ضاعفت جائحة كوفيد  19-احتياجات النازحين داخليًا وأوجدت مخاطر جديدة في عام  ،2020مع
ظهور تحديات تشغيلية ومالية كبيرة أمام الحكومات وشركائها العاملين في المجال اإلنساني.

71

فتاتان نازحتان داخليًا في موبتي ،مالي ،تستخدمان راديو يعمل بالطاقة الشمسية

استلمتاه لضمان التعلم أثناء إغالق المدارس بسبب التدابير المفروضة لمواجهة
جائحة كوفيد .19-نوركاب /الحسن غويندو ،يوليو .2020

72

التحديات التشغيلية والمالية
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أدت القيود المفروضة على السفر وتعطيل سالسل التوريد والتدابير الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس إلى
نشوء عوائق كبيرة أمام المنظمات اإلنسانية التي تقدم الدعم للنازحين داخليًا 335.عندما ضرب إعصار هارولد
جزر المحيط الهادئ في شهر إبريل ،أدت القيود المفروضة على الطيران إلى تأخير توصيل المساعدات إلى
أمرا بالغ األهمية.
النازحين وأسفرت عن نقص في المياه الصالحة للشرب في وقت كان فيه غسل اليدين ً

336

كما وقد أدت عمليات اإلغالق وحظر التجول والقيود المفروضة على الحركة إلى إعاقة الوصول إلى السكان
المتضررين ،األمر الذي كان في كثير من األحيان صعبًا بالفعل بسبب العقبات األمنية واللوجستية .ففي العراق
مثالً ،وصل عدد المناطق التي تعاني من قيود كبيرة على الوصول إلى أربعة أضعاف في الفترة بين شهر
نوفمبر  2019وشهر إبريل  ،2020وحتى شهر يوليو لم يتمكن العاملون في المجال اإلنساني من الوصول
إلى  %30من النازحين داخليًا الذين كانوا يوفرون لهم الدعم سابقًا في المستوطنات العشوائية التي يقطنون
بها 337.وقد واجه بعض العاملين في المجال اإلنساني في نيجيريا وجنوب السودان وأماكن أخرى خطر العنف
عندما كان يُنظر إليهم على أنهم ناقلون للفيروس.

338

العامالت في آشا والمستفيدات من رعاية ما قبل الوالدة يتباعدن اجتماعيًا

وهكذا نجد أن تدابير مواجهة جائحة كوفيد 19-أعاقت عملية جمع البيانات األولية عن النازحين داخليًا ،مما زاد
من صعوبة تتبع تحركاتهم وتقييم احتياجاتهم .فنجد مثالً أن إلغاء عملية جمع البيانات في المخيمات والمستوطنات

قبل دخولهن أحد مراكز الرعاية الصحية األولية في غوجارات ،الهند.
© اليونيسيف/UNI338928/بانجواني ،يونيو .2020

العشوائية في العراق نتيجة التباعد الجسدي والقيود المفروضة على الحركة أدى إلى نشوء فجوات وثغرات
في فهمنا للظروف المعيشية والمخاطر التي يواجهها النازحون داخليًا ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

339

وقد كان للجائحة أيضًا تداعيات مالية على المساعدات اإلنسانية .وقد دعت خطة االستجابة اإلنسانية العالمية
لمواجهة كوفيد 19-التي نشرتها األمم المتحدة في شهر مارس  2020إلى جمع ما مقداره  2مليار دوالر

ب ضارة نافعة؟
ُر ّ

هذا وقد جرى تنقيح خطط االستجابة اإلنسانية الوطنية لتشمل تكاليف إضافية للتدابير الصحية ،والمراقبة

في ظل مواجهة هذه العقبات والعوائق ،تكيفت المنظمات العاملة في المجال اإلنساني بطرق تتسم بالقدرة على
تعزيز االستجابات للنزوح في المستقبل .فمثالً ،أصدرت سلطات إدارة الكوارث في اليابان إرشادات عملية

األولية لجمهورية الكونغو الديمقراطية ،على سبيل المثال ،بنسبة  ،%7وقد قُ ّدِرت تكلفة االستجابة لكوفيد19-

بشأن عمليات اإلجالء ووسعت نطاق استخدام المرافق المملوكة للقطاع الخاص ،مثل الفنادق ومراكز التسوق

لتلبية االحتياجات العاجلة في  54بلدًا 340.وقد زاد المبلغ إلى  9.5مليار دوالر لتلبية احتياجات  63بلدًا بعد
بضعة أشهر.

341

الوبائية ،واالتصاالت ،والوقاية ،والفحوصات ،والتحليالت ،والعالج الطبي .فتمت زيادة جميع الميزانيات
دوالرا لكل مستفيد.
بمبلغ 166.82
ً

كمالجئ ومرافق إيواء إضافية للسماح بالتباعد الجسدي.

342

346

وعلى الرغم من أن حظر السفر أعاق وصول

المساعدات الخارجية إلى األشخاص النازحين بسبب األعاصير في فانواتو والهند وبنغالديش ،إال أن ذلك دفع
إلى تطوير المزيد من هياكل إدارة الكوارث المحلية واالستجابات التي يقودها المجتمع.

وفي حين أن الجائحة زادت من الحاجة إلى التمويل ،فإن االنكماش االقتصادي الذي تسببت فيه هذه الجائحة
أدى إلى الضغط على الحكومات المانحة مما جعلها تُعطي األولوية الحتياجاتها المحلية 343.وقد تم تمويل
خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لمواجهة كوفيد 19-بنسبة  %39فقط كما هو في شهر فبراير .2021

347

وقد تمت زيادة عدد المستفيدين المستهدفين للمالجئ شبه الدائمة في بوروندي لتجنب االكتظاظ في المخيمات،

344

ويؤثر نقص التمويل بشكل مباشر على االستجابات الفورية وطويلة األمد للنزوح .وسيتعين على المنظمات

مما مهد الطريق لحلول سكنية أكثر استدامة.

في جنوب السودان ،على سبيل المثال ،تقليص األنشطة التي تركز على الحلول الدائمة لتحويل األموال إلى
ً 345
تدخالت منقذة للحياة للنازحين حديثا.

تنسيق وإدارة المخيمات طريقة لتقييم االزدحام في المخيمات وتحديد األشخاص المعرضين لخطر التعرض

348

وفي العراق ،طور مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومجموعة

للعدوى بكوفيد 19-بشكل أكبر .ويمكن استخدام نفس األداة ألمراض أخرى في المستقبل.

349

وال شك أن آثار كوفيد 19-على النزوح الداخلي هائلة وستستمر في التأثير على حياة النازحين داخليًا واإلستجابات
لهذه الظاهرة لسنوات قادمة ،لكن فترة التعافي بعد جائحة كوفيد 19-ستكون فرصة "إلعادة البناء بشكل أفضل"،
وتعزيز طرق عمل أكثر استدامة وشمولية ،فضالً عن تعزيز قدرة النازحين على الصمود .ولقد أوضح حجم
االحتياجات غير المسبوق أنه رغم استثمار المليارات في المساعدات كل عام ،فإن النهج الحالي غير قابل
للتنفيذ .وعلى ذلك ،ثمة حاجة إلى استثمارات طويلة األمد وثمة حاجة أيضا ً لمزيد من التنسيق.
رجالن نازحان يتبادالن الحديث
في مدرسة ألتا غراسيا سانشيز في

73

سان بيدرو سوال ،هندوراس ،حيث
يأويان بعد أن غمرت المياه منزليهما
أثناء إعصاري إيتا وإوتا .المجلس
النرويجي لالجئين/كريستيان جيبسن،
ديسمبر .2020

74

75

فتاة صغيرة تجري عند المغيب خارج قرية نغوب بوالية الوحدة في جنوب

السودان .قام المجلس النرويجي لالجئين بتوزيع المواد الغذائية على أكثر من
 7100شخص في نغوب للتخفيف من المخاطر العالية للمجاعة .المجلس
النرويجي لالجئين/ألبرت غونزاليس فاران ،مارس .2017
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الجزء الثاني:
النزوح الداخلي
في ظل مناخ متغير

76

سجل مركز رصد النزوح الداخلي متوسط  24.5مليون حالة نزوح جديدة سنويًا

من  2.8مليون منزل في والية البنغال الغربية الهندية ،وأن ما يقرب من 300

منذ عام  ،2008أي ما يعادل  67ألف حالة نزوح كل يوم .وعلى مر السنين،

ألف شخص ما زالوا نازحين حتى يومنا هذا في بنغالديش (انظر الصندوق .)1

أصبح من الواضح أن هناك عددًا من الخرافات المستمرة حول هذه الظاهرة ،مع

وبالمثل ،ال تزال المجتمعات الساحلية التي نزحت على مدى العقود الماضية

وجود آثار خطيرة وسلبية في الغالب على الناس والسياسة واالستجابة .ومن بينها:

من المواقع التي غمرها البحر في منطقة السند في باكستان تعيش في أراض
معرضة للخطر ،حيث تتعرض لخطر كبير يتمثل في فقدان سبل عيشهم والنزوح

•النزوح الناجم عن الكوارث يكون قصير األمد .إذ تُظهر األدلة المتزايدة في

مرة أخرى.

350

الواقع أنه يمكن بسهولة أن يطول أمد النزوح مع زيادة اآلثار االجتماعية
واالقتصادية.

وتُظهر األرقام الواردة في الجزء األول من هذا التقرير أن اآلثار االجتماعية
واالقتصادية للنزوح تصل إلى المليارات من الدوالرات .ففي كل مرة يتم فيها

•يؤثر النزوح الناجم عن الكوارث على جميع األشخاص بنفس الكيفية .في
آثارا مختلفة.
الواقع ،تواجه المجموعات المختلفة ً

نزوح شخص ،حتى ولو لبضعة أيام فقط ،تظهر تكاليف النقل والمأوى وتوفير
الطعام والمواد األخرى ،وفي كثير من الحاالت يظهر فقدان الدخل .ومع ذلك،
يكون من الصعب تقييم هذه اآلثار بشكل أكثر منهجية بسبب نقص البيانات .وال

•األحداث الصغيرة النطاق ليست مصدر قلق كبير .نجد في الواقع أن لها
كبيرا على األشخاص وتهدد مكاسب التنمية المحلية.
أثرا نسبيًا
ً
ً

مؤشرا ذا صلة .كما أن الدعوة إلى إنشاء مثل هذه
يتضمن إطار عمل سنداي
ً
المؤشرات وتطوير طرق جديدة لقياس اآلثار المالية للنزوح تشكل خطوات أساسية
نحو مراقبة أكثر شموالً للكوارث والوقاية منها واالستجابة لها.

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

الكوارث والنزوح:
الدليل مقابل الخرافة

النزوح الناجم عن الكوارث هو واقع عالمي وظاهرة يتكرر حدوثها كل يوم .لقد

أضرارا بأكثر
فعلى سبيل المثال ،تشير البيانات إلى أن إعصار أمفان قد ألحق
ً

•يمكن فهم النزوح الناجم عن الكوارث ومعالجته بطريقة مجزأة حسب
الترتيب الزمني والقطاع .إن تقارب الدوافع واألحداث المركبة يعني في

وحيثما توجد البيانات ،فإنها تشير إلى التكلفة الجسيمة المحتملة للنزوح الناجم

الواقع أن مثل هذه االستجابات يمكن أن تولد مخاطر جديدة.

عن الكوارث على مستوى العالم .وخالل حرائق الغابات في الصيف األسود
 2020-2019في أستراليا ،قُدرت خسارة اإلنتاج االقتصادي نتيجة تفويت

•ال يعاني من اآلثار السلبية للنزوح سوى األشخاص الذين أجبروا على ترك

شخص واحد ليوم واحد من العمل بسبب النزوح بحوالي  510دوالرات 351.وفي

منازلهم .في الواقع ،يمكن أن يتأثر األشخاص الذين بقوا في منازلهم بشكل

دراسة استقصائية جرت في منطقتين متضررتين ،قال  %55من أصل 1058

متسا ٍو ،بل وفي بعض الحاالت يمكن اعتبارهم نازحين.

صا نزحوا ألكثر من ليلة أن المغادرة منعتهم من العمل كالمعتاد.
شخ ً

يمكن أن يطول أمد النزوح الناجم عن الكوارث
فقط عند حدوث آثار كبيرة

352

وإذا قام

كل شخص بتفويت يومي عمل فقط ،فستصل الخسارة إلى أكثر من  500ألف
دوالر ،مما يوضح كيفية تصاعد هذه التكاليف بسرعة إذا تسببت الكارثة في
تدمير كبير للمساكن ،األمر الذي يؤخر بدوره عودة النازحين إلى المنزل والعمل.

إن أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا هي أن النزوح الناجم عن الكوارث يكون قصير

وقدرت تكلفة تغطية احتياجات السكن المؤقتة لألشخاص الذين فقدوا منازلهم

األمد وأنه بعد عمليات اإلجالء المنقذة للحياة يعود األشخاص عادة ً بسرعة إلى

في حرائق الصيف األسود لمدة عام بما يصل إلى  52مليون دوالر 353.وتشير

إعادة بناء منازلهم وسبل عيشهم .وتساعد حقيقة أنه يتم جمع القليل من البيانات بعد

جهود التعافي من حرائق الغابات السابقة إلى أن إعادة بناء المنازل قد يستغرق

مرحلة الطوارئ في الكارثة على تغذية سوء الفهم هذا .فال يتم تعقب األشخاص

من األشخاص ما بين سنة إلى أربع سنوات.

الذين تم إجالؤهم لمعرفة ما إذا كانوا قادرين على العودة أم ال ،ومتى يمكنهم ذلك.
وهذا يعني في أسوأ األحوال أن السياسات الوطنية وآليات االستجابة الوطنية
قد ال تعترف بالنزوح الناجم عن الكوارث ،وفي أحسن األحوال فإنها ال تقدر
حجمه ونطاقه بشكل صحيح .وهذا بدوره يعني أن هناك عددًا قليالً من البرامج

354

النزوح الناجم عن الكوارث يؤثر على
األشخاص بطرق مختلفة
من المهم فهم أن آثار النزوح تختلف حسب الفئة العمرية والنوع اإلجتماعي
واإلعاقة وغيرها من الخصائص.

فقد يحتاج الرضع إلى لقاحات ومكمالت

المخصصة لالستجابة للنزوح طويل األمد ،إن وجدت في األساس .ويعني ذلك
أيضًا أن الدعم والخدمات المقدمة للنازحين داخليًا محدودة للغاية ،فضالً عن

غذائية ،ويحتاج األطفال في سن المدرسة إلى دعم تعليمي ،بينما يحتاج الشباب

انعدام المساءلة بين الوكاالت المحلية والوطنية.

إلى تدريب مهني .ومن المهم بشكل خاص معرفة كيفية تأثير النزوح على التعليم

355

ألن التداعيات تكون طويلة األمد (انظر الصندوق .) 2
فروا غير
وتشير األدلة المحدودة المتوفرة لدينا إلى أن العديد من األشخاص الذين ّ
قادرين على العودة بسرعة إلى منازلهم .ونقدر أن حوالي سبعة ماليين شخص
في جميع أنحاء العالم كانوا يعيشون في حالة نزوح نتيجة للكوارث كما هو في
نهاية عام  ،2020وتشير أمثلة من العام الماضي إلى أن هذا الرقم ال يتطرق
إلى الظاهرة إال بشكل سطحي فحسب.

77

منظر من الجو لمنازل غمرتها المياه في بلدة كامبور في سان بيدرو كارتشا،
ألتا فيراباز ،غواتيماال ،بعد أن ضربها إعصارا إيتا وإيوتا على التوالي في

شهر نوفمبر  ،2020مما أدى إلى عواقب وخيمة ومدمرة.
© اليونيسيف/UN0377627/بيلي ،AFP-Services/ديسمبر .2020
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الضوء ،صفحة  .)81فقد يجدون صعوبة أكبر في الوصول إلى المأوى أو

تجربة الشخص مع النزوح ،بما في ذلك ما إذا كان ينتمي إلى أقلية جنسية أو

الحصول على المساعدة اإلنسانية ،وقد يكونون أكثر عرضة لإلهمال وسوء

عرقية ،أو مجموعة من السكان األصليين ،أو أسرة ذات دخل منخفض .وهذا

المعاملة والعنف .و يكون من الضروري معرفة عدد األشخاص النازحين داخليًا

بدوره يعزز أهمية النهج المتداخل لجمع وتحليل البيانات التي تسعى إلى فهم

الذين يعانون من إعاقات وطبيعة حالتهم أثناء وضع السياسات والبرامج التي

كيفية تشكيل هوية األشخاص وخصائصهم الالستجابات.

كما أن البيانات

تشملهم ،إال أن هذه المعلومات تكون أكثر ندرة من البيانات المتعلقة بجنس وعمر

األفضل يمكن أن تساعد كذلك في تعزيز المشاركة الهادفة لمختلف المجموعات

النازحين داخليًا.

في تخطيط وتصميم برامج الدعم للنازحين داخليًا.

356

عائلة تلجأ وتحتمي في منزلها الذي غمرته األمطار بعد ارتفاع منسوب
نهر واوا عند مرور إعصار إيوتا في بيلوي ،نيكاراغوا.
© اليونيسيف/UN0372378/أوكون ،AFP-Services/نوفمبر
.2020

الصندوق  1أدى إعصار أمفان إلى تهجير وتشريد األشخاص
357
وما زالوا نازحين

ولم يكن إعصار أمفان السبب الوحيد المسؤول عن المحنة التي أصابتهم .فقد

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

إن األشخاص ذوي اإلعاقة معرضون بشكل خاص آلثار النزوح (انظر دائرة

وتميل عملية جمع البيانات أيضًا إلى تجاهل العوامل األخرى التي قد تؤثر على

ضرب المنطقة نفسها إعصار سدر في عام  2008وإعصار إسال في عام
 2009وإعصارا فاني وبلبل في عام  .2019وقد أفاد أحد النازحين قائالً" :لقد

اعتاد الناس في الساحل الغربي في بنغالديش على العيش في ظل الكوارث،

كنت أواجه المصائب منذ عام  .1988لقدانتهى كل شيء .فعندما تحدث كارثة،

لكن إعصار أمفان ،الذي تسبب في حدوث حوالي  2.5مليون حالة نزوح في

نصبح معدمين .أنا أحاول العودة إلى الحياة الطبيعية في غضون بضع سنوات.

بنغالديش وحدها ،ربما كان نقطة الالعودة بالنسبة للكثيرين منهم .ولم يقتصر

ولكن وفي أثناء محاولتي القيام بذلك تحدث كارثة أخرى .هكذا تسير الحياة .ولو

تأثير العاصفة على تدمير المنازل والطرق والبنية التحتية األخرى فحسب ،بل

كان هناك حاجز قوي لما واجهنا هذه المشكلة".

الصندوق  :2تضمين األطفال النازحين في أنظمة التعليم المحلية
358
والوطنية

ويتضمن التخطيط المراعي لألزمات تحليل المخاطر التي يفرضها النزاع
واألخطار الطبيعية وتغير المناخ على التعليم ،وتحديد التدابير االزمة للحد من
حدوثها وتأثيرها .كما ويجب أخذ توقعات تغير المناخ بعين اإلعتبار ،على

إن التعليم معرض بشكل خاص آلثار الكوارث والنزوح .فغالبًا ما يكون التعليم

سبيل المثال ،عند اختيار مواقع للمدارس الجديدة لضمان عدم بنائها في مناطق

أصاب الحواجز إلى إغراق المنازل والمزارع والحقول التي غمرتها المياه منذ

إن تجربة هذا الرجل ،وتجارب عشرات اآلالف من أمثاله ،تسلط الضوء على

وكثيرا ما يعاني من اإلهمال في أعقاب النزوح.
أول الضحايا في أوقات الشدة،
ً

يحتمل أن تتأثر بارتفاع منسوب مياه البحر أو الفيضانات أو العواصف .وفي

ذلك الحين .وقد لجأ هؤالء النازحون إلى مكان قريب ،حيث ال يزالون معرضين

الصلة بين المخاطر وتعرض األشخاص وقابلية تأثرهم بها  .كما أنه من الواضح

لم ّ
يتلق التعليم سوى  %2.6من تمويل المساعدات اإلنسانية في عام ،2019

هذا السياق ،تعتبر مرافق التعليم المؤقتة أو المتنقلة وسيلة فعالة لتقديم التعليم في

فيه ألخطار مستقبلية بشكل كبير.

أن ثمة حاجة إلى تدابير أكثر شموالً واستباقية لبناء مرونة وقدرة صمود أولئك

وهو على نحو متكرر أكثر القطاعات التي تعاني من نقص التمويل في نداءات

أعقاب الكوارث .كما أن الممارسات الحالية التي تأخذ في االعتبار التحركات

الذين يتعرضون بانتظام ألخطار مماثلة.

االستجابة لألزمات.

المنتظمة للسكان مثل تلك الخاصة بالعائالت البدوية قد تقدم وجهات نظر مفيدة

إنها فاقمت مخاطر أخرى بطيئة الحدوث مثل تآكل األنهار .وأدى الضرر الذي

وقد القت اإلغاثة المنقذة للحياة والدعم الحكومي استقباالً جيدًا ،لكن لم يكن ذلك

حول المزيد من الفرص والتحديات.

كافيا ً إلعادة تطوير المنطقة بشكل مستدام أو تعزيز قدرة سكانها على الصمود.

وقد تفر العائالت النازحة إلى مواقع بعيدة جدًا عن المدارس بحيث ال يستطيع

وقام جميع من أجريت معهم مقابلة في دراسة استقصائية أجريت بعد سبعة أشهر

ااألطفال مواصلة تعلمهم ،في حين أن أولئك الذين يمكنهم الوصول إلى مرافق

ويؤدي دمج تقييمات مخاطر المناخ والضعف إلى تحسين المعلومات المتعلقة

من إعصار أمفان بتخفيض إستهالكهم من المواد الغذائية والنفقات الطبية نتيجة

التعليم قد يجدونها متضررة أو مدمرة أو تُستخدم كمالجئ وأماكن إيواء .وغالبًا

بالسكان المستضعفين المعرضين لخطر النزوح .ويجب أن توضح سياسات

للمشقة التي فرضتها الكارثة ،ولجأ ما يقرب من  %70إلى التسول أو االقتراض

ما تفتقر المدارس القادرة على العمل إلى المعلمين وتكون غير قادرة على

التعليم والخطط الخاصة بالقطاع اإلستراتيجيات على مستوى المدرسة والمجتمع

أو بيع أصول أسرهم من أجل الصمود والبقاء على قيد الحياة.

استيعاب طالب جدد .ومع ذلك ،قد ال يتم أخذ هذه المشاكل في االعتبار في

والمنظومة لمنع األزمات واالستعداد لها والتخفيف من حدتها .وقد يشمل ذلك

عمليات التخطيط .وقد بدأالكشف عن أدلة جديدة فيما يتعلق بأي مدى يمكن

دورا
إعداد برامج السالمة المدرسية الشاملة وخطط الطوارئ .ويلعب التعليم ً

أن يؤدي النزوح إلى تعطيل التعليم .ونحن نقدر أن أكثر من  4.4مليون طفل

مه ًما في معالجة اوجه عدم المساواة االجتماعية ،حتى في حاالت الطوارئ،

نازح ممن تتراوح أعمارهم بين  5و 14عا ًما معرضون لخطر تأثر تعليمهم

إذا تجاوزت االستجابات للنزوح إستعادة "الوضع الطبيعي" السابق .كما أنه من

في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .ومن المرجح أن ال يعكس هذا الرقم الواقع

دورا في الشفاء والتعافي من الصدمة النفسية واالجتماعية
الممكن أن يلعب أيضًا ً

نظرا ألن  127مليون طفل وشاب في سن الدراسة غير ملتحقين
بشكل صحيحً ،

التي تسبب بها النزوح.

بالتعليم في البلدان المتضررة من األزمات في جميع أنحاء العالم.
ومن ناحية أخرى ،يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر وشدة الكوارث ،مما يعني
ضرورة تكييف أنظمة التعليم وجعلها أكثر مرونة لضمان استمرار الدراسة أثناء
األزمات .وهذا األمر يتطلب إطار عمل مؤسسي وسياسي وتمويلي تمكيني لدعم
التخطيط والتمويل والتنسيق .وتوجد أمثلة على النُ ُهج الواعدة ،مثل التخطيط
المراعي لألزمات ( )CSPوإدماج تقييمات مخاطر المناخ والضعف في تحليالت
وخطط وسياسات قطاع التعليم.
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في دائرة الضوء  -الكوارث والنزوح واإلعاقة

ويمكن أن يؤدي ارتفاع معدالت الفقر بين األشخاص ذوي اإلعاقة

الصمود ،األمر الذي يساعد بدوره في تقليل مخاطر نزوحهم .وقد مكنهم الدعم

والسكن غير المالئم إلى زيادة تعرضهم للمخاطر وضعفهم في مواجهتها ،وقد

المستهدف لسبل كسب العيش في المناطق المعرضة للفيضانات في شمال بنغالديش

إعاقة.

359

يزيد من مخاطر نزوحهم.

360

كما وتساهم اإلصابات الجديدة التي تحدث أثناء

الكارثة وصعوبات الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات األساسية أثناء النزوح
في ارتفاع معدالت اإلعاقة بين النازحين داخليًا.

من شراء المواد الالزمة لرفع مستوى منازلهم وحماية إمدادات المياه فيها.

375

ويسعى أحد المشاريع في النيجر إلى تعزيز أمنهم الغذائي في المناطق المتضررة
من الجفاف ،وتوفير الوسائل التي تساعدهم على البقاء في مجتمعاتهم.

361

376

ويواجه األشخاص ذوو اإلعاقة تحديات فريدة من نوعها عند وقوع كارثة 362.وقد

وثمة حاجة إلى بيانات أفضل لتحسين هذه الجهود وإلقاء الضوء على كيفية تأثير

وجد تقييم أجري بعد إعصار بام الذي ضرب فانواتو في عام  2015أن احتمال

العوامل المتداخلة ،بما في ذلك العمر والجنس ،على تجارب النازحين داخليًا

تعرضهم لإلصابات المرتبطة بالعاصفة يزيد بمقدار الضعف عن أولئك الذين ليس
لديهم إعاقات.

363

وقد تم االستشهاد بالمعرفة المحدودة بعمليات اإلجالء ،وعدم

مع النزوح.

377

ويوجد بالفعل أدوات وإرشادات لتحسين عملية جمع البيانات.

378

وتغطي مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في إثيوبيا وجنوب

وجود مالجئ إجالء يمكن الوصول إليها ،والتأخر في الفرار بسبب اإلعاقات

السودان والسودان حالة اإلعاقة لدى األشخاص.

الوظيفية ،بصفتها عوامل مساهمة 364.وقد ينفصل األشخاص ذوو اإلعاقة أيضًا

من ذوي اإلعاقة هم األقدر على تحديد احتياجاتهم والدعم الذي يحتاجون إليه،

عن مقدمي الرعاية لهم واألجهزة المساعدة عند فرارهم.

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

ومن ناحية أخرى ،يعاني حوالي مليار شخص ،أو  %15من سكان العالم ،من

كما وقد تم تطوير برامج لتعزيز مرونة قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة على

379

وبالنظر إلى أن النازحين

من الضروري ضمان مشاركتهم الفعالة في التخطيط وإدارة المخاطر وجمع
البيانات لتعزيز نهج أكثر شموالً.

365

وعالوة على ذلك ،ربما ال يتمكن البعض من مغادرة مجتمعاتهم على اإلطالق.

366

وقد ال ينجون من الكارثة نتيجة لذلك ،أو قد يجبرون على العيش وسط الدمار
والخراب الذي خلفته الكوارث.

367

وقد كان العديد من الذين لقوا حتفهم خالل

حرائق الغابات في المخيم في كاليفورنيا عام  2018من كبار السن وذوي اإلعاقة
الذين تم تركهم عندما تم إجالء اآلخرين

368

وقد يؤدي التمييز ونقص المعلومات والحواجز المادية والمالية إلى صعوبة حصول
النازحين داخليًا من ذوي اإلعاقة على السكن وسبل العيش والرعاية الصحية
والتعليم .وقد توصلت دراسة أجريت بعد ثالث سنوات من إعصار كاترينا في
الواليات المتحدة إلى أن الكثيرين ما زالوا يعانون من مثل هذه المشاكل 369.كما
أنهم يواجهون مخاطر كبيرة تتعلق بالحماية 370.وكانت الشابات المعاقات الالئي
يعشن في مخيمات النزوح وغيرها من األماكن الجماعية بعد زلزال عام 2015
في نيبال عرضة بشكل خاص لالعتداء الجنسي واالتجار بالبشر.

371

ويدعو إطار عمل سنداي إلى دمج منظور اإلعاقة في إدارة الكوارث ،وقد
بدأت عالمات وإشارات على نهج أكثر شموالً بالظهورً 372.
فمثال ،يشتمل نظام
اإلنذار المبكر في القرى في الفلبين على إشارات صوتية ومرئية لتحسين إمكانية
الوصول 373.وقد تلقت الوكاالت اإلنسانية والحكومية في نيبال تدريبا ً على مالجئ
اإلجالء الشاملة وال ُمدمِ جة لإلعاقة ،وقد أنشأ مكتب محلي إلدارة مخاطر الكوارث
في إندونيسيا وحدة مخصصة إلدماج اإلعاقة.

374

82

امرأتان نازحتان بسبب الفيضانات الغزيرة وهما تساعدان امرأة أخرى للعبور عبر سياج نباتي في
مركز توزيع األغذية في أفغوي ،الصومال ،حيث تم تقديم الطعام ألكثر من  5000نازح داخليًا.

© مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/بعثة االتحاد األفريقي في الصومال/توبين جونز ،أغسطس .2013

وينبغي عدم تجاهل أزمات النزوح صغيرة النطاق

أثناء عاصفة دينيس في منتصف شهر فبراير  .2020وهكذا ،نجد أن النزوح
المتكرر من هذا النوع يُلقي الضوء على مدى تعرض هذه األسر للمخاطر.

380

فقد نتج أكثر من نصف حاالت النزوح الجديدة الناجمة عن الكوارث التي سجلناها

وال يكون لدى العديد من النازحين بدائل سوى االنتقال إلى المناطق الهامشية
المعرضة بشدة للمخاطر .وغالبًا ما يكون تخطيط هذه المستطونات سيئًا مع توفير

وتنبع الكثير من المواقف التي تنطوي على مخاطر وآثار مركبة ،بما في ذلك
النزوح الثاني ،من حدث نزوح سابق لم يتم حله بالكامل بعد .وقد كشف تقييم
أُجري في موزمبيق في شهر أكتوبر  2020عن أن أكثر من  81ألف شخص
ما زالوا نازحين بعد إعصار إيداي الذي ضرب البالد في شهر إبريل 2019

فهذا ال يعني أنه يجب تجاهل أحداث النزوح المحلية الصغيرة ،ألنها أيضًا يمكن

نطاقها وآثارها بشكل كبير وذلك من خالل تحسين تشريعات استخدام األراضي

تعرضهم لنزوح آخر.

و 12ألف شخص نازح نتيجة الفيضانات التي حدثت في أوائل عام .2020

أن تقوض مكاسب التنمية وتعيق رفاهية وإمكانات األفراد والمجتمعات.

والحماية االجتماعية والتغطية التأمينية ،مما يقلل بدوره من تعرض األشخاص
للخطر وضعفهم في مواجهتها.

إن هذه األحداث أكثر شيوعًا بكثير من الكوارث الكبيرة ولكن ال يتم ذكرها في
التقارير وال يتم اإلبالغ عنها في الغالب .وأظهر االستثمار الذي يقوم به مركز
رصد النزوح الداخلي في رصد هذه األحداث وتفسيرها بشكل منهجي على مدار
السنوات الثالثة الماضية مدى حجمها واتساع نطاقها الجغرافي .فقد أدى ما يقرب
من نصف األحداث التي اكتشفناها في عام  2020إلى حدوث أقل من  100حالة
نزوح (انظر الشكل .)48

381

الدوافع المتقاربة واألحداث المركبة تولد
مخاطر جديدة
عنصرا رئيسيًا في مرونتهم وقدرتهم على
تُعد قدرة األشخاص على الحركة
ً
الصمود ،إذ يسمح لهم ذلك باالبتعاد عن األذى واالستمرار في الوصول إلى

387

وكان الكثير منهم يعيشون في مواقع إعادة التوطين ،البعيدة في الغالب عن
وفي كولومبيا ،على سبيل المثال ،أدى النزوح الناجم عن النزاع إلى نشوء

المناطق المعرضة للفيضانات ،وبالتالي فهي تعتبر أكثر مالءمة للسكن.

مستوطنات حضرية عشوائية في المناطق المعرضة للخطر ،وتسببت االنهيارات

ذلك ،تضررت المواقع بشدة بسبب األمطار التي هطلت في أوائل شهر ديسمبر

األرضية في حدوث حاالت نزوح ثانية في مقاطعة بوتومايو في شهر مارس

كما وقد تأثرت أيضًا

.2017

382

وبالمثل ،واجه األشخاص الذين نزحوا بسبب زلزال عام  2010في

هايتي فيضانات وانهيارات أرضية متكررة في  157موقع نزوح على األقل،
بما في ذلك بعض المخيمات الرسمية المخططة لها.

383

وفي شهر يناير ،2019

كان حوالي  34800شخصا ً ما زالوا يعيشون في حالة نزوح.

 2019والتي هطلت مرة أخرى في عام .2020

389

388

ومع

بالعاصفة االستوائية تشاالن في شهر ديسمبر  2020وإعصار إلويز في شهر
يناير .2021

390

وفي كل حالة ،فقد بعض النازحين داخليًا مالجئهم وأصولهم،

ثان لهم.
وتسبب إعصار إلويز في نزوح ٍ

384

وقد يؤدي اختيار النازحين لوجهة معينة إلى زيادة مخاطر نزوحهم بعدة طرق .إن

الموارد التي يحتاجون إليها للتعامل مع الكوارث والتعافي منها .ومع ذلك ،عندما
وترتبط دوافع ومحفزات وآثار العديد من حاالت النزوح صغيرة النطاق بالضعف

يتحركون وينتقلون ،يتركون وراءهم األصول واألمن والروابط المجتمعية،

وفي عام  ،2020كانت هناك العديد من األمثلة لكوارث جديدة أجبرت األشخاص

والتعرض للخطر أكثر من ارتباطها بالمخاطر نفسها .وتعتبر فيضانات الربيع
التي شهدتها المملكة المتحدة العام الماضي مثاالً جيدًا على ذلك .فقد كان بعض

ليؤدي بهم ذلك فقط إلى مواجهة مخاطر جديدة عند النزوح .وفي الواقع ،يعتبر

الذين نزحوا بالفعل بسبب كارثة سابقة على الفرار مرة أخرى .فعلى سبيل

مقديشيو هي الوجهة األكثر شيوعًا للنازحين الفارين من النزاع الريفي والجفاف
في الصومال ،لكن وصولهم يضيف عبئا ً على البنية التحتية والخدمات المنهكة

هروبهم بمثابة عملية مقايضة وتبادل ينتقلون من خاللها من "مخاطر" معروفة

المثال ،تسببت الفيضانات في الصومال فيما يقرب من  250ألف حالة نزوح

بالفعل ،مما يؤجج التوترات العشائرية والقبلية ويؤدي إلى مزيد من النزوح.

صا الذين تم إجالؤهم في مقاطعة كينت في شهر
األشخاص من األربعين شخ ً

إلى مخاطر أخرى غير معروفة.

ثانية من المخيمات المكتظة ،وكان العديد من األشخاص الذين فروا من األمطار

مارس يفرون من الفيضانات للمرة الثانية خالل أربعة أشهر .وتم إجالء بعضهم

الغزيرة والفيضانات المفاجئة الشديدة في اليمن قد نزحوا من قبل بسبب النزاع

بالفعل مرتين في السابق ،منها مرة خالل عيد الميالد في عام  2019والمرة الثانية

أو الجفاف.

385
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في جميع أنحاء العالم في عام  2020عن عشرة أحداث كوارث فقط .ومع ذلك،

وبالنظر إلى أن شدة المخاطر تلعب دورا ً أقل في مثل هذه األحداث ،يمكن تقليل

سكن دون المستوى ،مع وجود خدمات أأساسية قليلة ،إن وجدت من األساس،
فضالً عن قلة االهتمام بالحد من المخاطر .وهذه العوامل تزيد من ضعفهم وخطر

391

كما وقد أدت األمطار إلى انهيار سد الرون ،وأغرق جريان المياه

مواقع تستضيف آالف النازحين داخليًا في التحسين وسوق الليل.

386

ﺣﺎﻻت اﻟﻧزوح اﻟﺟدﯾدة
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الصندوق  :3فهم ومعالجة مخاطر النزوح في المناطق
الحضرية

ومع ذلك ،ال يزال يتعين التوصل إلى إجماع فيما يتعلق بأبعاد مخاطر النزوح في
المناطق الحضرية وكيفية معالجتها في برامج االستجابة للكوارث والقدرة على
الصمود والمرونة .وال تمتلك الحكومات المحلية دائ ًما القدرة اإلدارية والموارد

%80

تقع العديد من المدن الكبرى والواسعة في مناطق معرضة للخطر مثل مناطق الدلتا

100,000
%70

%60
10,000

المالية التي تتيح لها تقييم المخاطر الحالية والمستقبلية واالستثمار في الحد منها.

395

ومصبات األنهار والسواحل والمناطق الزلزالية 392.ونتيجة لذلك ،تتركز مخاطر
وغالبًا ما

وإن تقييمات المخاطر األساسية على مستوى البلديات أو المناطق ،مثل التقييم

ينتهي األمر باألشخاص الفارين إلى مثل هذه المدن بالعيش في مساكن دون

الذي قمنا بعمله في عام  ،2020تُم ِ ّكن الحكومات الوطنية والمحلية ،والسلطات

النزوح المرتبطة بالكوارث وتغير المناخ في المناطق الحضرية.

393

المستوى على أرض هامشية معرضة للمخاطر.

394

الحضرية ،ومقدمي المساعدات ،ووكاالت التنمية من التوصل إلى فهم مشترك
لمخاطر النزوح المحلي .كما أنها تعمل كأداة تنظيم لتنسيق الجهود عبر مختلف

%27.8

 100إﻟﻰ 999

%50

وثمة مخاوف متزايدة على المستويين الوطني والدولي بشأن كيفية معالجة هذه

اإلدارات وخطوة أولى نحو تعبئة وحشد الموارد التي تشتد الحاجة إليها.

396

المشاكل ،وعلى وجه الخصوص ،كيفية تعديل نُ ُهج الحد من المخاطر والتكييف
لتناسب بشكل أفضل المدن ذات الموارد المحدودة وفئات السكان المهمشين

1,000
%40

الكبيرة المعرضين لألخطار الطبيعية واآلثار المحتملة لتغير المناخ .ومن ثم،
يشكل الفهم والتقييم األفضل لمخاطر النزوح الخاصة بالمدينة خطوة أولى مهمة.

%30

100

ونظرا إلى أنالمخاطر وآثار تغير المناخ تحدث محليًا ،فإن الحكومات المحلية
ً
%20

10

واإلقليمية هي أفضل من يحد من المخاطر وذلك من خالل مواءمة سياسات
التكيف مع تغير المناخ مع االستثمار في التنمية الحضرية .وهي أيضًا أفضل
من يقوم بتنسيق االستجابات للكوارث عبر القطاعات.
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أﻗل ﻣن 100

%0

84

سواء كان األمر يتعلق بأشخاص تم إجالؤهم وإيوائهم بسبب إعصار ،أو نازحين

الحرجة البيئية واالجتماعية قبل أن يقرر الناس الهجرة أو يُجبرون على الفرار.

داخليًا فارين من نزاع ،أو رعاة يمارسون التنقل الرعوي ،أو مهاجرين باحثين

ويكون لتصورات المخاطر ،والتفضيالت الفردية والثقافية ،والتعلق بالمجتمع

عن مصادر دخل بديلة أو حتى أفراد مجتمعات تم إعادة توطينهم/نقلهم من مناطق

كبير
دور ٌ
والمكان ،والتطلعات والتوقعات الخاصة بمناطق الوجهة النهائية للنزوحٌ ،

معرضة للخطر ،ويسعى األشخاص من خالل تنقلهم إلى الحد من اآلثار الفعلية

في ذلك .ومن المطلوب إرساء فهم أفضل لهذه العوامل والقرارات التي يبلغونها

والمحتملة للمخاطر الموجودة في مناطقهم األصلية 397.ويعتمد نجاحهم إلى حد
كبير على ما إذا كانت إستراتيجية إدارة المخاطر تعي المخاطر حقًا أم ال.

لتقديم دعم أفضل لكل من األشخاص الذين أجبروا على الفرار واألشخاص الذين
يتعين عليهم البقاء في أماكنهم.
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ويتمحور التحرك والتنقل في جميع أشكاله في األساس حول إدارة المخاطر.

وتُظهر األمثلة من جميع أنحاء العالم أنه يجب الوصول إلى مجموعة من النقاط
405

406

ويمكن فرض عدم التنقل ولكنه أيضًا أمر اختياري
وعند وقوع كارثة ،ال يفر بالضرورة جميع أفراد المجتمع .فقد ال يتمكن البعض
من االنتقال والتحرك حتى لو تعطلت سبل عيشهم وتضررت أو دمرت منازلهم
 .ويمكن أن يحدث "النزوح في الموقع" نتيجة مجموعة متنوعة من األسباب،
منها الفقر واإلعاقة وإدراك المخاطر ومجموعة من العوامل الثقافية والتفضيالت
الفردية.

398

وهناك أيضًا العديد من حاالت عدم التنقل القائمة على "االنصياع".

399

وال يتم

أخذها في االعتبار في الغالب عند تخطيط التكيف والتأقلم أو أنظمة إدارة الكوارث
أو توقعات المستقبل الديموغرافي .فمثالً ،يواجه سكان جزر المحيط الهادئ خطر
فقدان األراضي بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة مخاطر الكوارث ،ومع
ذلك قد يختارون البقاء هناك 400.وإن األشخاص الذين يُعتبرون محاصرين بعد
الكوارث في اليابان ربما اختاروا في الواقع عدم االستجابة للتحذيرات المبكرة
والنصائح التي تطالبهم باإلجالء.

401

وإن فهم العوامل التي تؤثر على قرار

األشخاص بالبقاء أو المغادرة واختيارهم للوقت والمكان أمر حيوي ومهم ويحدد
األفراد على أنهم مقررين لمصيرهم.

402

ويحدث النزوح في المنطقة الصومالية في إثيوبيا بين الرعاة والرعاة الزراعيين
غير القادرين أو غير الراغبين في االستمرار أو العودة إلى حياة البدو أو شبه البدو
 .وتُظهر األبحاث التي أجريت بعد آخر موجة جفاف كبرى في القرن األفريقي
في عام  2017أنه عندما فقدت هذه المجتمعات سبل عيشها ،خاصة الماشية
ومناطق الرعي ،لم يَعُ ْد متاح لها خيار االنتقال والتحرك إلى أي مكان آخر.

403

وفي الفلبين ،أدى نقص الموارد المالية ومحدودية الشبكات االجتماعية إلى منع
األشخاص من الخروج من المناطق المعرضة للمخاطر ،مما جعلهم في وضع
شديد التعرض لخطر النزوح وفي موقف ضعف في مواجهته .ويتجلى النزوح
هنا على شكل تقييد للتنقل والحركة .وبدالً من إجبارهم على التنقل والتحرك ،فال
يمكنهم التنقل والتحرك بحرية مرة أخرى بمجرد نزوحهم.

85

404

بونتالند ،الصومال ،هي وجهة للعديد من النازحين داخليا ً الفارين من النزاع
والعنف في جنوب البالد .تعرضت المنطقة ألمطار غزيرة وفيضانات في
شهري إبريل/مايو  2020مما أدى إلى نزوح عدد من النازحين داخليا ً للمرة
الثانية .المجلس النرويجي لالجئين/مختار نور ،إبريل .2020

والتجهيز لها ولكن ال يمكن منعها على الرغم من مرور عقود من الزمان تم فيها

من المرجح أن يزيد من النزوح في المستقبل.

بناء أدلة تثبت العكس .كما أن للتعامل مع تعرض األشخاص واألصول للخطر

ظل سكان العالم عند مستواهم الحالي ،فإن خطر النزوح المرتبط بالفيضانات

كثيرا ما يتم التغاضي عنه وغالبًا ما تركز
دورا حيويًا
ً
وضعفهم في مواجهتها ً

سيزداد بنسبة أكثر من  %50مع زيادة كل درجة حرارة من درجات اإلحتباس

المناهج على تدابير التخفيف الهيكلية واإلستجابات للمخاطر نتيجة لذلك.

الحراري(انظر الشكل .)50

407

410

وتوضح األبحاث أنه حتى لو

411

وغالبًا ما يُنظر إلى الدور الذي يقوم به تغير المناخ في تحفيز النزوح الناجم عن

وتشير دراسات أخرى إلى أن الظواهر الجوية المتطرفة ،التي تقع خارج جميع

الكوارث على أنه دور مباشر ،لكن األدلة ال تدعم هذه الفرضية .ولقد ثبت أن
تغير المناخ يجعل بعض األخطار في بعض المناطق أكثر تواترا ً شدة .وتتسبب

نماذج التنبؤات ،يمكن أن تحدث بآثار تتجاوز ما حدث بالفعل أو ما هو متوقع

الظواهر المناخية المتطرفة مثل الفيضانات والعواصف والجفاف في أكثر من

حتى اآلن 412.ومن المهم مالحظة أن جميع هذه النماذج ال تحتوي إال على
مستويات عالية من عدم اليقين ،ولكن من المحتمل أيضًا أن تعطي تقديرا ً أقل من

408

الواقع .ويكون النزوح الناجم عن الكوارث نتيجة لعملية معقدة فضالً عن عدة

ومع ذلك ،ال ترتبط جميع الكوارث ذات الصلة بالطقس والنزوح المرتبط بها
ارتبا ً
مباشرا بتغير المناخ ،كما أن األحداث غير المتطرفة يمكن أن تؤدي
طا
ً

دوافع ومحفزات .وتحدد العديد من العوامل الديموغرافية والتاريخية والسياسية

 %89من إجمالي حاالت النزوح الناجمة عن الكوارث(انظر الشكل .)49

إلى حدوث كوارث ونزوح 409.ومن المعقول بالتأكيد أن يؤدي المناخ إلى زيادة
النزوح ،لكن لم يتم قياسه بشكل مقنع بعد.

واالجتماعية واالقتصادية ما إذا كان بإمكان األشخاص تحمل آثار الخطر أم يجب
أن يتم إجبارهم على مغادرة منازلهم .ويتفاعل تغير المناخ معها جميعًا ،وليس
بالضرورة أن يؤدي إلى النزوح بشكل مباشر ،ولكن يكون عامل ضغط إضافي
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النزوح الناجم عن
الكوارث ودور تغير
المناخ

ال يزال هناك تصور شائع بأن الكوارث هي أمور طبيعية ويمكن االستعداد

وثمة اتفاق واسع بين العلماء على أن تغير المناخ باالقتران مع عوامل أخرى

عندما تكون الموارد الطبيعية واالجتماعية وقدرات البشر واألنظمة منهكة بالفعل.

 %11.1ﺟﯾوﻓﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ

 %88.9ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟطﻘس

 156ﻣﻠﯾون

%49

 119ﻣﻠﯾون

%37.4

 33.5ﻣﻠﯾون

%10.5

 3.4ﻣﻠﯾون

 2.4ﻣﻠﯾون

 1.8ﻣﻠﯾون

 1.1ﻣﻠﯾون

 1.1ﻣﻠﯾون

ﺣراﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت

اﻟﺟﻔﺎف

اﻟﺑراﻛﯾن

اﻟﺣرارة اﻟﺷدﯾدة

اﻻﻧﮭﯾﺎرات اﻷرﺿﯾﺔ

%1.05

اﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت

اﻟﻌواﺻف

اﻟزﻻزل

%0.74

%0.55

%0.36

%0.36

نتيجة لتقريب األرقام ،قد ال يتوافق إجمالي بعض األرقام مع مجموع األرقام المنفصلة بالضبط.

الشكل  :49حاالت النزوح الجديدة بسبب الكوارث :التحليل حسب المخاطر ()2020-2008
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تضرر فصل في مدرسة في مجتمع التينيدور ،غواتيماال ،بعد امتالء وفيضان
نهر موتاغوا بسبب إعصاري إيتا وإيوتا.
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وثمة حاجة إلى إرساء فهم أعمق ومشترك لطبيعة المخاطر متعددة المستويات

ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﻧزوح ﺑﺳﺑب اﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت ﻓﻲ ظل ﺳﯾﻧﺎرﯾو ارﺗﻔﺎع
اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت وﺗرﻛﯾز ﻏﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
)ﺳﯾﻧﺎرﯾو (RCP6.0-SSP4

والمتداخلة التي يواجهها األشخاص وكيفية تشكيل تغير المناخ ألنماط النزوح.
فنحن بحاجة إلى البناء على االعتراف المتزايد بوجود ممارسات جيدة إلنشاء

500

ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﻧزوح ﺑﺳﺑب اﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت
ﻓﻲ ظل ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻧﺧﻔﺎض اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت وﺗرﻛﯾز ﻏﺎزات
اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري وﺗﻧﻣﯾﺔ أﻛﺛر اﺳﺗداﻣﺔ
)ﺳﯾﻧﺎرﯾو (RCP2,6-SSP1

300

ﺧط
اﻷﺳﺎس اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
200

ﻧﺳﺑﺔ ) (%اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﻧزوح

400

ومشاركتها ونقل الدروس المستفادة منها.
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5

ﻣﺎذا ﯾوﺿﺢ ھذا اﻟرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ؟
ﯾوﺿــﺢ ھــذا اﻟرﺳــم اﻟﺑﯾﺎﻧــﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾــرات ﻓــﻲ ﻣﺧﺎطــر اﻟﻧــزوح اﻟﻧﺎﺟــم ﻋــن اﻟﻔﯾﺿﺎﻧــﺎت ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺧــط اﻷﺳــﺎس اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ .ﺗُظﮭــر اﻟﻣﻧﺎطــﻖ اﻟﻣظﻠﻠــﺔ اﻟﺳــﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟﻣﺧﺎطــر
اﻟﻧــزوح اﻟﻧﺎﺟــم ﻋــن اﻟﻔﯾﺿﺎﻧــﺎت اﺳــﺗﺟﺎﺑﺔً ﻟﻠﺗﻐﯾــرات ﻓــﻲ ﺗرﻛﯾــزات ﻏــﺎزات اﻻﺣﺗﺑــﺎس اﻟﺣــراري واﻷﻧظﻣــﺔ اﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ وﻣﺳــﺎرات اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾــﺔ .ﺗوﺿــﺢ
اﻟﺧطوط اﻟﻣﺗﻘطﻌﺔ ﻣﺗوﺳط اﻟﻘﯾم.

4
5

أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ھطول اﻷﻣطﺎر ﻓﻲ ﺷرق أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن  40ﻋﺎ ًﻣﺎ )ﻣﺎرس  -ﻣﺎﯾو(:
أﻛﺛر ﻣن ﻣﻠﯾون ﺣﺎﻟﺔ ﻧزوح ﺑﺳﺑب اﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت ﻓﻲ  8ﺑﻠدان.
ﻣوﺳم أﻋﺎﺻﯾر اﻟﻣﺣﯾط اﻷطﻠﺳﻲ اﻟﻧﺷطﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص )ﯾوﻧﯾو  -ﻧوﻓﻣﺑر( :ﺗﺳﺑﺑت أﻋﺎﺻﯾر ھﺎﻧﺎ
وإﺳﺎﯾﺎس وﻟورا وﺳﺎﻟﻲ وإﯾﺗﺎ وﻟوﺗﺎ ﻓﻲ  2.7ﻣﻠﯾون ﺣﺎﻟﺔ ﻧزوح.
ﻣوﺳم اﻷﻋﺎﺻﯾر ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﮭﻧد )ﻣﺎﯾو  -دﯾﺳﻣﺑر( :ﺗﺳﺑب إﻋﺻﺎر أﻣﻔﺎن ﻓﻲ  5ﻣﻼﯾﯾن ﺣﺎﻟﺔ
ﻧزوح .ﻛﺎن اﻹﻋﺻﺎر اﻻﺳﺗواﺋﻲ ﻏﺎﺗﻲ أﻗوى إﻋﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق وﺻل إﻟﻰ اﻟﯾﺎﺑﺳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺻوﻣﺎل ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ  42,000ﺣﺎﻟﺔ ﻧزوح.
ﻣوﺳم اﻷﻋﺎﺻﯾر ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ )ﻧوﻓﻣﺑر  -دﯾﺳﻣﺑر( :ﻛﺎن إﻋﺻﺎر ھﺎروﻟد ﺛﺎﻧﻲ
أﻗوى إﻋﺻﺎر اﺳﺗواﺋﻲ ﯾﺿرب ﻓﺎﻧواﺗو ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ،ﺣﯾث ﺗم ﺗﺳﺟﯾل  93,000ﺣﺎﻟﺔ ﻧزوح
ﻓﻲ  4ﺑﻠدان.
راﺑﻊ أﻛﺛر اﻷﻋوام دﻓﺋًﺎ ﻓﻲ أﺳﺗراﻟﯾﺎ )ﯾﻧﺎﯾر -دﯾﺳﻣﺑر( :أﺳﻔرت ﺣراﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻋن 47,000
ﺣﺎﻟﺔ ﻧزوح.

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

نطاق خيارات أوسع لألشخاص المعرضين لخطر النزوح أو النازحين بالفعل،

اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ:
ﺧــط اﻷﺳــﺎس اﻟﺗﺎرﯾﺧــﻲ :ﯾﺗــم اﺧﺗﺑــﺎر اﻟﻧﻣــﺎذج ﻣــن ﺧــﻼل ﻣﺣــﺎﻛﺎة ﺧــط اﻷﺳــﺎس اﻟﺗﺎرﯾﺧــﻲ اﻟﻣﺣﺳــوب ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﻣــدى ﺗواﺗــر وﺷــدة ﻣﺧﺎطــر اﻟﻔﯾﺿﺎﻧــﺎت ،ﻣــن  1976إﻟــﻰ  ، 2005وﺑﯾﺎﻧــﺎت
اﻟﺳﻛﺎن ﻟﻌﺎم .2000
ﻣﺳــﺎرات اﻟﺗرﻛﯾــز اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾــﺔ :ﺗﺻــف ﻣﺳــﺎرات اﻟﻘــرن اﻟﺣــﺎدي واﻟﻌﺷــرﯾن ﻣــن ﺣﯾــث اﻧﺑﻌﺎﺛــﺎت ﻏــﺎزات اﻻﺣﺗﺑــﺎس اﻟﺣــراري وﺗرﻛﯾــزات اﻟﻐــﻼف اﻟﺟــوي واﻧﺑﻌﺎﺛــﺎت ﻣﻠوﺛــﺎت اﻟﮭــواء اﻷﺧــرى
وﺗﻐﯾر اﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ).(IPCC

2

اﻟﻣﺳﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ :ﺗﺻف ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.

ھﺎﻧﺎ

ﺳﯾﻧﺎرﯾو : RCP6.0-SSP4ﯾﻌﻧﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري ﻣﻊ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ.
ﺳــﯾﻧﺎرﯾو  :RCP2.6-SSP1ﯾﻌﻧــﻲ ﺑــذل ﺟﮭــود أﻗــوى ﻟﺗﺧﻔﯾــف ﻏــﺎزات اﻻﺣﺗﺑــﺎس اﻟﺣــراري ﺣﯾــث ﯾﺗﺣــول اﻟﻌﺎﻟــم ﻧﺣــو ﻣﺳــﺎر ﺗﻧﻣﯾــﺔ أﻛﺛــر اﺳــﺗداﻣﺔ .وﯾﮭــدف ھــذا اﻟﺳــﯾﻧﺎرﯾو إﻟــﻰ إﺑﻘــﺎء
اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أﻗل ﻣن درﺟﺗﯾن ﻣﺋوﯾﺗﯾن أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت درﺟﺎت اﻟﺣرارة ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ.

إ

ﺳﺎﻟﻲ

الشكل  :50التغييرات في مخاطر النزوح الناجم عن الفيضانات ،مع مراعاة مختلف سيناريوهات المناخ والتنمية

ﯾوﺗﺎ

أﻣﻔﺎن

إقامة إرتباط مباشر بين تغير المناخ والنزوح ،ال لشيء إال ألن بيانات النزوح
الناجم عن الكوارث لم تكن متاحة إال لفترة تزيد قليالً عن عقد من الزمان.

ويمكن فهم تغير المناخ على أنه سبب للنزوح في حد ذاته ،عندما تُفقد األراضي

ﺗﻲ
ﻏﺎ

ليس مع أكبر عدد من حاالت النزوحالتي تسببت فيها .وليس من الممكن حاليًا

األحداث المتطرفة مثل هذا العدد الكبير من حاالت النزوح (انظر الشكل .)51

1

ﻟورا

لقد شهد العقدين الماضيين تسعة عشر عاما من أشد األعوام حرارة على اإلطالق

إﯾﺗﺎ

وقد يتزامن ذلك مع زيادة األضرار والخسائر التي تسببها الظواهر الجوية ،ولكن

العديد من الظواهر الشاذة في عام  ،2020مثل إعصار جاتي في الصومال
وموجة الحر في أستراليا ،في حدوث حاالت نزوح كبيرة ،ولكن لم تُحدث جميع

3

س

ﺳﺎﯾﺎ

إ

الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل؛ وإن عامل التفاقم
ونظرا ألن المناخ يختلف بشكل طبيعي من عام إلى آخر ،يستخدم علماء المناخ
ً

الواضح ،يكون عندما تضعف سبل العيش بسبب تدهور التربة وفقدان خدمات

متوسطات قياسية لدرجات الحرارة وهطول األمطار والرطوبة وسرعة الرياح

النظام اإليكولوجي؛ ويزيد عامل التفاقم الخفي من شدة العواصف ويغير أنماط

على مدى  30عا ًما .وهي تسمى " المناخ الطبيعي" 413وقد يكون من المفيد أيضًا

هطول األمطار مما يؤدي إلى حدوث فيضانات .كما يمكن أن يضاعف من

التفكير في ظواهر المناخ الشاذة ومقارنتها ببيانات النزوح المتاحة .وقد تسببت

اآلثار السلبية للنزوح.
اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﺗﺿررة ﺑﺑﻌض اﻟظواھر اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻟﺷﺎذة اﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 2020

89

)اﻟﻣﺻﺎدر :اﻹدارة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﯾطﺎت واﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ،ﻧﺎﺳﺎ ،ﻣرﻛز اﻟﺗﻧﺑؤات واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ(

الشكل  :51ظواهر المناخ الشاذة الكبيرة وأحداث النزوح في عام 2020

90

الحرارة وتدهور األراضي وفقدان التنوع البيولوجي وتحمض المحيطات والتملح

المخاطر نفسها فحسب .ويتم تحديدها إلى حد كبير من خالل تعرض األشخاص

وارتفاع مستوى سطح البحر ،أصبحت أكثر وضو ًحا كل عام.

للخطر وضعفهم وفعالية االستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث والتأقلم

414

والتكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة .فعلى سبيل المثال ،يمكن أن
كما أنها تؤدي إلى النزوح ،ولكن يكون نطاق الظاهرة غير معروف ألنه يكون

تقلل غابات المنغروف واألراضي الرطبة السليمة من فقدان األراضي وتأثير

من الصعب مراقبتها بشكل خاص 415.وتمهد العمليات بطيئة الحدوث مع العوامل

العواصف على السواحل المعرضة لألخطار ،وبالتالي حماية المنازل وتقليل

االجتماعية واالقتصادية واإلدارية الطريق ألسباب محددة للنزوح .وهي تشمل

مخاطر النزوح 426.وهي توفر األمن المائي والغذائي ،وتزيد من قدرة المجتمعات

فقدان األرض أو سبل كسب العيش أو المواد الغذائية أو المياه ،وآثار الكوارث

الساحلية على الصمود .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن تقلل االستجابة الفعالة

مفاجئة الحدوث التي زاد تواترها وشدتها بسبب تغير المناخ.

لألزمات وإعادة اإلعمار بشكل كبير من مدة النزوح الناجم عن الكوارث واآلثار

416

السلبية المرتبطة به والتي تؤثر على سبل كسب العيش والصحة والتعليم.
ومع ذلك ،بدأت أدلة بالظهور تؤكد أن المسألة تشكل مصدر قلق متزايد وتشير
إلى سبل معالجتها 417.كما أن المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر آخذ في

وتتحد األحداث بطيئة الحدوث في كثير من األحيان مع عوامل مناخية أخرى

االرتفاع ،ومن المتوقع أن يتسبب في تملح التربة ،وتسرب المياه المالحة إلى

أو مجموعة من العوامل االجتماعية واالقتصادية لتوليد مستويات نزوح حرجة.

طبقات المياه الجوفية العذبة ،وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الساحلية ،بما في
418
ً
ذلك الطرق والموانئ ،وفقدان األراضي.
فضال عن أن تدهور النظم البيئية

سا قيمة حول هذه المستويات
وتعطي المقارنة بين البلدان والسياقات المختلفة درو ً
وعمليات صنع القرار المعقدة المتعلقة بالنزوح (انظر دائرة الضوء صفحة .)93
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األحداث بطيئة
الحدوث والنزوح
الداخلي

إن آثار تغير المناخ بطيئة الحدوث ،مثل التصحر والتراجع الجليدي وزيادة درجات

ومع تك ُّ
شف األحداث بطيئة الحدوث ،فإن آثارها ونتائجها ال تتشكل من خالل

الساحلية يقلل من الحماية من العواصف وأمواج التسونامي وغيرها من األحداث
مفاجئة الحدوث ،مما يجعل األشخاص أكثر عرضة للخطر ويزيد من ضعفهم
في مواجهته ويزيد من مخاطر نزوحهم.
نظرا
وهذه المسألة وثيقة الصلة بالدول الجزرية الصغيرة النامية بشكل خاصً ،
النخفاض ارتفاعها ومحدودية أراضيها واعتمادها على الموارد الطبيعية والزراعة
ونظرا إلى أن تسرب المياه المالحة يهدد األمن الغذائي والمائي،
من أجل المعيشة.
ً
وأن الفيضانات المنتظمة وزحف البحر يؤثران على المدن والقرى ،فقد يتعين على
أرض مرتفعة أو جزر أكبر.
المجتمعات بأكملها التفكير في االنتقال الدائم إلى
ٍ

419

ويؤدي تدهور التربة وزيادة درجات الحرارة ،األمر الذي يقلل منالرطوبة،
إلى فقدان ونقص العناصر الغذائية  ،وتدمير الزراعة وسبل عيش الرعاة.

420

ويتزايد نزوح مجتمعات الرعاة البدو ومجتمعات الرعاة الزراعيين من
مناطقهم التقليدية إلى المدن الصغيرة المجاورة والمناطق شبه الحضرية.

421

وعندما تتحد هذه العوامل مع الجفاف ،يمكن أن تجعل من الصعب تعويض
وإسترجاع سبل عيشهم.

422

إن تسرب مياه البحر والتملح يمنعان إنبات البذور ونمو النبات ،األمر الذي يقلل من
غلة المحاصيل الساحلية وقد يجعل األراضي الصالحة للزراعة غير منتجة .وهما
يلوثان مصادر مياه الشرب ويقوضان األمن الغذائي والمائي لألشخاص ويزيدان
من مخاطر نزوحهم 423.ويؤدي ذوبان وتراجع الجليد  ،وفقدان التنوع البيولوجي،
وتدهور األراضي والغابات ،إلى انخفاض مستوى النظام اإليكولوجي وخدمات
اإلمداد الحيوية لبقاء اإلنسان على قيد الحياة ،مما يدفع األشخاص إلى االنتقال
إلى المناطق التي تكون هذه األمور متاحة فيها 424.وتساهم معظم هذه األحداث
بطيئة الحدوث أيضًا في نتائج الكوارث مفاجئة الحدوث إما من خالل التأثير
على تواترها وشدتها أو تشكيل أثرها على األراضي واألصول واألشخاص.

91

منظر من الجو لألراضي المتضررة من الجفاف في الصومال .شهدت البالد منذ
عام  2017مواسم متتالية من الجفاف وكان حصاد منتصف العام في 2019
هو األسوأ منذ عام  .1995المجلس النرويجي لالجئين/إنجريد بريستيتون،

سبتمبر .2019

425

92

في دائرة الضوء  -المستويات الحرجة للنزوح بسبب
الكوارث في الهند وبيرو وتنزانيا
يعمل تغير المناخ وتغير البيئة على تقويض سبل كسب عيش األفراد في الهند
كبيرا ،ولكن هناك أوجه تشابه في
وبيرو وتنزانيا 427.وتختلف السياقات اختالفًا ً
كيفية تحديد تفاعل العوامل البيئية واالجتماعية لنتائج النزوح وإبراز التدخالت
الممكنة.

وقد تقرر مجموعات أكبر أن تحذو حذو الحشود الكبيرة من األشخاص التي قررت
االنتقال عند انهيار الهياكل االجتماعية والمجتمعية.
ارتبا ً
طا وثيقًا بمفهوم عدم الصالحية للسكن ،سواء من حيث القدرة االستيعابية
428

وترتبط مستويات النزوح

البيئية للمنطقة أو تصورات األفراد لما هو صالح للسكن.

429

ومن المهم فهم

القيود المفروضة على التأقلم والتكيف .وفي الحاالت الثالث المذكورة أعاله ،قد
وتستنفد آثار المناخ الموارد الالزمة الستدامة اإلنتاج الزراعي واستيفاء معايير

يؤدي سيناريو االنبعاثات المعتادة إلى حدوث أزمات إنسانية متتالية ،مما يؤدي

المعيشة األساسية في األماكن التي ال تتوفر فيها سوى بضعة خيارات بديلة لسبل

إلى نزوح جماعي من المناطق غير الصالحة للسكن وترك العديد من األشخاص

كسب العيش .وبمرور الوقت ،يؤدي هذا إلى مستويات حرجة يصبح عندها

اآلخرين عرضة للصدمات وتركهم غير قادرين على االنتقال والتحرك.

األشخاص نازحين أو مجبرين على عدم اإلنتقال .وهذا بدوره يقسم المجتمعات
ويضعف نسيجها االجتماعي والثقافي .ومن بين العوامل الرئيسية التي تحدد
ديناميكيات النزوح بسبب المناخ ،شدة األخطار وسرعة حدوثها واعتماد األسر
على الزراعة وافتقارها لخيارات التكيف والتأقلم المحلية.
إن الهطول غير المنتظم لألمطار في والية أوتارانتشال الهندية يعطل الزراعة
التقليدية .وعندما يصبح التعطل شديدًا بدرجة عالية ،فإنه يؤدي إلى النزوح .وتسبب
ذوبان األنهار الجليدية في نقص المياه في بيرو ،مما تسبب في نزوح األشخاص
من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية .ومع ذلك ،أصبحت المياه أكثر ندرة
في المدن النامية في جبال األنديز وعلى الساحل .وأدت الصدمات المتتالية ،بما
في ذلك الجفاف والفيضانات ،إلى تقويض سبل كسب عيش األفراد في تنزانيا،
مما أجبر البعض على النزوح والبعض اآلخر على االستقرار وعدم االنتقال.
وفي جميع الحاالت الثالث ،تضافرت الضغوط البيئية المتزايدة مع أوجه عدم
المساواة الهيكلية لتؤدي إلى مواقف يقرر فيها األفراد أو األسر أنه ليس لديهم
خيار سوى االنتقال لضمان الحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم وأصولهم .وبدون
تدابير التكيف والتأقلم المناسبة ،بما في ذلك تسهيل الهجرة الداخلية ،فإن تفاقم
آثار المناخ يجعل مثل هذه الحاالت أكثر احتماالً للحدوث.

منظر للصحراء بمواجهة السماء أثناء غروب الشمس في شيلونج ،الهند.
/EyeEmراجان دوتا عن طريق .Getty Images

المناخ والتغير البيئي ،ومخاطر الكوارث ،والنزاع ،والهشاشة والضعف ،والنزوح.

منخفضة بالفعل ،من المرجح أن تؤدي المخاطر البطيئة والمفاجئة الحدوث إلى

ويعيش حوالي  %80من سكان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في أوضاع

تعميق فقرهم .كما وأنها قد تزيد من حاالت عدم المساواة وتقلل من توافر الموارد

430

الشحيحة 435.ولقد تضررت المجتمعات الريفية في السودان بشدة من الجفاف

وحدثت  %95من حاالت النزوح الجديدة الناجمة عن النزاعات المسجلة في

والفيضانات وتفشي الجراد ،مما قلل من األراضي الرعوية المتاحة للرعاة.
ومع اقترابهم من المناطق الزراعية بحثًا عن المراعي ،ازدادت التوترات مع

الشكل .)52

المزارعين ،مما أدى إلى نشوب النزاع وحدوث النزوح.

وتتسم الروابط بين هذه العوامل بالتعقيد وتختلف المسارات التي تسلكها (انظر

وثمة حاجة ماسة إلى إدراك الفروق الدقيقة في مثل هذه التحليالت .فقد ارتبطت

الشكل  .)53وقد يؤدي تغير المناخ واالستغالل المفرط للموارد الطبيعية إلى

الحرب األهلية في سوريا بتأثير تغير المناخ على توافر المياه والجفاف في

تفاقم عدم االستقرار والنزاع ،مما قد يؤدي بدوره إلى النزوح .فقد يمنع النزاع

المنطقة .ورغم ذلك ،نتجت هذه الحرب في الواقع بسبب مجموعة من العوامل

ضعيفة هشة ،حسب ما حددته منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.

جميع أنحاء العالم في بلدان معرضة أو شديدة التعرض آلثار تغير المناخ (انظر

436

األشخاص من االنتقال والتحرك .وقد يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر وشدة

المعقدة بداية من التوترات الدينية واالجتماعية والسياسية إلى الظروف االقتصادية

الظواهر الجوية المتطرفة ويجبر األشخاص على االنتقال ،مما قد يقلل من الضغط

المتدهورة والمظالم ،خاصة بين الشباب 437.ويبدو أن تغير المناخ يتفاعل أيضًا

على الموارد الحالية ولكنه قد يزيد من التوترات مع المجتمعات المضيفة .وقد

مع ديناميكيات النزاع في منطقة بحيرة تشاد .وهو ليس المحرك والدافع الوحيد

يؤدي النزوح الناجم عن النزاعات والكوارث أيضًا إلى زيادة مخاطر الكوارث

أو حتى األساسي ،لكن من الضروري فهم آثاره ومعالجتها كجزء من جهود

في مناطق التي يتم االنتقال إليها (مناطق الوجهة).

تحقيق االستقرار وبناء السالم.
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عندما يجتمع
النزاع والكوارث

تتكون العديد من األزمات الموجودة في هذه األيام نتيجة مزيج معقد من تغير

وفي المواقف التي تكون فيها قدرة األشخاص على الصمود أمام الصدمات

438

وتقدم الدراسات أدلة على بعض هذه الروابط والمسارات ،على سبيل المثال
كيفية ارتباط العمليات بطيئة الحدوث مثل الجفاف بمخاطر النزاع.

431

إال أن

األدلة ال تدعم بشكل قاطع مفهوم الروابط السببية المباشرة بين آثار تغير المناخ
والكوارث والنزوح ومخاطر النزاع.

432

وفي الواقع ،يُظهر تحليل أجري في

شرق إفريقيا أن الجفاف ال يؤدي تلقائيًا إلى استقطاب مجموعات مختلفة أو تقليل
التماسك االجتماعي.

433

ومع ذلك ،يجب إيالء مزيد من االهتمام لعوامل مثل

االعتماد على الموارد الطبيعية والتكوين الديموغرافي الذي قد يزيد أو يقلل من
آثار األخطار المرتبطة بالمناخ على المجتمعات.

ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺣرارة واﻹﻓراط
ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد

95

434

ﻧدرة اﻟﻣﯾﺎه

اﻟﻧزاع

ﻋدم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
ﺳﺑل اﻟﻌﯾش

ﯾزﯾد ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻣن ﺣدة أﺣداث اﻟﻣﺧﺎطر

اﻟﻧزوح ﺑﺳﺑب اﻟﻛوارث

اﻟﺗوﺗرات ﺣول
ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﯾﺎه واﻟﻧزاع

اﻟﻧزوح

زﯾﺎدة اﻟﺗﻌرض وﺿﻐط اﻟﻣوارد
ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻖ اﻟوﺟﮭﺔ

منطقة غمرتها السيول في مخيم كفرلوسين للنازحين شمال غرب سوريا ،في

أعقاب بعض أعنف العواصف الشتوية هذا الموسم .لقد أغرقت األمطار الخيام
وقطعت الطرق المؤدية إلى المخيمات © .اليونيسيف/UN0405685/أكاشا،
يناير .2021

الشكل  :52أمثلة على المسارات في العالقة بين تغير المناخ والكوارث والنزاع والنزوح

اﻟﻧزوح

اﻻﺳﺗﯾطﺎن ﻓﻲ
اﻷراﺿﻲ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ

زﯾﺎدة اﻟﺗﻌرض
ﻟﻠﻛوارث واﻟﺗﺄﺛر ﺑﮭﺎ

اﺷﺗداد ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
واﻟﺻراع

96
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الشكل  :53عدد حاالت النزوح الجديدة الناجمة عن النزاعات وضعف البلدان وف ًقا لمؤشر التكيف العالمي لجامعة نوتردام

وعندما تضرب الكوارث المخيمات والمستوطنات الحضرية العشوائية ،فغالبًا ما

عدة مرات في السنوات األخيرة ،مما اضطرهم إلى الفرار للمرة الثانية وأحيانًا

تدفع النازحين داخليًا والالجئين إلى النزوح لمرة ثانية ،مما قد يوقعهم ويحصرهم

مؤخرا في شهر يناير .2021
للمرة الثالثة أو الرابعة .وقد حدث هذا
ً

في حلقة مفرغة من الضعف والمخاطر.

439

440

التي نجت إلى حد كبير من النزاع حتى وقت قريب ،موطنًا لحوالي  770ألف
نازح داخليًا كما هو في شهر مارس .2019

441

ومع ذلك ،اندلعت األعمال

العدائية في المحافظة في أوائل عام  .2020وقد أدت إلى نزوح جديد ونزوح

وتؤدي الفيضانات أكثر من أي

خطر آخر إلى هذا النوع من النزوح ،غالبًا في المواقف التي طال أمدها بالفعل.

وقد القت األحداث األخيرة التي حدثت في محافظة مأرب اليمنية الضوء أيضًا

للمرة الثانية ،وفاقمت الظروف المعيشية لدى النازحين داخليًا وزادت من المخاطر

وقد تسببت الفيضانات في محافظة إدلب شمال سوريا في إغراق خيام النازحين

على التداخل بين النزوح الناجم عن النزاع ومخاطر الفيضانات .وكانت مأرب،

التي يواجهونها .ثم تحمل النازحون داخليًا أيضًا وطأة الفيضانات في شهر مارس

97

وشهر إبريل وشهر يوليو.

442
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األشخاص 443.كما ال يتم تقديم المفهوم بانتظام في وسائل اإلعالم واستطالعات

األفكار التي نوقشت بالفعل والتي لم يتم توضيحها جليًا بعد بشأن دور تغير

الرأي فيما يتعلق بالمخاطر العالمية وبعض الدراسات التي تفيد بأن تغير المناخ

المناخ في النزوح بسبب الكوارث ،ولسد الفجوات في إطار عمل سنداي وجدول

444

فعلى عكس الميثاق العالمي بشأن الالجئين

سيؤدي إلى نزوح جماعي وتدفقات هجرة دولية جديدة كبيرة يؤكدها العلم.

أعمال عام  2030واتفاقية باريس.

451

كثيرا ما تركز سياسات الهجرة ونُهج النزوح على
فعلى الرغم من عدم وجود أدلةً ،

( ،)GCRالذي يستبعد صراحة تغير المناخ كمحرك ومحفز لتحركات وانتقاالت

ردع تنقل وتحرك البشر .ومع ذلك ،يقر عدد من أطر العمل العالمية واإلقليمية بأن

الالجئين ،فإن االتفاق العالمي من أجل الهجرة يتضمن أحكا ًما قوية متعلقة بالنزوح

التنمية المستدامة وبناء السالم والحد من مخاطر الكوارث هي طرق أكثر فعالية

الناجم عن الكوارث .وتؤكد مقدمته أن الميثاق يستند من بين أمور أخرى على

للتخفيف من النزوح والمخاطر .كما أن التطورات األخيرة على جميع المستويات

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس وإطار عمل

بداية من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي تثبت الحاجة إلى زيادة االستثمار

سنداي.

452

في بناء القدرة على الصمود والمرونة على المدى الطويل وتحسين التفاعل بين
االستجابات اإلنسانية وجهود التنمية.

ويعد إنشاء الفريق الرفيع المستوى التابع لألمين العام لألمم المتحدة والمعني
بالنزوح الداخلي خطوة أخرى نحو تعزيز أطر العمل والعمليات المختلفة .وإن

ويعد تحرك وانتقال البشر في مواجهة التغير البيئي إستراتيجية تكيف قديمة من

اختصاصات الفريق تكلفه بوضع توصيات لتعزيز "التعاون بين الجهات اإلنسانية

445

واإلنمائية ،وعند االقتضاء التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث،

قدم البشرية وكانت دائ ًما جز ًءا من التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية.

وعلى هذا النحو ،من الضروري تقبل الهجرة كجزء من تخطيط التكيف لتعزيز

والجهات الفاعلة في مجال السالم [ ]...في معالجة وتقليل النزوح الداخلي".

التنمية المستدامة والرفاهية ،والحد من النزوح في المستقبل.

ومن المقرر أن يقدم الفريق تقريره إلى األمين العام في شهر سبتمبر ،ومن المتوقع

وتحرز عمليات السياسة الدولية والتعاون
تقد ًما بطيئ ًا ،لكنها تتحرك في االتجاه الصحيح

453
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معالجة النزوح
الناجم عن
الكوارث :أوجه
التقدم والدروس
المستفادة

وال تتحول الكوارث تلقائيًا إلى تحركات وانتقاالت واسعة النطاق من قبل

ويقدم االتفاق العالمي من أجل الهجرة على وجه الخصوص فرصة مهمة لتوحيد

أن يعطي أولوية لموضوع الوقاية  ،مما يوفر فرصة أخرى للدعوة إلى نهج
متكامل للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ والهجرة.

مؤخرا ،لكن هذه المشكلة
كبيرا
وقد اجتذب النزوح الناجم عن الكوارث اهتما ًما
ً
ً

مؤخرا،
ونظرا للطبيعة القانونية المرنة لجميع أطر العمل هذه وعدم اعتمادها إال
ً
ً
فلن يتم التنفيذ بقوة على أرض الواقع .ومع ذلك ،هناك ما يدعو لألمل في

لم تكن تحظى باهتمام كبير في الخطاب العام والسياسي حتى مطلع هذا القرن.

التطورات فيما يخص السياسات المتعلقة بالتنقل والتحرك البشري على نطاق

وقد تم االعتراف بها ألول مرة في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالنزوح الداخلي

أوسع على المستوى اإلقليمي (انظر دائرة الضوء ،صفحة .)103

في عام  ،1998ثم على المستوى اإلقليمي في اتفاقية كمباال في عام ،2009
ومنذ ذلك الحين ظهرت هذه الظاهرة في عدد من عمليات السياسات الدولية
والمشاورات وأطر العمل اإلقليمية (انظر الشكل  ،54صفحة .)102

446

وقد

مهدت الطريق لخطاب أكثر طمو ًحا بشأن الحد من مخاطر النزوح وضمان الدعم
والحماية للنازحين داخليًا.
وقد تم االعتراف رسميًا بالروابط بين تغير المناخ والنزوح ألول مرة على
المستوى العالمي في مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ (الدورة السادسة عشرة
لمؤتمر األطراف) في عام  .2010ويدعو إطار عمل كانكون للتكيف األطراف
إلى اتخاذ تدابير "فيما يتعلق بالنزوح الناجم عن تغير المناخ" 447.وقد أدت مبادرة
نانسن التي تقودها الدولة وما أعقبها ،وهي المنصة المعنية بالنزوح الناجم عن
الكوارث ،إلى زيادة وضوح القضية في عمليات السياسة الدولية.

448

وال يعترف إطار عمل سنداي تما ًما بدور تغير المناخ في تحفيز النزوح الناجم
سا لعمل ملموس إذا كانت
عن الكوارث ،لكنه يتضمن أحكا ًما يمكن أن تكون أسا ً
الدول وشركاؤها راغبين في ذلك 449.كما أن توصيات فرقة العمل المعنية بالنزوح
( )TFDبموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (،)UNFCCC
والتي تم وضعها في مفاوضات المتابعةإلتفاقية باريس ،وتوصيات االتفاق العالمي
من أجل الهجرة ( )GCMتشمل أيضًا :التوصل إلى أحكام بعيدة المدى بشأن
النزوح بسبب المناخ ،بما في ذلك الوقاية والحلول الدائمة.

99

أرض مزروعة على تالل منطقة دجوغو في مقاطعة إيتوري بجمهورية
قطع
ِ
الكونغو الديمقراطية .لقد أدى النزوح إلى تفاقم النزاعات المتعلقة بالحدود البرية،
والتي كانت مصدرً ا للنزاعات بين المجتمعات المحلية .المجلس النرويجي لالجئين/

توم بيير-كوستا ،نوفمبر .2020
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1998

اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻧزوج اﻟداﺧﻠﻲ
ﺗﻌرﯾف اﻟﻧﺎزﺣﯾن داﺧﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭم أﺷﺧﺎص أﺟﺑروا ﻋﻠﻰ اﻟﻔرار ،ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ أﻣور ،ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أو
اﻟﺗﻲ ﻣن ﺻﻧﻊ اﻹﻧﺳﺎن

ً
ﺻراﺣﺔ ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣﺣر ًﻛﺎ ﻟﻠﻧزوح ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ أﻓرﯾﻘﯾﺎ
ﺗﻌﺗرف

2010

إطﺎر ﻛﺎﻧﻛون اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗﻛﯾف
أول إطﺎر ﻋﺎﻟﻣﻲ ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟرواﺑط واﻟﺻﻼت ﺑﯾن ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﻧزوح

2012
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2009

اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻛﻣﺑﺎﻻ

ﻣﺑﺎدرة ﻧﺎﻧﺳن
أطﻠﻘﺗﮭﺎ ﺳوﯾﺳرا واﻟﻧروﯾﺞ ﻛﻣﻧﺻﺔ ﺗﻘودھﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻧﺎزﺣﯾن ﻋﺑر اﻟﺣدود ﺑﺳﺑب اﻟﻛوارث
وﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ

2015

ﺳﻧداي ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
إطﺎر ِ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن 2030 - 2015
ﯾﺗﺿﻣن ﻧﺻوﺻًﺎ وأﺣﻛﺎﻣًﺎ ﻣﮭﻣﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻧﻘل اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻛوارث

 2030ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

ﺗﺗﺿﻣن إﺷﺎرات ﻗوﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﮭﺟرة ،ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻻ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﻘﺿﯾﺗﯾن ﺻراﺣﺔ

اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﯾس
ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻓرﻗﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧزوح )(TFD

2016

اﻟﻣﻧﺻﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧزوح/اﻟﺗﺷرد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻛوارث
ﺗﻠﻲ ﻣﺑﺎدرة ﻧﺎﻧﺳن

2018

اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﮭﺟرة واﻟﻼﺟﺋﯾن
ﺗﺗﺿﻣن أﻗﺳﺎﻣًﺎ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﮭﺟرة واﻟﻧزوح ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﻛوارث

2019
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امرأة تمأل ما ًء من النهر الرئيسي في أوفيرا ،مقاطعة كيفو الجنوبية في جمهورية

الكونغو الديمقراطية .تسببت األمطار الغزيرة في شهر إبريل  2020في إرتفاع
مستوى مياه نهر مولونجوي في مدينة أوفيرا لتتجاوز ضفافه ،مما أدى إلى حدوث

فيضان ونزوح جماعي © .اليونيسيف/UN0402424/براون ،نوفمبر .2020

اﻟﻔرﯾﻖ اﻟرﻓﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧزوح/اﻟﺗﺷرد اﻟداﺧﻠﻲ
ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺿﻣﯾن اﻟﻧزوح اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﻛوارث ﻓﻲ ﺧطﺔ ﻋﻣﻠﮫ

102

الشكل  :54الجدول الزمني ألطر العمل واإلنجازات الدولية في معالجة النزوح الناجم عن الكوارث والتنقل والتحرك البشري المرتبط بتغير المناخ

دائرة الضوء  -دروس من التعاون اإلقليمي

يتطلب النجاح في معالجة التنقل والتحرك البشري المرتبط بالمناخ التزا ًما سياسيًا

وتوفر أطر العمل اإلقليمية التوجيه اإلستراتيجي ،لكنها تعتمد على التنفيذ على

مستدا ًما وقدرات وموارد كافية على مختلف المستويات 454.وتوضح أمثلة من ثالث

المستوى الوطني .ويعد نهج فيجي النظامي للتعامل مع عمليات إعادة التوطين/
ونظرا لقابليته للتأثر بالمخاطر مثل
اإلنتقال المرتبطة بالمناخ مثاالً جيدًا على ذلك.
ً

لقد صادقت الهيئة الحكومية للتنمية ( )IGADعلى بروتوكول لحرية الحركة

455

ارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات واألعاصير ،يقوم البلد بمراجعة النقل

والتنقل في عام  2020بعد سنوات من المفاوضات.

وتدعو المادة  16من هذا

الدائم للبنية التحتية والمجتمعات بأكملها .هذا ،وتشير التقييمات الرسمية إلى أن

البروتوكول الدول األعضاء للسماح للنازحين بسبب الكوارث بالتماس اللجوء إلى

مناطق  -المحيط الهادئ والبحر الكاريبي والقرن اإلفريقي  -كيف يمكن ألطر
عمل السياسات اإلقليمية وبروتوكوالت الهجرة أن تحسن إدارة هذه الظاهرة.

كما وتوضح األمثلة المذكورة هنا أنه ال يوجد مخطط لكيفية تحقيق تقدم في
معالجة التنقل والتحرك البشري المرتبط بالمناخ .والمطلوب هو التعاون المالئم
بين الكيانات الوطنية الراغبة في تمهيد الطريق والمنظمات اإلقليمية التي توفر
منبرا لتبادل األفكار وتطوير السياسات المشتركة .وفي جميع المناطق الثالث،
ً

أكثر من  80قرية قد تحتاج إلى النقل وإعادة لتوطين سكانها.

457

منطقة البحر الكاريبي

يدرك المعنيون قيمة التعاون بين المؤسسات والتبادل عبر القطاعات من خالل

تبنت منظمة دول شرق الكاريبي ( )OECSمعاهدة باستير المعدلة في عام

مجموعات عمل مخصصة.

 ،2011والتي تسمح لمواطني الدول األعضاء بالتنقل والتحرك واإلقامة والعمل

459

أراضي بعضها البعض ،وتسهيل إقامتهم وضمان قدرتهم على ممارسة حقوقهم.
ويشمل البروتوكول أيضًا األشخاص المعرضين لخطر النزوح ،مما يسمح لهم
بالتنقل والحركة بشكل وقائي لتجنب أو تخفيف آثار الكوارث.
وباإلضافة إلى ذلك ،فقد طورت الهيئة الحكومية للتنمية خارطة طريق مفصلة
للتنفيذ ،داعيةً الدول األعضاء إلى تطوير ومراجعة وتنسيق القوانين والسياسات

بحرية في جميع أنحاء المنطقة .وفي أعقاب إعصار ماريا في عام ،2017

واإلجراءات لتسهيل حركة النازحين بسبب الكوارث وفقًا للمادة .16

مكنت المعاهدة سكان دومينيكا من االنتقال إلى الجزر المجاورة دون أي عقبات

"بؤرا
بالذكر أن الترتيبات الثنائية فيما يتعلق بالمناطق الحدودية التي تعتبر
ً

بيروقراطية .ومع ذلك ،فقد سلط إعصار ماريا الضوء أيضًا على بعض التحديات.

ساخنة" للنزوح بسبب الكوارث يمكنها أن توسع التعاون بين الدول األعضاء

قامت الهيئات اإلقليمية والدول األعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ ()PIF

فقد أدى عدم وجود تسجيل رسمي إلى عدم كفاية البيانات فيما يتعلق بعدد

بشكل أكبر في المستقبل.

بتطوير إطار عمل للتنمية القابلة للتكيف في المحيط الهادئ ،2030-2017

األشخاص الذين انتقلوا والوجهة التي انتقلوا إليها .وال يزال العدد الفعلي لألشخاص

المحيط الهادئ

والذي يعالج تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث بطريقة متكاملة.

456

ويدعو

المهاجرين بسبب إعصار ماريا غير معروف.

لخطر النزوح المرتبط بالمناخ ووضع إستراتيجيات وطنية بشأن تغير المناخ

460

والجدير

هذا ،ويتطلب تحديد البؤر الساخنة وتوقع ومنع واإلستجابة للنزوح الناتج عن
الكوارث بيانات قوية ومؤكدة.

الدول األعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ إلى حماية األشخاص المعرضين

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

القرن اإلفريقي

461

ويهدف مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية

ولمعالجة التنقل والتحرك البشري المرتبط بالمناخ بطريقة منظمة ،قدمت لجنة

( )ICPACالتابع للهيئة الحكومية للتنمية ،والذي يوفر المعلومات المناخية

واالنتقال/إعادة التوطين المرتبط بالكوارث .ويُدعم التنفيذ من قبل فريق عمل

منظمة دول شرق الكاريبي خطة إستراتيجية للفترة مابين  2023-2020تحدد

وخدمات اإلنذار المبكر ،إلى توفير بيانات أفضل عن التنقل والتحرك البشري

تقني معني بالتنقل والتحرك البشري والذي يجمع المنظمات اإلقليمية والحكومات

المناطق ذات األولوية واألنشطة العملية 458.وقد تم استخدام المشاورات المحلية

المرتبط بالمناخ لدعم صنع القرار في السياسة والعمليات .وتتضمن المبادرة

وشركاء التنمية والمجتمع المدني معًا في منتدى لتبادل البحوث والمبادرات
وفرص التعاون الجديدة.

مع ثالثة مجتمعات متضررة وكذلك أربع ورش عمل للسيناريو كنقطة انطالق

منهجيات لمراقبة النزوح الناجم عن الكوارث في المنطقة باستمرار ونمذجة

لتطوير أفكار للخطة .وإن هذه العملية هي مثال على الكيفية التي يمكن بها لمؤسسة

المخاطر لألحداث المفاجئة والبطيئة الحدوث.

462

إقليمية التعامل بشكل منهجي مع العالقة بين تغير المناخ والتنقل والتحرك (عدم
التنقل) البشري .ومع ذلك ،سيكون التعاون الوثيق مع الدول األعضاء مطلوبًا
أيضًا ،حيث أنها مسؤولة عن التنفيذ.

103

104

منظر جوي لقطعة طويلة من األرض بين المحيط الهادئ واألهوار الموجودة

في فونافوتي ،توفالو .لقد صنف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPهذه

الدولة الجزرية المنخفضة على أنها عرضة بشكل كبير آلثار تغير المناخ من قبل.
/Getty Imagesماريو تاما ،نوفمبر .2019

الخطوة التالية :تقييم التقدم المحرز في تنفيذ
السياسات الوطنية

وهي تعالج النزوح الناجم عن النزاعات والكوارث،

الكوارث ،ال يزال يتعين على العديد من البلدان معالجة هذه الظاهرة بشكل

وتشمل السياسة الوطنية للكوارث لعام  2013توفير الخدمات والدعم للنازحين

مناسب في سياساتها الوطنية المتعلقة بتغير المناخ وخطط التكيف.

ومع ذلك،

للسياسات بشأن النزوح الداخلي المرتبط بالكوارث وتغير المناخ في عام .2015
وتتبنى إستراتيجيتها الوطنية بشأن هذه القضية نه ًجا متكامالً وتتضمن أحكا ًما

تتجلى الدروس من جميع أنحاء العالم حول كيفية استثمار البلدان والمجتمعات

والمتضررين من الكوارث 466.وعلى صعيد آخر ،قامت الهند بتحديث خطتها

فهناك استثناءات ،وقد نقلت الحلول الدائمة جدول األعمال لمرتبة أعلى في خطط

بشأن العودة واالندماج المحلي وإعادة التوطين .وتتضمن كذلك متطلبات السياسة

في الحد من مخاطر النزوح الناجم عن الكوارث وإيجاد حلول للنزوح المرتبط

الوطنية إلدارة الكوارث في عام  ،2019وفي خطوة مرتقبة ،أقرت ألول مرة

التكيف مع المناخ.

واألنشطة لكل حل دائم ،مع الدعم المتوخى فيما يتعلق باإلسكان وسبل كسب

بالمناخ .وتعد القوانين والسياسات واإلستراتيجيات والخطط الوطنية الشاملة

بالنزوح الناجم عن الكوارث.

مؤشرات رئيسية على مشاركة الحكومة في معالجة النزوح الداخلي.

وذلك في عام .2004

465

477

العيش والبنية التحتية المجتمعية والجهود المبذولة للتخفيف من النزاع المحتمل

467

وتقر معظم البلدان الـ  46الموجودة في مؤشر النزوح الداخلي لعام 2020

463

ويعترف عدد متزايد من البلدان بالكوارث على أنها سبب للنزوح .وإن لدى 30

وتمتلك أفغانستان أحد أطر العمل القانونية األكثر شموالً بشأن النزوح الداخلي،

بالنزوح المرتبط بالكوارث المفاجئة الحدوث ،ولديها سياسات مناخية أو خطط

بما في ذلك السياسة الوطنية الخاصة بالنازحين داخليًا التي تم إعتمادها في عام

وطنية للتكيف معمول بها .ومع ذلك ،لم يعترف سوى  27منها بالنزوح المرتبط

ولدى غانا أيضا ً سياسة هجرة وطنية تغطي بشكل واضح الهجرة الداخلية ،وتشير

وتشمل حوالي  %60من السياسات التي

سياستها الوطنية المتعلقة بتغير المناخ لعام  2013إلى النزوح الداخلي المرتبط
بتغير المناخ .كما أنها تحتوي على أحكام لحماية النازحين داخليًا وتخفيف العواقب

 2013وإطار عمل السياسة لعام  2017الخاص بالعائدين والنازحين داخليًا.

بآثار تغير المناخ بطيئة الحدوث.

بلدًا من أصل  46في مؤشر النزوح الداخلي ( )IDIلعام  2020الصادر عن

468

464

وعلى الرغم من أن إطاري العمل هذين يعالجان النزوح الناجم عن النزاعات

تعترف بالنزوح تدابير لمنعه ،لكن أقل من ثلث هذه السياسات يشمل تدابير للتخفيف

مع ذلك ،تختلف األحكام الخاصة بمعالجة هذه القضية بشكل كبير .وتشير بعض

نظرا للتحديات الهائلة التي يواجهها البلد.
والكوارث ،فقد كان التنفيذ محدودًا
ً

من آثاره على المجتمعات المضيفة .ويتناول  %15منها فقط الحلول الدائمة.

السياسات ببساطة إلى النزوح الناجم عن الكوارث ،في حين أن البعض اآلخر
يتضمن خط ً
طا شاملة لمنعه واالستجابة له.

وينطبق الشيء نفسه على اليمن ،التي اعتمدت إستراتيجية وطنية بشأن النزوح

مركز رصد النزوح الداخلي ( )IDMCسياسات معمول بها تعترف بذلك.

الصندوق  :4استجابات السياسات الجديدة للعالقة بين الكوارث
والنزاعات

مع المجتمعات المضيفة.

الداخلي في عام  2013تتناول النزاعات والكوارث.

478

على المجتمعات المضيفة.

479

ولدى بيرو قانون متعلق بتغير المناخ يقر بالدوافع

البيئية لمخاطر النزوح 480.ويتطلب هذا القانون خطة عمل لمنع ومعالجة الهجرة
القسرية المرتبطة بتغير المناخ والتخفيف من آثارها على المجتمعات المضيفة.

469

وفي الفلبين ،تسلط خطة العمل الوطنية لتغير المناخ الضوء على "احتمال

الصندوق  :5النوع االجتماعي كقضية متشابكة األطراف

نشوب نزاع على الموارد الطبيعية ،ونزوح وهجرة السكان نتيجة الرتفاع

وقد حددت الفلبين مجموعة من األحكام واإلجراءات التي تراعي الفوارق بين
الجنسين ،بما في ذلك تقييمات المخاطر الجنسانية ومراعاة الفوارق بين الجنسين

مستوى سطح البحر أو غيرها من االضطرابات الفيزيائية الحيوية أو البيئية أو

تعالج العديد من البلدان اآلثار الجنسانية للنزوح المرتبط بالمناخ .في الصومال،

في إدارة مخاطر الكوارث وخطط التكيف مع تغير المناخ ،والتوعية التي تراعي

مع تزايد المنافسة على الموارد الطبيعية المتضائلة ،أدركت البلدان زيادة حدة

االجتماعية واسعة النطاق ،واحتمال حدوث كوارث إنسانية متكررة بشكل متزايد

تقر خطة العمل الوطنية للتكيف بانعدام األمن الذي تواجهه النازحات داخليًا،

الفوارق بين الجنسين لزيادة الوعي بشأن الحد من مخاطر المناخ والكوارث،

النزاع في المجتمعات التي تعاني من آثار تغير المناخ .وقد اعترفت الكثير من

نتيجة لألحداث المتطرفة".

كما وتتضمن هذه الخطة عملية طويلة األجل

بما في ذلك زيادة خطر العنف في مخيمات النزوح المكتظة .وعالوة على ذلك،

والوعي الجنساني في منع النزاعات في حالة إعادة توطين "الالجئين بسبب تغير

الدول في إفريقيا بالنزوح كسبب ونتيجة في الوقت نفسه للتداخل فيما بين الكوارث

لتحديد المجتمعات األكثر عرضة للخطر ،وتطوير خطط إعادة التوطين/اإلنتقال

فهي تُعرف عدم إشراك المرأة في األنظمة القبلية ،والمستخدمة لمعالجة معظم

المناخ" .كما تتضمن أيضا ً أحكا ًما إلعادة التوطين بعد الكوارث وتقديم المشورة

مؤخرا على أهمية فهم هذه
والنزاعات 470.كما وقد سلط االتحاد األفريقي الضوء
ً

بالتشاور معها وتنفيذ برامج سبل كسب العيش المستدامة والحماية االجتماعية.

القضايا المتعلقة بالموارد الطبيعية والكوارث ،على أنه حرمان لها من أن يكون

لألسر والمجتمعات النازحة.

475

الظاهرة بشكل أفضل ودعا إلى تسريع تنفيذ الهدف "هـ" من إطار عمل سنداي
مع التركيز على الحلول الدائمة.

لها رأي في مثل هذه األمور.
النزوح المجتمعة وتحديد اآلليات المؤسسية لمنعها واالستجابة لها.

وفي جنوب السودان ،تدرك خطة التكيف الوطنية أن األشخاص النازحين بسبب

476

483

481

ومع ذلك ،ال تزال هناك تحديات ال سيما فيما يتعلق بفهم الطبيعة المعقدة لدوافع

471

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

وقد كانت أوغندا من أوائل الدول التي تبنت سياسة وطنية بشأن النازحين داخليًا،

وعلى الرغم من االعتراف المتزايد بالنزوح ضمن جهود الحد من مخاطر

وفيما يلي بعض األمثلة الجيدة على ذلك .فقد وضعت بنغالديش إطار عمل شامل

وتشكل هذه األمثلة تقد ًما في التعرف على اآلثار المتباينة ،لكنها تركز فقط على
وفي بنغالديش ،تعترف خطة العمل المتعلقة بتغير المناخ والقضايا الجنسانية لعام
 2013بالنزوح المرتبط بالمناخ وآثاره المحددة على المرأة.

الثنائية الجنسانية ،وال تأخذ في االعتبار الهويات الجنسانية األخرى.

482

النزاع هم من بين أكثر األشخاص عرضة آلثار تغير المناخ ،وأن اجتماع الظواهر
الجوية المتطرفة مع النزاع يعني أن مشاريع التكيف مع تغير المناخ بحاجة إلى
تعزيز منع نشوب النزاعات وبناء السالم.

472

ومن ناحية أخرى ،فقد بدأ تحول مماثل في الترسخ في الشرق األوسط وشمال
إفريقيا.

473

وتعترف اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ،التي تم

إعتمادها في عام  2010وتحديثها في عام  ،2018بالنزوح الناجم عن الكوارث
خطرا مه ًما في المنطقة ،وتسلط الضوء على الحاجة إلى النظر في
باعتباره
ً
الروابط بين الكوارث والنزاعات عند وضع إستراتيجيات محلية ووطنية للحد
من مخاطر الكوارث

474

105

106

وإن جهود النقل/إعادة التوطين المخطط لها من
سا قيمة للمستقبل
جميع أنحاء العالم تقدم درو ً
آمنة ،فقد تقرر الحكومات والمجتمعات نقل/إعادة توطين األشخاص بشكل دائم
بعيدًا عن مناطق األذى والضرر .كما وقد اكتسبت عملية النقل/إعادة التوطين
المخطط لها زخما ً كإجراء للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ.

484

وإن العديد من أبرز األمثلة على ذلك من منطقة المحيط الهادئ ،مثل سياسات

العاطفي ،والخصائص بما في ذلك العمر واإلعاقة ،والتصورات المتعلقة بالمخاطر

المحلية الدور الحيوي الذي تلعبه الحوكمة في تصميم وإدارة وتنفيذ عمليات النقل/
إعادة التوطين المخطط لها .وتُظهر تجربة المجتمعات من سهول نهر الدانوب

داخليًا في مركز عملية صنع القرار .وإن المبادئ التي ظهرت ليست جديدة:

دورا،
والفرص ،والشبكات االجتماعية .وعلى هذا النحو ،قد تلعب األطر الزمنية ً
باإلضافة إلى المستويات الموجودة مسبقًا والتصورات المتعلقة بالرفاهية .وال

الفيضية في النمسا أيضًا أن عمليات صنع القرار والتخطيط والتنفيذ تنطوي على

والموارد؛ وتحسين عملية جمع البيانات وتضمين وجهات نظر وأولويات

تحتاج عمليات النقل/إعادة التوطين المخطط لها إلى مراعاة الجوانب اللوجستية

مجموعة من اللوائح وخطط التمويل والتوجيهات السياسية المتضاربة 492.وغالبًا

األشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص؛ ودعم التنويع المحلي وتكييف سبل

واالقتصادية فحسب ،بل تحتاج أيضًا إلى مراعاة إدارة المخاطر على نطاق أوسع

ما تتقاطع هذه العمليات مع المستويات اإلدارية ويمكن أن تضع الحكومات المحلية

كسب العيش.

والموارد الشخصية وديناميكيات المجتمع .ويجب تصميمها وتنفيذها بمشاركة

في مواجهة الهيئات الوطنية .ويجب أخذ هذه القضايا في االعتبار منذ البداية.

واسعة من المجتمعات المعنية.

488

ومشاريع النقل/إعادة التوطين المخطط لها في فيجي وفانواتو 485.وتتركز العديد
من المبادرات في آسيا ،والتي تسجل باستمرار معظم حاالت النزوح الناجمة

وقد تؤدي اللحظات التي تحدث فيها مثل هذه األحداث المتطرفة أو فقدان

عن الكوارث كل عام ،ولكن الجهود جارية في جميع القارات(انظر الشكل .)55

األرواح واألصول إلى بدء النقاش حول النقل/إعادة التوطين .ومع ذلك،
فإن قرار المغادرة وكذلك العملية الفعلية للنقل/إعادة التوطين يستغرقان وقتًا

غالبًا ما يكون النقل/إعادة التوطين المخطط له نتيجة لآلثار أو المخاطر المجتمعة

طويالً إلتخاذهما..

لمختلف األخطار بمرور الوقت .وتستعد قرية شيشماريف في الواليات المتحدة،

في بنما عملية نقل/إعادة توطبن في عام  ،2010لكنهم لم يكملوها بعد .وقد

وقد يكون االندماج المحلي الخيار المفضل
للكثيرين ،ويتطلب هذا األمر إدارة محلية قوية
ويجد العديد من النازحين بسبب الكوارث بطيئة وسريعة الحدوث أن احتمالية

وقد بدأ أفراد المجتمع في جزيرة غاردي سوغدوب

العودة طفيفة .فيصبح االندماج المحلي خيارهم المفضل ،ال سيما عندما تكون
الخدمات وفرص العمل أفضل من تلك الموجودة في مناطقهم األصلية .وتُظهر

وهي إحدى قرى أالسكا األصلية ،لالنتقال وإعادة التوطين بعد سنوات من حدوث

تم تحديد موقع على اليابسة ،غير أن نقص التمويل ومواد البناء قد أخرا

دراسات أجريت في القرن األفريقي أن العديد من الرعاة والرعاة الزراعيين

486

وبدأ أفراد من قبيلة كينولت في تاهوال بوالية واشنطن األمريكية

الفيضانات وتآكل السواحل تحسبًا لذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر.

499

وتكرارا ،لكن العديد من العوامل االجتماعية
مرارا
ولقد تم االعتراف بذلك
ً
ً
والسياسية واالقتصادية تعرقل عملية التنفيذ .ويجب بذل المزيد من الجهود في
السنوات القادمة لفهم سبب عدم تبني الجهات الفاعلة الوطنية والدولية مثل هذا
النهج بشكل كامل ،وتوفير الحوافز لها للقيام بذلك.

وثمة احتياج متزايد إلى تمويل يمكن الوصول
إليه بسهولة ويمكن التنبؤ به

الذين نزحوا خالل جفاف عام  2017يرغبون في االندماج محليًا ،على الرغم

وإن الحاجة إلى مزيد من التمويل لمنع النزوح ومعالجته هو أمر متأصل وراسخ،

493

وكذلك حقيقة أنه ينبغي أن يكون متوقعًا ولسنوات عديدة ،للسماح بمزيد من المرونة

األراضي وكانوا على دراية بأن ارتفاع مستوى سطح البحر سيزيد من المخاطر

وتستند رغبتهم في القيام بذلك إلى االعتبارات األمنية والشبكات االجتماعية،

والتخطيط طويل المدى 500.وكما هو الحال في المجاالت األخرى التي تتقاطع مع

التي واجهوها حتى قبل وقوع كارثة تسونامي في المحيط الهندي عام .2004

والظروف المعيشية والفرص االقتصادية والخدمات العامة األفضل .

القطاعات واألبعاد التنموية ،مثل النوع االجتماعي والحد من مخاطر الكوارث،

ولقد عانى سكان جزيرة كاندولهودو في جزر المالديف من الفيضانات وتدهور

العملية.

489

إضفاء الطابع المحلي على االستجابات وضمان احترام ودعم تمثيل المجتمعات

490

عملية نقل/إعداة توطين في عام  ،2012لكنهم أيضًا لم يكملوها بعد.

491

من التحديات المتعلقة بتلبية احتياجاتهم األساسية وترسيخ سبل كسب عيشهم.

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

وعندما تجعل آثار الكوارث أو المخاطر األماكن غير صالحة للسكن أو غير

تتضمن قرارات البقاء أو النقل/إعادة التوطين أيضًا اعتبارات اقتصادية ،والتعلق

وفي جميع هذه األمثلة ،أبرزت المشاركة الواسعة بين الحكومات والمجتمعات

وبالنسبة ألي من الخيارات األخرى للحلول الدائمة ،يجب أن يكون النازحون

صا
فإنه من غير الواضح ما إذا كان هذا التمويل يجب أن يكون
مباشرا ومخص ً
ً

أخيرا إلى وضع خطط لنقلهم/إعادة توطينهم بشكل
ومع ذلك ،أدت آثار تسونامي
ً
دائم إلى جزيرة دوفافارو التي كانت غير مأهولة بالسكان في السابق.

وقد بدأت الهيئات اإلقليمية والحكومات الوطنية ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات
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للنزوح أم يشكل جز ًءا من القطاع األساسي أو ميزانيات االستجابة اإلنسانية.

غير الحكومية في التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن ما هو مطلوب لمواجهة
تحديات االندماج المحلي .وهناك تفاهم مشترك يتحول ببطء إلى ممارسة عملية

وعندما يتعلق األمر بالوقاية والحد من المخاطر واإلستعداد ،فإن أدوات التمويل

على شكل تحالفات أوسع لحل مشكلة النزوح ،مثل منصات ومبادرات الحلول

التي تقوم بتضمين المخاوف من مخاطر النزوح في أطر العمل األوسع إلدارة

الدائمة ( )DSIsفي بلدان مثل إثيوبيا والصومال وسوريا.

المخاطر وتمويل التنمية قد تكون أكثر مالءمة .وهناك أيضًا إجماع متزايد على

494

ضرورة توجيه المزيد من التمويل إلى النُهج التطلعية واالستثمارات الواعية
وغالبًا ما يتطلب االندماج المحلي تكيفا ً كبيرا ً بالنسبة لألشخاص النازحين من
المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية .ويحتاج النازحون داخليًا من الريف إلى

بالمخاطر 501.لقد جعلت جائحة كوفيد 19-وآثارها على االستجابة للنزوح بسبب
الكوارث في جميع أنحاء العالم هذا األمر ملحا ً جداً.

وقت لتكييف أنماط حياتهم واكتساب مهارات جديدة مفيدة لهم في بيئتهم الحضرية

308

 308ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﻘﺎل/إﻋﺎدة ﺗوطﯾن ﻣﺧطط ﻟﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻷﺧطﺎر واﻟﻛوارث وﺗﻐﯾر
اﻟﻣﻧﺎخ ﻓﻲ  60ﺑﻠدًا

الجديدة 495.وعلى هذا النحو ،هناك حاجة حقيقية إلضفاء الالمركزية على الجهود

وعادة ما تتضمن الخطط والميزانيات الوطنية إلدارة الكوارث اعتمادات مالية

لتحقيق حلول دائمة والسماح للبلديات باالستثمار في الدعم المناسب للمجموعات

لعمليات اإلجالء واإليواء 502.ويمكن أن يكون بعضها ضخ ًما للغاية .يقدم الصندوق

المختلفة من النازحين داخليًا .وإن توجيه الجهود من المستوى الفيدرالي إلى

المركزي لدعم سبل كسب العيش في ظل الكوارث الطبيعية في الصين المساعدة

المستوى البلدي يمكن أن يعني أيضًا المزيد من الدعم لالندماج المحلي خارج

إلى  80مليون "ضحية" من ضحايا الكوارث في كل عام .وقد سعت عدة بلدان

المناطق التي يكون فيها الوجود الدولي قويًا .وتتعامل البرامج في الصومال ،مثل

إلى جعل هذه األدوات أكثر مرونة لزيادة االستثمار في اإلستعداد .وقد قامت

ميدنيمو ،والذي يعني الوحدة ،ودانواداج ،والذي يعني الحب ،مع نهج التوطين

الفلبين ،على سبيل المثال ،بإجراء تغييرات في صندوقها الوطني للحد من مخاطر

بشكل جاد ،وتركز على تعزيز قيادة حكومة المنطقة والدولة وقدرتها على تمكين

الكوارث وإدارتها ،بحيث يمكن استخدامه لبناء مراكز اإلجالء.

الحلول الدائمة.
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496

ومع ذلك ،فإن أغلب التمويل من هذا النوع غير متاح لالستثمارات في منع النزوح
ومع ذلك ،إذا أريد أن يكون االندماج المحلي مستدا ًما ،فال بد أيضًا من معالجة أوجه

أو التخفيف من آثاره 504.وعالوة على ذلك ،فقد بدأت أنواع جديدة من الصناديق

العجز التنموية الشديدة التي تواجه سكان الريف في بلدان مثل إثيوبيا والصومال.

الوطنية في الظهور .أنشأت فيجي الصندوق االئتماني ي إلعادة توطين السكان

هذا ،ويعد تحسين الوصول إلى الخدمات وسبل كسب العيش في المناطق الريفية

والنازحين بسبب المناخ في عام  2019لجمع المساعدة المالية.

أمرا ضروريًا لتجنب النزوح المتكرر 497.وإن الحاجة إلى توفير سبل بديلة لكسب
ً

الصندوق التمويل المحلي من خالل تدابير مثل فرض ضريبة بيئية على األكياس

العيش للنازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة هو أمر معترف به على نطاق

البالستيكية إلى جانب مساهمات من المتبرعين الدوليين.

505

ويجمع هذا

واسع .وقد نجحت عدد من المبادرات بالفعل  ،بما في ذلك تدريب ربات األسر
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الشكل  :55جهود النقل/إعادة التوطين المخطط لها حول العالم

أﻛﺛر ﻣن 20
20-11
10-6
أﻗل ﻣن 5
)اﻟﻣﺻدر :ﺑﺎور وﺳﺎﻧﺟوﻻ(2021 .

على إنشاء األعمال التجارية ،ومِ نح المشاريع الناشئة ،وورش عمل المهارات
المهنية ،وإنشاء مزارع جماعية للمزارعين لزراعة المحاصيل المدرة للدخل
وتوفير الماشية لدعم الرعاة ،في إعادة تأسيس سبل كسب عيشهم التقليدية.
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108

ومع تزايد الحاجة إلى تضافر الجهود اإلنسانية وجهود بناء السالم والتنمية،
فإن إنشاء أدوات وآليات تمويل جديدة لمعالجة النزوح يمكن أن يشجع التعاون
في جميع المجاالت والمؤسسات التي تميل إلى العمل بفردها 506.وفي حالة عدم
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وجودها ،قد يكون العثور على نقاط دخول في أدوات تمويل المناخ الحالية خطوة
أولى عملية .ولقد تم تطوير مجموعة واسعة من هذه اآلليات على مدى العقدين
الماضيين ،لكنها ال توفر سوى القليل من األحكام المتعلقة بالنزوح أو ال تتضمن
أي أحكام على اإلطالق.

507

ويميل الوصول إلى هذا التمويل أيضًا إلى أن يكون محدودًا بالنسبة للبلدان التي
تعتبر ضعيفة ،ألن معايير األهلية غالبًا ما تتضمن حوكمة وقدرات إدارية قوية.
وهذا يعني بشكل فعال أن البلدان األكثر احتيا ًجا للدعم ،مثل تلك التي تعاني
من كل من النزوح الناجم عن النزاعات والناجم عن الكوارث ،هي األقل أهلية
للحصول على التمويل .ويعد صندوق التكيف وصندوقالبلدان األقل نموا ً اللذان تم
إنشاؤهما بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ()UNFCCC
استثناءين جديرين بالثناء والتقدير.

508

ويمكن جعل تمويل التنمية والميزانيات اإلنسانية الحالية أكثر مرونة وأكثر استجابة
لمخاطر النزوح واألزمات .وقد يشمل ذلك جعل برامج الحماية االجتماعية قابلة
للتكيف بشكل أكبر الستيعاب النزوح الموسمي أو طويل األمد ،وإتاحة التأمين
البالغ الصغر والقروض منخفضة التكلفة للمجتمعات المعرضة لخطر النزوح
وتنظيم ميزانيات التنمية بشكل مبكر لدعم الحكومات المحلية في التعامل مع
النزوح الناجم عن الكوارث.

509

أوالً وقبل كل شيء ،يجب أن يشمل ذلك االعتراف بظاهرة النزوح الناجم عن
الكوارث على أنها مشكلة تتطلب أكثر من عملية اإلجالء .ومن شأن القيام بذلك أن
يمهد الطريق لظهور المزيد من تدفقات التمويل المخصصة ،مثل أدوات التمويل
المحلية والوطنية المستندة إلى التوقعات أو الصناديق االئتمانية المجمعة ومتعددة
المانحين على المستوى اإلقليمي وحتى على المستوى العالمي 510.وكذلك سيمهد
الطريق لقطاع التأمين وأسواق رأس المال للعب دور أكبر في تمويل االستجابات
وتشجيع الحد من المخاطر على شكل تأمين قائم على المؤشرات ،وسندات الكوارث
والصكوك اإلشتقاقية المتعلقة بالطقس التي تشمل مخاطر النزوح.

511

لقد خلّف إعصار أمفان آثارً ا من الدمار في أعقاب مروره بمنطقة ساتخيرا،
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بنغالديش .وتسبب اإلعصار في حدوث ما يقرب من  5ماليين عملية
إجالء في جميع أنحاء بنغالديش والهند وميانمار وبوتان في شهر مايو،
مما يجعله أكبر حدث نزوح ناجم عن الكوارث في عام  2020على
مستوى العالم/NurPhoto © .كازي صالح الدين عن طريق
/Getty Imagesأغسطس .2020

إلى مقدمة جداول أعمال السياسات الوطنية والدولية ،غير أن التقدم المحرز في
مراقبة هذه الظاهرة قد ظل بسي ً
طا .فهناك قلة من البلدان تفعل ذلك بشكل شامل،

وظروفهم ،واحتياجاتهم وتطلعاتهم ومدة وقسوة نزوحهم ،وخطر النزوح في
المستقبل بشكل أفضل .ويجب تقييم النزوح الناجم عن الكوارث بجميع أبعاده

مما يعيق إنشاء خط أساس عالمي متين يتيح المقارنات والتعلم بين البلدان.

الزمنية والجغرافية واالجتماعية.

وإن النزوح الناجم عن الكوارث هو مؤشر قوي يركز على الناس حيث تكون هناك

ما هي العناصر المطلوب قياسها؟

حاجة إلى سياسات وإجراءات أفضل للحد من المخاطر وإيجاد حلول دائمة.

512

وباإلضافة إلى ذلك ،فإن سد الفجوات في البيانات المتعلقة بهذه الظاهرة أمر

تؤدي الكوارث أو التهديد بحدوثها إلى النزوح بعدة طرق :عمليات اإلجالء

حيوي أيضًا إذا أردنا أن نفهم كيف يمكن أن تعيق جدول أعمال التنمية المستدامة.

الوقائية ،أو عمليات النقل/إعادة التوطين المخطط لها ،أو الهروب كرد فعل من

ومع ذلك ،ال يمكن القيام بذلك على المستوى العالمي وحده .وإن اآلثار الناجمة

األحداث المفاجئة الحدوث التي تهدد الحياة ،أو االبتعاد التدريجي للناس عن

عن الكوارث والمناخ تعتبر ظواهر محلية في األساس ،لذا فإن للسلطات المحلية

المناطق المتأثرة بظواهر بطيئة الحدوث مثل الجفاف.

ويتطلب كل شكل

ي عليها أن تقوم به.
والحكومات الوطنية ٌ
دور رئيس ٌ

من أشكال االنتقال مؤشرات معينة لتحديده ومراقبته ،مما يعني أنه يجب دمج

514

جمع البيانات بشكل منهجي في أنظمة اإلستعداد للكوارث واالستجابة والتعافي
ولقد اعترف المجتمع الدولي بالدور المحوري للحكومات الوطنية في توفير

(انظر الشكل.)56

واستخدام بيانات موثوقة عن النزوح ،وقد أفضى ذلك إلى جهود فريق الخبراء
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نظرة متعمقة على
النزوح الناجم عن
الكوارث

على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في نقل النزوح الناجم عن الكوارث

وضمن اإلحصاءات الرسمية وإلى ما يتجاوزها ،فيجب تحديد عدد النازحين،

المعني بإحصاءات الالجئين والنازحين داخليًا ( )EGRISونشر التوصيات
الدولية بشأن إحصاءات األشخاص النازحين داخليًا  513وتغطي التوصيات البيانات
واإلحصاءات المتعلقة بالنزوح الناجم عن الكوارث ،ومن خالل  45دولة وإقليم
و  20منظمة إقليمية ودولية تشارك في تطويرها وتنفيذها ،فإنها تُظهر التزا ًما
قويًا بمعالجة النزوح بكل أشكاله بشكل جماعي.

اﻟﻣراﺣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

اﻻﺳﺗﻌداد واﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر

اﻟﻣؤﺷرات
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

 #ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗم إﺟﻼؤھم
ﺑﺷﻛل اﺳﺗﺑﺎﻗﻲ

اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ

ﻗﺑل اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﺑﺄﯾﺎم أو ﺳﺎﻋﺎت أو دﻗﺎﺋﻖ

اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ

اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ وإﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر

 #ﻋدد اﻟﻧﺎزﺣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ
واﻟﻣدارس واﻟﻣﻼﺟﺊ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻼﺟﺊ اﻟ ُﻣﻌدّة
ارﺗﺟﺎﻻً( ،إﻟﺦ.

 #ﻋدد اﻟﻧﺎزﺣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﻟﻣدارس
واﻟﻣﻼﺟﺊ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ،إﻟﺦ.

 #ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻼت ﻣﺿﯾﻔﺔ

 #ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﺑراﻣﺞ إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر

 #ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن إﻋﺎﻧﺎت اﻹﯾﺟﺎر
 #ﻋدد اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﺗﻲ دﻣرت أو أﺻﺑﺣت
ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺳﻛن
ﻣن أﻋﻘﺎب اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺣﺗﻰ ﻋﺎم ﺑﻌدھﺎ

 #ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻹﺳﻛﺎن ﺑﻌد
اﻟﻛوارث

ﻣن أﺷﮭر إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻋﺎم

اﻟﺗوﺻﯾﺎت:

ﯾﺟب ﺑذل ﺟﮭود ﻣﺗﺿﺎﻓرة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺣﺳب اﻟﺟﻧس واﻟﻌﻣر وﻏﯾره ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﺿﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻹﻋﺎﻗﺔ وأوﺟﮫ اﻟﺿﻌف اﻷﺧرى.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺳﺎب ﻋدد اﻟﻧﺎزﺣﯾن داﺧﻠﯾًﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺣﺎﻻت اﻟﻧزوح اﻟداﺧﻠﻲ وﻋﺑر اﻟﺣدود واﻟﻌودة
واﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ وإﻋﺎدة اﻟﺗوطﯾن .ﯾﺟب أﯾﺿًﺎ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛرر ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺗﻌﻛس ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ .واﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﯾﻌﻧﻲ ﻣراﻋﺎة اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
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الجئ من جنوب السودان يسير في أرض ترابية منبسطة على مشارف الخرطوم،

ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺟﻼء اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﯾﺔ :ﯾوﻣﯾﺎ إﻟﻰ ﻛل ﺳﺎﻋﺔ
أول  10أﯾﺎم ﺑﻌد اﻟﺣدث :ﯾوﻣﯾًﺎ
اﻟﯾوم  10إﻟﻰ اﻟﯾوم  :30ﻛل ﯾوﻣﯾن إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم
اﻟﯾوم  30إﻟﻰ اﻟﯾوم  :90ﻛل  10أﯾﺎم
أﻛﺛر ﻣن  90ﯾو ًﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣدث :ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺷﮭر

السودان ،حيث يعيش مع آالف الالجئين اآلخرين الذين ينتظرون العودة إلى جنوب
السودان .المجلس النرويجي لالجئين/إنغيبجورغ كارستاد ،ديسمبر .2020

الشكل  :56قياس النزوح الناجم عن الكوارث عبر بعده الزمني
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مراحل اإلستعداد والطوارئ والتعافي .وتؤثر المخاطر واآلثار المنهجية على

والضعف بما يتجاوز احتمال االنهيار الهيكلي .ويستخدم هذا النموذج المؤشرات

واألضرار الناجمة عن الكوارث .فعلى سبيل المثال ،بدأت سريالنكا في القيام

تقديراتنا لعام  .2020ولتحويل هذه المعلومات إلى مقياس للنزوح ،قمنا بضرب

الطيف اإلنمائي الكامل للبلدان والمجتمعات قبل الكوارث وأثناءها وبعدها ،مما

دون الوطنية ،مثل التفاوت في الدخل ،والتي تلقي الضوء على الكيفية التي من
المحتمل أن تؤثر بها الكوارث على األسر األكثر فقرا ً المعرضة لخطر النزوح.

بذلك في عام  ،2005ومنذ ذلك الحين حسنت قدرات المراقبة الخاصة بها

عدد المنازل المدمرة في متوسط حجم األسرة ( )AHHSعلى المستوى الوطني.

لدرجة أن لديها منصة تعرض فيها نشرات يومية لتتبع آثار الكوارث بشكل
أكثر شموالً 525.ومن ناحية أخرى ،فقد طورت إندونيسيا ومنغوليا مؤشراتهما

ويمكن أيضًا استخدام عمليات االستقراء والبيانات غير المباشرة األخرى مثل

يؤكد الحاجة إلى مراقبة الظاهرة على مدى فترات زمنية أطول .وهذا من شأنه
أن يم ِ ّكن من إنشاء خط أساس أكثر صالبة إلثراء تطوير السياسات المتعلقة
بالمرونة والحلول الدائمة.

مراقبة مخاطر النزوح

مراقبة عمليات اإلجالء في مرحلة اإلستعداد
واإلنذار المبكر

الخاصة ،وترجمتا منصتيهما إلى اللغات المحلية ،ووثقتا الجوانب التي تحتاج إلى
التحسين.
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تغلغل التأمين ومعدالت إعادة اإلعمار وعدد األشخاص الذين يتلقون إعانات
اإليجار ،ولكن لن يكون أي منها دقيقًا مثل قياس العدد الفعلي للنازحين.

وتوضح هذه األمثلة أنه مع االلتزام المؤسسي يمكن تعديل أنظمة

المراقبة الحالية ودمج النزوح بسهولة فيها.

يدعو الهدف ز -6من إطار عمل سنداي إلى قياس النسبة المئوية لألشخاص

لمنع النزوح بسبب الكوارث والتخطيط الستجابات أفضل ،فإنه من المهم تقدير

المعرضين للكوارث أو المعرضين لخطرها والذين تمت حمايتهم من خالل

أما في حالة عدم وجود مؤشرات نزوح محددة ،فيمكن للدول إعداد التقارير

عدد األشخاص المعرضين لخطر النزوح .ومع ذلك ،فمن المستوى الوطني إلى

اإلنذارات المبكرة واإلجالء الوقائي .وهو يشجع الدول األعضاء القادرة على

بشأن أهداف إطار عمل سنداي األخرى .ويدعو الهدف ب -4إلى مراقبة "عدد

المستوى العالمي ،تقدر معظم تقييمات مخاطر الكوارث الخسائر االقتصادية

فعل ذلك على تقديم معلومات عن عدد األشخاص الذين تم إجالؤهم.

وإن

األشخاص الذين يُعزى تدمير منازلهم إلى الكوارث" .وهذا النوع من المعلومات

المحتملة ولكنها تتجاهل اآلثار على البشر ،بما في ذلك مخاطر النزوح.

القيام بذلك باستخدام البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر سيسمح للبلدان بقياس

هو مؤشر غير مباشر مهم للنزوح الناجم عن الكوارث .ويقوم مركز رصد النزوح

فعالية بروتوكوالت اإلنذار المبكر واإلجالء الخاصة بها.

الداخلي ( )IDMCبجمع البيانات المتعلقة بتدمير المساكن على مستوى العالم منذ
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عام  ،2017ليس كمؤشر غير مباشر فقط ولكن أيضًا للتجميع.

وتعد المكسيك ورواندا والواليات المتحدة أمثلة جيدة للبلدان التي طورت تقييمات
ومؤشرات وأطالس لمخاطر الكوارث الوطنية .وإن هذه األشياء تساعد على فهم

ومن الصعب تحديد عدد حاالت النزوح الناجمة عن الكوارث المسجلة على

مستويات مخاطر الكوارث لمختلف األخطار وسيناريوهات التعرض للخطر

مستوى العالم عندما يكون النزوح عبارة عن عمليات إجالء وقائية .وتعد الفلبين

والضعف ،ولكن عنصر النزوح مفقود 515.وعلى المستوى العالمي ،يقوم مكتب

واحدة من البلدان القليلة التي تجمع بشكل منهجي بيانات النزوح بسبب الكوارث،
وتمثل مثاالً جيدًا على تولي زمام األمور بشكل قوي من قبل الحكومة .ويقوم

األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( )UNDRRبتنسيق تحليل سنوي دقيق
للمخاطر االقتصادية التي تشكلها الكوارث ،والذي يقوم بتقديمه في تقارير التقييم

مركز رصد عمليات االستجابة للكوارث والمعلومات ( )DROMICبجمع بيانات

العالمية ( )GARsمنذ عام  516.2011وعلى الرغم من ذلك ،فلم يتم أخذ النزوح

عن عدد األشخاص الذين تم إجالؤهم وعدد المقيمين في المالجئ أو المقيمين مع

بعين االعتبار في هذا التحليل أيضًا.

أقاربهم بمرور الوقت ويصنف هذه المعلومات.

الصندوق  :6كم عدد النازحين المتضررين من الكوارث ؟
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التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

آثارا على االقتصادات والمجتمعات التي تتجاوز
ومع ذلك ،فإن للنزوح أيضًا ً

وهذا النموذج هو أيضًا أحد النماذج القليلة التي تنظر إلى التعرض للخطر

ولقد أحرزت العديد من البلدان تقد ًما مه ًما في إنشاء قواعد بيانات عن الخسائر

ولقد قمنا بتحليل أكثر من  2000تقرير ذكرت موضوع تدمير المساكن إلعداد

وتكمن المشكلة في أنه إذا قامت البلدان فقط بمراقبة المتضررين واإلبالغ عنهم،
فلن تكون هناك طريقة لمعرفة عدد النازحين .ومن المهم سد هذه الفجوة ،ألن

ولمعالجة هذه الفجوة ،وبنا ًء على نهج مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث ،بدأ مركز رصد النزوح الداخلي في تطبيق نمذجة احتمالية فريدة في عام

وتمتلك فيتنام أيضًا نظا ًما شامالً لتقييم األضرار واإلحتياجات الناجمة عن الكوارث

يُضمن إطار عمل سنداي بشكل ضمني النازحين داخليًا من بين المتضررين من

النازحين داخليًا لديهم احتياجات خاصة وظروفهم تميل إلى أن تكون أسوأ من

 ،والذي يسجل عدد عمليات اإلجالء الوقائية .وقد تم تحسين نموذج جمع البيانات

الكوارث ،لكنه يُخلف فجوة مهمة .وينص على ما يلي" :المتضررون ،بشكل

ظروف األشخاص الذين لم يجبروا على الفرار .ومع قيام البلدان بتنفيذ وتعديل

 517.2017ويغطي نموذج مخاطر النزوح الناجم عن الكوارث العالمي الخاص بنا

الخاص به على مر السنين ،وهو يغذي نظام القياس التاريخي لخسائر الكوارث

مباشر أو غير مباشر ،نتيجة حدث خطير .المتضررون بشكل مباشر هم أولئك

قواعد بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث الخاصة بها لمراقبة التقدم الذي

مجموعة واسعة من سيناريوهات المخاطر للزالزل وأمواج تسونامي والفيضانات

الخاص به والذي يتوافق مع منهجية ديس إنفنتر.

وإن هذا النظام ال يساعد

الذين عانوا من إصابة أو مرض أو آثار صحية أخرى؛ والذين تم إجالؤهم أو

تحرزه مقابل إطار عمل سنداي ،يجب أن تبدأ في مراقبة عدد النازحين بحيث

والرياح اإلعصارية وعرام العواصف .وهو يضع في اعتباره احتمالية وجودها

في رسم صورة أكثر دقة للنزوح في البلد فحسب ،بل يدعم أيضًا جهود إدارة

تهجيرهم أو نقلهم/إعادة توطينهم أو تعرضوا ألضرار مباشرة في سبل كسب

يمكن تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المناسبة لهذه المجموعة المعرضة للخطر

وقدرتها على جعل المساكن غير صالحة للسكن كمؤشر غير مباشر للنزوح .كما
وأنه يوفر نتائج على المستوى الوطني ،ويحدد البؤر الساخنة ويم ّكن من اتخاذ

مخاطر الكوارث الخاصة به.

عيشهم وأصولهم االقتصادية والمادية واالجتماعية والثقافية والبيئية .المتضررون

والمستضعفة بشكل خاص.

قرارات مستنيرة بالمخاطر يمكن أن تساعد في منع وتقليل مخاطر النزوح.
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تتبع النزوح خالل مرحلة الطوارئ

بشكل غير مباشر هم األشخاص الذين عانوا من عواقب ،بخالف اآلثار المباشرة
أو باإلضافة إليها ،بمرور الوقت ،بسبب االضطراب أو التغيرات في االقتصاد
أو البنية التحتية الحيوية أو الخدمات األساسية أو التجارة أو العمل أو العواقب

وبالنظر إلى أن مستوى ضعف الناس وتعرضهم لألخطار له دور كبير في تحديد

تقوم معظم البلدان بجمع البيانات عن النزوح الذي حدث مباشرة فقط في أعقاب

شدة آثارها ،فمن المهم تقييم كيف ستتغير هذه الجوانب عبر المكان والزمان،

الكوارث  .كما أنها تميل أيضًا إلى تسجيل عدد "المتضررين " من الكوارث ،مما

والوصول إلى العوامل االقتصادية واالجتماعية والبيئية والحوكمة التي تؤثر على

يترك فجوة مهمة في فهمنا لعدد النازحين بالفعل(انظر الصندوق .)6

مخاطر الكوارث.
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االجتماعية والصحية والنفسية ".
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وللقيام بذلك ،فإننا نعمل عن كثب مع الشركاء لزيادة دقة

طبقة التعرض للمخاطر الخاصة بنموذجنا للسماح بتقييم أكثر دقة ،وإعادة التفكير

وال يوجد مؤشر في إطار عمل سنداي لقياس عدد األشخاص النازحين ،ولكن

في كيفية تقييم الضعف والتعرض للخطر في معادلة مخاطر النزوح .إن "أشكال

من الضروري فهم نطاق ظاهرة النزوح وآثارها على األشخاص المضطرين

المخاطر" تتطور باستمرار ،وإننا بحاجة إلى فهم السكان واألنماط االجتماعية

للفرار .ومع ذلك ،فإن إطار العمل هذا يدعو البلدان إلى تطوير مؤشرات مالئمة

واالقتصادية والتقلبات في تواتر وشدة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.

خاصة بها .وإن قياس عدد النازحين أثناء الكوارث وبعدها من شأنه أن يسمح
لهم بفهم أفضل لموقعهم واآلثار التي عانوا منها واحتياجاتهم .ويجب تصنيف

وسيؤدي تقييم مخاطر النزوح إلى إطالع الحكومات بالمكان المناسب لتخصيص

البيانات بشكل مثالي حسب الجنس والعمر والخصائص األخرى بما يتماشى مع

الموارد للحد من المخاطر واالستجابة لها وكيفية ترتيبها حسب األولويات .وهناك

أهداف التنمية المستدامة (.)SDGs

حاجة إلى مزيد من العمل في هذا السياق ،غير أن بعض المبادرات موجودة بالفعل.
فقد استخدم قسم اإلحصاء بجامعة أكسفورد البيانات المتاحة للجميع لبناء نموذج
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لمخاطر النزوح الناجم عن الكوارث للتنبؤ باحتمالية وحجم النزوح المستقبلي،
وهو األداة المتكاملة ألخذ العينات السكانية للنزوح الداخلي (.)IIDIPUS
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االستمرار خالل مرحلة التعافي وإعادة اإلعمار

منازلهم بعد وقوع كارثة دون مراقبة مدة النزوح بشكل شامل .إننا نعلم أن بعض

الحماية والمساعدة للنازحين لفترات أطول بعد الكوارث .وبعد عشر سنوات من

ومن الضروري مراقبة مدة النزوح واإلبالغ عنها عن طريق احتساب عدد

تسلط األولوية رقم  4من إطار عمل سنداي الضوء على الحاجة إلى "إعادة البناء

األشخاص استمر نزوحهم ألشهر وحتى سنوات ،لكن فهمنا لنطاق النزوح طويل

زلزال وتسونامي عام  2011في اليابان ،فال يزال هناك حوالي  48ألف من

النازحين داخليًا على أساس منتظم في نقاط زمنية مختلفة ليعكس بدقة ما يحدث

بشكل أفضل " أثناء مرحلة التعافي وإعادة اإلعمار ،ولكنها ال تتضمن مؤشرات

األمد الناجم عن الكوارث ال يزال محدودًا.

النازحين وهم بحاجة إلى الدعم .أما في المكسيك ،فال يزال هناك حوالي 91

على أرض الواقع.

ملموسة لقياس مدى نجاح مثل هذه العمليات .وهذا يضفي صعوبة على مراقبة
كيفية تمكن النازحين من إنهاء نزوحهم بمرور الوقت.

ألف من النازحين حتى اليوم بعد زلزال عام .2017
وال يزال الطريق طويالً قبل أن نتمكن من رسم صورة كاملة عن مدة

والسبب الرئيسي لهذه الفجوة هو أنه يتم فقط مراقبة النزوح بشكل منهجي لبضعة
أيام أو أسابيع بعد وقوع الكارثة .وعندما تنتهي أعمال مقدمي المساعدات اإلنسانية،

وبدون هذه المعلومات ال يمكن تقديم تقديرات شاملة في نهاية العام عن عدد

وحيثما توفرت المعلومات ،فإنها تشير إلى الطبيعة طويلة األجل المحتملة للنزوح

تتوقف عملية جمع البيانات .وإن عملية جمع البيانات الدقيقة في بعض األحيان

األشخاص الذين يعيشون في وضع نزوح داخلي نتيجة للكوارث .وهذا بدوره يعني

جراء الكوارث .على سبيل المثال ،فقد شهدت كاليفورنيا حرائق الغابات األكثر
تدميرا ً في تاريخها في عام  .2018ولقد أمضت الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ

في المناطق التي يصعب الوصول إليها وغير اآلمنة ،حيث قد يمثل نقص وسائل
النقل واالتصاالت عقبات ،تتطلب أيضًا استخداما ً كبيرا ً للموارد .ومع ذلك ،ففي

عدم قدرة صناع السياسات والممارسين على متابعة جهود التعافي وإعادة اإلعمار.

شهرا في تنظيف مدينة بارادايس من مخلفات الحرائق ومساعدة
حوالي 18
ً

بعض الحاالت ،يمكن استخدام معلومات بديلة مثل بيانات الهواتف المحمولة

المجتمع على إعادة البناء 528.ومع ذلك ،فحتى شهر إبريل  ،2021بعد أكثر من

ووسائل التواصل االجتماعي (انظر الصندوق .)7

النزوح الناجم عن الكوارث ،ولكن تم إحراز تقدم في السنوات األخيرة
(انظر الصندوق .)8

عامين على الحرائق ،تمت إعادة بناء  728منزل فقط من بين  9000منزل
تم تدميرها .والجدير بالذكر أن مدينة بارادايس نفسها تقدر أن يستغرق تحقيق

الصندوق  :8تقدير عدد األشخاص الذين يعيشون في وضع نزوح
عقب الكوارث

ومن ناحية أخرى ،فقد تسبب إعصار أمفان في حدوث حوالي  2.5مليون عملية

يقدم مركز رصد النزوح الداخلي أرقا ًما عالمية لحاالت النزوح الجديدة الناجمة

فقد قمنا بتطبيق سلسلة من السيناريوهات للوصول إلى أرقامنا (انظر الشكل

إجالء وقائية في بنغالديش العام الماضي .وتمكن العديد من األشخاص الذين

عن الكوارث منذ عام  ،2008ولكننا لم نتمكن حتى عام  2019من نشر تقديرنا

 .)58ومن أجل االنتقال من استخدام البيانات غير المباشرة ،من الضروري أن

تم إجالؤهم من العودة إلى منازلهم بسرعة نسبيًا ،لكن البيانات الخاصة بتدمير

األول لنهاية العام لعدد األشخاص الذين ما زالوا يعيشون في حالة نزوح .ومع

يقوم جامعو البيانات بتحسين قدرتهم على جمع ومشاركة بيانات السالسل الزمنية

المساكن تشير إلى احتمالية نزوح عدد كبير من األشخاص لفترات أطول .وقد

ذلك ،فإن األرقام البالغة  5.1مليون لعام  ،2019وسبعة مليون لعام 2020

المتعلقة بالنزوح الناجم عن الكوارث.

دمر إعصار أمفان أكثر من  55ألف منزل ،مما يشير إلى أن حوالي  %10من
530
األشخاص الذين تم إجالؤهم تُركوا مشردين بال مأوى.

هي أرقام متحفظة للغاية .ويُظهر عدد حاالت النزوح الجديدة المسجلة ،البالغة

التعافي الكامل ما يصل إلى  10سنوات.
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وتتضمن منهجيتنا الخاصة بتجميع تقديرات نهاية العام تحذيرات وقيود مهمة،
ولكنها بدأت في سد الفجوة التي لطالما كانت مستمرة وزيادة الوعي فيما بتعلق

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

وتُظهر هذه األمثلة أنه ال يمكن افتراض عودة النازحين داخليًا بسرعة إلى

وإن االفتقار إلى المعلومات الدقيقة عن مدة النزوح له آثار كبيرة على توفير

ولسد هذه الفجوة ،يجب على جامعي البيانات تضمين بُعد زمني في تقييماتهم.

بنقص البيانات المتعلقة بمدة النزوح .وكما تظهر النسخة المبسطة من المنهجية،

 24.9مليون و  30.7مليون على التوالي ،أننا بدأنا فقط في التعامل بشكل
سطحي مع تح ِد أكبر بكثير.

الصندوق  :7فهم النزوح الناجم عن الكوارث من خالل وسائل
التواصل االجتماعي

ومن ناحية أخرى ،فقد كشفت الدراسات االستقصائية التي أجريب بعد حرائق
غابات الصيف األسود في أستراليا عن نتائج مثيرة لالهتمام حول مرحلة التعافي

ﻛﯾف ﺣددﻧﺎ ﺗﻘدﯾر رﺻﯾد/ﺣﺟم اﻟﻛوارث ﻟﻌﺎم 2020
اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو 1

وإعادة اإلعمار في جرين واتل كريك في شرق نيو ساوث ويلز وكودلي كريك
يتعاون مركز رصد النزوح الداخلي وفيسبوك لتحسين خرائط الكوارث على

سئل المستجيبون في هذه الدراسة عن سبب عدم عودتهم
في تالل أدياليد .وقد ُ

فيسبوك كجزء من مبادرة البيانات من أجل الخير ( .Data for (Goodوقد نتج

إلى ديارهم بشكل دائم .وأجاب  %58منهم بأن القيام بذلك كان "غير آمن" ،بينما

عن هذه الشراكة ،التي يعود تاريخها إلى عام  ،2017تطوير منهجية جديدة لقياس

أشار  %22إلى أن "الفرص الجديدة " هي السبب الرئيسي.

وباإلضافة إلى تحليل البيانات

طور مركز
مجهولة المصدر من خالل تطبيق فيسبوك للهواتف المحمولة ،فقد ّ

والمستجيبين والمخططين فكرة أفضل عن عدد النازحين ،ومن أين نزحوا وإلى

رصد النزوح الداخلي أيضًا دراسات إستقصائية تسأل مستخدمي فيسبوك عن

أين ذهبوا ومدة نزوحهم .وقد قدمت نتائج الدراسات االستقصائية في أستراليا،

تجربة النزوح الخاصة بهم وتوفر المزيد من التفاصيل الديموغرافية والسياقية.

على سبيل المثال ،لمدراء الطوارئ تعليقات ال تقدر بثمن لحمالتهم اإلعالمية
العامة وللتخطيط لألحداث المستقبلية.

ويجري فريق  Data for Goodالدراسات االستقصائية وهي تساعد في قياس

ﻋﻧد وﺟود ﻧﻘطﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت واﺣدة ﻓﻘط ﻟﻠرﺻﯾد/اﻟﺣﺟم ،اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﺗدﻣﯾر اﻟﻣﺳﺎﻛن ﺑﻧﺎ ًء
ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺟم اﻷﺳرة.

اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو 3

ولقد أكمل هذا المصدر الجديد لبيانات النزوح تحليلنا الخاص ومنح الباحثين

الكوارث من خالل بوابة .GeoInsights

اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو 2

533

تدفقات النازحين داخليًا في حاالت الكوارث ونشر هذه البيانات في مواد خرائط
531

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛوارث اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻗﺑل ﻋﺎم  ،2020ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ﻣن
أﺣدث ﻧﻘطﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻠرﺻﯾد/اﻟﺣﺟم.
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ﻋﻧد وﺟود ﻧﻘطﺗﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت أو أﻛﺛر ﻟﻠرﺻﯾد/اﻟﺣﺟم ﻹﺣدى اﻟﻛوارث ،اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ
أﺣدث ﻧﻘطﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ.

ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗواﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗدﻣﯾر اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻓﻘط ،اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ
ﻣﺗوﺳط ﺣﺟم اﻷﺳرة.

كانوا أكثر عرضة للنزوح لفترات أقصر.

ﺷﺧص ﻻ ﯾزاﻟون ﻧﺎزﺣﯾن ﺑﺳﺑب اﻟﻛوارث

اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو 5

ﻓﻲ  104ﺑﻠدًا ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم 2020

ﻋﻧد وﺟود ﻛل ﻣن ﺗدﻣﯾر اﻟﻣﺳﺎﻛن وﻧﻘﺎط ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﻌددة ﻟﻠرﺻﯾد/اﻟﺣﺟم ،اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ
أﺣدث ﻧﻘطﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻠرﺻﯾد/اﻟﺣﺟم.

<  60ﯾوﻣًﺎ

اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو 6

 ،2019أن عدد الرجال الذين تم إجالؤهم أكثر بقليل من عدد النساء ،لكنهم
532

 7ﻣﻼﯾﯾن

اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو 4

مدى النزوح وتأثيره المختلف على كل من الرجال والنساء .وقد وجدت إحدى
الدراسات االستقصائية في اليابان ،والتي أجريت بعد إعصار هاجيبس في عام

اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﻋﺎم 2020
)ﻣﺛﺎل :زﻟزال اﻟﯾﺎﺑﺎن (2011

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أرﻗﺎم ﻣﺟﻣﻌﺔ ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻛﺎرﺛﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ أﺣدث ﻧﻘطﺔ
ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻠرﺻﯾد/اﻟﺣﺟم.

اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﻋﺎم 2020
)ﻣﺛﺎل:ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻧزوح
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﯾرون(

اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو 7
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣوﺛوﻗﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻻ ﯾزاﻟون ﻧﺎزﺣﯾن أو ﻣﻧﺎزل ﻣدﻣرة،
ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗﺑﻌد أﺣداث اﻟﻛوارث ھذه ﻣن ﺗﻘدﯾراﺗﻧﺎ.
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اﻟﻣﻔﺗﺎح

اﻟﺣدث

 1ﯾﻧﺎﯾر 2020

ﺗدﻣﯾر اﻟﻣﺳﺎﻛن

اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ
)اﻟﻣﺗواﻟﯾﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ(

ﺣدث ﻏﯾر ﻣﻌروف

الشكل  :57منهجية تقييم النزوح على أساس تدمير المساكن
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البيانات ،فقد ال تتلقى العائالت النازحة أي دعم من السلطات وقد تظل التداعيات

من الصعب تفسير النزوح الداخلي المرتبط بالكوارث بطيئة الحدوث والتغير

تكنولوجيا المعلومات المقترنة بالبيانات الجزئية عن النازحين داخليًا إمكانية

ملموسة لسنوات .ومن شأن فهم اآلثار االقتصادية لكل حالة نزوح جديدة أن تساعد

البيئي بشكل شامل بسبب النطاق الواسع للظواهر واآلثار والدوافع المرتبطة

تكوين فكرة أفضل عن حجم الكوارث بطيئة الحدوث والكوارث المركبة وكيفية

وتجنبها وتمكين الحلول المستدامة .وعالوة على ذلك ،فهو يشجع النتائج والكفاءات

الحكومات على التخطيط لمزيد من الدعم الفعال للنازحين ،مما يؤدي في النهاية

بالمخاطر وأنواع االنتقال والتحركات التي تسببها واألوضاع في المناطق التي

تطورها بمرور الوقت.

المعززة بشكل مشترك في جمع البيانات وإعداد التقارير بموجب جداول أعمال

إلى تقليل التكاليف والخسائر بالنسبة للجميع)انظر الصندوق .)9

تؤثر فيها .وتتمثل إحدى المشاكل الرئيسية في أن الطبيعة الحرجة لحدث بطيء

لفهم آثاره االقتصادية المهمة على األفراد واالقتصادات .وإذا لم يتم تسجيل هذه

الحدوث تتضح فقط عندما يتم الوصول إلى نقطة األزمة.
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وتقدم التطورات في مجال

الكوارث يعزز االتساق عبر مجموعة من صالحيات الوزارة والوكالة ،ألنه يشمل
كل من حاالت الطوارئ واإلجراءات طويلة األمد الالزمة للحد من المخاطر

بسبب الجفاف في القرن األفريقي والبرازيل.

536

السياسات العالمية حيث يتم االعتراف بالنزوح كقضية مهمة.
ولقد أتاحت صور األقمار الصناعية وتطبيقات الهاتف المحمول ،واألهم من ذلك
الوصول األفضل إلى المعلومات المستمدة من عمليات رصد األرض والنماذج

ومع بدء العد التنازلي لعام  ،2030عندما يتم تقييم التقدم المحرز في تنفيذ

هناك حاجة إلنشاء أنظمة جديدة لتتبع مدة النزوح في مرحلة التعافي وإعادة

وتشمل الفجوات المعرفية الرئيسية على مقياس هذا النوع من النزوح عدد

المناخية ،كميات كبيرة من البيانات التي يمكن بواسطتها تقييم آثار الكوارث والتنبؤ

االتفاقيات العالمية الرئيسية ،ال يزال هناك متسع من الوقت لتطوير وتعديل

اإلعمار .ويحتاج جامعو البيانات فقط إلى إجراء تقييماتهم على مدار فترات أطول

األشخاص المعرضين لخطر النزوح ،وعدد حاالت النزوح الجديدة التي تسببها

بها .وال تعمل البيانات على تحسين فهمنا لألزمات الحالية فحسب .ولكن يمكنها

قواعد البيانات الخاصة باألضرار والخسائر الناجمة عن الكوارث ومراقبة

وتعديل أنظمتهم الحالية لتسجيل النزوح .ويمكن تحليل مستودعات البيانات مقابل
البيانات المتعلقة بتغلغل التأمين أو تكاليف إعادة بناء المساكن ،مما يم ّكن صانعي

مثل هذه األحداث ،وعدد األشخاص الذين يعيشون في وضع نزوح نتيجة لها،

أيضًا أن تعطي معلومات عن تطور النماذج من أجل تحسين الفهم واالستعداد

النزوح الناجم عن الكوارث.

وعدد الذين يعيشون في حالة نزوح ومن المرجح أن يبقوا في بلدهم.

للنزوح بسبب الكوارث في المستقبل .ومن شأن إدراج األسئلة في التعدادات

وكما هو الحال في المراحل األخرى من دورة إدارة مخاطر الكوارث ،فليست

السكانية الوطنية والدراسات االستقصائية األخرى أن يساعد أيضًا في زيادة

السياسات من تحديد الممارسات الجيدة التي يمكن تطبيقها على حاالت أخرى.

البيانات والرؤى فيما يتعلق باألحداث بطيئة الحدوث.

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

وعالوة على ذلك ،فهناك حاجة إلى بيانات أفضل عن النزوح األطول أمدًا

مراقبة النزوح في سياق األحداث بطيئة الحدوث

وعلى الرغم من أن البيانات شحيحة ،فإننا قد تمكنا من تسجيل حاالت النزوح

وإن دمج مخاطر النزوح وآثاره في السياسات والتدابير الوطنية للحد من مخاطر

وكلما زادت البيانات المتوفرة لدينا حول مثل هذه األحداث وآثارها على
المجتمعات ،ستصبح سيناريوهاتنا ونماذجنا أكثر دقة .وسيؤدي جمع البيانات
عن عدد النازحين بسبب الجفاف أو التصحر أو ارتفاع مستوى سطح البحر،

الصندوق  :9قياس اآلثار االقتصادية لحاالت النزوح الجديدة
تعتمد المنهجية التي طورها مركز رصد النزوح الداخلي في عام  2018لقياس

أكبر الخسائر تنشأ من تعطيل األنشطة المعتادة لتوليد الدخل للنازحين داخليًا.

إلى جانب التحليل السياقي النوعي والسرد الشخصي ،إلى تحسين فهمنا لدوافع

ومن ناحية أخرى ،تميل اآلثار المتعلقة بالصحة والتعليم واألمن إلى الظهور

تطورا أيضًا ،بما في
وأسباب هذا النوع من النزوح .ولقد أصبحت النماذج أكثر
ً

فقط على مدى فترات زمنية أطول.

ذلك التفكير المنهجي والنُهج المتكاملة لفهم عملية صنع القرار.

اآلثار االقتصادية للنزوح بشكل كبير على خطط االستجابة اإلنسانية ()HRPs
للحصول على مؤشرات غير مباشرة للتكاليف والخسائر المالية .وال تتوفر خطط

وسيكون الكشف عن التكاليف والخسائر التي تنشأ خالل فترة انتقال النازحين
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نحو تنسيق وتعاون أفضل

االستجابة اإلنسانية إال لألزمات الشديدة للغاية لضمان اإلستجابة لها وهي تركز

ونظرا ألن
داخليًا مفيدًا بشكل خاص في تقييم آثار النزوح الناجم عن الكوارث.
ً

على حاالت النزوح طويل األمد.

نادرا ما تكون متاحة عالوة
المعلومات المتعلقة بمدة فترة انتقال النازحين داخليا ً ً

من الممكن سد الثغرات في البيانات المتعلقة بالنزوح الناجم عن الكوارث وتحسين

على أن معظم خطط االستجابة اإلنسانية تركز على حاالت النزوح بسبب النزاع،

قدرتنا على مراقبة هذه الظاهرة .ولكي يحدث ذلك ،فإننا نحتاج إلى التأكد من أن

ومع ذلك ،فإن معظم حاالت النزوح ناتجة عن أحداث أصغر نطاقا ً ال تُفعِل

فإن آثارها االقتصادية تظل خفية تما ًما تقريبًا .وستكون القدرة على تقييمها

جهود جمع البيانات تكمل بعضها البعض وال تتداخل مع بعضها ،وأن يستخدم

خطط االستجابة اإلنسانية ،ويمكن قياس مدتها عادة ً باألشهر أو األسابيع أو حتى

على األقل لفترات اإلجالء المعروفة خطوة أولى نحو سد هذه الفجوة المعرفية.

جامعو البيانات مصطلحات ومقاييس مشتركة لجعل بياناتهم قابلة لالستخدام من

األيام وليس بالسنوات .ونتيجة لذلك ،قد تكون التداعيات على حياة النازحين

قبل لآلخرين. .

كبيرا.
واالقتصادات أقل حدة ،لكن تواترها يعني أنها أصبحت عبئًا عالميًا
ً

البيانات لضمان احترام خصوصية األشخاص وعدم المساس بأمنهم.

ولقد أغفلت األرقام التي قدمناها حول اآلثار االقتصادية للنزوح حتى اآلن هذا

ويحتاج النازحون إلى تدخالت مخصصة وفقًا لظروفهم بنا ًء على موقعهم وعمرهم

العبء .كما وأنها تركز فقط على االحتياجات األكثر إلحا ًحا للنازحين بالفعل،

وجنسهم وعرقهم وخلفيتهم االجتماعية واالقتصادية وغيرها من الخصائص .هذا،

مما يعني أن الفترة المنقضية بين الحدث الذي أدى إلى نزوحهم وبين وصولهم

أمرا ضروريًا للتأكد من تحليل األشخاص األكثر عرضة
ويعد تصنيف البيانات ً

إلى منطقة لجوئهم ال تؤخذ بعين االعتبار .وتتضمن هذه الفترة أيضًا تكاليف،

للخطر بدقة ،ومعالجة احتياجاتهم بشكل صحيح ،وعدم إغفال أي شخص.

538

ويجب أن يتوافق جمع البيانات أيضًا مع إرشادات حماية

بما في ذلك النقل ،والمأوى ،واالحتياجات األساسية األخرى ،وفقدان الدخل.
وتظهر تقييماتنا األولية أن أكبر التكاليف تنشأ من اآلثار المتعلقة بالمساكن ،وأن
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الحرارة العالمية منذ عام  .2015كما وقد امتدت مواسم الرياح الموسمية ،وزاد

على جميع المستويات .ولقد ظهرت العديد من مبادرات نمذجة المخاطر في

اإلجمالي السنوي لهطول األمطار في بعض أنحاء العالم .وتستمر مستويات

السنوات األخيرة ،وقد حان الوقت لتقييم التقدم وضمان التعاون والتنسيق .وإننا

البحار العالمية وكذلك درجات حرارة المحيطات في االرتفاع  ،مما يسبب

نحتاج أيضًا إلى تضمين آثار تغير المناخ في هذه النماذج وبذل المزيد من الجهد

األعاصير اإلستوائية األقوى على اإلطالق .وقد أصبحت فترات الجفاف أطول
وأكثر تدميراً 539.وال تزال البيانات محدودة ،لكنها تظهر أن الكوارث أصبحت

لتقييم الضعف وقابلية التأثر وتقييم التعرض للمخاطر في المستقبل .ويؤثر النمو

أكثر تواترا ً وشدة ،مما يشير إلى وضع طبيعي جديد مقلق.

540

السكاني السريع على كال العاملين بشكل ديناميكي لدرجة أنه سيتعين تحديث
النماذج بشكل أكثر انتظا ًما إذا كانت ستقوم بإبالغ أنظمة اإلنذار المبكر الفعالة
وتدابير الحد من المخاطر.

وقد كانت الكوارث في عام  2020ناجمة عن مواسم األعاصير النشطة بشكل
غير عادي في األمريكتين وآسيا ،وقد أدت مواسم األمطار األطول أمدا ً إلى

وإذا أردنا أن نفهم العناصر الفعالة وغير الفعالة ،فسيتعين علينا أن نراقب بشكل

فيضانات واسعة النطاق في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وكذلك حرائق الغابات

منهجي النزوح الناجم عن الكوارث ومخاطر النزوح وما الذي يتم فعله للحد منها

غير المسبوقة في الواليات المتحدة وأستراليا .وأضافت جائحة كوفيد 19-المزيد

بمرور الوقت في جميع أنحاء العالم .ومن شأن الرؤى المستخلصة ،جنبًا إلى

من التعقيد لهذه األزمات ،عالوة على آثار مدمرة على حياة وسبل كسب العيش

جنب مع تبادل الممارسات الجيدة بين البلدان التي تتعامل مع النزوح الداخلي،
أن تتيح تمويالً أكثر موثوقية ويمكن الوصول إليه ،وبالتالي خلق أرضية خصبة

الخاصة بالنازحين.

للتغيير الحقيقي والتقدم المستدام.

التقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي 2021

الخاتمة

كان عام  2020ثالث أشد عام حرارة على اإلطالق بعد زيادة متوسط درجات

وسيتطلب تقييم مخاطر النزوح المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية شراكات

لقد دخلنا عصر األنثروبوسين ،وهي فترة منقطعة النظير من االختالالت الكوكبية
واالجتماعية التي تتفاعل لتؤدي إلى ظهور مخاطر جديدة ،بما في ذلك مخاطر
النزوح.

541

وسوف تتشكل أنماط التنقل والتحرك من خالل هذه االختالالت

بطرق معقدة وأحيانًا بطرق ال يمكن التنبؤ بها .لذا ،فهناك حاجة إلى بيانات
أكثر موثوقية لتركيز إجراءاتنا واستثماراتنا لمعالجة النزوح في ظل المناخ
المتغير .ومن خالل فهم من هم األشخاص المعرضين لخطر النزوح وإلى أين
سينزحون ومدة بقاء هؤالء النازحين على هذا الوضع وفي أي ظروف ،ستكون
الحكومات والمجتمع الدولي جاهزين بشكل أفضل لمنع النزوح في المستقبل
ومعالجة احتياجات النازحين داخليًا.
كما وأننا نحتاج أيضًا إلى بيانات أفضل عن النزوح المرتبط باألحداث بطيئة
الحدوث بما في ذلك الجفاف ،وتآكل السواحل ،وارتفاع مستوى سطح البحر،
والتملح ،وتراجع األنهار الجليدية ،وذوبان الجليد ،عالوة على فهم كيفية تفاعل
هذه الظواهر مع المخاطر المفاجئة الحدوث لتحفيز النزوح .وإلى جانب األحداث
الكبيرة التي تؤدي إلى نزوح جماعي ،يجب علينا تقييم آثار المزيد من الكوارث
المحلية التي ،على الرغم من صغر نطاقها ،تعرض سنوات أو حتى عقود من
مكاسب التنمية للخطر.
وفي األساس ،ستكون البيانات واألدلة هي المنظور الذي سنتعلم وننجح من خالله.
وحيث إنه لم يبقى سوى أقل من عقد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،يجب أن
يكون تحسين أدواتنا لفهم النزوح الناجم عن الكوارث ودور تغير المناخ على
رأس أولوياتنا .وبدالً من الوقوع تحت تأثير العناوين المثيرة فيما بتعلق "بالهجرة
الجماعية بسبب المناخ" ،يجب أن نقدم معلومات واقعية عن نطاق وأنماط وآثار
التنقل والتحرك البشري .ويجب كذلك أن نركز على الحد من المخاطر ودعم
األشخاص المتنقلين ،بغض النظر عن العوائق التي يواجهونها ،واإلعتراض على
فكرة أن الكوارث "هي أمور طبيعية" .ونحن بحاجة إلى االعتراف بدورنا في
توليد المخاطر ،وتقليلها من خالل التنمية المستدامة.
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الجدول  :2أكبر أحداث النزوح الناجمة عن الكوارث لكل
منطقة في عام 2020
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أوراق المعلومات األساسية

تحديد إاتجاهات التنقل والتحرك (عدم التنقل) للعمليات البيئية بطيئة الحدوث
في مجموعات جزر الفلبين الثالثة

رؤى من مشروع القدرات المناخية لشرق إفريقيا  -البيرو والهند

النزوح بسبب تغير المناخ والحلول المحلية في المجتمعات الساحلية في
السند ،باكستان

ميجان دينيس سميث ،المنظمة الدولية للهجرة في بنغالديش
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دوريان برام ،جامعة كامبريدج/مختبرات براكسيس

الدكتورة سونيا أيب-كارلسون ،معهد البيئة واألمن البشري التابع لجامعة

سارة هنلي شيبرد ،ماجستير في الصحة العامة ،منظمة ميرسي كورب

األمم المتحدة

جوليا إم.بلوخر ،وجوناس بيرجمان ،وهيماني أوبادياي ،وكيرا فينك
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لوف كومار ،جامعة فلوريدا
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تلخص ورقة المعلومات األساسية هذه بحثًا من البيرو والهند وتنزانيا يُظهر أن

تتعرض المجتمعات الساحلية لخطر متزايد ناجم عن اآلثار السلبية لتغير المناخ،

وتستضيف حاليًا أكبر مخيم لالجئين في العالم ،حيث يتعرض ما يقرب من

وتحرك (عدم تنقل) األشخاص في جميع أنحاء العالم .وإن هذه فجوة معرفية

المخاطر المناخية تؤثر على العديد من دوافع النزوح المترابطة .وهي توضح

بما في ذلك العواصف الشديدة والفيضانات وتآكل السواحل وتسرب مياه البحر.

مليون الجئ من الجئي الروهينغا آلثار تغير المناخ .ومن خالل تنفيذ منظور

كبيرة تجعل من الصعب حماية السكان المستضعفين والمعرضين للخطر ،سواء

كذلك أن شدة وتكرار وسرعة حدوث األخطار تؤثر على ردود أفعال األشخاص

ويعد النزوح الناجم عن تغير المناخ في المنطقة الساحلية للسند عملية تدريجية

قدرة النظم االجتماعية والبيئية على الصمود ،تقدم وثيقة المعلومات األساسية هذه

كانوا في حالة تنقل أو ظلوا في أماكنهم .وتبحث هذه الدراسة في اتجاهات التنقل

تجاهها ،ويسهم في ذلك عوامل مثل السمات الفردية واألسرية ،ونقاط الضعف،

ومعقدة ،وهو مزيج من الهجرة المؤقتة والدائمة ،القسرية والطوعية .وبيد أن

لمحة سريعة عن األمور المهمة المتعلقة بالمخاطر المناخية والمتعلقة بالكوارث

والتحرك (عدم التنقل) الناجم عن األحداث بطيئة الحدوث في الفلبين من خالل

وخيارات سبل كسب العيش ،وأوجه عدم المساواة الهيكلية .ويمكن أن ينشأ
النزوح استجابةً لألخطار الهائلة وسريعة الحدوث وعندما تتجاوز اآلثار التراكمية

العوامل االجتماعية واالقتصادية والعوامل السياسية تجعل األشخاص عرضة

والنزوح والهجرة والتدهور البيئي والصحة العامة .وتقدم نه ًجا تقنيًا جديدًا يركز

للمخاطر ،حيث تتسبب الكوارث في خسارة كبيرة لألراضي وسبل كسب العيش،

على حقوق اإلنسان والعدل المناخي ،وتسلط الضوء على مشاركة المجتمعات

تم توزيع مواقع الدراسة اإلثني عشر المختارة في ست مقاطعات في مجموعات

المستويات الحرجة الخاصة بسبل كسب العيش في مجال الزراعة مع وجود

مما يؤدي في النهاية إلى النزوح .وتعرض هذه الوثيقة بعض نتائج الدراسة التي

المتضررة في إستراتيجيات الحد من المخاطر والقدرة على الصمود .وتشدد على

الجزر الرئيسية الثالثة؛ لوزون وفيساياس ومينداناو .وذكر المشاركون في البحث

بدائل تنوع محدودة .وعندما يفر عدد كبير من األشخاص ،يمكن أن تؤدي آثار

تم القيام بها في  2020-2019لفهم أفضل لمواطن ضعف األشخاص وقدراتهم

أنه من خالل الممارسات اليومية وآليات التكيف والقدرات وإستراتيجيات الوكاالت

خبراتهم الشخصية فيما يتعلق بالتنقل والتحرك (عدم التنقل) واتجاهات التنقل

التغذية الراجعة والمالحظات الخاصة بهم إلى تسريع حدوث مزيد من االنتقال

واستجاباتهم لمخاطر تغير المناخ والكوارث والنزوح .إننا نناقش المحددات

وإستراتيجيات التنقل للنازحين داخليًا والالجئين وعديمي الجنسية والمجتمعات

والتحرك (عدم التنقل) داخل أسرهم .وقد أوضحوا كيفية مساهمة األحداث بطيئة

إلى خارج المنطقة .وبدون وجود تدابير مناسبة لخفض انبعاثات غازات االحتباس

والمسارات الرئيسية للنزوح بسبب تغير المناخ في المجتمعات الساحلية ،ونقدم

المضيفة المتضررة من النزوح ،فإنه يمكن إعادة تصور المزيد من الحلول طويلة

الحدوث في التنقل والتحرك (عدم التنقل) ،غالبًا من خالل اإلضرار برفاهية األفراد

الحراري والتكيف مع المناخ ،فإن تفاقم اآلثار قد يؤدي إلى زيادة عدم صالحية

استجابات تكيفية تعزز قدرة النازحين ضد التهديدات المستمرة .وبدعم من الموارد

األجل وتحفيز الحد من المخاطر وبناء القدرة على الصمود بشكل أفضل من أجل

وتعطيل سبل كسب العيش ،وكيفية دعم السياسات للمتضررين بشكل أفضل.

األماكن للسكن ويزيد من احتمال حدوث مثل هذه المواقف .وتؤكد هذه النتائج

الكافية والسياسات المحسّنة وأطر العمل المؤسسية ،يمكن أن يكون للمنظمات

تضررا من تغير المناخ والنزوح.
ومن خالل الفئات األكثر
ً

على الحاجة إلى فهم قيود مخاطر التكيف المتعلقة بعدم التنقل القسري واإلجباري.

المجتمعية دور مهم في الحلول الدائمة من خالل تعزيز القدرة على التكيف في

ويعد هذا البحث جز ًءا من مشروع القدرات المناخية لشرق إفريقيا  -البيرو والهند

المواقع الحالية ودعم الهجرة اآلمنة في المستقبل.
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قصص الجزر

حار ورطب وصحراوي :تغير المناخ والنزوح
الداخلي في الهند والبيرو وتنزانيا

التكيف أثناء االنتقال

الكوارث والنزوح في بنغالديش :إعادة صياغة
مفاهيم إستراتيجيات الحد من المخاطر والقدرة
على الصمود

من بين أعلى المستويات المسجلة للنزوح الداخلي المرتبط بالكوارث على مستوى
العالم ،تعد بنغالديش أيضًا واحدة من أكثر البلدان عرضة للتأثر بتغير المناخ

مشاركة حوالي  550-500امرأة ورجل في  48جلسة بحث جماعية سردية .وقد

( )EPICCمتعدد السنوات.
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االنتقال من خطر إلى خطر آخر

دمج التعرض للمخاطر واألُثر المستدام في نمذجة المخاطر

لوك باي ،اليونسكو

لورينزو غواداغنو ،المنظمة الدولية للهجرة

تجارب من منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ والقرن األفريقي

هاميش باتين ،جامعة أكسفورد

جان كلود نداباناني ،المعهد الدولي للتخطيط التربوي باليونسكو

إن األشخاص الذين ينتقلون تحسبًا أو إستجابة آلثار األخطار الطبيعية والتغير

توماس لينارتس ،وياسمين ريملينجر ،وفيليكس ريس ،ودوروثيا

تتطلب اإلدارة المستنيرة للكوارث معرفة مفصلة بالبيئة المتضررة .ويمكن أن

إن العالقة بين تغير المناخ والنزوح والتعليم هي عالقة غير مفهومة بشكل جيد،

البيئي ،ينتقلون من أحد "أشكال المخاطر" إلى شكل آخر من المخاطر .وفي

ريشوسكي ،والوكالة األلمانية للتعاون الدولي ()GIZ

تساعد التحليالت التنبؤية في توفير مثل هذه الرؤية .وقد تعاون قسم اإلحصاء

نتيجة وجود القليل من البيانات واألدلة والبحوث الداعمة الخاصة بالتعليم .وتبدأ

بجامعة أكسفورد ومركز رصد النزوح الداخلي لتطوير كل من المحرك اإلحصائي

هذه الورقة في سد هذه الفجوة في الفهم من خالل وضع مفهوم للنزوح بسبب

هناك اعتراف متزايد في العديد من المناطق والبلدان في جميع أنحاء العالم

"األداة المتكاملة ألخذ العينات السكانية للنزوح الداخلي ( ")IIDIPUSوبرنامج

المناخ في سياق التعليم وتسليط الضوء على الكيفية التي من المحتمل أن يؤدي

لمجموعة مختلفة من المخاطر .وتجمع هذه الوثيقة أدلة على الدور الذي يقوم به

بضرورة دمج التنقل والتحرك البشري في سياق تغير المناخ ( )HMCCCفي

عرض البيانات التفاعلي "شبكة أكسفورد للمعلومات في الوقت الفعلي للنزوح

بها النزوح بسبب المناخ إلى مضاعفة وتفاقم المخاطر في ومن خالل التعليم.

التنقل كديناميكية مخاطر من خالل النظر في أمثلة النزوح والهجرة واالنتقال/إعادة

مجموعة متنوعة من جوانب سياسات وأطر عمل التنمية .وهذا يتطلب العمل

الناجم عن الكوارث ( .")ODDRINوتناقش هذه الورقة قدرة البرنامج على توفير

ويؤدي التحليل واألدلة المقدمة للوصول إلى جدول أعمال فعال للتكيف مع تغير

التوطين المخطط له .وهي تظهر أنه في حين أن هذه الطبيعة الديناميكية متأصلة

والتعاون على مختلف المستويات .وتعرض هذه الورقة مبادرات مختلفة في

المعلومات لتخصيص موارد الكوارث على المدى القصير إلى المتوسط .وتهدف

المناخ والتخفيف من حدة تأثيره في ومن خالل التعليم ،مع التركيز على الدور

في أي نوع من أنواع التنقل ،فمن المرجح أن يؤدي التنقل القسري واألكثر تقييدًا

مناطق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي والقرن األفريقي لمعالجة التنقل والتحرك
البشري المرتبط بالمناخ .وتُظهر األمثلة كيف يكون للجهات الفاعلة المحددة

األداة المتكاملة ألخذ العينات السكانية للنزوح الداخلي إلى تقدير نزوح األشخاص

الذي يمكن أن يقوم به تخطيط التعليم المراعي لألزمات في بناء القدرة على

وليس تقدير األصول المدمرة .ويساعد هذا التحول على التنبؤ بالتوزيع المكاني

الصمود أمام النزوح بسبب المناخ .وعالوة على ذلك ،يكشف لنا النزوح بسبب

أكثر عرضة لألخطار .ويشير ذلك إلى اعتماد نُهج واعية بالمخاطر ونهج للحد

والتعاون المستمر على المستويين الوطني واإلقليمي دور فعال في دفع وتحسين

للنزوح بشكل أكثر دقة والتركيز على البؤر الساخنة .وتستخدم تنبؤات النزوح

المناخ ،كما هو الحال مع أزمة المناخ ،كيفية تجاوز التعليم التكيف والحفاظ على

من المخاطر في جميع التدخالت لإلستعداد وإدارة انتقاالت وتحركات السكان

إدارة جدول أعمال التنقل البشري في سياق تغير المناخ .وفي المستقبل ،ستكون

المؤقت معلومات النزوح المستندة إلى بيانات الهاتف المحمول ،ويمكن تحسين

"الحياة الطبيعية" من خالل معالجة الظلم وعدم المساواة والصدمات .ويتطلب

المرتبطة بالكوارث والتغير البيئي كعنصر أساسي للحد من اآلثار في المستقبل،

هناك حاجة إلى مزيد من تعزيز التفاعل السلس بين الجهات الوطنية الملتزمة

أماكن اإليواء في حاالت الطوارئ من خالل برنامج رسم الخرائط مفتوح المصدر.

مثل هذا النهج أن يغير التعليم مساره نحو مفهوم "التعليم التجديدي" ،والذي يركز

بما في ذلك اآلثار المرتبطة بالنزوح لمرة ثانية.

الراغبة في استكشاف نهج جديدة والمنظمات اإلقليمية التي توفر منصة لتبادل

على حاالت الظلم وعدم المساواة في الماضي والحاضر ،مما يسمح للتعليم في

األفكار وتطبيق الممارسات الجيدة على نطاق واسع.

سياقات النزوح بسبب المناخ بتحقيق إمكاناته التغييرية.

ديناميكيات التعرض للمخاطر وقابلية التأثر بالكوارث بالنسبة للنازحين
والمهاجرين وغيرهم من المتنقلين

آنا سيغر ،المعهد الدولي للتخطيط التربوي باليونسكو

حين أن التنقل غالبًا ما يكون ضروريًا ،فمن المحتمل أيضًا أن يؤدي إلى تعرض
األشخاص الذين فقدوا سبل كسب عيشهم ومواردهم وقدرتهم على الصمود

إلى أن ينتهي األمر باألشخاص في مناطق هامشية وغير محمية ،حيث يكونون
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إنشاء التزام سياسي لمعالجة التنقل والتحرك
البشري في سياق تغير المناخ على المستويين
اإلقليمي والوطني

إعادة التفكير في التحليالت التنبؤية لتخصيص
الموارد أثناء حدوث الكوارث

فهم العالقة بين تغير المناخ والنزوح والتعليم
لبناء أنظمة تعليمية مرنة ومتكافئة
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شكر وتقدير

البيئة واألمن البشري التابع لجامعة األمم المتحدة) ،ونورالين أوي (جامعة أتينيو

الكاثوليكية؛ ومشروع تقييم القدرات ()ACAPS؛ والمركز العربي للتخطيط البديل

دي مانيال) ،والوكالة األلمانية للتعاون الدولي في الفلبين؛ وجوليا م .بلوشر،

()ACAP؛ ومشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة ()ACLED؛

وجوناس بيرجمان ،وهيماني أوبادياي ،وكيرا فينك (معهد بوتسدام)؛ ودوريان

ومركز اآلسيان لتنسيق المساعدة اإلنسانية في مجال إدارة الكوارث (،)AHA

برام (جامعة كامبريدج/مختبرات براكسيس) ،ولوف كومار (جامعة فلوريدا)؛

وبنك التنمية الكاريبي؛ ومجموعة تنسيق وإدارة المخيمات في ميانمار؛ ومجموعة

وميغان دينيس سميث (المنظمة الدولية للهجرة في بنغالديش) ،وسارة هنلي

النفوذ المدنية لألمم المتحدة القابضة؛ واللجنة المكسيكية للدفاع عن حقوق اإلنسان

شيبرد (ماجستير في الصحة العامة ،منظمة ميرسي كور)؛ ولورنزو جوادانيو

وتعزيزها ()CMDPDH؛ وكريستوسال؛ وقسم علوم النظم البيئية في المعهد

(المنظمة الدولية للهجرة)؛ وتوماس لينارتس ،وجاسمين ريلينجر ،وفيليكس

الفدرالي للتكنولوجيا بزورخ ()ETH؛ وقسم اإلحصاء بجامعة أكسفورد؛ ومديرية

لألمين العام لألمم المتحدة المعني بالنزوح الداخلي) ،وكارولين زيكجراف (مرصد

ريس ،ودوروثيا ريشوسكي (الوكالة األلمانية للتعاون الدولي)؛ وهاميش باتن

التأهب للكوارث والالجئين؛ ومركز البحوث المشتركة للمفوضية األوروبية

هوغو ،جامعة لييج).

(جامعة أكسفورد)؛ ولوك باي وآنا سيغير وجان كلود نداباناني (اليونسكو) ،وآرثر

()JRC؛ وبرنامج البيانات من أجل الخير الذي أطلقته فيسبوك (Facebook's

شيندليغر ،وسيباستيان سيباور ،وتوماس ثالر.

)Data for Good؛ وقائمة الفيضانات؛ وبرنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية

اإلشراف :ألكساندرا بيالك وبينا ديساي
مراجعة األقران :سيي أبديبانجب(المنظمة الدولية للهجرة) ،ومضر الحمداني
التنسيق :فيسينتي أنزيليني وكليمانس ليدوك.

()HNAP؛ ومجموعة العمل المعنية بالنازحين داخليًا في الصومال؛ ومعهد

(برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية) ،وعلى السقاف (المجلس النرويجي لالجئين)،

شكر خاص لحكومات البلدان التالية على مشاركتها ودعمها في جمع وتحليل بيانات

الرأي العام ( )IUDOPبجامعة أمريكا الوسطى ()UCA؛ واللجنة الدولية

وهيلين أترافي ،وأميدو بابا دومبيا (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية) ،وبرنارد

النزوح الداخلي :ألبانيا ،وأستراليا ،وأرمينيا ،وأذربيجان،والبوسنة والهرسك،

للصليب األحمر ()ICRC؛ ومجموعة األزمات الدولية؛ واالتحاد الدولي للصليب

التصميم والتخطيط والخرائط والرسوم البيانية :فيفي بيندو ،وماريا تيريزا ميراندا

باي(مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية) ،وأليس بييالت (المنظمة الدولية للهجرة)،

وبوركينا فاسو ،وكندا ،وكولومبيا ،ومصر ،والسلفادور ،وجورجيا ،وغواتيماال،

األحمر ()IFRC؛ ومركز التنسيق الوطني للصليب األحمر األسترالي؛ ومنتدى

إسبينوزا ،وسيلفان بونسير.

ومحمد بكر (المنظمة الدولية للهجرة) ،وأليسون بوتوملي (المجلس النرويجي

وهندوراس ،وإندونيسيا ،ومالي ،والمكسيك ،ونيوزيلندا ،والنيجر ،ونيجيريا،

لالجئين) ،وأستريد كارويت (المنظمة الدولية للهجرة) ،وغابرييل برافو غاال

وباكستان ،والفلبين ،وصربيا ،وسلوفينيا ،وسري النكا ،وسويسرا ،وأوكرانيا,،

التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية؛ وجمعية الصليب األحمر
النيبالي ()NRCS؛ ودائرة تحديد سمات النازحين داخليا ً ()JIPS؛ ومكتب

المراقبة واإلبالغ :كليمنتين أندريه ،وفيسينتي أنزيليني ،وجولييت بينيت ،وأدريان

(المنظمة الدولية للهجرة) ،وأليسون براون (جامعة كارديف) ،ومارتينا كاترينا

الواليات المتحدة األمريكية.

المفوض السامي لحقوق اإلنسان ()OHCHR؛ ومجموعة الحماية (بوركينا

كالفو فالديراما ،وريكاردو فال دوترا سانتوس ،وإليز فيلو ،وفينسينت فونج،

(المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين) ،وصامويل تشيونغ (المفوضية

فاسو ،النيجر) ،والحق في الحماية ()R2P؛ وجامعة رافائيل النديفار؛ ومبادرة

وكاثرين جيفين ،وجاستن جينيتي ،وإيفانا هاجمانوفا ،وثاناليتشيمي هاوسست،

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين) ،وسارة تشونغ (المنظمة الدولية للهجرة)،

كما نتقدم بالشكر لمكاتب المجلس النرويجي لالجئين ( )NRCفي أفغانستان،

ريتش (أفغانستان ،الصومال)؛ والمجموعة المعنية بتوفير المالجئ (جزر

ومانويال كوركا ،وكليمنس ليدوك ،ومارتا ليندستروم ،ورافايال مونتاندون ،وأنكا

وكسينيا شموتينا (جامعة لوبورو) ،وزولفاو دانكورما (مكتب تنسيق الشؤون

وبوركينا فاسو/النيجر ،والكاميرون ،وجمهورية إفريقيا الوسطى ،وكولومبيا،

البهاما ،وميانمار ،وفلسطين ،واليمن)؛ ولجنة الدولة لجمهورية أذربيجان لالجئين

بادوسيل ،وإليزابيث دو بارك ،وفاني تيبي ،وألفارو سارديزا ميراندا.

اإلنسانية) ،وكاري إلياسن (المجلس النرويجي لالجئين) ،وفلورنس جوفروي

وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وإثيوبيا ،والعراق ،وإيران ،والمكتب اإلقليمي

والنازحين داخليًا؛ واتحاد الحدود لميانمار؛ ووحدة العناية بالضحايا ومنحهم

(المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين) ،ولورنزو غوادانيو (المنظمة

لشمال أمريكا الوسطى والمكسيك ،والمكتب اإلقليمي للقرن اإلفريقي ،والمكتب

تعويضات متكاملة (كولومبيا)؛ وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ ومكتب منسق

البيانات والتحليل :ماريا تيريزا ،وميراندا إسبينوزا ،وهاميش باتن ،وسيلفان

الدولية للهجرة) ،وروز ماري جيفريمونت (المنظمة الدولية للهجرة) ،وأندرو

اإلقليمي لوسط وغرب إفريقيا ،واألردن ،وكينيا ،ولبنان ،وليبيا ،ومالي ،وميانمار،

األمم المتحدة المقيم في نيبال؛ ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين

بونسير.

هاربر (المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين) ،وكريستوفر جيمس

وموزمبيق ،والنيجر ،ونيجيريا ،وباكستان ،وفلسطين ،والسنغال ،والصومال،

الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا)؛ ومفوض األمم المتحدة السامي لشؤون

ويليام هولت (اتحاد حماية الضفة الغربية) ،وكريستيل هوري (المجلس النرويجي

وجنوب السودان ،والسودان ،وسوريا ،وأوغندا ،وأوكرانيا ،وفنزويال ،واليمن.

الالجئين؛ ومعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث  -برنامج التطبيقات التشغيلية

البحث :كريستيل كازابات ،وبريتي ديلون ،وبابلو فيراندي ،وسكوت لويد ،وكلوي

لالجئين) ،ودينا إيونيسكو (المنظمة الدولية للهجرة) ،واألمير كاديلواماكو لوموينو

سيدني ،ولويزا ياسوكاوا.

الساتلية ()UNITAR-UNOSAT؛ ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون

(المجلس النرويجي لالجئين) ،وإليان كريمر (منتدى التعايش السلمي في النقب)،

الشكر موصول للمنظمة الدولية للهجرة ،مع شكر خاص لنونو نونيس ،وستيفاني

اإلنسانية ()OCHA؛ ومكتب الواليات المتحدة للسكان والالجئين والهجرة،

وكريستين كنوتسون (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية) ،وسارة كولتزو (منصة

دافيوت ،ومحمد رزقي ،ودنكان سوليفان ،وراؤول سوتو ،المنسقين اإلقليميين في

وبرنامج الغذاء العالمي.

االتصاالت والعالقات الخارجية :ليا بيرجارا ،وستيفن كيلي ،وكاريسا كوك،

النزوح الناجم عن الكوارث) ،وبرونو كوكو فوغا (المجلس النرويجي لالجئين)،

هيئة تتبع الهجرة (داميان جوسيلمي ،وتشيارا لوتشيني ،ولورينزا روسي)والمكاتب

وفرانكي باريش ،ودون فوت ،وسوزي زراكوزا.

وهنري كوينين (المنظمة الدولية للهجرة) ،وتوماس ليناتز (الوكالة األلمانية للتعاون

القطرية في أفغانستان ،والباهاما ،وبنجالديش ،وبوركينا فاسو ،وبوروندي،

الدولي) ،ومانينجي مانغوندو (المجلس النرويجي لالجئين) ،وفيكتوريا مارتينيز

والكاميرون ،وجمهورية إفريقيا الوسطى ،وتشاد ،وساحل العاج ،وجمهورية

المشاركة القطرية والمشورة بشأن السياسات والدعم اإلداري :تهامي الصبيح

(مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية) ،وايلين مكارثي (المجلس النرويجي لالجئين)،

الكونغو الديمقراطية ،وإثيوبيا ،وهايتي ،والهند ،والعراق ،وليبيا ،ومالي،

الدفعالي ،وباربرا إيسيج ،ويوسف جاي ،وحسن محمدي.

وايرين موني (مشروع تطوير قدرة الحماية االحتياطية) ،وويليم مورين (مكتب

ومدغشقر ،وميانمار ،وموزمبيق ،ونيبال ،ونيجيريا ،والنيجر ،وباكستان ،وبابوا

تنسيق الشؤون اإلنسانية) ،وساشا نالبو (المنظمة الدولية للهجرة) ،وياكين نززا

غينيا الجديدة ،والفلبين ،والصومال ،وجنوب السودان ،والسودان ،وسريالنكا،

المساهمات الخارجية والدعم

موانزا (المنظمة الدولية للهجرة) ،وروبرت أوكس (معهد البيئة واألمن البشري

المحرر :جيريمي لينارد

وسوريا ،وأوكرانيا ،واليمن.

التابع لجامعة األمم المتحدة) ،وتوم بير كوستا (المجلس النرويجي لالجئين) ،وبونيا

يتقدم مركز رصد النزوح الداخلي بشكر خاص لألشخاص التالية أسماؤهم على

براساد سابكوتا (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية) ،وياسمين ريلينجر (الوكالة

ونشكر المكاتب التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في

ما قدموه من نصائح قيمة:

األلمانية للتعاون الدولي) ،وماتيلد دي ريدماتن (االتحاد الدولي للصليب األحمر)،

أفغانستان ،وبوركينا فاسو ،وتشاد ،وكولومبيا ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية،

وفيليكس ريس (الوكالة األلمانية للتعاون الدولي) ،ويانيسكوين روير دجوفانج

وإثيوبيا ،والمكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،وميانمار،

فريق الخبراء المعني بالتقرير العالمي فيما يتعلق بالنزوح الداخلي لعام :2020

(المنظمة الدولية للهجرة) ،والكسندرا سايه (المجلس النرويجي لالجئين) ،وجوهان

ونيجيريا ،واألراضي الفلسطينية المحتلة ،والفلبين ،والصومال ،وسوريا ،والمكتب

أليهون أبيبي (المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين) ،وكارولين

شار (معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم) ،وناتالي شميدثاوسلر (المفوضية

اإلقليمي لتايالند ،وأوكرانيا ،والمكتب اإلقليمي لغرب ووسط إفريقيا.

بهنسون (البنك الدولي) ،وإيوانا كريتارو(مبادرة تعزيز قدرات الحد من الكوارث)،

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين) ،وميشيل سبير (المنظمة الدولية للهجرة)،

وأندرو ماسكري (مبادرة نيكسس للحد من المخاطر) ،وكاري مايز (المنظمة

وأندريا تيران (الوكالة األلمانية للتعاون الدولي) ،وماتيو لويس راؤول ثيوبيت

ونشكر مكاتب وكالة األمم المتحدة لالجئين في أفغانستان ،وأرمينيا ،وبوركينا

الدولية للهجرة) ،وإدغار سكرايس (المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون

(المنظمة الدولية للهجرة) ،وليندا توم (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية) ،ومريم

فاسو ،وكوسوفو ،ومالي ،وميانمار ،والنيجر ،وباكستان ،والفلبين ،وصربيا،

الالجئين) ،وأتلي سولبيرج (منصة النزوح الناجم عن الكوارث) ،وتامي تاب

تراوري (المنظمة الدولية للهجرة) ،وإيلينا أورسو (المجلس النرويجي لالجئين)،

والصومال ،وسريالنكا.

(جامعة جنوب المحيط الهادئ) ،وماركو توسكانو-ريفالتا (مكتب األمم المتحدة

وسارة فوس (ريتش) ،وماتيلد فو (المجلس النرويجي لالجئين) ،وميشيل يونيتاني

للحد من مخاطر الكوارث) ،وغريتا زيندير(سكرتير الفريق الرفيع المستوى

(المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين).
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الفريق التابع لمركز رصد النزوح الداخلي

أوراق المعلومات األساسية والمساهمات الخارجية :سونيا أيب كارلسون (معهد

كما ونشكر المؤسسات التالية على تعاونها المستمر :جامعة أندرياس بلُّو
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االنتقال/إعادة التوطين المخطط له من سهول
الدانوب التي ضربتها الفيضانات في النمسا
الدروس المستفادة من خمسة عقود من الزمان من ممارسة السياسة
آرثر شيندليغر ،وسيباستيان سيباور ،وتوماس ثالر
يُعد االنتقال/إعادة التوطين المخطط له إلدارة مخاطر الفيضانات تدخالً
خطيرا
ً
ونادرا ما يتم إجراؤه في السياق األوروبي.
في سبل كسب العيش لألشخاص
ً
وإن النظام النمساوي على طول نهر الدانوبخو استثنا ًء لهذه القاعدة .ويعود
تاريخ ذلك إلى السبعينيات ويقدم دراسة حالة استثنائية طويلة األمد .وتبحث هذه
الورقة في السياق المكاني لمناطق االنتقال/إعادة التوطين  -التعرض للفيضانات،
واألحداث السابقة  -وضع مخطط حوكمة متطور بمرور الوقت ،وتراكم اإلشارات
المسبقة التي تسهل تنفيذ السياسات ،وخيارات األسر وردود فعلها بمجرد تقديم
عرض لها لالنتقال/إعادة التوطين .ويعتمد البحث على نهج مختلط يجمع بين
تحليل الوثائق والمقابالت شبه المنظمة مع أصحاب المصلحة واألسر المتضررة
لوضع منظور شامل لديناميكيات السياسة وعمليات صنع القرار .وتختتم الورقة
بتوصيات السياسيات حول كيفية دعم األسر المتضررة والسكان وكيفية تحسين
ترتيبات الحوكمة.
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طفل نازح يجلس في مخيم جمال نيكا للنازحين داخليًا خارج مدينة قندهار،
أفغانستان ،بعد فراره من منطقة مايواند مع أسرته .ولم يتمكن هذا الطفل من
الذهاب إلى المدرسة منذ فراره من منزله .المجلس النرويجي لالجئين/عناية هللا
آزاد ،فبراير .2021

انضم إلينا حيث نعمل على إحداث تغيير حقيقي ودائم للنازحين داخليًا في العقد المقبل.
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يفر األشخاص من النزاع والكوارث وينزحون داخل بلدانهم يو ًميا .ويوفر مركز رصد النزوح
الداخلي البيانات والتحليل ويدعم الشركاء لتحديد وتنفيذ الحلول المعنية بالنزوح الداخلي.

مركز رصد النزوح الداخلي
3 rue de Varembé, 1202 Geneva, Switzerland
+41 22 552 3600 | info@idmc.ch

internal-displacement.org
twitter.com/IDMC_Geneva
facebook.com/IDMC.Geneva
youtube.com/c/InternalDisplacementMonitoringCentreIDMC
linkedin.com/company/idmc-geneva
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