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ق آس�ا والمح�ط الهادئ ��
626,000   |  13,696,000  

(37.6% of the global total)

ى أف��ق�ا جنوب الصحراء ال���
11,558,000  |  2,554,000 

(37.1%)

جنوب آس�ا
736,000  |5,250,000     

(15.7%)

األم��كتان
381,000   |   1,659,000 

(5.4%)

ق األوسط وشمال أف��ق�ا ال��
1,011,000  |  233,000 

(3.3%)

أورو�ا وآس�ا الوس�
61,000  |276,000   

(0.9%)

بنغالد�ش
99,000 | 150

الهند
4,903,000 | 13,000

� الفلب��
5,681,000 | 140,000

 إثي���ا
240,000 | 5,142,000

سور�ا
79,000 | 456,000

جمهور�ة ال�ونغو الد�مقراط�ة
888,000 | 2,712,000

أفغا�ستان
25,000 | 723,000

بوركينا فاسو

م�انمار
158,000 | 448,000

ما�
6,000 | 249,000

ايران
41,000

�ا ن�ج��
24,000 | 376,000

 الصومال
271,000 | 549,000

ال�من
84,000 | 377,000

� فلسط��
118,000

السودان
99,000 | 442,000

 جنوب السودان
506,000 | 429,000

ترك�ا
84,000

ال�ا أس��
49,000

 موزمبيق
44,000 | 187,000

ا�شاد
24,000 | 42,000

جمهور�ة أف��ق�ا الوس�
24,000 | 496,000

العراق
9,400 | 57,000

كي��ا
36,000 | 4,600

�ا � مال��
129,000

� الص��
6,037,000

�ا�ستان
70,000

سانت ف�س�ت وجزر غ��نادين
23,000

المكس�ك
19,000 | 29,000

ان�ا � ت��
47,000

في�نام
 780,000

ون ال�ام��
1,800 | 131,000

الن�جر
118,000 | 110,000

ك��ا
194,000

� هاي��
220,000 | 20,000

السلفادور
550 | 175,000

كولومب�ا
32,000 | 134,000

از�ل ال��
449,000 | 21,000

682,000

بوروندي
87,000 | 94

كندا
60,000

الوال�ات المتحدة
573,000

و�ال � ف��
33,000

إندون�س�ا
749,000 | 27,000

ستان � غ�� ق��
120 | 46,000

 هولندا
51,000

البونان
67,000

�الن�ا س��
121,000

ن��ال
32,000

أنغوال
22,000

أوغندا
47,000 | 1,300

The country and territory names and figures are shown only when the total value exceeds 20,000. Due to rounding, some totals may not correspond with the sum of the separate figures. 

The boundaries and the names shown and the designations used on this map do not imply of
cial endorsement or acceptance by IDMC .
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النزوح الداخلي بسبب النزاعات والكوارث في عام 2021

*بسبب التقريب، قد ال تتوافق بعض المجاميع مع مجموع األرقام المنفصلة. 

تظهر أسماء وأرقام البلدان واألقاليم فقط عندما تتجاوز القيمة اإلجمالية 20.000. 
بسبب التقريب، قد ال تتوافق بعض المجاميع مع مجموع األرقام المنفصلة. 

بسبب التقريب، قد ال تتوافق بعض المجاميع مع مجموع األرقام المنفصلة. 
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نساء وأطفال يذهبون إلى موقع الزيماتي للنازحين داخليًا، مقاطعة بادغيس، 
 أفغانستان. © عناية هللا آزاد / المجلس النرويجي لالجئين، أبريل 2021

لقد صدر التقرير العالمي للنزوح الداخلي لعام 2022  عن مركز رصد 
النزوح الداخلي )IDMC( بمساهمة سخية من شركاء التمويل التاليين: 
بنك التنمية اآلسيوي، وزارة الشؤون الخارجية والتجارة األسترالية، 
الوزارة  األلمانية،  الفيدرالية  الخارجية  وزارة  األوروبي،  اإلتحاد 
الفيدرالية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية، وزارة الشؤون الخارجية 
لدولة ليختنشتاين، وزارة الخارجية النرويجية، مؤسسة روبرت بوش، 
الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي، وزارة الخارجية الفيدرالية 
السويسرية، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ومكتب الشؤون الخارجية 

والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.

صورة الغالف: بدعم كاف للتغلب على المخاطر وفرص التأثير في 
الحلول، يمكن لألطفال والشباب النازحين داخليًا المساعدة في تصميم 

مستقبل أفضل للجميع.
© صورة توضيحية: مات مورفي، أبريل 2022
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جدول المحتويات

إحدى البحيرات الست في منتزه باند إي أمير الوطني في
أفغانستان © Marco Di Lauro / Getty Images، أكتوبر 2021

تمهيد   1
رسائل رئيسية    3

الجزء 1: الصورة العالمية   9
11 أرقام عالمية في لمحة 

13 النزوح الداخلي في عام 2021
17 األشخاص الذين في حالة نزوح

23 اآلثار االقتصادية واالجتماعية للنزوح 
25 لمحات عامة إقليمية

29 أفريقيا جنوب الصحراء -
 تحت المجهر - إثيوبيا    

تحت المجهر - السودان

    43 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
              تحت المجهر - فلسطين

 

51  شرق آسيا والمحيط الهادئ
تحت المجهر - الصين
تحت المجهر - ميانمار

تحت المجهر - بابوا غينيا الجديدة

 65  جنوب آسيا
      تحت المجهر - أفغانستان 

 73  األمريكتان
      تحت المجهر - هايتي

 81  أوروبا وآسيا الوسطى
       تحت المجهر - ألمانيا 

       تحت المجهر - آسيا الوسطى

91 مقال خاص: كوفيد -19: عبء 
     إضافي على الحياة المحفوفة

      بالمخاطر للنازحين

 99 الجزء 2: األطفال والشباب في 
     حالة النزوح الداخلي

   105 األطفال والشباب المعرضون لخطر النزوح في 
       جميع أنحاء العالم

106 فيما وراء التأثيرات الفورية

107 حماية األطفال من  سوء  المعاملة والعنف

109 ضمان األمن الغذائي  والصحة البدنية

111 دعم الصحة النفسية  لألطفال

113 التعليم المستمر في النزوح
تحت المجهر: األطفال المشردون ذوي اإلعاقة  

تحت المجهر: تعليم الفتيات  

121 األطفال والشباب كعوامل للتغيير

 123  سد الثغرات المستمرة في البيانات لبناء 
مستقبل  للجميع  

125 التصنيف حسب العمر والخصائص األخرى  

127 تقييم مخاطر الحماية بشكل آمن وموثوق   

128 مشاركة البيانات وإمكانية التشغيل البيني    

الخاتمة  129
131 الهوامش

161 الجدول 1: ملخص  
األرقام الرئيسية  

165  شكر وتقدير



12

20
22

ي 
خل

لدا
ح ا

زو
الن

ن 
 ع

مي
عال

 ال
ير

قر
الت مقدمة

فتاة صغيرة ترسم رسماً من داخل مخيم للنازحين شمال العراق
© Beate Simarud / NRC، أكتوبر 2021.

أودري أزولي
المدير العام

اليونسكو

كاثرين راسل
المدير التنفيذي

اليونيسف

بعد أن قصفت مدرستها في اليمن بصاروخ، بحثت إمتنان وعائلتها عن 
تلتحق  لم  العنف.  من  هرباً  مكان آلخر  من  متنقلين  كان،  حيثما  المأوى 

مستقبلها. على  تخشى  اآلن  وهي  كامل،  لعام  بمدرستها  إمتنان 

عدد  وتزايد  العالم  أنحاء  جميع  في  واألزمات  النزاعات  تكاثر  مع 
متزايد  عدد  ومستقبل  فحياة  مضى،  وقت  أي  من  أكثر  داخليًا  النازحين 

للخطر.  غدت عرضة  إمتنان  مثل  والمراهقين  األطفال  من 

المشكلة:  حجم  العام  لهذا  الداخلي  النزوح  عن  العالمي  التقرير  يُظهر   
نزوح  حالة  في  يعيشون  كانوا  العالم  عبر  نسمة  مليون   59.1 من  أكثر 
داخلي في 59 دولة وإقليم في نهاية عام 2021. أكثر من نصف هؤالء 

والشباب. األطفال  من  هم  داخليًا  المشردين 

وشرق  الكبرى،  الصحراء  جنوب  في  خاص  بشكل  المشكلة  هذه  تحتد 
في  والناشئة  المستمرة  األزمات  ومع   - الهادئ  المحيط  ومناطق  آسيا، 
األرقام  هذه  ترتفع  قد  أوكرانيا،  ومؤخراً  واليمن  أفغانستان  مثل  بلدان 

أكثر. 

مهٌم وجاء  والشباب  األطفال  العالمي على  التقرير  هذا  تركيز  فإن  لذلك 
في وقته أيضاً. إذ يؤكد على األهمية البالغة لفهم اآلثار الفورية وطويلة 

ومجتمعاتهم.  - األطفال  على  المستمرة  العالمية  النزوح  ألزمة  األمد 

التنمية،  يؤخر  أن  يمكن  الداخلي  النزوح  أن  هنا  المقدمة  األدلة  تُظهر 
االستثمارات  من خالل  تحققت  التي  المكاسب  تآكل وعكس  إلى  ويؤدي 
ولكن  األطفال،  الجيل من  هذا  فقط على  ليس  يؤثر  مما   - األجل  طويلة 
الداخلي على كل جانب  النزوح  الواقع، يؤثر  القادمة. في  على األجيال 
من جوانب حياة األطفال، مع آثار متتالية على أمنهم وتغذيتهم وصحتهم 

للمستقبل. وتطلعاتهم  وتعليمهم 

التعليمية إلى خسائر في  المثال، يمكن أن تؤدي اإلختالالت  فعلى سبيل 
التفاعالت االجتماعية مع األقران. كما يؤدي االفتقار إلى  التعلم وتقليل 
الوصول إلى المساحات اآلمنة إلى زيادة التعرض للمخاطر، مثل زواج 
عواقب  من  ذلك  على  يترتب  ما  مع  المعاملة،  وسوء  والعنف  األطفال 

العقلية. وصحتهم  البدنية  األطفال  رفاهية  على 

يمكن أن يكون لهذه اإلختالالت آثار طويلة األجل، بما في ذلك االنسحاب 
الدخل  وانخفاض  والمهنية،  التعليمية  الفرص  وضئالة  المدرسة،  من 
األجيال. وعلى  بين  الفقر  تعميق  إلى  يؤدي  بدوره  - وهذا  المستقبل  في 
العكس من ذلك، فإن حماية األطفال والشباب، وضمان استمرار تعلمهم 
وصحتهم، يمكن أن يسهم في تنمية الفرد في المستقبل، وتشكيل مجتمعات 

إيجابي. نحو  على  وسلمية  مستدامة 

المزيد  معرفة  إلى  نحتاج  داخليًا،  النازحين  األطفال  احتياجات  لتلبية 
األسس  أفضل  حقاً  هي  القوية  األدلة  يواجهونها.  التي  التحديات  عن 
لتطوير  كذلك ضرورية  وهي  فعال،  بشكل  له  واالستجابة  النزوح  لمنع 

دائمة. حلول 

األطفال  ماليين  هناك  يزال  ال  العالم،  أنحاء  جميع  في  ذلك،  ومع 
مركز  إلى  ننضم  فإننا  لذا  البيانات.  في  مرئيين  غير  داخليًا  المشردين 

األطفال  عن  أفضل  بيانات  إلى  الدعوة  في  الداخلي  النزوح  رصد 
المناسب  الوقت  القرار في  النازحين داخليًا إلفادة عملية صنع  والشباب 

والفعال.

البيانات  توافر  لتحسين  خطوات  بالفعل  واليونيسف  اليونسكو  تتخذ 
عالية الجودة في هذا المجال. ولكن هناك حاجة إلى مزيد من االستثمار 
يجب  ذلك،  من  واألهم  والمبتكرة.  المحلية  البيانات  جمع  أساليب  في 
الفضلى،  األطفال  مصالح  تحترم  بطرق  واستخدامها  المعلومات  جمع 

عمل. ألي  البداية  نقطة  وتجعلهم  وأحالمهم  بآمالهم  وتعترف 

على  الركب  عن  تخلفهم  أو  العالم  في  النازحين  األطفال  ازدهار  يعتمد 
خطة  تنفيذ  على  نعمل  وبينما  مجتمعاتهم.  ورفاهية  تجاههم  التزامنا 
ندعو  فإننا  الداخلي،  النزوح  بشأن  المتحدة  لألمم  العام  األمين  عمل 
نازح  طفل  أي  ترك  لعدم  الجماعية  جهودنا  إلى  لالنضمام  شركائنا 

وراءنا. داخليًا 
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الصورة العالمية:
من أي وقت مضى، حيث بلغ رقماً قياسيا1ً  عدد النازحين داخليًا في أنحاء العالم أكثر  

)59.1 مليون نازح(.  

فر الغالبية من النزاع والعنف، وال  يشمل الرقم حتى اآلن األشخاص الذين2   
نزحوا مؤخًرا في أوكرانيا.  

استمرت الكوارث، ومعظمها من األعاصير والفيضانات، في إحداث معظم حاالت النزوح3    
الداخلي، أو التحركات، في عام 2021.  

النزوح الداخلي المرتبطة بالنزاع والعنف 4 ومع ذلك، حدث عدد قياسي من حاالت  
خالل العام.  

أكثر من 80 في المائة منها وقعت في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.5    

بلغت اآلثار االقتصادية المباشرة للنزوح الداخلي في جميع أنحاء العالم ما ال يقل عن 6    
21 مليار دوالر في عام 2021.  

األطفال والشباب:
داخلي، يوجد 25.2 مليون طفل دون1  من بين ما يقرب من 60 مليون نازح  

سن 18.  

إن حمايتهم من سوء المعاملة ودعم صحتهم ورفاههم وتعليمهم ال يحمي 2   
حقوقهم فحسب، بل يساهم أيًضا في  

مستقبل أكثر استقراًرا للجميع.  

ال يتم الشعور بتأثيرات النزوح على األطفال والشباب بشكل متساٍو، وهي تختلف باختالف3    
الفرد واألسرة والمجتمع. ال يشعروا بها محليًا   

أو في الوقت الحالي فحسب، بل لها تداعيات  
أوسع لسنوات قادمة.  

التوصيات:
التي تقدم خيارات للنازحين للعودة إلى ديارهم، 1  االستثمار في بناء السالم ومبادرات التنمية  

أو االندماج محليًا، أو إعادة التوطين في مكان  
آخر، ضرورية لحل النزوح الذي طال أمده.  

إلى جانب اآلثار المباشرة للنزوح على  الشباب، يجب أن نفهم بشكل أفضل كيف 2   
سيكون لهم عواقب طويلة المدى على   

المجتمعات المستقبلية.  

األطفال والشباب هم عوامل التغيير. يجب أن يبدأ إعداد عالم الغد بمشاركتهم الفعالة3    
وقيادتهم.  

سيساعدنا سد الثغرات في البيانات على فهم احتياجاتهم الخاصة وتطلعاتهم وإمكانياتهم؛4    
ودعمهم باستجابات مخصصة وشاملة.   

صبي يمشي بالقرب من الضباب بالقرب من قرية شنة، إثيوبيا، التي فر منها كثير 
 AMANUEL SILESHI /  AFP via Getty © .2021 من الناس في عام

Images، سبتمبر 2021.
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ما ھو النزوح المتكرر؟ 

النزوح المتكرر ھو عندما یضطر شخص ما إلى االنتقال أكثر من مرة. ینزح بعض األشخاص 
عدة مرات قبل إیجاد حل لمشكلة نزوحھم.

النزوح الداخلي
("بیانات متحركة")

أدى ھجوم على المخیم إلى إجبار 
األم وابنتھا واثنین من النازحین على 
الفرار مرة أخرى بحثًا عن األمان، 
مما أدى إلى حدوث أربعة عملیات 

نزوح داخلي أخرى.

إن انعدام األمن المتزاید في المجتمع 
المضیف الذي یؤوي األم 

وابنتھا یجبرھما على الفرار
 إلى مخیم للنازحین.

أُجبرت أم وابنتھا على الفرار 
من مدینتھما في البلد "X" عند اندالع 

القتال بین العصابات المتناحرة، 
مما أدى إلى نزوحین داخلیین.

نحسب ثماني حاالت نزوح 
داخلي سببھا النزاع في البلد 

"X" في نھایة العام.

یشیر "النزوح الداخلي" إلى كل حركة 
قسریة جدیدة لألشخاص داخل حدود 

بلدھم تم تسجیلھا خالل العام.

لماذا یكون العدد اإلجمالي للنازحین الدخلیین أعلى أحیانًا 
من عدد النزوح الداخلي؟

ألن العدد اإلجمالي للنازحین یشمل األشخاص النازحین في السنوات السابقة والذین 
ال یزالون یعیشون في حالة نزوح داخلي.

إجمالي عدد النازحین
(بیانات نھایة المدة)

"العدد اإلجمالي للنازحین داخلیًا" ھو عبارة عن لمحة 
عن جمیع األشخاص الذین یعیشون في حالة نزوح

 داخلي في نھایة العام.

یعتبر ھذا بمثابة نزوحین 
داخلیین آخرین، لكن عدد 

األشخاص الذین یعیشون في
حالة نزوح داخلي یظل كما ھو.

كان ھناك بالفعل ثمانیة أشخاص 
یعیشون في حالة نزوح داخلي

 نتیجة للنزاعات السابقة. 
تتم إضافة اثنین آخرین إلى 
العدد اإلجمالي للنازحین.

وفي الوقت نفسھ، یمكن لشخصین 
من بین األشخاص العشرة الذین 
یعیشون في حالة نزوح داخلي 

العودة إلى دیارھم.

نحسب ما مجموعھ ثمانیة 
أشخاص یعیشون في نزوح 

داخلي في نھایة العام.

-

 ۸=٤+۲+۲

 ۸=۲-۲+۸

نزوح ۱۰۰ شخص 
ألول مرة

۱۰۰  شخص نزوحوا 
مرتین یحسبون 

۲۰۰ نازح 

۱۰۰  شخص نزحوا 
ثالث مرات یحسبون 

۳۰۰ نازح

x۲x۳

كیف تقرأ بیاناتنا 
مثال ۱: النزاع والعنف 

+= السنة الحالیةالسنة السابقة
إجمالي 
عدد 

النازحین

x۱

إجمالي عدد النازحین
داخلي

ح ال
زو

الن
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لماذا یكون العدد اإلجمالي للنازحین الدخلیین أعلى أحیانًا من عدد النزوح الداخلي؟

إذا ھرب شخص ما ثالث مرات في السنة، فسیتم احتسابھ على أنھ ثالث حاالت نزوح داخلي ولكنھ یضیف واحد 
فقط إلى العدد اإلجمالي للنازحین داخلیًا - إذا كان ھذا الشخص ال یزال نازًحا في نھایة العام. إذا عاد نفس الشخص 

وآخرون مثلھ إلى منازلھم بحلول نھایة العام، فإن رحلتھم األولیة تضاف إلى عدد حاالت النزوح الداخلي، ولكن لیس 
إلى إجمالي عدد النازحین داخلیًا.

ھل "النزوح الداخلي" ھو نفس "الشخص النازح حدیثًا"؟

یشیر مصطلح "شخص نازح حدیثًا" إلى شخص یفر ألول مرة، وھذه البیانات غیر 
موجودة على مستوى العالم. في الواقع، نزح الكثیر من الناس أكثر من مرة. إذا ھرب شخص 

ما من النزاعات أو الكوارث أربع مرات خالل العام، فسیتم احتسابھ على أنھ أربع حاالت 
نزوح داخلي، ولیس أربعة أشخاص نازحین حدیثًا.

ضرب إعصار قریة ساحلیة 
في البلد (X)، ما یؤدي إلى 

نزوحین داخلیین.

ضرب إعصار قریة ساحلیة 
في البلد (X)، ما یؤدي إلى 

نزوحین داخلیین.

ارتفع العدد اإلجمالي للناز
حین بمقدار اثنین، 

مما أدى إلى عیش أربعة أشخاص 
في حالة نزوح داخلي.

وبعد ذلك یمكن لثالثة من النازحین 
العودة إلى دیارھم، 

تاركین شخًصا واحًدا ال یزال ي
عیش في حالة نزوح داخلي.

نحسب إجمالي شخص واحد ي
عیش في حالة نزوح داخلي في 

البلد "X" في نھایة العام.

نحسب عشر حاالت نزوح داخلي 
ناجمة عن كوارث في البلد 

"X" في نھایة العام.

ضربت عاصفة استوائیة
 ثانیة، وأدت إلى اقتالع نفس 
الشخصین مرة أخرى وإرغام 
شخصین آخرین على الفرار 

ألول مرة، مما أدى إلى حدوث أربعة 
عملیات نزوح داخلي أخرى.

غمرت المیاه المخیم الذي
 أوى إلیھ النازحون األربعة،

 مما أدى إلى إرسالھم إلى داخل البالد 
بحثًا عن األمان، مما أدى إلى 

حدوث أربعة عملیات 
نزوح داخلي أخرى.

+

                

 

   
   
   
   
    

    
  

  

 ۱۰=٤+٤+۲

۱=۳-۲+۲

 

النزوح الداخلي
("بیانات متحركة")

یشیر "النزوح الداخلي" إلى كل حركة 
قسریة جدیدة لألشخاص داخل حدود 

بلدھم تم تسجیلھا خالل العام.

كیف تقرأ بیاناتنا 
مثال ۲: الكوارث

إجمالي عدد النازحین

إجمالي عدد النازحین
(بیانات نھایة المدة)

"العدد اإلجمالي للنازحین داخلیًا" ھو عبارة عن لمحة 
عن جمیع األشخاص الذین یعیشون في حالة نزوح

 داخلي في نھایة العام.

داخلي

ح ال
زو

الن
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٥m in 
the top 10 
countries 

٤۰٫٤m in 
the top 10 
countries 

� ف�لبي��  ۷۰۰,۰۰۰ 

أثي���ا  ٥۷۹,۰۰۰  

جنوب السودان  ٥۲۷,۰۰۰ 

� هاي��  ۲۲۰,۰۰۰ 

جمهور�ة ال�ونغو 
الد�مقراط�ة

 ۲۰۱,۰۰۰ 

إندون�س�ا  ۱٥٥,۰۰۰ 

موزمبيق  ۱۳۸,۰۰۰ 

�ا ن�ج��  ۱۰۷,۰۰۰ 

أع� ١٠
كولومب�ا  ٥٫۲m

أفغا�ستان  ٤٫۳m

ال�من  ٤٫۳m

أثي���ا  ۳٫٦m

�ا ن�ج��  ۳٫۲m

السودان  ۳٫۲m

الصومال  ۳m

بوركينا فاسو  ۱٫٦m

جمهور�ة ال�ونغو 
الد�مقراط�ة

 ٥٫۳m

سور�ا  ٦٫۷m

� الص��  ۹٤۳,۰۰۰ 

أفغا�ستان  ۱٫٤m

۲٫۷م۱۱٫٤م۱۳٫۸م۷٫۸م ۲۳٫٤م

٤-۰۲٤-۱٦٥+٥ ٦٤-۲٥ ۱٥-٤

شرق آسیا والمحیط الھادئ
٦۲٦,۰۰۰   |    ۱۳,٦۹٦,۰۰۰

(۳۷٫٦٪ من اإلجمالي العالمي)

جنوب آسیا
۷۳٦,۰۰۰  |  ٥,۲٥۰,۰۰۰     
(٪۱٥٫۷)

أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى
۱۱,٥٥۸,۰۰۰  | ۲,٥٥٤,۰۰۰

(٪۳۷٫۱)

األمریكتان
۳۸۱,۰۰۰   |    ۱,٦٥۹,۰۰۰

(٪٥٫٤)

الشرق األوسط وشمال أفریقیا
۱,۰۱۱,۰۰۰  |   ۲۳۳,۰۰۰

(٪۳٫۳)

أوروبا وآسیا الوسطى
٦۱,۰۰۰  |  ۲۷٦,۰۰۰   

(٪۰٫۹)

۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱

ین
الی
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ن ب

حی
از
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عدد

ي 
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إج

كوارث النزاع والعنف الكوارث

۳۰٫۱m

۲۲٫۱m

۱۹٫۱m ۱۹٫۲m

۲٤٫۲m

۱۸٫۸m
۱۷٫۲m

۲٤٫۹m

۳۰٫۷m

۲۳٫۷m

٦٫٦m
۸٫۲m

۱۱٫۳m

۸٫۹m ۸٫۲m

۱۱٫۸m ۱۰٫۸m
۸٫٦m

۹٫۸m

۱٤٫٤m

۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱

ین
الی

الم
ي ب

خل
لدا

ح ا
زو

الن

*٥٫۱m

۲٦٫٤m

۳۳٫۳m

۳۷٫۹m
٤۰٫٥m ٤۰٫۲m ٤۰٫۲m ٤۱٫٦m

٤٥٫۹m
٤۸m

٥۳٫۲m

۷m ٥٫۹m

* تتوافر ھذه البیانات في العام األول. 

كوارث النزاع والعنف الكوارث

أرقام عالمية في لمحة
النزوح الداخلي في عام 2021

الشكل 4: إجمالي عدد النازحين في جميع أنحاء العالم حتى نهاية عام 2021، حسب الفئة العمرية

الشكل 3: النزاعات والكوارث: عشرة بلدان بها أكبر عدد من النازحين داخليًا في جميع أنحاء العالم حتى نهاية عام 2021

إجمالي عدد النازحين حتى نهاية عام 2021

الشكل 2: النزوح الداخلي بسبب النزاع والعنف والكوارث في جميع أنحاء العالم  )2021-2012( 

الشكل 1: النزوح الداخلي بسبب النزاع والعنف والكوارث في كل منطقة

الشكل 5: إجمالي عدد النازحين في جميع أنحاء العالم في نهاية العام  )2021-2012(
* بسبب التقريب، قد ال تتوافق بعض المجاميع مع مجموع األرقام المنفصلة.     بسبب التقريب، قد ال تتوافق بعض المجاميع مع مجموع األرقام المنفصلة.

38 مليون *
بسبب الكوراثالنزوح الداخلي

بالنزاع والعنف 14.4مليون
23.7مليون

59.1 مليون *
بسبب الكوراثالنازحون داخليا بسبب الكوارث

بسبب النزاع والعنف 53.2 مليون
5.9 مليون

25.2م تحت سن 18
2.7م فوق 65

*
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٥۰۰,۰۰۰
۰

۳م

۳٫٥م
٤م

٤٫٥م

٥م

٥٫٥م

٦م

۱م

۱٫٥م

۲م

۲٫٥م

النزاع والعنف
۱٤٫٤ م إجمالي النزوح الداخلي

الكوارث
۲۳٫۷ م إجمالي النزوح الداخلي

الصین
  فیلبیني
أثیوبیا
الھند
جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة
جنوب السودان
الصومال
فییت نام
إندونیسیا
أفغانستان
بوركینا فاسو
میانمار
الوالیات المتحدة
السودان
سوریا
جمھوریة افریقیا الوسطى
البرازیل
الیمن
نیجیریا
مالي
ھایتي
موزمبیق
النیجر
كوبا
السلفادور

النزوح الداخلي  في 
عام 2021

تسببت النزاعات والعنف والكوارث في حدوث 38 مليون حالة نزوح داخلي 
في 141 دولة ومنطقة في عام 2021.

كان الرقم العالمي للنزاع والعنف هو األعلى الذي تم تسجيله على اإلطالق 
حيث بلغ 14.4 مليونًا، وسجلت البلدان الفردية بما في ذلك إثيوبيا وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية وأفغانستان أيًضا أعلى مستوياتها على اإلطالق. فرت 
للنزاع.  األمامية  الخطوط  تغير  مع  متكرر  بشكل  المجتمعات  من  العديد 
بعض  في  للهجوم  داخليًا  نازحين  تستضيف  التي  المخيمات  وتعرضت 

البلدان، مما أجبر الناس على االنتقال مرة أخرى.

كان الرقم العالمي لحاالت النزوح بسبب الكوارث أقل مما كان عليه في عام 
2020 عند 23.6 مليون. سجلت الدول اآلسيوية الكبيرة بما في ذلك الصين 
السابقة، ولكن حدث نزوح  السنوات  أعلى األرقام كما في  والفلبين والهند 

كبير أيًضا في بلدان أصغر مثل هايتي وسريالنكا.

قرويون ساحليون شوهدوا على شاطئ تشانديبور بخليج البنغال  في أوديشا بشرق الهند 
بينما تقوم الشرطة بإجالء الناس قبل وصول  إعصار ياس.

الشكل 6: 25 دولة بها معظم حاالت النزوح الداخلي في عام STR / NurPhoto via Getty Images ©2021، مايو 2021.
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۱٤٫٤ م
النزاع والعنف

۲۳٫۷ م
الكوارث

۳۸ م*
النزوح الداخلي في عام ۲۰۲۱

۱۲٫٥م
النزاع
المسلح

۱٫۳م
عنف

(طائفي)

 ۲۳٦,۰۰۰
أشكال
أخرى

من العنف

 ۲۱۷,۰۰۰ 
عنف

(جنائي)

  ۷۷,۰۰۰
عنف

(سیاسي)

۲۲٫۳م
متعلق بالطقس

۱٫٤م
جیوفیزیائي

۱۱٫٥م
عواصف

۱۰٫۱م
فیضانات

 ٤٥۱,۰۰۰ 
حرائق غابات

 ۳۷,۰۰۰  
انھیارات أرضیة

 ۲٤۰,۰۰۰
جفاف

 ۲۰,۰۰۰ 
حرارة شدیدة

۱۰٫٦م
أعاصیر

 ۸٤۸,۰۰۰
عواصف أخرى

٦۷۱٫۰۰۰
زالزل

٦٦۳٫۰۰۰
ثورات 
بركانیة

٤٤٫۰۰۰
انھیارات 
أرضیة

الشكل 7: تقسيم النزوح الداخلي حسب النزاع والعنف والكوارث في عام 2021 

* بسبب التقريب، قد ال تتوافق بعض المجاميع مع مجموع األرقام المنفصلة.

الداخلي  النزوح  حاالت  من  المائة  في   60 من  أكثر  في  الكوارث  تسببت 
المسجلة في جميع أنحاء العالم في عام 2021. وكان أكثر من 94 في المائة 
نتيجة للمخاطر المرتبطة بالطقس مثل العواصف والفيضانات. كان موسم 
األعاصير في أمريكا ومواسم األمطار في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء 
انخفاض األرقام عما كانت عليه في  أقل حدة، وهو ما يفسر جزئيًا سبب 
عامي 2020 و 2019. وتسبب الجفاف في العديد من المناطق في حدوث 
التي  الغابات  أثار مخاطر أخرى مثل حرائق  240.000 حالة نزوح مما 

أجبرت الناس أيًضا على الفرار.

مايو، مما  الديمقراطية في  الكونغو  نيراجونجو في جمهورية  بركان  اندلع 
تسبب في حدوث أكثر من 599000 حالة نزوح، وهو أعلى رقم لحدث 
جيوفيزيائي في عام 2021 واألعلى لثوران بركاني منذ أن أصبحت البيانات 
متاحة في عام 2008. تقع نيراجونجو في مقاطعة شمال كيفو، وهي أيًضا 
موطن لماليين النازحين الذين فروا من النزاع والعنف. كما تم اإلبالغ عن 
عدد من حاالت النزوح الجديدة والمتكررة بسبب النزاع في اإلقليم، وكانت 

اآلثار المشتركة لألزمتين شديدة بشكل خاص.

تصادمت  وسوريا،  السودان  وجنوب  والصومال  ميانمار  مثل  بلدان  في 
الكوارث والنزاعات، مما أدى إلى أعداد كبيرة من عمليات النزوح الجديدة 
والمتكررة. على الرغم من تقديمهما كمقاييس منفصلة، إال أن الحقيقة هي أن 

العديد من النازحين يضطرون إلى الفرار بمزيج من كال العاملين.

بعدد 12.5 مليون، كانت معظم حاالت النزوح المرتبطة بالنزاع والعنف 
في  السائد  األمن  انعدام  أجبر  المسلح.  النزاع  ناجمة عن  عام 2021  في 
الثانية  للمرة  الفرار  على  النازحين  من  العديد  وسوريا  العراق  مثل  بلدان 
كانت  البلدان  هذه  في  المسجلة  النزوح  حاالت  من  العديد  إن  الثالثة.  أو 
عبارة عن تحركات متكررة تعني أن عدد النازحين داخليًا في نهاية العام 

لم يتغير بشكل كبير.

تسبب العنف القبلي في 1.3 مليون حالة نزوح داخلي في 24 دولة، معظمها 
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ال يزال تقييم النزوح المرتبط بالعنف 
اإلجرامي يمثل تحديًا، لكن األدلة تظهر أنه كان دافعًا مهًما في العديد من 
البلدان في األمريكتين بما في ذلك السلفادور والمكسيك وهايتي. أنواع أخرى 
من العنف، والتي تشير في الغالب إلى مزيج من العنف الطائفي واإلجرامي، 
أدت إلى 237000 حالة نزوح، العديد منهم في بلدان حول حوض بحيرة 

تشاد.

تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة والذي ضرب  هايتي 
في 14 أغسطس 2021 في أضرار جسيمة للمدارس  والمراكز 

التعليمية.في الصورة: األضرار التي لحقت بكلية  مازينود في 
كامب بيرين، لي كاييس، هايتي.

© UNICEF/UN0503647/Rouzier، أغسطس 2021.
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أقل من ۱۰۰۰۰۰

ال توجد بیانات عن ھذا المقیاس

٥۰۰,۰۰۱ - ۱۰۰,۰۰۱

۱,۰۰۰,۰۰۰ - ٥۰۰,۰۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰ - ۱,۰۰۰,۰۰۱

أكثر من ۳,۰۰۰,۰۰۰

أبلغت ۱۰ دول عن أعلى األرقام

أشخاص
 يعيشون في
 حالة نزوح

استمر العنف في التصاعد في كولومبيا في عام 2021، مما أجبر  المزيد من الناس على 
االنتقال بحثًا عن األمان. وكانت األشد  تأثراً هي المناطق الريفية مثل تلك الموضحة في 
الصورة.  © Tomás Méndez / NRC / Consorcio MIRE، نوفمبر 2021.

53.2 مليون نازح داخليًا نتيجة للنزاع 
والعنف في 59 دولة وإقليًما اعتباًرا من 31 ديسمبر 

 2021

.)IDMC( الحدود واألسماء والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني الموافقة أو القبول الرسمي من قبل مركز رصد النزوح الداخلي

الشكل 8: إجمالي عدد النازحين داخليًا حسب النزاع والعنف في 31 ديسمبر 2021

نازحون بسبب النزاع والعنف

بوركينا فاسو
١,٥٨٠,٠٠٠

سور�ا
٦,٦٦٢,٠٠٠

جمهور�ة ال�ونغو الد�مقراط�ة
٥,٣٣٩,٠٠٠

كولومب�ا
٥,٢٣٥,٠٠٠

ال�من
٤,٢٨٩,٠٠٠

أفغا�ستان
٤,٣١٤,٠٠٠

الصومال
٢,٩٦٨,٠٠٠

�ا ن�ج��
 ٣,٢٢٨,٠٠٠

السودان
٣,١٧٥,٠٠٠

أثي���ا
٣,٥٨٩,٠٠٠

نتيجة  داخلي  يعيشون في نزوح  53.2 مليون شخص )رقم غير مسبوق( 
النزاع والعنف في نهاية العام في 59 دولة وإقليم.

المتزايدة  األعداد  بفعل   ،2020 بـ  مقارنة  نازح  مليون   5.8 بـ  زيادة  هذه 
للنازحين في أفغانستان وبوركينا فاسو وإثيوبيا واليمن. كما ظل عددهم مرتفعًا 
وكولومبيا،  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  سوريا  في  للقلق  مثير  بشكل 
والتي شكلت فيما بينها ما يقرب من ثلث اإلجمالي العالمي لحاالت النزوح 

)انظر الشكل 8(.

بل  الماضي فحسب،  العام  نزحوا  الذين  األشخاص  العالمي  الرقم  يشمل  ال 
الذين فروا من ديارهم منذ عدة سنوات أو حتى عقود.  أولئك  أيًضا  يشمل 
الغالبية العظمى من النازحين في نيجيريا، على سبيل المثال، كانوا يعيشون 
في حالة نزوح لمدة خمس إلى سبع سنوات، في حين أن معظم أولئك الذين 

في موزامبيق قد نزحوا على مدار الـ 24 شهًرا الماضية.
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الشكل 9: إجمالي عدد النازحين حسب الكوارث حتى 31 ديسمبر 2021

5.9 مليون نازح داخليًا نتيجة 
للكوارث في 84 دولة وإقليًما اعتباًرا من 

31 ديسمبر 2021

.)IDMC( ال تعني الحدود واألسماء والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة اعتماًدا رسميًا أو قبواًل من قبل مركز رصد النزوح الداخلي

نازحون بسبب الكوارث  الرغم  على  الناس  نزوح  فترة  من  التأكد  يمكن  ال  األخرى،  البلدان  في 
النازحين  بعدد  المتعلقة  البيانات  تعد  والمتزايدة.  بل  المرتفعة  األرقام  من 
نهاية  حتى  واليمن  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  أفغانستان  في  داخليًا 
عام 2021 محدثة، ولكن ال توجد معلومات متاحة حول وقت نزوحهم. 
وال تزال هذه الفجوة تشكل عائقًا رئيسيًا أمام فهم الحجم والنطاق الحقيقيين 

للنزوح المطول على مستوى العالم.

مثل  بلدان  في  النازحين  بالسكان  الخاصة  البيانات  من  التحقق  يتم  لم 
بنغالديش وكوت ديفوار وغواتيماال والهند وتركيا فضالً عن تحديثها منذ 
طويلة جًدا، مما يجعل من المستحيل معرفة ما إذا كان أي من أولئك الذين 
فروا من ديارهم في السنوات أو العقود الماضية ال يزالون قيد النزوح حتى 
نهاية عام 2021. إنه من الضروي جمع المزيد من المعلومات المفصلة 
مصممة  واستجابة  وقائية  تدابير  لتصميم  السكان  هؤالء  عن  والمحدثة 

خصيًصا لتقليل عددهم.

التقدم  لرصد  آليات  لديها  البلدان  من  القليل  أن  في  اآلخر  التحدي  ويتمثل 
نحو الحلول الدائمة. لم يتم اتباع عملية عودة النازحين داخليًا أو االندماج 
محليًا في الصومال واليمن، مما يجعل من المستحيل إزالة األشخاص من 

اإلحصائيات، مما يؤثر بدوره على االتجاهات.

عدد  الجيدة.  الممارسات  على  مثاالً  كولومبيا  تقدم  أخرى،  ناحية  من 
النازحين داخليًا في البالد مرتفع جزئيًا ألن الحكومة تحتفظ بسجل لجميع 
وحدة  بدأت  كما  تاريخية.  ألغراض  والعنف  النزاع  بسبب  النازحين 
الضحايا مؤخًرا في إجراء تقييمات لقياس تقدم النازحين في التغلب على 
نقاط الضعف المرتبطة بنزوحهم، مما يسمح بمراجعة الرقم وتقديم إجمالي 

أكثر دقة وحداثة.

كان ما ال يقل عن 5.9 مليون شخص يعيشون في حالة نزوح داخلي نتيجة 
الثالثة  للكوارث في نهاية عام 2021 في 84 دولة وإقليم. هذه هي السنة 
فقط التي نجمع فيها مثل هذا الرقم العالمي، وينبغي اعتباره أقل من الحقيقة 
بكثير. وسجلت أفغانستان والصين والفلبين أعلى األرقام، حيث بلغ نصيبها 

أكثر من ثالثة ماليين )انظر الشكل 9(.

أُجبر معظم األشخاص الذين ما زالوا نازحين بسبب الكوارث في أفغانستان 
الجفاف  بسبب  ومعظمهم   ،2021 عام  قبل  منازلهم  من  الفرار  على 
والفيضانات التي أثرت على البالد منذ عام 2018. وتستند بعض تقديراتنا 
البلدين  كال  تأثر  بسبب  وذلك  المساكن،  تدمير  بيانات  إلى  والفلبين  للصين 

بشكل كبير باألعاصير التي تسبب دماًرا واسع النطاق من هذا النوع.

أقل من ٥۰,۰۰۰
ال توجد بیانات عن ھذا المقیاس

۱۰۰,۰۰۰ - ٥۰,۰۰۱
٥۰۰,۰۰۰ - ۱۰۰,۰۰۱

۱,۰۰۰,۰۰۰ - ٥۰۰,۰۰۱
أكثر من ۱,۰۰۰,۰۰۰

أبلغت ۱۰ دول عن أعلى األرقام

 إندونیسیا
۱٥٥,۰۰

 ھایتي
۲۲۰,۰۰۰

 أفغانستان
۱,۳۹۰,۰۰۰

 الصین
۹٤۳,۰۰۰

 إثیوبیا
٥۷۹,۰۰۰

 الفلبین
۷۰۰,۰۰۰

 جنوب السودان
٥۲۷,۰۰۰

 نیجیریا
۱۰۷,۰۰۰

 موزمبیق
۱۳۸,۰۰۰

جمھوریة الكونغو 
الدیمقراطیة 
۲۰۱,۰۰۰

مخيم فافين للنازحين بريف حلب الشمالي. 
 © UNICEF / UN0581300/ المطار، أكتوبر 2021
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ضربت  التي  الزالزل  عن  الناجمة  الداخلي  النزوح  عمليات  ساهمت 
بشكل  أكتوبر   / األول  تشرين  في  وباكستان  أغسطس   / آب  في  هايتي 
على  العام.  نهاية  حتى  البلدين  في  داخليًا  النازحين  عدد  زيادة  في  كبير 
غرار العواصف القوية، تميل الزالزل إلى إحداث أضرار جسيمة للمنازل 

تستغرق وقتًا طويالً إلصالحها.

داخليًا،  النازحين  معظم  بأن  الشائع  الخطأ  فضح  على  األمثلة  هذه  تساعد 
إن لم يكن جميعهم، يعودون إلى ديارهم بعد وقوع الكوارث بفترة وجيزة. 
نقاط ضعف  لديهم  أو  نازحين  قد يكونون  أنهم  إلى  المتاحة  البيانات  تشير 
بين 727000 شخص  أو حتى سنوات. من  لعدة أشهر  مرتبطة بمحنتهم 
إيداي عبر مالوي وموزمبيق ومدغشقر  ما زالوا نازحين بسبب إعصار 
أن  على  أدلة  هناك  المثال،  سبيل  على   ،2020 ديسمبر  في  وزيمبابوي 
162000 شخص ما زالوا يعيشون في حالة نزوح حتى نهاية عام 2021.

متابعة  في  نقص  يكون هناك  ما  نادرة. وغالبًا  األدلة  فإن هذه  ذلك،  ومع 
فهم  الصعب  يجعل من  مما  الكارثة،  بعد وقوع  النازحين  األشخاص  عدد 
حجم وطبيعة النزوح المطول الناجم عن الكوارث وآثار تغير المناخ. فقد 
خلف إعصارا إيتا وإيوتا 1.9 مليون نازًحا داخليًا عبر العديد من البلدان 
متابعة  تقييمات  إجراء  يتم  لم  ولكن  الوسطى في عام 2020،  أمريكا  في 
هذه  مثل  تعقب  التي  النزوح  لمدة  فهمنا  من  حد  مما  الماضي،  العام  في 

العواصف.

إن نهجنا لتقدير عدد األشخاص الذين ال يزالون نازحين بسبب الكوارث 
النزاع  على  نطبقه  الذي  النهج  من  تحفًظا  أكثر  هو  عام  كل  نهاية  في 
التي تحتوي على معلومات محدثة عن  التقارير  والعنف، ألننا عادة نأخذ 
النازحين داخليًا أو أولئك الذين قد هجروا بسبب تدمير المساكن في نهاية 
كل عام في االعتبار. يتم استبعاد عبء القضايا األقدم، األمر الذي يفسر 

الفجوة الكبيرة بين العددين اإلجماليين.

نهر بوزي الذي فاض خالل إعصار إيداي. 
يقدر مركز رصد النزوح الداخلي أن هناك 162 ألف شخص  ما زالوا 

يعيشون في حالة نزوح بعد قرابة عامين من وقوع اإلعصار  في جنوب 
شرق إفريقيا. © UNICEF/UN0305956/  Oatway، أغسطس 

.2019
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٪۳۳٪۲٦٪۲٤

العبء المالي حسب بعد األثرإجمالي األثر االقتصادي 

صحة

٪۱۳٪٥

التعلیمالحمایةاإلسكانسبل العیش

الشكل 10: العبء المالي للنزوح الداخلي في عام 2021 حسب بُعد التأثير في 18 دولة تم تحليلها

بعض  وفي  بشدة.  المتضررين  حياة  تعطيل  إلى  الداخلي  النزوح  يؤدي 
األحيان يقدم لهم فرًصا جديدة، لكنه في الغالب يقوض رفاههم. ونظًرا ألن 
عيشهم  وسبل  مدخراتهم  عن  وفصلهم  منازلهم  من  اقتالعهم  يتم  النازحين 
وشبكاتهم اإلجتماعية، فقد تتأثر قدرتهم على كسب لقمة العيش. كما يخلق 
النزوح أيًضا احتياجات محددة يجب أن يدفع ثمنها النازحون داخليًا أنفسهم 

والمجتمعات المضيفة والوكاالت الحكومية والقطاع اإلنساني.

نحن نقدر أن األثر االقتصادي للنزوح الداخلي في جميع أنحاء العالم كان 
أكثر من 21 مليار دوالر في عام 2021. ويتضمن الرقم تكلفة تزويد كل 
في  ويأخذ  واألمن،  والصحة  والتعليم  السكن  أجل  من  بالدعم  داخليًا  نازح 
الحسبان خسارتهم للدخل لعام من النزوح. ويستند إلى المعلومات المنشورة 
تغطية  تكلفة  سوى  االعتبار  في  يأخذ  وال  اإلنسانية  االستجابة  خطط  في 

االحتياجات األساسية للنازحين داخليًا والخسائر الفورية.

النازحين  أو  المضيفة  المجتمعات  للنزوح على  ال يشمل اآلثار االقتصادية 
داخليًا في طور العودة.كما أنه ال يأخذ في الحسبان االستثمارات التي تقوم 
األطول  العواقب  لمعالجة  التنمية  في  المصلحة  أو أصحاب  الحكومات  بها 
أجالً للنزوح. ببساطة، عندما يتعلق األمر بفهم العبء المالي للظاهرة، فإن 

الرقم هو مجرد قمة جبل الجليد.

يبلغ متوسط األثر االقتصادي لكل نازح لمدة عام من النزوح حوالي 360 
دوالًرا، استناًدا إلى بيانات من 18 دولة. ويتراوح الرقم من 90 دوالًرا في 
كولومبيا إلى حوالي 710 دوالرات في ليبيا. ينشأ التباين من االختالفات في 
لتلبيتها. في  المقدرة  والتكلفة  المتضررين  السكان  بين  االحتياجات  مستوى 
البلدان التي يكون فيها الدخل القومي أعلى، يكون التأثير االقتصادي لفقدان 

سبل العيش أعلى أيًضا.

سبل  فقدان  من  االقتصادية  اآلثار  أكبر  تنبع  تحليلها،  تم  التي  البلدان  عبر 
العيش وتكلفة تزويد النازحين داخليًا بالدعم الحتياجاتهم األساسية، بما في 
ذلك الرعاية الصحية والغذاء والتغذية. فيما أدت جائحة كوفيد -19 والنزاع 
المستمر والكوارث إلى تفاقم انعدام األمن الغذائي بين النازحين داخليًا في 

العديد من البلدان وزيادة اعتمادهم على المساعدة اإلنسانية.

في ليبيا، على سبيل المثال، قُدر أن حوالي 77000 نازح يعانون من انعدام 
ارتفاًعا   ،2021 عام  في  غذائية  مساعدات  إلى  ويحتاجون  الغذائي  األمن 
النطاق  واسعة  النزوح  أزمات  حالة  في  مباشرة.  الوباء  قبل   17000 من 
تصل  أن  يمكن  الهشة،  االقتصادات  ذات  البلدان  في  تحدث  التي  والممتدة 
اآلثار االقتصادية للنزوح إلى نسبة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي، في 

حالة سوريا حوالي 15 في المائة.

اآلثار االقتصادية واالجتماعية للنزوح.

بسبب التقريب، قد ال تتوافق بعض المجاميع مع مجموع األرقام المنفصلة.

أدى الجفاف المتكرر إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل ونزوح السكان 
في والية بادغيس بأفغانستان في عام 2021. 

© Enayatullah آزاد / إن آر سي، أبريل 2021.
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فتاتان مراهقتان تحّضران الدخن في المجمع العائلي الذي يقيمان فيه  حاليًا في بوركينا 
فاسو. نزحتا مع عائالتهما في عام 2021 عندما  أحرقت جماعة مسلحة قريتهما 
بالكامل. © Ingebjørg Kårstad/  المجلس النرويجي لالجئين، مايو 2021.

النزاع والعنف

الشكل 11: النزاع والعنف: النزوح الداخلي حسب المنطقة في عام 2021

 ۱۱,٥٥۸,۰۰۰ 
٪۸۰٫٤

من اإلجمالي
العالمي

رى
 الكب
أفریقیا جنوب الصحراء

 ۱,۰۱۱,۰۰۰ 
٪۷

ق�ا
 أف��

ق األوسط وشمال ال��

 ۷۳٦,۰۰۰ 
٪٥٫۱

جنوب آسیا

٪۰٫٤
 ٦۱,۰۰۰ 

 ۳۸۱,۰۰۰ أورو�ا وآس�ا الوس�
٪۲٫٦

األمریكتان

 ٦۲٦,۰۰۰ 
٪٤٫٤

دئ
 الها

ق آس�ا والمح�ط ��

استأثرت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بأكثر من 80 في المائة من جميع 
حاالت النزوح الداخلي الناجمة عن النزاع والعنف في جميع أنحاء العالم في 
عام 2021. وكان المجموع اإلقليمي أعلى بـ 4.7 مليون من الرقم المسجل 
في العام السابق، مدفوًعا في الغالب بالنزاع في إثيوبيا، جمهورية الكونغو 

الديمقراطية وبوركينا فاسو والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى.

كما سجلت بعض البلدان في جنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ أعلى 
في  ألفغانستان  اإلجمالي  المجموع  ساهم  اإلطالق.  على  النزوح  معدالت 
جعل الرقم اإلجمالي لجنوب آسيا ضعف ما تم اإلبالغ عنه في عام 2020. 
ثالثة  من  أكثر  الهادئ  والمحيط  آسيا  لشرق  اإلجمالي  الرقم  تضاعف  وقد 
أضعاف، ويرجع ذلك في الغالب إلى التصعيد الحاد في النزاع والعنف في 

ميانمار وحاالت النزوح الكبيرة في الفلبين.

انخفض عدد النزوح الداخلي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بنحو 
النصف مقارنة بعام 2020 إلى أدنى مستوى له منذ عقد. كان هذا بشكل 
أساسي نتيجة الهدوء في النزاع في سوريا وليبيا. كما تم اإلبالغ عن أرقام 
أقل في األمريكتين وأوروبا وآسيا الوسطى، لكن عدد النازحين داخليًا في 
األمر  يتطلب  سوف  السابق.  العام  عن  تقريبًا  يتغير  لم   2021 عام  نهاية 
التحديات  لحل  الطويل  المدى  على  والتنمية  السالم  لبناء  كبيرة  تدخالت 

الكامنة التي تطيل أمد نزوح ماليين الناس حول العالم.

الشكل 12: عشرة بلدان شهدت أكبر عدد من حاالت النزوح الداخلي حسب النزاع والعنف في عام 2021
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الكوارث

٪٥۷٫۹
من اإلجما��

العال��

لهادئ
ق آس�ا والمح�ط ا ��

 ۱۳,٦۹٦,۰۰۰ 

٪۲۲٫۲

جنوب آس�ا

 ٥,۲٥۰,۰۰۰ 
٪۱

ق�ا

أف��
ق األوسط وشمال  ��

ال

 ۲۳۳,۰۰۰ 

٪۱٫۲

أورو�ا وآس�ا الوس�

 ۲۷٦,۰۰۰ 

٪۷

األم��كتان

 ۱,٦٥۹,۰۰۰ 

٪۱۰٫۸

ى

راء ال���
أف��ق�ا جنوب الصح

 ۲,٥٥٤,۰۰۰ 

الشكل 14: عشرة بلدان شهدت أكبر عدد من حاالت النزوح الداخلي بسبب الكوارث في عام 2021

الشكل 13: الكوارث: النزوح الداخلي حسب المنطقة في عام 2021

أم وطفلها يقفان بجوار محاصيلهما التي فقدوها بسبب الجفاف في 
أوائل عام 2021 في جنوب مدغشقر.

 ،UNICEF / UN0406829 / Andrianantenaina © 
 يناير 2021.

الكوارث  سببتها  التي  والمتكررة  الجديدة  النزوح  حاالت  معظم  تسجيل  تم 
في عام 2021 في شرق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا، والتي شكلت 
األعاصير  تضرب  اإلجمالي.  العدد  من  المائة  في   80 حوالي  مجتمعة 
والتي  بشدة  المعرضة  المناطق  والفيضانات  الموسمية  واألمطار  المدارية 
يقطنها ماليين األشخاص. وكانت الدول األكثر تضررا هي الصين والفلبين 
والهند. كانت العديد من عمليات النزوح في شكل عمليات إخالء وقائية، لكن 
مدى تدمير المساكن في بعض الكوارث يشير إلى أن أعداًدا كبيرة من الناس 

يواجهون احتمال النزوح لفترات طويلة.

على الرغم من انخفاض حدة موسم األعاصير في األمريكتين، وانخفاض 
هطول األمطار في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، فقد تعرضت المناطق الثالث جميعها للجفاف الشديد وارتفاع كبير 
في درجة الحرارة التي أدت إلى نزوح مئات اآلالف من األشخاص. كما 
أجبرت  التي  الغابات  حرائق  مثل  أخرى  مخاطر  الجفاف  ظروف  غذت 
المزيد من الناس على ترك منازلهم. وعانت أوروبا من تقلبات الطقس التي 
تسببت في موجات الحر وحرائق الغابات والفيضانات الغزيرة التي أدت إلى 

نزوح أكثر من 261 ألف شخص، بزيادة مقارنة بعام 2020.
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الشكل 16: النزوح الداخلي بسبب النزاع والعنف والكوارث في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )2021-2012(

الشكل 15: خمسة بلدان بها معظم حاالت النزوح الداخلي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2021

الشكل 18: إجمالي عدد النازحين داخليًا في إفريقيا جنوب الصحراء حتى نهاية عام 2021، حسب الفئة العمرية

الشكل 17: البلدان التي بها أكبر عدد من النازحين داخليًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى اعتباًرا من نهاية عام 2021

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

.)IDMC( بسبب التقريب، قد ال تتوافق بعض المجاميع مع مجموع األرقام المنفصلة.الحدود واألسماء والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني المصادقة أو القبول الرسمي من قبل مركز رصد النزوح الداخلي

إجمالي عدد النازحين داخليًا في عام 2021النزوح الداخلي في عام 2021 

الشكل 19: إجمالي عدد النازحين في إفريقيا جنوب الصحراء في نهاية العام )2021-2012(

إثيوبيا 
5.13 م   240,000 جمهورية الكونغو الديمقراطية

888,000   2.7m إثيوبيا 2
506,000   429,000 1

الصومال 
بوركينا فاسو549,0005   271,000

682,000 4

النزاع والعنف  
    11,558,000

الكوارث
2,554,000

النزاع والعنف  
  25,130,000

الكوارث
2,029,000

46% من اإلجمالي العالمي37.1% من اإلجمالي العالمي
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في  داخلي  نزوح  حالة  مليون   11.6 في  والعنف  النزاع  تسبب 
الكبرى في عام 2021، وهو أعلى رقم  أفريقيا جنوب الصحراء 
تم تسجيله على اإلطالق في المنطقة. شكلت موجات العنف الجديدة 
في شرق إفريقيا والتوترات المتصاعدة والنزاع في وسط الساحل 
ومنطقة بحيرة تشاد معظم حركات النزوح، لكن العنف أدى أيًضا 
إلى النزوح في جنوب ووسط إفريقيا، وعلى األخص في جمهورية 
الكونغو  الوسطى(وجمهورية  إفريقيا  )جمهورية  الوسطى  إفريقيا 
على  األجنبي  العسكري  النشاط  أثر  كما  وموزمبيق.  الديمقراطية 

اتجاهات النزوح والعودة في عدد من البلدان.

أقل  أي  نزوح،  حالة  مليون   2.6 حدوث  في  الكوارث  تسببت 
أقل حدة وانتشاًرا،  الفيضانات  مما حدث في عام 2020. وكانت 
 98 بنسبة  مقارنة  اإلجمالي،  من  المائة  في   60 حوالي  وشكلت 
والجفاف  البركاني  النشاط  يمثل  السابق.  العام  في  المائة  في 
والعواصف والزالزل وحرائق الغابات الـ 40 في المائة المتبقية. 
أدت بعض الكوارث إلى نزوح األشخاص في مناطق تحاول التأقلم 
بالفعل مع آثار النزاعات والعنف، ودفعت هذه األزمات المتداخلة 
العديد  سجلت  الحاد.  الغذائي  األمن  انعدام  إلى  األشخاص  ماليين 
ظروف  ذلك  في  بما  اإلطالق،  على  مستوياتها  أسوأ  البلدان  من 

المجاعة. 

في  داخلي  نزوح  في  يعيشون  شخص  مليون   27.2 هناك  كان 
نهاية  في  والكوارث  والعنف  للنزاع  نتيجة  المنطقة  أنحاء  جميع 
العام، بزيادة قدرها 3.1 مليون عن الرقم لعام 2020. وتعرض 
إلى  البعض  اضطر  مما  البلدان،  من  العديد  في  للهجوم  النازحون 
الفرار مرة أخرى، مما يزيد من ضعفهم ويعيق وصول المساعدات 
اإلنسانية. هذه االتجاهات المقلقة هي تذكير بالحاجة الملحة لتكثيف 

المنطقة. في  الداخلي  النزوح  وتقليل  لمعالجة  الجهود 

لقد تبنى عدد من البلدان ممارسات واعدة. من بينها اإلجالء المنقذ 
النزوح  لمدة  أفضل  وتتبع  الكوارث،  وقوع  قبل  الناس  ألرواح 
بهدف توفير استجابات أكثر تفصيالً للمتضررين. وجرت عمليات 
العودة بقيادة الحكومة في خمسة بلدان على األقل. ومع ذلك، فإن 

هذه التطورات اإليجابية تواجه عددا من التحديات.

تصاعد العنف ضد المدنيين
استمر النزاع المسلح والعنف في التوسع جغرافيًا في شرق ووسط وغرب 
إفريقيا في عام 2021، مما أثر على مناطق كانت آمنة نسبيًا في السابق 

أو حيث انخفض العنف في السنوات األخيرة.

المدنيين بشكل كبير، مما دفع عدًدا  العشوائية ضد  كما ازدادت الهجمات 
إلى  والنيجر  ومالي  فاسو  بوركينا  مثل  دول  في  األشخاص  من  متزايًدا 
النفس أو االنضمام إلى الجماعات المسلحة  للدفاع عن  تشكيل مجموعات 

القائمة وإضافة المزيد من التعقيد إلى العنف المتصاعد.
كما أدى تصاعد الهجمات ضد المدنيين إلى عمليات نزوح كبيرة وجديدة 
ومتكررة، مما تسبب في مزيد من الضرر آلالف النازحين داخليًا وخلق 

المزيد من العقبات أمام الحلول الدائمة.

عام  في  الضعف  من  أكثر  نيجيريا  في  الداخلي  النزوح  حاالت  عدد  زاد 
2021 ليصل إلى 376000، ويرجع ذلك في الغالب إلى الهجمات الكبيرة 
أداماوا  في  الشرقية  الشمالية  الواليات  في  المسلحة  الجماعات  شنتها  التي 
في  متتاليين  هجومين  هي  أهمية  األكثر  األحداث  كانت  ويوبي.  وبورنو 

يوبي في أبريل، ما أدى إلى نزوح 190 ألفًا.
حدث  كما  اإلنسانية،  العمليات  من  العديد  إغالق  إلى  أيًضا  العنف  وأدى 
مارس  في  بورنو  في  المحليتين  الحكوميتين  وديكوا  داماساك  منطقتي  في 
وأبريل. أُجبر العديد من األشخاص في جميع الواليات الثالث على الفرار 
من منازلهم عدة مرات، بما في ذلك بعض الذين عادوا مؤخًرا بعد إغالق 

الحكومة لمخيمات النزوح.

كما قامت الجماعات المسلحة التي تنشط تقليديًا في الشمال الشرقي بتوسيع 
نفوذها ليشمل المناطق الشمالية الغربية والشمالية الوسطى، مما أدى إلى 
زيادة العنف ضد المدنيين أثناء محاولتهم تأسيس موطئ قدم في المناطق 
العنف  عن  فضالً  اإلجرامي،  بالعنف  كبير  حد  إلى  تأثرت  أن  سبق  التي 
هذه  في  داخليا  النازحين  عدد  ارتفع  والمزارعون.  الرعاة  بين  الطائفي 

المناطق مرتين نتيجة لذلك، ليصل إلى 123000.

المتكررة  الهجمات  الكاميرون بسبب  المتكررة في  النزوح  نشبت عمليات 
منطقة  في  الطائفية  واالشتباكات  الدول  غير  من  المسلحة  الجماعات  من 
الدول  غير  من  المسلحة  الجماعات  بين  المستمر  والعنف  الشمال  أقصى 
في جميع  الغربية.  والجنوبية  الغربية  الشمالية  المناطق  في  األمن  وقوات 
أنحاء البالد ككل، كان هناك 131000 حالة نزوح جديدة وثانوية في عام 
للعنف  نتيجة  نزوح  حالة  في  يعيشون  شخص   909000 وكان   ،2021
بحلول نهاية العام. اعتُبرت االحتياجات اإلنسانية للنازحين ما بين الحادة 

والمتطرفة اعتباًرا من مارس، وظل الوصول صعبًا على مدار العام.

تم تسجيل حوالي 110،000 حالة نزوح جديدة وثانوية في النيجر، معظمها 
تاهوا  المدنيين في منطقتي  المسلحة ضد  الجماعات  لزيادة هجمات  نتيجة 
مارادي  منطقة  في  انتشر  الذي  واإلجرامي  الطائفي  والعنف  وتيالبيري، 

من نيجيريا المجاورة.

رجل نازح يستريح أمام جدار خارج ملعب رياضي داخلي 
الفارين  للنازحين  كمعسكر  الملعب  يستخدم  بيمبا، موزمبيق.  في 

 HN WESSELS /  AFP © .من الهجمات في شمال البالد
عبر Getty Images، أيار / مايو 2021.
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المسلحة  الجماعات  ارتكبته  الذي  العنف  انتشر  فاسو،  بوركينا  في 
أدى  مما  الجنوب،  إلى  المجتمعية  التوترات  وكذلك  الدول  غير  من 

إلى نزوح المجتمعات بالقرب من الحدود مع كوت ديفوار وبنين.
المدنيين  النطاق ضد  البلدين عدة هجمات مميتة واسعة  14 شهد كال 

أجبرت اآلالف على الفرار.15

في  النازحين  إيواء  ذلك  في  بما  المدنيين،  ضد  الهجمات  تسببت 
مسبوق  غير  عدد  في  والمدارس،  الصحية  والمرافق  المخيمات 
وأمهرة  عفار  مناطق  في  والمتكررة  الجديدة  النزوح  عمليات  من 
وتيغراي في إثيوبيا.16 على الصعيد الوطني كان حوالي 4.2 مليون 
العام، وهو أعلى رقم  نهاية  شخص يعيشون في حالة نزوح بحلول 

تم تسجيله على اإلطالق للبلد )انظر تحت المجهر، ص 39(.

حاالت  عدد  زيادة  إلى  المتدهور  القبلي  العنف  أدى  السودان،  في 
 442.000 إلى  لتصل  أضعاف،  ستة  بمقدار  الداخلي  النزوح 
شخص. كما تعرض المدنيون في مواقع النزوح في دارفور للهجوم، 
العنف في وحول معسكرات كريندينج في غرب دارفور إلى  وأدى 
)انظر  نيسان   / أبريل  في  ثانوي  نزوح    108000 حوالي  اندالع 

بقعة الضوء، ص 41(.17

هذه  تضمنت  منازلهم،  من  األشخاص  ماليين  طرد  إلى  باإلضافة 
العيش  وسبل  للمساكن  النطاق  واسع  تدميًرا  المدنيين  ضد  الهجمات 
والبنية التحتية.18 على هذا النحو، فإنها أدت أيًضا إلى تراجع كبير 
استهداف  يتم  عندما  خاص  وبشكل  الدائمة،  الحلول  احتمالية  في 

األشخاص الذين نزحوا بالفعل مرة واحدة على األقل.

التي  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  شرق  في  واضح  وهذا 
العالم.  في  أمداً  النزوح واألطول  أكبر حاالت  واحدة من  تستضيف 
والمتكررة  الجديدة  النزوح  وحاالت  المدنيين  القتلى  عدد  استمر 
عام  في  االرتفاع  في  كيفو  وجنوب  وشمال  إيتوري  مقاطعات  في 
سجلت  الرئيسي.19  اإلنساني  الشاغل  الحماية  وأصبحت   ،2021
حالة   462000 و   912.000 و  مليون   1.1 الثالث  المقاطعات 

التوالي. نزوح على 

وشمال  إيتوري  في  "الحصار"  الحكومة  فرضت  ذلك،  على  رداً 
العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان  لكن  نيسان،   / أبريل  كيفو في 30 
في جميع  الداخلي  النزوح  ارتفع عدد  بال هوادة.20  استمر  والنزوح 
أنحاء البالد بنسبة 23 في المائة مقارنة بعام 2020 ليصل إلى 2.7 
نزوح  حالة  في  يعيشون  كانوا  مليون شخص   5.3 وحوالي  مليون، 

العام. في نهاية 

النشاط العسكري األجنبي يشكل  اتجاهات 
النزوح 

زادت عدة حكومات في وسط وجنوب وغرب إفريقيا من وجود الجيوش 
العنف  من  للحد  محاولة  في   2021 عام  في  أراضيها  على  األجنبية 
المتصاعد. واتخذت حكومات أخرى خطوات لتقليل وجود تلك الجيوش، 

وأثر كل من اإلجرائين على أنماط النزوح واتجاهاته.

في  كبير  بشكل  الوسطى  إفريقيا  جمهورية  في  األمني  الوضع  تدهور 
العامة  باالنتخابات  المرتبط  العنف  اندلع  عندما   2020 عام  نهاية 
جديد  تحالف  ظهور  بسبب  الوضع  تفاقم  األول.  كانون   / ديسمبر  في 
التغيير  أجل  من  الوطنيين  تحالف  الحكومية،  غير  المسلحة  للجماعات 
لعام  السالم  اتفاق  على  الموقعين  من  العديد  وحد  الذي   ،)CPC(
2019. 21 كثف أفراد األمن الخاص وغيرهم من وجودهم العسكري 
وأنشطتهم رًدا على ذلك، مما أدى إلى أسوأ أعمال عنف في البالد في 

السنوات األخيرة.22

تم تسجيل ما يصل إلى 496000 حالة نزوح داخلي في عام 2021، 
النشاط  بها  التي  المحافظات األربعة  وهو أعلى رقم منذ عام 2018. 

العسكري األجنبي في أعلى مستوياته هي: 
- هوت كوتو، ونانا مامبيري، وأواكا، ووهام بندي

- يمثلون حوالي 45 في المائة من اإلجمالي.23 أعلن رئيس جمهورية 
الجماعات  مع  واحد  جانب  من  النار  إطالق  وقف  الوسطى  أفريقيا 
المسلحة في تشرين األول )أكتوبر(، مما زاد اآلمال في تجديد الجهود 

لتنفيذ اتفاق السالم لعام 2019 الذي قد يقلل من العنف والنزوح.24 

وبالمثل، صعدت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ردها العسكري 
 )ADF( المتحالفة  الديمقراطية  القوات  تسببه  الذي  األمن  انعدام  على 

في المقاطعات الشرقية.
بدأت القوات المسلحة الكونغولية، بدعم من بعثة األمم المتحدة لتحقيق 
 ،)MONUSCO( الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  في  االستقرار 
نوفمبر  في  كيفو  شمال  في  األوغندي  الجيش  مع  مشتركة  عمليات 
2021. 25 ألن العملية العسكرية بدأت في نهاية العام، فإنه من المبكر 
وتقليل  األمن  من  المزيد  توفير  في  التحالف  نجح  قد  إذا  ما  تقييم  جداً 

مستويات النزوح المقلقة.

ساهم الوجود العسكري الخارجي المتزايد أيًضا في تشكيل ديناميكيات 
النزاع والنزوح في موزمبيق، حيث شنت الجماعات المسلحة هجوما 
عام  أوائل  في  ديلجادو"  "كابو  مقاطعة  في  "بالما"  مدينة  على  كبيراً 
تسبب في حدوث حوالي 92000 حالة  الذي  الهجوم،  2021. وأدى 
إقليمي من قبل العديد من الدول األعضاء  نزوح، إلى تدخل عسكري 
في الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي )SADC(  وإنتشار عسكري 

ثنائي من رواندا.26

تسيطر  التي  المناطق  من  العديد  الوطني  الجيش  استعاد  منهم،  وبدعم 
عليها الجماعات المسلحة، مما أدى إلى تحسين األمن بعد أربع سنوات 
من النزاع في كابو ديلجادو، حيث ارتفع عدد األشخاص الذين يعيشون 
في حالة نزوح من 10000 في نهاية عام 2017 إلى 676000 في 
نهاية عام 2020. بلغ الرقم 735000 بحلول نهاية عام 2021، لكن 
عدد حاالت النزوح الجديدة والثانوية كان أقل بكثير مما كان عليه في 

العام السابق.27 بعد نزوحهم من منازلهم بسبب الفيضانات في جنوب السودان، تستخدم هذه المجموعة 
من الناس القماش المشمع لتطفو أسفل النهر بحثًا عن أراضي مرتفعة. 

© UNICEF / UN0548073 / Grarup، سبتمبر 2021.
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استمرت الهجمات على نطاق أصغر، لكن الحكومة وافقت أيًضا على 
خطة إعادة إعمار لمدة ثالث سنوات للمحافظة وأعلنت أنها ستبدأ في 

التي استعادتها.28 البلدات  إلى  النازحين داخليًا  إعادة 

نزاعها  في  إثيوبيا  في  المسلحة  القوات  إلى  اإلريتري  الجيش  وانضم 
ضد قوات تيغراي، ما أسهم في تصاعد أعمال العنف وتفاقم األوضاع 
اإلنسانية في شمال البالد. أدى الوصول المحدود إلى البيانات والعدد 
النزوح  عمليات  عدد  تقدير  استحالة  إلى  النزاع  أطراف  من  الكبير 
التي نتجت مباشرة عن التدخل اإلريتري، لكن األرقام اإلجمالية للبلد 

كانت األعلى على اإلطالق.29

عام  في  والسودان  الصومال  في  األجنبي  العسكري  الوجود  تراجع 
كما  الصومال،  من  قواتها  انسحاب  المتحدة  الواليات  أكملت   .2021
انسحبت بعض القوات اإلثيوبية بعد سنوات من الوجود الثنائي ولعب 
قامت  وهي خطوة   ،)AMISOM( األفريقي  االتحاد  مهمة  في  دور 
أديس أبابا بها من أجل تعزيز قدرتها على التعامل مع النزاع الداخلي 
األفريقي غير واضح، ولكن من  االتحاد  بعثة  تيغراي.30 مستقبل  في 
إلى  مسؤولياتها  تسليم  في  استمرارها  مع  دورها  يتغير  أن  المرجح 

الصومالية.31 قوات األمن 

وقد أدى ذلك، إلى جانب األزمة السياسية الناجمة عن تأخر االنتخابات 
المتطرفة،  الشباب اإلسالمية  إلى توسع جماعة  الرئاسية والبرلمانية، 
األراضي  من  شاسعة  مساحات  على  بالفعل  تسيطر  كانت  التي 
من  اآلالف  نزوح عشرات  في  المجموعة  عنف  تسبب  الصومالية.32 
تعزيز  بشأن  النطاق  واسعة  مخاوف  وهناك  العام،  خالل  األشخاص 
المجموعة وتوسيع نفوذها بعد انسحاب القوات األجنبية.33 كما غذت 
السياسيين  القادة  الموالية لمختلف  القوات  بين  العنف  السياسية  األزمة 
على المستويين الوطني والمحلي، مما أدى إلى نزوح مئات اآلالف، 

بنادير ووالية غالمودوغ.34 معظمهم في منطقة 

واالتحاد  المتحدة  لألمم  المختلطة  العملية  انسحاب  ترك  السودان،  في 
يونيو،   30 في  اكتملت  التي   ،)UNAMID( دارفور  في  األفريقي 
مئات  نزوح  إلى  القبائل  بين  العنف  تصاعد  فيه  أدى  أمنيًا  فراًغا 

اآلالف )انظر تحت المجهر، ص.41(.35

إفريقيا،  في غرب  الكبير  األجنبي  العسكري  الوجود  من  الرغم  على 
ال يزال انعدام األمن والنزوح شديدين. يتمثل أحد األهداف الرئيسية 
التي   ،)MNJTF( الجنسيات   متعددة  المشتركة  المهام  لقوة 
بحيرة  شواطئ  في  تشترك  التي  األربعة  البلدان  في  موجودة  كانت 

عودة  وتمكين  حرام  بوكو  تمرد  هزيمة  في   ،2015 عام  منذ  تشاد 
المناطق،  بعض  تأمين  في  النجاح  من  درجة  حققت  وقد  النازحين. 
عنف  تجدد  أثناء   2021 عام  في  ضاعت  مكاسبها  من  العديد  لكن 
النيجر ونيجيريا دعم عودة  36 ومع ذلك، واصلت حكومتا  الجماعة. 
وانعدام  العنف  استمرار  من  المتضررة  المناطق  إلى  النازحين 

األمن.37 

المشتركة  القوة  تقودها فرنسا، استمرت  التي  في إطار عملية برخان 
بوركينا  من  قوات  من  المكونة   - الخمس  الساحل  دول  لمجموعة 
تاكوبا  فرقة عمل  - ومؤخراً  والنيجر  وموريتانيا  ومالي  وتشاد  فاسو 
ومالي  فاسو  بوركينا  عبر  المسلحة  الجماعات  محاربة  في  األوروبية 
الصعب  لكن من  المجموعات،  العملية بعض  لقد أضعفت  والنيجر.38 
أعلنت  البيانات.39  نقص  بسبب  النزوح  اتجاهات  تأثير على  أي  تقييم 
العسكري  وجودها  ستقلص  أنها   2021 عام  منتصف  في  فرنسا 
انسحاب  خالل  من   2022 عام  أوائل  في  فعلته  ما  وهو  مالي،  في 

رسمي.40 في غضون ذلك، بدأ وجود العسكريين الروس يتزايد.41

عندما تجتمع النزاعات والكوارث وانعدام 
األمن الغذائي

الدوافع  من  االقتصادي  والتدهور  والكوارث  النزاعات  كانت 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  الغذائي  األمن  انعدام  لتعميق  الرئيسية 
المتأثرة  المناطق  الكوارث  ضربت   42  .2021 عام  في  الكبرى 
يواجهون  الناس  من  الماليين  ترك  مما  والنزوح،  بالعنف  بالفعل 
تم  والنزوح.43  الضعف  من  دوامة  وخلق  الغذاء  في  حاًدا  نقًصا 
المناطق،  بعض  في  بالمجاعة  شبيهة  إلى ظروف  اآلالف  مئات  دفع 
وواجه حوالي 91.8 مليون شخص انعدام أمن غذائي حاد في جميع 

ككل.44 المنطقة  أنحاء 

تسبب ثوران بركان جبل نيراجونجو في شمال كيفو في 22 مايو / 
الكوارث  الناجمة عن  النزوح  أكبر عدد من حاالت  أيار في حدوث 
خالل  من  الداخلي  النزوح  حاالت  معظم  إلى  أدى  كما  المنطقة.  في 
والنشاط  الثوران  دمر  العالم.  مستوى  على  جيوفيزيائي  حدث 
إلى  أدى  مما  حقالً،   130 و  منزاًل   4044 به  المرتبط  الزلزالي 
الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  داخل  شخص   599000 نزوح 
من  أكثر  أصبح  حيث  رواندا،  إلى  الحدود  عبر  نازح   25000 و 

13000 شخص بال مأوى.45
 

النزاع  بسبب  النازحين  األشخاص  لماليين  موطن  هو  كيفو  شمال 
وكان بالفعل في خضم حالة طوارئ إنسانية عندما وقع االنفجار.46
وفاقمت  خاص  بشكل  شديدة  لألزمتين  المشتركة  اآلثار  كانت 

اإلقليم. في  الغذائي  األمن  انعدام  من  بالفعل  المرتفعة  المستويات 

الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  في  شخص  مليون   27 حوالي  واجه 
العالم  في  رقم  أعلى  وهو  أكتوبر،  من  اعتباًرا  الغذاء  في  حاًدا  نقًصا 
المقاطعات  في  منهم  العظمى  الغالبية  وكانت  واحدة.  لدولة  بالنسبة 

الشرقية.47

 ،2013 عام  منذ  والعنف  بالنزاع  تأثر  الذي  السودان،  جنوب  شهد 
ضربت   .2021 عام  في  التوالي  على  الثالث  للعام  شديدة  فيضانات 
وكانت  البالد،  في  واليات  عشر  أصل  من  واليات  تسع  الفيضانات 
نزوح  في  وتسببت  تضرًرا.  األكثر  والوحدة  وواراب  جونقلي  والية 
للمحاصيل  النطاق  واسعة  أضرار  عنها  ونجم  شخص   506.000
حوالي  كان  عندما ضربت،  التحتية.48  والبنية  والمنازل  العيش  وسبل 
100.000 شخص ال يزالون يعيشون في حالة نزوح نتيجة للفيضانات 

في السنوات السابقة.49 

بالمياه.  المزارع ُغمرت  المحلي بشدة ألن معظم  الغذائي  تأثر اإلنتاج 
غرقت العديد من الماشية، وباعت العائالت حيوانات أخرى لم يتمكنوا 
من إبقائها على قيد الحياة. كما تعني السنوات المتتالية من الفيضانات 
الزراعة  مثل  العيش،  كسب  فرص  أن  واسع  نطاق  على  المنتشرة 
يعيشون  الذين  لألشخاص  متاًحا  خياًرا  تعد  لم  الجفاف،  موسم  خالل 
أعلى  ككل  البالد  واجهت  لذلك،  ونتيجة  المتضررة.50  المناطق  في 

مستويات انعدام األمن الغذائي منذ استقاللها في عام 2011. 51

تسببت مجموعة الكوارث والنزاعات وانعدام األمن الغذائي في حدوث 
حاالت طوارئ إنسانية في شرق وجنوب إفريقيا في عام 2021، عندما 
عانت العديد من البلدان من أسوأ موجة جفاف لها منذ أربعة عقود. 52 
ف في منطقة "جراند ُسد" في مدغشقر، أدى مزيج من الجفاف وتفشي 
اآلفات والعواصف الرملية إلى خفض المحاصيل بنسبة 60 في المائة، 
الشديد.  الغذائي  انعدام األمن  الناس يعانون من  الماليين من  مما ترك 
وترك الكثير من المجتمعات منازلهم وأراضيهم بحثًا عن الموارد في 
سرقة  في  تصاعد  وحدث  النازحين،  غالبية  األطفال  ويشكل  الشمال، 
أدى  كما  وتاوالغنارو.  أمبواساري  مقاطعتي  في  سيما  ال  الماشية، 
تقييد وصول المساعدات  الحالة بسبب  تفاقم  العنف اإلجرامي إلى  هذا 

اإلنسانية وتسبب في تشريد 1300 شخص. 53 

في الصومال، أعلنت الحكومة واألمم المتحدة حالة الطوارئ في أبريل 
/ نيسان عندما تضرر أكثر من 80 في المائة من البالد من الجفاف. 
مساعدات  إلى  جوباالند  منطقة  في  شخص   200000 حوالي  احتاج 
مائية عاجلة اعتباًرا من أكتوبر / تشرين األول54 وتسبب الجفاف في 
168000 حالة نزوح داخلي في جميع أنحاء البالد ككل، وهو أعلى 
رقم منذ عام 2018، وكان 3.5 مليون شخص يواجهون انعداًما حاًدا 

لألمن الغذائي اعتباًرا من ديسمبر، بما في ذلك 1.1 مليون نازح.55

 

سبتمبر  في  وطنية  كارثة  إعالن  إلى  الحكومة  كينيا  في  الجفاف  دفع 
يعانون  شخص  مليون   2.1 حوالي  كان  الوقت  ذلك  وفي  أيلول،   /
على  الحصول  الصعب  من  كان  الشديد.  الغذائي  األمن  انعدام  من 

النزوح.56 معلومات عن 

الغذائي والنزوح عالقة  النزاع والكوارث وانعدام األمن  بين  العالقة 
التي  البلدان  تميل  نمط.  وجود  إلى  تشير  أعاله  األمثلة  لكن  معقدة، 
تعاني من مزيج من أزمات النزوح الناجمة عن الكوارث والنزاعات 
إلى أن يكون لديها أسوأ مستويات انعدام األمن الغذائي، حيث يضطر 
مواقع  في  مأوى  عن  والبحث  وماشيتهم  حقولهم  ترك  إلى  الفارون 
حاالت  في  محصورون  ويصبحون  األسواق  عن  البعيدة  النزوح 
البلدان  كانت   57 الغذائي.  لألمن  المتزايد  واإلنعدام  المتكررة  النزوح 
انعدام  من  يعانون  الذين  األشخاص  من  عدد  أكبر  بها  التي  األربعة 
األمن الغذائي الشديد في العالم من بين البلدان الخمسة التي تضم أكبر 
العوامل  العيش من  الغذائي وسبل  األمن  58 يعتبر  النازحين.  عدد من 
للنزوح.   مستدامة  نهاية  إلى  للوصول  معالجتها  يجب  التي  الرئيسية 
النازحين  سعي  عرقلة  إلى  بذلك  القيام  عدم  يؤدي  أن  المرجح  ومن 

للتوصل إلى حلول دائمة.59

ممارسات واعدة للحد من     
النزوح وحلّه 

في ظل خلفية األعداد المتزايدة من النازحين داخليًا في أفريقيا جنوب 
حلول  وتحقيق  المعيشية  أوضاعهم  تحسين  احتماالت  فإن  الصحراء، 
وصول  تدهور  البلدان.  معظم  في  للمتضررين  بالنسبة  قاتمة  دائمة 
الكاميرون  بينها  من  بلدان  في   2021 عام  في  اإلنسانية  المساعدات 
وموزمبيق  ومالي  ومدغشقر  وإثيوبيا  الوسطى  أفريقيا  وجمهورية 
المعيشية  الظروف  ومعها  والسودان،  والصومال  ونيجيريا  والنيجر 
لماليين النازحين داخليًا.60 كما أن عدم الوصول يعيق جمع البيانات، 

تدابير االستجابة والوقاية.  مما يعيق بدوره تصميم 

ومع ذلك، أحرزت العديد من الحكومات تقدًما في االستجابة لألزمات 
العودة  أو  محليًا  لالندماج  داخليًا  للنازحين  خيارات  وضع  خالل  من 
أو إعادة التوطين في أماكن أخرى في بلدانهم، وبذل الجهود للحد من 

مخاطر النزوح وإبعاد الناس عن األذى. 

بعد ثوران بركان جبل نيراجونجو، أمرت حكومة جمهورية الكونغو 
مدينة  في  مناطق  عشر  من  باإلخالء  ألف شخص   400 الديمقراطية 
االنفجارات  من  مزيد  من  كبير  لخطر  معرضة  تعتبر  التي  جوما 
اإلخالء.61  لتسهيل  النقل  وسائل  وضع  تم  كما  الزلزالي.  النشاط  أو 
النازحين،  من  المائة  في   80 عاد  حزيران،   / يونيو  نهاية  وبحلول 
نسمة،  30000 حوالي  الكارثة.62  وقوع  من  شهرين  من  أقل  بعد 
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أي أو ما يعادل خمسة بالمائة من العدد اإلجمالي، ال يزالون نازحين 
 700 ببناء  أيًضا  الحكومة  قامت   .2021 ديسمبر  في  الحال  هو  كما 
في  النزوح  مخاطر  ولتقليل  مأوى،  بال  أصبحوا  لمن  مؤقت  مأوى 
المستقبل، فقد حظرت إعادة اإلعمار في المناطق التي تعتبر معرضة 

لخطر تدفقات الحمم البركانية في المستقبل.63

اتخذت حكومة النيجر إجراءات وقائية للحد من مخاطر النزوح بسبب 
الفيضانات من خالل بناء وتعزيز أنظمة الصرف. كما قدمت خيارات 
نتيجة  النزوح  مواقع  في  يحتمون  الذين  للنازحين  التوطين  إعادة 
لبعض  دائًما  حالً  زيمبابوي  قدمت   64 األمطار.  موسم  في  للفيضانات 
النازحين داخليًا في عام 2021 عندما نقلت معظم األشخاص النازحين 

بسبب إعصار Dineo في عام 2017 إلى منازل جديدة.65

في محاولة لحل أزمات النزوح الكبيرة والطويلة األجل، نفذت حكومات 
داخليًا  للنازحين  استراتيجيات  ونيجيريا  والنيجر  وموزمبيق  إثيوبيا 
للعودة إلى ديارهم أو إعادة التوطين في مكان آخر، ووضعت حكومتا 
الدائمة.66 ومع ذلك،  للحلول  الصومال والسودان استراتيجيات وطنية 
ينصب التركيز على عمليات العودة وقد تتعرقل بسبب استمرار انعدام 
األمن والدمار الواسع االنتشار في العديد من المناطق األصلية، مما قد 

يزيد أيًضا من خطر نزوح العائدين مرة أخرى.67

قد يوفر النهج المتكامل للعودة، كما تم اعتماده في مالي في عام 2021، 
في  اإلقليمية  المصالحة  دعم  فريق  قام  إذ  للتطبيق.  قابلية  أكثر  خياًرا 
البالد، جنبًا إلى جنب مع قسم الشؤون المدنية التابع لبعثة األمم المتحدة 
لتحقيق االستقرار )DAC-MINUSMA(، بإعادة بناء وإعادة توطين 
العديد من القرى في منطقة موبتي التي عانت من هجمات كبيرة. وقد 
في  النساء  وإشراك  المحلية،  المصالحة  اتفاقيات  ذلك من خالل  تحقق 
التحتية  البنية  بناء  وإعادة  المحلية  المدارس  فتح  وإعادة  القرار،  صنع 
إعادة  لمساعدتهم على  الدعم  وتقديم  داخليًا،  النازحين  لعودة  للتحضير 

االندماج. 68
 

ويجب  النزوح  مشكلة  لحل  مهمة  وسيلة  أيًضا  المحلي  االندماج  يعتبر 
Dan- برنامج  قدم   69 الدائمة. الحلول  استراتيجيات  في   إدراجه 

 ،2021 عام  في  جيًدا  مثااًل  الصومال  في  الدائمة  للحلول   wadaag

المناطق  في  للنازحين  المحلي  االندماج  نحو  تقدم  إحراز  تم  عندما 
من خالل  أراضي  قطع  لشراء  دعمهم  من خالل  بيدوا  في  الحضرية 
مساهمات مجتمعية للتخفيف من مخاطر اإلخالء القسري، وبناء المزيد 

من الهياكل الدائمة وإضافء الطابع الرسمي على ملكيتهم.70

كما عزز عدد من البلدان أنظمة الرصد الخاصة بها. فقامت زيمبابوي 
تتبع  خالل  من  الكوارث  بسبب  النزوح  مراقبة  بتحسين  وموزمبيق 
األشخاص  عدد  تقييم  من  يمكن  مما  الوقت،  بمرور  داخليًا  النازحين 
كما   71 الكوارث.  وقوع  من  أشهر  عدة  بعد  نازحين  زالوا  ما  الذين 
األشخاص  احتياجات  متابعة  إفريقيا  جنوب  في  السلطات  واصلت 

النازحين بسبب الفيضانات في عام 2019. 72

القيام بذلك سيتطلب  يمكن تكرار ممارسات مماثلة في المنطقة، ولكن 
استثمارات كبيرة في بناء السالم والحد من مخاطر الكوارث. وبدون 
ذلك، سيستمر عدد النازحين في إفريقيا جنوب الصحراء في االرتفاع 

في السنوات القادمة.

طالب، عازمون على مواصلة الدراسة، يرفعون علم النيجر في ساحة 
المدرسة فجًرا في تيالبيري، النيجر.

 © Tom Peyre-Costa / NRC، فبراير 2022.
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تحت المجهر - إثيوبيا: أزمة في الشمال 
تؤدي إلى نزوح غير مسبوق

النزوح الداخلي بســبب النزاع ٥٫۱م 
والعنــف فــي إثیوبیا في عام ۲۰۲۱

تم تســجیل أعلى أرقام نزوح على اإلطالق ألي بلد في أي 
سنة كانت 

الصومال
۱٥۱,۰۰۰

أورومیا
٦٤۳,۰۰۰

عفر
۳٥۹,۰۰۰

أمھرة
۱,۷۲۷,۰۰۰

SNNP
۱٥٤,۰۰۰

تیغراي
۱,۸۰۳,۰۰۰

غامبیال
۱۱,۰۰۰

بنشنقول جوموز
۲۸۷,۰۰۰

ھراري
٥۷۰

ادیس ابابا

سیداما
٦,۰۰۰ 

(المصدر: مصفوفة تتبع النزوح، المنظمة الدولیة للھجرة، ۲۰۲۱)

۱۰۰,۰۰۰

٥۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰

0

٥۰۰,۰۰۰

۱,٥۰۰,۰۰۰

۲,٥۰۰,۰۰۰

۳,٥۰۰,۰۰۰

دیسمبر ۲۰۲۰
ینایر ۲۰۲۱

مارس
أبریل ۲۰۲۱

یونیو
یولیو ۲۰۲۱

أغسطس
سبتمبر ۲۰۲۱

ین
زح

النا
دد 

 ع
لي

جما
إ

عفر أمھرة تیغراي  مناطق أخرى

(المصدر: مصفوفة تتبع النزوح، المنظمة الدولیة للھجرة، ۲۰۲۱)

داخلي  نزوح  حالة  مليون   5.1 من  أكثر  إلى  والعنف  النزاع  أدى 
في  المسجل  العدد  أضعاف  ثالثة  وهو  عام 2021،  في  إثيوبيا  في 
عام 2020 وأعلى رقم سنوي يُسجل على اإلطالق لدولة واحدة.73  
المناطق  إلى  وامتدت  الشمالية،  تيغري  منطقة  في  األزمة  تفاقمت 
المجاورة وشردت ماليين األشخاص من منازلهم، حيث  كان القتال 
اإلنسان  لحقوق  النطاق  واسعة  انتهاكات  عن  اإلبالغ  وتم  شديداً، 

الدولية والقانون اإلنساني من قبل جميع أطراف النزاع.74

في  تيغراي  تحرير شعب  وجبهة  اإلثيوبي  الجيش  بين  النزاع  اندلع 
ذلك  في  بما  المنطقة،  معظم  على  الجيش  وسيطر   .2020 نوفمبر 
جزء  انتقل  ثم  القتال.75  من  األولى  األسابيع  في  ميكيلي،  العاصمة 
كبير من النزاع إلى المناطق الريفية في وسط وجنوب وغرب تيغري 
في األشهر التالية، مما تسبب في حدوث 1.8 مليون حالة نزوح.76 
النزوح  مداهمات على مخيمات  أيًضا  الجيش  أيار، شن   / مايو  في 
في شاير، موطن أكبر عدد من النازحين داخليًا في المنطقة. تعرض 

العديد من النازحين لالعتقال التعسفي واالحتجاز وسوء المعاملة.77

الثاني  النصف  في  المواجهة  وخطوط  النزاع  ديناميكيات  تغيرت 
النار من جانب  الفيدرالية وقف إطالق  القوات  أعلنت  إذ  العام.  من 
واحد في يونيو وتراجعت مع حلفائها عن معظم تيغراي. ومع ذلك، 
الواقع.78 في  إنساني بحكم األمر  المنطقة تحت حصار  ظلت معظم 
محاولة إلعادة فتح قنوات المساعدة واستعادة األراضي التي فقدتها 
في النزاع، بدأت جبهة تحرير تيغري بالتحرك جنوبًا ثم إلى منطقتي 

أمهرة وعفر، حيث تسبب القتال في نزوح مليون نازح.79  

دفع التقدم السريع لقوات تيغراي الحكومة إلى إعالن حالة الطوارئ 
على الصعيد الوطني لمدة ستة أشهر.80 ميع أطراف النزاع استهدفت 
واسعة  انتهاكات  إلى  أدى  مما  عرقية،  أسس  على  المدنيين  السكان 
لتأمين  كوسيلة  النزوح  استُخدم  ما  وكثيراً  اإلنسان  لحقوق  النطاق 

السيطرة على األراضي.81

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغري في منتصف ديسمبر / كانون 
القتال  هدوء  إلى  أدى  مما  منطقتها،  إلى  ستنسحب  قواتها  أن  األول 
وسمح لمئات اآلالف من األشخاص بالعودة إلى مواطنهم األصلية في 
أمهرة وعفر.82 ومع ذلك، استمر العنف، وتمتع الناس بإمكانية محدودة 
للغاية للحصول على الخدمات األساسية مثل الرعاية الصحية والمياه 
والتعليم، وهو وضع تفاقم بسبب الدمار الواسع النطاق للبنية التحتية 

العامة والخاصة.83

واجه العديد من األشخاص في تيغراي وبعض أجزاء من أمهرة وعفر 
صعوبات شديدة في العمل في أراضيهم والوصول إلى األسواق، مما 
جعل الغذاء أحد أكثر احتياجاتهم إلحاًحا.84 احتاج حوالي 5.2 مليون 
معونة غذائية في تيغراي حتى نهاية العام، وواجه 400000 انعداًما 
تيغراي  في  األشخاص  من  العديد  واجه  الغذائي.85   األمن  في  حاًدا 
وبعض أجزاء من أمهرة وعفر صعوبات شديدة في العمل في أراضيهم 
والوصول إلى األسواق، مما جعل الغذاء أحد أكثر احتياجاتهم إلحاًحا. 
84 احتاج حوالي 5.2 مليون معونة غذائية في تيغراي حتى نهاية العام، 

وواجه 400000 انعداًما حاًدا في األمن الغذائي. أدى الحصار الفعلي 
المفروض على تيغراي إلى نقص حاد في الغذاء والوقود، واستنفدت 
اعتباًرا من  المساعدات  لتوزيع  المخصصة  المتحدة  األمم  مخزونات 
يناير / كانون الثاني 2022. 86  كما لم يكن من الممكن تقييم النطاق 

الكامل لالحتياجات. 

شكل النزاع في الشمال الغالبية العظمى من حاالت النزوح الداخلي 
المسجلة في إثيوبيا في عام 2021، لكن العنف القبلي في مناطق أخرى 
تسبب أيًضا في حدوث عدد ال يستهان به. في البالد ككل، كان حوالي 
3.6 مليون شخص يعيشون في حالة نزوح نتيجة للنزاع والعنف في 

نهاية العام، بما في ذلك 1.7 مليون طفل ال يحصلون على التعليم.87 

أصبح النسيج االجتماعي في إثيوبيا أكثر هشاشة من أي وقت مضى، 
واالحتياجات اإلنسانية في أعلى مستوياتها.

88 بدون الحد من النزاع، وتحسين وصول المساعدات اإلنسانية، ومنح 

فرصة للمجتمعات للتعافي وإعادة البناء، فمن المرجح أن تستمر هذه 
االحتياجات في االزدياد جنبًا إلى جنب مع مخاطر النزوح المتكررة 

والممتدة.89

رجل يجلس في منزله الذي احترق خالل الهجمات بين تيغراي والقوات 
المسلحة في إثيوبيا.

© Amanuel Sileshi / AFP via Getty Images كانون األول / 
ديسمبر 2021.
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في عام 2021، مع  كبير  بشكل  السودان  في  اإلنساني  الوضع  تدهور 
إلى 3.2 مليون.90   النازحين داخليًا  الطائفي وزيادة عدد  العنف  اشتداد 
العام، أي  تم اإلبالغ عن حوالي 442،000 حالة نزوح داخلي خالل 
أكثر من خمسة أضعاف الرقم المسجل في العام السابق واألعلى منذ عام 
2014. 91 كانت الزيادة في األساس نتيجة لتصاعد العنف، ولكن تحسين 
إلى تحسين كمية ونوعية  أيًضا  أدى  المتضررة  المناطق  إلى  الوصول 

البيانات المتاحة، مما رسم صورة أكثر دقة عن حالة النزوح. 

الغالب  في  دارفور،  في  سيما  وال  البالد،  أنحاء  جميع  في  العنف  ينبع 
الرعي  وطرق  األراضي  على  المحلية  المجتمعات  بين  النزاعات  من 
والمزارعين  الرحل  البدو  بين  االشتباكات  تعود  األخرى.92  والموارد 
والرعاة وغيرهم من الجماعات إلى سنوات عديدة، ال سيما خالل موسم 
الحصاد.93 أدت الكوارث، ووباء كوفيد -19، واألزمة االقتصادية الحادة 
الموارد في عام  المنافسة على  تكثيف  إلى  الغذائي  األمن  انعدام  وتفاقم 

2021، والمساهمة في االرتفاع الحاد في العنف والنزوح.94

 لعبت ديناميكيات السلطة المتغيرة بعد سقوط عمر البشير في 2019 
دوًرا أيًضا. وقعت الحكومة االنتقالية ومجموعة من الجماعات المسلحة  
اتفاقية جوبا للسالم في أكتوبر 2020، بهدف معالجة القضايا الرئيسية 
مثل األرض، وعودة النازحين، والعدالة االنتقالية، وإصالح قطاع األمن 

والتمثيل السياسي.95 

ومع ذلك، واجه التنفيذ تحديات وتأخيرات.96 وتجدر اإلشارة إلى أنه لم 
بعض  وتشعر  االتفاقية  على  البالد  في  المسلحة  الجماعات  جميع  توقع 
دارفور  في  الماشية  رعاة  مجتمعات  تخشى  باالستبعاد.97  المجتمعات 
على وجه الخصوص من الطرد إذا تمت استعادة النظام التقليدي لملكية 
أراضيهم،  السابق  في  كان  ما  إلى  النازحين  وعودة  بالكامل  األراضي 
على النحو المتوخى في اتفاقية جوبا للسالم. لم يتم تخصيص أراضيهم 
الخاصة بهم تقليديًا ويعتمدون على الوصول إلى أراضي اآلخرين على 

طول طرق الهجرة الخاصة بهم.98 

تحولت التوترات الناجمة عن الخوف من فقدان السيطرة على الموارد 
دارفور  أنحاء  جميع  في  المحلية  المجتمعات  بين  عنيفة  اشتباكات  إلى 
سيما  ال  النزوح،  ومواقع  القرى  من  عدد  تأثرت   99  .2021 عام  في 

خلّف  كما  األرض.100  على  التنازع  حيث  دارفور،  وغرب  شمال  في 
انسحاب العملية المختلطة لألمم المتحدة واالتحاد األفريقي في دارفور 
)UNAMID( في يونيو فراًغا أمنيًا قلل من حماية المدنيين، بمن فيهم 

النازحون داخليًا.101 

تم اإلبالغ عن حوالي 422،000 حالة نزوح في دارفور خالل العام. 
تسببت االشتباكات المسلحة في الجنينة في غرب دارفور في اندالع أكثر 
من 170 ألفًا في يناير، متجاوًزا الرقم على مستوى البالد لعام 2020 
في ثالثة أيام.102 حتى نهاية العام، كان ما يقرب من 104000 شخص 
مكتظة  مالجئ  في  منهم  الكثير  ويعيش  البلدة،  في  نازحين  يزالون  ال 
الخدمات  من  غيرها  أو  الصحي  والصرف  المياه  على  يحصلون  وال 
في  48000 شخص  نزوح  في  القبلي  العنف  تسبب  كما  األساسية.103 
الطويلة في شمال دارفور في 31 يوليو / تموز و 1 أغسطس / آب، 
وعشرات اآلالف في أماكن أخرى من البالد خالل العام، بما في ذلك في 

غرب وجنوب كردفان )انظر الخريطة(.104

حتى  مقلق  بشكل  التمويل  نقص  من  تعاني  اإلنسانية  االستجابة  وكانت 
والمشهد  المتزايد  األمن  انعدام  مع  إلى جنب  جنبًا  هذا،  العام.105  نهاية 
السياسي غير الواضح بعد سيطرة الجيش على الحكومة في 25 أكتوبر، 
يمثل عوائق رئيسية أمام سعي النازحين داخليًا إليجاد حلول دائمة.  نزح 
عشر  من  ألكثر  السودان  في  داخليًا  النازحين  من  بالمائة   56 حوالي 

سنوات، مما يسلط الضوء على الطبيعة المطولة لهذه األزمة.106 

األمم  مع  بالتعاون  الوطنية  السلطات  قامت  التحديات،  هذه  لمواجهة 
للحلول  عمل  مجموعة  بتكوين  اآلخرين  المصلحة  وأصحاب  المتحدة 
داخليًا  النازحين  قضية  بشأن  وطنية  استراتيجية  وصياغة  الدائمة 
والعائدين والالجئين والمجتمعات المضيفة.107 لقد أرست هذه المبادرات 
األسس وبنت الزخم نحو وضع حد نهائي للنزوح. وهناك حاجة ماسة 
إلى استدامة هذه المبادرات، بالنظر إلى حجم الظاهرة ومدى االحتياجات 
المستمرة للنازحين داخليًا. الحلول السياسية مطلوبة أيًضا لمعالجة أسباب 

العنف، بما في ذلك من خالل تنفيذ اتفاقية جوبا للسالم.

تحت المجهر - السودان: زيادة النزوح 
الداخلي بمقدار خمسة أضعاف

شمال دارفور
۷۹,۰۰۰

غرب كردفان
۲,۹۰۰

جنوب دارفور
٥٥,۰۰۰

جنوب كردفان
۱۷,۰۰۰

النیل األبیض
۲۸۰

وسط دارفور
۳٦,۰۰۰ الخرطوم

غرب دارفور
۲٥۲,۰۰۰

شمال النیل

النیل األزرق

البحر االحمر

شمال كردفان
القضارف

كسال

سنار

 شرق
دارفور

 النیل
األزرق

الجزیرة

۲٥,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

(۲۰۲۱ ،IOM DTM :المصدر)

۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱
۰

۱۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

٤۰۰,۰۰۰

٥۰۰,۰۰۰

٦۰۰,۰۰۰
 جنوب السودان
ینالون االستقالل

 احتدام النزاع، ال سیما
عبر مناطق دارفور

نھایة حكم عمر البشیر
وتصاعد العنف الطائفي

زیادة العنف الطائفي
في مناطق دارفور

إقرار اتفاقیة جوبا للسالم
في السودان انتھاء والیة قوات
حفظ السالم التابعة للیونامید 

نــزوح داخلي بســبب النزاع والعنف ۲٫٥ ملیون 
في الســودان بین عامي ۲۰۱۱ و ۲۰۲۱ 

زوج من األحذية تركت عندما أحرقت قرية وسويت باألرض في 
غرب دارفور. 

وأضرمت النيران في العديد من القرى والمخيمات خالل 
االشتباكات القبلية التي تسببت في نزوح أعداد كبيرة من السكان.

© المجلس النرويجي لالجئين، ديسمبر 2021.
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الشكل 20: خمسة بلدان بها معظم حاالت النزوح الداخلي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في عام 2021

۰٫٥م۲٫٤م۲٫۷م۱٫٥م ٥٫۳م

٤-۰۲٤-۱٦٥+٥ ٦٤-۲٥ ۱٥-٤

۱٫۲م
وح الداخ� � ال��

۱۲٫٤م
نازح

لیبیا ۱٦۰,۰۰۰

العراق  ۱٫۲م

الیمن  ٤٫۳م

 ۲۰,۰۰۰العراق سوریا  ٦٫۷م

۱۳,۰۰۰ إیران 

۱۱,۰۰۰ الیمن 

۳,٥۰۰ الجزائر 

۱,۱۰۰ مصر فلسطین  ۱۲,۰۰۰

النزاع والعنف  
12,309,000

الكوارث
49,000

20.9% من اإلجمالي العالمي

الشكل 21: النزوح الداخلي بسبب النزاع والعنف والكوارث في الشرق األوسط وشمال إفريقيا )2021-2012(

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
إجمالي عدد النازحين داخليًا في عام 2021النزوح الداخلي في عام 2021 

الشكل 23: إجمالي عدد النازحين داخليًا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حتى نهاية عام 2021، حسب الفئة العمرية

الشكل 24: إجمالي عدد النازحين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في نهاية العام  )2021-2012(

الشكل 22: البلدان التي بها أكبر عدد من النازحين داخليًا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا اعتباًرا من نهاية عام 2021

.)IDMC( بسبب التقريب، قد ال تتوافق بعض المجاميع مع مجموع األرقام المنفصلة.الحدود واألسماء والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني المصادقة أو القبول الرسمي من قبل مركز رصد النزوح الداخلي

النزاع والعنف  
1,011,000

الكوارث
233,000

3.3% من اإلجمالي العالمي

سوريا
79,000   456,000 اليمن1

84,000   377,000 فلسطين2
118,000 3

العراق
9,400   57,000 إيران 4

41,000 5
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تسبب النزاع والعنف في حدوث مليون حالة نزوح داخلي في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا في عام 2021، أي أقل من نصف 
رقم  أدنى  وهو  مليون   2.1 البالغ  السابق  العام  في  المسجل  العدد 
تهدئة  عن  األساس  في  االنخفاض  هذا  نجم  عقد.  منذ  المنطقة  في 
البلدان  هذه  تزال  ال  ذلك،  ومع  وسوريا.  وليبيا  العراق  في  النزاع 
تعاني من عدم االستقرار، وازداد العنف في اليمن. كما اندلع النزاع 
من  أكثر  نزوح  إلى  أدى  مما  أيار،   / مايو  في  غزة  في  جديد  من 
117,000 شخص، كما أدى العنف إلى عمليات نزوح صغيرة في 
حالة  في  يعيشون  الذين  األشخاص  عدد  يتغير  لم  وإسرائيل.  لبنان 
نزوح في المنطقة ككل في نهاية العام نتيجة للنزاع والعنف إلى حد 

كبير عن عام 2020 عند 12.3 مليون.

الداخلي  النزوح  عمليات  من  أقل  عدد  في  أيًضا  الكوارث  تسببت 
في عام 2021 عند 233,000، وهو أدنى رقم منذ عام 2018. 
وشكلت الفيضانات أكثر من 178,000، تليها الزالزل والعواصف. 
فقد  بحذر.  المنخفضة  األرقام  نحو  االتجاه  قراءة  ينبغي  ذلك،  ومع 
تأثرت المنطقة بجفاف شديد خالل العام، مما تسبب في ندرة المياه 
لم ترصد  إيران، لكن  إلى  الجزائر  الغابات من  وندالع حرائق في 
منهجي،  بشكل  الحرائق  بتلك  المرتبطة  النزوح  عمليات  دولة  أي 
مما يعني أن األرقام اإلجمالية متحفظة. 108 بحلول نهاية العام، كان 
للكوارث  نتيجة  نزوح  حالة  في  يعيشون  49,000 شخص  حوالي 

في جميع أنحاء المنطقة.

تجدد النزاع والعنف يؤدي إلى النزوح
أدى النزاع والعنف المتجدد إلى نزوح مئات اآلالف من األشخاص 
من منازلهم في جميع أنحاء المنطقة في عام 2021. وتسبب النزاع 
بين إسرائيل وفلسطين في 117,000 حالة نزوح داخلي في قطاع 
غزة في مايو، وهو أعلى رقم منذ عام 2014 وأكثر نزوح كبير في 
المنطقة في العام. 109 كما أدت نيران الصواريخ من غزة إلى لجوء 
آالف اإلسرائيليين إلى المالجئ، وأدت أشكال أخرى من العنف إلى 

النزوح في الضفة الغربية )انظر دائرة الضوء، ص 49(. 

أدت هجمات أنصار هللا، المعروفة أيًضا باسم جماعة الحوثيين، إلى 
الجماعة  وحققت  اليمن.  في  محافظات  عدة  عبر  األشخاص  نزوح 
مكاسب كبيرة في شبوة وأبين والبيضاء وأجزاء من محافظة مأرب 
من  متجاورة  كتلة  آخر  شمال  أقصى  وهي  والغاز،  بالنفط  الغنية 
أن  من  مخاوف  هذا  أثار  الحكومة.  عليها  تسيطر  التي  األراضي 
يستولي أنصار هللا على مدينة مأرب وأجزاء أخرى من المحافظة 
وأكثر  بمرحلة جديدة  ينذر  قد  مما  حاليًا،  لسيطرتها  الخاضعة  غير 

عنفًا من الحرب.110

مع اشتداد هجوم الجماعة في مأرب، تحولت خطوط المواجهة أيًضا 
االستراتيجية،  الساحلية  الحديدة  مدينة  حول  الغربي  الساحل  إلى 
األخيرة.  السنوات  في  والنزوح  والنزاع  للحصار  تعرضت  والتي 
111 تسبب القتال في حدوث 377,000 حالة نزوح داخلي في عام 

2021، مع ارتفاع حاد في الربع األخير من العام.112

قلق  مصدر  األفق  في  تلوح  التي  مأرب  محافظة  معركة  تعتبر 
أكبر عدد  نازح، وهو  أكثر من 876,000  تستضيف  كبير، ألنها 
العديد  نزح  وقد  وأطفال،  نساء  منهم  المائة  في  ثمانون  البالد.  في 
كما  المستمر.  العنف  بسبب  المحافظة  داخل  وتكراًرا  مراًرا  منهم 
إن الموارد والخدمات مثل المأوى والرعاية الصحية مستنفدة فوق 
طاقتها، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع اإلنساني إذا استمر القتال.113

على الرغم من االنخفاض العام في القتال في سوريا، شهدت محافظة 
بين  القتال  تجدد  العنف.  من  موجات  عدة  الغربية  الجنوبية  درعا 

الحكومة وجماعات المعارضة مع االنتخابات الرئاسية في مايو.
114 تسبب العنف في أكثر من 38,000 حالة نزوح داخلي قبل أن 

يؤدي االتفاق بين األطراف المتحاربة في سبتمبر / أيلول إلى وقف 
النساء  من  النازحين  هؤالء  من  العظمى  الغالبية  وكانت  التصعيد. 
حتى  مستقرة.115  غير  معيشية  ظروف  في  تُركوا  الذين  واألطفال 
أكتوبر / تشرين األول، كان 3,700 شخص ال يزالون يعيشون في 

حالة نزوح بسبب تدمير منازلهم في القتال.116

شهدت محافظة إدلب الشمالية الغربية أكبر تصعيد في أعمال العنف 
 .2020 مارس   / آذار  في  النار  إطالق  وقف  توقيع  منذ  والنزوح 
الجنوبية  المناطق  على  والقصف  الجوية  الضربات  تجدد  وتسبب 
نزوح جديدة  حالة  ألف  يقرب من 12  ما  نزوح  في  المحافظة  من 
بشكل  النازحون  وصل   .2021 يونيو   / حزيران  في  ومتكررة 
جماعي إلى إدلب خالل العقد الماضي، وهي اآلن واحدة من أكثر 
سلسلة  من  المحافظة  عانت  كما  البالد.  في  سكانية  كثافة  المناطق 
أهمها  حدث  النزاع.  اندالع  منذ  والهجمات  الحصار  عمليات  من 
مليون  من  يقرب  ما  إلى  وأدى   2020 عام  من  األول  الربع  في 
في  النزوح  إلى  أيًضا  العنف  تجدد  أدى   118 داخلي.  نزوح  حالة 
لبنان، الذي يعيش في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة. 119 أُجبر 
العديد من األشخاص على االختيار بين الضروريات األساسية مثل 
الغذاء والدواء والسكن، وأدى هذا الوضع إلى تأجيج التوترات بين 

المجتمعات المحلية التي أدت إلى نزوح 61 شخًصا داخليًا.120

كما أدت الصعوبات االقتصادية والعنف إلى تحركات عبر الحدود. 
تم تسجيل حوالي 78,000 خالل العام، وهي زيادة كبيرة مقارنة

بعام 2020. وقال حوالي 63 في المائة من األشخاص الذين شملهم 
االستطالع إنهم سيغادرون البالد بشكل دائم إذا استطاعوا، وهناك 
مخاوف من أن يؤدي المزيد من التدهور في الوضع االقتصادي إلى 

تصعيد في العنف والنزوح.121 

عام من الظواهر المناخية المتطرفة
تشهد منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بعًضا من أعلى مستويات 
تتأثر  أنها  يعني  مما  العالم،  في  السنوات  بين  الهيدرولوجي  التباين 

بكل من موجات الجفاف الطويلة والفيضانات الشديدة.
التحتية  البنية  بسبب  الكوارث  بسبب  النزوح  مخاطر  تتزايد   122

للمياه التي تضررت أثناء النزاعات وظروف المأوى غير المستقرة 
التي يعيش فيها ماليين النازحين. 123 تم تسجيل حوالي 233,000 
األخطار  عن  ناجمة   ،2021 عام  في  الكوارث  بسبب  نزوح  حالة 
المرتبطة بالطقس والتي تتراوح بين الجفاف الشديد وندرة المياه إلى 
الفيضانات والعواصف. وكان من بين النازحين نازحون والجئون 

فروا بالفعل من النزاع واقتلعوا من سكناهم مرة أخرى. 

تسببت الفيضانات الغزيرة في نزوح 53,000 شخص بين النازحين 
الذين يعيشون في أكثر من 400 موقع عبر إدلب وحلب في شمال 
أنظمة  ذات  المواقع عشوائية  معظم  كانت  يناير.  في  غرب سوريا 
صرف رديئة. كما أدت األمطار والفيضانات إلى تفاقم االحتياجات 
الغذاء  إلحاًحا هو الحصول على  للنازحين، وأكثرها  بالفعل  الماسة 
في  الشديدة  العواصف  تسببت  أسابيع،  بعد   124 المناسب.  والمأوى 
مزيد من المعاناة للعديد من نفس األشخاص النازحين داخليًا، عندما 
تم اإلبالغ عن األضرار والنزوح عبر 88 موقعًا في مارس. 125 
ضربت  عندما  ديسمبر،  في  الثالثة  للمرة  المناطق  نفس  وتأثرت 

الفيضانات 210 مستوطنات. 126 

العواصف  آثار  من  لبنان  في  النازحة  السورية  األسر  عانت  كما 
والرياح العاتية في فبراير / شباط. كان نصفهم يعيشون في مساكن 
القاسية،  المناخية  الظروف  تحمل  على  قادر  غير  المستوى  دون 
فقط  إليه، شردت عائلتان  يذهبون  ولكن مع عدم وجود مكان آخر 
المياه.  التي غمرتها  في مالجئهم  آخرون  آالف  وبقي  أخرى.  مرة 
الضعف  من  دوامة  في  النازحين  وقوع  لكيفية  حية  أمثلة  هذه   127

والنزوح عندما يصطدم النزاع والكوارث. 

نهاية  مع  بلدان  عدة  عبر  األشخاص  نزوح  في  العواصف  تسببت 
األبيض  البحر  حوض  في  باإلعصار  شبيه  نادر  حدث  أدى  العام. 
المتوسط إلى نزوح أكثر من 53 في الجزائر وتونس في أكتوبر، 

وتسبب اإلعصار المداري شاهين في حدوث 5000 حالة نزوح في عمان 
وعاصفة  فيضانات  حدوث  في  شاهين  تسبب  كما  الشهر.  نفس  في 
ترابية في إيران، حيث تسببت عواصف ثلجية شديدة مصحوبة برياح 
شبيهة باألعاصير في نزوح أكثر من 2,300 شخص في المحافظات 

الجنوبية في وقت سابق من العام.128 

 ،2021 عام  في  الشديد  الجفاف  من  أيًضا  بأكملها  المنطقة  عانت 
نهر  في  المياه  تدفق  انخفاض  بسبب  البلدان  بعض  في  تفاقم  والذي 
العراق  في  األنهار  وصلت  وقد   129 تركيا.  تنظمه  الذي  الفرات، 
خزانات  نضوب  وأدى  تاريخيًا،  منخفضة  مستويات  إلى  وسوريا 
السدود إلى انقطاع التيار الكهربائي وندرة المياه، وتقليل المحاصيل 
ونقص مياه الشرب. 130 كان حوالي 20.000 شخص يعيشون في 
حالة نزوح نتيجة الجفاف في محافظات العراق الوسطى والجنوبية 
الشباب من  منهم من  العديد  كان   131 الثاني.  تشرين   / نوفمبر  حتى 
عن  بحثًا  الحضرية  المراكز  إلى  فروا  الذين  الزراعية  المجتمعات 
فرص اقتصادية.132 تأثرت إيران أيًضا بأسوأ موجة جفاف تشهدها 

منذ 50 عاًما، لكن لم تتوفر أي أرقام عن النزوح. 133 

الشرق  منطقة  في  بالجفاف  المرتبطة  النزوح  حاالت  التقاط  يُعد 
للغاية بسبب االفتقار إلى أنظمة  األوسط وشمال إفريقيا أمًرا صعبًا 
التي  الحاالت  تلك  حساب  الممكن  من  كان  ولكن  موثوقة،  مراقبة 
تسببها حرائق الغابات، والتي تفاقمت بسبب موجات الحر والظروف 
شديدة الجفاف. 134 أدت الحرائق إلى أكثر من 11500 حالة نزوح 
داخلي في الجزائر والعراق وإسرائيل ولبنان وتونس، وهو ثاني أعلى 
رقم في أكثر من عشر سنوات. تأثرت الجزائر بشكل خاص وطلبت 
الجفاف  من  مزيج  تسبب   135 للكارثة.  لالستجابة  الدولية  المساعدة 

والتصحر وموجات الحر أيًضا في نزوح 30 شخًصا في اليمن.
 

إن االفتقار إلى أنظمة مراقبة النزوح في جميع أنحاء المنطقة يجعل 
التدابير  لتصميم  كأساس  كامل  بشكل  الظاهرة  فهم  الصعب  من 
 60 يعيش  المستقبلية.  المخاطر  من  للتخفيف  واالستجابات  الوقائية 
في المائة من سكان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مناطق 
شديدة اإلجهاد المائي، والتي من المتوقع أن تستمر في المعاناة من 
الجفاف وموجات الحر وندرة المياه التي تتخللها العواصف الشديدة 
والفيضانات المفاجئة. 136 مع تزايد األدلة على اآلثار غير المتناسبة 
من  المتضررين  والسكان  البلدان  على  المناخ  وتغير  للكوارث 
النزاعات، يبدو أن المنطقة هشة للغاية نظًرا للمخاطر الكبيرة التي 
تواجهها من مثل هذه األزمات المزدوجة وما يرتبط بها من نزوح.137

النزوح المطول مصدر قلق
كانت الجهود المبذولة لبناء السالم وتحسين الحكم في العراق وليبيا 
النزوح  حاالت  عدد  من  الحد  في  الرئيسية  العوامل  من  وسوريا 

الجديدة والمتكررة في عام 2021، ولكن ال تزال المناطق مدمرة
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رجل مسن يعيش في مخيم للنازحين  في اقليم كردستان 
العراق.  © Beate Simarud / NRC، أكتوبر 2021.

وغير آمنة ومحرومة من الفرص االقتصادية. وهذا يترك النازحين 
مترددين أو غير قادرين على العودة. كما تضرر العديد من بلدان المنطقة 
من الجفاف الشديد وزيادة انعدام األمن الغذائي والصعوبات االقتصادية 
التي تفاقمت بسبب آثار جائحة كوفيد -19. 138 تجعل اآلثار المعقدة 
لهذه األزمات من الصعب دعم النازحين داخليًا في تحقيق حلول دائمة. 

في  كبير  بشكل  النزاع  خطوط  تتغير  لم  ذلك.  على  مثال  سوريا 
ظلت  والعنف  االستقرار  زعزعة  تجدد  احتمالية  لكن   ،2021 عام 
المتحاربة  األطراف  شكلت  حيث  المناطق  من  العديد  في  عالية 
نفسه،  الوقت  في   139 األحيان.  بعض  في  وهشة  معقدة  تحالفات 
عرض  مما   ،1953 عام  منذ  جفاف  موجة  أسوأ  البالد  شهدت 
والغذاء  الماء  إلى  الوصول  فقدان  لخطر  شخص  ماليين  خمسة 
السكان  من  المائة  في   90 من  أكثر  أن  يُعتقد  كان   140 والكهرباء. 
 141 األول.  تشرين   / أكتوبر  من  اعتباًرا  الفقر  خط  تحت  يعيشون 
غضون  في  الضعف  من  بأكثر  األساسية  األغذية  سلة  سعر  زاد 
عام، مما جعل ماليين العائالت غير قادرة على تحمل تكلفتها. 142 

أربعة  النزوح.  أمد  إطالة  إلى  أيًضا  العوامل  في  التقارب  هذا  أدى 
خمس  من  أكثر  منذ  نزحت  ديارها  من  هربت  أسر  خمسة  كل  من 
ديارهم  إلى  العودة  النازحين  من  فقط  بالمائة  ثالثة  أراد  سنوات. 
اعتباًرا من نوفمبر، وفضلت الغالبية العظمى منهم البقاء في مناطق 
في  االقتصادية  والفرص  السكن  األمن ونقص  انعدام  كان  نزوحهم. 
أماكنهم األصلية من الشواغل الرئيسية وراء رغبتهم في البقاء. 143 

مع ذلك، كانت العوامل االقتصادية هي األبرز في التأثير على أنماط 
النزوح والعودة في عام 2021. 144 انخفض عدد العائدين بشكل كبير 
النازحين داخليًا إلى أدنى مستوى له  العام، حيث وصل عدد  خالل 
منذ 2018 وبالنسبة لالجئين إلى أدنى مستوى منذ عام 2016. 145 
المدني  المجتمع  منظمات  دعت  االتجاهات،  هذه  لعكس  محاولة  في 
إلى إدراج النزوح واإلسكان واألراضي والممتلكات في المفاوضات 
بين أصحاب المصلحة السوريين الرئيسيين بقيادة المبعوث الخاص 
لألمين العام لألمم المتحدة، لكن المحادثات تتقدم ببطء حتى اآلن.146 

في العراق أيًضا، انخفض عدد النازحين العائدين من متوسط حوالي 
 121,000 إلى   2020 و   2018 عامي  بين  سنويًا   500,000
إلى  العائدين  العظمى من  الغالبية  147 عادت  فقط في عام 2021. 
إلى غير  معتدلة  يعيشون في ظروف  لكن حوالي نصفهم  ديارهم، 
ونقص  المساكن  في  بأضرار  الغالب  في  مرتبطة  بشدة  مالئمة 
النازحين ببعض  األمر  انتهى  كما  األمن.148  وانعدام  الخدمات 

داخليًا المتضررين من إغالق المخيمات في أواخر عام 2020 إما في 
مواقع غير رسمية أو مناطق ربما ليست آمنة للعودة. 149 

في الوقت نفسه، تعاني البالد من أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاًما، وقد 
أثرت زيادة أسعار المياه والغذاء بشكل غير متناسب على النازحين. 
150 هذا هو الحال بشكل خاص في محافظة نينوى الزراعية إلى حد 

كبير، حيث كافح النازحون والعائدون لزراعة المحاصيل ولديهم القليل 
من مصادر الدخل البديلة أو خيارات إلعالة أنفسهم، إن وجدت. 151 

السعي  وإعاقة  العائدين  معدل  إبطاء  في  القضايا  هذه  ساهمت  وقد 
إليجاد حلول دائمة. هناك حاجة لجهود أكبر لتوفير الوثائق المدنية 
المفقودة والسكن الالئق والخدمات العامة وخيارات سبل العيش لجعل 
داخليًا  نازح  تبقى من 1.2 مليون  العودة مستدامة وإنهاء نزوح ما 
في البالد، تعيش الغالبية العظمى منهم في أماكن غير رسمية خارج 

المخيمات. 152 

انخفض عدد النازحين داخليًا في ليبيا بنحو 118 ألفًا في عام 2021 
إلى 160 ألفًا. كان هذا العام مليئًا باألمل للبلد مع تقدم عملية السالم، 
والتخطيط إلجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتناقصت االحتياجات 

اإلنسانية اإلجمالية بشكل كبير.153

االنتخابات  تأجيل  تم  فقد  اإليجابية،  االتجاهات  هذه  من  الرغم  على 
المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر / كانون األول 2021، وال يزال 
األساسية  الخدمات  على  الحصول  في  صعوبة  يواجهون  النازحون 
المناسب.  والسكن  اآلمنة  الشرب  ومياه  الصحية  الرعاية  مثل 
بانعدام  أساساً  المرتبطة  االحتياجات  أكبر  لديهم  العائدون  النازحون 
األمن الغذائي الشديد ونقص الوصول إلى المياه، وقد عاد معظمهم 
إلى منازلهم األصلية على الرغم من تعرضها ألضرار بالغة في كثير 
من الحاالت.155 لم تتم الموافقة بعد على توفير أموال وطنية للنازحين 
والعائدين لمساعدتهم على إعادة بناء مجتمعاتهم، وال يزال من غير 

الواضح نوع التعويض أو الدعم الذي سيحصلون عليه. 156 

سيما  وال  عام 2021،  في  المنطقة  في  السائدة  النزوح  لحالة  نظًرا 
العدد الكبير من النازحين داخليًا واحتياجاتهم اإلنسانية السائدة، هناك 
حاجة إلى مزيد من الجهود لدعم الحلول الدائمة في السنوات القادمة 
التي تشمل الحد من مخاطر النزوح الثانوي، ومعالجة انعدام األمن 
العودة.  وكذلك  المحلي  لالندماج  خيارات  وتقديم  المتزايد،  الغذائي 
وبالنظر إلى أن الكوارث تسببت في عمليات نزوح جديدة ومتكررة 
خالل العام، فإن الجهود المبذولة للتخفيف من المخاطر التي تشكلها 
األخطار المستقبلية من خالل إنشاء أنظمة المراقبة واإلدارة ال غنى 

عنها أيًضا.
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بالنزاع  كان هناك أكثر من 118,000 حالة نزوح داخلي مرتبطة 
والعنف في فلسطين في عام 2021، وهو ثاني أعلى رقم مسجل بعد 
501,000 حالة نزوح بسبب نزاع 2014 في قطاع غزة. كان معظم 
والمجموعات  حماس  بين  العدائية  األعمال  تصعيد  نتيجة  التهجير 
مايو  في  في غزة  اإلسرائيلي  والجيش  األخرى  المسلحة  الفلسطينية 
/ أيار، لكن تدمير الممتلكات، بما في ذلك هدم المنازل ومصادرتها 
واإلخالء القسري والبيئة القسرية أجبر الناس أيًضا على الفرار في 

الضفة الغربية. 157 

من  كان  عندما  أيار   / ومايو  نيسان   / أبريل  في  التوترات  تزايدت 
المقرر أن تصدر المحكمة العليا اإلسرائيلية حكماً بشأن احتمال إجالء 
فلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. 158 بعد تصاعد 
االحتجاجات واالشتباكات في الفترة التي سبقت الحكم المتوقع، وبعد 
أن داهمت السلطات اإلسرائيلية المسجد األقصى وأغلقت باب العامود 
في البلدة القديمة، أطلقت حماس وجماعات مسلحة أخرى صواريخ 
جوي  قصف  حملة  بشن  اإلسرائيلي  الجيش  ورد  إسرائيل.  على 

ومدفعي على قطاع غزة. 159 

تم تسجيل حوالي 117,000 حالة نزوح في قطاع غزة في ذروة 
األعمال العدائية بين 10 و 20 مايو، 77,000 منهم إلى مالجئ في 
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين  التي أنشأتها وكالة األمم  المدارس 
إلى  آخرون  لجأ  فيما  )األونروا(.  األدنى  الشرق  في  الفلسطينيين 
عائالت مضيفة أو في مستوطنات غير رسمية. 160 دمرت الغارات 
الجوية 1,663 منزاًل وألحقت أضراًرا بـ 58,000 منزل آخر. كما 
مستشفيات.161  وتسعة  مدرسة  عن 140  يقل  ال  بما  أضرار  لحقت 
ولجأ آالف اإلسرائيليين أيًضا إلى المالجئ حيث تم إطالق 4300 

صاروخاً عشوائيًا على البالد من قطاع غزة. 

تشير بعض المصادر إلى أن ما يصل إلى 70 في المائة من السكان 
اإلسرائيليين قد أجبروا على العيش في مالجئ في وقت ما أثناء القتال. 
162 نزح العديد من العائالت في جنوب إسرائيل لعدة أيام مع استمرار 

إطالق الصواريخ. 163 خفف وقف إطالق النار في 20 مايو / أيار من 
حدة القتال، لكن تبادالت إطالق النار الطفيفة استمرت طوال العام.

كان قطاع غزة يواجه بالفعل أزمة إنسانية قبل التصعيد األخير، حيث 
إلى  عاًما  منذ 14  القطاع  على  المفروض  اإلسرائيلي  الحصار  أدى 
زيادة الفقر والبطالة وتسبب في نقص كبير في الغذاء واإلمدادات الطبية 
والكهرباء. 164 كان ما يقرب من 2000 شخص ال يزالون يعيشون في 

حالة نزوح بعد نزاع 2014 بين حماس وإسرائيل. 165 

أدى إغالق بعض المعابر الحدودية بعد األعمال العدائية األخيرة إلى 
إعاقة االستجابة اإلنسانية في أعقابها مباشرة وزاد من حدة األزمة. 
كما أثر القتال على الصحة النفسية لسكان غزة، وال سيما النازحين 
واألطفال، الذين أصيبوا بصدمات نفسية جراء أعمال العنف والدمار 

التي شهدوها.  167 

تسببت عمليات اإلخالء القسري وعمليات الهدم واالستيالء على منازل 
الفلسطينيين وممتلكاتهم األخرى من قبل السلطات اإلسرائيلية في حدوث 
أكثر من 1200 عملية تهجير في الضفة الغربية، شملت حوالي 660 
المفرط  الترهيب واالستخدام  أعمال  استمرت   168 حالة من األطفال. 
البنية التحتية الحيوية وتوسيع المستوطنات اإلسرائيلية  للقوة وتدمير 
في تغذية البيئة القسرية في المنطقة. كما تآكلت فرص كسب العيش 
وضعف  الحركة،  حرية  على  المفروضة  القيود  بسبب  للفلسطينيين 
الوصول إلى الخدمات األساسية، وارتفاع مستويات عنف المستوطنين. 

كل هذه العوامل تعمل على زيادة حاالت النزوح.169

اإلخالء  على  الناس  اإلسرائيلية  العسكرية  العمليات  أجبرت  كما 
لخطر  معرضة  األسر  من  والعديد  مختلفة،  مناسبات  في  مؤقتًا 

النزوح نتيجة عمليات اإلخالء المستمرة في الضفة الغربية. 170 

إلى  المستجد  كورونا  فيروس  وآثار  والنزوح  والعنف  النزاع  أدى 
تفاقم األزمة اإلنسانية في فلسطين في عام 2021. 171 كان حوالي 
10،500 شخص ما زالوا يعيشون في حالة نزوح داخلي في قطاع 
 172 العام.  نهاية  حتى  الغربية  الضفة  في  شخص   1،200 و  غزة 
الرقم األخير متحفظ، ومع ذلك، يمكن أن يصل إلى 73,000. 173 
هناك حاجة متزايدة الستئناف المفاوضات بين القيادتين اإلسرائيلية 
الدعم  وتقديم  اإلنساني،  الدولي  بالقانون  وااللتزام  والفلسطينية، 
إلعادة بناء قطاع غزة ومساعدة النازحين في سعيهم إليجاد حلول 

دائمة.

۰

۱۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

٤۰۰,۰۰۰

٥۰۰,۰۰۰

۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱

(OCHA، Shelter Cluster :المصادر)

حالة حدثت نزوح داخلي نتیجة ٦٤۰,۰۰۰
للنزاع والعنف منذ ۲۰۱۰

نزاع غزة

مرحلة الھدم
الجماعي في
الضفة الغربیة

تصعید األعمال 
العدائیة في غزة

نزاع غزة

فلسطينيون يحتمون في خيام نصبوها بين األنقاض في غزة. © مصطفى 
حسونة / وكالة األناضول، تصوير غيتي، مايو 2021.

العدائية  - فلسطين: تصعيد األعمال  المجهر  تحت 
األزمة  يفاقم 
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كوارث النزاع والعنف
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النزاع والعنف كوارث 
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الشكل 26: النزوح الداخلي بسبب النزاع والعنف والكوارث في شرق آسيا والمحيط الهادئ )2021-2012(

الشكل 25: خمسة بلدان بها معظم حاالت النزوح الداخلي في شرق آسيا والمحيط الهادئ في عام 2021

الشكل 28: إجمالي عدد النازحين داخليًا في شرق آسيا والمحيط الهادئ اعتباًرا من نهاية عام 2021، حسب الفئة العمرية

الشكل 27: البلدان التي بها أكبر عدد من النازحين داخليًا في شرق آسيا والمحيط الهادئ اعتباًرا من نهاية عام 2021

 .)IDMC( بسبب التقريب، قد ال تتوافق بعض المجاميع مع مجموع األرقام المنفصلة.الحدود واألسماء والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني المصادقة أو القبول الرسمي من قبل  مركز رصد النزوح الداخلي

الشكل 29: إجمالي عدد النازحين داخليًا في شرق آسيا والمحيط الهادئ في نهاية العام )2021-2012(

النزاع والعنف  
 626,000

الكوارث
 13,696,000

4.7% من اإلجمالي العالمي37.6% من اإلجمالي العالمي

النزاع والعنف  
896,000

الكوارث
1,883,000

شرق آسيا والمحيط الهادئ
إجمالي عدد النازحين داخليًا في عام 2021النزوح الداخلي في عام 2021

الصين
6م الفلبين1

140,000   5.7م ڤيتنام2
780,000 3

إندونيسيا
749,000   27,000 ميانمار4

158,000  448,000 5
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آسيا  شرق  في  داخلي  نزوح  حالة  مليون   13.7 في  الكوارث  تسببت 
والمحيط الهادئ في عام 2021، وهو أعلى رقم منذ عام 2016 وأعلى 
السنوات  مليون. كما في  البالغ 11.6  للعقد األخير  السنوي  المتوسط  من 
عن  الناجمة  النزوح  حاالت  غالبية  عن  مسؤولة  المنطقة  كانت  السابقة، 
الكوارث المسجلة في جميع أنحاء العالم. فهي موطن لمعظم سكان العالم، 
حيث يعيش الكثير منهم في مناطق معرضة لمجموعة واسعة من المخاطر 

بما في ذلك العواصف والفيضانات والزالزل واالنفجارات البركانية. 

الثاني على  النينيا )La Niña( في بلدان مختلفة للعام  تجلت آثار ظاهرة 
الهادئ وشرق وجنوب شرق  المحيط  العواصف جنوب  التوالي. ضربت 
آسيا، مما أدى إلى نزوح أكثر من 8 ماليين شخص، كانت الغالبية العظمى 
منهم في شكل عمليات إجالء استباقية. دفعت الفيضانات نحو 5.3 مليون 
إلى النزوح. كانت الفيضانات شديدة بشكل خاص في الصين، حيث أدى 
حدث واحد في مقاطعة خنان في يوليو إلى حدوث حوالي 1.5 مليون حالة 

نزوح )انظر دائرة الضوء، ص 59(.

أنحاء  جميع  في  داخلي  نزوح  حالة   626,000 إلى  والعنف  النزاع  أدى 
المنطقة، وهو ثالثة أضعاف الرقم لعام 2020 واألعلى منذ عام 2017. 
بعد  سيما  ال  ميانمار،  في  المتصاعد  النزاع  نتيجة  الغالب  في  هذا  وكان 
االنقالب العسكري في فبراير. تم تسجيل حوالي 448,000 حالة نزوح، 
كما  متحفًظا.  تقديًرا  يزال  ال  ولكنه  للبالد  اإلطالق  على  رقم  أعلى  وهو 
تداخل النزاع مع الكوارث، مما أدى إلى تفاقم الوضع اإلنساني )انظر قسم 
الضوء، ص 61(. كان حوالي 2.8 مليون شخص يعيشون في حالة نزوح 
داخلي في شرق آسيا والمحيط الهادئ حتى نهاية العام، 896,000 منهم 

نتيجة النزاع والعنف.

عام آخر من العواصف التي ال هوادة فيها

عن  الناجمة  النزوح  حاالت  من  المائة  في   58 نسبة  العواصف  شكلت 
المتوسطة  النينيا  ظاهرة  تغذيها  والتي  المنطقة،  في  المسجلة  الكوارث 
عام  حتى  استمرت  ولكنها   2020 عام  أواخر  في  بدأت  التي  القوية  إلى 
التبريد  طبيعي  بشكل  تحدث  التي  الظاهرة  هذه  تتضمن   174  .2021
على نطاق واسع لدرجات حرارة سطح المحيط في وسط وشرق المحيط 
الهادئ االستوائي، مما يغير أنماط الطقس ويجلب ظروفًا أكثر رطوبة من 
 )In-fa( وإن فا )Rai(  المعتاد. 175 تسببت ثالث عواصف قوية - راي
في  النزوح  عمليات  من  عدد  أكبر  حدوث  في   -  )Conson( وكونسون 

الفلبين والصين وفيتنام. 

والمحيط  آسيا  شرق  عبر  مختلف  بشكل  العواصف  إلى  يُشار  أنه  علماً 
"األعاصير"  البلدان  بعض  تسميها  وقوتها.  موقعها  على  اعتماًدا  الهادئ 
المدارية"  "األعاصير  عليها  يطلق  اآلخر  والبعض   ،)typhoons(
"األعاصير"  ببساطة  يسمونها  اآلخر  والبعض   )tropical cyclones(

 .)cyclones(

إعصار  تسبب  للعواصف.  مختلفة  أسماء  بوضع  أيًضا  الدول  بعض  تقوم 
 ،)Odette(أوديت باسم  الفلبين  في  المعروف   ،)Typhoon Rai(راي
مستوى  على  الكوارث  بسبب  النزوح  حاالت  من  عدد  أكبر  حدوث  في 
مدى  وعلى  ديسمبر،   11 في  العاصفة  وتشكلت   .2021 عام  في  العالم 
األيام العشرة التالية، زادت شدتها، ووصلت إلى الفئة الخامسة مع رياح 
مستدامة تبلغ 260 كيلومتًرا في الساعة. وأثناء مساره عبر باالو والفلبين 
الغالبية  وكانت  نسمة.176  مليون   3.9 نزوح  إلى  ذلك  وأدى  وفيتنام،  
الشرقية،  وفيساياس  كاراجا،  مناطق  سيما  وال  الفلبين،  في  منهم  العظمى 

الغربية.177  وفيساياس 

األرخبيل  أنحاء  جميع  في  منزل   415,000 حوالي  راي  إعصار  دمر 
وألحق أضراًرا بنحو 1.7 مليون. وتأثر ما ال يقل عن 16 مليون شخص، 
بمن فيهم األطفال الذين انقطع تعليمهم عندما دمرت مدارسهم. كما تعطلت 
الغذائية، مما زاد من مخاطر  المواد  أسعار  النازحين وزادت  سبل عيش 
نازحين  من 590,000 شخص  أكثر  يزال  وال  الغذائي.178  األمن  انعدام 

حتى نهاية ديسمبر .

أبلغت فيتنام وباالو عن حدوث حوالي 3,700 و 2,000 حالة نزوح على 
أو مواقع  إلى مالجئ  تم إجالؤهم  الذين  التوالي، معظمهم من األشخاص 
بحلول  نازحين  يزالون  فيتنام ال  مؤقتة أخرى. كان بعض األشخاص في 

نهاية العام، لكن جميع الموجودين في باالو عادوا إلى ديارهم. 

كما في السنوات السابقة، تم تسجيل الكثير من النزوح الناجم عن الكوارث 
ومن  العام.179  من  الثاني  النصف  في  الهادئ  والمحيط  آسيا  شرق  في 
العواصف الكبيرة األخرى إعصار )In-fa(، الذي تسبب في نزوح 1.4 
في  وتايوان  الفلبين  في  آخرين   200,000 و  الصين  في  شخص  مليون 
أكثر  ثاني  أيًضا   )In-fa( وانت  يوليو.   شهر  من  األخيرين  األسبوعين 

عاصفة رطبة في الصين على اإلطالق.180 

وكانت ثالث أهم عاصفة هي إعصار كونسون، الذي تشكل في 5 سبتمبر 
أغلبها  وفيتنام،  الفلبين  نزوح عبر  حالة  أكثر من 877,000  في  وتسبب 
في األخيرة. كانت العاصفة قد انخفضت شدتها بحلول الوقت الذي وصلت 
فيه إلى اليابسة في فيتنام، ورغم ذلك دفعت أكثر من 728,000 عبر 11 
مقاطعة للنزوح.181 شكلت 93 في المائة من النزوح الناجم عن الكوارث 
في البالد في عام 2021، وتضررت المناطق الساحلية المكشوفة بشدة. 

دولة أخرى في جميع  أيًضا في حدوث نزوح في 20  العواصف  تسببت 
أنحاء المنطقة. مع اكتساب تأثيرات ظاهرة النينيا زخًما في جنوب المحيط 
 ،)Bina( وبينا )Ana( آنا الهادئ، ضرب إعصاران مداريان متتاليان، 
فيجي وجزر سليمان وفانواتو في أواخر يناير. جلبا أكثر من 350 ملم من 
إلى بعض مناطق فيجي وتسببا في نزوح حوالي  األمطار في 24 ساعة 

14,000 عبر األرخبيل.182

تسبب إعصار راي في حدوث أكبر عدد من حاالت النزوح بسبب 
الكوارث في عام 2021. في الصورة، صبي يجلس بين حطام 

 ،UNICEF/  UN0570020 / Hogsholt © .منزله المنهدم
ديسمبر 2021.
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ضربت العواصف بينما كانت البالد ال تزال تتعافى من إعصار ياسا 
في  األشخاص  من  اآلالف  عشرات  نزوح  إلى  أدى  الذي   ،)Yasa(

ديسمبر / كانون األول 2020. 183

إلى  نوفمبر  من  عادة  الهادئ  المحيط  جنوب  في  األمطار  موسم  يمتد 
أبريل، وعلى الرغم من أنه ليس من غير المألوف أن تتشكل األعاصير 
خالل نهاية الموسم، إال أن إعصار سيروجا)Seroja(، الذي تشكل في 
أبريل، كان خارًجا من نواح كثيرة.184 تسبب في أكثر من 71,000 
حالة نزوح في ثالثة بلدان، 16,000 منهم في تيمور - ليشتي، حيث 

تسبب في فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية. 

البالد منذ 40 عاًما، وتضررت  الفيضانات هي األسوأ في  كانت تلك 
والمراكز  والمدارس  والجسور  الطرق  ذلك  في  بما  التحتية  البنية 
الطبية، مما أعاق عمليات اإلنقاذ.185 كما ُدمرت حوالي 4,200 منزل 
وتعطلت إمدادات المياه والكهرباء واالتصال باإلنترنت.186 كما كشفت 
الحد  حيث  من  كبيرة  قصور  أوجه  عن   )Seroja( سيروجا  عاصفة 
بهم،  المحدقة  بالمخاطر  المجتمعات  جميع  إبالغ  يتم  فلم  المخاطر  من 
ولم يتم إنشاء مراكز إجالء قبل الكارثة. لجأ معظم الناس إلى المباني 

الحكومية والمدارس.187 

كانت سيروجا أيًضا أقوى عاصفة تضرب إندونيسيا منذ عام 2008، 
كما  شخص.188   55,000 تشريد  في  وتسببت  المنازل  دمرت  حيث 
تسببت في 340 حالة إجالء في غرب أستراليا، حيث كانت األضرار 
شديد  الخطر  هذا  مثل  لتتحمل  بنيت  تكن  لم  التحتية  البنية  ألن  كبيرة 

الكثافة ولم تكن المجتمعات مستعدة للتعامل مع آثارها.189 

في  االستوائية  العواصف  شدة  من  المناخ  تغير  يزيد  أن  المتوقع  من 
اآلثار  من  لمزيد  السكان  سيعرض  مما  الهادئ،  والمحيط  آسيا  شرق 
المدمرة.190 هناك الحاجة لعمل المزيد للحد من المخاطر، ولكن بعض 
وبروتوكوالت  المراقبة  أنظمة  تعزيز  في  بالفعل  استثمرت  قد  البلدان 

اإلخالء. 

إعصار  من  المستفادة  الدروس  على  الفلبين  في  السلطات  اعتمدت 
اآلالف من عمليات  مئات  ونفذت  في عام 2013    )Haiyan(هايان
اإلجالء الوقائية قبل إعصار راي)Rai(، مما أدى إلى إنقاذ العديد من 
للتوعية بالكوارث  األرواح.191 كما أطلقت حكومة فيجي حملة وطنية 

ركزت على جاهزية السكان المحليين. 192 

وعملت إدارة األرصاد الجوية الصينية مع المنظمة العالمية لألرصاد 
والمحيط  آسيا  ألعاصير  التعاوني  البحوث  مركز  إلطالق  الجوية 
الهادئ، الذي يهدف إلى تحسين التعاون اإلقليمي بشأن الحد من مخاطر 
الكوارث والبحوث المتعلقة بالعواصف. مثل هذه المبادرات لديها أيضا 

القدرة على تعزيز المعرفة والقدرة على إدارة مخاطر النزوح.

الفيضانات التي تغذيها ظاهرة النينيا

في  داخلي  نزوح  حالة  مليون   5.3 حدوث  في  الفيضانات  تسببت 
وكانت   ،2021 عام  في  الهادئ  والمحيط  آسيا  شرق  عبر  دولة   19
الصين وإندونيسيا والفلبين األكثر تضرًرا. حدثت الغالبية خالل مواسم 

األمطار في البالد. 

سجلت  أنها  يعني  للفيضانات  العرضة  الصين  سكان  عدد  ارتفاع  إن 
مستوى  وعلى  المنطقة  في  الصلة  ذات  النزوح  حاالت  من  عدد  أكبر 
)Henan(  العالم عند 3.8 مليون. بلغت الفيضانات في مقاطعة هينان

دائرة  )انظر  مليون   1.5 من  يقرب  ما  وحده  يوليو   31 و   16 بين 
الضوء، ص 59(. حدثت حوالي 800.000 حالة نزوح خارج موسم 
مقاطعتي شانشي وشنشي  في  في معظمها  منها 590.000  األمطار، 
في أكتوبر، عندما تجاوز هطول األمطار السجالت التاريخية في بعض 

المناطق.194

في  شخص   616.000 من  أكثر  نزوح  إلى  الفيضانات  أدت  كما 
إندونيسيا. وقع الثلثان في نهاية موسم األمطار من أكتوبر إلى مارس، 
حيث تهطل أكثر األمطار غزارة.195 تغذيها ظاهرة النينيا، وقع الحدثان 
اللذان تسببا في أكبر عمليات النزوح في جنوب كاليمانتان في منتصف 

يناير وجاوة في فبراير. 196 

 50 منذ  المقاطعة  في  األسوأ  هي  كاليمانتان  جنوب  فيضانات  كانت 
عاًما، حيث تسببت في نزوح 190.000 في جميع مقاطعاتها اإلحدى 
عشر ودفع الحكومة إلى إعالن حالة الطوارئ.197 كما قدمت سلطات 
فرقة  وشكلت  النازحون،  فيهم  بمن  للمتضررين،  معونات  المقاطعات 
الغربية  جاوة  منطقة  وتعرضت  اإلعمار.198  وإعادة  للتعافي  عمل 
والشرقية والوسطى، وبانتن وجاكرتا، لسلسلة من الفيضانات التي أدت 
إلى نزوح 161 ألف شخص، معظمهم في جاوة الغربية بعد أن فاض 
نهر سيتاروم عن ضفافه.199 كان حوالي 69,000 شخص يعيشون في 

حالة نزوح في إندونيسيا نتيجة للفيضانات نهاية العام. 

تشهد الفلبين هطول أمطار غزيرة خالل موسمين من الرياح الموسمية: 
الشرقي،  إلى سبتمبر، والشمال  الذي يمتد من يونيو  الغربي،  الجنوب 
المائة  الذي يمتد بين أكتوبر ومارس.200 وقعت ما يقرب من 63 في 
في  البالد  في  المسجلة  الفيضانات  بسبب  نزوح  حالة   478,000 من 
عام 2021 خالل موسم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية. كان الرقم 
وكان   ،2020 عام  في  عليه  كان  مما  أضعاف  تسعة  أعلى  اإلجمالي 
نتيجة  نزوح  حالة  في  يعيشون  يزالون  ال  شخص   16000 حوالي 
للفيضانات في نهاية العام. كما تسببت الفيضانات أيضا في النزوح في 
دول المحيط الهادئ. وجلبت ظاهرة النينيا أمطاًرا أكثر من المعتاد إلى 
أستراليا في األشهر األولى من العام، ال سيما في الواليات الواقعة في 
الغابات  حرائق  من  بشدة  تضررت  والتي  الشرقي،  والجنوب  الشرق 

المدمرة في عامي 2019 و 2020. 201

أدت أنظمة الطقس المتصادمة إلى هطول أمطار غزيرة مستمرة على 
إلى أسوأ فيضانات منذ ستة عقود وتسبب  أدى  نيو ساوث ويلز، مما 
في نزوح 40.000 شخص. أدت بعض أسوأ الفيضانات في منطقتي 
ويستبورت ومارلبورو في نيوزيلندا إلى نزوح حوالي 2900 شخص 
في يوليو، ونزح مئات األشخاص في منطقة كانتربري في مايو ويونيو 
عندما وقع حدث، يحدث مرة كل 100 عام، وتسبب في فيضان األنهار 

على ضفافها. 202 

طفرة في النزوح بسبب النزاعات

أدى النزاع والعنف إلى 626,000 حالة نزوح داخلي في جميع أنحاء 
شرق آسيا والمحيط الهادئ في عام 2021، أي أكثر من ثالثة أضعاف 
الرقم لعام 2020 واألعلى منذ عام 2017. حدث معظمها في ميانمار، 
حيث كان الرقم المسجل 448,000 أكثر من السنوات الثماني الماضية 

مجتمعة. 

أطاحت القوات المسلحة في البالد بحكومتها المنتخبة ديمقراطيًا في 1 
فبراير، مما أدى إلى إشعال العديد من النزاعات العرقية طويلة األمد 
الحكم  على  االستيالء  مقاومة  أدت  العنف.203  من  جديدة  أنواًعا  وأثار 
إلى تشكيل قوات الدفاع الشعبي )PDF(، وهي ميليشيات محلية تهدف 

إلى حماية المشاركين في حركة العصيان المدني. 

أجبرت االشتباكات بين قوات الدفاع الشعبي والجيش آالف األشخاص 
على الفرار في عدد من المناطق التي لم تتأثر نسبيًا بالنزاع في اآلونة 
البالد،  األخيرة.204 وشملت هذه والية كايين ومنطقة باغو في جنوب 
حيث شن الجيش غارات جوية ألول مرة  في غضون 20 عاًما، مما 

أدى إلى نزوح 40 ألفًا. 205
في والية شان، اقتصر العنف في السابق على بلداتها الشمالية، وامتد 

إلى المناطق الجنوبية للمرة األولى. 206 

وقع أكبر حدث للنزوح بسبب النزاع في العام في والية كاياه المركزية، 
حيث لم يتم تسجيل مثل هكذا حركات نزوح من قبل. رد الجيش على 
ال  مكثف،  مدفعي  بقصف  متزايد  بشكل  النشطة  الشعبي  الدفاع  قوات 
سيما في بلدة ديموسو، مما أدى إلى نزوح 104000 شخص في أواخر 

مايو / أيار وأوائل يونيو / حزيران عبر عدة بلدات.207

المنطقة  في  والجيش  المحلية  المقاومة  قوات  بين  االشتباكات  أدت 
الشمالية الغربية من ساجينج إلى دفع عشرات اآلالف إلى عبور عدة 
بالنزاع،  المتأثرة  األخرى  الحدودية  المناطق  وفي  هناك   208. بلدات 

سعى بعض األشخاص إلى اللجوء إلى البلدان المجاورة. 209 

كان الوضع اإلنساني مترديًا بشكل خاص في المناطق التي كان الوصول 
إليها محدوًدا بالفعل قبل ااإلنقالب العسكري، كما أعاق انعدام األمن المتزايد 

جمع البيانات، مما يعني أنه ال يزال المدى الحقيقي للنزوح مجهوالً.210 
هذا صحيح بشكل خاص في المناطق الحضرية مثل يانغون ومانداالي، 
العرفية  واألحكام  المتظاهرين،  ضد  السياسي  العنف  أن  ورد  حيث 

واإلخالء القسري أجبر العديد من الناس على الفرار.211 

أدى انعدام األمن جنبًا إلى جنب مع االقتصاد المتعثر إلى تعطيل سبل 
عيش الناس وتوافر الغذاء في كل من المناطق الحضرية والريفية، كما 
البالد  النزوح في  إلى أزمة  التعقيد  الكوارث طبقة أخرى من  أضافت 
)انظر دائرة الضوء، ص 61(.212 وتؤجج نفس العوامل أيًضا مزيًدا 
من عدم االستقرار، مما يثير مخاوف جدية بشأن تزايد خطر الحرب 
نزوح  حالة  في  يعيشون  شخص   649,000 حوالي  كان  األهلية.213 
نتيجة النزاع والعنف حتى نهاية العام، وهو أعلى رقم تم تسجيله على 

اإلطالق في البالد ولكن من المحتمل أن يكون أقل من الواقع. 214 

الجنوب،  في  سيما  ال  الفلبين،  في  النزاع  بسبب  النزوح  حدث  كما 
الغالب  في  تتعلق  الداخلية،  النزاعات  من  طويل  تاريخ  له  الذي 
المسلمة  مينداناو  في  الذاتي  بالحكم  المتمتعة  بانجسامورو  بمنطقة 
)BARMM(.215 تشن جبهة تحرير مورو اإلسالمية)MILF(  تمرًدا 
لشعب مورو  إسالمية مستقلة  دولة  مسلًحا ألكثر من 40 عاًما إلقامة 
األصلي.216 على الرغم من اتفاقية السالم الموقعة في عام 2014 بين 
جبهة مورو اإلسالمية والحكومة، استمر العنف مع استمرار الجماعات 

األصغر األخرى في القتال. 

أصل  من  نزوح  حالة  بـ136,000  مينداناو  في  الوضع  استأثر 
الرقم اإلجمالي  البلد ككل، وسجل  140.000 حالة نزوح مسجلة في 
بعام 2020. وكانت معظم أحداث  المائة مقارنة  بنسبة 27 في  زيادة 
اشتبكت  عندما  مارس  في  واحدة  باستثناء  النطاق،  صغيرة  النزوح 
بلدية  في  اإلسالمية   )BIFF( جماعة  مقاتلي  مع  الحكومية  القوات 
المناطق  إلى  القتال  وامتد   ..Datu Saudi Ampatuan مينداناو 
المحيطة، مما أدى إلى نزوح ما ال يقل عن 66 ألف شخص.  أكثر من 

4400 منهم ما زالوا نازحين بعد ستة أشهر. 217

القبائل والعنف إلى النزوح في منطقة كورديليرا  كما أدى النزاع بين 
العام، كان حوالي  نهاية  الشرقية والغربية والوسطى. حتى  وفيساياس 
108000 شخص ال يزالون يعيشون في حالة نزوح في جميع أنحاء 
نتيجة   2020 عام  نهاية  في   153,000 من  االنخفاض  ككل.  البالد 
عودة حوالي 80 في المائة من النازحين بسبب النزاع في ماراوي في 

عام 2017. 
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إلى تصعيد  نيسان   / أبريل  اإلقليمية في  المخابرات  اغتيال رئيس  أدى 
العنف بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة، مما أدى إلى نزوح ما 
ال يقل عن 15 ألف شخص في أكتوبر / تشرين األول ونوفمبر / تشرين 
الثاني. أُجبر الناس على البحث عن مأوى في الكنائس ومراكز الشرطة 

والغابات، وكان معظمهم ال يزالون نازحين حتى نهاية العام. 219 

المدنيين  ضد  المسلحة  الجماعات  شنتها  التي  الهجمات  أدت  كما 
نطاق  على  الهجمات  من  عدد  إلى  الحكومية  القوات  مع  واالشتباكات 
أصغر. وقعت حوادث نزوح في مقاطعات بابوا، ورياو، وبابوا الغربية، 
ليصل العدد اإلجمالي للبالد إلى 27,000. في نهاية العام، كان حوالي 
النزاع  نتيجة  نزوح  حالة  في  يعيشون  يزالون  ال  شخص   73,000

والعنف، وكان معظمهم في أوضاع طال أمدها.  

تتمتع بابوا غينيا الجديدة بتاريخ طويل من العنف الطائفي، والذي غالبًا 
ما ينجم عن نزاعات على األراضي، لكن استخدام األسلحة الثقيلة في 
السنوات األخيرة أدى إلى تصعيد أدى بدوره إلى حدوث 8500 حالة 
نزوح في عام 2021 )انظر دائرة الضوء، ص 63(. كما ُسجل تهجير 
على نطاق أصغر بسبب النزاع في تايالند وجزر سليمان وإقليم كاليدونيا 

الجديدة الفرنسي.

نظًرا للنطاق الواسع للنزوح الناجم عن الكوارث في شرق آسيا والمحيط 
اآلخرين  المصلحة  وأصحاب  الحكومات  على  يجب  عام،  كل  الهادئ 
مواصلة االستفادة من خبرة المنطقة الكبيرة في إدارة مخاطر الكوارث 
ووضع النزوح في صميم مبادرات الحد من المخاطر والتعافي وإعادة 
اإلعمار. ومع ذلك، ال ينبغي أن يكون هذا على حساب الجهود المبذولة 
تتحد  وكيف  النزوح،  في  والعنف  النزاع  تسبب  لكيفية  أفضل  لفهم 
الكوارث والنزاعات لزيادة ضعف النازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة 

وتقويض قدراتهم على التكيف. 220

أحد العمال في المدينة يقف في وسط طريق غمرته  المياه في 
20 فبراير 2021 في جاكرتا، إندونيسيا 
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على  الكوارث  بسبب  النزوح  معدالت  أعلى  من  بعًضا  الصين  تسجل 
مستوى العالم كل عام. معظمها عمليات إجالء استباقية قبل العواصف 
الذي  الموسمية،  الرياح  موسم  تحدث خالل  التي  الكبرى  والفيضانات 
يمتد من مايو إلى سبتمبر. تسببت الكوارث في حدوث 6 ماليين حالة 
في  الفيضانات   - واحد  حدث  وشكل   ،2021 عام  في  داخلي  نزوح 
مقاطعة خنان بين 16 و 31 يوليو - 25 في المائة منها. تأثر ما يقرب 

من 15 مليون شخص في 150 مقاطعة وفقد 398 حياتهم.221 

أنحاء  جميع  في  المسبوق  غير  األمطار  الفيضانات عن هطول  نتجت 
ساعة  في  ملم    201.9 هطل  تشنغتشو،  العاصمة  وفي  المقاطعة.222 
يُعتقد أن هذا هو أشد هطول لألمطار  واحدة فقط في 20 يوليو. كان 
و   )Cempaka( المداريان  اإلعصاران  وأدى  عام.223   1000 منذ 
اليابسة في أجزاء أخرى من الصين في 21  اللذان ضربا   ،)In-Fa(
و 23 يوليو وتسببا في نزوح 105.000 و 1.4 مليون على التوالي، 

إلى مزيد من األمطار الغزيرة في هينان. 

إن جغرافية )Henan( معرضة بشكل خاص للفيضانات، وهذا ينطبق 
بشكل خاص على مدينة تشنغتشو، التي تضم 12.6 مليون شخص.224 
وقد قدمت الصين مبادرة "مدينة اإلسفنج" في عام 2014 لتقليل مخاطر 
األسطح  ذات  المناطق  تقليل  في  الفكرة  تتمثل  الحضرية.  الفيضانات 
حدائق  مثل  لإلمتصاص  القابلة  المساحات  وزيادة  المدن  في  الصلبة 
يخفف  مما  المبنية،  الرطبة  واألراضي  الخضراء  واألسطح  األمطار 
الجريان  تنقية  وتحسين  الذروة،  السطحية وجريان  المياه  فيضانات  من 

السطحي في المناطق الحضرية والحفاظ على المياه.225 

لمدينة  التحتية  البنية  قللت   ،2018 عام  في  تشنغتشو  في  إدخالها  منذ 
اإلسفنج من الفيضانات في 125 منطقة وأعادت تدوير 380 مليون طن 
النزوح  عمليات  من  أقل  عدًدا  المدينة  وبالتالي، سجلت   226 المياه.  من 
فيضانات 2021  كانت  ذلك،  ومع  الموسمية.  الرياح  بموسم  المرتبطة 
خارجة عن المألوف، إذ سقط ما يعادل هطول األمطار لمدة عام في ثالثة 
أيام فقط، مما أدى إلى تجاوز قدرة المدينة على امتصاص المياه وإجبار 
النزوح،  حجم  من  الرغم  على  منازلهم.  ترك  على  األشخاص  ماليين 
المزيد  الممكن إجالء  أنه كان من  وجدت مراجعة لالستجابة للطوارئ 

من األشخاص لو كان ذلك أسرع وأفضل تنظيًما. 227

تم  يوليو،   16 في  بدأ  الذي  المستمر  األمطار  هطول  من  الرغم  على 
إطالق االستجابة فقط بعد ثالثة أيام، وتمت عمليات اإلجالء بين 21 
الثقة  خالل  من  جزئيًا  الزمني  الفاصل  تفسير  يمكن  يوليو.228   31 و 
الموضوعة في البنية التحتية لمدينة تشنغتشو اإلسفنجية. بحلول الوقت 
الضحايا والمفقودين  بدأ عدد  فيه عمليات اإلجالء جارية،  الذي كانت 
تفشي   مواجهة  تدابير  خالل  من  تعقيًدا  الجهود  وزادت  االرتفاع،  في 

كوفيد 19. 

كانت السلطات قد نظمت 933,800 شخص لإلنتقال الطارئ وإعادة 
التوطين عبر خنان )Henan( اعتباًرا من 9 أغسطس، لكن الخطط 
تبدلت لتجنب انتقال الفيروس في مواقع إعادة التوطين وفي النهاية تم 
نقل أقل من 200 شخص وانخفض عدد المواقع من أكثر من 2,100 
العام، كان حوالي 630.000 شخص  نهاية  فقط.229 حتى  إلى خمسة 

يعيشون في حالة نزوح نتيجة الفيضانات. 

تسببت فيضانات خنان في نزوح جماعي، ولكن من المرجح أن البنية 
ومدتها  تقليص حجمها  في  اإلسفنجية ساعدت  تشنغتشو  لمدينة  التحتية 
إلى  حاجة  هناك  ستكون  بها.230  يلم  الذي  القصور  من  الرغم  على 
المالية والبشرية  الموارد  معايير شاملة وإرشادات وطنية والمزيد من 
المناخية  الصدمات  أمام  الصمود  على  قدرة  أكثر  الصين  مدن  لجعل 
أن  ينبغي  وحجمه.232،  النزوح  مخاطر  تقليل  وبالتالي  المستقبلية.231 
تكون هذه أولوية، حيث تصبح الظواهر الجوية المتطرفة أكثر تواتراً 

وشدة.
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تحت المجهر - الصين: فيضانات خنان

سيارات تقبع في مياه الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في مدينة تشنغتشو 
 ،Noel Celis / AFP via Getty Images © .بمقاطعة خنان بوسط الصين

يوليو 2021.



تحت المجهر - ميانمار: كارثة النزوح، 
الجانب اآلخر من األزمة

وصل النزاع في ميانمار إلى مستويات جديدة في عام 2021. وأدى 
االستيالء العسكري على السلطة في 1 فبراير واالضطرابات والقتال 
الذي أعقب ذلك إلى حدوث 448,000 حالة نزوح داخلي، أي ستة 
أضعاف ما كان عليه الحال في عام 2020 وأعلى رقم تم تسجيله 
على اإلطالق للبالد. 233 هيمنت هذه األحداث على العناوين الرئيسية، 
حالة   158,000 من  أكثر  حدوث  في  أيًضا  تسببت  الكوارث  لكن 
نزوح، مما أدى إلى تفاقم احتياجات المجتمعات المتأثرة أيًضا بالنزاع 

والعنف.234

يونيو وسبتمبر معظم حاالت  بين  الموسمية  الرياح  شكلت يضانات 
النزوح بسبب الكوارث، وحدث 95 في المائة خالل أربعة أسابيع فقط 
من 20 يوليو إلى 19 أغسطس. تم تسجيل فيضانات في مناطق مثل 
واليتي كايين ومون في الجنوب الشرقي، ومناطق ماجواي وساجانج 
أيًضا  متأثرة  وكلها  الغرب،  في  راخين  ووالية  الغربي  الشمال  في 
بالنزاع. 235 كما حدثت معظم عمليات النزوح المرتبطة بالفيضانات 
في هذه المناطق. وفاضت األنهار على ضفافها في كاين ومون، مما 
أدى إلى 59,000 و 49,800 عملية إخالء على التوالي، و 37500 

تم تسجيلها في راخين. 236

أجبرت الفيضانات بعض األشخاص الذين نزحوا بالفعل بسبب النزاع 
على الفرار مرة أخرى. ُسجلت حوالي 500 حالة نزوح في أغسطس 
في مخيم ماغا يانغ في والية كاشين، الذي يضم 1,600 نازح داخليًا. 
237 كما أُجبر آالف األشخاص الذين فروا بالفعل من األعمال العدائية 

في  المؤقتة  مالجئهم  ترك  على  ماجواي،  بمنطقة  جانجاو  بلدة  في 
أكتوبر عندما فاض نهر مييثار عن ضفافه. 238

يؤدي تكرار النزوح إلى تفاقم تأثير النزاعات والكوارث، مما يقلل 
للنزاع  يمكن   239 الصمود ويزيد من ضعفهم.  الناس على  قدرة  من 
أيًضا أن يعيق قدرة الناس على الفرار من الكوارث أو منعها تماًما. 
كما تقيد نقاط التفتيش وخطر االشتباكات المسلحة حركتهم وقد تجبر 
المجتمعات المحلية على البقاء في مكانها بدالً من االنتقال إلى المناطق 

التي يلتمسون فيها عادة ملجأً. 240

اتخذت معظم حاالت النزوح بسبب الكوارث شكل عمليات إخالء وقائية، 
ولكن ما يقرب من 2,300 حدثت بسبب تدمير المنازل، نتيجة العواصف 
واالنهيارات األرضية في قطاع أيياروادي ومنطقة يانغون وباغو. تميل 
هذه األخطار إلى أن تكون أصغر حجًما، وغالبًا ما تؤدي إلى أقل من 
100 حالة نزوح، لكن قدرتها على التسبب في نزوح طويل األجل أكبر 

ألن لها تأثيًرا دائًما على اإلسكان وسبل العيش. 

ينص قانون إدارة الكوارث في ميانمار على دور الحكومة في توفير 
الناحية  ولكن من  منازلهم،  الذين دمرت  والمأوى ألولئك  التعويض 
العملية يحدث هذا غالبًا وفقًا للقانون العرفي، مما يؤدي إلى ثغرات 
من  الجيش  استيالء  وزاد  الدائمة.241  الحلول  وإعاقة  االستجابة  في 
أنحاء  البرامج اإلنسانية في جميع  الكوارث وقيود  إدارة  تعقيد نظام 

البالد.242 

تزيد الكوارث أيًضا من االحتياجات اإلنسانية للنازحين الذين يعيشون 
محنتهم.  حل  على  قدرتهم  وتعيق  للنزاع  نتيجة  مطول  نزوح  في 
كان هذا هو الحال لسنوات في راخين، وهي إحدى الواليات األكثر 
تضرًرا من النزاع والعنف، والتي تضم 215,000 نازح على المدى 
الطويل.243 أدت الفيضانات في مواقع النزوح في يوليو / تموز إلى 
سبل  وتعطيل  الصحي،  الصرف  مرافق  وتدمير  المالجئ،  تدمير 
العيش.244 تفاقم الوضع أيًضا بسبب اإلغالق الصارم لكوفيد 19، مما 
زاد من تقييد حركة النازحين داخليًا وقدرتهم على الوصول إلى السلع 
والخدمات األساسية، كما كان الحال، على سبيل المثال، في منطقة 

 245. .Mrauk-U

في مناطق راخين حيث الجهود لدعم النازحين في العودة أو إعادة 
التوطين مستمرة، والكوارث ليست سوى واحدة من العديد من الحواجز 
التي تحول دون الحلول الدائمة. تقع العديد من مواقع إعادة التوطين 
المخطط لها في مناطق ضعيفة االتصال ومعرضة للفيضانات، مما 
يزيد من مخاطر النزوح في المستقبل وتعطل سبل العيش عند وقوع 
ومخاوف  األمن  وانعدام  الكوارث  مخاطر  تشجع  كما  الكوارث.246 

الحماية النازحين على البقاء في مواقع النزوح الخاصة بهم.

كان  جديدة.  ليست  ميانمار  في  والكوارث  للنزاع  المتداخلة  اآلثار 
في  نرجس  إعصار  عن  ناجمة  نزوح  حالة  مليون   2.2 من  العديد 
وتراجعت  والعنف،  النزاع  من  بالفعل  فروا  أشخاًصا   2008 عام 
أقل  الكارثة.247 كان هناك عدد  دائمة بسبب  آفاقهم في تحقيق حلول 
مقارنة   2021 عام  في  الكوارث  عن  الناجمة  النزوح  حاالت  من 
األمن  وانعدام  االستقرار  عدم  من  زادت  لكنها  السابقة،  بالسنوات 
خطر  من  زاد  مما  فبراير،  في  العسكري  االنقالب  عن  الناجمين 
البنية  بشأن  الوضوح  عدم  أدى  األمد.  وطويل  جديد  نزوح  حدوث 
الوطنية لالستجابة للكوارث والنقص النقدي إلى تأخيرات في برمجة 
الكوارث ومحدودية قدرة المنظمات على تحويل مواردها الشحيحة إلى 

في  تحول  إلى  المتزايد  األمن  انعدام  أدى  للكوارث.  االستجابة 
األولويات تجاه المجتمعات المتأثرة بالنزاع والعنف.248

االقتصادية  واألزمة   19 وكوفيد  والكوارث  للنزاع  المتفاقمة  اآلثار 
وأولئك  داخليًا  النازحين  أن  تعني  العسكري،  االنقالب  أعقبت  التي 
مواجهة  في  سيستمرون  الحلول  وراء  السعي  في  يدعمونهم  الذين 
والنزاعات  الكوارث  تقديم  إلى  البيانات  تميل  كبيرة.249  تحديات 
كمحفزات منفصلة للنزوح، لكن الوضع في ميانمار يظهر أنه يمكن 
إلى أن تتكيف  المنع واالستجابة بحاجة  تدابير  تداخلها بإحكام، وأن 

مع هذا الواقع.

أطفال يلهون داخل مخيم للنازحين في والية كاشين، ميانمار، حيث 
تضافرت اآلثار المعقدة للنزاع والكوارث وكوفيد 19 لخلق تحديات جديدة 

للنازحين داخليًا. © ميزيار أو - اليونيسف، تموز / يوليو 2020.
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تحت المجهر - بابوا غينيا الجديدة:
 الوجه المتغير للعنف

أدت  الدولية،  الصحف  عناوين  تصدرها  عدم  من  الرغم  على 
غينيا  بابوا  في  النائية  الداخلية  المناطق  في  القبلية  االشتباكات 
إلى  الحضرية  المناطق  في  اإلجرامي  العنف  وتصاعد  الجديدة، 
حدوث 9,500 حالة نزوح داخلي في عام 2021، وهو أعلى رقم 

ُسجل منذ أن أصبحت البيانات متاحة للبالد في عام 2014.

تتمتع بابوا غينيا الجديدة بتاريخ طويل من العنف الطائفي، مدفوًعا 
العرقي  التنافس  إلى  العرفية  األراضي  ملكية  من  تتراوح  بقضايا 
والثقافي.250 وشهدت المناطق النائية في البالد أيًضا تغيرات اجتماعية 
واقتصادية سريعة في الثالثين عاًما الماضية، كما تآكلت العديد من 
اآلليات التقليدية التي كانت تستخدم في إدارة النزاعات. وقد أدى ذلك 

إلى زيادة عدد االشتباكات وكثافتها باإلضافة إلى حاالت النزوح.251

المنازل  وُدمرت  العنف،  دائرة  في  واألطفال  النساء  وقعت  لقد 
العرفية  السلوك  مدونات  بموجب  المحمية  الخضروات  وحدائق 
بشكل منتظم. 252 كما أدى انتشار األسلحة عالية القوة، بما في ذلك 

القنابل اليدوية، إلى جعل االشتباكات أكثر فتًكا.253

من  يقرب  ما  التي تضم  المرتفعات،  منطقة  في  األحداث  أوضحت 
40 في المائة من سكان البالد، هذه االتجاهات في عام 2021. 254 
المستوى  المرتبط بها على  العنف والنزوح  إذ وقعت معظم أعمال 
ال  هذا  لكن  المنطقة.  مقاطعات  في  المختلفة  القبائل  بين  المحلي 
يجعلها أقل أهمية، بالنظر إلى أن مثل هذه االشتباكات تسبب مئات 
القتلى وتؤدي إلى نزوح آالف األشخاص كل عام، معظمهم ال يتم 

اإلبالغ عنهم.255

كما أدى العنف الطائفي في مقاطعة المرتفعات الشرقية في أبريل 
نزاع  انحدر  عندما  العام،  خالل  نزوح  حدث  أكبر  إلى  نيسان   /
تابو  عشيرتي  أفراد  بين  األراضي  ملكية  حول  شهرين  استمر 
من  أكثر  وحدثت  38 شخًصا  قُتل  شامل.256  إلى عنف  وأغارابي 

5,000  حالة نزوح. 257

أيًضا  هو  األرض  حقوق  على  القبائل  بين  بالعنف  المرتبط  النزوح 
مشكلة متكررة في مقاطعة هيال، التي تُعتبر واحدة من أكثر المناطق 
إلى  عشيرتين  بين  النزاع  تصاعد   258 البالد.  في  وعنفًا  اضطرابًا 
حرب مفتوحة في فبراير، مما أدى إلى نزوح 2.900 شخص، من 
بينهم عائالت تعرضت للنزوح سابقاً بسبب العنف. 259 شكلت النساء 

واألطفال وكبار السن أكثر من 80 في المائة من النازحين. 260 

ألنهن  خطيرة،  المرتفعات  في  النساء  على  النزوح  عواقب  وكانت 
يميلن إلى مواجهة تحديات كبيرة في الحصول على الحماية والغذاء 
بالضرورة  ينتهي  ال  ضدهن  العنف  أن  كما  األساسية.  والخدمات 
في  والتمييز  الجنسي  للعنف  منهن  الكثير  ويتعرض  فرارهن.  عند 
المجتمعات المضيفة.261 قد تؤدي التوترات مع المجتمعات المضيفة 
إلى األراضي  الوصول  النازحات من  النساء  تمكن  إلى عدم  أيًضا 
األمن  انعدام  تفاقم  إلى  يؤدي  مما  الزراعة،  في  استخدمنها  التي 

الغذائي.262

وجائحة  والبطالة  الفقر  آثار  عن  الناجم  اإلجرامي  العنف  أدى  كما 
كوفيد 19 إلى زيادة النزوح في المناطق الحضرية من البالد في عام 
فرص  ونقص  الدخل  في  المساواة  عدم  من  اإلحباط  وكان   .2021
العمل دافعًا طويالً للجريمة الحضرية و العنف، خاصة بين الشباب، 
عدد  في  اجتماعي  اضطراب  إلى  الماضي  العام  الوضع  وتدهور 
للعنف  نتيجة  نزوح  حالة   1000 حوالي  تسجيل  تم  المدن.263  من 
اإلجرامي، وهو رقم يجب قراءته على أنه متحفظ بالنظر إلى أن هذه 

الظاهرة ال يتم اإلبالغ عنها إلى حد كبير.

ال تزال هناك العديد من العقبات لكسر دورات العنف والتشرد في بابوا 
التي يصعب  المناطق الحضرية والمناطق  جينيا الجديدة في كل من 
لمعالجة  والبشرية  المالية  الموارد  الشرطة  تملك  ال  إليها.  الوصول 
مشاكل القانون والنظام المتصاعدة في البالد وملء الفراغات األمنية، 
وغياب التشريعات المتعلقة بالنزوح الداخلي يعني أن األحكام الخاصة 

بحماية النازحين داخليًا ومساعدتهم محدودة ومخصصة.264

 Highlands Joint Program برنامج  مثل  مبادرات  تنعش 
2020-2022  من اآلمال في الحد من العنف في المنطقة من خالل 
مبادرات  وتهدف  انتظارها.265  طال  التي  التنمية  احتياجات  تلبية 
قدرة  تحسين  إلى  الحضري،  الشباب  توظيف  مشروع  مثل  أخرى، 
هذه  تحمل  للدخل.266  المدرة  األنشطة  في  االنخراط  على  الشباب 
الجهود وعًدا بمعالجة بعض دوافع النزوح، ويمكن أن يلعب التقييم 
الدولة  سياسة  تشكيل  في  مهًما  دوًرا  الدائمة  الحلول  آلفاق  المستمر 

األولى بشأن حقوق النازحين داخليًا.

تميزت منطقة المرتفعات في بابوا غينيا الجديدة، التي تضم 40٪ من سكان البالد، 
بمستويات عالية من العنف والنزوح المرتبط به في عام 2021. 

 ،CHRIS MCCALL / AFP via Getty Images©

تشرين الثاني )نوفمبر( 2021.

ھیال

المرتفعات

المرتفعات الشرقیة

المقاطعات التي بھا أكبر عدد من حاالت النزوح الداخلي بسبب العنف الطائفي
(۲۰۲۱ ،Local and international media ۲۰۲۱؛ ،IOM DTM :المصادر)

حالة نزوح داخلي بسبب العنف الطائفي ٥۰۰,۹
والجنائي في بابوا غینیا الجدیدة في عام ۲۰۲۱

مرفئ مویسبي
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النزاع والعنف  
 736,000

الكوارث
 5,250,000

15.7% من اإلجمالي العالمي 

جنوب آسيا
إجمالي عدد النازحين داخليًا في عام 2021النزوح الداخلي في عام 2021 

الشكل 31: النزوح الداخلي بسبب النزاع والعنف والكوارث في جنوب آسيا )2021-2012(

الشكل 30: خمسة بلدان بها معظم حاالت النزوح الداخلي في جنوب آسيا في عام 2021

الشكل 33: إجمالي عدد النازحين داخليًا في جنوب آسيا حتى نهاية عام 2021، حسب الفئة العمرية

الشكل 32: البلدان التي بها أكبر عدد من النازحين داخليًا في جنوب آسيا اعتباًرا من نهاية عام 2021

.)IDMC( بسبب التقريب، قد ال تتوافق بعض المجاميع مع مجموع األرقام المنفصلة.الحدود واألسماء والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني المصادقة أو القبول الرسمي من قبل  مركز رصد النزوح الداخلي

الشكل 34: إجمالي عدد النازحين داخليًا في جنوب آسيا في نهاية العام )2021-2012(

11.7% من اإلجمالي العالمي 

النزاع والعنف  
5,363,000

الكوارث
1,532,000

الهند  
13,0003   4.9م أفغانستان 

25,000   723,000 سريالنكا  2
121,000 1

بنغالديش  
باكستان1505   99,000

70,000 4
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في  تحدث  التي  الداخلي  النزوح  معظم حاالت  في  الكوارث  تتسبب 
ما  تسجيل  تم  استثناًء.   2021 عام  يكن  ولم  عام،  كل  آسيا  جنوب 
يقرب من 5.3 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث خالل العام، وهو 
رقم مرتفع نسبيًا على مستوى العالم ولكنه أقل من متوسط العقد في 

المنطقة البالغ 6.2 مليون.
كان االنخفاض جزئيًا نتيجة ضعف موسم الرياح الموسمية. 

نزوح،  حالة   736,000 من  أكثر  في  أيًضا  والعنف  النزاع  تسبب 
القوات  بدأت  عندما  أفغانستان.  في  منها  العظمى  الغالبية  حدثت 
األمريكية وحلف شمال األطلسي انسحابها النهائي واشتبكت طالبان 
مع القوات الحكومية، أدى انعدام األمن وتدهور األوضاع اإلنسانية 
إلى  723,000 حالة نزوح، وهو أعلى رقم تم تسجيله على اإلطالق 

للبالد )انظر دائرة الضوء، ص 71(. 

حالة  في  يعيشون  مليون شخص   6.9 حوالي  كان  العام،  نهاية  في 
للنزاع  نتيجة  مليون   5.4 المنطقة،  أنحاء  جميع  في  داخلي  نزوح 

والعنف و 1.5 مليون نتيجة للكوارث.

تداخل الفيضانات والعواصف

أدت العوامل المناخية، بما في ذلك النينيا، إلى إضعاف موسم الرياح 
الموسمية في جنوب آسيا لعام 2021، والتي بدورها أجبرت عدًدا 
أقل من الناس على ترك منازلهم مقارنة بالسنوات السابقة.268 تداخل 
انسحابها مع بداية الرياح الموسمية الشمالية الشرقية، نتيجة لذلك، 
مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة بشكل غير عادي وفيضانات في 
العديد من الواليات الجنوبية. تلقت والية كيراال 84 في المائة من 
األمطار التي تتلقاها عادة خالل الموسم ككل في النصف األول من 
أكتوبر، مما أدى إلى إجالء ما يقرب من 14000 نسمة.270 أدت 
إلى 312,000 حالة نزوح في  نادو  تاميل  الالحقة في  الفيضانات 

نوفمبر. 

كما تعرضت البالد لثالث عواصف كبيرة تسببت في عمليات نزوح 
 2.5 إلى  العام  لهذا  المسجل  النازحين  عدد  إجمالي  ليصل  كبيرة، 
مليون. وصل إعصار Tauktae إلى اليابسة في والية غوجارات 
في 17 مايو، وهو أقوى عاصفة تضرب الساحل الغربي للهند منذ 
وتسببت  شخص   258,000 إجالء  إلى  أدت  عاًما،   20 من  أكثر 
أقل  بعد  اتحادية.271  وأقاليم  واليات  خمس  في  ودمار  أضرار  في 
وصلت  البنغال.  خليج  في  بالتشكل  ياس  إعصار  بدأ  أسبوع،  من 
إلى اليابسة في 26 مايو، مما أدى إلى نزوح 2.2 مليون آخرين، 
بشكل أساسي في أوديشا والبنغال الغربية.272 نظمت سلطات إدارة 
الكوارث في أندرا براديش وأوديشا أيًضا أكثر من 50,000 عملية 

273.)Gulab( إجالء في 26 سبتمبر استعداًدا إلعصار جوالب

استحوذ إعصار ياس على أكبر عدد من عمليات النزوح في الهند 
والمنطقة في عام 2021، حيث ضرب المناطق التي تضررت بشدة 
من إعصار أمفان )Amphan( في العام السابق. كان هذا هو الحال 
أيًضا في بنغالديش المجاورة، ال سيما في منطقتي خولنا وباريسال، 
في  نزوح  حالة  مليون   2.5 حوالي  حدوث  في  أمفان  تسبب  حيث 
العاصفة ال  وكان حوالي 15,000 شخص شردتهم  مايو 2020. 
يزالون يعيشون في مالجئ مؤقتة على طول الساحل عندما ضربت 
لم  أخرى.274  الفرار مرة  منهم على  كثير  ياس، مما اضطر  مدينة 
لكنه أدى  بنغالديش،  اليابسة بشكل مباشر في  إلى  يصل اإلعصار 

إلى فيضانات واسعة النطاق وتشريد 18,000 شخص. 

أخرى   80,000 زيادة  في  والفيضانات  الموسمية  األمطار  تسببت 
ضربت  كما  تشاتوجرام.  قطاع  في  سيما  ال  وأكتوبر،  يونيو  بين 
السيول واالنهيارات األرضية والرياح العاتية منطقة كوكس بازار، 

مما أجبر آالف الالجئين الروهينجا على الفرار مرة أخرى.275

حرائق  أسوأ  دمرت  حيث  متداخلة،  كوارث  أيًضا  نيبال  واجهت 
الفرار  الناس على  المنازل وأجبرت  الغابات خالل عقد من الزمن 
المناطق  من  العديد  تأثرت  ولومبيني.276  كوشي  مقاطعتي  عبر 
وأهلكت  وغيرها،277  المقاطعات  هذه  في  للفيضانات  المعرضة 
كانت  التي  الطبيعية  البيئية  النظم  من  كبيرة  مساحات  الحرائق 
تمتص مياه الفيضانات الموسمية بشكل طبيعي. ونتيجة لذلك، كانت 
إنهيار  أدى  المعتاد.  من  أسوأ  األرضية  واالنهيارات  الفيضانات 
أرضي في مقاطعة باجماتي في 15 يونيو إلى سد نهر ميالمشي، 
مما تسبب في تحطم السد وتدمير 500 منزالً. 278 في الهند، أدت 
الرياح الموسمية إلى نزوح كبير خارج موسم يونيو المعتاد. أثرت 
في  مقاطعات  ثماني  على  المفاجئة  والفيضانات  الغزيرة  األمطار 
في  ألف شخص   411 نزوح  في  وتسببت  الثاني  تشرين   / نوفمبر 

أندرا براديش وكارناتاكا وكيراال وبودوتشيري وتاميل نادو. 

النزوح  النطاق معظم حاالت  الواسعة  الفيضانات  شّكل حادثان من 
في  مسجلة  حالة   121,000 عددها  والبالغ  الكوارث  عن  الناجمة 
منذ  واألعلى   2020 عام  رقم  عن  كبيرة  زيادة  وهي  سريالنكا، 
المطول  الموسمية  الرياح  موسم  نحو  االتجاه  كان   .2017 عام 
واضًحا بشكل خاص. تسببت الفيضانات واالنهيارات األرضية في 
أصل  من  مقاطعات  ثماني  عبر  شخص  ألف   66 من  أكثر  نزوح 
تسع مقاطعات في البالد بين أكتوبر ونوفمبر. كان العديد من نفس 
تم  حيث  يونيو،  في  سابقًا  المياه  غمرتها  قد  والمجتمعات  المناطق 
تسجيل 50,000 حالة نزوح.279 كما تعرضت المناطق المتضررة، 
في  لفيضانات  وكيجال،  وكالوتارا  وجامباها  كولومبو  ذلك  في  بما 

مايو.280 
أطفال يدفئون أنفسهم على النار خالل ساعات الصباح الباكر في 

كوكس بازار، بنغالديش. 
  ،UNICEF / UNI252583 / Siegfried Modola ©

ديسمبر 2019.
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 292.)PCJSS( األصلية، بارباتيا تشاتاغرام جانا سامهاتي ساميتي
ال يزال حوالي 275,000 شخص نازحين في المنطقة اعتباًرا من 
يتمتع  ال   ،2021 عام  في  الجديدة  للمعلومات  ووفقًا   ،2009 عام 
الفرص  أو  األساسية  الخدمات  إلى  الوصول  بإمكانية  الكثيرون 

االقتصادية أو احتماالت العودة أو إعادة التوطين.293 

كثير من األشخاص الذين يعيشون في حالة نزوح في جميع أنحاء 
ذلك،  ومع  عقود.  وحتى  بل  سنوات  منذ  ذلك  يفعلون  آسيا  جنوب 
فإن الكثير من البيانات المتعلقة بهؤالء السكان قديمة، وذلك بسبب 
قلة اإلبالغ المنتظم عن النزوح المطول في البلدان المتضررة مثل 

بنغالديش والهند وباكستان، إن وجد. 

التقدم المحرز في السياسات والحلول الدائمة 

األمد  وطويلة  والمتكررة  الجديدة  النزوح  حاالت  من  الرغم  على 
التي ُسجلت في المنطقة في عام 2021، كانت هناك أيًضا تطورات 
فرص  وخلق  داخليًا  النازحين  عودة  تسهيل  على  ساعدت  إيجابية 
تأثرت  التي  المناطق  في  النزوح  من  والحد  دائمة  حلول  إليجاد 

بالنزاع.  تاريخيًا 

الوطنية  استراتيجيتها  لتنفيذ  خطوات  بنغالديش  حكومة  اتخذت 
إلدارة النزوح المرتبط بالكوارث وتغير المناخ، وهي خطوة إيجابية 

نحو نهج أكثر منهجية لرصد ومعالجة ومنع هذه الظاهرة.294

الذين ما  الدائمة لألشخاص  الحلول  واصلت حكومة سريالنكا دعم 
زالوا يعيشون في حالة نزوح منذ نهاية الحرب األهلية في البالد في 
عام 2009. وقد أعيد توطين ما يقرب من 908,000 أو عادوا إلى 
أماكنهم األصلية في المقاطعات الشمالية والشرقية اعتباًرا من 31 
يوليو من العام الماضي.295 كان حوالي 11,000 نازح ال يزالون 
يعيشون في مواقع النزوح أو مع أقاربهم في نهاية العام، انخفاًضا 

من 26,000 في ديسمبر 2020. 296

والية  إدارتي  مع   2020 يناير  في  اتفاقية  الهند  حكومة  وقعت 
ميزورام وتريبورا إلعادة توطين األشخاص الذين نزحوا من الفئة 
أكثر من 400 أسرة في  الثانية.297 تمت إعادة توطين  إلى  األولى 
أبريل 2021 وتم تزويدهم بالدعم إلنشاء إقامة دائمة و سبل العيش. 
استدامة  ومدى  المتبقين  النازحين  توطين  إعادة  سرعة  مدى   298

على حل  القدرة  لديها  المبادرة  لكن  بعد،  تعرف  لم  توطينهم  إعادة 
واحدة من أكثر حاالت النزوح التي طال أمدها في البالد.

كشمير  منطقة  في  النار  إطالق  وقف  أيًضا  وباكستان  الهند  أعلنت 
المتنازع عليها في فبراير 2021. 299  وانخفض القصف عبر خط 
نزوح  أي  تسجيل  يتم  ولم  التالية  األشهر  في  كبير  بشكل  السيطرة 
نطاق  على  النزوح  عمليات  تستمر  قد  الجانبين.300  كال  من  داخلي 
صغير، لكن االفتقار إلى اإلبالغ المنتظم والرسمي يعني أنه قد ال 

يتم القبض عليهم. 

مبادرات  أن هناك  التي لوحظت في عام 2021  التطورات  تُظهر 
ينبغي  والتي  المنطقة،  أنحاء  جميع  في  دائمة  حلول  إليجاد  واعدة 
منع  يظل  أن  يجب  المستقبل،  إلى  بالنظر  وتعزيزها.  مواصلتها 
حدوث نزوح جديد وحل أوضاع ماليين األشخاص النازحين داخليًا 
بالنزوح  المتعلقة  البيانات  جودة  تتباين  الحكومات.  أولويات  من 
الداخلي وشموليتها وتغطيتها بشكل كبير، سواء بسبب الكوارث أو 
النزاعات أو العنف، مما يستدعي بذل المزيد من الجهود في رصد 

الظاهرة واإلبالغ عنها.

الجفاف والزالزل

دفع موسم الرياح الموسمية األضعف في المنطقة حكومة أفغانستان 
وندرة  الغذائي  األمن  انعدام  زاد  يونيو.281  في  الجفاف  إعالن  إلى 
المياه، مما زاد من احتياجات المتضررين، بمن فيهم النازحون.282

تؤكد بعض التقييمات أن الظروف أجبرت الناس على ترك منازلهم، 
النزاع  تصاعد  بسبب  صعبًا  كان  شامل  وطني  تقدير  تجميع  لكن 
وأخفى مسببات النزوح األخرى.283 أدت أزمة السيولة الناجمة عن 
انقطاع التمويل الدولي ووباء كوفيد 19 معاً إلى زيادة االحتياجات 
إلى أن 97 في  التوقعات  البالد. تشير بعض  الشاملة في  اإلنسانية 
المائة من األفغان قد يعيشون في فقر بحلول منتصف عام 2022. 
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كما عانت باكستان المجاورة من الجفاف، وكانت الظروف الجافة 
يتسبب  لم  الموسمية  الرياح  موسم  أن  تعني  البالد  أنحاء  جميع  في 
إال في حوالي 2000 حالة نزوح في عام 2021، وهو أدنى رقم 
السند  مقاطعة  في  بشكل خاص  قوياً  النينيا  تأثير  كان  سنوات.  منذ 
الجنوبية، حيث لوحظ عجز كبير في هطول األمطار، ال سيما في 

أغسطس عندما لم تسجل بعض المناطق قطرة مطر واحدة. 285

كانت الكارثة األكثر أهمية التي ضربت البالد هي زلزال هارناي 
بلوشستان  مقاطعة  ضرب  والذي  درجة،   5.9 قوته  بلغت  الذي 
العديد  بُنيت  شخص.   68,000 نزوح  في  وتسبب  أكتوبر   7 في 
عرضة  جعلها  مما  والحجر،  الطين  من  المنطقة  في  المنازل  من 
للزالزل، وانتشر الدمار في المساكن، مما جعل العديد من النازحين 

يواجهون احتمالية النزوح طويل األمد. 286

البيانات المتعلقة بالنزوح الناجم عن الكوارث في باكستان محدودة، 
تُظهر  األخيرة  التقييمات  لكن  للظاهرة،  الواضح  الفهم  يعيق  مما 
أن الكوارث المفاجئة والبطيئة الظهور تساهم في تحركات السكان 
نحو  التحرك  إلى  الناس  فيها  يضطر  التي  المتزايدة  الديناميكية 

المراكز الحضرية المضغوطة بالفعل وعواصم المقاطعات.287

النزاع والعنف

المجتمعات  بين  والخالفات  السياسي  والعنف  المسلح  النزاع  تسبب 
في  آسيا  جنوب  في  داخلي  نزوح  حالة   736,000 في  المحلية 
في  النزاع  وشكل   .2016 عام  منذ  رقم  أعلى  وهو   ،2021 عام 
عام  وكان  السابقة،  السنوات  في  كما  العظمى،  الغالبية  أفغانستان 
2021 عنيفًا بشكل خاص حيث سيطرت طالبان على البالد وتصاعد

القتال مع القوات الحكومية. كان حوالي 4.3 مليون شخص يعيشون 
في حالة نزوح داخلي نتيجة النزاع والعنف في نهاية العام، 80 في 

المائة من اإلجمالي للمنطقة )انظر دائرة الضوء، ص 71(.

الهند،  في  شخص   13000 نزوح  إلى  أيًضا  والعنف  النزاع  أدى 
البنغال.  في غرب  االنتخابات  أعقب  الذي  بالعنف  مرتبط  معظمهم 
عنيفة  اشتباكات  اندلعت  مايو،   2 في  االنتخابات  نتائج  إعالن  بعد 
بين مؤيدي مؤتمر عموم الهند ترينامول )TMC( وحزب بهاراتيا 
وسجل  سياسية،  ومكاتب  ومتاجر  منازل  وأحرقت    )BJP(جاناتا

أكثر من 11 ألف حالة نزوح. 

داخلي  نزوح  حالة  في  يعيشون  آالف شخص   506 من  أكثر  كان 
المنطقة  في  رقم  أعلى  وهو  العام،  نهاية  في  والعنف  النزاع  نتيجة 
بعد أفغانستان. 19 والية من أصل 36 والية ومنطقة اتحادية في 
  )Assam(آسام والية  في  أكثرها  كان  لسكانها،  تهجير  وقع  البالد 
في  وكشمير  وجامو  الشرقي،  الشمال  في  وميزورام  وتريبورا 

الشمال الغربي. 

حدث معظم النزوح المسجل في عام 2021 في مناطق تستضيف 
بالفعل أعداًدا كبيرة من النازحين داخليًا. في جامو وكشمير، اندلع 
العنف ضد األقليات والعمال المهاجرين في أكتوبر / تشرين األول، 
مما أدى إلى حملة قمع من قبل قوات األمن.288 وأدى الوضع إلى 
كشميرية  طائفة  وهم  البانديت،  بين  سيما  ال  شخص،   500 نزوح 
في  نزوح  في  البانديت  من   111000 حوالي  يعيش  هندوسية. 
جميع أنحاء الهند بسبب العنف بين المجتمعات المسلمة والهندوسية 
داخليًا  النازحين  مع  التوترات  أدت  تريبورا،  في  التسعينيات.  في 
وشوري  هاالم  مجتمعات  بين  شخص   1500 نزوح  إلى  برو  من 
في  بروس   37000 حوالي  يعيش  يوليو.  شهر  نهاية  في  األصلية 

مخيمات للنازحين في تريبورا منذ عام 1997.

في  والهندوسية  المسلمة  المجتمعات  بين  التوترات  تصعيد  أدى 
بنغالديش إلى أعمال عنف طائفية في جميع أنحاء البالد في أكتوبر 
/ تشرين األول. 290 دمرت هجمات الغوغاء والحرق العمد المنازل 
 427000 الـ  غالبية  فإن  ذلك،  ومع  النزوح.  إلى  الناس  ودفعت 
نهاية  والعنف حتى  النزاع  بسبب  نازحين  يزالون  الذين ال  شخص 
من  معظمهم  فر  عقود.  منذ  نزحوا  قد  بنغالديش  في   2021 عام 
السبعينيات  من  شيتاغونغ  هضبة  أراضي  في  اندلع  الذي  النزاع 
الجناح  باهيني،  وشانتي  الحكومية  القوات  بين   1997 عام  حتى 
تشاتاغرام  بارباتيا  األصلية،  للشعوب  السياسي  للحزب  العسكري 
الذي  النزاع  من  معظمهم  فر   .)PCJSS( ساميتي  سامهاتي  جانا 
اندلع في أراضي هضبة شيتاغونغ من السبعينيات حتى عام 1997 
للحزب  العسكري  الجناح  باهيني،  وشانتي  الحكومية  القوات  بين 

للشعوب السياسي 
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تحت المجهر - أفغانستان: زيادة في النزوح الحضري

نازحة تحمل ابنها بين ذراعيها في حديقة شاري ناو في كابول، أفغانستان. 
© Marco Di Lauro / Getty Images، سبتمبر 2021.

أن  في  اآلمال   2020 لعام  أفغانستان  في  السالم  عملية  عززت 
اليد، لكن ما لبثت هذه األمال أن  البالد في متناول  النزاع في  حل 
تالشت في عام 2021 عندما توقفت المحادثات. عندما بدأت القوات 
األجنبية في االنسحاب النهائي في 1 مايو، شنت طالبان هجوًما على 
مستوى البالد بلغ ذروته في االستيالء على كابول في 15 أغسطس. 
بالمائة من 723000 حالة نزوح داخلي  القتال في 72  302 تسبب 

على  تسجيله  تم  رقم  أعلى  وهو   ،2021 عام  في  عنها  اإلبالغ  تم 
اإلطالق في البالد.303

ارتفع  المقاطعات،  عواصم  واستهداف  للبالد  طالبان  اجتياح  مع 
النزوح وكذلك اإلصابات المدنية..304 وأصبحت المراكز الحضرية، 
التي كانت تاريخياً وجهة للنازحين من المناطق الريفية، بؤر نزوح 
جديدة وثانوية. 305 ُسجلت حوالي 31,500 حالة نزوح في الشكار 
أيار،   / مايو  من  األولى  األسابيع  في  هلمند،  والية  عاصمة  جاه، 
ومع تصاعد الوضع في أوائل أغسطس / آب، حثت السلطات جميع 
نازحون  بينهم  البالغ عددهم 200,000 على اإلخالء. من  السكان 

أجبروا على الفرار للمرة الثانية.307

مع تعرض عواصم المقاطعات للتهديد، بدأ النازحون بالتحرك نحو 
أغسطس   15 و   9 بين   45,000 بـ  يقدر  ما  وصلها  التي  كابول 
وحده.308 كانت العاصمة األفغانية منذ فترة طويلة وجهة للنازحين، 
كانت  مسبوق.309  غير  كان   2021 عام  في  وصولهم  حجم  لكن 
كابول ومدن أفغانية أخرى تؤوي 80 في المائة من النازحين داخليًا 
الخدمات  أيلول، مما شكل ضغطا على   / البالد بحلول سبتمبر  في 

العامة المنهكة بالفعل.310

غير   2021 عام  في  منها  والمغادرين  للوافدين  الحقيقي  العدد 
تعطيل  إلى  التمويل  وانقطاع  األمن  انعدام  تزايد  وأدى  معروف. 
الحضرية  المناطق  في  النازحين  من  العديد  ويبقى  البيانات،  جمع 
مع أقاربهم أو عائالت مضيفة، مما يجعل من الصعب اكتشافهم في 

المقام األول.311

االحتياجات  لكن  السلطة،  على  طالبان  استيالء  بعد  القتال  انخفض 
الذين  الحضريون،  النازحون  كبير.312  بشكل  ارتفعت  اإلنسانية 
كانوا يتمتعون في الماضي بالحماية وفرص أفضل من نظرائهم في 
المناطق الريفية، بدأوا يواجهون مستويات مماثلة من االحتياجات. 
وتعاني البالد من الجفاف الثاني في أربع سنوات وأزمة اقتصادية 
يمكن أن تغرق 97 في المائة من األفغان في براثن الفقر.314 ومن 
المرجح أن يعاني نصف السكان من أزمة أو مستويات طارئة من 
المناطق  من  عشر  وتواجه   .2022 عام  في  الغذائي  األمن  انعدام 
الحضرية اإلحدى عشرة األكثر كثافة سكانية في أفغانستان حاالت 
طوارئ.315 كما إن مخاطر الحماية، مثل عمليات اإلخالء والعنف 
المناطق  في  االزدياد  في  آخذة  والدينية،  العرقية  األقليات  ضد 

الحضرية والريفية على حٍد سواء.

إن وضع النساء واألطفال، الذين شكلوا 80 في المائة من النازحين 
في  حريتهم  في  مقيدون  فهم  مريع.317   ،2021 عام  في  حديثًا 
األساسية،  الخدمات  إلى  والوصول  االقتصادية  والمشاركة  التنقل 
النوع  أساس  على  للعنف  خاص  بشكل  معرضون  والنازحون 
أن  أيضاً  المرجح  ومن  والمبكر.  القسري  والزواج  االجتماعي 

تتدهور ظروفهم المعيشية.

والمتكرر.  الجديد  النزوح  نهاية  نشط  نزاع  وجود  عدم  يعني  وال 
النزوح  استمر  آب،   / أغسطس  في  لوحظ  الذي  الهدوء  بعد  حتى 
واالحتياجات  االقتصادية  باألزمة  مدفوًعا  الحضرية،  المناطق  في 
اإلنسانية المتزايدة. يُعتقد أن ما يقرب من نصف سكان مدينة قندهار 
البالغ عددهم 600,000 قد فروا بحلول منتصف سبتمبر، إما إلى 
المناطق  من  الناس  فرار  مع  الحدودي.319  المعبر  إلى  أو  الريف 
الحضرية ومحاولة العبور إلى البلدان المجاورة، أدى إغالق الحدود 
وعمليات اإلعادة إلى زيادة النزوح الداخلي. ودفع الناس إلى البحث 

عن طرق غير نظامية للخروج من أفغانستان.

األمن  وانعدام  المحافظات  في  النزاع  انخفاض  بين  الجمع  أدى 
وتدهور الظروف المعيشية في المدن إلى عودة حوالي 170,000 
ذلك،  ومع  العام.  نهاية  بحلول  األصلية  مواطنهم  إلى  جديد  نازح 
من  عقود  تسببت  ستستمر.  عودتهم  كانت  إذا  ما  المؤكد  من  ليس 
أكثر  من  واحدة  أفغانستان  وجعلت  النطاق  واسع  دمار  في  النزاع 
في  المرتجلة  المتفجرة  واألجهزة  األرضية  باأللغام  تلوثًا  البلدان 
جسيمة  ألضرار  والمدارس  والشركات  المنازل  وتعرضت  العالم. 
النازحين  سعي  يقوض  مما  المنفجرة،  غير  الذخائر  فيها  تتناثر  أو 

إليجاد حلول دائمة.323

تدهور الوضع في أفغانستان بسرعة في عام 2021. وبينما كانت 
المناخية،  والصدمات  االقتصادي  واالنهيار  النزاع  تصارع  البالد 
أثر النزوح على المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. فأدى 
في  العاملين  قدرة  عدم  إلى  السيولة  وأزمة  الدولي  التمويل  انقطاع 
في  المطلوبين.  والحجم  بالسرعة  االستجابة  على  اإلنساني  المجال 
النازحين  احتياجات  تستمر  أن  المرجح  من  شاملة،  استجابة  غياب 
حدوث  احتمال  وكذلك  اإلرتفاع،  في  المضيفة  والمجتمعات  داخليًا 

مزيد من النزوح الداخلي وعبر الحدود.
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النزاع والعنف الكوارث
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باكستان 104,000

بنغالدیش  427,000

الھند 506,000

4.3m  1.4أفغانستان أفغانستانm 

 70,000باكستان

 42,000بنغالدیش 

 22,000الھند

 8,400نیبال سریالنكا  12,000

٦٫٦م
إجمالي عدد النازحین

۰٫٦م۱٫۱م۱م۰٫٥م ۳٫۳م

٤-۰۲٤-۱٦٥+٥ ٦٤-۲٥ ۱٥-٤

11.1% من اإلجمالي العالمي

النزاع والعنف  
6,201,000

الكوارث
364,000

األمريكتان
إجمالي عدد النازحين داخليًا في عام 2021النزوح الداخلي في عام 2021 

الواليات المتحدة 
البرازيل 573,0001

449,000   21,000 هايتي 2
220,000   20,000 3

كوبا 
194,000 السلفادور  4

550   175,000 5

الشكل 36: النزوح الداخلي بسبب النزاع والعنف والكوارث في األمريكتين )2021-2012(

الشكل 35: خمسة بلدان بها معظم حاالت النزوح الداخلي في األمريكتين في عام 2021

الشكل 38: إجمالي عدد النازحين داخليًا في األمريكتين حتى نهاية عام 2021، حسب الفئة العمرية

الشكل 37: البلدان التي بها أكبر عدد من النازحين داخليًا في األمريكتين اعتباًرا من نهاية عام 2021

 .)IDMC( بسبب التقريب، قد ال تتوافق بعض المجاميع مع مجموع األرقام المنفصلة.الحدود واألسماء والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني المصادقة أو القبول الرسمي من قبل  مركز رصد النزوح الداخلي

الشكل 39: إجمالي عدد النازحين داخليًا في األمريكتين في نهاية العام )2021-2012(

النزاع والعنف  
 381,000

الكوارث
 1,659,000

5.4% من اإلجمالي العالمي 
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في  الداخلي  النزوح  لحاالت  الرئيسي  السبب  هي  الكوارث  كانت 
األمريكتين في عام 2021، حيث مثلت ما يقرب من 1.7 مليون، وكان 
المنطقة  تأثرت  كما  والفيضانات.  العواصف  نتيجة  نصفها  من  أكثر 
توافر  يختلف  الجيوفيزيائية.  والمخاطر  الغابات  بحرائق  كبير  بشكل 
البيانات وإمكانية الوصول إليها اختالفًا كبيًرا بين البلدان، وهو ما يلعب 
دوًرا في االتجاهات الموضحة أدناه. تميل الكوارث األصغر حجًما إلى 
عدم اإلبالغ عنها، لكن ال ينبغي تجاهلها نظًرا لتأثيرها على المجتمعات 

المحلية، ال سيما في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

في  معظمهم  شخص،   381,000 تهجير  إلى  والعنف  النزاع  أدى 
كولومبيا وأمريكا الوسطى، وأدى تصاعد العنف اإلجرامي إلى أعلى 
رقم تم تسجيله على اإلطالق في هايتي )انظر بقعة الضوء، ص 79(. 
حصلنا أيًضا على بيانات عن النزوح بسبب العنف في البرازيل ألول 
مرة، ولكن هنا كما هو الحال في أي مكان آخر في المنطقة، من غير 
هذا  ألن  الكامل  الواقع  جمعها  تم  التي  المعلومات  تعكس  أن  المرجح 

النوع من النزوح في العديد من البلدان ال يتم جمعه بشكل منهجي.

العواصف والفيضانات

حالة  مليون   1.1 حوالي  حدوث  في  والفيضانات  العواصف  تسببت 
بانخفاض كبير  الماضي،  العام  المنطقة  أنحاء  نزوح داخلي في جميع 
عن 3.4 مليون تم تسجيلها في عام 2020، منها 2.8 مليون خالل 
موسم األعاصير. يعكس الرقم األدنى حقيقة أن العواصف تسببت في 
عدد أقل من عمليات النزوح في عام 2021. وكان موسم األعاصير 
في العام الماضي هو ثالث أكثر موسم نشاطا على اإلطالق من حيث 
عدد العواصف المسّماة، ولكن عدًدا أقل تطور إلى أعاصير كاملة عما 

كان عليه في عام 2020. 235

كان إعصار إيدا )Ida( هو الحدث الذي أدى إلى وقوع معظم عمليات 
النزوح، مما أدى إلى ما يقرب من 14,000 عملية إجالء استباقية في 
كوبا وأكثر من 258,000 في الواليات المتحدة.326 وقع معظمها في 
والية لويزيانا وخاصة في نيو أورلينز، حيث يوجد حوالي 200,000 
إيدا  إعصار  تسبب  إخالؤهم.327  تم  المدينة  سكان  نصف  أو  شخص، 
شبكة  سيما  وال  التحتية،  والبنية  بالمنازل  النطاق  واسعة  أضرار  في 
الكهرباء.328 أثر انقطاع التيار الكهربائي على أكثر من مليون شخص 
واستمر ألكثر من شهر.329 مع تحرك العاصفة شمااًل، ضعفت شدتها، 
لكنها ما زالت تتسبب في حدوث فيضانات ورياح عاتية أدت إلى تشريد 

اآلالف في ماريالند ونيوجيرسي ونيويورك ونيويورك وبنسلفانيا. 330

كشفت الكارثة عن ثغرات في االستجابة، ال سيما قدرتها على توسيع 
الدخل  ذوي  المنازل  أصحاب  إن  واالقتصادي.  االجتماعي  التفاوت 
المنخفض معرضون بالفعل لخطر أكبر للتهجير لفترات أطول، ألنهم 
قد ال يتلقون مساعدة مالية كافية إلعادة البناء.331 مع إعترافها بوجود 

كانت الكوارث هي السبب الرئيسي لحاالت النزوح الداخلي في تفاوتات 
اجتماعية في تقديم المساعدة، في عام 2021 بدأـ وكالة إدارة الطوارئ 
فقد  المشكلة.332  هذه  لمعالجة  تدابير  اتخاذ  في   )FEMA( الفيدرالية 
غيرت قواعدها للتحقق من ملكية المنازل التي أزعجت األحياء ذات 
الدخل المنخفض، والمجتمعات الملونة، وكبار السن، واألشخاص ذوي 
اإلعاقة.333 في عام 2022، بدأت في جمع البيانات حول العرق لمقدمي 
على  وأثرها  برامجها  في  التباينات  تقييم  أجل  من  المساعدة،  طلبات 

الفئات الضعيفة من السكان. 334

مما  المنطقة،  في  كبير  نزوح  في  أيًضا   )Elsa( إلسا  إعصار  تسبب 
في  أقل  وعدد  كوبا،  في  استباقية  إجالء  عملية   180.000 إلى  أدى 
بربادوس، وجمهورية الدومينيكان والواليات المتحدة. 335 كما دمرت 
العاصفة 43 منزالً في سانت فنسنت وجزر غرينادين، والتي كانت ال 

تزال تتعافى من ثوران بركاني في وقت سابق من العام. 336

الذين نزحوا بسبب األعاصير في عام  العديد من األشخاص  ال يزال 
في  البعض  كان  الماضي.  العام  في  ضعف  نقاط  يواجهون   2020
الواليات المتحدة ال يزالون يكافحون من أجل التعافي، وعلى األخص 
من إعصار لورا)Laura(، أحد أقوى العواصف التي ضربت لويزيانا 
على اإلطالق، والتي كانت ال تزال تنتظر المساعدة الفيدرالية لإلسكان 
التي  طويل األجل واالحتياجات األخرى.337 في مدينة بحيرة تشارلز 
بلغت   ،2021 عام  والفيضانات  العواصف  من  لسلسلة  تعرضت 
عدم  يؤدي  ما  غالبًا  دوالر.  مليون   900 وحدها  السكنية  االحتياجات 
بسبب  النازحين  األشخاص  عودة  تأخير  إلى  البناء  إعادة  على  القدرة 
الكوارث، لكن البعض في بحيرة تشارلز عادوا إلى منازلهم المتضررة 
السكن  تكاليف  تحمل  على  قادرين  يعودوا  لم  ألنهم  حال  أي  على 

البديل.338

واصلت العديد من المجتمعات في أمريكا الوسطى أيًضا العيش مع عدم 
كفاية المياه والصرف الصحي وسوء اإلسكان وانعدام األمن الغذائي بعد 
التحتية  والبنية  المنازل    )Iota(وإيوتا   )Eta(إيتا إعصاري  دمر  أن 

وسبل العيش في عام 2020، مما فاقم من حدة وباء كوفيد -19.

خارج موسم األعاصير في عام 2021، تسببت العواصف والفيضانات 
في حدوث عدد كبير من عمليات النزوح في الواليات المتحدة وكندا، ال 
سيما في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ، حيث وقع الكثير منها في 
المناطق المتضررة بالفعل من حرائق الغابات. أدت الحرائق إلى حرق 
مساحات كبيرة من الغابات، مما قلل من قدرة األرض على امتصاص 
الفيضانات واالنزالقات األرضية. قد  هطول األمطار وزيادة مخاطر 

يكون لحرائق الغابات. 

تسببت  حيث  بكندا،  البريطانية  كولومبيا  في  مماثل  تأثير  الصيف  في 
الفيضانات في إجالء 18,000 شخص في نوفمبر / تشرين الثاني بعد أن 
أدت عاصفة اعتبرت األسوأ منذ قرن إلى سقوط ما يقرب من شهر من 
األمطار في يومين.342 ولجأ بعض الناس إلى المالجئ، لكن آخرين مكثوا 

مع األصدقاء أو العائلة، أو في الفنادق، أو حتى في سياراتهم. 343 
اآلثار  أو دمرت، وكانت  بشدة  التحتية  والبنية  المنازل  - تضررت 

على الزراعة كبيرة. 

تشرين   / أكتوبر  في  كاليفورنيا  في  مماثلة  اتجاهات  ولوحظت 
الحرائق  بسبب  احترقت  التي  المناطق  تعرضت  حيث  األول، 
ثلوج  وتساقط  غزيرة  ألمطار   2021 و   2020 عامي  في 
وتدفقات  أرضية  وانهيارات  فيضانات  حدوث  في  تسببت 
شخص.344  10,000 من  أكثر  إجالء  إلى  أدى  مما  حطام، 

تسببت درجات الحرارة الباردة والعواصف الشتوية في نزوح ما ال 
فبراير،  أمريكية في  ثماني واليات  يقل عن 18,000 شخص عبر 
عندما غطت الثلوج أكثر من 73 في المائة من البر الرئيسي. ونتيجة 
لذلك، كانت تكساس هي الوالية األكثر تضرًرا إذ سجلت 15,000 
الواقع.347 من  أقل  األرقام  تكون  أن  المرجح  من  لكن  نزوح،  حالة 

في  الفيضانات  بسبب  نزوح  حالة   411.000 البرازيل  سجلت 
األكثر  الطقس  يعتبر  كان  ما  في   170.000 منها   ،2021 عام 
عاًما  عشر  الخمسة  في  األول  كانون   / ديسمبر  شهر  في  رطوبة 
من  أكثر  مع  تضرًرا  األكثر  باهيا  والية  كانت  الماضية..348 
دفع  مما  مدمراً،  منزالً   4,600 وحوالي  نزوح  حالة   143,000
العديد من البلديات إلى إعالن حالة الطوارئ. 349 كافحت مجتمعات 
من  ومحاصيلهم،  منازلهم  فقدوا  الذين  والريفية،  األصلية  السود 
الشرب. ومياه  الغذاء  ذلك  في  بما  األساسية،  احتياجاتهم  تلبية  أجل 

النينيا  ظاهرة  عن  الناجم  المسبوق  غير  األمطار  هطول  أدى  كما 
ويونيو،  مايو  في  الشمالية  المنطقة  في  فيضانات  حدوث  إلى 
مستويات  إلى  مياهه  ووصلت  عن ضفافه  نيغرو  نهر  فاض  عندما 
في  أكثر من 455000 شخص  الفيضانات على  أثرت  قياسية..351 
والية أمازوناس وتسببت في نزوح حوالي 41,000  شخص..352 
السكان  لمجتمعات  بالنسبة  سيما  كبيرة، ال  الزراعية  الخسائر  كانت 
األسماك.353  وصيد  الكفاف  زراعة  على  يعتمدون  الذين  األصليين 
وتصاعد   ،19 كوفيد  بفيروس  إصابات  اندالع  بسبب  الوضع  تفاقم 
ماناوس.354 الوالية  عاصمة  في  سيما  ال  اإلجرامي،  العنف 

جراء  نزوح  حالة  ألف   29 المجاورة   )Acre( والية  وسجلت 
الفيضانات بين 15 و 26 شباط / فبراير. وأعلنت عدة بلديات حالة 
األنهار  ضفاف  غمر  في  الغزيرة  األمطار  تسببت  حيث  الطوارئ 
شخص.355  130.000 من  يقرب  ما  على  أثر  مما  الرئيسية، 

كما شهدت أجزاء أخرى من أمريكا الجنوبية هطول أمطار غزيرة أدت 
إلى النزوح، حيث دمرت األمطار والفيضانات أكثر من 8,000 منزالً 
في 85 بلدية عبر فنزويال في أغسطس، مما أدى إلى نزوح حوالي 
32,000 شخص.356 وتم تسجيل 15,000 شخص آخر عبر المقاطعات 

مع  األخير،  الرقم  وسوكري.357  وقرطبة  بوليفار  في  الكولومبية 
ذلك، ال يعكس األثر الكامل الكوارث في البالد، والتي أدت أيًضا 
إلى زيادة احتياجات األشخاص المتأثرين بالنزاع والعنف. في عام 
2021، تضرر حوالي 301,000 شخص من الكوارث في 557 
بلدية في جميع أنحاء كولومبيا، وكانت الجماعات المسلحة موجودة 

في 318 منها.

المنطقة األكثر تضررا من حرائق الغابات

سجلت األمريكتان 282,000 حالة نزوح داخلي مرتبطة بحرائق 
في  أخرى و 62.4  منطقة  أي  أكثر من  في عام 2021،  الغابات 
أن  منذ  ثابتًا  ظل  الذي  االتجاه،  هذا  العالمي.  اإلجمالي  من  المائة 
يُفسَّر  في عام 2008،  متاحة  بالكوارث  المتعلقة  البيانات  أصبحت 
جزئيًا بانتشار الحرائق وشدتها، ولكن أيًضا بفضل الرصد واإلبالغ 
بشكل  الشمالية  أمريكا  تأثرت  األخرى.  بالمناطق  مقارنةً  األفضل 
خاص حيث وصلت ظروف االحتراق إلى مستويات الخطر الشديد 

في وقت أبكر من المعتاد في أجزاء من الواليات المتحدة وكندا.

شهدت بعض مناطق الواليات المتحدة أسخن صيف على اإلطالق، 
بدأ في  الذي  ديكسي،  كان حريق  الحرائق.  إشعال  مما ساعد على 
يوليو / تموز، ثاني أكبر حريق يُسجل في تاريخ الوالية وأدى إلى 
نزوح أكثر من 50,000 شخص. 361 تسبب حريق كالدور، على 
في  من 73,000  يقرب  ما  في حدوث  مساحته،  من صغر  الرغم 
أغسطس.362 حرائق الغابات السابقة في الوالية أظهرت أن التوسع 

الحضري يزيد من خطر النزوح.363

كما  41,000 شخص.  نزوح  في  كندا  في  الغابات  حرائق  تسببت 
اشتعل 1610  البريطانية، حيث  كولومبيا  نحو خاص  تأثرت على 
حريق بين 1 أبريل و 30 سبتمبر.364 تم إصدار 180 أمر إخالء 

على األقل، مما أدى إلى 32,000 عملية إخالء.365

كما تسببت الحرائق في حاالت نزوح في أماكن أخرى في المنطقة. 
المكسيك،  في  إجالء  يقل عن 1,100 عملية  ما ال  اإلبالغ عن  تم 
و 815 في تشيلي. 366 تشير الدالئل إلى أن حرائق الغابات تؤدي 
الالتينية، ولكن هذه  أمريكا  بكثير في  أوسع  نطاق  إلى نزوح على 

الظاهرة لم يتم اإلبالغ عنها إلى حد كبير هناك.

المثال، تم تسجيل 77 حالة نزوح بسبب  البرازيل، على سبيل  في 
حرائق الغابات في عام 2021، على الرغم من االفتقار إلى اإلدارة 
في  حتى  وحرائقها،  الغابات  إزالة  زيادة  في  ساهمت  التي  البيئية 

المناطق التي يُفترض أنها محمية .367
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هذا وترتبط حرائق الغابات في البالد ارتباًطا وثيقًا بإزالة الغابات. 
تُقطع الغابات في موسم األمطار وتُحرق في موسم الجفاف، غالبًا 
إلى  تحويلها  بهدف  عليها  المستولين  أو  األراضي  مالك  قبل  من 
األعمال التجارية الزراعية. 368 زادت إزالة الغابات في األمازون 
بالفترة  بين عامي 2019 و 2021، مقارنة  المائة  بنسبة 79 في 
بالنسبة ألراضي  إلى 2018. والمعدل أعلى من ذلك  من 2016 

الشعوب األصلية، حيث ارتفع بنسبة 138 في المائة. 369

القانونية،  غير  االستخراجية  باألنشطة  أيًضا  الغابات  إزالة  ترتبط 
األمازون.370  منطقة  في  سيما  ال  المنظمة،  بالجريمة  وبالتالي 
محدودة،  الغابات  حرائق  عن  الناجم  النزوح  حول  البيانات  تعتبر 
بين  العالقة  تؤكد  العنف  عن  الناجم  النزوح  حول  المعلومات  لكن 
عام  في  البرازيل  في  المسجل  األخير  هذا  معظم  كان  االثنين. 
القطع  دورات  في  شاركوا  الذين  أولئك  ألفعال  نتيجة   2021

والحرق.

الزالزل واالنفجارات البركانية

 251,000 حدوث  في  البركانية  واالنفجارات  الزالزل  تسببت 
حالة نزوح داخلي في األمريكتين في عام 2021، وهو أعلى رقم 
شبه  ضرب  الذي  الزلزال  هو  حدث  أهم  وكان  سنوات.  ست  منذ 
حوالي  نزوح  إلى  أدى  مما  أغسطس،  في  الجنوبية  هايتي  جزيرة 
بتصاعد  المتسم  الهش  الوضع  الكارثة  وفاقمت  نسمة.   220,000
عنف العصابات واغتيال رئيس الدولة وصعوبات كبيرة في إيصال 

المساعدات )انظر دائرة الضوء ص 79(.

فنسنت  في سانت  المتزايد،  البركاني  النشاط  أشهرمن  ثالثة  توجت 
أمرت  أبريل.  في  سوفريير  ال  بركان  بانفجار  غرينادين،  وجزر 
الحكومة بعمليات إجالء إلزامية أدت إلى نزوح أكثر من 23 ألف 
أرباعهم  ثالثة  انتقل  البالد،  سكان  من  المائة  في   21 أو  شخص، 
للعيش مع األصدقاء أو األقارب، وُخمسهم إلى المالجئ الحكومية 

والباقي إلى الفنادق والمالجئ غير الرسمية.

وانقطاع  المياه  ونقص  بالمنازل  أضرار  إلحاق  في  الثوران  تسبب 
التيار الكهربائي وخسائر معيشية وانعدام األمن الغذائي والصدمات، 
 371. واإلصابة  الموت  تفادي  في  نجحت  اإلخالء  عمليات  لكن 
في  إليها  للعودة  آمنة  إخالؤها  تم  التي  المناطق  الحكومة  وأعلنت 
المالجئ وحوالي 500  في  يزالون  ال  لكن 117 شخًصا  سبتمبر، 
أسرة ال تزال مع مضيفين أو في مساكن مستأجرة اعتباًرا من نهاية 
نوفمبر ألن منازلهم كانت غير صالحة للسكن .372 كما كان للحدث 
تأثير كبير على القطاع الزراعي، وهو المصدر الرئيسي للدخل في 

الجزيرة.373

تشرين  نوفمبر  في  درجة   7.5 قوته  زلزاال  بيرو  شمال  ضرب 
منزالً   1,618 عن  يقل  ال  ما  وجعل  منزاًل،   488 ودمر  الثاني  
آخر غير صالح للسكنى وأدى إلى نزوح حوالي 7,200 شخص، 
األكثر  المناطق  كانت   374 أمازوناس.  مقاطعة  في  معظمهم 
تضرًرا هي األكثر صعوبة أيًضا في الوصول إليها، ال سيما وأن 
العديد من  الذي عزل  أوتكوبامبا،  الزلزال تزامن مع فيضان نهر 

375 النازحة.  المجتمعات 

العنف هو مسبب دائم للنزوح

في  بالعصابات  والمتصل  اإلجرامي  والعنف  المسلح  النزاع  استمر 
ينبغي  ذلك،  ومع   .2021 عام  في  البلدان  من  العديد  على  التأثير 
تفسير األرقام بحذر، ألنه في حين أن البيانات الخاصة ببلدان مثل 
بلدان أخرى. هذا  تزال هناك فجوات كبيرة في  قوية، ال  كولومبيا 
هو الحال بشكل ملحوظ في شمال أمريكا الوسطى والمكسيك، حيث 

يصعب تحديد الحجم الكامل للنزوح وطبيعته. 376

وقعت الحكومة الكولومبية اتفاقية سالم في عام 2016 مع جماعة 
الثورية  المسلحة  القوات  البالد،  في  الرئيسية  العصابات  حرب 
على  سنوات  خمس  مرور  بعد  ذلك،  ومع   .)FARC( لكولومبيا 
تنفيذ اإلتفاقية، تصاعد العنف في المناطق المتأثرة تاريخياً بالنزاع. 
المثال،  الهادئ، على سبيل  المحيط  انتشرت على طول ساحل   377

والمنظمات  الحكومية  غير  المسلحة  الجماعات  بين  الخالفات 
فراغ  ظل  في  والموارد  األراضي  على  السيطرة  حول  اإلجرامية 
وعدم  لكولومبيا  الثورية  المسلحة  القوات  غياب  خلفه  الذي  السلطة 

وجود دولة فاعلة. 378

في   49 نسبة  البالد  في  األربع  الهادئ  المحيط  مقاطعات  وشكلت 
المائة من الـ 134,000 حالة نزوح داخلي تم تسجيلها خالل العام. 
وتشوكو12.000،   ،14.000 وكاكا   ،30.000 نارينيو  سجلت 
وفال دل كوكا379ٜ11.000 وأنتيوكيا ونورت دي سانتاندير، حيث 
أيًضا  سجلت  الحكومية،  غير  المسلحة  الجماعات  من  العديد  توجد 
380 نزحت  التوالي.  أرقاًما عالية عند 23,000 و 10,000 على 
حوصر  اآلخر  البعض  لكن  العنف،  من  هربًا  عديدة  مجتمعات 
التي  التهديدات  بسبب  التحرك  من  يتمكن  لم  أو  النيران  مرمى  في 
يتعرض لها أمنهم.  كما تم اإلبالغ عن ما يقرب من 23,000 حالة 

حبس قسري، حوالي 72 في المائة منها في تشوكو. 381

مستوى  على  المسجل  والتشريد  العنف  تركز  الحاالت،  بعض  في 
المقاطعات في عدد قليل من البلديات. 382 في فالي ديل كاوكا، على 
سبيل المثال، حدث 87 في المائة من حاالت النزوح في بوينافينتورا، 

وهي مدينة تأثرت تاريخيًا بالنزاع والعنف اإلجرامي .383

هذا التركيز للعنف والتهجير واالحتجاز القسري يُفسَّر جزئياً من خالل 
بوينافينتورا،   384. القانونية  غير  لالقتصادات  المعنية  المناطق  أهمية 
في  الهادئ  المحيط  ساحل  على  ميناء  أكبر  هي  المثال،  سبيل  على 
الديناميكيات  والممنوعات.  للمخدرات  رئيسية  ونقطة عبور  كولومبيا 
وضع  على  شهادة  هي  البالد  من  أخرى  أماكن  وفي  هنا  الموجودة 
الواقع  في  بينما  مسلح،  نزاع  أنه  على  فهمه  إلى  يميل  التعقيد  شديد 
مع  العسكرية  شبه  الجماعات  تتحالف  حيث  اإلجرامي  بالعنف  يتميز 
العصابات المحلية للسيطرة على االقتصادات غير المشروعة ومسالك 

تهريب المخدرات. 385

بالعنف  المرتبط  للنزوح  منهجية  مراقبة  وجود  عدم  من  الرغم  على 
البيانات  فإن  المنطقة،  من  أخرى  أماكن  في  والعصابات  اإلجرامي 
الموجودة عن السلفادور وهايتي والمكسيك تبدأ في رسم صورة مختلفة.

حوالي  أن  إلى  السلفادور  في  وطنية  استقصائية  دراسة  نتائج  تشير 
على  التهديدات  بسبب  إقامتهم  أماكن  غيّروا  قد  شخص   111,000
انتقلوا عدة  البعض  أن  إلى  وبالنظر  في عام 2021.  وأمنهم  حياتهم 
 175,000 بحوالي  الداخلي  للنزوح  اإلجمالي  العدد  قُدر  مرات، 
شخص، تسبب عنف العصابات في ما يزيد قليالً عن 80 في المائة من 
هذا الرقم. ال يخلو المسح من قصور، لكنه يعطي فكرة عما يمكن أن 

يكون ظاهرة أكثر تعقيًدا تؤثر على البالد.

تصاعدت أعمال عنف العصابات في هايتي في عام 2021، مما أدى 
إلى نزوح 20 ألف شخص، وهو رقم غير مسبوق في البالد. ووقع 
العديد من تلك الحاالت في منطقة العاصمة بورت أو برنس. كما أعاق 
نشاط العصابات إيصال المساعدة إلى المناطق المتضررة من العنف 
والكوارث، مما أدى إلى تفاقم الوضع اإلنساني في بلد يعاني من أزمة 

نزوح متعددة األوجه )انظر دائرة الضوء، ص 79( .387

كان عدد حاالت النزوح الداخلي المرتبطة بالعنف في المكسيك أعلى 
بثالث مرات مما كان عليه في عام 2020. وحدث حوالي 29,000  
حالة نزوح في واليات تشياباس، وتشيهواهوا، ودورانجو، وغيريرو، 
وتاماوليباس،  وأواكساكا،  وناياريت،  وميتشواكان،  وخاليسكو، 
المائة  في  وتسعون  خمسة  في  اإلجرامي  العنف  تسبب  وزاكاتيكاس. 

منها، معظمه في ميتشواكان، وغيريرو، وتشياباس. 388

كانت ميتشواكان األكثر تضرًرا، حيث بلغت 13,000، أي أكثر من 
عشرة أضعاف الرقم لعام 2020. كان الدافع وراء الكثير من النزوح 
كارتل  بين  االشتباكات  سيما  وال  المخدرات،  مهربي  بين  العنف  هو 
خاليسكو للجيل الجديد والكارتالت المتحدة. 389 تسبب العنف اإلجرامي 
أيًضا في 3,600  حالة نزوح في والية زاكاتيكاس وحاالت أخرى 
في ناياريت، وكانت المرة األولى التي يتم فيها تسجيل هذه الظاهرة 

في أي من الواليتين.

حوالي ربع حاالت النزوح التي نجمت عن أعمال عنف على الصعيد 
العنف  من  أيًضا  تضرروا  الذين  أصليين،  سكاناً  تضمنت  الوطني 
الطائفي. أدى هذا النوع من العنف إلى حوالي 380 حالة نزوح بين 
مجتمعات السكان األصليين وغير األصليين في تشياباس وأواكساكا، 

حيث تضمنت الحوادث حاالت نزاع على األرض.391 

في  نزوح  حالة   21,000 إلى  األراضي  على  النزاع  أدى  كما 
 2021 عام  ولكن  البالد،  في  جديدة  ليست  الظاهرة  هذه  البرازيل. 
وشكل  الظاهرة.392  حجم  لتقدير  البيانات  فيه  تتوفر  عام  أول  كان 
المائة  في   44 والمزارعون  األراضي  منتزعو  يرتكبه  الذي  العنف 
من اإلجمالي، وأكثر من نصف النازحين كانوا من السكان األصليين 

الذين دمرت منازلهم.  393 

في نهاية العام، كان حوالي 6.6 مليون شخص يعيشون في حالة نزوح، 
94 في المائة منهم نتيجة النزاع والعنف، ومعظمهم في كولومبيا. هناك 
حاجة إلى مزيد من الجهود لفهم الدوافع والمحفزات المختلفة للنزوح، 
ولتقييم المدة التي يظل فيها األشخاص نازحين. يعد سد هذه الفجوات 
المستمرة في البيانات أمًرا حيويًا لتنوير صنع السياسات والعمل من 

أجل الحد من مخاطر النزوح والحلول الدائمة. 



لتزايد  نتيجة   ،2021 عام  في  هايتي  في  اإلنساني  الوضع  تدهور 
عنف العصابات والكوارث المتتالية ووباء كوفيد -19. أدى النزاع 
المائة  في   157 قدرها  بزيادة  نسمة،  ألف   20 نزوح  إلى  والعنف 
البالد.  عن عام 2020 وهي أعلى نسبة سجلت على اإلطالق في 

وتسببت الكوارث في نزوح 220.000 آخرين.

كانت البالد تعاني من انكماش اقتصادي وتفاقم الفقر، مما أدى إلى 
عدم االستقرار وانعدام األمن حتى قبل ظهور كوفيد -19، وتصاعدت 
أعمال العنف اإلجرامي والعصابات منذ عام 2018. وتركزت في 
البداية في منطقة العاصمة بورت أو برنس لكنها انتشرت منذ ذلك 
الحين، مما أجبر أعداًدا متزايدة من الناس على الفرار من منازلهم 

394.

عام  في  األمن  قوات  ومع  البعض  بعضها  مع  العصابات  اشتبكت 
2021، مستغلة حالة عدم اليقين الناجمة عن اغتيال رئيس البالد، 
أشكال  إلى  لجأوا  كما  تموز.395   / يوليو   7 في  موس،  جوفينيل 
مختلفة من العنف ضد المدنيين، بما في ذلك االعتداءات والتهديدات. 
خاص  قلق  مصدر  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  وكان   396

حيث تستخدمه العصابات لتأكيد سيطرتها على السكان المحليين.

الناجم عن عنف  بالنزوح  المتعلقة  البيانات  ال يمكن الحصول على 
الحضرية،  أو برنس  لمنطقة بورت  العصابات في عام 2021 إال 
ولكن كما هو الحال في عام 2020، من المحتمل أن تكون قد حدثت 
في أماكن أخرى من البالد أيًضا .398 حواجز الطرق وانعدام األمن 

أعاقت كالً من جمع البيانات وتسليم المساعدات اإلنسانية. 399

كما تعرضت شبه جزيرة هايتي الجنوبية لزلزال بقوة 7.2 درجة في 
14 أغسطس، حيث قتل أكثر من 2,200 شخص وتسبب في نزوح ما 
ال يقل عن 220.000 شخص، وهو حجم كارثي لم تشهده البالد منذ 
زلزال عام 2010 المدمر الذي تسبب في ما يقرب من 1.5 مليون. 
400 تم تدمير حوالي 54,000 منزل في مقاطعات الجنوب وغراند 

إحتمالية  مواجهة  في  النازحين  من  العديد  ترك  مما  ونيبس،  آنس 
النزوح المطول. 401 ومن المرجح جداً أن يكون معظمهم قد نزحوا في 
المناطق الريفية، حيث بُنيت المنازل بمواد ال تصمد أمام زلزال قوي.

مما  مرات  سبع  إلى  بخمس  أعلى  الريف  في  المساكن  تدمير  وكان 
حدث في المناطق الحضرية. 402

بعد ثالثة أيام، تعرضت العديد من نفس المناطق للفيضانات المرتبطة 
النزوح، لكن  بيانات عن  بالعاصفة االستوائية جريس. لم تتوفر أي 
كما  الزلزال.403  أعقاب  في  واإلغاثة  اإلنقاذ  جهود  أعاقت  غريس 
قطعت العاصفة الطرق اإلنسانية، حيث انقطع الوصول إلى الطرق 

والجسور بسبب األمطار الغزيرة والفيضانات. 404

اإلنسانية  لالحتياجات  االستجابة  إعاقة  إلى  العصابات  نشاط  وأدى 
المساعدات في  تباطأ تسليم  الكارثتين.  التي زادت من حدتها بسبب 
األشهر التي أعقبها حصار أدى إلى نقص الوقود والطاقة والغذاء، 
العاملين في المجال اإلنساني، ما أدى إلى  كما تم اختطاف 405 من 
تعطيل الوصول إلى أجزاء من بورت أو برنس وإغالق المستشفيات 

في العاصمة.406

كانت بعض حاالت النزوح المبلغ عنها في عام 2021 ثانوية، مما 
يوضح الضعف المزمن للنازحين داخليًا. أدى هجوم شنه أفراد من 
العصابات المسلحة على تاباري إسا، وهو موقع نزوح يعود تاريخه 
إلى عام 2010، إلى ما يقرب من 2,200 حركة نزوح حيث نزحت 
الذي  البيست،  مخيم  واحترق  العنف،   من  هربًا  عديدة  مجتمعات 
 ، عام 2010  زلزال  منذ  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مئات  استضاف 
هذه  مثل  من  المزيد  وقوع  من  الخوف  يكون  قد  يونيو.  في  أيًضا 
ثانوي دون  إلى نزوح  داخليًا  النازحين  المزيد من  قد دفع  الحوادث 
الكشف عن تحركاتهم، نظًرا للتحديات التي تواجه وصول المساعدات 

اإلنسانية.

مغادرة  إلى  األشخاص  من  اآلالف  هايتي عشرات  في  الوضع  دفع 
البالد في عام 2021، لكن عاد العديد منهم أيًضا. ومع ذلك، وبالنظر 
إلى حالة انعدام األمن وعدم االستقرار السائدة، ربما عاد الكثيرون 
بين  عادوا  شخص   15,000 بين  من  الداخلي.  النزوح  حياة  إلى 

سبتمبر وديسمبر، 21٪ لم يعودوا إلى مجتمعاتهم األصلية. 409

والكوارث  العنف  يتحد  أن  يمكن  كيف   2021 عام  أحداث  تُظهر 
إلحداث نزوح جديد وثانوي وزيادة مخاطر التعرض للنزوح. وبدعم 
العصابات عنف  من  الحد  إلى  الحكومة  سعت  المتحدة،  األمم  من 

من خالل تعزيز قدرة الشرطة، ومكافحة االتجار باألسلحة، ووضع 
الصغيرة.  والقروض  المهني  والتدريب  العمل،  مقابل  النقد  خطط 
المتحدة في أكتوبر تعديل  التابع لألمم  كما طلبت من مجلس األمن 
عدم  لمعالجة  هايتي  في  المتكامل  المتحدة  األمم  مكتب  تفويض 
مخاطر  إلدارة  وطنية  خطة  على  ووافقت  المتزايد،  االستقرار 
البناء على  الكوارث من 2019 إلى 2030 في يوليو 2020. إن 
هذه الجهود لهو ضروري لمساعدة النازحين في البالد على تحقيق 

حلول مستدامة.

مسار العاصفة االستوائیة غریس

بورت-او-برنس

� ٢٢,٠٠٠ نازح داخ�� ن��جة زلزال ٢٠٢١ �� هايي��
� ٢٠,٠٠٠ نازح داخ�� ن��جة العنف اإلجرا� ٢٠٢١ بهايي��

VIII شدید 
VII شدید جدا
VI قوي
V معتدل

غراند أنس
نبیس٥۹,۰۰۰

۳٥,۰۰۰

سود
۱۲٥,۰۰۰

ویست
۲۰,۰۰۰

مقیاس میركالي المعدل

(NOAA ��لألعاص � � ، برنامج مخاطر الزالزل USGS ، المركز الوط�� � هاي��
(المصادر: IOM DTM، ٢٠٢١ ، الحما�ة المدن�ة ��

مركز الزالزل

تحت المجهر - هايتي: العنف والكوارث يتسببان  في أعلى 
معدالت نزوح خالل عقد من الزمان.

امرأة تعبر الخليج إلى زيترويت لتنضم إلى ابنتها التي تعالج من إصابات جراء الزلزال 
الذي بلغت قوته 7.2 درجة والذي ضرب هايتي العام الماضي.

 ،UNICEF /  UN0527140 / Haro © .لقد فقدت طفلها ومنزلها في الزلزال
أكتوبر 2021.
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أوروبا وآسيا الوسطى
النزوح الداخلي في عام 2021 

النزاع والعنف  
3,265,000

الكوارث
55,000

إجمالي عدد النازحين داخليًا في عام 2021

تركيا 
84,000 اليونان 1

67,000 هولندا 2
51,000 3

قيرغيزستان 
120   46,000 ألمانيا 4

17,000 5

الشكل 41: النزوح الداخلي بسبب النزاع والعنف والكوارث في أوروبا وآسيا الوسطى )2021-2012(

الشكل 40: خمسة بلدان بها معظم حاالت النزوح الداخلي في أوروبا وآسيا الوسطى في عام 2021

الشكل 43: إجمالي عدد النازحين داخليًا في أوروبا وآسيا الوسطى حتى نهاية عام 2021، حسب الفئة العمرية

الشكل 42: البلدان التي بها أكبر عدد من النازحين داخليًا في أوروبا وآسيا الوسطى اعتباًرا من نهاية عام 2021

 .IDMC  بسبب التقريب، قد ال تتوافق بعض المجاميع مع مجموع األرقام المنفصلة.الحدود واألسماء والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني المصادقة عليها  أو قبولها رسمياً من قبل

الشكل 44: إجمالي عدد النازحين داخليًا في أوروبا وآسيا الوسطى في نهاية العام )2021-2012(

النزاع والعنف
 61,000

الكوارث
 276,000

0.9% من اإلجمالي العالمي
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تسببت الكوارث في حدوث 276.000 حالة نزوح داخلي في أوروبا 
وآسيا الوسطى في عام 2021. وكان من أهمها حرائق الغابات في 
في غرب ووسط  والفيضانات  والعواصف  المتوسط  األبيض  البحر 

أوروبا وثوران بركاني في جزر الكناري اإلسبانية.

وهو  داخلي،  نزوح  حالة  يقل عن 61,000  ال  ما  إلى  العنف  أدى 
أعلى رقم في المنطقة منذ عام 2016. وشكل يومان من االشتباكات 
الحدودية بين قيرغيزستان وطاجيكستان 56,000 أو ما يزيد قليالً 
عن 90 في المائة من اإلجمالي. تم تسجيل عدد قليل جًدا من حاالت 
النزوح في أوكرانيا في عام 2021، لكن الهجوم العسكري الروسي 
في فبراير 2022 أدى إلى أن تصبح أوكرانيا أكبر حالة نزوح داخلي 

وأكثرها  تغيراً في العالم.

حرائق الغابات في البحر األبيض المتوسط

بسبب  النزوح  حاالت  معظم  حدوث  في  الغابات  حرائق  تسببت 
سبعة  من  يقرب  ما  أي   ،155,000 عند  المنطقة  في  الكوارث 
أضعاف الرقم لعام 2020. حدثت الغالبية العظمى في مناطق ذات 
مناخ متوسطي في جنوب فرنسا واليونان وإيطاليا ومقدونيا الشمالية 

وإسبانيا وتركيا.

وصلت درجات الحرارة في تركيا إلى أعلى مستوى لها على اإلطالق 
عند 49.1 درجة مئوية، وشهدت البالد أسوأ حرائق غابات منذ أن 
بدأت السجالت في عام 2003. 412 واندلعت حرائق واسعة النطاق 
في المقاطعات الجنوبية والجنوبية الغربية من أنطاليا وأضنة ومرسين 
وموغال وعثمانية في نهاية يوليو / تموز وبداية أغسطس / آب، 413 
تسببت في تهجير 81.000 شخص، وهو أعلى رقم تم تسجيله على 
اإلطالق لهذا النوع من المخاطر في البالد. ووقع ما يقرب من نصفهم 
في منطقة مارماريس في موغال. 414 بشكل عام، دمرت الحرائق ما 
أكثر من 9,000 شخص في  يقل عن 2,500 منزل، مما ترك  ال 

مواجهة احتمالية النزوح على المدى الطويل.

ثالثة  من  أكثر  منذ  لها  حارة  موجة  أسوأ  المجاورة  اليونان  شهدت 
درجة  بلغ 45  قياسي  مستوى  إلى  الحرارة  درجات  عقود. وصلت 
مئوية، وتسببت حرائق الغابات في نزوح أكثر من 58,000 شخص، 
وهو أعلى رقم على اإلطالق في البالد. 416 حريقًا في جزيرة إيفيا 
وفي منطقتي إليا وفاريمبومبي في 3 و 4 أغسطس كان سببًا لنزوح 
إجمالي  من  المائة  في   70 من  يقرب  ما  أو   ،40.000 لحوالي 

النازحين. 417

تسبب حريق غابات واحد في جنوب شرق فرنسا في حدوث 8000 حالة 
نزوح مسجلة للبالد، في شكل عمليات إجالء. كان الرقم في إسبانيا أكثر 
من 4600، منها حريق واحد في األندلس يمثل 60 في المائة تقريبًا. 418 
وسجلت إيطاليا 1,700 حالة نزوح، منها 1,500 على األقل عبارة عن

عمليات إجالء مرتبطة بحريق في سردينيا في أواخر يوليو والذي 
تسبب في أضرار تقدر في طلب مليار يورو. 419

لحرائق  البلدان  هذه  تعرض  زيادة  في  العوامل  من  مجموعة  تساهم 
الغابات، من بينها الموقع الذي يعني أن لديها القليل من الغطاء السحابي 
والتعرض ألشعة الشمس، خاصة خالل أشهر الصيف. وهذا بدوره 
وكالهما  المرتفعة،  الحرارة  ودرجات  الرطوبة  انخفاض  إلى  يؤدي 
يزيد من مخاطر الحرائق .420 وتلعب العوامل التي يحركها اإلنسان 
بما في ذلك التغيرات في استخدام األراضي والرعي الجائر وإزالة 
الغابات دوًرا أيًضا. كما أدى تهجير سكان الريف وهجر األراضي 
الزراعية إلى إمتالء بعض المناطق بالنباتات، والتي يمكن أن تكون 

بمثابة وقود لحرائق الغابات عندما تكون الظروف جافة.

تسخن أوروبا بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي، ومن المتوقع أن 
تكون بعض أعلى مستويات االحترار في المناطق المحيطة بحوض 
البحر األبيض المتوسط. 423 فقد كان صيف عام 2021 هو األكثر 
حرارة على اإلطالق في المنطقة، وما يقرب من 98 في المائة من 
النزوح الناجم عن حرائق الغابات وقعت في شهري يوليو وأغسطس. 
424 من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر موجات الحر 

الغابات  حرائق  وراء  الرئيسية  العوامل  من  تعد  والتي  والجفاف، 
وعمليات النزوح الناتجة عنها .425

هطول األمطار واألعاصير بشكل استثنائي 

إن هطول األمطار واألعاصير بشكل استثنائي يتسبب في الفيضانات 
في  النزوح  حاالت  معظم  في  تتسبب  بدورها  وهذه  والعواصف 
السنوات  المتوسط في  المنطقة، وكانت أرقام عام 2021 أعلى من 
في  معظمها  وققع   ،104,000 من  يقرب  ما  عند  الماضية  العشر 

أشهر الصيف.

نهري  تجمع  مناطق  على  عادي  غير  بشكل  غزيرة  أمطار  سقطت 
الراين والميوز في بلجيكا وألمانيا وهولندا في منتصف شهر يوليو، 
مما أدى إلى نزوح 83,000 شخص في البلدان الثالثة. تم تسجيل 
حوالي 51,000 حالة إجالء في مقاطعة ليمبورغ الهولندية وحدها. 
المناطق  في  نزوح  حالة    16,000 من   يقرب  ما  تسجيل  تم   426

مدينة  في   10,000 ذلك  في  بما  ووالونيا،  فالندرز  من  البلجيكية 
ألمانيا أكثر من 16,000، ولكن هذا  فيرفيرز. 427 وكان الرقم في 
الرقم من مرجح أن يكون أقل من الواقع )انظر دائرة الضوء، ص 
87(. هذا، وتأثرت النمسا وفرنسا ولوكسمبورغ أيًضا بنفس الطقس، 

ولكن سجلت عدد أقل بكثير من حاالت النزوح.

أمور  نهر  فاض  روسيا.  في  النزوح  إلى  أيضا  الفيضانات  أدت 
 / يونيو  في  الصين  مع  الحدود  على  اسمها  تحمل  التي  المنطقة  في 
حزيران، مما أدى إلى 2,700 عملية إجالء، 780 منها ألطفال. 428

بعض  في  الفيضانات  مخاطر  في  أيًضا  الغابات  حرائق  وساهمت 
خالل  من  لألرض  االستيعابية  القدرة  من  قلل  مما  أوروبا،  أجزاء 
ال  إيفيا  سكان  كان  اليونان،  في  األرضي.  والغطاء  الغابات  حرق 
حوالي  دمرت  التي  المدمرة  الغابات  حرائق  من  يتعافون  يزالون 
ثلث الغطاء الحرجي للجزيرة في صيف عام 2021 عندما ضربت 
العواصف في األسابيع األولى من شهر أكتوبر. وتسببت الفيضانات 

الالحقة في حدوث 100 حالة إخالء على األقل.

ذلك  في  بما  مسبوقة،  غير  لعواصف  أوروبا  وسط  وتعرض 
جمهورية  وسجلت  حزيران.   / يونيو  في  ضربت  التي  األعاصير 
التشيك أقوى إعصار على اإلطالق، حيث ألحق أضراًرا جسيمة بـ 
1,200 منزل وتسبب في نزوح حوالي 2,800 في جنوب مورافيا 

بالقرب من الحدود التشيكية السلوفاكية.
تغطية  خالل  من  التعافي  جهود  في  التأمين  شركات  ساعدت  وقد 
تأمينها  بوليصات  تغطي  لم  التي  للعائالت  بالنسبة  حتى  األضرار 
تعويًضا  المؤمنة  غير  العائالت  وتلقت  األعاصير،  صريح  بشكل 
حكوميًا. 431 لقد وصل الضرر الهيكلي في بعض الحاالت  إلى حد 

إدراج 200 منزل للهدم. 432

على  منزالً   42 فدمرت  أيًضا،  بولندا  جنوب  األعاصير  وضربت 
المزارعون  وتمكن   433 النزوح.  إلى  شخصاً   113 ودفعت  األقل 
على  للحصول  بطلب  التقدم  من  زراعية  خسائر  من  عانوا  الذين 

مساعدة مالية حكومية. 434

كما تم تسجيل عواصف تشبه األعاصير في المنطقة. 435 فقد ضرب 
أمطار  إلى هطول  أدى  مما  يونيو،  في  األسود  البحر  مكثف  حدث 
 27 و  مدن  تسع  المياه  غمرت  القرم.  جزيرة  شبه  على  غزيرة 
مستوطنة، وتم القيام بما يقرب من 1,800 حالة إخالء، 325 منها 
تضم أطفال. تأثرت القرم باألمطار الغزيرة والفيضانات مرة أخرى 

في أوائل يوليو، مما أدى إلى القيام بأكثر من 160 حالة إخالء. 

وفيضانات  غزيرة  أمطار  إلى هطول  أخرى  شديدة  عاصفة  وأدت 
شخًصا   82 مقتل  عن  أسفر  مما  آب،   / أغسطس  في  تركيا  في 
مقاطعات  في  شخص   2,500 من  يقرب  ما  إجالء  في  وتسببت 
منطقة  العاصفة  نفس  وضربت   439 وسينوب.  وكاستامونو  بارتين 
كراسنودار الروسية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1,500 شخص 

في أغسطس و ترك أكثر من 100,000 شخص بدون كهرباء.

وضربت عواصف مماثلة إيطاليا في أكتوبر / تشرين األول ونوفمبر 
يقرب من 400 شخص.  ما  نزوح  إلى  أدى  مما  الثاني،  تشرين   /
)441( وضربت عواصف أخرى مالطا واليونان في أكتوبر / تشرين 

األول، لكن من غير الواضح ما إذا كان قد حدث أي نزوح. 442

المخاطر الجيوفيزيائية

تسببت الزالزل والنشاط البركاني في حدوث 150,00 حالة نزوح 
داخلي في عام 2021. وكان أهمها هو اندالع بركان كومبر فيجا 
وأدى  سبتمبر   19 في  بدأ  والذي  بالكناري،  بالما  ال  جزيرة  في 
هذا  يعتبر   443 تلت.  التي  األسابيع  في  7,000 شخص  إجالء  إلى 
االنفجار البركاني األكثر خطورة في أوروبا منذ قرن من الزمان، 

وأصبح أطول ثوران للجزيرة منذ ما يقرب من 350 عاًما.444

في  ديارهم  إلى  العودة  في  إجالؤهم  تم  الذين  األشخاص  بدأ بعض 
وتم  محدودة  كانت  أعدادهم  لكن   ،2022 الثاني  كانون   / يناير 
للغازات  والتعرض  المنازل  انهيار  لخطر  نظًرا  االحتياطات  اتخاذ 
السامة ودرجات الحرارة المرتفعة في مناطق العودة. 445 لم يتمكن 
األشخاص اآلخرون الذين تم إجالؤهم من العودة إلى منازلهم ألن 
اعتمدت   447 مبنى.   3,000 من  يقرب  ما  دمر  البركاني  الثوران 
في  اإلعمار  إعادة  لتسهيل  استثنائية  مالية  تدابير  المحلية  الحكومة 
عام  األمر  يستغرق  قد  ولكن  والريفية،  الحضرية  المناطق  من  كل 

قبل بدء األعمال وعامين قبل اكتمالها.

اليونان، وهو  في  نزوح  حالة  في حدوث 7,900  الزالزل  تسببت 
ثاني أعلى رقم مسجل لهذا النوع من المخاطر في البالد. تعرضت 
منطقة الريسا لزالزل بلغت قوتها 6.3 و 5.6 درجة في أيام متتالية 
في مارس / آذار، مما جعل 1,800 منزل غير صالح للسكن ودفع 
درجة   5.8 قوته  زلزال  وضرب   448 النزوح.  إلى   4,400 نحو 
أولية  إقامة  جزيرة كريت في سبتمبر ودمر ما يقرب من 1,500 

وأدى إلى عدد مماثل من حاالت النزوح. 449

في  نزوح  حالة   40.000 حوالي  حدوث  في  آخر  زلزال  تسبب 
كرواتيا في 29 ديسمبر 2020. وقع هذا الزلزال خارج الفترة التي 
يغطيها هذا التقرير، لكن عواقبه كانت محسوسة حتى عام 2021. 
منتصف  حتى  نازحين  يزالون  ال  شخص   2,900 حوالي  وكان 
مارس. أنفقت البالد ما يعادل 110 ماليين دوالر في جهود إعادة 
اإلعمار حتى يوليو / تموز، لكن بعض المناطق المتضررة كانت ال 

تزال بحاجة إلى دعم لكي تتعافى إقتصادياً. 451

النزوح بسبب النزاع 

تسبب النزوح الناجم عن النزاع والعنف في أكثر من 61,000 حالة 
نزوح داخلي في المنطقة في عام 2021. ونجم عن يومين من االشتباكات 
الحدودية بين قيرغيزستان وطاجيكستان في أبريل / نيسان ما يقرب من  

56,000 حالة نزوح أي 92 في المائة من مجموع النازحين.



86

20
22

ي 
خل

لدا
ح ا

زو
الن

ن 
 ع

مي
عال

 ال
ير

قر
الت

85

20
22

ي 
خل

لدا
ح ا

زو
الن

ن 
 ع

مي
عال

 ال
ير

قر
الت

االتحاد  نهاية  منذ  المنطقة  في  عنفاً  األشد  األحداث  تلك  كانت  لقد 
والنزوح  والنزاع  المياه  ندرة  بين  الروابط  وتوضح  السوفيتي، 
الخوف  أدى   .)89 الضوء، ص  بقعة  )انظر  الفرعية  المنطقة  في 
الحدود  على  أخرى  أماكن  في  االشتباكات  من  مزيد  اندالع  من 
القيرغيزية والطاجيكية إلى نزوح 5,600 آخرين وقائياً في يونيو 

/ حزيران .452

غير  المسلحة  الجماعات  مع  نزاع  في  األوكرانية  الحكومة  كانت 
الحكومية في اإلقليمين الشرقيين دونيتسك ولوهانسك منذ عام 2014. 
يوليو 2020،  النار في  واتفقت األطراف على وقف جديد إلطالق 
لكن الوضع األمني تدهور في عام 2021. بحلول النصف الثاني من 
العام بلغ عدد الحوادث األمنية المسجلة شهريًا مستويات ما قبل وقف 

إطالق النار واستمرت في االزدياد حتى نهاية العام .453

كان قصف مستوطنة على خط المواجهة في نوفمبر / تشرين الثاني 
هو الحدث الوحيد الذي تم تحديده على أنه أجبر الناس على الفرار 
نزوح،  حالة   40 حدوث  إلى  وأدى   .2021 عام  في  منازلهم  من 
حوالي  هناك  يزال  ال  ذلك،  ومع   .2014 عام  منذ  رقم  أقل  وهو 
لذلك  نتيجة  مطول  نزوح  حالة  في  يعيشون  شخص   854,000

النزاع في نهاية العام 454

القوات  بدأت روسيا في حشد  الثاني من عام 2021،  النصف  في 
بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، وسعت من بين مطالب أخرى إلى 
أن تتخلى كييف عن خططها لالنضمام إلى الناتو. كانت موسكو قد 
الدبابات  جانب  إلى  العام،  نهاية  بحلول  جندي   100,000 حشدت 
والمعدات العسكرية األخرى .455 يقع هجومها العسكري، الذي بدأ 
في فبراير 2022، خارج الفترة التي يغطيها هذا التقرير، لكنه أدى 
إلى تغيير جذري في حجم النزوح. 456 قدر عدد النازحين داخلياً في 
أوكرانيا اعتباًرا من 1 أبريل / نيسان 2022، بحوالي 7.1 مليون 
األحداث،  تتكشف  تزال  وال   457  . البالد  أنحاء  جميع  في  شخص 
لكن األزمة تسببت بالفعل في أعلى رقم سنوي للنزوح الداخلي تم 
تسجيله على اإلطالق في دولة واحدة. ومن المرجح أن يؤدي الدمار 
الواسع النطاق وتدمير المنازل والبنية التحتية ووجود الذخائر غير 

المنفجرة إلى إعاقة عمليات العودة في المستقبل المنظور .458

يقوم صاحب المنزل األقرب إلى بركان كومبر فيجا الذي اندلع  في ال بالما بجزر 
الكناري بإسبانيا في فبراير بتنظيف المناطق  المحيطة بمنزله. 

© Kike Rincon / Europa Press via Getty  Images فبراير 2022.
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شمال
الراین ویستفالیا

راینالند باالتینات

ھوكسفاغن

واسنبرغ

أوسكیرشن

منطقة
Ahrweiler

برلین

مناطق غمرتھا المیاه
المواقع التي تم فیھا تسجیل
حاالت النزوح الداخلي

۱٦,۰۰۰
عملیات النزوح الداخلي 

الناجمة عن الفیضانات في 
والیتي شمال الراین - وستفالیا 

وراینالند باالتینات 
بین ۱٤ و ۱٦ یولیو / تموز ۲۰۲۱

(المصادر: إعالم، سلطات محلیة، جامعات، المركز األلماني المشترك للمعلومات واألوضاع)

تحت المجهر - ألمانيا: الفيضانات تسبب  
أكبر نزوح منذ سنوات

أدى الطقس المنخفض الضغط إلى هطول أمطار غزيرة عبر أوروبا 
الغربية في منتصف يوليو 2021، مما أدى إلى فيضانات شديدة أدت 
إلى نزوح 84,000 شخص على األقل عبر النمسا وبلجيكا وفرنسا 
يومي  خاصة  بشدة،  ألمانيا  تأثرت  وهولندا.  ولوكسمبورغ  وألمانيا 
14 و 15 يوليو، عندما تسببت الفيضانات الكارثية في واليتي شمال 
الراين - وستفاليا الغربية وراينالند باالتينات في مقتل 182 شخًصا 
وتسببت في نزوح حوالي 16,000، وهو أعلى رقم في البالد منذ 
عام 2013 .459 وكان هذا هو الرقم األعلى تكلفة كارثية في ألمانيا 

على اإلطالق بل واألخطر منذ أكثر من 60 عاما. 460

في وقت سابق، كانت أمطار الصيف قد مألت بالفعل السدود وتشبعت 
األرض في كلتا الواليتين، مما زاد من آثار األمطار الغزيرة في يوليو 
.461 فاضت األنهار عن ضفافها ودمرت الفيضانات القرى عبر العديد 
التحتية  والبنية  والشركات  المنازل  ودمرت  األنهار،  أحواض  من 
واألراضي الزراعية. أدى القلق من انهيار السدود إلى عمليات إخالء 
منطقة  ذلك  في  بما  - وستفاليا،  الراين  مناطق شمال  العديد من  في 
أيام  لعدة  للتنقل  شخص   4,500 حوالي  اضطر  حيث  أوسكيرشن، 
إخالء  عملية   800 462 صدرت  شتاينباتشتال.  سد  انهيار  من  خوفًا 
أخرى في هوكيسفاغن لنفس السبب. .463 في Wassenberg، إنهار 
سد على نهر رور، مما أدى إلى 700 إخالء. .464 ونُفذت عمليات 
أخرى عن طريق القوارب والمروحيات مع ارتفاع منسوب المياه في 
المباني التي غمرتها المياه، وكان بعضها معرًضا لخطر االنهيار. 465 

بشكل عام، سجلت أكثر من 16,000 حالة نزوح.

أُبلغ عن الغالبية العظمى من األضرار في منطقة راينالند باالتينات 
في أهرفيلر، والتي يتدفق خاللها نهر أهر، أحد روافد نهر الراين، 
حيث تضرر أكثر من 40.000 شخص من الفيضانات في المنطقة، 
من بينهم 17.000 تعرضوا ألضرار جسيمة في منازلهم وممتلكاتهم 

466.

عاد بعض الذين تم إجالؤهم بمجرد أن هدأ الخطر، لكن العديد منهم لم يتمكنوا 
من ذلك ألن منازلهم تضررت أو دمرت. وجيء بمجموعة متنوعة من 
الحلول المؤقتة إليواء النازحين، بما في ذلك مالجئ الطوارئ واإلقامة 

الصغيرة،  المتنقلة  والبيوت  المحولة،  الشحن  حاويات  في  المؤقتة 
وبيوت العطالت.467

من  بالقرب  البقاء  في  رغبوا  الذين  أهر  وادي  في  للبعض  بالنسبة 
منازلهم، لم يكن باإلمكان الوصول إلى حلول إسكان مؤقتة لهم ألن 
العام،  النقل  خطوط  وقطعت  والطرق  السيارات  دمرت  الفيضانات 
مما حد من الحركة داخل وخارج الوادي .468 في حين اختار الكثير 
من الناس البقاء في الوادي في الطوابق العليا من منازلهم، بينما لجأ 

آخرون إلى الفنادق أو منازل العطالت أو مع األصدقاء والعائلة. 

استمرت أعمال البنية التحتية، لكن إعادة اإلعمار كانت بطيئة .470 مع 
حلول فصل الشتاء، كان العديد من المنازل ال تزال بدون مياه ساخنة 
وتدفئة. كما ثبت أن طلب الحصول على الدعم المالي يستغرق وقتًا 
طويالً، مما ترك العديد من األشخاص يواجهون مصاعب مالية .471 
يدير النازحون تعافيهم بطرق مختلفة. و الكثير منهم مصممون على 
إعادة بناء منازلهم وبلداتهم، لكن اختار آخرون االبتعاد بشكل دائم. 
تشكل الخسائر العاطفية وعدم اليقين بشأن المستقبل ضغوًطا كبيرة قد 

تستمر على مدى فترات زمنية أطول.

سلطت الكارثة الضوء على أوجه القصور في طريقة إدارة اإلنذارات 
المبكرة واإلجراءات الوقائية، مما أدى إلى إصالحات لتحسين إدارة 
المخاطر المستقبلية. لكن العاصفة ألحقت أضراًرا بخطوط الكهرباء 
وصواري البث، مما يعني فشل بعض األنظمة. باإلضافة إلى ذلك، 
تعبر عن  بطريقة  أو  المحدد  الوقت  في  التحذيرات  جميع  تُرسل  لم 
خطورة الموقف. وهذا بدوره يعني أن ليس كل من قد تم إجالءهم قد 
فعلوا ذلك، األمر الذي لعب دوًرا مهًما في ارتفاع عدد الوفيات من 

جراء الفيضانات .475

الرسائل  عبر  تحذيرات  ستصدر  المستقبلية،  للكوارث  بالنسبة 
النصية القصيرة عبر شبكة الهاتف المحمول لتكملة أنظمة إشعارات 
الطوارئ األخرى، وستوسع شبكة صفارات اإلنذار لتصل إلى أكبر 
للخطر. قد تؤدي  المعرضة  المناطق  عدد ممكن من األشخاص في 
أشكال  من  شكل  في  النزوح  حاالت  من  مزيد  إلى  اإلجراءات  هذه 

اإلخالء الوقائي، لكنها ستساعد في تقليل عدد الوفيات.

لقد كان من الصعب الحصول على أرقام دقيقة لعدد النازحين جراء 
للبيانات حول  مركزي  مستودع  يوجد  وال  يوليو 2021.  فيضانات 
الخسائر واألضرار الناجمة عن الكوارث في ألمانيا، ولم يقدم العديد 
بنفس  تقاريرهم  االستجابة  في  المشاركين  المصلحة  أصحاب  من 
الطريقة دائًما. ال تفرق بعض مجموعات البيانات بين المباني السكنية 
وغير السكنية، أو بين المساكن المتضررة والمدمرة. بالنظر إلى أن 
أقل من نصف المنازل في شمال الراين وستفاليا وراينالند باالتينات 
تقدم  ال  التأمين  تقديرات  فإن  الطبيعية،  األخطار  ضد  عليها  مؤمن 

صورة شاملة لألضرار والدمار أيًضا. 477

المحلية ووسائل اإلعالم  السلطات  بالنسبة لعمليات اإلجالء، نشرت 
للسكان  التقديري  العدد  عن  باستمرار  تبلغ  لم  لكنها  إخالء،  أوامر 
المتضررين أو الذين تم إجالؤهم. تم اإلبالغ عن اآلثار في كثير من 
األحيان من الناحية المالية، ولكن ليس من حيث عدد النازحين. تعني 
هذه المشكالت أن تقديرات النزوح اإلجمالية من المرجح أن تكون 

متحفظة. 

النطاق  لفهم  األفضل  البيانات  من  المزيد  إلى  حاجة  هناك  ستكون 
والمدة واآلثار االجتماعية واالقتصادية للنزوح في المستقبل وخطر 
اللوائح التنظيمية  حدوثه بشكل كامل. هذه المعلومات حيوية إلبالغ 

لألراضي وأعمال البناء بحيث تمنع حدوثها في المقام األول. 478

تعرضت منطقة كروزبرج في ألتينهر، غربي ألمانيا، بشكل خاص 
لضرر شديد بسبب الفيضانات في يوليو 2021 التي تسببت في أضرار 

بالمساكن والبنية التحتية وأدت إلى نزوح كبير. 
© TORSTEN SILZ / AFP عبر Getty Images، تموز 
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انخفاض هطول األمطار في المنطقة يؤدي إلى ندرة المياه. مستويات المياه 
المنخفضة الموضحة هنا في خزان Ortotokoy  في قرغيزستان 
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خزان تورتكل

أوزبكستان قیرغیزستان

طاجیكستان

٥٦,۰۰۰
عملیات النزوح الداخلي المرتبطة 

باالشتباكات الحدودیة بین قیرغیزستان 
وطاجیكستان في أبریل ۲۰۲۱

(المصادر: وزارة حاالت الطوارئ في قرغیزستان ولجنة حاالت الطوارئ في طاجیكستان ورادیو أوروبا الحرة)

مناطق االشتباكات
قیرغیزستان
طاجیكستان

تحت المجهر - ندرة المياه والنزاع 
 والنزوح في آسيا الوسطى

وادي فرغانة يمتد على مساحة شاسعة من األراضي المروية الممتدة 
أوزبكستان.  وشرق  طاجيكستان  وشمال  قيرغيزستان  جنوب  عبر 
نمًوا  وتشهد  الوسطى  آسيا  في  سكانية  كثافة  األكثر  المنطقة  وهي 
ذلك  في  بما  والعنف،  النزاع  من  تاريخ  للوادي   479. سريعًا  سكانيًا 
االشتباكات الحدودية الناجمة عن التقسيمات الجغرافية التي فرضت 

خالل الحقبة السوفيتية .480

كان النزاع حول ترسيم الحدود شائعًا في السنوات األخيرة، وعلى 
األخص بين قيرغيزستان وطاجيكستان، اللتان تتنازعان ما يقرب من 
نصف حدودهما البالغة 971 كيلومتًرا .481 كما ساهمت قضايا إدارة 
المياه عبر الحدود في زيادة التوترات بين مجتمعات الوادي، الذين 
يعتمدون على الزراعة المروية وتربية الحيوانات لكسب عيشهم .482

اندلعت االشتباكات في أبريل 2021 على طول الحدود بين منطقة 
الجزء  في  طاجيكستان  في  صغد  ومنطقة  قرغيزستان  في  باتكين 
الجنوبي من الوادي، مما أدى إلى نزوح 56,000 شخص داخلي. 
ورد أن الحادث اندلع بسبب الخالف حول تركيب كاميرات مراقبة 
القيرغيزي  الجانبين  المياه بين  التي توزع  حول محطة جولوفنوي، 
السنوات  في  لالشتباكات  مسرًحا  وكانت  الحدود،  من  والطاجيكي 

السابقة، وعلى األخص في 2014 .483

ما بدأ كمشاجرات وإلقاء حجارة من كال الجانبين تصاعد بسرعة إلى 
نيران مدافع رشاشة ثقيلة من قوات األمن في البلدين .484 أدى ذلك إلى 
القرغيزي، حوالي 24,000  الجانب  تهجير حوالي 41,000 على 
في  القرغيزي.  الجانب  في   15,000 وحوالي  األطفال،  من  منهم 
الجانب الطاجيكي، تمكن 485 جميع النازحين من العودة إلى ديارهم، 
من  أكثر  فيه حوالي 55 شخًصا وأصيب  قتل  الذي   - الحادث  لكن 
270 آخرين - كان له آثار طويلة األمد، بما في ذلك الصحة العقلية 

للمتضررين .486

كانت اشتباكات أبريل / نيسان أشد وأوسع عنف تشهده هذه المنطقة 
مسبوق.  غير  نزوح  إلى  أدت  إذ   487 السوفيتي.  االتحاد  نهاية  منذ 
وتسببت االشتباكات على طول الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان 
في نزوح 770 شخصاً فقط في عام 2019 و 250 في عام 2020.

من  أخرى  أجزاء  في  العنف  تأجيج  إلى  المياه  ندرة  أدت  كما 
المزارعين  بين  نزاعات  ووقعت   .2021 عام  في  الوسطى  آسيا 
قيرغيزستان  في  الشمالية  تشوي  مقاطعة  في  المياه  مصادر  حول 
ومقاطعتي نامانجان وسورخانداريا بأوزبكستان. لم يتم اإلبالغ عن 
أي نزوح، ولكن هناك خطر من اندالع العنف مرة أخرى والتسبب 

في النزوح في المستقبل.

المياه في آسيا الوسطى،  تفاقم ندرة  إلى  بالفعل  المناخ  يؤدي تغير 
وطاجيكستان  قيرغيزستان  مثل  رطوبة  األكثر  البلدان  في  حتى 
ودرجات  المنخفضة  األمطار  هطول  فرغانة  وادي  شهد   491.
المياه  ومستويات  األخيرة،  السنوات  في  المتغيرة  األرض  حرارة 
المزارع  إلى  الحيوية  اإلمدادات  يوفر  الذي  تورتكل،  خزان  في 
كبير  بشكل  تضاءلت  والطاجيكية،  القرغيزية  الحدود  جانبي  على 

في عام 2020.

والممارسات  السدود  بناء  يشكل  المنطقة،  في  أوسع  نطاق  على 
أخرى  تهديدات  الجليدية  األنهار  وذوبان  المستدامة  غير  الزراعية 
األخرى  البيئية  والعوامل  الجفاف  ويؤثر   493. المياه  إلمدادات 
اقتصاد  من  كبيًرا  جزًءا  يمثل  الذي  الزراعة،  قطاع  على  بالفعل 
تلك  التحول، ال سيما  التنقل آخذة في  أنماط  الوسطى. كما أن  آسيا 

المجتمعات التي تعتمد على الترحال والرعي. 

والتخفيف  المياه  إدارة  لتحسين  أساسيًا  اإلقليمي  التعاون  سيكون 
والعنف  المياه  وندرة  الجفاف  ذلك  في  بما  المناخ،  تغير  آثار  من 
توفير  تقنيات  في  االستثمار  التدابير  تشمل  أن  يجب   496. والنزوح 
يمكن   497. األراضي  الستخدام  البديلة  الممارسات  وتعزيز  المياه 
أن تكون االتفاقات واإلطار اإلقليمي للحقبة السوفيتية إلدارة المياه 
هناك   498 القضية.  هذه  بشأن  للتعاون  أساس  بمثابة  للحدود  العابرة 
والصرف  المياه  إمدادات  كفاية  عدم  ألن  نظًرا  لذلك،  ماسة  حاجة 
الصحي يكلف المنطقة حوالي 2.1 مليار دوالر سنويًا، وهو تقدير 

يستبعد التكاليف المحتملة المرتبطة بالنزوح. 499

بعض البلدان في آسيا الوسطى لديها قوانين وسياسات بشأن النزوح 
الداخلي، ولكن هناك مجال ألحكام أقوى لمعالجة وتقليل ما يرتبط

بالجفاف واآلثار الضارة لتغير المناخ. 500 ستلعب البيانات دوًرا مهًما 
أدلة  قاعدة  الظاهرة. ومن شأن  الثغرات بشأن نطاق وحجم  في سد 
البطيئة  األحداث  تؤجج  كيف  فهم  في  أيًضا  تساعد  أن  أكثر صالبة 
صنع  في  تساعد  أن  يمكن  بدورها  والتي  والعنف،  النزاع  الحدوث 

السياسات للحد من مخاطر النزوح وإيجاد الحلول الدائمة.
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مقــال
خــاص    

في  العالم  أنحاء  جميع  في  واالقتصادات  الناس  على  التأثير  في  كوفيد-19  فيروس  استمر 
العديد  لكن  شاملة،  بيانات  توجد  ال  النازحين.  حياة  على  سلبية  آثار  له  وكان   2021 عام 
األشخاص  فريد  بشكل  يهدد  كان  الوباء  أن  تؤكد  للبرامج  المتعمقة  واألفكار  الدراسات  من 

المتنقلين. 502 فلقد أدى إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الهيكلية ونقاط الضعف . 

من الصعب فصل السبب عن النتيجة وتحديد ما إذا كان الوباء قد تسبب في أزمة معينة أو 
أطال أمدها أو زادها سوًءا.  جاءت الجائحة في وقت كان فيه عدد النازحين داخليًا في العالم 
أكثر من أي وقت مضى، ومع ذلك، فقد جعلت حياة الماليين من األشخاص الذين ينزحون 
أكثر خطورة. ومع استمرار البلدان في إجراءات اإلغالق والقيود األخرى لمكافحة انتشار 
األساسية  وخدماتهم  الغذائي  وأمنهم  دخلهم  على  بالعواقب  داخليًا  النازحون  شعر  الفيروس، 

وقدرتهم على العودة إلى منازلهم أو االنتقال إلى مالذات آمنة.

سبل العيش غير المستقرة واألمن الغذائى

كانت سبل العيش غير المستقرة واألمن الغذائي من بين اآلثار العديدة التي شعر بها النازحون 
أنهم أكثر  القارات  لقد ثبت في جميع  يتعلق بعملهم.  الوباء، كان أهمها على األرجح   بفعل 
عرضة لخطر فقدان وظائفهم أو انخفاض دخلهم ألنهم يميلون إلى العمل دون أمان وظيفي 

أو في القطاع غير الرسمي.

قال نازحون في أكثر من نصف مواقع النزوح التي شملها االستطالع في إثيوبيا - باستثناء 
البيانات - إنهم فقدوا  تيغراي وأجزاء من أمهرة وعفر، حيث منعت األزمة المستمرة جمع 
النصف  من  أكثر  وقال   505. الوباء  بسبب  عمل  على  العثور  في  وجدوا صعوبة  أو  وظيفة 
منهم أنهم واجهوا مشاكل مالية واضطروا إلى اللجوء إلى آليات التكيف مثل تقليل الوجبات 

واقتراض األموال واستخدام المدخرات وبيع الماشية نتيجة لذلك.

تم اإلبالغ عن آثار مماثلة في جنوب السودان، حيث شهد ما بين 11 في المائة من األسر 
الدخل. وزاد  في  كبيًرا  انخفاًضا  مدينة جوبا  في  المائة  في  ملكال و 39  مدينة  في  النازحة 
وضعهم تعقيًدا بسبب االرتفاع غير المعتاد في أسعار المواد الغذائية، ومحدودية توافرها في 

األسواق، وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

قيود  بسبب  األعمال  وإغالق  االقتصادي  التباطؤ  من  بالصومال  بلدوين  في  الجميع  عانى 
كوفيد في عام 2021، لكن نازحي البلدة واجهوا نزاًعا إضافيًا ألن المنظمات التي عادة ما 
تدعمهم اضطرت للعمل بتمويل أقل. وأدت القيود أيًضا إلى ارتفاع أسعار المواد ابتداء من 
الطعام إلى الهواتف المحمولة، مما جعلها بعيدة عن متناول العديد ممن واجهوا أيًضا تكاليف 
إضافية للسكن المؤقت أو الستبدال العناصر المفقودة نتيجة لنزوحهم .507 يكسب العديد من 
النازحين بسبب النزاع في القوقاز، كولومبيا، لقمة العيش كبائعين جائلين وفي القطاع غير 
الرسمي. أثرت عمليات اإلغالق والقيود األخرى على دخلهم بشكل خاص.508 قال 33٪ من 
األسر النازحة التي شملها اإلستطالع في العراق في النصف الثاني من عام 2020 أن فرًدا 
التي تكون  واحًدا على األقل من األسرة فقد وظيفته نتيجة لجائحة كوفيد. 509  في األماكن 
فيها أنظمة الحماية االجتماعية والرعاية االجتماعية محدودة أو ال تشمل النازحين، فإن فقدان 

الدخل يعني انعدام األمن الغذائي الحاد وزيادة مخاطر الفقر المزمن.

كوفيد -19:  عبء 
إضافي على  حياة 

النازحين  غير 
المستقرة

طفل صغير في فصله الدراسي في هندوراس. في مناطق العنف  الشديد، يوفر التعليم 
الحماية واالستقرار والمعرفة األساسية  والمهارات الحياتية. أدى إغالق المدارس بسبب 

جائحة كوفيد  إلى فقدان األماكن اآلمنة لألطفال النازحين في بلدان، مثل هندوراس، 
92 المتأثرة بالنزاع وانعدام األمن. © Delmer Membreno، نوفمبر 2021.
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نتيجة  الغذائي  إذ تدهور األمن  النازحون أكثر عرضة لخطر الجوع  كان األطفال والشباب 
للوباء .511 كان القاصرون غير المصحوبين بذويهم معرضين للخطر بشكل خاص نظًرا ألن 
تم  التي  المجتمعية،  الوجبات  تقاسم  في  المتمثلة  الشائعة  للممارسة  حداً  كوفيد وضعت  قيود 
تضمينها فيها.  بشكل عام، كان لزيادة الضغوط االقتصادية وتآكل سبل العيش عواقب وخيمة 

على حماية الطفل، مع زيادة مخاطر االستغالل. 

زيادة مخاطر الحماية

إلى زيادة خطر إخراج األطفال من  الوباء،  الفقر بسبب  العيش وازدياد  لقد أدى تآكل سبل 
االستغالل  ذلك  في  بما  مخاطر،  على  تنطوي  أعمال  في  العمل  على  وإجبارهم  المدارس 
الجنسي. وواجه األطفال النازحون مخاطر مماثلة إن لم تكن متصاعدة، بما في ذلك العنف 
األطفال  زواج   - مرتفعاً  الغذائي  األمن  انعدام  وكان  المدارس  أُغلقت  عندما   - و  المنزلي 
أكثر  كانوا  إنهم  إثيوبيا  في  االستطالع  شملهم  من  وقال  المسلحة.  الجماعات  في  والتجنيد 
عرضة لإليذاء الجسدي من اآلباء ومقدمي الرعاية، مع تعرض األطفال والفتيات المعاقين 

بشكل خاص. 514

تشير الدالئل المتوفرة عن الالجئين إلى أن الوباء زاد من مخاطر العنف الجنساني، بما في 
ذلك العنف الجنسي لجميع السكان النازحين وفي العديد من البلدان، مع اإلبالغ عن حاالت 
ذلك  في  بما  الضارة  الممارسات  وزادت  وإثيوبيا.515  كينيا  في  النزوح  ومخيمات  مالي  في 
زواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث مع تحول اهتمام المسؤولين إلى فرض قيود 
فيما ركزت  المطلوب.  االهتمام  تتلق  لم  أنها  إال  الحماية،  مخاطر  ارتفعت  بينما   516 كوفيد. 
االستجابات اإلنسانية واإلدارية بشكل أكبر على محاولة تلبية االحتياجات الغذائية والصحية 
بين  بكوفيد  اإلصابة  وحاالت  كوفيد  قيود  بسبب  محدودة  قدراتهم  كانت  الفورية  األساسية 

الموظفين وانخفاض التمويل. 517

في أماكن أخرى، يبدو أن الوباء لم يؤثر على شعور النازحين بالسالمة واألمن. في الواقع، 
أفادت بعض األسر النازحة التي شملها االستطالع في العراق عن اندماج أكبر في المجتمعات 

المضيفة لها.518

المدن  في  أسرع  نحو  على  كوفيد  جائحة  انتشرت  خاص،  بشكل  حضرية  مشكلة  بصفتها 
اقتصادية  الضعفاء صعوبات  السكان  أكثر مناطقها كثافة سكانية، حيث واجه  في  خصوصاً 
في  المائة  في   41.6 من  أفغانستان  في  الحضرية  المناطق  في  الفقر  معدل  فارتفع  خاصة. 
2016-2017 إلى ما يزيد قليالً عن 55 في المائة خالل اإلغالق األولي في عام 2020. 520

مخاطر  رسمية  غير  مستوطنات  في  يعيشون  الذين  داخليًا  والمشردون  المهاجرون  وواجه 
اجتماعية واقتصادية أكبر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن القيود المفروضة على فيروس كوفيد 
تسبب  كما  األساسية.  والخدمات  الدعم  أنظمة  إلى  وصولهم  من  قللت  االجتماعي  والتباعد 
الوباء في حدوث نزوح داخلي، ال سيما في المناطق الحضرية. وأعاقت إجراءات اإلغالق 
حين  في  المهيكل.  غير  العمل  في  يعملون  الذين  أولئك  سيما  ال  العمال،  ماليين  عيش  سبل 
دفع  في  االستمرار  من  تمكنهم  عدم  بسبب  الشوارع  إلى  النزول  إلى  منهم  الكثير  اضطر 

اإليجار. 

كان هذا هو الحال بالنسبة آلالف األشخاص في البرازيل الذين واجهوا احتمالية المزيد من 
النزوح، بعد أن أصبحوا بال مأوى. 522 تم إخالء ما ال يقل عن 4,000 شخص من هؤالء 
في ساو باولو و 3,000 في ماناوس في عام 2021. 522  كما زاد تفكيك المعسكرات أيًضا 
اإلخالء طويلة  أزمة  تكثيف  إلى  كوفيد  فيروس  أدى  المتحدة حيث  الواليات  من  أجزاء  في 
األمد، ال سيما في المجتمعات التي كانت فيها المساعدة الفيدرالية بطيئة، أو أن المستأجرين 

لديهم القليل من الحماية. 524

نظًرا ألن كوفيد دفع الكثيرين إلى التشرد، فقد يكون أيًضا قد زاد من تعرضهم للكوارث عن 
طريق الحد من وصولهم إلى التحذيرات وتقويض ثقتهم في المؤسسات الحكومية. 525 القضايا 
واألمثلة التي نوقشت هنا هي، مع ذلك، قصصية.  وهي توضح اآلثار المتفاقمة للوباء على 

الفقر الحضري ومخاطر النزوح، لكن البيانات القوية عن نطاقها وحجمها نادرة.

في بوناي محضرة في نواكشوط، موريتانيا، يتعلم أطفال الشوارع كيفية حماية 
أنفسهم من كوفيد 19 ومخاطر الحماية األخرى المرتبطة بالوباء.

© NICEF / UNI350977 / Pouget، يوليو 2020
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مدارس مغلقة وتعليم مفقود

أجبر الوباء المدارس على اإلغالق في جميع أنحاء العالم، وأدى عدم المساواة في الوصول 
التعلم  من  أستبعدوا  يكونون  قد  والشباب  األطفال  من  العديد  كون  إلى  التكنولوجيا  إلى 
الرقمي.526 غالبًا ما كانت الفتيات أكثر عرضة من األوالد لالنقطاع عن الدراسة، وقد يعني 

ذلك بالنسبة ألولئك النازحين نقطة الالعودة إلى التعليم. 527

المدارس،  التعلم عن بعد عند إغالق  النازحين فقد كانوا غير قادرين على  بالنسبة لألطفال 
قادرين  غير  ألنهم  أو  المخيمات،  أو  المالجئ  في  المواتية  غير  الظروف  بسبب  سواء 
إلى  النازحين  غير  الطالب  عاد  األجهزة.  أو  اإلنترنت  إلى  الوصول  تكاليف  تحمل  على 
ذلك.  يفعلوا  لم  النازحين  الطالب  بعض  لكن  المدارس،  فتح  إعادة  بمجرد  الدراسة  فصول 
للعمل  واتجهوا  التعليم  نظام  تركوا  نازحين،  بصفتهم  بالفعل  واجهوها  التي  الصعوبات  بعد 

والمساعدة في إعالة أسرهم.529

التعلم  إلى  العائدين من حيث الوصول  لتعليم األطفال  المدارس تحديات مماثلة  شكل إغالق 
عبر اإلنترنت. قال 36 في المائة من اآلباء العائدين مع أطفال في سن المدرسة الذين شملهم 
االستطالع في العراق إن عدم وجود اتصال باإلنترنت كان العقبة الرئيسية لديهم، و 23 في 
المائة ليس لديهم أجهزة كمبيوتر أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي. وذكر 33 في المائة آخرون 
إعادة  يعتزمون  إنهم  المائة  في   94 وذكر  أمامهم.  عقبة  أكبر  ثاني  هو  األجهزة  نقص  أن 

أطفالهم إلى الصفوف الدراسية عند إعادة فتح المدارس.530

فقدان  إلى  األمن  وانعدام  النزاع  من  المتضررة  األماكن  في  المدارس  إغالق  أدى  ما  غالبًا 
األماكن اآلمنة لألطفال الضعفاء والنازحين. كان األطفال النازحون ذوو اإلعاقة معرضون 
زيادة  إلى  الداعمة  وهياكلهم  المعتاد  روتينهم  من  حرمانهم  أدى  وقد  خاص.  بشكل  للخطر 
صعوبة التغلب على التهميش والتمييز. تميل الدورات التدريبية عبر اإلنترنت في نيبال إلى 
عدم تلبية احتياجات األطفال الصم ألنه كان من الصعب استخدام لغة اإلشارة عبر اإلنترنت، 
اآلباء  يكون  ال  عندما  التعلم  يعانون من صعوبات  الذين  لألطفال  تحديًا  تمثل  أنها  ثبت  كما 

والمعلمون موجودين لإلشراف.531

في الهند، أطلقت اليونيسف حملة "اللواء األزرق" التي تشرك الشباب كوكالء للتغيير مع 
دعم األسر للوصول إلى  الخدمات األساسية. في الصورة: متطوع يقوم بتعليم األطفال في 

مجمع بمنزل بمبادرة في ناجوي الفا، منطقة كوربا
 © UNICEF / UN0387459 / Altaf Ahmad، كانون األول / ديسمبر 2020
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اآلثار الصحية وعدم المساواة في التلقيح

والوطنية  المحلية  الصحية  النظم  على  فورية  آثار  المعدية  لألمراض  السريع  لالنتشار  إن 
وعلى صحة جميع الفئات السكانية، ولكن على وجه الخصوص الفئات الضعيفة والمشردة. 
بخالف اإلصابات المباشرة، كافحت األنظمة التي طغى عليها العدد الهائل من حاالت كوفيد 

أيًضا لتقديم خدمات رعاية صحية أوسع في جميع أنحاء العالم.

كما أدت تدابير الحد من انتشار الفيروس إلى زيادة المخاطر الصحية المتعلقة بالعنف وانعدام 
مخيمات  في  الصحي  والصرف  المياه  إلى  الوصول  وأعاقت  التغذية،  الغذائي وسوء  األمن 
النازحين وغيرها من األماكن. كما لوحظ خالل أزمة اإليبوال، من المحتمل أن تكون الفتيات 

قد تعرضن بشكل غير متناسب لهذه المخاطر.

كان للوباء أيًضا تأثيرات خطيرة على الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم في نفس الوقت 
الذي تم فيه تعطيل أو إيقاف خدمات الصحة العقلية الحرجة في 93 في المائة من 130 دولة 
شملها االستطالع، ومع ذلك، فقد تم توسيع الدعم عبر اإلنترنت والخطوط الهاتفية الساخنة، 
المبذولة  الجهود  استمرت  الحكومية.  الصحة  إدارات  مع  بالتعاون  األحيان  من  كثير  في 
لتحسين تغطية اللقاح بين النازحين في عام 2021، وتم إحراز تقدم في بعض البلدان. وال 
اإلنسانية  الوكاالت  كافحت  ذلك،  ومع  عالميًا،  تحديًا  يمثل  اللقاحات  في  المساواة  يزال عدم 
يمثل  التوافر  كان   535 الرئيسية.  االستضافة  مناطق  إلى  جرعات  على  للحصول  واإلنمائية 
مشكلة، وكذلك نقص التمويل لبدء برامج التطعيم الرئيسية في المناطق التي يصعب الوصول 

إليها .536

لم  ألنهم  أخرى، سواء  بطرق  الفيروس  من  أنفسهم  لحماية  أيًضا  النازحين  من  العديد  كافح 
يتمكنوا من شراء األقنعة والمعقمات ومواد النظافة األخرى، أو ألنهم يعيشون في ظروف 
تم  متاحا.  دائما  ليس  الصحي  والصرف  الماء  وكان  ممكناً،  التباعد  يكن  لم  حيث  مزدحمة 

اإلبالغ عن مثل هذه القضايا في مخيمات النازحين في بلدوين بالصومال. 

في أماكن أخرى، ربما لعبت الكوارث والنزوح دوًرا في زيادة انتشار كوفيد 19، وكانت 
تيمور - ليشتي بالفعل في قبضة موجة جديدة من اإلصابات عندما ضرب إعصار سيروجا 
إجالء آلالف  نتج عنه من  فيها وما  تسببت  التي  الفيضانات  لكن  نيسان،   / أبريل  في  البالد 
األشخاص ربما أدى إلى تفاقم تفشي المرض. 538 كما تم رفع اإلغالق الصارم لفترة وجيزة 
تُخزن  التي  المستودعات  الفيضانات على  أثرت  لتسهيل االستجابة حيث  المناطق  في بعض 

فيها المستلزمات الطبية واللقاحات.

أنماط النزوح والعودة والحلول الدائمة

االكتمال،  عن  بعيدة  داخليًا  النازحين  على  الوباء  لتأثيرات  رسمها  يمكننا  التي  الصورة  إن 
تغيير  أو  الداخلي  النزوح  بها في حدوث  التي تسبب  الكيفية  أقل حول  لدينا معلومات  ولكن 
أنماطه. ومع ذلك، توجد أدلة غير مؤكدة إلثبات أن بعض الناس فقدوا مصدر دخلهم وبالتالي 
منازلهم. تُظهر أمثلة من البرازيل والواليات المتحدة أن آالف األشخاص الذين أصبحوا بال 

مأوى بهذه الطريقة قد ُطردوا الحقًا من المستوطنات العشوائية التي أقاموها. 539

لم يعرقل كوفيد 19  تقديم المساعدة اإلنسانية والدعم للنازحين داخليًا ، مؤدياً إلى إطالة أمد 
نزوحهم فحسب، بل أدى إلى تراجع جهود التعافي وإعادة البناء والعودة .540 كان هذا هو 
يونيو  الذين نزحوا بسبب إعصار في  أوكالند  لمئات من سكان  بالنسبة  نيوزيلندا  الحال في 
الناجم عن تعطل سالسل  البناء  والفيضانات في أوائل سبتمبر. النقص الوطني في إمدادات 
الفيروس  انتشار  من  للحد  الصارمة  واإلجراءات  العمالة  بنقص  مصحوبًا  العالمية  التوريد 

يعيق اإلصالحات وإعادة اإلعمار حتى يومنا هذا. 541

يتعلق  فيما  سيما  ال  العراق،  في  المحرز  التقدم  األخرى  والتأثيرات  كوفيد  قيود  أعاقت  كما 
عن  المدفوعة  التعويضات  تحديًدا  أكثر  وبشكل  العدالة،  إلى  والوصول  المعيشة  بمستويات 
في  قال 56  العائدة،  األسر  بين  داعش. من  أزمة  دمرت خالل  أو  التي تضررت  المساكن 
المائة إن أكبر التحديات التي واجهوها في سعيهم إليجاد حل دائم كانت فقدان الدخل واآلثار 

االقتصادية الوطنية لكوفيد. وقال 58 في المائة إنهم فقدوا وظائفهم مؤقتًا نتيجة للوباء.542

98
In the Bounaye mahadra in 
Nouakchott, UNICEF Protec-
tion Specialist explains 
children how to protect 
themselves from covid-19.  
© UNICEF/UNI350977/Pouget

متطوعات صحة المجتمع من اإلناث في منطقة غوركا، نيبال،  حيث يقيم 
حوالي 25000 نازح من زلزال 2015. تدعم  اليونيسف الحكومة في توفير 

لقاحات كوفيد 19 لكل من النازحين  والمجتمعات المضيفة.
© UNICEF / UN0447354  / Prasad Ngakhusi، أبريل 2021.



99100

20
22

ي 
خل

لدا
ح ا

زو
الن

ن 
 ع

مي
عال

 ال
ير

قر
الت الجزء 2:

األطفال والشباب
 في حالة النزوح 

الداخلي

امرأة وطفل يعيشان في مخيم الزار بجمهورية إفريقيا الوسطى.  يعيش واحد 
من كل سبعة أشخاص تقريبًا في حالة نزوح داخلي  في جمهورية إفريقيا 

الوسطى. © Tom Peyre-Costa NRC،  فبراير 2021.
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هناك 33 مليون طفل وشاب دون سن 25 يعيشون في حالة نزوح 
داخلي، منهم 25.2 مليون طفل دون سن 18 و 11.4 مليون من 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاًما. يُجبر الماليين 
قادرين  غير  الكثيرين  يترك  مما  عام،  كل  ديارهم  من  الفرار  على 
ضئالة  مع  الطعام،  من  يكفي  ما  دون  المدرسة،  إلى  الذهاب  على 
سوء  لخطر  ومعرضين  الصحية،  الرعاية  على  الحصول  فرص 
يؤدي  قد  شهدوها.  التي  األحداث  من  والصدمات  والعنف  المعاملة 
يضر  مما  البعض  بعضها  عن  العائالت  تمزيق  إلى  أيًضا  النزوح 

بشدة برفاهيتهم.

اليافعين طفولتهم  العديد من األطفال لسنوات ويقضي بعض  يتشرد 
بأكملها في النزوح، مما يضاعف اآلثار السلبية التي قد يواجهونها. 

يعاني أولئك الذين يعيشون في حالة نزوح مطول من انتكاسة شديدة 
في تحقيق إمكاناتهم، وكانت هناك دعوات متكررة لحمايتهم ودعمهم 

بشكل أفضل.  543.

بشكل  ليست محسوسة  والشباب  األطفال  على  النزوح  آثار  إن  كما 
متساٍو. تختلف تجاربهم حسب العمر والجنس والخصائص األخرى. 
وال يشعر األفراد المعنيون باآلثار فحسب، بل تشعر بها أيًضا أسرهم 
لها  إن  اللحظة.   أو  محليًا  فقط  بها  يُشعر  أنها ال  كما  ومجتمعاتهم. 
على  وحتى  لسنوات  ككل  والمجتمعات  االقتصادات  على  تداعيات 

األجيال القادمة.

ملحة  مسألة  وحلها  والشباب  األطفال  نزوح  مشكلة  معالجة  تعتبر 
لحماية رفاههم الفوري والمستقبلي. إن القيام بذلك في نفس الوقت 
الذي يتم فيه تسخير الفرص التي تأتي مع االعتراف بهم كعوامل 
مخاطر  وتقليل  التنمية  مكاسب  لحماية  أيًضا  حيوي  أمر  للتغيير 

المستقبلية. األزمات 

الطرق التي تتفاعل بها تأثيرات النزوح المختلفة متعددة الجوانب، 
والديناميكيات المحلية محددة ومعقدة. ومع ذلك، يمكن إنشاء ثالث 

رئيسية: روابط 

التأثيرات على بعد واحد تؤثر على اآلخرين. فقد يؤدي فقدان . 1
العائالت  لجوء  إلى  المثال،  سبيل  على  العيش،  وسبل  الدخل 
أو  األطفال  عمالة  مثل  السلبية  التكيف  استراتيجيات  إلى 

المبكر. الزواج 

يؤدي . 2 قد  نطاقا.  أوسع  اجتماعية  آثار  لها  الفردية  اآلثار 
إنتاجية  أقل  مجتمعات  إلى  النهاية  في  المعطل  األطفال  تعليم 
مقاومة  أقل  يجعلهم  بدوره  وهذا  االقتصادية،  الناحية  من 
للصدمات المستقبلية وقد يؤدي إلى استمرار دورة األزمات.

يؤدي . 3 أن  يمكن  المستقبل.  على  تداعيات  لها  اليوم  تأثيرات 
الصغار  األطفال  لدى  التغذية  وسوء  الغذائي  األمن  انعدام 
البدنية  وصحتهم  رفاههم  على  بشدة  يؤثر  مما  التقزم،  إلى 

البالغين. مثل 

لدينا بالفعل فهم جيد نسبيًا للرابط األول، وقد قام عدد من التقييمات 
النازحين.  والشباب  األطفال  على  تأثيره  كيفية  بفحص  والدراسات 

544

والثالث موثق جيًدا على نحو متزايد ويتزايد االعتراف بأن األطفال 
قد  النزوح  أثناء  ولدوا  أو  الزمن  من  طويلة  لفترات  نزحوا  الذين 
يستمرون في الشعور بآثاره في مرحلة البلوغ، مما يقوض نموهم 
وقدرتهم على عيش حياة ُمرضية. سوء التغذية، وصدمات الطفولة، 
والحمل المبكر، والتي تميل إلى أن تكون أكثر انتشاًرا بين السكان 
أمثلة  ثالثة  هذه  الفردي،  النمو  على  تؤثر  مباشر  بشكل  المشردين 

ليس  المجتمعات،  على  تأثير  له  األفراد  نزوح  أن  كيف  بارزة. 
التعلم  فقدان  آثار  مثل  المجاالت،  لبعض  أدلة  توجد  جيدا.  مفهوما 
فقط  محدودة  المتاحة  المعلومات  ولكن  المستقبلية،  اإلنتاجية  على 

لمجاالت مثل األمن والصحة.

تفريغ  من  لمزيد  بالفعل  الموجودة  األدلة  إلى  التالية  األقسام  تستند 
اآلثار المتعددة األبعاد والزمنية للنزوح على األطفال والشباب. كما 
يسلطون الضوء على الروابط بين رفاهية الفرد والتنمية المجتمعية 
األطفال  لدعم  حجة  يقدمون  فإنهم  وبذلك،  المستقبل.  في  األوسع 
المشردين ليس فقط لحماية سالمتهم المباشرة وحقوقهم، ولكن أيًضا 
كمساهمة طويلة األجل في التنمية المستدامة والمجتمعات المتساوية.

يناقش هذا الجزء من التقرير أيًضا حقيقة أن األطفال والشباب غير 
مباشرة  عواقب  له  وهذا  النزوح.  بيانات  في  كبير  حد  إلى  مرئيين 
وإمكاناتهم،  وتطلعاتهم  احتياجاتهم  فهم  على  الجماعية  قدرتنا  على 
ال  المناسبة،  البرامجية  واالستجابات  السياسات  تحديد  هناك  ومن 

سيما في التخطيط طويل األجل لمنع النزوح وحلّه.

في سد  تبدأ  التي  الواعدة  المبادرات  قليل من  هناك عدد  ذلك،  ومع 
والشباب  لألطفال  المحددة  النظر  وجهات  وتأخذ  المعرفية  الفجوات 
من  مزيد  تعزيز  بهدف  هذه  على  الضوء  تسليط  يتم  االعتبار.  في 

االستثمار في الحلول التي تعالج بعض االعتبارات المذكورة أعاله.

۲٥٫۲م۱۱٫٤م۱۳٫۸م۷٫۸م

٤-۰۲٤-۱٥۱۷-۰ ۱٥-٤

الشكل 46: تفصيل العدد العالمي لألطفال والشباب الذين يعيشون في حالة نزوح داخلي حسب الفئة العمرية

الشكل 45: إجمالي عدد األطفال النازحين داخليًا حسب النزاع والعنف والكوارث حتى 31 ديسمبر 2021

أقل من ۰۰۰,۲٥
ال توجد بیانات عن ھذا المقیاس

٥۰,۰۰۱ - ۲٥,۰۰۱

۱,٥۰۰,۰۰۰ - ٥۰,۰۰۱

۳,۰۰۰,۰۰۰ - ۱,٥۰۰,۰۰۱

۱۰ دول أبلغت عن أعلى األرقام

أكثر من  ۳,۰۰۰,۰۰۰

ً 33 مليون نازح داخليا
تحت سن 25 نتيجة النزاع والعنف والكوارث

في 104 دولة وإقليم اعتباًرا من 31 ديسمبر 2021

يتم تقدير عدد النازحين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاًما من خالل تطبيق بيانات التوزيع العمري على المستوى الوطني من مراجعة عام 2019 للتوقعات السكانية في العالم 
)Revision of World Population Prospects 2019( التي أعدتها شعبة السكان بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم المتحدة على أرقام 

مخزون مركز رصد البيانات المستقلة للنزاع، والعنف والكوارث في نهاية عام 2021.

تُطبق النسبة المئوية إلجمالي عدد سكان كل بلد حسب الفئة العمرية الواسعة )في هذه الحالة 0-24( لكال الجنسين، المقدرة لعام 2020 )أقرب عام متاح حتى عام 2021(، 
على رقم مخزون IDMC لنهاية عام 2021. 

الحدود واألسماء والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني المصادقة أو القبول الرسمي من قبل مركز رصد البيانات المستقلة.

أفغانستان
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سوریا
۳,۲٦۰,۰۰۰

الیمن
۲,٥٥۳,۰۰۰
الصومال
۱,۹۹٦,۰۰۰

السودان
۱,۹٦٤,۰۰۰

نیجیریا
۲,۰۹۷,۰۰۰

جمھوریة الكونغو
الدیمقراطیة

۳,٦۰۱,۰۰۰

أثیوبیا
۲,٥٦۰,۰۰۰

كولومبیا
۲,۰٥٤,۰۰۰

جنوب السودان
۱,۱٦۷,۰۰۰
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اإلطار 1: التعريفات والفئات العمرية المستخدمة 
في هذا الجزء من التقرير

األطفال: األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما، أو الفئات العمرية من 
0 إلى 17 عاًما.

التي  البيانات  البلدان، لكن  المدرسة بين  المدرسة: تختلف تعريفات سن  سن 
جمعها معهد اليونسكو لإلحصاء تُظهر أن التعليم اإللزامي يبدأ في المتوسط 
عند ستة أعوام ويستمر حتى 15 عاًما، ويغطي في معظم الحاالت المرحلتان 
التنمية  )هدف  المستدامة  التنمية  هدف  الكاملة”546  واإلعدادية  االبتدائية 

المستدامة( 4 يدعو إلى 12 عاًما من التعليم اإللزامي بحلول عام 2030.

الشباب: تختلف األعمار المحددة لالنتقال من إعتمادية الطفولة إلى استقالل 
اإلحصائية،  لألغراض  والبلدان.  المجتمعات  وبين  آخر  إلى  فرد  من  الكبار 
تتراوح  الذين  األشخاص  بأنهم  الشباب  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  ف  تُعِرّ

أعمارهم بين 15 و 24 عاًما.547 

طفلة في سن المدرسة في موقع للنازحين في مديرية دار سعد، 
محافظة عدن، اليمن. © مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية / رانيا 

عبد الرحيم، مايو 2021.

الرجال والفتيانالنساء والفتيات مجموع
0-17 15-24 5-14 0-4 0-17  15-24  5-014-04-1517-524-014-4المنطقة 

جنوب الصحراء 
أفريقيا

6.9م2.8م3.7م2.2م6.7م2.7م3.6م2.2م13.6م5.5م7.3م4.4م

الشرق األوسط 
والشمال

أفريقيا

2.5م1.2م1.4م0.8م2.4م1.2م1.3م0.7م5م2.4م2.7م1.5م

1.6م0.8م0.9م0.5م1.6م0.7م0.9م0.5م3.2م1.5م1.8م0.9مجنوب آسيا 

1م0.6م0.5م0.3م0.9م0.6م0.5م0.2م1.9م1.1م1م0.5ماألمريكتان 

أوروبا و
آسيا الوسطى

0.4م0.2م0.2م0.1م0.4م0.2م0.2م0.1م0.8م0.4م0.5م0.2م

شرق آسيا و 
المحيط الهادئ

0.4م0.2م0.2م0.1م0.4م0.2م0.2م0.1م0.8م0.4م0.5م0.2م

الشكل 47: توزيع عدد األطفال النازحين داخليًا حسب المنطقة والفئات العمرية
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مستقبلهم في خطر: األطفال والشباب معرضون لخطر 
النزوح في جميع أنحاء العالم

في  والشباب  األطفال  للنزوح على  السلبية  اآلثار  الحد من  يساهم 
للتأثيرات  يكون  أن  يمكن  للجميع.  ازدهاًرا  أكثر  مستقبل  تحقيق 
آخر،  بُعد  على  مباشرة  آثار  التعليم،  مثل  حياتهم،  أبعاد  أحد  في 
التي  المباشرة  لآلثار  يكون  قد   .)48 الشكل  )انظر  الصحة  مثل 
فإن  لذلك،  صحتهم.  على  المدى  طويلة  تداعيات  منها  يعانون 
واحد  جانب  على  المباشرة  التأثيرات  من  أبعد  هو  ما  إلى  النظر 
الشاملة  لالستجابة  األساس  هو  والشباب  األطفال  حياة  من  فقط 

الناجحة. والوقاية 

والصحة  النزوح  بين  قوية  روابط  وجود  بالفعل  الدراسات  أظهرت 
المرتبطة  السيئة  المبكرة  الحياة  ظروف  وبين  ذاتيًا،  عنها  المبلغ 
بالنزوح واعتالل الصحة في وقت الحق من الحياة .554 واألهم من 
التأثيرات الفردية إلى آثار طويلة األجل  ذلك، ربما يمكن أن تؤدي 
التأثيرات  هذه  فهم  يجب  ككل.  المجتمعات  على  بل  األفراد،  على 

المتعددة وعالقاتها المتبادلة وأبعادها الزمنية بشكل أفضل.

من المهم أيًضا التمييز بين الطرق المختلفة التي يؤثر بها النزوح على 
لديهم  أخرى.  وعوامل  والجنس  العمر  على  اعتمادًا  والشباب  األطفال 

والعنف  النزاع  آلثار  العالم  أنحاء  جميع  في  األطفال  يتعرض 
والكوارث وتغير المناخ، مما يهدد سالمتهم وقدرتهم على االزدهار. 
ومع ذلك، ال توجد تقديرات سليمة لعدد األطفال المعرضين لخطر 
في  تزال  ال  نفسه  للنزاع  المخاطر  نمذجة  النزاع.  بسبب  النزوح 
مهدها، والنماذج المفاهيمية لمخاطر النزوح بسبب النزاع تعمل فقط 

على تسليط الضوء على تعقيد الديناميكيات المستخدمة.548

إن علم مخاطر النزوح بسبب الكوارث أكثر تقدًما قليالً. نحن نعلم 
أن األطفال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يميلون إلى أن 
يكونوا أكثر عرضة للخطر، وأنهم يتحملون وطأة آثار تغير المناخ 
التعلم، على األرض من حولهم وعلى  على رفاههم وقدرتهم على 

الثقافي.549 تراثهم 

ما لم يتم تعزيز تعهدات سياسة المناخ بشكل كبير، سيواجه أطفال 
تم  لو  حتى  متزايد.  بشكل  وشديدة  متكررة  أخطاًرا  اليوم  وشباب 
المزيد  مع  تنمو  ستظل  فإنها  بنجاح،  الفور  على  االنبعاثات  خفض 
المناخ ستستمر  تغير  تأثيرات  المتطرفة ألن  المناخية  الظواهر  من 
في االزدياد خالل السنوات القادمة. وهذا يعني أن األطفال والشباب 
وأن  الكوارث  بسبب  للنزوح  ومعرضون  للغاية  بالفعل ضعفاء  هم 

األجيال القادمة ستكون أكثر عرضة للخطر.

يقدر مؤشر مخاطر المناخ لدى األطفال أن حوالي مليار طفل، أو ما 
يقرب من نصف األطفال دون سن 18 في العالم، يعيشون في "بلدان 
شديدة الخطورة للغاية" .550 يتعرض حوالي 820 مليونًا لموجات 
أو  لألعاصير  مليونًا    870 و  المياه  لندرة  مليونًا   920 و  الحر، 
إلى  أيًضا  المياه  وندرة  الحر  موجات  تؤدي  أن  يمكن  الفيضانات. 
الجفاف وحرائق الغابات، مما يجبر الناس على ترك منازلهم تماًما 
المستوى  هذا  معادلة  ينبغي  ال  واألعاصير.  الفيضانات  تفعل  كما 
المرتفع من التعرض بمخاطر النزوح، لكنه مؤشر قوي على المكان 

الذي يكون فيه هذا الخطر أعلى.551

تكشف النمذجة األخرى عن كيفية زيادة مخاطر التعرض لظواهر 
الطقس المتطرفة على مدار الستين عاًما الماضية، والتي تسارعت 
 2020 عام  في  المولود  الطفل  أن  إلى  وتشير  المناخ.  تغير  بفعل 
سيشهد زيادة قدرها 6.8 أضعاف في موجات الحر مقارنة بالشخص 
المولود في عام 1960 وزيادة بمقدار 2.8 ضعف في الفيضانات 
.552 هناك حاجة إلى مزيد من االستثمار في السنوات القادمة لتقييم 

نطاق وتوزيع الموجات المرتبطة بخطر النزوح. 553

ما وراء التأثيرات الفورية

الشكل 48: األثر المتعدد األبعاد والزمني للنزوح على األطفال والشباب

۱
للنزوح تأثیر على 
جوانب مختلفة من 
حیاة الطفل النازح.

والتي یمكن أن یكون 
لھا تأثیر على المجتمع.

۲

فضال عن التأثیر 
على المستقبل.

۳

مسارات 
التأثیر

احتياجات وقدرات وتطلعات مختلفة تتطلب أنواًعا مختلفة من الدعم 
واالستقاللية التخاذ القرارات التي ستشكل مستقبلهم.

مخاطر  يواجهون  المثال،  سبيل  على  والشباب،  المراهقون 
مختلفة  تكون  أن  يجب  متزايدة  وتطلعات  قدرة  ولديهم  محددة 
المراهقة  تعتبر  سنًا.555  األصغر  باألطفال  الخاصة  تلك  عن 
والثقافية  االجتماعية  والمعايير  التوقعات  فيها  تبدأ  مرحلة  أيًضا 
أن  يُتوقع  التي  األدوار  تشكيل  في  االجتماعي  بالنوع  المتعلقة 
الخصوص  وجه  على  الفتيات  تكون  وعندما  األفراد،  يشغلها 
الجنسي  والعنف  المبكر  والزواج  االستغالل  لخطر  معرضات 

التعليم. من  واالستبعاد 

الحيوية  المجاالت  بعض  على  الضوء  نسلط  التالية،  األقسام  في 
لرفاهية الشباب وتطورهم - الحماية من األذى النفسي والجسدي، 
يؤثر  كيف  واستكشف   - والتعليم  والصحة  العيش،  وسبل  والفقر 
والمجتمعات  لألفراد  بالنسبة  حدة  على  فرد  كل  على  النزوح 

وعلى نطاق أوسع  المجتمع، سواء اآلن أو في المستقبل.
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۱
والتي یمكن أن تؤثر بدورھا على قدرتھم 

على الذھاب إلى المدرسة أو الحصول على 
عمل بسبب المخاطر األمنیة، 

ویمكن أن تزید من خطر التجنید 
في الجماعات المسلحة، 

۲

وتعرض رفاھھم في 
المستقبل للخطر.

۳

الحمایة

یمكن أن یؤثر النزوح الداخلي 
على وصول الشباب إلى الحمایة،

األطفال النازحون أكثر عرضة للعنف وسوء المعاملة واالستغالل 
وتعتبر  الخطر،  هذا  من  تزيد  عوامل  عدة  هناك  واإلهمال. 
مجموعات معينة، مثل القصر غير المصحوبين بذويهم واألطفال 
الفئات األكثر ضعفاً. يمكن أن  المنفصلين عن عائالتهم، من بين 
تستمر التأثيرات أيًضا مدى الحياة، إذا استمرت الصدمة الجسدية 
أو النفسية، وأحيانًا بعد فترة طويلة من انتهاء النزوح. يمكن أن 

يكون لهذه الصدمة تداعيات أخرى على أسرهم ومجتمعاتهم.

قد ينفصل األطفال عن عائالتهم أثناء فرارهم، وإذا فقدوا وثائق 
بدون  آخرون  يفر  قد  شملهم.  لم  الصعب  من  يكون  فقد  هويتهم، 
التي  الكارثة  أو  النزاع  انفصالهم عنهم في  أو  فقدهم  بعد  والديهم 

أدت إلى نزوحهم.556

األشقاء  برعاية  ويقومون  أسر،  أرباب  البعض  يصبح  قد 
مما  أكثر  مبكر  وقت  في  العمل  على  ويجبرون  سنًا  األصغر 
اآلخرين  وحياة  حياتهم  عن  بالفعل  مسؤولون  ألنهم  نظًرا  ينبغي. 
دعًما يتلقوا  أن  فيجب  األعباء،  تلك  لتحمل  وقتهم  يحين  أن  قبل 

عاتقهم. على  أخذوها  التي  المسؤوليات  عبء  يعكس  مخصًصا 

ذلك  في  بما  شديدة،  حماية  مخاطر  األخرى  المجموعات  تواجه 
أو  مثليين  يعتبرون  الذين  وأولئك  بالشارع  المرتبطين  األطفال 
مزدوجي  أو  جنسياً  متحولين  أو  الجنس  ثنائيي  أو  سحاقيات 
عن  يعزلهم  غالبًا  يواجهونه  الذي  التهميش  إن  الجنس.557 
واالعتداء  للحرمان  تعرضهم  خطر  من  ويزيد  الدعم  شبكات 

والعنف.

لضمان  النازحين  والشباب  األطفال  لجميع  ضروري  التوثيق 
بطاقات  أو  ميالد  لديهم شهادات  ليس  الذين  أولئك  الكافي.  الدعم 
أو  التعليم  من  القليل  على  يحصلون  قد  إقامة  وثائق  أو  هوية 
وقد  اإلطالق  على  عليها  يحصلون  ال  قد  أو  الصحية  الخدمات 
واستغاللهم.558  األطفال  لزواج  عرضة  أكثر  أيًضا  يكونون 
نظًرا ألن األطفال األصغر سنًا يميلون إلى االعتماد على وثائق 
والديهمـ فإن اإلنفصال عن األسرة قد يعني أنهم معزولون تماماً 

االجتماعية. والمساعدة  الحماية  عن 

حماية األطفال من سوء المعاملة والعنف

الشكل 49: مثال على مسارات التأثير لفقدان الحماية بسبب النزوح الداخلي

المخاطر  هذه  االعتبار  في  تأخذ  التي  الطفل  حماية  أنظمة  تعزيز 
هذا  في  الناجحة  االستثمارات  على  األمثلة  تشمل  ضروري.  أمر 
الشرطة  والمجتمعيين وضباط  االجتماعيين  العاملين  تدريب  المجال 
والمحامين والمدرسين في مجال حقوق الطفل وحمايته. إن مساعدة 
على  النزوح  تأثير  كيفية  فهم  على  األمامية  الخطوط  في  العاملين 
يجهزهم  الخدمات  إلى  الوصول  وإمكانية  وحقوقهم  األطفال  سالمة 
التهديدات  لمنع جميع أشكال اإلساءة واالستجابة لها وللتعرف على 

المحددة ومعالجتها.567

توجد أمثلة أيًضا على مستوى السياسات، بما في ذلك السياسة الوطنية 
ألفغانستان بشأن النازحين داخليًا لعام 2013، والتي تؤكد على أهمية 
حماية األطفال المشردين ولم شمل أولئك الذين انفصلوا عن والديهم 
بأسرهم.568 كيف يمكن أن يؤثر نقص الحماية على السلوك المستقبلي 
لألفراد أو الجماعات النازحة لم تتم دراسته بالكامل بعد، لكن األدلة 
يديم  العنف  بأن  األوسع  المالحظة  أن  إلى  تشير  المتاحة  المحدودة 

العنف تنطبق أيًضا على حاالت النزوح.569

األطفال  داخليًا  النازحون  يواجهها  التي  المالية  الصعوبات  تجبر  قد 
على االنخراط في أنشطة خطيرة مدرة للدخل، بما في ذلك الجريمة، 
أن  ُوجد  المسلحة.559  الجماعات  إلى  االنضمام  أو  الجنس  وممارسة 
داخليًا من نظرائهم غير  النازحين  بين  انتشاًرا  أكثر  عمالة األطفال 
النازحين في العراق، ال سيما بين األوالد، وهناك أدلة على االتجار 
النزوح  في مخيمات  الجنسي  األطفال واالستغالل  باألطفال وعمالة 
في شمال شرق نيجيريا .560 يمكن أيًضا إكراه البنات على الزواج في 

وقت مبكر، كما هو موثق في أفغانستان ونيبال واليمن.561

يواجه الفتيان والفتيات النازحون مخاطر مختلفة. الفتيات معرضات 
بشكل خاص للعنف القائم على النوع .563 من السهل اقتحام المالجئ 
المؤقتة في مخيمات النازحين، كما أن الفتيات الالئي يعشن في الخيام 
تكون  ما  غالبًا  الجنسي.  للعنف  كبير  بشكل  معرضات  هايتي  في 
الفتيات مسئوالت عن جلب الحطب والمياه وقد يتعرضن للهجوم عند 
يواجه األوالد خطًرا  الصومال.564  الحال في  ، كما هو  بذلك  القيام 
المثال  سبيل  على  المسلحة،  الجماعات  في  التجنيد  في  يتمثل  أكبر 
السودان  جنوب  في  نزحوا  الذين  بذويهم  المصحوبين  غير  األوالد 
والذين تم إغراؤهم باالنضمام إلى الجماعات المسلحة مقابل الحصول 

على الطعام.565

طفالن صغيران في قرية القناة التي غمرتها الفيضانات بجنوب السودان. 
© UNICEF / UN0548047 / Grarup، سبتمبر 2021.
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منظمة  قامت  البلدان.  بعض  في  التغذية  سوء  لمعالجة  جهود  تبذل 
التغذية  بشأن  تواصلها  وسائل  بتكييف   Plan International

الفهم  وسهلة  متاحة  تكون  أن  لضمان  السودان  وجنوب  مالي  في 
الحوامل  والنساء  الخامسة  سن  دون  المشردين  األطفال  آباء  على 
والمرضعات، أال وهم المستفيدون المستهدفون من قبل المنظمة.577 
برامج  وتنفيذ  لتخطيط  والحكومة  اليونيسف  تتعاون  الصومال،  في 
كجزء من االستجابات للطوارئ التي تشمل عالج سوء التغذية الحاد 
وتقديم المشورة بشأن التغذية والممارسات الصحية في المنزل.578 

ومع ذلك، ال يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. 

كما يلزم بذل المزيد من الجهود للتخفيف من اآلثار الصحية قصيرة 
المدى للنزوح. إذ يتعرض األطفال النازحون هو عرضة أكثر من 
السيئة  المعيشة  نتيجة لظروف  المعدية  باألمراض  غيرهم لإلصابة 
ونقص المياه النظيفة والصرف الصحي وقلة الوصول إلى التدابير 
المالريا  حاالت  المثال،  سبيل  فعلى  الصحية.579  والرعاية  الوقائية 
أعلى  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  في  النازحين  األطفال   بين 
يعطل  أن  للنزوح  يمكن  كما  النازحين.580  غير  نظرائهم  من  بكثير 
التطعيم في سوريا من 91  انخفضت معدالت  التطعيم.581   برامج 
في المائة قبل النزاع إلى 45 في المائة في عام 2017، مما أدى 

إلى عودة ظهور شلل األطفال.582

الجنسية  الصحة  خدمات  إلى  الوصول  إلى  االفتقار  يؤدي  قد 
التعرض  خطر  زيادة  جانب  إلى  النازحين،  للمراهقين  واإلنجابية 
المنقولة  باألمراض  اإلصابة  معدالت  ارتفاع  إلى  الجنسي،  للعنف 
المناعة  نقص  فيروس  ذلك  في  بما  الجنسي،  االتصال  طريق  عن 
تتراوح  الالئي  النازحات  الفتيات  المبكر.583  والحمل   ،HIV

أعمارهن بين 13 و 19 عاًما لديهن معدالت حمل أعلى من أقرانهن 
غير النازحات.584 في كولومبيا، أبلغت النساء والفتيات المشردات 
الالئي تتراوح أعمارهن بين 13 و 49 سنة عن زيادة بنسبة  40 

في المائة من حاالت الحمل غير المقصود.585  

وفي غياب خدمات تنظيم األسرة، فإن حاالت الحمل غير المقصود 
الوالدة  أثناء  طبية  لمضاعفات  المشردات  والفتيات  النساء  تعرض 
جمهورية  في  النازحات  النساء  بين  فمن  اآلمن.  غير  واإلجهاض 
الكونغو الديمقراطية الالئي أبلغن عن إجهاض متعمد، كان 60 في 
المائة منهن من صنع أنفسهن.586 باإلضافة إلى المخاوف المباشرة 
المبكر  الحمل  يؤثر  أن  أيًضا  المرجح  والرفاهية، من  الصحة  على 
وغير المقصود على تعليم الفتيات ودخلهن في المستقبل، نظًرا ألن 

الحمل غالبًا ما يؤدي إلى تركهن المدرسة.587  

الدعم  مع   - للنزوح  يمكن  العديدة،  السلبية  آثاره  من  الرغم  وعلى 
المناسب - أن يؤدي أيًضا إلى فرص أفضل لكسب العيش للشباب 
أن  المرجح  ومن  للكثيرين.  رئيسية  أولوية  وهي  داخليًا،  النازحين 
يكون هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة ألولئك الذين ينتقلون من 
المتأثرة  المناطق  من  أو  الحضرية،  المناطق  إلى  الريفية  المناطق 

بشدة بالنزاع أو العنف أو الكوارث إلى منطقة أكثر استقراًرا.

األمم  وبرنامج  الحكومة  تديره  سيراليون  في  واحد  مشروع  قام 
المتحدة اإلنمائي  ومنظمة CAUSE بهدف تحسين توظيف الشباب 
بدء  في  الشباب  النازحين  من  بدعم 5000  الوطني  المستوى  على 
لهم،  المهنية  والمشورة  التوجيه  وتقديم  الخاصة  التجارية  أعمالهم 

مما ساهم في زيادة الدخل واألمن الغذائي ألسرهم.588

إلى  الوصول  وإمكانية  داخليًا  النازحين  صحة  على  األدلة  تُظهر 
أسوأ  صحية  ونتائج  أكبر  تحديات  يواجهون  أنهم  الطبية  الخدمات 
من األشخاص اآلخرين المتأثرين بالنزاع في جميع أنحاء العالم.570 
آثار النزوح على صحة األطفال على وجه الخصوص لها عواقب 
المناطق  في  العيش  سبل  لتأمين  آباؤهم  يكافح  حيث  المدى  بعيدة 

المضيفة.

الصحية  التهديدات  إلى  فباإلضافة  واضح.  مثال  التغذية  سوء 
التغذية  سوء  فإن  األطفال،  بين  بها  المرتبطة  والوفيات  المباشرة 
التعليم  مستويات  بانخفاض  ويرتبط  والمعرفي،  البدني  النمو  يعيق 
البلوغ .571 تم ربط  واإلنتاجية االجتماعية واالقتصادية في مرحلة 
تساهم  قد   ،2 النوع  من  بالسكري  اإلصابة  مخاطر  بارتفاع  التقزم 
التغذية  وسوء  البنكرياس  وفشل  الدموية  واألوعية  القلب  أمراض 
النساء الحوامل في انخفاض الوزن عند الوالدة، مما قد يزيد  لدى 
األطفال  نمو  ويقوض  الوالدة  حديثي  األطفال  وفيات  مخاطر  من 
وصحتهم في المستقبل.572 هذه اآلثار لها آثار فورية وطويلة األجل 

على توفير الرعاية الصحية.

تُظهر تقييمات األمن الغذائي والتغذية بانتظام أن السكان النازحين 
أكثر ضعفاً، وأن انتشار سوء التغذية بين األطفال النازحين غالبًا ما 
يكون مرتفعًا. وقد أدى ذلك إلى وفاة المئات في شمال شرق نيجيريا 
في السنوات األخيرة ، فيما تظهر على آالف آخرين أعراض حادة 
مرتفعة  التغذية  سوء  معدالت  تكون  قد  معتدلة.574  إلى  خفيفة  أو 
يمثل  التي  المناطق  في  حتى  داخليًا  للنازحين  بالنسبة  بشكل خاص 
فيها انعدام األمن الغذائي تحديًا أوسع. فمعدل سوء التغذية الحاد بين 
في   20 عن  يزيد  المثال،  سبيل  على  تشاد،  في  النازحين  األطفال 

المائة، مقارنة بـ 16 في المائة ألقرانهم غير النازحين.575

واألسر  األفراد  على  التغذية  سوء  آثار  أن  إلى  التقديرات  وتشير 
 3.5 حوالي  العالمي  االقتصاد  تكلف  ككل  والبلدان  والمجتمعات 
تريليون دوالر سنويًا، أي ما يعادل 500 دوالر للفرد، 576 ويمكن 

أن يؤدي انعدام األمن الغذائي أيًضا إلى نزوح جديد ومتكرر.

ضمان األمن الغذائي والصحة البدنية 

الشكل 50: مثال على مسارات تأثير انعدام األمن الغذائي بسبب النزوح الداخلي

۱
مما قد یؤدي بدوره
 إلى سوء تغذیتھم، 

زیادة تعرضھم لألمراض، 
التي من المحتمل أن تؤثر 

على مجتمعات بأكملھا،

النزوح الداخلي یؤثر على 
۲صحة األطفال العقلیة،

یؤثر النزوح الداخلي على 
حصول األطفال على الغذاء،

۳

األمن 
الغذائي 
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الصحة 
النفسیة

والتي بدورھا یمكن أن تحد من 
قدرتھم على التعلم في المدرسة، 

مما قد یؤدي إلى مشاكل 
سلوكیة أثناء نموھم،

النزوح الداخلي یؤثر على 
صحة األطفال العقلیة،

وتعریض رفاھھم للخطر 
في غیاب الدعم النفسي واالجتماعي.

كما أن للنزوح آثار مباشرة على الصحة العقلية لألطفال وسالمتهم 
األهمية  بالغ  أمر  اآلثار  هذه  من  وحمايتهم  واالجتماعية،  النفسية 
الجسدي واالستغالل. يشمل الضرر  العنف  مثل حمايتهم من  تماماً 
االجتماعية،  والشبكات  الصداقات  وفقدان  األسرة،  تفكك  المحتمل 
للنزوح  العامة  الصدمة  أو  المتصورة،  أو  الحقيقية  الفرص  ونقص 

واألحداث التي أدت إليه.

والكوارث  والعنف  النزاع  مشاهدة  أو  تجربة  من  الصدمة  آثار  إن 
المنزلي  العنف  في  الزيادات  مع  جنب  إلى  جنباً  بالوثائق،  مثبتة 
مستويات  المتأثرة  المجتمعات  تُظهر  النزوح.  أثناء  المعاملة  وسوء 
عالية من اضطراب ما بعد الصدمة )PTSD(، ال سيما بين النساء 
واألطفال. 590 والعبء االقتصادي الضطراب ما بعد الصدمة على 

األفراد والمجتمعات كبير أيًضا.590

تمت دراسة الضغط النفسي المحدد واإلضافي للنزوح، ولكن التقييم 
األفضل والحد من هذه اآلثار مهم لرفاهية األطفال الفردية وللتنمية 

المستدامة في البلدان التي تتعامل مع نزوح واسع النطاق .591

مع  للتعامل  مجهزين  النازحون  والشباب  األطفال  يكون  ما  نادًرا 
العدواني،  السلوك  تأخذ محنتهم شكل  وقد  والصدمات،  االضطراب 
الالإرادي  التبول  أو  النوم  المدرسة، ومشاكل  في  التركيز  وصعوبة 

592.

للمعاناة من  النازحين في كولومبيا أكثر عرضة  ُوجد أن المراهقين 
القلق واالكتئاب بمقدار الضعف مقارنة بأقرانهم غير النازحين، وأكثر 
من أربعة أضعاف احتمالية محاولة االنتحار وحوالي ستة أضعاف 
احتمالية اإلصابة باضطراب ما بعد الصدمة .593 قال المعلمون في 
وينزعجون  عدوانيين  العنف  بسبب  النازحون  التالميذ  أن  إثيوبيا 
 594. االمتحان  وقت  في  اإلجهاد  من  عليهم  يغمي  وأحيانًا  بسهولة، 
في  داخليًا  النازحين  المراهقين  بين  العقلية  الصحة  مشكالت  وأدت 
التسرب من  بما في ذلك  آثار جسدية  إلى  والية كاشين في ميانمار 

المدرسة وتعاطي المخدرات والكحول والمشاركة في الجريمة. 595

الصحة  على  األمد  طويلة  آثار  أيًضا  الطفولة  لصدمات  يكون  قد 
بمرض  اإلصابة  خطر  زيادة  ذلك  في  بما  والعافية،  الجسدية 
 596 المخدرات.  وتعاطي  والسمنة،  القلب،  ومشاكل  السكري، 
جنوب  دارفور،  في  النزوح  مخيمات  في  األطفال  أرباع  ثالثة 

PTSD الصدمة  بعد  ما  اضطراب  عالمات  أظهروا  السودان، 

والمراهقون   597 االكتئاب.  عالمات  أظهروا  المائة  في  و38  
أيًضا  أفادوا  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  في  النازحون 
غير  نظرائهم  من  الصدمة  بعد  ما  من اضطراب  أعلى  بمستويات 

النازحين.598

في  منعدم  أو  واالجتماعي  النفسي  الدعم  من  القليل  هناك  أن  يبدو 
المناطق المتضررة من النزوح، ولكن إذا ظلت أعراض الصدمة 
أكثر  قال  مزمن.  عقلي  مرض  إلى  تتطور  أن  يمكن  عالج،  دون 
في  االستطالع  شملها  التي  النازحة  األسر  من  المائة  في   50 من 
واحًدا  طفاًل  لديها  أن   2021 عام  في  الوسطى  أفريقيا  جمهورية 
على األقل تظهر عليه أعراض المرض العقلي، مقارنة بـ 35 في 

النازحين.599 المائة من نظرائهم غير 

باإلضافة إلى الدعم الفوري لعالج الصدمات والتوتر، هناك حاجة 
إلى استثمارات طويلة األجل في خلق السالمة النفسية واالجتماعية 
إلنشاء  خاص  بشكل  مهمة  جوانب  ثالثة  هناك  والشباب.  لألطفال 
أساس قوي لرفاهية الشباب: الوصول إلى فرص مجدية، والشعور 

باالرتباط والقدرة على صنع القرار.600

للتخفيف من هذه اآلثار، وهناك دروس يمكن تعلمها  توجد فرص 
عن  كثيًرا  بها  يُستشهد  دراسة  هناك  التاريخية.  الحاالت  من 
عامي  بين  المولودين  الفنلنديين  البالغين  بين  والمراضة  الوفيات 

1927 و 1944 والمشردين خالل الحرب العالمية الثانية "لم تجد دعم صحة األطفال العقلية
اإلجبار  في  المتمثل  المؤلم  الحدث  بأن  القائلة  للفرضية  دعم  أي 
المدى"  الطفولة له عواقب صحية سلبية طويلة  أثناء  الهجرة  على 
يصبحوا  أن  من  النازحين  منع  في  فنلندا  سياسة  فعالية  تعتبر   .

النتيجة.601 في هذه  اقتصاديًا عامالً رئيسياً  محرومين 

وسريالنكا  وكينيا  وكولومبيا  وبنغالديش  أفغانستان  منها  دول 
واليمن لديها قوانين وسياسات وطنية بشأن النزوح الداخلي تعترف 
بحاجة األطفال المشردين للدعم النفسي واالجتماعي. حمايتهم من 
أفغانستان والعراق  المجتمع في  العمل االستغاللي، وأهمية رعاية 

وأوغندا. وسريالنكا  والصومال 

إلى  الحاجة  والتنموية  اإلنسانية  المنظمات  معظم  أدركت  لقد 
توفير أكثر من مجرد الصحة األساسية والتعليم لألطفال والشباب 

النازحين.
الخدمات  في  كامل  بشكل  االجتماعي  النفسي  الدعم  دمج  يتم  لم 
الدراسية  المناهج  في  أو  اإلنسانية  األزمات  في  سواء  التعليمية، 
الوطنية، لكن االستثمار يتزايد وأمثلة الممارسات الجيدة تتضاعف 

)انظر اإلطار 2(.

اإلطار 2: السالمة النفسية واالجتماعية في 
الفصول الدراسية

يدمج مجلس الالجئين النرويجي )NRC( السالمة النفسية واالجتماعية 
لألطفال  مخصص  دعم  تقديم  خالل  من  التعليمية  خدماته  في 
من   )BLP( األفضل  التعلم  برنامج  يتكون  الفصل.  في  المتضررين 
األطفال،  لجميع  الدعم    BLP1 األولى  المرحلة  تقدم  ثالث مراحل، 
الذين يواجهون صعوبة  BLP2  الطالب  الثانية  المرحلة  وتستهدف 
  BLP3 في تدخالت المجموعات الصغيرة، فيما توفر المرحلة الثالثة
الناتج  الكوابيس وأعراض اإلجهاد  لمعالجة  نهًجا سريريًا متخصًصا 

عن الصدمات األخرى.

البرنامج  يجمع  ترومسو،  جامعة  من  الخبراء  مدخالت  خالل  من 
بين أهداف المجلس النرويجي لالجئين المتمثلة في توفير التعليم في 
حاالت الطوارئ لألطفال والشباب النازحين مع تخفيف اآلثار النفسية 

واالجتماعية والصدمات الناجمة عن محنتهم. تغطي المراحل الثالث 
المراحل المختلفة للنزوح، من المساعدة الفورية في حاالت الطوارئ 
بموجب المرحلة BLP1 إلى الدعم طويل األجل أثناء النزوح المطول 

.BLP3 والتعافي بموجبالمرحلة
الشكل 51: مثال على مسارات تأثير الصحة النفسية المتأثرة بسبب النزوح الداخلي
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۱
والتي بدورھا یمكن أن تؤثر 

على استقرارھم النفسي 
ورفاھھم، 

وتحد من قدرتھم على المساھمة 
في مجتمعاتھم كعوامل للتغییر،

یؤثر النزوح الداخلي على 
۲حصول األطفال على التعلیم، 

وتقلل من فرص كسب 
العیش عندما یكبرون.

۳

 التعلیم 

عادة  تعليمهم.  على  مباشر  تأثير  له  والشباب  األطفال  نزوح  إن 
في  ولكن  فقط،  أسابيع  أو  أيام  لبضعة  أحيانًا  الدراسة،  يقطع  ما 
حاالت أخرى لفترات أطول بكثير.604 ال يؤثر هذا على التحصيل 
النفسي  رفاههم  على  أيًضا  يؤثر  بل  فحسب،  لألطفال  التعليمي 
كسب  وفرص  االجتماعية  وحياتهم  وصحتهم  وأمنهم  االجتماعي 

المستقبل.605 في  العيش 

على  الوقت،  بمرور  أوسع  تأثيرات  أيًضا  األخير  لهذا  يكون  قد 
إن  كما  المنطقة.  أو  المجتمع  في  العاملة  القوى  على  المثال  سبيل 
صدمة  تفاقم  تشمل  قد  والتي  التعليم،  لتعطل  النفسية  الصحة  آثار 

النزوح، قد يكون لها بالمثل عواقب أوسع على المدى الطويل.

يساهم الحضور في المدرسة في رفاهية األطفال وصحتهم ويساعد 
على معالجة انعدام األمن الغذائي من خالل توفير وجبات مدرسية 
سيما  ال  والشباب،  لألطفال  آمنة  أماكن  أيًضا  المدارس  توفر   606.

في البيئات الهشة وما بعد النزاع.607

استمرار التعليم في النزوح

ينظر األطفال والشباب المشردون للتعليم باعتباره "لبنة أساسية لحلول 
يواجهون  الحال،  واقع  في  ذلك،  ومع   608. لمحنتهم  األجل"  طويلة 
العديد من العقبات التي تحول دون ذلك. البعد عن المدرسة هي واحدة 
الذين  للنازحين  بالنسبة  بها، ال سيما  التي يستشهد  أكثر األشياء  من 
يعيشون في ضواحي المدينة، أو في أراض غير مأهولة سابقًا أو في 

مخيمات النزوح .609

لتسجيل أطفالهم،  التي يحتاجونها  المستندات  فقدوا  قد يكون آخرون 
أو قد يؤدي الوصم والحواجز اللغوية إلى إعاقة حضورهم. بالنسبة 
في  المدارس  لدى  يكون  ال  قد  الحضور،  على  القادرين  ألولئك 
مع  للتعامل  التدريس  هيئة  أعضاء  من  يكفي  ما  المضيفة  المناطق 
تدفق النازحين داخليًا وقد تكون الفصول الدراسية مكتظة. وفي أماكن 
أخرى قد ال تتوفر المدارس  على اإلطالق. وقد ال تكون المدراس 
في بعض مناطق آمنة، أو قد تكون متضررة أو مدمرة أثناء الكوارث 
أو النزاعات، أو يعيش فيها النازحون داخليًا ويستخدمونها كمالذ.610

الشباب عبر 17  النازحين  أن  التقييم من عام 2021  بيانات  تُظهر 
النازحين.611  حالة نزوح يحصلون على تعليم أقل من أقرانهم غير 
من  أقل  أن  أفغانستان  في  المسح  شملها  التي  النازحة  األسر  أفادت 

الشكل 52: مثال على مسارات تأثير فقدان الوصول إلى التعليم بسبب النزوح الداخلي

إلتحقوا  عاًما   17 و   6 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  أطفالها  نصف 
بالتعليم الرسمي مقارنة بنظرائهم غير النازحين. في المدرسة، مقابل 
في  وتاهوا  تيالبيري  منطقتي  في  السكان.  بين عامة  المائة  في   57
النيجر، حيث زاد النزوح بشكل كبير في عام 2021 ، كان لدى 75 
في المائة من األسر النازحة طفل واحد على األقل خارج المدرسة، 

مقارنة بنسبة 57 في المائة بين عامة السكان.

أمام  كبيًرا  عائقًا  التكلفة  تعتبر  األمنية،  المخاوف  إلى  باإلضافة 
انخفاًضا  دائًما  يعني  النزوح  نظًرا ألن  النازحين  من  للعديد  التعليم 
كبيًرا في الدخل، مما يجعلهم أقل قدرة على تحمل الرسوم المدرسية 
أو الزي المدرسي أو اإلمدادات أو الوجبات أو المواصالت. حتى 
النفقات  في  العائالت على مساعدة  مجانيًا وتحصل  التعليم  كان  إذا 
التعليم. وقد  ذات الصلة، فقد ال يكون ذلك كافيًا إلبقاء أطفالهم في 
الرغم  على  المدرسة  عن  بالصومال  مقديشو  في  البعض  إبعاد  تم 
من هذه المساعدات للبحث عن عمل أو طعام لمساعدة أسرهم على 

على  يعتمد  التعليم  أمام  عائقا  تشكل  التي  التكلفة  مدى  العيش.613 
التي شملتها  األسر  المائة من  في  قالت 38  داخليا.  النازحين  حالة 
كانت  هذه  إن  العراق  في  المخيمات  خارج  تعيش  والتي  الدراسة 

العقبة الرئيسية أمامهم، مقارنة بـ 18 في المائة في المخيمات.614

التعليم  أمام  عوائق  النازحين  األطفال  من  معينة  مجموعات  تواجه 
والذين  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  تشمل  وهذه  غيرها.  من  أكثر 
يتحدثون  والذين  األقليات،  أو  األصليين  السكان  لمجتمعات  ينتمون 
لغة مختلفة عن المجتمعات المضيفة، وفي كثير من األحيان الفتيات 

)انظر أضواء كاشفة، ص 115 و 117(.615

طفل صغير في برنامج تعليمي للمجلس النرويجي لالجئين في هرات، 
أفغانستان، يرفع يده لمشاركة رسمه حول نفسه في المستقبل الذي

يظهر مستقباًل مشرقًا كمدرس.
© عناية هللا آزاد / المجلس النرويجي لالجئين، أبريل 2021.
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هذه الفتاة الشابة المعوقة، أصلها من حلب، تعيش اآلن مع أسرتها في 
مخيم في إدلب. أصيبت قبل خمس سنوات جراء ذخائر غير منفجرة. رغم 

أنه تم تزويدها بأطراف صناعية، إال أن أقرب مدرسة بعيدة جًدا عن 
المخيم وال يمكنها الوصوإلليها. © UNOCHA / علي الحاج سليمان، 

أبريل 2022.

إثيوبيا  الذين يدعمون اإلدماج في  الممارسين  المقابالت مع  تكشف 
اإلعاقة  ذوي  النازحين  األطفال  أن  والصومال  ونيجيريا  ونيبال 
الدعم  وتلقي  المدرسة  في  التسجيل  في  كبيرة  عقبات  يواجهون 
ووسائل  المباني  الشائعة  العقبات  تشمل  الحتياجاتهم.  المخصص 
مواد  إلى  الوصول  تعذر  إلى  باإلضافة  دخولها،  يتعذر  التي  النقل 
كافياً  تدريباً  المدربين  المعلمين  ونقص  وتكلفتها،  الخاصة  التدريس 
نجد  العوامل األخرى  بين  برايل. ومن  التعليمية مثل كتب  والمواد 
االجتماعية  العار  ووصمة  أطفالهم،  سالمة  حول  الوالدين  مخاوف 

التمييزية. والسياسات 

البيانات من سوريا، والتي تُظهر أن ٪60  تنعكس هذه الرؤى في 
من األشخاص المعاقين النازحين داخليًا الذين تتراوح أعمارهم بين 
من   ٪73 بـ  مقارنة  المدرسة،  إلى  يذهبون  كانوا  عاًما   17 و   12
أولئك الذين ليس لديهم إعاقة. ذكر حوالي ربع األسر التي بها أفراد 
من ذوي االحتياجات الخاصة وأطفال خارج التعليم أن التكلفة هي 

السبب الرئيسي لعدم إرسال أطفالهم إلى المدرسة. 618

كما أضافت جائحة كوفيد -19 إلى التحديات التي يواجهها األطفال 
التكنولوجيا  لديهم  يكن  لم  الكثيرين  أن  إلى  بالنظر  اإلعاقة،  ذوي 

واألجهزة المساعدة للتعلم عن بعد.

حقيقة أن البيانات المتعلقة بتجارب األطفال النازحين ذوي اإلعاقة 
السياسات  تطوير  وتعيق  وضوًحا  أقل  البيانات  تلك  تجعل  محدودة 
أمثلة  هناك  ذلك،  ومع  األطفال.  أولئك  إدماج  لتحسين  والبرامج 
أن  يمكن  الشامل  للتعليم  المزدوج"  المسار  "نهج  أن  تظهر  واعدة 
يعزز نتائجهم .  وينطوي هذا على تكييف البرامج السائدة مع إجراء 
تدخالت مصممة خصيًصا لتلبية االحتياجات المحددة لألطفال ذوي 

اإلعاقة وأسرهم. 

المحلية في  المنظمات  Light for the World مع  تعمل منظمة 
مخيمات  في  اإلعاقة  ذوي  لألطفال  التعليم  إلتاحة  السودان  جنوب 
الشامل  التعليم  على  المعلمين  بتدريب  المشروع  يقوم   622 النزوح. 
والمهارات مثل برايل ولغة اإلشارة. كما يقدم لألطفال مواد تعليمية 
وأجهزة مساعدة. دعم المشروع 280 طفالً من ذوي اإلعاقة ودرب 

97 معلًما اعتباًرا من عام 2019.

برنامج  اليونيسف  أدارت  السورية،  الحكومة  مع  وبالتنسيق 
الوصول  لتحسين  اإلعاقة  ذوي  األطفال  ألسر  النقدية  التحويالت 
المستفيدة،  لألسر  االستقصائية  الدراسات  وكشفت  الخدمات،  إلى 
التي نزح 37 في المائة منها، عن انخفاض بنسبة 68 نقطة مئوية 
في التسرب من المدرسة. 624  وارتفعت نسبة األطفال ذوي اإلعاقة 

الحاصلين على تعليم متخصص من 14 إلى 29 في المائة. 

القصيرة  واشنطن  مجموعة  مثل  البيانات  جمع  أدوات  استخدام  تم 
لمجموعة  الطفل  عمل  ووحدة   )WG-SS( الوظيفي  األداء  حول 
النازحين ذوي اإلعاقة بشكل  لتحديد األطفال  اليونيسف   / واشنطن 
تقييم  قام  شموالً..  األكثر  البرامج  وإبالغ  المسوحات  في  أفضل 
في    )MCNA(  2020 لعام  المجموعات  متعددة  االحتياجات 
العراق بدمج مجموعة العمل  )WG-SS( داخل وخارج مخيمات 
النزوح وتضمن أسئلة إضافية حول العوائق التي تحول دون التعليم.
627 تضمنت خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2021، التي استرشدت 

عن  التعلم  لتحسين  تدابير  والعمل،  االجتماعية  الشؤون  وزارة  بها 
بعد لألطفال النازحين والعائدين باستخدام نهج يراعي اإلعاقة. 628

يمكن للعوائق التي تحول دون التعليم الشامل أن تعزز التهميش من 
خالل تقويض االندماج االجتماعي لألطفال ذوي اإلعاقة. كما يمكن 
مجانية  مدرسية  وجبات  إلى  وصولهم  عرقلة  أيًضا  العوائق  لتلك 
المستقبل.  نفسية واجتماعية، والحد من فرص عملهم في  وخدمات 
يعد ضمان حصول األطفال ذوي اإلعاقة على التعليم بشكل عادل 
والرفاهية  الفوري  التعلم  من  لكل  ضروريًا  أمًرا  النزوح  أثناء 

ونموهم على المدى الطويل.

نقطة ضوء: عوائق أمام األطفال  النازحين المعاقين 
وممارسات واعدة
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تواجه الفتيات النازحات حواجز أمام التعليم أكثر من أقرانهن الذكور. 
التي  تفاقم األعراف االجتماعية الضارة  إلى  النزوح  غالبًا ما يؤدي 
تميز وتقلل من قيمة تعليم الفتيات، والتي تخلق، جنبًا إلى جنب مع 
العنف القائم على النوع االجتماعي والزواج المبكر والحمل، عقبات 
أمام التعلم. 629 وتشمل العقبات األخرى مخاوف الوالدين بشأن سالمة 

الفتيات ونقص المعلمات.

كانت النسبة المئوية للفتيان أكبر من الفتيات في المدارس في أربع 
االلتحاق  معدل  ارتفع   .2021 عام  في  بمسحها  قمنا  نزوح  حاالت 
إلى   90 من  للنزوح  نتيجة  نيجيريا،  جوس،  في  للفتيان  بالمدارس 
93 في المائة، بينما انخفض بالنسبة للفتيات من 89 إلى 81 بالمائة 
لديهم أطفال  الذين  المستجيبين  )انظر الشكل 53( .630 أشار غالبية 
خارج المدرسة إلى التكلفة على أنها السبب الرئيسي، خاصة بالنسبة 

للفتيات.

تعد الموارد المالية المحدودة لألسر النازحة واحدة من أكثر العوائق التي 
يتم اإلبالغ عنها بشكل متكرر والتي تحول دون تعليم الفتيات. من بين أولئك 
الذين شملهم االستطالع في مقديشو في عام 2019 والذين كسبوا أكثر 
من 60 دوالًرا في الشهر، كانت 92 في المائة من الفتيات في المدرسة، 

المائة لألسر التي يقل دخلها عن 50 دوالًرا  مقارنة بنسبة 77 في 
أطفالهم  من  أي  الختيار  المضطرون  واألمهات  اآلباء  الشهر.  في 
األحيان  من  كثير  في  األوالد  يرسلوان  قد  المدرسة  إلى  سيرسلونه 
مع إبقاء الفتيات في المنزل للمساعدة في األعمال المنزلية ورعاية 

األطفال. 632

بدون بذل جهود متضافرة لتحسين الوصول، قد يكون التعليم الثانوي 
متاًحا فقط لفتاة واحدة من كل ثالث فتيات في البلدان المتضررة من 
األزمات بحلول عام 2030. يشكل هذا مصدر قلق كبير نظًرا ألن 
التعليم يوفر العديد من المسارات للفتيات المشردات لتحسين وضعهن 

الحالي وتأمين مستقبل أكثر إشراقًا.

يكشف البحث الذي أجراه صندوق Malala عن العديد من الفوائد 
المحتملة المرتبطة بالتحصيل التعليمي للفتيات بشكل عام. 634 هناك 
وتحسين  الدخل  وزيادة  الثانوية  المرحلة  إكمال  بين  قوية  روابط 
من  يزيد  أنه  كما  والرفاهية.  والتغذية  والصحة  المعيشة  مستويات 
القدرة الشخصية والقدرة على اتخاذ القرار ورأس المال االجتماعي 

والمشاركة المؤسسية.

نقطة ضوء - التغلب على الحرمان:
 فوائد تحسين وصول الفتيات إلى التعليم

بنین

الصومال
(كوكاسیا)

بنات

٪۷٦

أثي���ا
(غود)

كولومب�ا
(كو�اس�ا)

�ا ن�ج��
(جوس)

٪۷۱

٪۹۳
٪۸۸

٪۹۳

٪۸۱

٪۹۱
٪۸۷

تكسب النساء الحاصالت على تعليم ثانوي ضعف الراتب، والنساء 
كلما  تقريبًا.  أضعاف  ثالث  يكسبن  جامعي  تعليم  على  الحاصالت 
زاد تعليم النساء، زادت احتمالية عملهن بدوام كامل. تكسب النساء 
الالئي أكملن المدرسة االبتدائية ما بين 14 إلى 19 في المائة أكثر 

من غير المتعلمات على اإلطالق.

الجنسية  بصحتها  المرأة  معرفة  من  الثانوي  التعليم  يزيد  كما 
واإلنجابية. كل عام يحصلون عليه يقلل من احتمال الزواج قبل سن 
18 بمقدار ست نقاط مئوية. تنخفض أيًضا احتمالية الحمل المبكر، 
معرفتهن  تحسين  إلى  الثانوية  المرحلة  يكملن  اللواتي  أولئك  ويميل 
باألمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز وخطر عنف 

الشريك أيًضا ينخفض بشكل كبير.

تتراكم هذه المزايا لجميع الفتيات ولكنها جميعها أكثر أهمية بالنسبة 
وأكثر  العمل  في  أكبر  حواجز  يواجهن  اللواتي  النازحات،  ألولئك 
عرضة للعنف القائم على النوع االجتماعي والحمل غير المقصود 

واألمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي.

هناك فوائد نفسية اجتماعية للتعليم أيًضا. بالنسبة للفتيات النازحات 
مساحة  المدارس  توفر  محنتهن،  من  نفسية  بصدمات  المصابات 
المضيفة. وجد  المجتمعات  في  باالندماج عضويًا  لهن  آمنة وتسمح 
ثانوي  تعليم  على  الحاصالت  النساء  أن  أيًضا   Malala صندوق 
لبناء  حاسم  أمر  وهو  إيثاًرا،  أكثر  بشكل  يتصرفن  أن  المرجح  من 

عالقات هادفة.

بلدهن،  مؤسسات  النساء عن  تصورات  أيًضا  الثانوي  التعليم  يغير 
تحقق  ال  التي  الحكومات  عن  للرضا  احتمالية  أقل  يجعلهن  مما 
وإعطاء  السياسية  المشاركة  على  ذلك  يحفزهن  أن  يمكن  النجاح. 

أصواتهن التي تشتد الحاجة إليها لصياغة مستقبلهن.

النازحات  للفتيات  فورية  واألكثر  الفردية  الفوائد  إلى  باإلضافة 
ومجتمعاتهن، فإن تحسين وصولهن إلى التعليم هو المفتاح لمعالجة 
واالقتصادية  االجتماعية  والتنمية  السالم  وتحقيق  القضايا  هذه 

المستدامة.

)2021 ،IDMC( الشكل 53: نسبة الفتيان والفتيات النازحين في المدرسة )البيانات: مركز رصد النزوح الداخلي

تمكنت فتاة صغيرة تقيم حاليًا في تيالبيري، النيجر، من إعادة االتصال بزمالئها في 
الفصل وأقرانها بعد تلقي الدعم النفسي واالجتماعي للمساعدة في التعامل مع تجربتها 

الخاصة مع النزوح  © Tom Peyre-Costa / NRC، أبريل 2022.
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إن تكلفة التقاعس عن معالجة وصول األطفال النازحين إلى التعليم 
أن  المقدر  من  القصير.  المدى  على  السلبية  اآلثار  بكثير  تتجاوز 
تؤدي كل سنة دراسية إلى زيادة قدرة الفرد على الكسب بنسبة 10 

في المائة في العديد من البلدان. 

سعت العديد من الدراسات إلى تحديد األثر االقتصادي للتغيب عن 
كوفيد  بوباء  المرتبط  المدارس  إغالق  ضوء  في  سيما  ال  التعليم، 
إذا  أنه  دولة  بيانات من 157  إلى  يستند  تقييم حديث  ويقدر   .19-
عن  التعلم  إجراءات  وكانت  أشهر  سبعة  لمدة  المدارس  أغلقت  تم 
متوسطه  ما  األطفال  يخسر  أن  يمكن  كبير،  حد  إلى  فعالة  بعدغير 
أما    637 المحتمل على مدى حياتهم.  الكسب  25،680 دوالًرا من 
 638 فالمتوسط 15229.  الكاريبي  الالتينية والبحر  بالنسبة ألمريكا 

دوالر خسارة للكسب المحتمل على مدى الحياة.
 

قد يبقى األطفال النازحون بال مدرسة لفترة أطول من بضعة أشهر 
يفوتون  ال  إنهم  الذاتي.  التعلم  لمواصلة  الموارد  إلى  يفتقرون  وقد 
إنهم  بل  مستقبلية،  لوظائف  المهارات  وتطوير  التعلم  فرصة  فقط 
أيًضا معرضون لخطر نسيان ما تعلموه بالفعل، مما قد يدفعهم إلى 

الوراء أكثر. 639

وال تقتصر آثار ضياع الكسب المحتمل على الفرد، بل لها تداعيات 
واسعة ودائمة على االقتصادات ككل من خالل خفض الناتج المحلي 
طويل  التأثير  ويقدر   640 الضرائب.  وعائدات  السنوي  اإلجمالي 
مليون   2.8 عودة  عدم  عن  الناجم  السوري  االقتصاد  على  المدى 
من   ٪  5.4 إلى  يصل  بما  للنزاع  نتيجة  المدرسة  إلى  أبًدا  طفل 
المفهوم  طبقت  التي  الدراسات  تبين  كما  اإلجمالي،  المحلي  الناتج 
أن  التعليمية  البديلة على االستثمارات  الفرصة  لتكاليف  االقتصادي 

الفوائد تفوق بكثير التكاليف. 642

لألطفال  الجيد  التعليم  استمرار  أن ضمان  االعتبارات  هذه  توضح 
أيًضا  هناك  الجميع.  ومستقبل  لحاضر  سليم  استثمار  هو  النازحين 
أدلة متزايدة على أنه من خالل زيادة فرص الدخل للشباب وتعزيز 
احتمالية  من  يقلل  التعليم  فإن  واالقتصادية،  االجتماعية  التنمية 
النزاع، ومعه خطر النزوح في المستقبل. جعل النظم الشاملة وليس 
خدمات  دمج  يساعد  السالم.  بناء  جهود  لدعم  فعالة  أداة  الموازية 
تشجيع  على  أيًضا  النازحين  واألطفال  المضيفين  لألطفال  التعليم 
التماسك االجتماعي، مما يجعل األنظمة الشاملة وليس الموازية أداة 

فعالة لدعم جهود بناء السالم. 

النازحين  حياة  على  للنزوح  الهائلة  السلبية  اآلثار  من  الرغم  على 
داخليًا، إال أنه يمكن أن يؤدي في بعض األحيان إلى الوصول إلى 
خدمات أفضل. أظهرت األبحاث التي أجريت بين 528 نازًحا في 
 35 أن  واليمن  ونيجيريا  وميانمار  والعراق  وكولومبيا  أفغانستان 
بالمائة ممن شملهم االستطالع يعتقدون أن التعليم الذي تلقاه أطفالهم 
في المناطق المضيفة لهم كان جيًدا أو جيًدا جًدا. فقط 21 في المائة 

 فقط شعروا بالشيء نفسه فيما يتعلق بمناطقهم األصلية. 
المحلي ويساعد  لالندماج  الشهية  يبني  التعليم  إلى  الوصول  تحسين 
على ثني النازحين عن العودة إلى مناطق المنشأ المحرومة أو غير 
اآلمنة. قال الكثيرون في إثيوبيا إن تحسين الوصول إلى الخدمات، 
المجتمعات  في  للبقاء  قوي  حافز  بمثابة  كان  التعليم،  سيما  وال 
في  المدارس  إغالق  أدى  ذلك،  من  العكس  وعلى  لهم.  المضيفة 
المناطق المضيفة بما في ذلك المخيمات في منطقة سنجار بالعراق 
إلى عودة النازحين إلى مناطقهم األصلية على الرغم من المخاطر 
من  أخرى  جولة  إلى  تؤدي  أن  يمكن  والتي  هنا  المستمرة  األمنية 

النزوح.

يشارك األطفال في درعة، سوريا، في برنامج تعليمي للمجلس النرويجي 
لالجئين تم إنشاؤه لألطفال خارج المدرسة للمساعدة في إعدادهم للتعليم 

الرسمي وعكس أي آثار سلبية للنزوح على تعطيل وصولهم إلى تعليم جيد. 
© Tareq Mnadili / NRC، ديسمبر 2020.
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يجب  عاًما.   25 عن  العالم  في  داخليًا  المشردين  معظم  أعمار  تقل 
األشخاص  لجميع  أفضل  مستقبل  وضمان  الغد  عالم  إعداد  يبدأ  أن 
أظهر  وقد  وقيادتهم.  النشطة  بمشاركتهم  النزوح  من  المتضررين 
البعض بالفعل أنه يمكنهم المساهمة في الحلول ولهم الحق المعترف 

به في القيام بذلك.

يعد التعرف على كيفية تأثر األطفال والشباب بالنزوح أمًرا ضروريًا 
هذه  من  استفادة  أقصى  لتحقيق  إليه  يحتاجون  الذي  الدعم  لتوفير 
القدرات وتحقيق إمكاناتهم األوسع. 648 وبالمثل، إشراكهم في تصميم 
حيوي  أمر  لمحنتهم  واإلنمائية  اإلنسانية  االستجابات  وتقييم  وتنفيذ 

لضمان أن تكون التدخالت شاملة وفعالة على المدى الطويل.

والحماية  اإلغاثة  قانون  مثل  الجيدة،  الممارسات  على  أمثلة  توجد 
الطارئ لألطفال في الفلبين التي جرى تطويرها بالتشاور مع الشباب، 
وهي أول سياسة وطنية في العالم تضع مبادرات لمنع النزوح وحماية 
على  تركز  التي  التدابير  من  مجموعة  ويشمل  النازحين.  األطفال 
الطفل لتلبية االحتياجات األساسية، وإنشاء مراكز لإلجالء واالنتقال 
ضد  الحماية  وزيادة  بذويهم  المصحوبين  غير  أو  األيتام  لألطفال 
االتجار باألطفال وإساءة معاملتهم. كما أنها تركز على تدابير تحسين 

جمع البيانات ورصدها. 

 Jovenes counter الهندوراسية  المنظمة  بقدر  االعتراف  تم 
مع  المجتمعي  لعملها  العنف،  ضد  الشباب  أو   ،la Violencia

النزوح  تقديم مشروع قانون حول  إذ نجحت في  النازحين داخليًا. 
األمثلة  من  والعديد  هذا  يُظهر   651. الوطني  المؤتمر  في  للمناقشة 
المحلية  المنظمات  في  التطوع  يلعبه  الذي  الحيوي  الدور  األخرى 
الشباب  استعداد  عن  أيًضا  وتكشف   652 الشباب.  يقودها  التي 
فاعلين  يكونوا  وأن  األزمات،  في  المستجيبين  كأول  لالنخراط 
الكوارث  بعد  السالم  وبناء  المجتمع  بناء  إعادة  في  أساسيين 

والنزاع والنزوح .653

على سبيل المثال، ينسق نازح سابق يبلغ من العمر 24 عاًما في 
مركز  في  النازحة  المجتمعات  لدعم  المتطوعين  من  فريقًا  اليمن 
جماعي. قال ثمانون في المائة من المشاركين في استطالع حديث 
كولومبيا  في  النزوح  من  داخليًا  النازحين  الشباب  مواقف  حول 
إنهم يساهمون في االستجابة لـ كوفيد -19 ، بما في ذلك من خالل 
النشاط ومشاركة معلومات الصحة العامة. وبالمثل، ساعد الشباب 
على  سوريا  في  المضيفة  والمجتمعات  النازحة  المجتمعات  من 

العامة. الصحية  والرسائل  المعلومات  نشر 

المتعلقة  المبادرات  من  القليل  فإن  األدلة،  هذه  من  الرغم  على 
وتخطيط  المشكالت  تحليل  في  والشباب  األطفال  تُشرك  بالنزوح 
صنع  عملية  إن  نظرهم.  وجهات  تهميش  إلى  يؤدي  مما  الحلول، 
مخاطر  مواجهة  في  القرية  توطين  إعادة  بشأن  فيجي  في  القرار 
المثال، تقع إلى حد كبير  المناخ، على سبيل  الكوارث وآثار تغير 
في أيدي كبار السن الذين يرون أن هذه الخطوة هي المالذ األخير. 

ومع ذلك، يميل األطفال والشباب لدعم الفكرة. 

أماكن  في  النازحين  المجتمع  أفراد  بين  مماثلة  اختالفات  توجد 
أخرى. أشارت دراسة استقصائية أجريت مؤخًرا في دارفور إلى 
المخيمات  في  تعيش  التي  النازحة  األسر  من  المائة  في   86 أن 
فرص  إلى  االفتقار  بسبب  األصلية  مناطقها  إلى  العودة  تفضل 
الشباب،  أظهر  جانبهم،  من  المضيفة.   المنطقة  في  العيش  كسب 
الذين شكلوا 35 في المائة من النازحين داخليًا، تفضيلهم لالندماج 
المختلفة هذه بشكل  النظر  التقاط وجهة  يتم  لم  ذلك،  المحلي. ومع 
المشاركة  جلسات  من  فقط  ظهرت  لقد  المسح.  بيانات  في  كاٍف 

الشباب. بنشاط للحصول على آراء  التي سعت  المجتمعية 

دعوهم يقودون: األطفال والشباب كعوامل للتغيير

وكولومبيا  الكاميرون  في  الشباب  النازحين  مع  المشاورات  تظهر 
من  عادةً  استشارتهم  يتم  ال  أنه  أيًضا  السودان  وجنوب  ونيجيريا 
العمر،  عن  النظر  بغض  المساعدات.  ومقدمي  المجتمع  قادة  قبل 
النساء  تميل  عوائق.  أنها  على  أيًضا  والجنس  اإلعاقة  تحديد  تم 
االستشارات  من  االستبعاد  إلى  الخصوص  وجه  على  الشابات 
دون  المسؤولين  مع  بالتعامل  لهن  يُسمح  لم  الحاالت  بعض  وفي 
وجود رجل.ومع ذلك، أرادت األغلبية الساحقة من المشاركين في 
المشاورة أن تُسمع أصواتهم وأن تشارك في عمليات صنع القرار 

659. المحلية 

على  الشباب  النازحين  تشجيع  يجب  الحماس.  هذا  استغالل  يجب 
في  نشط  بدور  للقيام  ودعوتهم  واحتياجاتهم  رغباتهم  عن  التعبير 
كما  مجتمعاتهم.  وعلى  عليهم  تؤثر  التي  التدخالت  وتنفيذ  تخطيط 
وعالمي.  إقليمي  بدعم  المحلية  ومبادراتهم  تطلعاتهم  تعزيز  يمكن 
 SDNS و   Youth- Connekt مثل  شبكات  توسيع  يمكن 
إلى  يسعون  الذين  النازحين  الشباب  وتستهدف  لتشمل   Youth

إيجاد حلول دائمة.
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ال تزال التحديات في رسم صورة عالمية لألطفال والشباب في حالة 
بجمع  البيانات  متزايد من جامعي  يقوم عدد  قائمة.  الداخلي  النزوح 
الجنس  حسب  المصنفة  المحلي  المستوى  على  المعلومات  ونشر 
والعمر، ولكن الفئات العمرية ليست موحدة، مما يجعل من الصعب 
تجميع األرقام على المستوى الوطني. هذا النوع من المعلومات حيوي 
ديموغرافية  مجموعة  كل  تواجه  وشاملة.  هادفة  استجابات  لضمان 
مخاطر محددة ولها احتياجات محددة يجب أن تأخذها التدخالت في 
تعليمية  ومدخالت  غذائية  مكمالت  إلى  الرضع  يحتاج  قد  االعتبار. 

لألطفال في سن المدرسة وتدريب مهني للشباب.

البيانات  في  خاص  بشكل  مرئيين  غير  داخليًا  النازحون  األطفال 
العالمية والوطنية. بالمقارنة مع أولئك الذين يعبرون الحدود الدولية 
عندما يجبرون على مغادرة منازلهم، فإن أولئك الذين بقوا في بالدهم 

ال يُعرف مصيرهم إلى حد كبير. 

تسجيلهم  يتم  ما  فنادراً  األصدقاء،  أو  العائلة  مع  مالذًا  وجدوا  إذا 
كنازحين. يتم تسجيل أولئك الذين في مخيمات النزوح بشكل أفضل 
إلى حد ما، لكنهم يمثلون أقلية من جميع النازحين داخليًا في جميع 
أنحاء العالم. التصنيف العمري محدود أيًضا ألي نوع من البيانات، 

وبشكل خاص لبيانات النزوح الداخلي. 

األطفال  ومع  حول  البيانات  وجمع  تحديد  في  لوجستية  قيود  هناك 
أخذ  مثل  المعتادة  األساليب  تصبح  النزوح.  حالة  في  والشباب 
التمثيلية تحديًا ال يمكن  المفصلة  البيانات  العشوائية وتوليد  العينات 
معالجته إال من خالل استثمارات إضافية في تمارين تحديد النطاق 
النوعية. هناك  البيانات  الثانوية وجمع  البيانات  التحضيرية وتحليل 
عن  البيانات  جمع  إمكانية  مدى  من  تحد  أخالقية  اعتبارات  أيًضا 

األطفال )انظر اإلطار 3(.

لألطفال  اإلطالق  على  خياًرا  المكتوبة  المواد  تكون  ال  قد 
األصغر سنًا، وقد يتعين تصميم البدائل لتالئم قدراتهم.

إجراء  عند  البالغ  الشخص  أو  الوالدين  أحد  وجود  يكون  قد 
مقابلة مع الطفل يهدف إلى حمايته، ولكنه قد يمثل أيًضا عقبة 
ال  قد  السرية.  وضمان  دقيقة  معلومات  على  الحصول  أمام 
يتمكن األطفال المعرضون لخطر أكبر أو األكثر احتياًجا، مثل 
يعانون  الذين  أو  المنخفضة  التعليم  أو مستويات  اإلعاقة  ذوي 
جمع  تمارين  في  المشاركة  من  اجتماعية،  نفسية  ضائقة  من 

البيانات القياسية .663

توجيهية وأدوات  مبادئ  بتطوير  المنظمات  العديد من  قامت 
تصميم  تم  النازحين.  األطفال  عن  البيانات  لجمع  محددة 
 Save the Children Durable أدوات  مجموعة 
عام  في  نُشرت  التي   ،Solutions for Children

التقدم نحو إنهاء النزوح من منظور الطفل.  2019، لرصد 
وقد أجرت Plan International  مناقشات لمجموعات 
نيجيريا  في  النازحين  الشباب  مع  نوعية  ومقابالت  مركزة 
تجربتهم  لفهم   2020 عام  في  السودان  وجنوب  وكولومبيا 
أن  يمكن  وكيف  الحلول  حول  آرائهم  والتقاط  النزوح  في 

فيها. يساهموا 

اإلطار 3: أخالقيات جمع البيانات حول األطفال 
والشباب

النازحين  األطفال  المعلومات حول  من  مزيد  إلى  بحاجة  نحن 
مشاركتهم  ضمان  خاص  بشكل  الصعب  من  ولكن  داخليًا، 
جميع  مع  الحال  هو  كما  األولية.  البيانات  جمع  تمارين  في 
الموضوعات، يجب على البحث، أوالً وقبل كل شيء، أال يسبب 
أي ضرر، مما يعني أنه يجب أال يشكل خطًرا على المشاركين 
.662 يمكن أن يشكل هذا مشكلة للبالغين النازحين داخليًا أيًضا، 
في الحاالت التي يمكن أن يتسبب فيها النزوح في وصمة العار 

أو التمييز أو حتى تهديدات لسالمتهم الجسدية.

النزوح على حياتهم يمكن  تأثير  النازحين عن كيفية  إن سؤال 
استعادة  على  إجبارهم  خالل  من  ضرر  في  أيًضا  يتسبب  أن 
تدابير  في حالة عدم وجود  بها.  التي مروا  الصادمة  األحداث 
قد  لهم  حدث  ما  حول  تفاصيل  طلب  فإن  مخصصة،  حماية 
يعرضهم أيًضا لالنتقام من الجناة. يجب أن تأخذ جميع البيانات 
التي يتم جمعها عن األشخاص النازحين داخليًا في االعتبار هذا 

المبدأ األساسي وأن تضمن سالمة المشاركين ورفاههم.

تنشأ مشكالت إضافية في حالة مشاركة األطفال، مثل التواصل 
المراعي للعمر الذي يضمن فهمهم للغرض من التمرين واألسئلة 

المطروحة، وأنهم قادرون على توفير المعلومات المطلوبة.

مرئيين سد الفجوات المستمرة في البيانات  لبناء مستقبل للجميع غير  يكونون  النزوح  حالة  في  يولدون  الذين  األطفال  إن 
بدرجة أكبر .665 تعتبرهم بعض البلدان نازحين داخليًا، لكنهم ليسوا 
مغادرة  على  يُجبروا  لم  ألنهم  نظًرا  الدقيق،  للتعريف  وفقًا  كذلك 
الخبراء  مجموعة  نشرتها  التي  الدولية  التوصيات  تنصح  منازلهم. 
المعنية بإحصاءات الالجئين والنازحين داخليًا )EGRIS( في عام 
النازحين  عدد  من  سيزيد  بذلك  القيام  ألن  احتسابهم   بعدم   2020
بدوره  سيعطي  مما  داخلي،  نزوح  هناك  يكن  لم  لو  حتى  داخليًا 

إحساًسا زائفًا بتدفق النازحين.666

منفصلة  مجموعة  اعتبارهم  يتم  بأن   EGRIS يوصي  ذلك،  ومع 
إدراجهم في  داخليًا" حتى يمكن  بالنازحين  المرتبطين  "السكان  من 
السياسات والبرامج. بعض االستجابات اإلنسانية والبرامج الوطنية 
تعتبرهم بالفعل على أساس أنهم متأثرون بنزوح والديهم ويجب أال 

يكونوا غير مرئيين في البيانات .667 

صورة لطفل نازح داخليًا يبحث عن  مأوى آمن في مدرسة صالح الدين 
التابعة  لألونروا. © أونروا / محمد حناوي، أيار 2021.
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16 - 281         

ISCED 0-3 school-age
population exposed
to floods

Schools
(Sources: IDMC, based on IIEP-UNESCO 2022)

The boundaries, names and the designations used on this map do not imply o�cial endorsement or acceptance by IDMC.

المستخدمة  الرسمية  والبيانات  اإلحصاءات  تعرضت  لطالما 
الشمولية.  إلى  افتقارها  بسبب  النتقادات  وتنموية  إنسانية  ألغراض 
قد يتم استبعاد األشخاص األكثر تهميًشا بالفعل والذين هم في أمس 
الحاجة إلى الدعم لمجموعة واسعة من األسباب، ألسباب ليس أقلها 
صعبًا  البيانات  هذه  مثل  جمع  يكون  قد  المصنفة.   البيانات  نقص 
ألن األشخاص األكثر هامشية قد ال يكونون قادرين على القراءة أو 
الكتابة، أو العيش في أماكن يتعذر الوصول إليها أو التحدث بلغات 
األقليات، أو ألنهم ال يملكون عنوان منزل وبالتالي لم يتم تضمينهم 

في اإلحصاءات أو االستطالعات. 668

التي   2030 عام  خطة  تتضمن  المشكلة،  هذه  معالجة  أجل  من 
اعتمدتها األمم المتحدة في عام 2015 هدفًا محدًدا يتمثل في "زيادة 
بشكل  المناسب  الوقت  وفي  وموثوقة  الجودة  عالية  بيانات  توافر 
كبير، مصنفة حسب الدخل والجنس والعمر والعرق وحالة الهجرة، 
في  الصلة  ذات  األخرى  والخصائص  الجغرافي  والموقع  اإلعاقة 

السياقات الوطنية ".669

البيانات  تصنيف  إلى  أيًضا  الدولية   EGRIS توصيات  تدعو 
تاريخ  إلى  باإلضافة  الميالد،  ومكان  وتاريخ  والجنس  العمر  حسب 
واألخير،  األولي  للنزوح  الرئيسي  والسبب  واألخير،  األول  النزوح 

الحالية، اإلقامة  و  المعتاد  العيش  ومكان  النزوح،  حاالت  وعدد 
سواء تم تهجير الوالدين أيًضا ونوع السكن. 670 القليل من مجموعات 
في  خمسة  تضمنت  الواقع،  في  ذلك.  تفعل  وجدت،  إن  البيانات، 
من  شكالً   2021 عام  في  جمعناها  التي  السجالت  من  فقط  المائة 

أشكال التصنيف العمري، ونصفها من نيجيريا.

عندما يتم تصنيف البيانات حسب العمر، فإنها تميل إلى أن تقتصر 
التفصيل.  من  مزيد  دون  عاًما   18 سن  دون  األطفال  عدد  على 
لديهم  والشباب  المدرسة  في سن  واألطفال  الرضع  فإن  ذلك،  ومع 
احتياجات مختلفة للغاية من حيث الحماية والرعاية الصحية والتعليم 
وسبل العيش. هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات التفصيلية، ليس 
فقط حسب الفئة العمرية ولكن حسب العمر الفعلي، ال سيما لتوفير 
التعليم في حاالت الطوارئ وأثناء التعافي وإعادة اإلعمار .671 في 
هذه  لسد  مبتكرة  مناهج  تطوير  تم  بيانات حقيقية،  حالة عدم وجود 

الفجوة )انظر اإلطار 4( 672

اإلطار 4: تقديرات السكان في سن المدرسة للتعليم 
في حاالت الكوارث

أطلق   )IIEP( التربوي  للتخطيط  الدولي  اليونسكو  معهد 
السكان  عدد  تقديرات  إلنتاج   2021 عام  في  أداة   )IIEP(
مفتوحة  والبرامج  البيانات  بين  يجمع  فهو  المدرسة.  سن  في 
المصدر واألدبيات اإلحصائية ذات الوصول المفتوح للوصول 
على  العمرية  الفئة  من  بدالً  الفعلي  العمر  حسب  أرقام  إلى 
نقطة  من  مربع.  متر   100 حدود  في  جداً،  المحلي  المستوى 
البداية هذه، يمكن استقراء أي فئة عمرية للمدرسة لمطابقة أي 
منطقة جغرافية، بغض النظر عن الحدود اإلدارية.وهذا يسمح 
الفيضانات  مثل  للمخاطر  المدرسة  سن  في  السكان  بتعرض 

والعواصف والجفاف. 

تسمح هذه المعلومات للمخططين ومقدمي الخدمات وأصحاب 
دقيق  مستوى  على  التعليم  متطلبات  بتقدير  اآلخرين  المصلحة 

الشكل 54: المناطق المتأثرة والسكان في سن المدرسة والمرافق المدرسية المعرضة للفيضانات في جنوب السودان

التصنيف حسب العمر وخصائص أخرى  التعليم في 
حاالت الطوارئ. 

ووضع خطط االستعداد إن إضافة المدارس إلى التحليل، بما في 
ذلك موقعها وحجمها وخصائصها الهيكلية، تدعم جهود اإلغاثة 
المجتمعية  والمرافق  التي تضررت  المدارس  تحديد  من خالل 
مراكز  أو  طارئة  مالجئ  أو  كمدارس  استخدامها  يمكن  التي 

موارد )انظر الشكل 54(.

عدد  تقدير  فقط  ليس  الممكن  من  يجعل  النهج  هذا  أن  كما 
األشخاص المعرضين بشكل مباشر، في هذه الحالة للفيضانات، 
ولكن أيًضا أولئك المعرضين بشكل غير مباشر، مثل األشخاص 
الذين يعيشون في المناطق المجاورة الذين قد يعانون من آثار 
تكون  قد  النازحين.  تدفق  أو  الغذائي  األمن  انعدام  مثل  ثانوية 
تتجاوز  التي  نطاقا  األوسع  اإلغاثة  لجهود  قيمة  معلومات  هذه 

توفير التعليم.

كيفية  على  مباشر  تأثير  أيًضا  لها  األخرى  والجوانب  اإلعاقة  وحالة  الجندر 
هذه  حول  إضافية  معلومات  مطلوب  واحتياجاتهم.  للنزوح  األطفال  تجربة 
غير  من  يكون  ما  غالبًا  ألنه  عليها  الحصول  الصعب  من  ولكن  الخصائص، 
أو  الوطني  المستوى  على  الديموغرافي  التوزيع  بيانات  استخدام  الممكن 

العالمي كما نفعل مع الفئات العمرية.

إن توافر بيانات اإلعاقة متفاوت للغاية عبر البلدان وتختلف معدالت اإلعاقة. 
يعاني حوالي 15 في المائة من سكان العالم من إعاقة، لكن الرقم في بعض 
البلدان أعلى من ذلك بكثير، ال سيما أثناء النزاع وفي أعقابه. بعد عقود من 
البالد  في  البالغين  السكان  من  المائة  في   80 يعيش  أفغانستان،  في  الحرب 
لديهم إعاقة .673 تظهر دراساتنا بين النازحين داخليًا أيًضا تباينات كبيرة في 
المائة في  المائة في جوس، نيجيريا إلى 20 في  معدالت اإلعاقة، من 2 في 

كولومبيا. كوكاسيا، 

البيانات المتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة متناثرة بشكل خاص، ولكن يُعتقد أنهم 
يمثلون حوالي 10 في المائة من األطفال دون سن 17 عاًما في جميع أنحاء 
العالم. عدد الذين يعيشون في نزوح غير معروف، على الرغم من أن 2٪ من 
األسر النازحة التي شاركت في بحثنا في كوكاسيا قالت إن أحد أفراد األسرة 

الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 14 عاًما كان يعاني من إعاقة.

السكان  مجتمعات  من  داخليًا  المشردين  بالشباب  المتعلقة  المعلومات  أن  كما 
معها  يصعب  لدرجة  جًدا  نادرة  الجنسية  األقليات  مجموعات  أو  األصليين 
محاولة تقدير عددهم ناهيك عن الظروف التي يعيشون فيها. وبدالً من ذلك، 
واحتياجات  تحديات  مواجهتهم  احتمال  من  الرغم  على  مرئيين  غير  يظلون 
يعرضهم  قد  عنهم  البيانات  جمع  مجرد  فإن  المواقف،  بعض  وفي  محددة، 

للخطر.

ومع ذلك، يعد هذا النوع من المعلومات شرًطا أساسيًا لتصميم الدعم الشامل 
والفعال لألطفال والشباب النازحين، ألن جوانب مختلفة من هويتهم تتحد معًا 
وتطورهم  ورفاههم  سالمتهم  لضمان  امتياز.  أو  وتمييز  وعيوب  مزايا  لخلق 
إلتقاطها  يجب  المعلومات  هذه  ومنتجين.  وسعداء  أصحاء  بالغين  ليصبحوا 
وفهمها لضمان سالمتهم ورفاههم وتطورهم ليصبحوا بالغين أصحاء وسعداء 

ومنتجين.

باإلضافة إلى البيانات المصنفة، هناك حاجة أيًضا إلى تحليل مفصل، ال سيما 
في حاالت النزوح التي طال أمدها لتقديم الدعم للسعي إليجاد حلول دائمة. 676 
المجتمعات والشباب في وقت مبكر في عملية  يعني إشراك  التحليل  مثل هذا 

جمع البيانات والمشاركة معهم بنشاط طوال الوقت.
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إنه من الصعب تقدير احتياجات األطفال النازحين الفورية وطويلة المدى للتغذية 
احتياجات حماية  تقييم  أن  بيد  الصحي والصحة،  المياه والصرف  أو  والتعليم 
قوية حول  بيانات  الحصول على  يمكن  أكثر صعوبة ألنه ال  أمر  الطفل هو 
شيوع الحوادث. يمكن أن يؤدي تضمين األسئلة في االستطالعات وجهود جمع 
البيانات األخرى إلى تعريض المستجيبين لخطر الضرر، كما أنه ال يؤدي إلى 
الجنسي  الحساسة مثل االعتداء  القضايا  يتم اإلبالغ عن  نتائج ذات مغزى. ال 
والعنف المنزلي واالستغالل على أي حال، مما يعني أن البيانات التي تم جمعها 

حول شيوعها غير موثوقة.

الحماية لألطفال في  تقييم مخاطر  اإلطار 5: 
حاالت الطوارئ

إن الصعوبات في جمع البيانات حول احتياجات حماية الطفل بين 
النازحين تجعل المستجيبين اإلنسانيين ووكاالت الحماية يحاولون 

االستجابة لقضية تخفى عليهم طبيعتها ونطاقها الحقيقيين.

في محاولة للتحايل على هذه المشكلة، يقوم نهج جديد بتقييم مخاطر 
االحتياجات  تحديد  من خالل  تحدث  التي  الطفل  حماية  حوادث 
وأطر التحليل )NIAFs( بدالً من محاولة قياس نطاقها. الفرضية 
األساسية، التي تتماشى مع إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين 
الوكاالت  )IASC(، هي افتراض أن العنف وسوء المعاملة يحدثان 
ضد األطفال والشباب المشردين، وتحديد المواقف التي من المرجح 

أن يحدث فيها بسبب انهيار تدابير الحماية االجتماعية. 

تبادل البيانات وقابلية التشغيل البينيتقييم مخاطر الحماية بشكل آمن وموثوق

تقوم أنواع مختلفة من الكيانات بجمع البيانات عن األطفال والشباب النازحين، بما في 
ذلك المنظمات اإلنسانية ووزارات التعليم ووكاالت األمم المتحدة ومنظمات المجتمع 
بالنسبة  أولوياتهم في االعتبار.  أخذ  ذلك مع  الوطنية. كل  المدني ومكاتب اإلحصاء 
للبعض، قد يكون تقييم االحتياجات الصحية لألطفال ذوي اإلعاقة في موقع معين؛ بالنسبة 
آلخرين، التحصيل التعليمي للفتيات في سن الدراسة االبتدائية في منطقة متأثرة بالجفاف.

هذا التنوع، وحقيقة أنه يمكن تعريف المشاركين بمصطلحات مثل "األطفال المتأثرين 
باألزمة" بدالً من "األطفال النازحين داخليًا"، يجعل من الصعب تحديد مصادر البيانات 
هذه واستخدامها. كما أن جامعي وناشري بيانات النزوح ال يمتلكون دائًما القدرة والموارد 
للنظر في مشاركة البيانات وإمكانية التشغيل البيني في عملياتهم، نظًرا ألنهم يجمعون 

الكثير من معلوماتهم أثناء األزمات وحاالت الطوارئ.

يتطلب كل قطاع أيًضا تقسيًما عمريًا مختلفًا وفقًا للمدارس الوطنية أو األنظمة الصحية. 
تميل أعمار المدرسة إلى البدء من حوالي ثالث إلى خمس سنوات، لكن المناهج االبتدائية 
والثانوية تختلف في الطول والفئة العمرية. تستهدف برامج التغذية األطفال من مختلف 
األعمار، من صفر إلى ستة أشهر، ومن ستة إلى 12 شهًرا، ومن 12 شهًرا إلى خمس 
سنوات، مما يؤدي إلى إنشاء العديد من األقسام الفرعية للبيانات المصنفة حسب العمر.

يؤدي هذا إلى عدم كفاءة جماعية إذا كانت المنظمات المختلفة التي تسعى إلى معالجة 
قضايا مماثلة غير مدركة لعمل بعضها البعض وتكرر الجهود بدالً من سد الفجوات 
المعرفية. يعد االتفاق على تعريفات معيارية لجمع البيانات عن األشخاص النازحين 
داخليًا وعلى طرق جعل النتائج قابلة للوصول وقابلة للتشغيل البيني أمًرا ضروريًا، 

وهناك عالمات على التقدم في هذا االتجاه.

نشر  EGRIS، الذي أنشأته اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة في عام 2016، 
بعد سنوات من  داخليًا في عام 2020  النازحين  الدولية إلحصاءات  توصياته 
إقليمية  منظمة  و 25  إحصائية وطنية  هيئة  ممثلين من 45  مع  المشاورات 
ودولية .678 ويدعون إلى تصنيف البيانات الخاصة بالنازحين داخليًا. ولحساب 
المولودين ألبوين مشردين، وإن كان ذلك كمجموعة سكانية منفصلة  األطفال 
عن النازحين أنفسهم. وهي تشمل أيًضا تعريفات إلحصائيات التدفقات الداخلة 
مقاييس  تحديد  والعمل مستمر على  الجميع،  ليستخدمها  والخارجة والمخزون 
الحلول للنزوح. سوف يركز EGRIS اآلن على بناء القدرات وتبادل المعرفة 

بين أعضائه والشركاء اآلخرين كخطوة تالية نحو التنفيذ.

في حاالت انعدام األمن الغذائي، على سبيل المثال، من المرجح أن تلجأ األسر 
التي تضر باألطفال، مثل اإلهمال وزواج  السلبية  التكيف  آليات  الضعيفة إلى 
المسافة  قياس  فإن  النزوح،  األطفال والعمل واالستغالل. وبالمثل في أوضاع 
والطرق المؤدية إلى مصادر المياه يعطي نظرة ثاقبة حول األماكن التي قد يواجه 
فيها األطفال مخاطر حماية أكبر ألنهم غالبًا ما يتم إرسالهم لجلب المياه بمفردهم.

إن الجمع بين عدد من هذه المؤشرات "الحساسة للحماية" يسمح بإجراء تقييم 
آمن وأكثر ثاقبة لمخاطر الحماية في حاالت الطوارئ. 

إن الجمع بين عدد من هذه المؤشرات "الحساسة للحماية" يسمح بإجراء تقييم 
آمن وأكثر ثاقبة لمخاطر الحماية في حاالت الطوارئ. ومع ذلك، غالبًا ما يطلب 
المستجيبون والمانحون أدلة على العنف وسوء المعاملة أو خطر حدوثه من أجل 
تبرير االستثمار في برامج حماية الطفل. من أجل سد فجوة المعلومات، تحاول 
األساليب الجديدة قياس المخاطر واالنتشار المحتمل لحوادث حماية الطفل من 

خالل تقييم مجموعة من العوامل ونقاط الضعف )انظر اإلطار 5( .677

سعت مبادرات أخرى في السنوات القليلة الماضية إلى تحسين التنسيق في جمع 
البيانات عن األطفال والشباب المشردين والمتضررين من األزمات. وهي تشمل 
الشراكة العالمية من أجل بيانات التنمية المستدامة وميثاق البيانات الشامل الخاص 
بها، والشبكة المرجعية للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ 

.)IDAC(  بشأن البيانات وتحالف البيانات الدولي لألطفال المتنقلين

IDAC هو تحالف عالمي يجمع الحكومات ومكاتب اإلحصاء الوطنية والمنظمات 

متعددة األطراف والمنظمات غير الحكومية واألوساط األكاديمية لتحسين البيانات 
المتعلقة بالمهاجرين واألطفال النازحين .679 ويوفر منصة ألصحاب المصلحة 
تحديد  أجل  والبيانات وقضايا األطفال من  والتنمية  البشري  التنقل  تقاطع  عند 
فجوات البيانات حول األطفال المتنقلين واحتياجاتهم؛ لتبادل البيانات والممارسات 
الجيدة والخبرات واالهتمامات؛ والعمل معًا إليجاد حلول لتحديات البيانات. كما 

أن لديها مجموعة عمل مخصصة للبيانات الخاصة باألطفال المشردين داخليًا.



130

20
22

ي 
خل

لدا
ح ا

زو
الن

ن 
 ع

مي
عال

 ال
ير

قر
الت

أطفال يلعبون في مخيم Kigaramango للنازحين داخليًا، في ضواحي 129
بوجومبورا،  بوروندي. © مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية / كميل ماركيز، 

مايو 2021.

وصل عدد األشخاص الذين يعيشون في حالة نزوح داخلي في جميع أنحاء 
العالم مرة أخرى إلى مستويات قياسية. األرقام غير المسبوقة الواردة في هذا 
التقرير تغذيها األعداد الكبيرة من النزوح الداخلي، نتيجة للنزاعات واألزمات 
الجديدة والممتدة، ال سيما في الشرق األوسط وأفريقيا. وفر ماليين آخرون 
من منازلهم في أوروبا في األشهر األخيرة حيث تعاني أوكرانيا من الحرب 
وأكبر أزمة نزوح في تاريخها. يتواصل النزوح بسبب الكوارث بال هوادة وفي 
جميع أنحاء العالم، مما يؤثر على عشرات الماليين من األشخاص كل عام. 

مع وجود عدد أكبر من النازحين داخليًا في العالم أكثر من أي وقت مضى، 
جعل Covid-19  حياة الماليين أكثر خطورة، مما أدى إلى تفاقم عدم المساواة 
وتعميق نقاط الضعف. مع تقييد البلدان للحركة للحد من انتشار الفيروس، 
الغذائي والحصول على  اآلثار على دخلهم وأمنهم  النازحون وطأة  تحمل 

الخدمات والقدرة على العودة إلى ديارهم أو االنتقال إلى مالذات آمنة.

التقرير، هناك ماليين من األرواح ممزقة،  الواردة في هذا  البيانات  خلف 
ومجتمعات ممزقة، وأطفال محرومون من مستقبلهم. ال تؤثر األعداد الكبيرة 
القادمة. يجب أن  أيًضا على األجيال  اليوم فحسب، بل تؤثر  على األجيال 
للنزوح على األطفال والشباب  المباشرة  اآلثار  أبعد من  ما هو  إلى  ننظر 
من أجل فهم أفضل لكيفية ارتباط هذه اآلثار بالتأثيرات طويلة المدى على 
المجتمعات. هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للكثيرين، حيث أصبح النزوح 

مطواًل بشكل متزايد.

إن نزوح األطفال والشباب له العديد من اآلثار والتكاليف الخفية، المباشرة 
وغير المباشرة. تتأثر صحتهم الجسدية ورفاههم النفسي االجتماعي وسبل 
عيشهم وتعليمهم وأمنهم بشكل مباشر بطرق قد تستمر حتى مرحلة البلوغ. 
تم توثيق الروابط بين رفاهية الفرد والتنمية االجتماعية األوسع في مجاالت 
األطفال  تجارب  فهم  يجب  للنزوح.  بالنسبة  محدودة  األدلة  لكن  أخرى، 
المشردين وتأثيرها على التنمية المستدامة والمجتمعات العادلة بشكل أفضل.

يسلط تقرير اللجنة رفيعة المستوى التابعة لألمين العام لألمم المتحدة والمعنية 
بالنزوح الداخلي وأجندة العمل الالحقة الضوء على الدور الرئيسي الذي يلعبه 
الوصول إلى التعليم الجيد في تحقيق الحلول الدائمة. تشير العمليات الدولية 
األخرى، بما في ذلك تنفيذ إطار "سنداي" والميثاق العالمي للهجرة وأهداف 
التنمية المستدامة، إلى الحاجة إلى مراعاة األطفال والشباب بشكل أفضل في 
التحليالت والسياسات والبرامج. واألهم من ذلك، أن قرارات مجلس األمن 
التابع لألمم المتحدة بشأن الشباب والسالم واألمن تحث البلدان على السعي 
لتمثيلها الشامل في صنع القرار وتوفر طرقًا لسماع أصواتها، ال سيما في 

حاالت ما بعد النزاع وعمليات بناء السالم.

هذا ال يوفر فقط منطق اجتماعي واقتصادي جيد، إذ إن الوصول إلى التعليم 
المتحدة  األمم  مبادئ  به في  للطفل معترف  أساسي  أيًضا حق  والتعلم هو 
التوجيهية بشأن النزوح الداخلي واألطر اإلقليمية والسياسات الوطنية التي 
االعتبار  في  الداخلي  النزوح  بشأن  العالمية  األجندة  تأخذ  لكي  تدمجها. 
احتياجاتهم وتطلعاتهم بالكامل، يجب أن يصبح األطفال والشباب النازحون 

جزًءا أساسيًا من التخطيط على المستويين المحلي والوطني.

لمعالجة النقص في المعلومات النوعية والكمية التي ال تزال تعيق تصميم 
وتنفيذ السياسات والبرامج المصممة خصيًصا، هناك حاجة أيًضا إلى مزيد من 
االستثمار في جمع البيانات المحلية وأنظمة الرصد الوطنية واإلقليمية. واألهم 
من ذلك، يجب جمع المعلومات واستخدامها بطرق تبني على قدرة األطفال 

والشباب وأخذ وجهات نظرهم، ليس كهدف للعمل، ولكن كنقطة انطالق.
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)وليس 1.   المسجلة  الحركات  عدد  إلى  الداخلي"  "النزوح  مقياس  يشير 
متكررة أو  جديدة  نزوح  حاالت  تتضمن  قد  والتي  النازحين(،  األشخاص 

يشير هذا القسم إلى إجمالي عدد األشخاص الذين تم اعتبارهم نازحين 2.  
من 31 ديسمبر 2021 اعتباًرا  داخليًا 

3  . Unidad para las Víctimas, Metodología para

 ,calcular la superación de situación de vulnerabilidad

2021 November 17

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ليبيا: نظرة عامة على االحتياجات .  4
اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب  2020؛  ديسمبر   ،2021 اإلنسانية 

ليبيا: نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية 2020، يناير 2020

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، نظرة عامة على العمل اإلنساني .  5
العالمي 2022، 2 ديسمبر 2021

جنوب .  6 أفريقيا  في  والعنف  النزاع  حول   ACLED بيانات  تحليل 
الصحراء وبيانات مركز رصد النزوح الداخلي حول النزوح؛ كتلة الحماية 

2021 سبتمبر  النار،  تحت  مدنيون  يهمني؟  أال  العالمية، 

وتحول .  7 المخترق،  النار  إطالق  وقف  الطائفية،  الحروب   ،ACLED

قانون  المدنيين:  تسليح   ،GRIP 2021؛  يونيو   17 األمامية،  الخطوط 
 2020 أكتوبر   30 فاسو،  بوركينا  في  الوطن  عن  للدفاع  المتطوعين 
من  دروس   - فاسو  بوركينا  في  المدنيين  تسليح   ،ISSAT )بالفرنسية(؛ 

لمسؤولية  العالمي  المركز  2020؛  أبريل   9 والمكسيك،  نيجيريا 
والنيجر  )بورما(  ميانمار   :278 رقم  الفظائع  عن  اإلنذار  الحماية، 
والسودان، 10 نوفمبر 2021؛ مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق 
خبير   - مالي  وجود  يهدد  للمدنيين  الدولة  حماية  ضعف  اإلنسان، 
الطفولة  إنقاذ  منظمة  تواجه  2021؛  أغسطس   6 المتحدة،  األمم  في 
واألطفال في مالي والنيجر وبوركينا فاسو مخاطر أكبر بشأن التجنيد 
2021؛  األول  تشرين   / أكتوبر   20 المسلحة،  الجماعات  قبل  من 
ديفكس، هل يمكن للتنمية أن تساعد في وقف تجنيد األطفال في بوركينا 

فاسو؟ 29 نوفمبر 2021

أسبوعية 8.   لمحة  أفريقيا:  ووسط  غرب  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
مكتب  2021؛  مايو   3  - أبريل   27 اإلقليمية،  اإلنسانية  الشؤون  عن 
 -  1 رقم  السريع  التحديث  نيجيريا:  شرق  شمال  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق 

1 مايو 2021 Geidam LGA، والية يوبي، 

شمال 9.   في  فيها  هوادة  ال  التي  الهجمات  لالجئين،  النرويجي  المجلس 
2021؛  نيسان   / أبريل   16 المساعدات،  تسليم  أوقفت  نيجيريا  شرق 

 NE تتبع النزوح DTM Flash المنظمة الدولية للهجرة، نيجيريا تقرير
Dikwa LGA - )والية بورنو(، 23 يوليو 2021

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، غرب ووسط أفريقيا: لمحة أسبوعية .  10
تنسيق  مكتب  2021؛  أبريل   12-8 اإلقليمية،  اإلنسانية  الشؤون  عن 
 -  1 رقم  السريع  التحديث  نيجيريا:  شرق  شمال  اإلنسانية،  الشؤون 
الشؤون  تنسيق  مكتب  2021؛  مايو   1 يوبي،  والية   ،Geidam LGA

و   Geidam  2 رقم  السريع  التحديث  نيجيريا:  شرق  شمال  اإلنسانية، 
Yunusari LGAs، والية يوبي، 5 مايو 2021؛ الجارديان، جهاديون 

يحتجزون المئات كرهائن خالل مداهمة شمال شرق نيجيريا، 19 أغسطس 
2021 2020؛ PSNE، Protection Update ، أبريل 

اإلرهاب .  11 نيجيريا:  غرب  شمال  في  األمن  انعدام  تزايد  بروكينغز، 
 ،ICG المقنع إلى حد ضئيل في هيئة قطع الطرق، 18 فبراير 2021؛
وقف االضطرابات المتفاقمة في شمال غرب نيجيريا، 26 مايو 2021؛ 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية: 

2022 فبراير  نيجيريا، 

االحتياجات .  12 على  عامة  نظرة  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
اإلنسانية: الكاميرون، مارس 2021؛ مصفوفة تتبع النزوح المنظمة 
الدولية للهجرة، الكاميرون - تقييم خط األساس - الجولة 23، 18-7 
الالجئين،  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  2021؛  يوليو 

)بالفرنسية(  2021 ديسمبر  الكاميرون،  تحديث 

مجموعة األزمات الدولية، جنوب غرب النيجر: منع تمرد جديد، .  13
ووسط  غرب  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب  2021؛  أبريل   29
أفريقيا: لمحة أسبوعية عن الشؤون اإلنسانية اإلقليمية، 12-18 أكتوبر 
/ تشرين األول 2021؛ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، غرب ووسط 
أفريقيا: لمحة أسبوعية عن الشؤون اإلنسانية اإلقليمية، 16-22 مارس 
/ آذار 2021؛ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، أزمة الساحل: نظرة 

عامة على االحتياجات والمتطلبات اإلنسانية، 26 أبريل 2021

تهديد خارجي، 15 .  14 مجرد  يعد  لم  ديفوار  كوت  في  اإلرهاب   ،ISS

 RRM Frontline Displacement يونيو 2021؛ تم استالم تنبيه
 ،2021 مارس   16 في   ،Kompienga of Est Region لمقاطعة 

اإللكتروني البريد  عبر 

األمين .  15 باسم  الرسمي  المتحدث  إلى  بيان منسوب  المتحدة،  األمم 
فالش، 9  ديلي  إيكو،  2021؛  يونيو   5 فاسو،  بوركينا  بشأن  العام 
النيجر،  حالة  تقرير  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب  2021؛  يونيو 

17 مايو 2021

مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان - اللجنة األوروبية لحقوق .  16

اإلنسان، تقرير تيغراي، 3 نوفمبر 2021

الوحشي رقم 247: .  17 اإلنذار  الحماية،  لمسؤولية  العالمي  المركز 
مقتل العشرات خالل االشتباكات الطائفية في غرب دارفور، 7 أبريل 

2021

مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان - اللجنة األوروبية لحقوق .  18
كتلة  2021؛  )نوفمبر(  الثاني  تشرين   3 تيغراي،  تقرير  اإلنسان، 

النار، سبتمبر 2021 العالمية، أال يهمني؟ مدنيون تحت  الحماية 

الطوارئ .  19 حالة   - الديمقراطية  الكونغو  جمهورية   ،ECHO

األمنية، 3 مايو 2021

األمم .  20 منظمة  لبعثة  المناهضة  االحتجاجات  الدولية،  الفضاء  محطة 
المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ترسل رسالة 
واضحة إلى تشيسكيدي، 5 مايو 2021؛ ECHO، جمهورية الكونغو 
األمن  مجلس  2021؛  مايو   3 األمنية،  الطوارئ  حالة   - الديمقراطية 
التابع لألمم المتحدة، بعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في 
سبتمبر   17 العام،  األمين  تقرير   - الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 

2021

21  .IDMC، GRID 2021، May 2021

الوسطى .  22 إفريقيا  لجمهورية   ACLED لبيانات   IDMC تحليل 
إفريقيا  جمهورية  المتحدة،  األمم  أخبار  2015-2021؛  لألعوام 
يونيو 2021؛   23 إنسانية غير مسبوقة"،  "أزمة  الوسطى عالقة في 
في  االستقرار  تحقيق  بعثة  حجم  يزيدان  األمن  ومجلس  المتحدة  األمم 
الروسي  النفوذ   ،ICG 12 مارس 2021؛  الوسطى،  إفريقيا  جمهورية 

جمهورية إفريقيا الوسطى، 3 ديسمبر 2021 في 

لعام .  23 الوسطى  إفريقيا  لجمهورية   ACLED لبيانات   IDMC تحليل
2021 لعام  النزوح  حول   IDMCبيانات بتحليل  مكماًل   2021

أخبار األمم المتحدة، وقف إطالق النار في جمهورية إفريقيا الوسطى .  24
"خطوة حاسمة": األمين العام لألمم المتحدة، 16 أكتوبر / تشرين األول 

حالة  األمن:  مجلس  تفويضات  وتسلسل  األولويات  تحديد   ،IPI 2021؛ 
ال  الوسطى:  إفريقيا  جمهورية  مينوسكا،  2021؛  نوفمبر  مينوسكا، 
يزال هناك العديد من التحديات لدفع عملية السالم، وفقًا لمبعوث األمم 

المتحدة، 22 فبراير 2022 )بالفرنسية(

25  . Appercu des besoins اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
2021؛  ديسمبر  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية   ،humanitaires

خدمة أخبار األمم المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية: قصور "النهج 
العسكري الصارم" لوقف العنف، رئيس البعثة يحذر، ديسمبر 2021؛ 
لتحقيق  المتحدة  األمم  بعثة منظمة  المتحدة،  التابع لألمم  مجلس األمن 
العام،  األمين  تقرير  الديمقراطية:  الكونغو  جمهورية  في  االستقرار 

2021 ديسمبر 

26  . IOM للهجرة  الدولية  للمنظمة  التابعة  النزوح  تتبع  مصفوفة 
DTM ، موزمبيق: أداة تتبع الطوارئ - تقرير أزمة بالما، 27 مارس 

- 4 يونيو 2021؛ األمين التنفيذي للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي 
يعرض أدوات السلطة لبعثة نشر القوة االحتياطية إلى موزامبيق، 17 
إن عمل  كاغامي  يقول  موزمبيق،  في  حلقة  الجزيرة،  2021؛  يوليو 

القوات الرواندية لم ينته، 24 سبتمبر 2021

27  . OCHA،  Cabo 2021؛  مايو   ،2021  IDMC،  GRID

 Delgado،  Nampula & Niassa Humanitarian

2021 نوفمبر   ،Snapshot

28  . 30  ،8 رقم  موزمبيق  في  اإلنسانية  الحالة  تقرير  اليونيسف، 
 3 - 27 سبتمبر  األسبوعي،  التحديث  ليجادو،  كابو  2021؛  سبتمبر 

أكتوبر 2021

3 نوفمبر 2021.  29  ،OHCHR-EHRC، Tigray Report

وكالة أسوشيتد برس، الجيش األمريكي يقول إن انسحاب القوات من .  30
ICG، الحد من تأثير حركة  الصومال قد اكتمل، 17 يناير 2021؛ 
رويترز،  2021؛  ديسمبر   31 الصومالية،  االنتخابات  على  الشباب 
حصري: إثيوبيا تقول إنها تنزع سالح قوات حفظ السالم التيغراي في 

الصومال بسبب األمن، 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2020

ما .  31 المحلفين  هيئة  لكن   ،AMISOM إلى  بحاجة  الصومال   ،ISS

يعيد  األمن  ومجلس  المتحدة  األمم  2021؛  أكتوبر   26 خارجة،  زالت 
ديسمبر   21 أشهر،  ثالثة  لمدة  الصومال  في  األفريقي  االتحاد  بعثة  تفويض 

2021

/ تشرين األول .  32 أكتوبر   5 الدولي، رسالة مؤرخة  مجلس األمن 
2021 من رئيس لجنة مجلس األمن بموجب القرار 751 )1992( 
بشأن الصومال موجهة إلى رئيس مجلس األمن، 6 أكتوبر / تشرين 

األول 2021.

يمكن .  33 هل  أخرى:  أفغانستان  تجنب  الدولية،  األزمات  مجموعة 
سبتمبر   24 الصومال؟  في  السلطة  على  تستولي  أن  الشباب  لحركة 
أفغانستان  الصومال  تكون  أن  يمكن  هل  الخارجية،  السياسة  2021؛ 

القادمة؟ 22 سبتمبر 2021

 ICG، CrisisWatch: الصومال، فبراير 2022؛ يشعر شركاء .  34

الصومال الدوليون في شرق إفريقيا بالقلق من القتال في غالمودوغ في 
27 أكتوبر / تشرين األول 2021؛ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 
أكتوبر  الصومال،   :2022 اإلنسانية  االحتياجات  على  عامة  نظرة 

2021

والمعايير .  35 دارفور  في  الوضع  مراجعة  الدولي،  األمن  مجلس 
 / يوليو   31 العام،  األمين  تقرير  بدارفور:  الخاصة  التدابير  لتقييم 

تموز 2021.

أم .  36 الساحل  منطقة  في  أخرى  مطولة  أزمة  تشاد:  بحيرة   ،IAI

مالحظات ختامية
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إقليمي؟ مارس 2021 استثناء 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، تحديث عمليات .  37
شمال شرق نيجيريا، سبتمبر 2021؛ المفوضية السامية لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين، صحيفة وقائع: النيجر، منطقة ديفا، أغسطس 2021

 األمم المتحدة، قوة الساحل حيوية في مكافحة الجماعات المسلحة .  38
المتطرفة، رئيس عمليات السالم يخبر مجلس األمن، داعياً إلى زيادة 

التمويل، 18 مايو 2021

 ACLED، الساحل 2021: حروب طائفية وانهيار وقف إطالق .  39
نار وتحول خطوط المواجهة، 17 يونيو 2021

للتقاعد .  40 السنوية  الذكرى  أخرى،  وأطراف  فرنسا   ،24 فرنسا   
العسكري في مالي، 17 فبراير 2022

41  . 10 ،JNIM مالي: تمكين الحوار مع التحالف الجهادي ،ICG 
إلى  الروسية  فاغنر  مجموعة  تتبع وصول   ،CSIS 2021؛  ديسمبر 
مالي، 2 فبراير 2022؛ ECHO، مالي - انعدام األمن، تأثير انتهاكات 
 DG ECHO،( اإلنساني  الوضع  على  الدولي  اإلنساني  القانون 
المتكاملة  المتحدة  األمم  بعثة  2022؛  مارس   9  ،)MINUSMA

المشتركة  الدوريات  مالي،  في  االستقرار  لتحقيق  األبعاد  المتعددة 
المتحدة تطمئن سكان ميناكا، 30  المالية وشرطة األمم  لقوات األمن 

مارس 2022

في .  42 آخذ  الجوع   - مدغشقر  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب   
االرتفاع: تتطلب مستويات غير مسبوقة من انعدام األمن الغذائي اتخاذ 

إجراءات عاجلة لمنع المجاعة، 2 ديسمبر 2021

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، نظرة عامة على العمل اإلنساني .  43
العالمي 2022، 2 ديسمبر 2021

في .  44 آخذ  الجوع   - مدغشقر  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب   
الغذائي  األمن  انعدام  من  مسبوقة  غير  مستويات  تتطلب  االرتفاع: 
اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المجاعة، 2 ديسمبر 2021؛ مكتب تنسيق 
الشؤون اإلنسانية، نظرة عامة على العمل اإلنساني العالمي 2022، 

2 ديسمبر 2021

األحمر، .  45 والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد   
نداء   - رواندا  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  العملية:  تحديث 
الطوارئ، 6 يوليو / تموز 2021؛ المفوضية السامية لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين، تحديث طارئ بشأن بركان نيراجونجو، 24 أغسطس 

- 20 سبتمبر 2021

مايو .  46  26 نيراجونجو،  انفجار جبل  إحاطة:  ACAPS، مذكرة   
2021

توقعات .  47 الديمقراطية:  الكونغو  جمهورية   ،FEWS NET

النخفاض المواسم الزراعية بشكل متتابع في الشمال الشرقي والشرق 

األوسط، فبراير 2022؛ IPC، جمهورية الكونغو الديمقراطية: حالة 
 -  2021 سبتمبر  الحاد،  التغذية  وسوء  الحاد  الغذائي  األمن  انعدام 
على  عامة  نظرة  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب  2022؛  أغسطس 
العمل اإلنساني العالمي لعام 2022: النداءات المشتركة بين الوكاالت 

الديمقراطية، 2 ديسمبر 2021 الكونغو  - جمهورية 

األحمر، .  48 والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد 
فيضانات جنوب السودان 2021: استراتيجية التشغيل حتى 31 أكتوبر 
2023، 16 أكتوبر 2021؛ منظمة أطباء بال حدود، السنة الثالثة من 
يكافحون،  ألف شخص   800 من  يقرب  ما  تترك  الشديدة  الفيضانات 

17 نوفمبر / تشرين الثاني 2021

السودان: .  49 جنوب  المجموعات،  بين  المشتركة  التنسيق  مجموعة 
تقرير حالة الفيضانات، 15 سبتمبر 2021؛ االتحاد الدولي لجمعيات 
السودان 2021:  الصليب األحمر والهالل األحمر، فيضانات جنوب 

استراتيجية التشغيل حتى 31 أكتوبر 2023، 16 أكتوبر 2021

األحمر، .  50 والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد 
فيضانات جنوب السودان 2021: استراتيجية التشغيل حتى 31 أكتوبر 

2023، 16 أكتوبر 2021

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، نظرة عامة على العمل اإلنساني .  51
جنوب   - الوكاالت  بين  المشتركة  النداءات   :2022 لعام  العالمي 

السودان، 2 ديسمبر 2021

استثنائي .  52 جفاف  في  يتسببان  المناخ  وتغير  والنينيا   Agrilinks

يدقون  العلماء   ،UNDRR 2021؛  ديسمبر   28 إفريقيا،  في شرق 
ناقوس الخطر بشأن الجفاف في شرق إفريقيا: ما الذي يجب أن يحدث 
بعد ذلك، 4 أكتوبر 2021؛ تنبيه من الجفاف متعدد الوكاالت، يواجه 
األمد ومستمرة من  استثنائية طويلة  أفريقيا سلسلة  في  الشرقي  القرن 

الجفاف الزراعي الرعوي، 2 ديسمبر 2021

يوليو .  53  21  ،ACAPS، CrisisInSight Weekly Picks

لمدغشقر،  إنسانية  لقطة  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب  2021؛ 
ودهالو  والمجاعة  الجفاف  مدغشقر:  إنفو،  فرانس  2021؛  مارس 
يدمرون الجنوب )بالفرنسية(، 28 مايو 2021؛ لوموند، في مدغشقر، 
اغتيال عامل إنساني يكشف عن وضع مأساوي في الجنوب )فرنسي(، 

9 ديسمبر 2021

االحتياجات .  54 على  عامة  نظرة  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
اإلنسانية 2022: الصومال، أكتوبر 2021

نفسه.  55 المرجع 

النداء العاجل لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، كينيا بشأن الجفاف .  56
- أكتوبر 2021 - مارس 2022، 30 سبتمبر 2021

مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، تقييم موقع .  57
تنسيق  مكتب  2021؛  يونيو   27  ،6 إثيوبيا  شمال  أزمة  الطوارئ: 

للمناطق  االستجابة  نطاق  توسيع  السودان:  اإلنسانية، جنوب  الشؤون 
 ،7 رقم  الحالة  تقرير   - الشديد  الغذائي  األمن  انعدام  من  تعاني  التي 
31 مايو 2021؛ أطباء بال حدود، العنف المتصاعد في والية زامفارا 
الدولي  االتحاد  2021؛  يونيو   29 إنسانية،  أزمة  يؤجج  النيجيرية 
نيجيريا:  العملية:  الصليب األحمر والهالل األحمر، تحديث  لجمعيات 
IPC، تحليل انعدام األمن الغذائي  تقرير الجوع، 2 نوفمبر 2021؛ 
أغسطس  إلى   2021 سبتمبر   - الوسطى  إفريقيا  جمهورية  في  الحاد 
2022، أكتوبر 2021 )الفرنسية(؛ المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، 
تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم انعدام األمن الغذائي والفقر والنزوح في 
العالمي،  الجوع  األول 2021؛ مؤشر  تشرين   / أكتوبر   19 أفريقيا، 

القسرية والجوع، أكتوبر 2018 الهجرة 

الغذاء .  58 أزمات  عن  العالمي  التقرير  العالمي،  األغذية  برنامج 
2021، 5 مايو 2021

لألمين .  59 المستوى  الرفيع  الفريق  تقرير:  والزراعة،  األغذية  منظمة 
مؤرخ غير  الداخلي،  بالنزوح  المعني  المتحدة  لألمم  العام 

ACAPS، نظرة عامة على الوصول اإلنساني، يوليو 2021؛ .  60

ACAPS، نظرة عامة على الوصول اإلنساني، ديسمبر 2020؛ مكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية، شمال إثيوبيا: آخر التطورات اإلنسانية، 3 
والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد  2022؛  مارس 
2021؛  نوفمبر   2 الجوع،  تقرير  نيجيريا:  العملية:  تحديث  األحمر، 
في  الغذائي  األمن  النعدام  الحاد  والتحليل  للبراءات  الدولي  التصنيف 
 ،2022 أغسطس  إلى   2021 سبتمبر   - الوسطى  إفريقيا  جمهورية 

)بالفرنسية(  2021 أكتوبر 

والهالل .  61 األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد 
الشعبية  الديمقراطية  جمهورية  الطوارئ:  نداء   األحمر، 

الكونغو ورواندا - انفجار جبل نيراجونجو، 1 يونيو 2021

"عودة .  62 الديمقراطية:  الكونغو  جمهورية  لوموند،  نفسه.  المرجع 
للنازحين بالقرب من بركان نيراجونجو، 8 يونيو 2021 تدريجية" 

راديو أوكابي، بركان نيراجونجو: تم تسليم 1500 ملجأ مؤقت .  63
للضحايا، 5 أكتوبر 2021 )بالفرنسية(؛ راديو أوكابي، غوما: المواقع 
التي دمرها البركان يجب أال تسكن بعد اآلن، قال رئيس الوزراء، 7 

)بالفرنسية(  2021 يونيو 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، النيجر: استمرار .  64
ارتفاع عدد المتضررين من الفيضانات، 13 سبتمبر 2021 )بالفرنسية(

حالة زيمبابوي، منازل ضحايا فيضانات تشولوتشو الجديدة تلفت .  65
األنظار، 15 أغسطس 2021

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، بيان مشترك .  66
من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ومفوضية األمم المتحدة 
مبادرة  بشأن  والسودان  السودان  جنوب  وحكومتي  الالجئين  لشؤون 
الحلول لـ 7 ماليين نازح قسريًا، 5 أكتوبر / تشرين األول 2021؛ 

مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات، نيجيريا: تدريب على إغالق المخيم 
اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب  2021؛  نوفمبر   1 تشغيله،  وإيقاف 
يونيو 11   / العدد 9، 21 حزيران  إثيوبيا،  الشؤون اإلنسانية:  نشرة 
تموز / يوليو 2021؛ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، النيجر: تحركات 
 2021 أغسطس   2 ومارادي،  وتاهوا  وتيالبيري  ديفا  في  السكان 
الدائمة  للحلول  الوطنية  )بالفرنسية(؛ حكومة الصومال، االستراتيجية 

2020-2024، 31 مارس 2021 

التحديث .  67 الالجئين،  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 
التشغيلي لشمال شرق نيجيريا، سبتمبر 2021؛ مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية، نشرة الشؤون اإلنسانية: إثيوبيا العدد 9، 21 يونيو - 11 

يوليو 2021

سبع .  68 بعد  معًا  بلديتين  من  الناس  يجمع  مينوسما  المتحدة،  األمم 
سنوات من النزاع، 4 مايو 2021 )بالفرنسية(

بسبب .  69 النزوح  لمعالجة  توصيات  الداخلي،  النزوح  مركز رصد 
الجفاف في إثيوبيا، أبريل 2021؛ IDMC، بغض النظر عن االختيار: 

النزوح في مناخ متغير، ديسمبر 2018

في .  70 للنزوح  دائمة  حلول   - دانواداج  للهجرة،  الدولية  المنظمة 
لالجئين،  النرويجي  المجلس  2021؛  تموز   / يوليو   12 الصومال، 
دعم مشتريات األراضي من قبل مجتمعات النازحين داخليًا في بيدوا، 

تم استالمه عبر البريد اإللكتروني في 3 نوفمبر 2021.

مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، زمبابوي: .  71
اإلعصار المداري إيداي - الجولة التقييمية األساسية 6، مارس 2021؛ 
مصفوفة تتبع النزوح المنظمة الدولية للهجرة، موزمبيق الجولة 13، 

30 سبتمبر 2021

SABC News، بعض ضحايا فيضانات ماميلودي 2019 يقولون .  72

إنهم لن يصوتوا، 30 سبتمبر 2021

الدولية .  73 للمنظمة  التابعة  النزوح  تتبع  لمصفوفة   IDMC تحليل 
تتبع  أداة  الطوارئ،  مواقع  تقييمات  التنقل،  مواقع  تقييمات  للهجرة، 

أحداث الطوارئ، 2021

اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان ومفوضية األمم المتحدة السامية .  74
للقانون  المزعومة  االنتهاكات  في  المشترك  التحقيق  اإلنسان،  لحقوق 
التي  الالجئين  وقانون  اإلنساني  والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدولي 
إثيوبيا  بجمهورية  تيغراي  منطقة  في  النزاع  أطراف  جميع  ارتكبتها 

نوفمبر 2021  3 الفيدرالية،  الديمقراطية 

ICG، حرب تيغراي اإلثيوبية: مأزق مميت وخطير، 2 أبريل .  75

2021

تحليل IDMC لمصفوفة تتبع النزوح الخاصة بالمنظمة الدولية .  76
تتبع  أداة  الطوارئ،  مواقع  تقييمات  التنقل،  مواقع  تقييمات  للهجرة، 

أحداث الطوارئ، 2021
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في .  77 الوضع  الالجئين،  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 
إثيوبيا )منطقة تيغراي( - التحديث اإلقليمي رقم 17، 17 مايو - 14 
يونيو؛ األمم المتحدة في إثيوبيا، األمم المتحدة تدين االعتقال التعسفي 
والوحشي لما ال يقل عن 200 نازح داخليًا في غارات بقيادة الجيش 
األوروبية  اللجنة  2021؛  مايو   27 تيغراي(،  )منطقة  شاير  بلدة  في 
اإلنسان،  لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  ومفوضية  اإلنسان  لحقوق 
لحقوق  الدولي  للقانون  المزعومة  االنتهاكات  في  المشترك  التحقيق 
اإلنسان والقانون اإلنساني وقانون الالجئين التي ارتكبتها جميع أطراف 
الفيدرالية،  الديمقراطية  إثيوبيا  بجمهورية  تيغراي  منطقة  في  النزاع 

3 نوفمبر 2021

اإلنسانية .  78 الكارثة   - إثيوبيا  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
تتكشف أمام أعيننا، 27 أغسطس / آب 2021؛ مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية،  المساعدات  لمحة عن وصول  تيغراي:  إثيوبيا،  اإلنسانية، 

31 يوليو / تموز

ICG، إيجاز رقم 175 - الحرب األهلية في إثيوبيا: عقد صفقة .  79

 IDMC لوقف إراقة الدماء، 26 أكتوبر / تشرين األول 2021؛ تحليل
وتقييمات  التنقل،  مواقع  وتقييمات  للهجرة،  الدولية  المنظمة  لمصفوفة 

مواقع الطوارئ، وأداة تتبع األحداث في حاالت الطوارئ،

للسكان، .  80 المتحدة  األمم  للسكان، صندوق  المتحدة  األمم  صندوق 
استجابة إثيوبيا لألزمة في شمال إثيوبيا - تقرير الحالة، 1-15 تشرين 

نوفمبر  / الثاني 

يدعو .  81 تقرير  تيغراي:  نزاع  اإلنسان،  لحقوق  األوروبية  اللجنة   
األطراف،  جميع  قبل  من  والتجاوزات  االنتهاكات  عن  المساءلة  إلى 
األمم  اإلنسان ومفوضية  لحقوق  اللجنة األوروبية  نوفمبر 2021؛   3
االنتهاكات  في  المشترك  التحقيق  اإلنسان،  لحقوق  السامية  المتحدة 
وقانون  اإلنساني  والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدولي  للقانون  المزعومة 
تيغراي،  منطقة  في  النزاع  أطراف  جميع  قبل  من  المرتكبة  الالجئين 

نوفمبر  3

ICG، 23 ديسمبر 2021؛ مصفوفة تتبع النزوح المنظمة الدولية .  82

التنقل موقع  تقييمات  للهجرة، 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، التحديث اإلنساني لشمال إثيوبيا .  83
- تقرير الحالة، 6 يناير / كانون الثاني

يناير.  84 الرئيسية،  الرسالة  تحديث   - إثيوبيا   ،FEWS NET

شمال .  85 في  اإلنسانية  العمليات  حول  تحديث   ،UNRC / HC

إثيوبيا، 9 ديسمبر 2021؛ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، التحديث 
اإلنساني لشمال إثيوبيا - تقرير الحالة، 20 يناير

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، التحديث اإلنساني لشمال إثيوبيا .  86
- تقرير الحالة، 20 يناير / كانون الثاني

2021؛ .  87 أكتوبر   ،27 التنقل  موقع  تقييم  جولة   ،IOM DTM

موقع  تقييم  تقرير  للهجرة،  الدولية  المنظمة  النزوح  تتبع  مصفوفة 
الطوارئ 8 10 ديسمبر 2021؛ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، نظرة 
المشتركة  النداءات   ،2022 لعام  العالمي  اإلنساني  العمل  على  عامة 

بين الوكاالت - إثيوبيا، 2 ديسمبر / كانون األول

ديسمبر .  88  29  ،2022 في  مراقبتها  يجب  نزاعات   10  ،ICG

العمل  على  عامة  نظرة  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب  2021؛ 
 - الوكاالت  بين  المشتركة  النداءات   ،2022 لعام  العالمي  اإلنساني 

إثيوبيا، 2 ديسمبر / كانون األول

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، نظرة عامة على العمل اإلنساني .  89
 2 إثيوبيا،   - الوكاالت  بين  المشتركة  النداءات   2022 لعام  العالمي 

ديسمبر / كانون األول

على .  90 عامة  نظرة  السودان:  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
 IDMC تحليل  2021؛  ديسمبر   ،2022 اإلنسانية  االحتياجات 
لمصفوفة تتبع التنقل للمنظمة الدولية للهجرة، السودان: الجولة الثالثة 
لتتبع التنقل، 16 يناير 2022 و مصفوفة تتبع النزوح الدولية، تقارير 

أداة تتبع الطوارئ،

تتبع .  91 أداة  تقارير  النزوح،  تتبع  للهجرة مصفوفة  الدولية  المنظمة 
القطرية،  المعلومات  تقرير  السودان:   ،IDMC 2021؛  الطوارئ، 

1 يناير 2020-31 ديسمبر 2020

على .  92 عامة  نظرة  السودان:  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
االحتياجات اإلنسانية 2022، ديسمبر 2021

النزاع في دارفور - .  93 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، السودان: 
تحديث عاجل رقم 1، 9 ديسمبر / كانون األول 2021

مكتب .  94 2021؛  مارس  القطرية،  السودان  صفحة   ،ACAPS

ديسمبر   23 السودان،  في  الوضع  تقرير  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق 
2021؛ الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، تقييم 
السودان الحتياجات ما بعد الكوارث والتعافي السريع، مارس 2021

وتحليل، .  95 ملخص  السودان:  في  للسالم  جوبا  اتفاقية   ،IDEA

تنفيذ  المتمردون يأتون إلى الخرطوم: كيفية   ،ICG ديسمبر 2021؛ 
اتفاق السالم الجديد في السودان - إحاطة رقم 168، 23 فبراير 2021

مجلس األمن الدولي، االجتماع رقم 8856 - على الرغم من تنفيذ .  96
اتفاقية السالم، ال يزال انعدام األمن مستمراً في دارفور، رئيس لجنة 
العقوبات على السودان يخبر مجلس األمن، 14 سبتمبر / أيلول 2021

RVI، ماذا بعد التفاقية جوبا للسالم؟ تطور الديناميكيات السياسية .  97

الشؤون  تنسيق  مكتب  2022؛  فبراير   / يناير  دارفور،  في  واألمنية 
 ،2022 اإلنسانية  االحتياجات  على  عامة  نظرة  السودان:  اإلنسانية، 
ديسمبر 2021؛ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، السودان: النزاع في 

دارفور - تحديث عاجل رقم 1، 9 ديسمبر 2021

RVI، ماذا بعد التفاقية جوبا للسالم؟ تطور الديناميكيات السياسية .  98

واألمنية في دارفور، يناير / فبراير 2022

RVI، ماذا بعد التفاقية جوبا للسالم؟ تطور الديناميكيات السياسية .  99

الشؤون  تنسيق  مكتب  2022؛  فبراير   / يناير  دارفور،  في  واألمنية 
 ،2022 اإلنسانية  االحتياجات  على  عامة  نظرة  السودان:  اإلنسانية، 
ديسمبر 2021؛ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، السودان: النزاع في 

دارفور - تحديث عاجل رقم 1، 9 ديسمبر 2021

والمعضالت: .  100 التأخيرات  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  الفيدرالية 
عنف جديد في دارفور وجهود عدالة غير مؤكدة في المرحلة االنتقالية 

الهشة في السودان، نوفمبر 2021

لألمم .  101 التابعة  السالم  حفظ  لقوات  الجديد  اإلنساني  االنسحاب 
المتحدة يترك فراًغا أمنيًا في دارفور، 25 مايو 2021

مصفوفة تتبع النزوح المنظمة الدولية للهجرة، السودان - تقرير .  102
تتبع األحداث الطارئة - أغ الجنينة، غرب دارفور، 12 يونيو 2021

تتبع .  103 النزوح - مصفوفة  تتبع  للهجرة مصفوفة  الدولية  المنظمة 
النزوح - آغ الجنينة، غرب دافور، 22 ديسمبر 2021

مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، السودان .  104
- تقرير تتبع األحداث الطارئة - الطويلة، شمال دارفور، 29 سبتمبر 

2021

FTS، خطة االستجابة اإلنسانية للسودان، 2021؛ مكتب تنسيق .  105

الشؤون اإلنسانية، خطة االستجابة اإلنسانية للسودان 2022، ديسمبر 
2021

مصفوفة تتبع النزوح المنظمة الدولية للهجرة، السودان - تتبع .  106
يناير 2022 التنقل، 

107  . - دارفور  في  للنازحين  دائمة  حلول  مع  السالم  بناء   ،JIPS

في  المفوضية  ترحب  2021؛  نوفمبر   11 مواضيعية،  ملخصات 
إفريقيا والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والمفوضية والشركاء 
 4 النزوح،  حلول  السودان حول  وجنوب  للسودان  األول  باالجتماع 

2020 ديسمبر 

المجلس النرويجي لالجئين، تهدد أزمة المياه والجفاف أكثر من .  108
12 مليون شخص في سوريا والعراق، 23 آب / أغسطس 2021؛ 
الجزائر:  األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد 
 DREF عملية )EPoA( حرائق الغابات الهائلة - خطة العمل الطارئة

رقم MDRDZ007، 18 أغسطس 2021

دولة .  109 معلومات عن   ،)IDMC( الداخلي  النزوح  مركز رصد 
فلسطين، 31 كانون األول 2020

أكتوبر .  110  14 اليمن؟  لشمال  النهاية  بداية  البيضاء،  بعد   ،ICG

2021؛ مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية، اليمن - نزاع 
محتدم ونزوح قسري، 26 أكتوبر / تشرين األول 2021

االحتياجات .  111 نظرة عامة على  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
اإلنسانية 2019 - اليمن، ديسمبر 2018؛ مكتب المفوضية األوروبية 
للمساعدات اإلنسانية، اليمن - نزاع محتدم ونزوح قسري، 15 نوفمبر 

2021

لليمن، يوليو - .  112 التحديث ربع السنوي  الدولية للهجرة،  المنظمة 
سبتمبر 2021؛ المنظمة الدولية للهجرة، مجموعة بيانات تتبع النزوح 

السريع في اليمن )26 ديسمبر 2021 - 1 يناير 2022(

فالش، .  113 تحديث   - مأرب  في  النزوح  للهجرة،  الدولية  المنظمة 
اإلغاثة: حماية  اكتد، وكاالت  منظمة  2021؛  )مارس(  آذار   9  -  3
المدنيين من اآلثار المدمرة للنزاع في مأرب وحولها، 3 نوفمبر 2021

ICG، تتبع النزاع في جميع أنحاء العالم، مايو 2021؛ مجلس .  114

األمن الدولي، تنفيذ قرارات مجلس األمن 2139 )2014(، 2165 
 ،)2016(  2332  ،)2015(  2258  ،)2014(  2191  ،)2014(
 2504  ،)2018(  2449  ،)2018(  2401  ،)2017(  2393
)2020( (، 2533 )2020( و 2585 )2021(، 21 أكتوبر 2021، 

18 أغسطس 2021

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، سوريا - درعا التحديث السريع .  115
3، 23 أغسطس 2021

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، سوريا: محافظة درعا - تقرير .  116
حالة رقم 03، 9 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021

السورية .  117 العربية  الجمهورية  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
تنسيق  مكتب  2021؛  يونيو   / حزيران  داخليًا،  النازحين  - حركات 
الشؤون اإلنسانية، التطورات األخيرة في شمال غرب سوريا وتقرير 

حالة RAATA رقم 28، يونيو 2021

IDMC، التقرير العالمي عن النزوح الداخلي، مايو 2021.  118

البنك الدولي، لبنان يغرق في واحدة من أخطر حلقات األزمات .  119
العالمية، وسط تقاعس متعمد، 1 يونيو / حزيران 2021

كل .  120 إلى  "نفتقر   - والكهرباء  والدواء  الغذاء  لبنان:   ،CARE

شيء" كما تقول فرق منظمة CARE، 16 يونيو 2021؛ ICG، ال 
ICG، إدارة األزمات  تطلق النار - لبنان ينهار، 7 أكتوبر 2021؛ 

المتفاقمة في لبنان، 28 أكتوبر 2021

األول .  121 كانون  لبنان،  في  المتنامية  اإلنسانية  األزمة   ،CSIS

العام  لبنان هذا  )ديسمبر( 2021؛ وكالة األناضول، اآلالف غادروا 
األول 2021.  كانون   9 البيانات،  االقتصادية، بحسب  األزمة  بسبب 

ICG، إدارة األزمات المتفاقمة في لبنان، 28 أكتوبر 2021
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ظل .  122 في  المياه   .2 المجلد   - والهبوط  الصعود  الدولي،  البنك 
النزاع في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2021

ظل .  123 في  المياه   .2 المجلد   - والهبوط  الصعود  الدولي،  البنك 
عقد   ،IDMC 2021؛  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  في  النزاع 
 ،2021 فبراير   15 أفريقيا،  األوسط وشمال  الشرق  في  النزوح  من 

صفحة 25

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، تحديث عاجل .  124
بشأن االستجابة للفيضانات في شمال غرب سوريا # 3، 18 فبراير 

2021

في شمال .  125 األخيرة  التطورات  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
غرب سوريا، تقرير الحالة رقم 26، 26 آذار / مارس 2021

بريًدا إلكترونيًا من مجموعة المعلومات العابرة للحدود الخاصة .  126
بتنسيق تنسيق وإدارة المخيمات في سوريا، في 22 ديسمبر 2021.

التنسيق المشترك بين الوكاالت، لبنان - تقرير حالة العواصف .  127
الشتوية )SitRep( رقم 3، 19 شباط / فبراير 2021

طقس أوروبا، أشكال طبية نادرة في جنوب إيطاليا، تحذيرات .  128
تنبيه حمراء لجزيرة صقلية ومالطا وليبيا حيث تتجه األمطار الغزيرة 
 28 األسبوع،  نهاية  عطلة  خالل  طريقها  في  المدمرة  والفيضانات 
أكتوبر / تشرين األول 2021؛ أسوشيتد برس، عدد القتلى في إعصار 
2021؛  أكتوبر   4 عمان،  في  العاصفة  هبوب  مع   13 اآلن  شاهين 
الهالل األحمر اإليراني، الهالل األحمر يؤوي أكثر من 2000 شخص 

ضربته الثلوج، 14 مارس 2021

وتوقعات .  129 الفرات  مياه  أزمة  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
الجفاف، 17 يونيو 2021

المجلس النرويجي لالجئين، تهدد أزمة المياه والجفاف أكثر من .  130
12 مليون شخص في سوريا والعراق، 23 آب / أغسطس 2021؛ 
في  المياه  أزمة   ،COP26 مؤتمر  من  أسابيع  قبل  األطفال،  أنقذوا 
حياة  أركان  من  ركن  كل  إلى  "تتسلل  سوريا  وشمال شرق  العراق 
األطفال"، كما تقول منظمة إنقاذ الطفولة، 19 تشرين األول )أكتوبر( 
العالمي  اإلنساني  التقرير  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب  2021؛ 

2022 - النداءات المشتركة بين الوكاالت، ديسمبر 2021

حاالت .  131 في  النزوح  تتبع  مصفوفة  للهجرة،  الدولية  المنظمة 
ديسمبر   7 العراق،  جنوب   - المناخ  عن  الناجم  النزوح   - الطوارئ 

2021

العراق واآلثار .  132 الجفاف في  أزمة  النرويجي لالجئين،  المجلس 
الثاني )نوفمبر( 2021 المجتمعات، تشرين  الضارة على 

حقوق اإلنسان باألمم المتحدة، باشليت تحث إيران على التركيز .  133
على معالجة أزمة المياه في خوزستان بدالً من قمع االحتجاجات، 23 

يوليو / تموز 2021؛ رويترز، إيران تشتري كميات قياسية من القمح 
بعد أسوأ موجة جفاف منذ 50 عاما - مصادر، 13 أكتوبر 2021؛ 
إيران:  األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد 
خطة العمل الطارئة لمكافحة الجفاف )EPoA(، عملية DREF رقم 

MDRIR005، 5 أغسطس 2021

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، حالة المناخ العالمي 2021 .  134
- تقرير مؤقت، 31 أكتوبر 2021

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، خطة .  135
أغسطس   18 الغابات،  حرائق  الجزائر:   )EPoA( الطارئة  العمل 

2021

ظل .  136 في  المياه   .2 المجلد   - والهبوط  الصعود  الدولي،  البنك 
النزاع في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2021

ظل .  137 في  المياه   .2 المجلد   - والهبوط  الصعود  الدولي،  البنك 
بوليسي،  فورين  2021؛  أفريقيا،  األوسط وشمال  الشرق  في  النزاع 
الشرق األوسط أصبح غير صالح للسكن حرفيًا، 24 أغسطس 2021

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، نظرة عامة على العمل اإلنساني .  138
الشرق   - الوكاالت  بين  المشتركة  النداءات   -  2022 لعام  العالمي 

األوسط وشمال أفريقيا، غير مؤرخ

مجموعة األزمات الدولية، سوريا: دعم التعافي المهتز في الرقة .  139
- تقرير الشرق األوسط رقم 229، 18 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021

إيكو، سوريا - أزمة المياه، 12 نوفمبر 2021.  140

األمم المتحدة - مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، إحاطة لمجلس .  141
األمن بشأن الوضع اإلنساني في سوريا، 27 أكتوبر / تشرين األول 

2021

رئيس برنامج األغذية العالمي يلتقي بالعائالت في سوريا التي .  142
تكافح من أجل النجاة من أزمات الجوع المتفاقمة، 12 نوفمبر / تشرين 
الثاني 2021؛ األمم المتحدة، بيان مشترك بمناسبة يوم األغذية العالمي 

واألزمة السورية، 16 أكتوبر / تشرين األول 2021

تقارير .  143 سلسلة  السوريين،  للنازحين  المستقبلية  النوايا   ،HNAP

النازحين داخليًا 2021، 22 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021

سوريا، .  144 شمال غرب  في  العيش  سبل  تحليل وضع   ،HNAP

2 سبتمبر 2021

145  . -  2021 لعام  العائدين  على  الثالثة  العامة  النظرة   ،HNAP

يناير- سبتمبر 12 أكتوبر 2021؛ مجلس األمن الدولي، وسط الوضع 
األمن،  مجلس  إحاطة  الخاص،  المبعوث  سوريا،  في  القاتم  اإلنساني 
عاجل،  بشكل  عملها  تواصل  أن  يجب  الدستورية  اللجنة  إن  يقول 

الغرض، 27 أكتوبر 2021

مجلس األمن الدولي، وسط الوضع اإلنساني القاتم في سوريا، .  146
المبعوث الخاص، إحاطة مجلس األمن، يقول إن اللجنة الدستورية يجب 
أن تواصل عملها بشكل عاجل، الغرض، 27 أكتوبر / تشرين األول 
2021؛ المجلس النرويجي لالجئين، العقد األكثر ظلمة - ما يواجهه 
النازحون السوريون إذا استمر العالم في خذلهم، آذار )مارس( 2021

المنظمة الدولية للهجرة مصفوفة تتبع النزوح، العراق - تقرير .  147
النزوح 124، 1 أكتوبر - 31 ديسمبر 2021

العراق .  148 للهجرة،  الدولية  المنظمة  النزوح  تتبع  تتبع  مصفوفة 
)أكتوبر(  األول  تشرين   - العودة  مؤشر  وتقرير  بيانات  مجموعة   -
األول  كانون   31  ،14 الجولة   -  2021 )ديسمبر(  األول  وكانون 

2021 )ديسمبر( 

القائمة .  149 تقرير  للهجرة،  الدولية  المنظمة  النزوح  تتبع  مصفوفة 
تنسيق  مكتب  2021؛  سبتمبر   - أغسطس   ،123 للعراق  الرئيسية 
الشؤون اإلنسانية، العراق - رصد الوضع واالحتياجات - تقرير رقم 1

الوضع .  150 رصد   - العراق  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
العالمي، بيان صحفي  واالحتياجات - تقرير رقم 1؛ برنامج األغذية 
- مشاريع الصمود تستجيب لنقص المياه في العراق، 6 سبتمبر 2021

على .  151 النزاع  مخلفات   - العراق  للهجرة،  الدولية  المنظمة 
االقتصادات والمجتمعات الريفية في سنجار وسهل نينوى، 28 تشرين 
لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  2021؛  )نوفمبر(  الثاني 
إغالق  بعد  صعبة  ظروفاً  يواجهون  العائدون  العراقيون  الالجئين، 
أزمة  لالجئين،  النرويجي  المجلس  2021؛  مايو   27 المعسكرات، 
ديسمبر   15 المجتمعات،  على  الضارة  واآلثار  العراق  في  الجفاف 

2021

الجزء .  152 لعام 2022،  العالمي  اإلنساني  العمل  نظرة عامة على 
األول  كانون  العراق،   - الوكاالت  بين  المشتركة  النداءات  الثاني: 

2021 )ديسمبر( 

األمم المتحدة، ليبيا: األمم المتحدة تشيد بخطة انسحاب المرتزقة .  153
مكتب  2021؛  أكتوبر   8 والديمقراطية"،  السالم  نحو  "الطريق  على 
ليبيا،   -  2022 اإلنساني  البرنامج  دورة  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق 

2021 ديسمبر 

متوقع .  154 جديد  موعد  المؤجلة،  الليبية  االنتخابات  المتحدة،  األمم 
الشؤون  تنسيق  مكتب  2021؛  ديسمبر   23 يوًما،   30 في غضون 

اإلنسانية، دورة البرنامج اإلنساني 2022 - ليبيا، ديسمبر 2021

النتائج .  155 القطاعات،  المتعددة  االحتياجات  تقييم   - ليبيا  ريتش، 
2021 نوفمبر  الرئيسية، 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ليبيا - نشرة أغسطس اإلنسانية، .  156
15 سبتمبر 2021

اإلنسانية .  157 االستجابة  خطة  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
لألراضي الفلسطينية المحتلة 2022، ديسمبر 2021؛ مجموعة المأوى 
 15  ،2021 مايو   - العدائية  األعمال  تصعيد  تحديث:  فلسطين،  في 
أكتوبر 2021؛ ACAPS، أثر سياسات الهدم في الضفة الغربية، 1 
تشرين األول 2021. الكتلة العالمية للمأوى، صحيفة وقائع فلسطين، 

كانون األول / ديسمبر 2021

عن .  158 تعرفها  أن  يجب  أشياء   10 لالجئين،  النرويجي  المجلس 
)نوفمبر(  الثاني  تشرين   11 الشرقية،  القدس  في  اإلخالء  عمليات 
2021؛ مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة، تقرير إلى لجنة االتصال 

الخاصة، 17 نوفمبر 2021

األمن حول .  159 مجلس  إلى  المتحدة  لألمم  العام  األمين  مالحظات 
الوضع في الشرق األوسط، 16 مايو 2021

المأوى كتلة فلسطين، تحديث: تصعيد األعمال العدائية - مايو .  160
2021، 15 أكتوبر 2021

األرض .  161 اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب  نفسه.  المرجع 
الفلسطينية المحتلة، نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية لعام 2022، 
المحدث  اإلنساني  النداء  األونروا،   ،2021 )ديسمبر(  األول  كانون 
المتصاعدة  والتوترات  في غزة  العدائية  األعمال   - المبكر  واإلنعاش 

في الضفة الغربية، أيار / مايو - كانون األول / ديسمبر 2021

ICG، ما وراء العمل المعتاد في إسرائيل وفلسطين، 10 آب .  162

/ أغسطس 2021؛ مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة، تقرير إلى 
لجنة االتصال الخاصة، 17 نوفمبر 2021

مايو .  163  22  ،Saturday News نيوز،  كان  نفسه.  المرجع 
2021، متاح على https://www.youtube.com/watch؟

األونروا، النداء اإلنساني واإلنعاش المبكر المحدث - األعمال .  164
 - مايو  الغربية،  الضفة  في  المتصاعدة  والتوترات  غزة  في  العدائية 

2021 ديسمبر 

النزوح .  165 رصد  مركز  استلمها  الفلسطينية،  المأوى  مجموعة 
الداخلي عبر البريد اإللكتروني، 20 فبراير 2022

اإلنسانية .  166 للشؤون  العام  األمين  وكيل  تصريح  المتحدة،  األمم 
الوضع  بشأن  لوكوك،  مارك  الطوارئ،  حاالت  في  اإلغاثة  ومنسق 
في األراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، 18 مايو / أيار 2021

األونروا، النداء اإلنساني واإلنعاش المبكر المحدث - األعمال .  167
 - مايو  الغربية،  الضفة  في  المتصاعدة  والتوترات  غزة  في  العدائية 

2021 ديسمبر 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، بيانات عن الهدم والتهجير في .  168
الضفة الغربية، بالرجوع إليه في آذار )مارس( 2022.
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االحتياجات .  169 نظرة عامة على  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة 2021، ديسمبر 2020؛ ورقة 
أكتوبر  المستوطنين،  عنف  الغربية:  الضفة  حماية  اتحاد  عن  إحاطة 
2021؛ الكتلة العالمية للمأوى، صحيفة وقائع فلسطين، كانون األول 
/ ديسمبر 2021؛ ACAPS، أثر سياسات الهدم في الضفة الغربية، 

1 تشرين األول 2021

بتسيلم، وزارة الخارجية: اختالس إسرائيل لألراضي في الضفة .  170
الغربية من خالل عنف المستوطنين، تشرين الثاني )نوفمبر( 2021؛ 
بتسيلم، هذه القدس: العنف ونزع الملكية في العيسوية، أيار 2020؛ 
تعرفها عن عمليات  أن  أشياء يجب  النرويجي لالجئين، 10  المجلس 
2021؛  )نوفمبر(  الثاني  تشرين   11 الشرقية،  القدس  في  اإلخالء 
بتسيلم، الجيش اإلسرائيلي يغلق قرية في الضفة الغربية لمدة 50 يوماً، 
22 شباط 2022؛ المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، تقرير مفوض 
في  اإلسرائيلية  المستوطنات  اإلنسان،  لحقوق  السامي  المتحدة  األمم 
الجوالن  وفي  الشرقية،  القدس  فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية  األرض 

السوري المحتل)A / HRC / 49/85( ، 21 فبراير 2022.

االحتياجات .  171 نظرة عامة على  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
المحتلة الفلسطينية  األراضي   - العالمية 2022  اإلنسانية 

172  . 18 غزة،   - المأوى  مجموعة  عن  لقطة  المأوى،  مجموعة 
يناير 2022

فلسطين، ديسمبر 2021.  173 المأوى، صحيفة وقائع  مجموعة 

أكتوبر 2020.  174 النينيا، 29  الجوية،  العالمية لألرصاد  المنظمة 

ASMC، التوقعات الموسمية، 7 مارس 2022.  175

وكالة ناسا، سوبر تايفون راي، 16 ديسمبر 2021.  176

اإلعصار .  177  `` تعريف  يعيد   ABS CBN News، PAGASA

الفائق '' بمراجعة إشارات الرياح، 23 مارس 2022

178  . Super Typhoon مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، الفلبين: 
اإلنسانية واألولويات )ديسمبر  مراجعة االحتياجات   )Rai )Odette

2021 - يونيو 2022(، 2 فبراير 2022

المنظمة )WMO(، FAQs Tropical Cylones، بالرجوع .  179
إليه في 22 آذار / مارس 2022

Container News، Backlog ال تزال في شنغهاي في أعقاب .  180

إعصار In-fa، 5 أغسطس 2021

181  . ،gây ra  5  Thiệt hại ban đầu do bão số تايمز،  بترو 
13 سبتمبر 2021

قائمة الفيضانات، فيجي - اإلعصار المداري آنا يترك 1 قتيل، .  182

5 مفقود، 31 يناير 2021

IDMC، Grid 2021، نقطة ضوء: عام من العواصف التي .  183

ال هوادة فيها في شرق آسيا والمحيط الهادئ، 2021

حول .  184 وأجوبة  أسئلة  الجوية،  لألرصاد  العالمية  المنظمة 
مارس   / آذار   22 في  إليها  الوصول  تاريخ  المدارية،  األعاصير 
2022؛ The Conversation، Cyclone Seroja دمر للتو أجزاء 
من غرب أستراليا - وعالمنا الدافئ سيجلب المزيد من نفس الشيء، 

12 أبريل 2021

للسكان .  185 المتحدة  للسكان وصندوق األمم  المتحدة  صندوق األمم 
منذ  فيضانات  أسوأ  الفيضانات:  لضحايا  األساسية  الخدمات  يقدمان 
تيمور  في  مأوى  بال   10000 من  وأكثر  قتياًل   32 خلفت  عاًما   40

الشرقية، 6 أبريل 2021

بناء .  186  - سيروجا  المداري  اإلعصار  من  التعلم  الدولي،  البنك 
ليشتي،  تيمور  في  المناخ  تغير  مع  التكيف  على  والقدرة  الكوارث 

2021 ديسمبر 

UNDRR، فيضانات تيمور - ليشتي تعلم دروًسا مكلفة، 29 .  187

يناير 2022

في .  188 تسبب  الذي  اإلعصار   ،188The Straits Times

 7 الخبراء،  الحراري:  لالحتباس  نتيجة  المدمرة  إندونيسيا  فيضانات 
أبريل 2021

189  . AIDR، Tropical Cyclone Seroja،  11-12 April

2021

المناطق .  190 المدارية على  المتغيرة لألعاصير  والتأثيرات  الحدود 
الداخلية في شرق وجنوب شرق آسيا في الماضي ومناخ مستقبلي دافئ 
بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  2021؛  نوفمبر   30 عالميًا، 
المناخ، صحيفة وقائع - آثار ومخاطر تغير المناخ في آسيا، 2022

191  . Super Typhoon الفلبين:  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
)ديسمبر  واألولويات  اإلنسانية  االحتياجات  مراجعة   )Rai )Odette

2021 - يونيو 2022(، 2 فبراير 2022

الوعي .  192 يرفع  الكوارث، فيجي  مخاطر  للحد من  المتحدة  األمم  مكتب 
إلنقاذ المزيد من األرواح، 20 أكتوبر 2020 بالكوارث 

آلسيا .  193 التعاونية  البحوث  مركز  الجوية،  لألرصاد  العالمية  المنظمة 
الهادئ تايفون، 7 ديسمبر 2021 والمحيط 

في .  194 قياسي  أمطار  هطول  الصين:  فيضانات   ،JBA مخاطر  إدارة 
شانكس - فيضانات الخريف على طول نهري هوانغ هي وفين هي، 

أكتوبر 2021

رويترز، إندونيسيا تحذر من أن موسم األمطار المبكر قد يتسبب .  195
في المزيد من الكوارث الطبيعية، 26 أغسطس 2021

196  . Geoportal Kebencanaan Indonesia, Info

 Data dan Informasi  -  2021  Bencana Januari

 ;2021  August  9  ,Kebencanaan Bulanan Teraktual

 Geoportal Kebencanaan Indonesia, Info Bencana

 Data dan Informasi Kebencanaan  2021  Februari

2021 July 16 ,Bulanan Teraktual

العام، 2021.  197 منتصف  تحديث   ،IDMC

198  . Floods South  5  .HI،  Situation Report No

2021 January 26 ،Kalimantan Update

العام، 2021.  199 منتصف  تحديث   ،IDMC

الرياح .  200 غرب  لجنوب  المناخي  التحليل   ،  Publiscience

الموسمية )Habagat( في النوع 1 من المناطق المناخية في الفلبين 
 Rappler، La من 1949 إلى 2018، 30 أغسطس 2021؛ تبدأ
 15 الفلبين،  في  الغربية  الجنوبية  الموسمية  الرياح  وتنتهي   ،Niña

أكتوبر 2021

من .  201  :2020-2019 األسترالية  الغابات  حرائق   ،IDMC

اإلخالء المؤقت إلى النزوح طويل األمد، سبتمبر 2020 

معرفته، .  202 إلى  تحتاج  ما  البري:  الطقس  نيوزيلندا   ،RNZ

فيضان  في  تسبب  الذي  ما  تايمز،  ديلي  أوتاجو  2021؛  يوليو   17
كانتربري؟، 1 يونيو 2021

ICG، موجز رقم 166: الرد على انقالب ميانمار، 16 فبراير .  203

2021

المقاومة .  204  :Tatmadaw استهداف   :168 رقم  اإلحاطة   ،ICG

المسلحة الجديدة النقالب ميانمار، 28 يونيو 2021

كارين .  205 عرقية  تجبر  ميانمار  في  الجوية  الضربات   ،AP News

على الفرار إلى تايالند، 28 مارس / آذار 2021

اإلنساني .  206 التحديث  ميانمار:  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
رقم 8، 24 يونيو / حزيران 2021

نفسه.  207 المرجع   207

متفوقون .  208 قرويون  ساجاينج،  جبهات  على  ميانمار،  فرونتير 
تنسيق  مكتب  2021؛  أيار   / مايو   26 الصعاب،  يتحدىون  تسليًحا 
الشؤون اإلنسانية، التحديث اإلنساني في ميانمار رقم 11، 1 أكتوبر 

/ تشرين األول 2021

عامة .  209 نظرة  الالجئين،  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 
على النزوح في ميانمار، 27 ديسمبر 2021

مركز رصد النزوح الداخلي )IDMC(، النزوح بعد االنقالب في .  210
ميانمار: ما نعرفه وما ال نعرفه، سبتمبر 2021

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، ميانمار: خبراء .  211
القسري،  اإلخالء  عمليات  بشأن  الخطر  ناقوس  يدقون  المتحدة  األمم 

وتصعيد انتهاكات الحقوق، 18 مارس / آذار 2021

برنامج األغذية العالمي، ميانمار: تحليل التداعيات االقتصادية .  212
وانعدام األمن الغذائي في أعقاب االستيالء، 21 أبريل 2021

أخبار األمم المتحدة، ميانمار: من األزمة السياسية إلى "كارثة .  213
حقوق اإلنسان متعددة األبعاد" - باتشيليت، 6 يوليو 2021

ACAPS، نظرة عامة على الوصول اإلنساني، ديسمبر 2021.  214

لسلطة .  215 لحكم  ا تسلم   Philstar Global،  ARMM

Bangsamoro، 27 فبراير 2019

أكبر .  216 هي   )MILF( للتحرير  اإلسالمية  مورو  جبهة   ،CISAC

للمسلمين  ذاتي  حكم  على  للحصول  وتسعى  الفلبين  في  مسلحة  منظمة 
2019 الفلبينيين، 

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، نظرة عامة .  217
على لوحة معلومات النزوح في مينداناو، سبتمبر 2021

218  . ،Marawi في  المنال  بعيدة  تزال  ال  الحلول  الفلبين:   ،IDMC

لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  2019؛   GRID واحد،  عام  بعد 
مينداناو،  في  النزوح  معلومات  لوحة  على  عامة  نظرة  الالجئين، 

2021 ديسمبر 

انتهاكات مروعة ضد سكان .  219 إندونيسيا -  المتحدة،  أخبار األمم 
بابوا األصليين، تقرير خبراء حقوق اإلنسان، 1 مارس / آذار 2022

المناخ في آسيا والمحيط .  220 المتحدة اإلنمائي، تغير  برنامج األمم 
الهادئ. ما هو على المحك؟ 28 نوفمبر 2019؛ GFDRR، برنامج 
تم  والتماسك،  المرونة  تعزيز   :GFDRR DRM-FCV Nexus

الوصول إليه في 22 مارس 2022

فريق التحقيق في الكوارث التابع لمجلس الدولة، تقرير تحقيق .  221
خنان تشنغتشو "7.20" كارثة األمطار الغزيرة "، 21 يناير 2022"

لمكافحة .  222 للطوارئ  الصحفي  المؤتمر  خنان،  مقاطعة  حكومة 
الفيضانات، 21 يوليو 2021

223  . 21-17 خنان،  فيضان  الحدث:  بعد  ما  تقرير  كاربنتر،  جاي 
يوليو / تموز 2021؛ Earth.org، فيضانات قاتلة في الصين تترك 
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ما ال يقل عن 25 قتياًل وأكثر من مليون نازح، 22 يوليو 2021

224  . Henan: Zhengzhou: Usual السكان:   ،CEIC

2020  ،Residence

الصين: .  225 في  الطبيعة  على  القائمة  الحلول  الدولي،  225البنك 
 2 الحضرية،  للفيضانات  المتكاملة  لإلدارة  اإلسفنج"  "مدن  تمويل 

أغسطس 2021

سي .  226 بي  بي  تقرير  يدحضون  خبراء صينيون  تايمز،  جلوبال 
اإلسفنج،  مدينة  أسطورة  تشنغتشو حطمت  فيضانات  أن  يزعم  الذي 

23 يوليو 2021

227  . ،"7.20" تشنغتشو  خنان  كارثة  في  التحقيق  تقرير  شينخوا، 
21 يناير 2022

واالستجابة .  228 العامة،  والصحة  البيئية  للبحوث  الدولية  المجلة 
مقاطعة  في  المركبة   2021 كارثة  في  والدروس  والتأثير  للطوارئ 

خنان بالصين، 2 يناير 2022

نفسه.  229 المرجع 

الصينية، .  230  "Reduce Flooding blog، "Sponge Cities

31 يوليو 2021

تكون .  231 أن  يمكن   Earth.org، Sponge City Concepts

الرد على أزمة المياه الوشيكة في الصين، 30 أغسطس 2021؛ المياه 
)مجلة(، االنتقال إلى مدن اإلسفنج: التحديات والفرص لمعالجة مشاكل 

المياه الحضرية في الصين، 12 سبتمبر 2018

وإدارة .  232 الحضرية  الفيضانات  )مجلة(،  والسياسة  البيئية  العلوم 
مياه األمطار: مراجعة معاصرة لتحديات الصين واستراتيجية "المدن 

2018 فبراير  اإلسفنجية"، 

نعرفه وما ال .  233 ما  ميانمار:  في  االنقالب  بعد  النزوح   ،IDMC

نعرفه، سبتمبر 2021

التحديث .  234 الالجئين،  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 
2021 يوليو-أغسطس  ميانمار،  في  التشغيلي 

235  . 2 للمراقبة،   Flood AI  1-UNOSAT، S معلومات  لوحة 
أغسطس - 14 سبتمبر 2021

الفيضانات .  236 ميانمار:  اآلسيان،  في  الكوارث  معلومات  شبكة 
والعواصف في واليات كاين ومون وراخين، 19 أغسطس 2021

237  . 28  - يوليو   29  ،6 رقم  اإلنساني  الوضع  تقرير  اليونيسف، 
2021 سبتمبر 

ميانمار .  238 غارات  شردتهم  الذين  المدنيين  آالف  إيراوادي، 
العسكرية التي ضربتها الفيضانات، 19 أكتوبر / تشرين األول 2021

على .  239 عامة  نظرة  ميانمار  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
االحتياجات اإلنسانية 2022، ديسمبر 2021

الثاني .  240 تشرين   23 اإلنساني،  المجال  في  شركاء  مع  مقابلة 
2021 )نوفمبر( 

يوليو .  241  31 الطبيعية،  الكوارث  إدارة  قانون  ميانمار،  حكومة 
2013؛ معهد راؤول والنبرغ، تقرير عن القانون والسياسة الوطنيين 

في ميانمار: النزوح في سياق الكوارث وتغير المناخ، 2020

تشرين .  242  / أكتوبر   28 اإلنساني،  المجال  في  مع شركاء  مقابلة 
األول 2021

القوات .  243 نزاع  بسبب  النزوح  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
 17 وتشين،  راخين  واليتي  في  أراكان  وجيش  ميانمار  في  المسلحة 
المخيمات،  وإدارة  تنسيق  مجموعة  2021؛  األول  تشرين   / أكتوبر 

المخيمات، وسط راخين، ميانمار، سبتمبر 2021 ملفات تعريف 

اإلنساني .  244 التحديث  ميانمار:  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
رقم 9، 30 يوليو / تموز 2021

بورما نيوز إنترناشونال، مخيمات Mrauk-U للنازحين داخليًا .  245
تعاني من الفيضانات وإغالق Covid-19، 27 يوليو 2021

تشرين .  246  / أكتوبر   28 اإلنساني،  المجال  في  مع شركاء  مقابلة 
األول 2021

االجتماعية .  247 اآلثار  التعافي: رصد  نحو  االتجاه  الدولي،  البنك 
لجمعيات  الدولي  االتحاد  2018؛  سنوات،  بعد عشر  نرجس  بعد  لما 
وتعزيز  التعافي  العاصفة:  بعد  األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب 
الصمود - التقييم النهائي لعملية إعصار نرجس في ميانمار، 2008-

2011، 1 نوفمبر 2011

تشرين .  248  / أكتوبر   28 اإلنساني،  المجال  في  مع شركاء  مقابلة 
األول 2021

ومشردين .  249 السبل  بهم  تقطعت  الذين  آالف  ميانمار:  اليونيسف، 
بسبب الفيضانات يتلقون الدعم، 13 سبتمبر / أيلول 2021؛ برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي، تأثير األزمتين التوأمين على رفاهية اإلنسان 

في ميانمار، 1 ديسمبر 2021

في .  250 والموارد  النزاعات  تنمية  األسترالية،  الوطنية  الجامعة 
يناير 2011 الجديدة، 15  لبابوا غينيا  الجنوبية  المرتفعات 

بابوا .  251 في  والعنف  الجريمة  اتجاهات  الدولي،  البنك  مجموعة 
غينيا الجديدة، مايو 2014

اللجنة الدولية للصليب األحمر، ولت الطرق القديمة - أصبحت .  252
 / يونيو   22 تدميراً،  أكثر  الجديدة  غينيا  بابوا  في  القبلية  الحروب 

حزيران 2017

حول .  253 اعتبارات   :Ho-ha in Huli  )2007( Goldman، L

 Haley، N and في  الجنوبية،  المرتفعات  في  والمجتمع  االضطراب 
R. May )محرران( النزاع وتنمية الموارد في المرتفعات الجنوبية لبابوا 

لبابوا  الجنوبية  المرتفعات  في  التنمية  والموارد  النزاع  في  الجديدة  غينيا 
في  دراسات  ميالنيزيا،  برنامج  في  والحكم  الدولة  مجتمع  الجديدة،  غينيا 
الدولة والمجتمع في المحيط الهادئ، رقم 3، كانبرا: ANU؛ المترجم 
التقاليد، 9 فبراير 2021 من  بدال  مجازر  خطأ  استعمل   :PNG الفوري

254  .2011-1980 السكان،  إحصاءات  الجديدة،  غينيا  بابوا  في   NSO

255  . Dorney S، Papua New Guinea: People Policy

 and History since 1975، Random House Australia،
الحروب   - القديمة  الطرق  ولت  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  1990؛ 

22 حزيران / يونيو  القبلية في بابوا غينيا الجديدة أصبحت أكثر تدميراً، 
2017

العنف .  256 أدى  حيث  شاملة"  "حرب  من  تحذر  الشرطة  الجارديان، 
القبلي في بابوا غينيا الجديدة إلى مقتل 19، 12 أبريل 2021

حالة وفاة أخرى في المشاكل التي .  257  19  ،PNG Post Courier

21 أبريل 2021  ،Kainantu مزقتها

258  . ANU، Conflict and Resource Development in

 15  ،the Southern Highlands of Papua New Guinea

2011 January

Hela تقرير االستجابة للطوارئ، المنظمة الدولية للهجرة - وثيقة .  259

داخلية، 13 يوليو 2021

غينيا .  260 بابوا  للهجرة،  الدولية  المنظمة  النزوح  تتبع  مصفوفة 
الجديدة - النزاع في منطقة تاري بوري في مقاطعة هيال )11 فبراير 

2021(، 9 أبريل 2021

والعنف .  261 النزاع  إنهاء  جديد،  لعصر  النساء  مع  التنمية  بدائل 
بابوا غينيا  الجديدتين في منطقة مرتفعات  المقاطعتين  المرأة في  ضد 

نوفمبر 2017 الجديدة، 

262  . - تقرير  الجديدة،  بابوا غينيا  للهجرة وحكومة  الدولية  المنظمة 
تحديد سمات النازحين داخليًا في بابوا غينيا الجديدة، 2017

غينيا .  263 بابوا  في  العيش  سبل  على   COVID -19 تأثير  تطبيقًا، 
العالمي  المؤشر   ،The Economist 2020؛  يونيو   12 الجديدة، 
أنحاء  جميع  في  العيش  قابلية  على   Covid-19 جائحة  أثر  كيف   - للعيش 
الجنوبية  المرتفعات  في  الموارد  وتنمية  النزاع   ،ANU 2021؛  العالم، 
التحديث  الدولي،  البنك  مجموعة  2011؛  يناير   15 الجديدة،  غينيا  لبابوا 

اإلغاثة  من   -  COVID -19 وقت  في   - الجديدة  غينيا  لبابوا  االقتصادي 
إلى التعافي، يوليو 2020

الشرطة .  264 عمل  يؤخر  الموارد  نقص   ،PNG Post- Courier

PNG Post- 2021؛  ديسمبر   17  ،Madang - Rubiang في 
2021؛  مايو   5  ،Onglo  - ممتدة  البشرية  الشرطة  قوة   ،Courier

النزوح   - الجديدة  غينيا  بابوا   ،)IDMC( الداخلي  النزوح  رصد  مركز 
ديسمبر 2014؛   / األول  كانون   11 والمهمل،  المرئي  المطول غير 
تحديد   - تقرير  الجديدة،  بابوا غينيا  للهجرة وحكومة  الدولية  المنظمة 

سمات النازحين داخليًا في بابوا غينيا الجديدة، 2017

265  . - الجديدة  غينيا  بابوا  لمرتفعات  المشترك  البرنامج  المتحدة،  األمم 
2022-2020 والتنمية،  السالم  نحو  التقارب 

مجموعة البنك الدولي، وثيقة تقييم المشروع بشأن ائتمان مقترح .  266
بمبلغ 25.5 مليون ليرة سورية )ما يعادل 35 مليون دوالر أمريكي( 
الحضري  الشباب  تشغيل  لمشروع  المستقلة  الجديدة  غينيا  بابوا  لدولة 

2، 28 مارس 2020

SASCOF-19، بيان إجماع حول التوقعات الموسمية فوق جنوب .  267

يونيو   10  ،2021 لعام  الغربية  الجنوبية  الموسمية  الرياح  لموسم  آسيا 
2021

الموسمية .  268 الرياح  لتجربة  الهند   ،The Telegraph India

الممتدة هذا العام، كما يقول IMD، 22 مارس 2022؛ CRS، التواريخ 
فوق  الموسمية  الرياح  غرب  جنوب  وانسحاب  تقدم   / لبدء  الجديدة  العادية 

الهند، 2020

في .  269 الجوية  األرصاد  إدارة  األرض،  علوم  وزارة  الهند،  حكومة 
 30  ،2021 الموسمية  للرياح  البارزة  المالمح   - صحفي  بيان  الهند، 
من  أكثر  الهند،  جنوب   ،Indian Express يسجل  2021؛  سبتمبر 
الشمالية  الموسمية  الرياح  األمطار خالل  فائض  من  المائة  في   60

الشرقية، 30 مارس 2022

ذا واير، مونسون إنديا ترفض التراجع، 20 أكتوبر 2021.  270

وزارة الداخلية، تقرير عن حالة العاصفة اإلعصارية تاكتاي، .  271
31 مايو 2021؛ ناسا، إعصار Tauktae يضرب الهند، 17 مايو 

2021

ACAPS، الهند - إعصار ياس، 1 يونيو 2021.  272

وزارة الداخلية الهندية، موجز عن العاصفة اإلعصارية جوالب .  273
 27 براديش،  أندرا  لشمال  المجاورة  والمناطق  أوديشا  جنوب  فوق 

2021 سبتمبر 

خولنا، .  274 أحداث  تتبع  تقرير  بنغالديش،  النزوح  إدارة  مجموعة 
16 فبراير 2021؛ مجموعة إدارة النزوح في بنغالديش، تقرير تتبع 

أحداث ساتخيرا 16 فبراير 2021
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ISCG، تحديث فالش عن استجابة الرياح الموسمية - كوكس .  275

بازار، بنغالديش، 2 سبتمبر 2021

نيبال تعرضت ألسوأ حرائق غابات منذ ما يقرب .  276 فيز أورغ، 
من عقد، 6 أبريل 2021

نيبالي تايمز، مونسون تضرب نيبال بقوة، 15 يونيو 2021.  277

لقطة .  278 الهادئ،  والمحيط  آسيا  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
إنسانية إقليمية أسبوعية، 15-21 يونيو / حزيران 2021

مركز إدارة الكوارث في سريالنكا، تقرير عن الحالة - األمطار .  279
يونيو   6 الفشل،  وقطع  األرضية  واالنهيارات  والفيضانات  الغزيرة 

2021

األحمر، .  280 والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد 
خطة العمل الطارئة لسريالنكا - الفيضانات، 22 مايو / أيار 2021؛ 
الصليب األحمر والهالل األحمر، سريالنكا  الدولي لجمعيات  االتحاد 

- الفيضانات - التقرير النهائي، 27 أكتوبر / تشرين األول 2021

األحمر، .  281 والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد 
 4 جفاف خطير،  من  البالد  من   ٪80 من  أكثر  يعاني   - أفغانستان 

أغسطس / آب 2021

على .  282 عامة  نظرة  أفغانستان،  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
االستجابة في الوقت الفعلي لـ ICCT، 11 يناير 2022

مركز اإلنقاذ الدولي، أفغانستان - تقييم الجفاف، يونيو 2021.  283

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 97 في المائة من األفغان يمكن .  284
أن يغرقوا في الفقر بحلول منتصف عام 2022، 9 سبتمبر 2021

CDPC، تحديث هطول .  285  - الباكستانية  الجوية  إدارة األرصاد 
األمطار الموسمية 2021، 1 أكتوبر 2021

األحمر، .  286 والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد 
 DREF باكستان - زلزال بلوشستان - خطة عمل الطوارئ - عملية

رقم MDRPK021، 19 أكتوبر 2021

باكستان: .  287 في  المناخ  عن  الناجمة  الهجرة  اإلسالمية،  اإلغاثة 
المحلية والحكم، 10 نوفمبر 2021 الحقائق  العالمي،  الخطاب 

288  . 20 كشمير؟  في  مؤخًرا  العنف  تصاعد  سبب  ما  الجزيرة، 
أكتوبر 2021

شمال شرق اليوم، تريبورا - فر ما يقرب من 1500 شخص .  289
إلى آسام بعد اشتباكات برو، 29 يوليو 2021

الديني .  290 العنف  على  بنغالديش  في  يتظاهرون  المئات  الجزيرة، 

المميت، 19 أكتوبر / تشرين األول 2021

لصالح .  291 مسيرات  بنغالديش،  في  الحاكم  الحزب  الجزيرة، 
الهندوس بعد أعمال عنف مميتة، 20 أكتوبر / تشرين األول 2021

األمم المتحدة، دراسة عن حالة تنفيذ اتفاق تالل شيتاغونغ لعام .  292
1997 - قدمها المقرر الخاص، 2011

مقابالت مع لجنة أراضي هضبة شيتاغونغ، فريق العمل الدولي .  293
فبراير   3 اإلعالمية،  والمصادر  األصليين  السكان  بشؤون  المعني 

2022

الكوارث .  294 إلدارة  الوطنية  االستراتيجية  بنغالديش،  حكومة 
حكومة  تتبنى  2020؛  يناير  المناخ،  عن  الناجم  الداخلي  والنزوح 
لـ  الداخلي  بالنزوح  الخاصة  الوطنية  اإلستراتيجية  بنجالديش  ضبابية 

RMMRU، 24 أبريل 2021

البناء .  295 الريفي والتشييد وتعزيز صناعات مواد  وزارة اإلسكان 
لعام  التنمية  وبرامج   2021 عام  في  المحرز  التقدم  النكا،  في سري 

2022، غير مؤرخ

نفسه.  296 المرجع 

حكومة الهند، اتفاقية تسوية Bru التاريخية، 24 يناير 2020.  297

إعادة .  298 عملية  بدء  االتفاق،  بعد  عام   :The Wire، Tripura

التوطين الدائم لـ Bru People، 21 أبريل 2021

بيان مشترك لحكومة الهند والهند وباكستان، 25 فبراير 2021.  299

إلى .  300 السالم  الهند وجامو وكشمير - عودة  نظرة مستقبلية على 
خط السيطرة، وال توجد انتهاكات لوقف إطالق النار منذ 25 فبراير 

/ شباط 30 مارس / آذار 2022

مجموعة األزمات الدولية، أي مستقبل لمحادثات السالم األفغانية .  301
تحت إدارة بايدن؟ 13 يناير 2021

مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، رسم خرائط سيطرة طالبان .  302
أفغانستان، 2021-2000 في 

عن .  303 الناجمة  النزوح  عمليات  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
النزاعات بين 1 يناير و 23 نوفمبر 2021، 9 فبراير 2022

أفغانستان: .  304 أفغانستان،  إلى  المساعدة  لتقديم  المتحدة  األمم  بعثة 
 26 العام،  منتصف  تحديث   - المسلحة  النزاعات  في  المدنيين  حماية 

يوليو / تموز 2021

للنزوح .  305 التراكمية  اآلثار  الضغط:  نوع مختلف من   ،IDMC  
والعودة في أفغانستان، كانون الثاني / يناير 2020

إنساني .  306 تحديث  أفغانستان:  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
طالبان  الغارديان،  2021؛ صحيفة  أيار   / مايو   23-17 أسبوعي، 
على وشك االستيالء على مدينة أفغانية رئيسية بينما طلب من السكان 

الفرار، 3 أغسطس 2021

إنساني .  307 تحديث  أفغانستان:  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
أسبوعي، 5-11 يوليو / تموز 2021؛ مقابالت مع شركاء في المجال 

أفغانستان. في  اإلنساني 

إنساني .  308 تحديث  أفغانستان:  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
أسبوعي، 9-15 أغسطس / آب 2021

309  . 3 أفغانستان،  في  اإلنساني  المجال  في  شركاء  مع  مقابالت 
2021 نوفمبر 

دعم .  310 لتقديم  دعوة  البشرية،  للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامج 
المكتظة، 13 سبتمبر 2021 للمدن األفغانية  إنساني عاجل 

311  . - كابول  في  الداخلي  النزوح  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
تحديث فالش رقم 1، 12 أغسطس / آب 2021

تتبع .  312 للهجرة،  الدولية  المنظمة  النزوح  تتبع  تتبع  مصفوفة 
شرق  توقيت  من  الثانية  الجولة   - أفغانستان  في  الطارئة  األحداث 

أوروبا، 12-26 أكتوبر / تشرين األول 2021

المناطق .  313 في  المتعلمون  األفغان  العالمي،  األغذية  برنامج 
الوظائف والدخول، 22  للجوع مع نضوب  الحضرية هم وجه جديد 

سبتمبر / أيلول 2021

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 97 في المائة من األفغان يمكن .  314
أن يغرقوا في الفقر بحلول منتصف 2022، 9 سبتمبر 2021

نظرة .  315 حالة  تقرير  أفغانستان:  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
عامة على االستجابة في الوقت الفعلي من ICCT، 3 تشرين الثاني 

2021 )نوفمبر( 

 كتلة الحماية، تحديث تحليل حماية أفغانستان، أكتوبر 2021.  316

عن .  317 الناجمة  النزوح  عمليات  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
النزاع بين 1 يناير و 23 نوفمبر 2021، 9 فبراير 2022

هيئة األمم المتحدة للمرأة، حقوق المرأة في أفغانستان: أين نحن .  318
اآلن؟ تنبيه جنساني رقم 1، كانون األول 2021

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، أفغان يفرون .  319
من المدن، 17 سبتمبر / أيلول 2021

هي .  320 الهجرة  تكون  عندما  أفغانستان:  المختلط،  الهجرة  مركز 
ممر  لتوفير  الجهود  كل  يجب ضمان  المتاح،  الوحيد  الحياة  شريان 

آمن، 17 أغسطس 2021

تحديث .  321 الالجئين،  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 
الوضع في أفغانستان، 15 يناير 2022

األلغام .  322 مرصد  العنقودية،  والذخائر  األرضية  األلغام  مراقب 
األرضية 2020، 12 نوفمبر 2020

وكالة فرانس برس، إزالة األلغام األرضية في أفغانستان، خطوة .  323
حذرة في كل مرة، 21 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021

المجلس النرويجي لالجئين، بيان بشأن إطالق نداءات الطوارئ .  324
لألمم المتحدة ألفغانستان، 11 يناير / كانون الثاني 2022

325  . ،NOAA انظر  الكبرى،  واألعاصير  العواصف  عدد  لمعرفة 
يونيو 2021؛  ينتهي في 10  لموسم األعاصير  كسر سجل األطلسي 
تحديث   ،CSU انظر  المتراكمة،  األعاصير  طاقة  على  للحصول 

توقعات أبحاث الطقس المداري والمناخ، 2021

326  . Granma، En Vivo - Cuba tras el انظر  لكوبا،  بالنسبة 
 and Granma، 2021 August 28 ،paso del Huracán Ida

 August 27 ،Ida golpea con fuerza al occidente cubano

مصادر  10 من  أكثر  على  بناًء  المتحدة  للواليات  تقديراتنا  حسبنا  2021؛ 

أورلينز.  327 نيو  في  الصحة  إدارة  من  الواردة  للمعلومات  طبقاً 

مخاطر .  328 حول  أساسية  قراءات   4  - إيدا  إعصار   ،UNDRR

األعاصير العالية في نيو أورلينز وما عالقة تغير المناخ بالعواصف، 
30 أغسطس 2021

شهر .  329 بعد  كهرباء  بدون  زالوا  ما  لويزيانا  في  اآلالف   ،WWMO

29 سبتمبر 2021؛ نيويورك تايمز، فشل   ،Ida Landfall واحد من
المنازل،  في  السكان  السن من  كبار  أورلينز يحاصر  نيو  السلطة في 

5 سبتمبر 2021

تقديراتنا لهؤالء النازحين لهذه الواليات هي كما يلي: ماريالند .  330
وبنسلفانيا   )21000( ونيويورك   )10000( ونيوجيرسي   )400(
و   FEMA من  بيانات  على  لماريالند  تقديراتنا  تستند  )12000(؛ 
من  الواردة  البيانات  إلى  المتبقية  الدول  أرقام  تستند  Floodlist؛ 

المتحدة في جنيف البعثة األمريكية لدى األمم 

أن .  331 األعاصير  موسم  أظهر   2021  ،The Conversation

تدفع  بالمناخ  المرتبطة  الكوارث  ألن  مستعدة  غير  المتحدة  الواليات 
على  وايلي  مكتبة  2021؛  نوفمبر   29 الفقر،  من  المزيد  إلى  الناس 
بين  كاترينا  إعصار  بعد  المساكن  وتهجير  المنازل  ملكية  اإلنترنت، 
األمهات األمريكيات من أصل أفريقي ذوات الدخل المنخفض في نيو 
أورلينز، 16 سبتمبر 2014؛ جامعة المار، ليغمر األغنياء - التأثير 
غير المتكافئ إلعصار هارفي على ديون األسر، 21 أكتوبر 2019
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FEMA تعلن عن مبادرات .  332 وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، 
تايمز، وكالة  نيويورك  يوليو 2021؛  الملكية، 21  لدفع حقوق  أولية 
إصالح  على  تعمل  تزال  ال  إنها  تقول  الفيدرالية  الطوارئ  إدارة 
2021؛  أكتوبر   27 الكوارث،  مساعدات  في  العرقية  التفاوتات 
وزارة األمن الداخلي األمريكية، االستجابة لتوصيات تقرير المجلس 
 ،2020 نوفمبر   ،FEMA مدير  إلى   )NAC( الوطني  االستشاري 

15 أكتوبر 2021

وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، FEMA تعلن عن مبادرات أولية .  333
الوكالة  نيوز،  سي  بي  إن  2021؛  يوليو   21 الملكية،  حقوق  لدفع 
دون  حالت  التي  الفجوة  تغلق   )FEMA( الطوارئ  إلدارة  الفيدرالية 
حصول العديد من العائالت السوداء في الجنوب على مساعدات الكوارث، 
 NPR، No Easy Access to Post-Katrina 2 سبتمبر 2021؛

2008 ،April 28 ،Aid

E&E News، FEMA لبدء تتبع سباق الكوارث - مقدمو طلبات .  334

غير  بشكل  المساعدات  توزيع  تم  إذا  ما  فحص  الوكالة  تريد   - المساعدة 
معلومات  جمع  أنشطة  الفيدرالي،  السجل  2022؛  يناير   26 عادل، 
للحقوق  العام  التخليص  تعليق؛  طلب  المقترحة؛  المجموعة  الوكالة: 

المدنية وحقوق الملكية، 25 يناير 2022

335  . OCHA، Latinoamérica & El Caribe - Panorama

2021 July 6 ،de Situación Mensual

نفسه.  336 المرجع 

بعد .  337 المساعدة  تنتظر  تزال  ال  لويزيانا   -  AP News، Analysis

عام من لورا، 29 أغسطس 2021

المساعدة بعد 4 كوارث .  338 لتقديم  السكان  نداء   ،AccuWeather

طبيعية في أقل من عام، 29 يوليو 2021

موسم .  339 حافة  على  الوسطى  أمريكا   ،Care International

أعاصير جديد دون حل آثار Eta و Iota، 4 مايو 2021؛ االتحاد 
النزوح في مناخ  الصليب األحمر والهالل األحمر،  لجمعيات  الدولي 
متغير، 22 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021؛ االتحاد الدولي لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر، المجتمعات المتضررة من إعصاري 
 11 المناخ،  وأزمة  والنزوح  الغذائي  األمن  بانعدام  مهددة  وإيتا  إيتا 
 El País، Un año después de los ciclones نوفمبر 2021؛
Eta y Iota" Se olvidaron de nosotros"، 5 نوفمبر 2021

األمريكية، .  340 المياه  إمدادات  الغابات  حرائق  تهدد  كيف   ،USGS

مؤرخ غير 

الجارديان، "نقطة تحول": كيف تغذي الغابات الفقيرة الفيضانات .  341
عن  الدفاع  مجلس  2021؛  نوفمبر   16 كندا،  غرب  في  والحرائق 

الموارد الطبيعية، تآكل التربة 101، 1 يونيو 2021

وأدى .  342 البريطانية  كولومبيا  "نهر جوي"  فاض  كيف  المحادثة، 

نيوز،  جلوبال  2021؛  نوفمبر   17 طينية،  وانهيارات  فيضانات  إلى 
قبل الميالد. تظهر خريطة الفيضانات 2021 المناطق المتأثرة بالنهر 
الجوي، 19 نوفمبر 2021؛ سي بي سي، عاصفة مرة كل قرن لديها 

مقاطعة تفكر في حالة الطوارئ، 17 نوفمبر 2021

من .  343 إجالؤهم  تم  من  أول   - البريطانية  كولومبيا  بي سي،  سي 
ميريت يعودون إلى ديارهم في مدينة تم تغييرها، 23 نوفمبر 2021؛ 
سي بي سي، كولومبيا البريطانية، "لقد ذهب" مسؤول شكان يقول إن 
الفيضانات اجتاحت منزل فيرست نيشن، 25 نوفمبر 2021؛ معلومات 
أخبار كندا، دراسة جديدة تظهر قبل الميالد مجتمعات السكان األصليين 

عرضة لمخاطر تغير المناخ، 11 يناير 2022

FEMA، موجز العمليات اليومي، 25 أكتوبر 2021.  344

NOAA، التحليل الوطني للثلج، 16 فبراير 2021.  345

نفسه.  346 المرجع 

يستند التقدير إلى مجموع الفروق اإليجابية بين عدد األشخاص في .  347
البيانات  على  أو  الفيدرالية،  الطوارئ  إدارة  وكالة  ذكرت  كما  المالجئ، 

مباشرة.  FEMA من  الواردة 

البرازيلي .  348 النظام  من  بيانات  على  بناًء  تقديراتنا  بحساب  قمنا 
"غير  أو  "الُمزاحين"  األشخاص  بشأن  الكوارث  لمعلومات  المتكامل 
غير   ،S2iD، Relatorios في  والمتاحة  المدمرة،  والمساكن  المأوى" 
 INMET، Análise das Chuvas na Bahia، مؤرخ. انظر أيًضا
2021؛   December  28  ،Minas Gerais e Espírito Santo

 Chuvas na Bahia: os fenômenos  - البرازيل  سي،  بي  بي 
كانون   27  ،extremeos queause a tragedia no Estado

 Globuru، Fenômeno que está por األول )ديسمبر( 2021؛
16 فبراير 2022  ،trás das chuvas na Bahia

349  . o número de mortos 21 CNN Brazil، Sobe para

 28  ،municípios estão em implência  136 na Bahia؛ 

 21  IBahia، Bahia registra 2021؛  )ديسمبر(  األول  كانون 
 cidades em situação de exencia por  136  mortes e

2021 December 28 ،conta da chuva

350  . Indígenas relatam fome، falta البرازيل،  إن  إن  سي 
d’água e destruição após chuvas na Bahia، 28 ديسمبر 

 Folha، A chuva acabou com o pouco que a 2021؛ 
27 ديسمبر 2021؛   ،gente tinha، diz indígena na Bahia

 Globonews، Chuva na Bahia: aldeias indígenas do G1

povo Pataxó ficam Isoladas e registram alagamentos؛ 

 G1 2021؛  ديسمبر   11  ،lideranças pedem ajuda

 comunidades quilombolas :أوليفيرا Globonews، Flávia

 ،vivem situação de EMEncia por reasona das chuvas

30 كانون األول )ديسمبر( 2021

351  . 14 الفيضانات،  فوق  للبقاء  تسارع  فينيسيا  أمازون  إندبندنت، 
يتجاوز  نيغرو  ريو   - نوتيسياس  هول،  سيتي  ماناوس  2021؛  مايو 
من  متضررة  أسرة   4000 المدينة  مجلس  ويخدم  متًرا،   30 عالمة 
الحدود  آثار  نشرة   ،CEMADEN 2021؛  يونيو   5 الفيضان، 
القصوى لألصل المائي الجغرافي والمناخي على األنشطة االستراتيجية 

للبرازيل، 24 يونيو 2021

Globo.com، بعد أكبر فيضان في التاريخ، انخفض مستوى ريو .  352

نيغرو إلى 30 متًرا في ماناوس، 25 يونيو 2021

والحرائق .  353 بالفيضانات  مهددين  األمازون  سكان  تايمز،  فاينانشال 
 ،Instituto Socialambiental 2021؛  نوفمبر   1 والجفاف، 
بدون حدائق وأسماك وديدان األرض: فيضان قياسي في ريو نيغرو يكشف 

يونيو 2021  11 المناخ،  لتغير  النظامي  التأثير 

El País، األزمات المتزامنة التي اجتاحت األمازون: الفيضانات .  354

14 يونيو 2021  ،covid-19 وموجة العنف و

ألف .  355  130 من  يقرب  ما  بالفعل  لديها  عكا   ،Globonews  G1

الوالية،  العاصمة وداخل  في  األنهار  فيضانات  شخص تضرروا من 
20 فبراير 2021

المقدر .  356  - المدمرة  المنازل  عدد  بيانات عن  إلى  التقدير  يستند 
بأكثر من 8000 منزل. انظر Telesur TV، Pdte. تضمن فنزويال 

االهتمام بالمتضررين من األمطار، 24 أغسطس 2021

357  . :Caracol Radio, Coronavirus en Cartagena

 September  28  ,nuevos casa y un fallecido  50

 El Espectador, En Ayapel, Córdoba, avanza  ;2021

 la evacuación de familias damnificadas por

 La Semana, Crisis  ;2021  August  31  ,inundaciones

 en La Mojana )Sucre( motiva censo para conocer

2021 September 7 ,número real de damnificados

358  . - اإلنسانية  البرمجة  دورة  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
كولومبيا: بانوراما االحتياجات اإلنسانية، ص 70، فبراير 2022

كولومبيا .  359 في  الغابات  حرائق   ،The Globe and Mail

في  اإلطالق  على  األسوأ  ليس  ولكن  الشديدة   2021 عام  البريطانية 
تقرير الخدمة، 4 نوفمبر 2021؛ حكومة كولومبيا البريطانية، ملخص 

تاريخ بدون   ،Wildfire موسم 

360  . neck and neck with Dust 2021 NOAA, Summer

 September  9  ,Bowl summer for hottest on record

2021

نيويورك تايمز، داخل القتال ضد نار ديكسي 11 أكتوبر 2021.  361

راجع .  362 الوالية،  تاريخ  في  حرائق  بأكبر  قائمة  على  للحصول 

 Largest  20  California Fire Department،  Top

حاالت  عدد   IMDC حسبت  مؤرخ؛  غير   ،California Wildfires

اإلخالء  عمليات  حول   FEMA بيانات  على  بناًء  الحرائق  لكال  النزوح 
اإللزامية

مايو .  363 المتحدة،  الواليات   Spotlight :2019 IDMC، GRID

2020

بدون .  364  ،Wildfire موسم  ملخص  البريطانية،  كولومبيا  حكومة 
تاريخ

حكومة .  365 انظر  اإلجالء،  عمليات  عدد  لمعرفة  نفسه.  المرجع 
كولومبيا البريطانية، حالة الطوارئ اإلقليمية حتى تنتهي، 13 سبتمبر 

2021

366  . La Silla Rota، Avanza de forma انظر  للمكسيك، 
 ،voraz incendio en Sierra de Santiago، Monterrey

التي  البيانات  إلى  تقديراتنا  تستند  لشيلي،  بالنسبة  2021؛   March  25

 )ONEMI( الداخلية  لوزارة  التابع  للطوارئ  الوطني  شاركها المكتب 
االجتماعية التنمية  ووزارة 

المتكامل .  367 البرازيلي  النظام  من  بيانات  إلى  تقديراتنا  في  استندنا 
المأوى"  "غير  أو  "المنزوحين"  األشخاص  على  الكوارث  لمعلومات 
مؤرخ.  غير   ،S2iD، Relatorios في  والمتاحة  المدمرة،  والمساكن 
 Globo.com، Desmatamento em áreas que أيًضا  راجع 
 anos de 3 em ٪79 deveriam ser protegidas aumentou

 December 22 ،gestão Bolsonaro، diz levantamento

2021

مونجاباي، منطقة األمازون البرازيلية تحترق، مرة أخرى، 3 .  368
كيف  المطيرة:  الغابات  مافيا  ووتش،  رايتس  هيومان  2021؛  يونيو 
يؤجج العنف واإلفالت من العقاب إزالة الغابات في أمازون البرازيل، 

17 سبتمبر 2019

369  . Instituto Socioambiental،  Nota técnica:

 desmatamento sem contole na amazônia legal: a

 Estimativa da taxa de desmatamento prodes em

 29  ،e o Impacto nas áreas protegidas، p.3-4  2021

الغابات  حرائق  عن  مفصلة  بيانات  على  للحصول  2021؛   November

غير   ،INPE، Programa de Queimadas انظر  البرازيل،  في 
مؤرخ

العنف .  370 يؤجج  كيف  المطيرة:  الغابات  مافيا  ووتش،  رايتس  هيومان 
سبتمبر   17 البرازيل،  أمازون  في  الغابات  إزالة  العقاب  من  واإلفالت 
 Instituto Igarapé، O ecossistema do crime 2019؛ 

 ambiental na Amazônia: uma análise das Economias

2022 ilícitas da floresta، February

الثوران .  371 قطاع  تقارير  غرينادين،  وجزر  فنسنت  سانت  حكومة 
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ديسمبر  3 المعاناة،  البركاني 

سانت .  372 سوفرير،  ال  في  البركاني  النشاط  استمرار   ،CDEMA

البرتقالي، 18 مايو بطرسبرغ. يظل مستوى تأهب فنسنت في 

نفسه.  373 المرجع 

تاريخ .  374 بارانكا،  مقاطعة  في   7.5 من  زلزالية  إنديسي، حركة 
مقاطعة مارانيون - لوريتو، 24 يناير

ACAPS، بيرو: زلزال في منطقة األمازون، مذكرة إحاطة، 12 .  375

ديسمبر

مايو .  376 فنزويال،  على  الضوء  تسليط   :2020  IDMC، GRID

حول  المستمرة  البيانات  فجوات  كاملة:  صورة  رسم   ،IDMC 2021؛ 
وهندوراس،  وغواتيماال  السلفادور  في  بالعنف  المرتبط  الداخلي  النزوح 
في  البلد  الشريك: دعم  الضوء على  تسليط   ،IDMC نوفمبر 2019؛ 

المكسيك،

في .  377 للتحقق  المتحدة  األمم  بعثة  المتحدة،  لألمم  التابع  األمن  مجلس 
كولومبيا: تقرير األمين العام، الفقرة. 48، 27 ديسمبر

لشؤون .  378 المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  أيضاً  انظر  نفسه.  المرجع 
الالجئين، مبادرة النازحين داخلياً، تحديث ربع سنوي، ص 4، يناير 

الثاني كانون   /

منشور .  379 في  للجمهور  متاحة   ،UARIV بيانات  إلى  تستند  أرقاًما 
في  تنزيلها  تم  التي  البيانات   ،Unity for Victims المفتوحة:  البيانات 

فبراير

مجلس األمن الدولي، األطفال والنزاع المسلح في كولومبيا: تقرير .  380
األمين العام، الفقرة. 7-8، 8 ديسمبر

منشور .  381 في  للجمهور  متاحة   ،UARIV بيانات  إلى  تستند  أرقاًما 
في  تنزيلها  تم  التي  البيانات   ،Unity for Victims المفتوحة:  البيانات 

فبراير

في .  382 للتحقق  المتحدة  األمم  بعثة  المتحدة،  لألمم  التابع  األمن  مجلس 
كولومبيا: تقرير األمين العام، الفقرة. 50، 27 ديسمبر

أكتوبر.  383  1 بالسالم،  المنسية  الكولومبية  المدينة  الجديدة،  اإلنسانية 

ساحل .  384 على  والجريمة  العنف  الهادئ:  المحيط  تهدئة   ،ICG

كولومبيا، 8 أغسطس 2019؛ إنسايت كرايم، حلقة العنف الدائمة في 
بوينافينتورا مستمرة في كولومبيا، 4 مارس 2021؛ تقارير كولومبيا، 
 2 بوينافينتورا،   :1 الجزء  كولومبيا:  في  الكوكايين  حاويات  حرب 

سبتمبر

نفسه.  385 المرجع 

يستند تقديرنا إلى بيانات من IUDOP، يقوم السكان السلفادوريون .  386
2022؛  يناير   17  ،2021 عام  نهاية  بحلول  البالد  في  الوضع  بتقييم 
 ،DIGESTYC من  السكانية  التوقعات  بناًء على  البيانات  استقراء  تم 

يونيو للسكان،  الوطنية  والتقديرات  اإلسقاطات 

للكثيرين، .  387 بالنسبة  هايتي:  من  الكثير   NYT، Gangs Rule

ال يوجد وقود، ال طاقة، ال طعام، 27 أكتوبر 2021؛ مكتب تنسيق 
نهائي، 29   -  8 الزلزال رقم  تقرير حالة  اإلنسانية، هايتي:  الشؤون 
ABC News، مع تصاعد العنف في هايتي، تكافح  نوفمبر 2021؛ 
مجموعات اإلغاثة لتقديم المساعدة، 12 ديسمبر / كانون األول 2021؛ 
هايتي  في  األمني  والفراغ  العصابات  وعنف  الجديد  اإلنساني  الفراغ 
فرانس  تتعهد  2021؛  تموز   / يوليو   20 المساعدات،  تسليم  يحبطان 
يطلب  بينما  هايتي  في  المبشرين  بمساعدة  المتحدة  والواليات   24
 AP 2021؛  أكتوبر   20 دوالر،  مليون   17 قدرها  فدية  الخاطفون 
المتزايدة،  العصابات  قوة  يختنقون تحت  اليائسون  الهايتيون   ،News

22 أكتوبر 2021

388  . Comisión من  الواردة  البيانات  إلى  التقدير  هذا  يستند 
 Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos

عن  بيانات  منهجي  بشكل  تجمع  التي   ،)Humanos )CMDPDH

المكسيك. في  العنف  بسبب  النزوح 

389  . inhabitants  100,000  Homicide rates per

 an  ,2021  and  2015  between  96.9  to  17.9  rose from

 per cent. See CNSP, Cifras de delitos 442 increase of

 ,2022-2015  mil habitantes  100  y víctimas por cada

 See also Insight Crime, Los horrores .2022 February

 de Zacatecas podrían repetirse en cualquier lugar

 El Pais, Aguililla, vida y ;2022 January 10 ,de México

 April 24 ,muerte en el pueblo asediado por el narco

 El Pais, La crisis de violencia en Michoacán  ;2021

 14  ,reta la estrategia de seguridad del Gobierno

 Nexos, Aguililla: la guerra es política por ;2021 July

 Nexos, La estrategia de ;2021 April 19 ,otros medios

 2021 May 31 ,)2021-2014( seguridad en Michoacán

390  . Government of Mexico, Gaceta del Senado

 Telediario,  ;2021  July  21  ,119445/30-3SPR/no. LXIV

 Fueron desplazados por hombres armados de sus

2021 April 10 ,comunidades; piden apoyo

391  . Based on data received from the Comisión

 Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos

)Humanos )CMDPDH

أراضي .  392 لجنة  من  الواردة  البيانات  على  بناًء  التقدير  هذا  أنتجنا 
على  النزاع  حول  البيانات  منهجي  بشكل  تجمع  والتي   ،)CPT( الرعي 

البرازيل في  األراضي 

393  ..)CPT( الرعي أراضي  لجنة  من  الواردة  البيانات  على  بناًء 

متغير، .  394 مناخ  في  الداخلي  النزوح   :2021  IDMC، GRID

2021؛ األمم المتحدة، وسط الوضع المشحون في هايتي، وزير الخارجية، 

إحاطة مجلس األمن، يحث على تعديل تفويض البعثة لتعزيز مؤسسات 
سيادة القانون، 4 أكتوبر 2021؛ األمم المتحدة، مكتب األمم المتحدة 

المتكامل في هايتي - تقرير األمين العام، 11 فبراير 2021

Insecurity Insight 395، هايتي - تقرير الحالة - العصابات .  395

والدولة الهايتية، 12 نوفمبر 2021

عنف .  396 بسبب  النزوح  هايتي:  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
العصابات في بورت أو برنس - تقرير الحالة رقم 3، 14-22 يونيو 

2021

انتفاضة .  397 العصابات:  سيطرة  تحت  هايتي  العام،  الشعبي  المؤتمر 
يناير 2022 الجنسي،  العنف 

هايتي .  398 عاصمة  في  العصابات  عنف  في  القاتل  االرتفاع   ،IDMC

مقارنة بعام  يونيو  في  األشخاص  عدد  ضعف  من  يقرب  ما  نزوح  إلى  أدى 
2020 بأكمله، 25 يونيو 2021

ووصول .  399 األمن  انعدام  هايتي:  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
المساعدات اإلنسانية - تقرير الحالة رقم 6، 8 أغسطس 2021

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، هايتي: الزلزال - تقرير الحالة .  400
IDMC، النزوح الداخلي: نظرة عامة  رقم 8، 29 نوفمبر 2021؛ 

عالمية على االتجاهات والتطورات في عام 2010

بعد .  401 ما  احتياجات  تقييم  الخارجي،  والتعاون  التخطيط  وزارة 
أغسطس   14 في  الجنوبية  الجزيرة  هايتي: زلزال شبه  في  الكوارث 

2021، غير مؤرخ

نفسه.  402 المرجع 

األمم المتحدة، مكتب األمم المتحدة المتكامل في هايتي - تقرير .  403
األمين العام، 11 فبراير 2021

قبل .  404 من  تباطأت  هايتي  لزلزال  الجديدة  اإلنسانية  المساعدات 
العصابات وإغالق الطرق وتأخيرات الشحن، 7 سبتمبر 2021

بالنسبة .  405 هايتي:  من  الكثير  تحكم  العصابات  تايمز،  نيويورك 
2021؛  أكتوبر   27 طعام،  ال  طاقة،  ال  وقود،  يوجد  ال  للكثيرين، 
الحالة رقم  تقرير   - الزلزال  هايتي:  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 

8، 29 نوفمبر 2021

ABC News ، مع تصاعد العنف في هايتي، تكافح مجموعات .  406

اإلغاثة لتقديم المساعدة، 12 ديسمبر / كانون األول 2021؛ الفراغ 
اإلنساني الجديد وعنف العصابات والفراغ األمني في هايتي يحبطان 

تتعهد   ،  24 فرانس  2021؛  تموز   / يوليو   20 المساعدات،  تسليم 
الواليات المتحدة بمساعدة المبشرين في هايتي بينما يطلب الخاطفون 
 AP فدية قدرها 17 مليون دوالر، 19 أكتوبر / تشرين األول 2021؛
المتزايدة،  العصابات  قوة  يختنقون تحت  اليائسون  الهايتيون   ،News

22 أكتوبر 2021

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، هايتي: انعدام األمن ووصول .  407
المساعدات اإلنسانية - تقرير الحالة رقم 6، 8 أغسطس / آب 2021

عنف .  408 بسبب  النزوح  هايتي:  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
العصابات في بورت أو برنس - تقرير الحالة رقم 3، 14-22 يونيو 

/ حزيران 2021

االستقبال .  409 المهاجرين ومساعدة  للهجرة، عودة  الدولية  المنظمة 
في هايتي، 26 ديسمبر 2021

األمم المتحدة، مكتب األمم المتحدة المتكامل في هايتي - تقرير .  410
المتحدة،  األمم  2022؛  فبراير   15  ، )S / 2022/117(العام األمين 
  )S /العام األمين  تقرير   - هايتي  في  المتكامل  المتحدة  األمم  مكتب 
)2021/828، 27 سبتمبر 2021؛ مكتب األمم المتحدة المتكامل في 

)S / 2021/559(، 11 حزيران / يونيو  هايتي - تقرير األمين العام 
2021

وزير .  411 هايتي،  في  المشحون  الوضع  وسط  المتحدة،  األمم 
البعثة  تفويض  تعديل  على  يحث  األمن،  مجلس  إحاطة  الخارجية، 
الداخلية،  أكتوبر 2021؛ وزارة   4 القانون،  لتعزيز مؤسسات سيادة 

للديزل 2030-2019 للصعود  الوطنية  للحركة  الوطني  المخطط 

تركيا! .  412 في  األوقات  جميع  في  قياسي  رقم   ،MK Weather

 MK 2021؛  يوليو   20 قاتلة،  الحر  مئوية، موجة  49.1 درجة   +
Weather، حرائق الغابات في تركيا هي األسوأ منذ بدء التسجيالت 

)2003(، أثينا في الحريق، 5 أغسطس 2021

التركية، .  413 الغابات  حرائق  معلومات  نشرة  التركي،  األحمر  الهالل 
 AFAD، Ülke Genelinde Devam Eden 13 أغسطس 2021؛

Orman Yangınları Hk.-2، 30 يوليو 2021

والطوارئ .  414 الكوارث  مديرية  من  مباشرة  األرقام  على  الحصول  تم 
موغال مقاطعة  في 

415  . Antalya Valiliği،  Vali Yazıcı ile Çevre ve

 Şehircilik Bakanı Kurum Yangında Zarar Gören

19 سبتمبر 2021  ،Mahalleleri Ziyaret Etti

DW.com، اليونان تواجه أسوأ موجة حرارة منذ أكثر من ثالثة .  416

عقود، 2 أغسطس 2021؛ االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 
 Varympompi، :والهالل األحمر، نداء الطوارئ: حرائق الغابات
Ilia، Evia، Keratea، Vilia، 19 آب / أغسطس 2021؛ االتحاد 

الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، نشرة المعلومات: 
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حرائق الغابات في أوروبا، 5 أغسطس 2021؛ اإلندبندنت، اليونان 
تُخلي القرى مع اندالع حرائق الغابات، 20 مايو 2021

نداء .  417 األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد 
 19 فيليا،  كيراتيا،  إيفيا،  إليا،  فاريمبومبي،  الغابات:  حرائق  الطوارئ: 

أغسطس / آب 2021

418  . Junta de Andalucía، Autorizado el regreso a

 personas desalojadas de Estepona 1.054 casa de las

y Benahavís، 12 سبتمبر 2021

األحمر، .  419 والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد 
2021؛  أغسطس   5 أوروبا،  في  الغابات  حرائق  المعلومات:  نشرة 
في  سردينيا  في  الغابات  حرائق  تسببت  أن  المحتمل  من  يورونيوز، 

مقتل 30 مليون نحلة، 6 أغسطس 2021

تتأثر .  420 التي  الدول  هي  ما  وإيطاليا:  اليونان  تركيا،  يورونيوز، 
البيئة  الطبيعة،  2021؛  أغسطس   13 ولماذا؟  الغابات  بحرائق 
والتطور، تعرض اإلنسان وحساسيته ألحداث حرائق الغابات الشديدة 

على مستوى العالم، 6 فبراير 2017

في .  421 الجائر  الرعي  التصحر عن طريق  القاحلة،  البيئات  مجلة 
اليونان: حالة جزيرة ليسفوس، تشرين الثاني / نوفمبر 1985؛ أبحاث 
األراضي القاحلة وإدارتها، استكشاف تأثير الرعي الجائر على تآكل 
الزراعية  للغابات  الطبيعية  المناظر  في  األراضي  وتدهور  التربة 

اليونان(، 8 يناير 2015 المتوسطية الجافة )كريت، 

العالمية ألحداث .  422 الدوافع  على  شاملة  نظرة  نحو  المناخ،  تغير 
عن  االستشعار  2021؛  أبريل   5 الجديدة،  الشديدة  الغابات  حرائق 
األوروبية  البيئية  النظم  في  النار  دور  الكبيرة،  الغابات  لحرائق  بعد 

1999 المتوسطية، 

العالمية .  423 الحرارة  درجات  األوروبية،  االقتصادية  المنطقة 
واألوروبية، 18 نوفمبر 2021

في .  424 أدفأ صيف  هو   2021 كان  العالمي،  االقتصادي  المنتدى 
أوروبا على اإلطالق، 8 سبتمبر 2021

بفعل .  425 كبيرة  غابات  حرائق  نشوب  احتمالية  زيادة   ،Nature

الحرارة في حوض البحر األبيض المتوسط ، آب / أغسطس 2020

426  . Feiten en Duiding،  ،2021  ENW، Hoogwater

2021 September 20 ،75.p ،7.1 table

بالنسبة .  427 مصادر.  عدة  من  بيانات  على  لبلجيكا  تقديراتنا  تستند 
 :RTBF، Inondations en Belgique انظر   ،Verviers إلى 
 Verviétois devront trouble un  10.000 إلى  باإلضافة 

21 يوليو 2021  ،autre logement

428  . Паводковая الروسية،  الطوارئ  حاالت  وزارة 
30 يونيو 2021  ،июня  30 обстановка на

429  . EPT News، Ανυπολόγιστες οι ζημιές στην α
 Εύβοια - Πληγές από «Αθηνά» σε α αι - Δύσκολη η
Ekathimerini. 2021؛  أكتوبر   11  ،νύχτα για κατοίκους
فيضانات  ضربتها  النيران،  دمرتها  التي  اليونانية  إيفيا  جزيرة   ،com

طينية، 11 أكتوبر 2021 وانهيارات 

430  . Expres،  Firmy z oblastí postižench  E15

tornádem můžou odložit úhradu pojistného، 3 يوليو 

2021؛ طقس أوروبا، ضرب أقوى إعصار مسجل جمهورية التشيك، 
مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى وأكثر من 200 جريح في جميع 

أنحاء منطقة هودونين، 25 يونيو 2021

تقييم .  431 عن  موجز  تقرير  المائية،  الجوية  لألرصاد  التشيكي  المعهد 
تورنادو في جنوب مورافيا، 1 أكتوبر 2021

432  .

قرية .  433 في  مورافيكي  ماتيوز  الوزراء  رئيس  ليبرانتوا.  نيوز،  بولش 
 ،Money.pl 2021؛  يونيو   25 زوبعة،  مرت  حيث  مالوبولسكا،  في 
 Inspektor budowlany nie pozostawia .الطائرات في بولندا

28 يونيو 2021  ،złudzeń

434  . TPR،  Pomoc z PROW na odtworzenie

 Agro  ;2022  March  9  ,gospodarstwa po huraganie

 Profil, ARIMR: straty z powodu huraganu także

23 فبراير 2022  ، objęte wsparciem

سي إن إن، "ميديكان" ليست مجرد كلمة طنانة تتعلق بالطقس. .  435
إنها ظاهرة حقيقية، 27 أكتوبر 2021

في .  436 المغمورة  المنطقة  من  1,700 شخص  إجالء  تم   ،  RIA

شبه جزيرة القرم، 21 يونيو 2021

437  . 437RT،  Шойгу  направил  своего  зама  в
 22  ,Крым для координации борьбы с паводком
 Russian Emergency Situations Ministry, ;2021 June

 Информация  о  ликвидации  последствий
 подтопления на территории Республики Крым

23 يونيو 2021  ,))по состоянию на 04:00

438  . Информация الروسية،  الطوارئ  حاالت  وزارة 
 по  подтоплениям  в  Республике  Крым  )по

состоянию на 10.005 يونيو 2021

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، التقرير المؤقت عن حالة المناخ .  439
2021؛  األول  تشرين   / أكتوبر   6  ،32 الصفحة   ،2021 لعام  العالمي 

 AFAD، Bartın، Kastamonu ve Sinop’ta Meydana

Gelen Yağışlar Hakkında - 18.00، 25 أغسطس 2021

440  . связанной  с الروسية،  الطوارئ  حاالت  وزارة 
 прохождением  циклона  на  территории
 16  ،  ,)Краснодарского края ситуации )+видео

أغسطس 2021

441  . 80  ,Gazzetta del Sud, Maltempo a Crotone

 famiglie crotonesi evacuate in una zona a rischio

 Rete Meteo Amatori, ;2021 October 25 ,idrogeologico

 Siracusano Crolla costone roccioso famiglie

 Nubifragio  ,7  Calabria  ;2021  October  26  ,evacuate

 a Siracusa, cinque famiglie evacuate: un anziano

 ;2021  October  23  ,trovato morto durante i soccorsi

 Il Mattino, Maltempo, il ciclone Poppea sull'Italia:

 ,bomba d'acqua a Roma, tetti scoperchiati a Pisa

 Latina Quotidiano, Alluvione a  ,2021  November  4

 itri, in commissione regionale tutela del territorio

 chiesto lo stato di calamità naturale di calamità

2021 نوفمبر   8  ،naturale

طقس أوروبا، أشكال طبية نادرة في جنوب إيطاليا، تحذيرات .  442
تنبيه حمراء لجزيرة صقلية ومالطا وليبيا حيث تتجه األمطار الغزيرة 
 28 األسبوع،  نهاية  عطلة  خالل  طريقها  في  المدمرة  والفيضانات 

أكتوبر / تشرين األول 2021

443  . ،Cumbre Vieja بدأ الثوران في بركان ،The Watchers

سبتمبر   19 الكناري،  بالما، جزر  ال   -  1971 عام  منذ  األول  وهو 
2021؛ حكومة جزر الكناري، تم اإلعالن عن اندالع بركان ال بالما 
بعد 85 يوًما و 8 ساعات من المدة و 1219 هكتاًرا من تدفقات الحمم 

البركانية، 25 ديسمبر 2021

444  . La erupción de La Palma se الكناري،  جزر  حكومة 
 horas de duración 8 días y 85 declara finalizada tras

25 ديسمبر 2021  ، hectáreas de coladas 1.219 y

445  . Organizada para mañana الكناري،  جزر  حكومة 
 1.000  la operación de regreso a sus casas de unos

 Minutos, Regreso  20  ;2022  January  2  ,evacuados

 agridulce a casa en La Palma: "Por delante de mi casa

 pasaba una de las carreteras con más tráfico de la

 January 20 ,"isla, ahora podríamos jugar allí al fútbol

 Minutos, Riesgo de desprendimiento,  20  ;2022

 medición de gases... así está siendo la vuelta a sus

3 يناير 2022  ،casas de los evacuados en La Palma

446  . La erupción de La Palma se الكناري،  جزر  حكومة 
 horas de duración 8 días y 85 declara finalizada tras

25 ديسمبر 2021؛ غير أنه   ،  hectáreas de coladas 1.219 y

من غير الواضح كم عدد المباني المدمرة كانت سكنية

447  . Ampliados al suelo rústico الكناري،  جزر  حكومة 
 los beneficios fiscales para la reconstrucción de

10 فبراير 2022  ، viviendas afectadas en La Palma

Efsyn، Ακόμα περιμένουν ...، 19 مارس 2022.  448

اليونانية.  449 والنقل  التحتية  البنية  وزارة  من  الواردة  للمعلومات  وفقًا 

450  . Sisačko-moslavačka županija - كرواتيا،  حكومة 
لجمعيات  الدولي  االتحاد  2021؛  مارس   10  ،potres u brojkama

 :3 رقم  العملية  تحديث  تقرير  األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب 
 Stuff,   <?>2021 ديسمبر   1 بترينجا،  لزلزال  االستجابة  كرواتيا: 
 Covid-19: New Zealand 'dropped off global supply

 13  ,chain' by many construction material suppliers

 homes 'significantly 80 Stuff, Around ;2021 August

 ;2021 September 7 ,damaged' in Auckland flooding

 Stuff, Tornado which hit Auckland's Papatoetoe

2021 August 10 ,’tornado is 'costliest on record

إعادة .  451 لتسريع  تغييرات  تقدم  العمل  فرقة  كرواتيا،  حكومة 
اإلعمار بعد الزلزال، 9 سبتمبر 2021

لجمهورية .  452 الدائمة  البعثة  قدمتها  التي  البيانات  إلى  التقديرات  تستند 
قيرغيزستان في جنيف. للحصول على معلومات سياقية حول هذا الحدث، 
في  إجالؤهم  تم  قرى  خمس  سكان  الحدود:  على  الوضع   ،24KG انظر 

5 يونيو 2021  ،Chon-Alai

الحماية، نشرة حقائق أوكرانيا، نوفمبر 2021.  453 مجموعة 

اإلنسانية: .  454 أوتشا، نظرة عامة على االحتياجات  نفسه؛  المرجع 
أوكرانيا، فبراير 2022

النطاق .  455 واسع  لهجوم عسكري  تخطط  بوست، روسيا  واشنطن 
ضد أوكرانيا يضم 175000 جندي، تحذر المخابرات األمريكية، 3 
ديسمبر 2021؛ الجدول الزمني للجزيرة: كيف بدأت األزمة األوكرانية 

الروسية األخيرة؟ 13 فبراير 2022

IDMC، النزاع في أوكرانيا: ماذا نعرف عن حالة النزوح الداخلي .  456

حتى اآلن؟ مارس 2022

أوكرانيا، .  457 في  الداخلي  النزوح  تقرير  للهجرة،  الدولية  المنظمة 
المسح العام للسكان، الجولة الثانية، 1 أبريل 2022

458  . DWD،  Hydro-klimatologische Einordnung

 der Stark- und Dauerniederschläge in Teilen
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151

 Deutschlands im Zusammenhang mit dem

 ،2021 يوليو   .19  bis  .12  Tiefdruckgebiet „Bernd“ vom

 Deutschlandradio، Ein halbes Jahr nach 21 يوليو 2021؛

 ،der Flut - Wiederaufbau und Hochwasser-Demenz

14 يناير 2022

459  . DWD،  Hydro-klimatologische Einordnung

 der Stark- und Dauerniederschläge in Teilen

 Deutschlands im Zusammenhang mit dem

2؛  0 2 1 ليو  يو  2 1  ،“Ti e fd r u ckgeb i et  „ B e r n d

 Deutschlandradio،  Ein halbes Jahr nach der

 14  ،FlutWiederaufbau und Hochwasser-Demenz

2022 يناير 

بلومبرج، الفيضانات األلمانية تكلف 40 مليار دوالر، تقديرات .  460
ميونيخ، 10 يناير 2022

وزارة البيئة والزراعة والطبيعة وحماية المستهلك في والية شمال .  461
 Bericht zu Hochwasserereignissen وستفاليا،   - الراين 

9، 9 أغسطس 2021 Mitte Juli 2021، صفحة 

462  . WDR، Starkregen im Rhein Sieg-Kreis، Kreis

Euskirchen، Ahrweiler und Bonn، 19 يوليو 2021

463  . Süddeseutsche Zeitung،  Überlauf aus

 ،Bevertalsperre reduziert: Anwohner gehen zurück

16 يوليو 2021

464  . 24RHEIN, Kreis Heinsberg: Damm der Rur

 gebrochen – Wassenberg- Ophoven steht unter

Wasser ، 17 يوليو 2021

465  . Stadt Erkrath, Lageentwicklung nach

 ;2021  July  15  ,dem Hochwasser in Erkrath

 Kreisverwaltung Ahrweiler, Weiteres Update

 Lagebericht: Starkregen und Hochwasser im Kreis

 15 كوبلنز،  من شرطة  تغريدة  2021؛  يوليو   15  ،  Ahrweiler

يوليو 2021

466  . SWR, Datenanalyse Zur Flutkatastrophe An

 Vermisste - Aktuelle Daten und  2  Der Ahr - Noch

24 نوفمبر 2021  ، Fakten

467  . SWR، Eine Unterkunft Für Flut-Betroffene

 2021  ,August  13  ,– Das Containerdorf von Mendig

 ADH, Aktion Deutschland Hilft finanziert  ;

 General ;2021 ,November 24 ,Mobilheime im Ahrtal

 Anzeiger, Wohnangebote für Flutopfer - Grafschaft

baut mobile Häuser für die Flutopfe, 19 سبتمبر 2021

468  . RND، Flutkatastrophe: Nur wenige Plätze in

Notunterkunft für Betroffene belegt، 15 أكتوبر 2021؛ 

الجبل،  في  الحصيلة  استمرار  مع  المنطقة  تزور  ميركل  تايمز،  نيويورك 
18 يوليو 2021

469  ..2021 ديسمبر   3 األلماني،  األحمر  الصليب  مع  لمحادثة  وفقًا 

التركيز على اإلنترنت، رحلة عبر وادي Ahr تعطيني األمل، .  470
 ،SWR لكن الشخص الحاسم مفقود في المغادرة، 15 ديسمبر 2021؛

مدافئ شحيحة في وادي أهر، 14 ديسمبر 2021

471  . Tagesschau, Irgendwie durch den Winter

 SWR, Heizungen im  ;2021  November  6  ,kommen

Ahrtal Mangelware, 14 ديسمبر 2021

472  . Deutschlandfunk Kultur, Wiederaufbau im

 15  ,Ahrtal - Nach der Flut: Leben im Container

 Spiegel, Hier wohnt keiner mehr  ;2021  November

10 أكتوبر 2021  ، in den Häusern, hier ist alles tot

اقتراب .  473 مع  بالصدمة  أصيبوا  األلمان  الفيضانات  ضحايا   ،DW

أزمة المناخ، 7 سبتمبر 2021

474  . BBK, Der Ausbau des Sirenennetzes in

 Deutschland beginnt - Sieben Länder haben

 ,Vereinbarung mit Bund bereits unterzeichnet

 BBK, Startschuss für  ;2021  September  1

 d a s  G e m e i n s a m e  Ko m p e t e n z z e n t r u m

 ;2 0 2 1  D e c e mb e r  1 4  ,B evöl ke r u ng s s ch u t z

 Stern, "Die Politik hat versagt": Gehörlose

 beklagen unzureichende Warnsysteme im

21 سبتمبر 2021  ،Katastrophenschutz

Deutschlandfunk، الحماية المدنية والسيطرة على الكوارث .  475

- كيف يتم تحذير الناس في حالة وقوع كارثة، 13 أغسطس 2021

476  . Das BBK ist vorbereitet قادم:  الخلوي  البث   ،BBK

 7  ,2020  Maßnahmen laufen seit November

 BBK, Der Ausbau des Sirenennetzes ;2021 September

 in Deutschland beginnt - Sieben Länder haben

 1  ،Vereinbarung mit Bund bereits unterzeichnet

2021 سبتمبر 

GDV، غالبية المباني في ألمانيا غير مؤمنة بشكل صحيح ضد .  477

األخطار الطبيعية، 28 أبريل 2021

DW، بعد الفيضان: إعادة البناء أم االنتقال؟ 15 نوفمبر 2021.  478

وادي .  479 تعقيدات  الوسطى:  آسيا   ،Stratfor Worldview

فرغانة، 7 أكتوبر 2013

480  . RFERL،  Ferghana Valley: A Tinderbox For

17 يونيو 2010؛ كارنيجي موسكو، من وادي فرغانة   ،Violence

إلى سوريا - تحول اإلسالم الراديكالي في آسيا الوسطى، 25 تموز / 
يوليو 2014؛ الجزيرة، أوزبكستان: 10 سنوات بعد مذبحة أنديجان، 

12 مايو 2015

CIFE، قيرغيزستان وطاجيكستان: نزاعات حدودية ال نهاية .  481

على  الحرب  في  فائزون  هناك  هل  موسكو،  كارنيجي،  5؛  لها، ص 
أم  ACLED، دائم  الطاجيكية؟ 19 مايو 2021؛  القرغيزية  الحدود 
يونيو   8 وطاجيكستان،  قرغيزستان  حدود  على طول  العنف  متغير؟ 

2020

482  . 23 الوسطى؟  آسيا  في  وشيكة  المياه"  "حروب  هل  الجزيرة، 
الوسطى،  آسيا  المياه في  الخارجية، حروب  الشؤون  مارس 2016؛ 
 ،12 كاليفورنيا، صفحة  في  المياه  معلومات  2016؛  أغسطس   24
ينتقل  الطاجيكية  القرغيزية  الحدود  النزاع على   ،RFERL 2015؛ 

من العصي والحجارة إلى الرصاص والقنابل، 30 أبريل 2021

اشتعال .  483  ،Eurasianet انظر   ،2021 أبريل  اشتباكات  في 
 29 وطاجيكستان،  قرغيزستان  إلى  قاتلة  ضربات  وصول  مع  األعصاب 
بظالله  يلقي  الوسطى  آسيا  حدود  نزاع  تايمز،  نيويورك  2021؛  أبريل 
 ،RFERL 2021؛  أبريل   29 األفغان،  رحيل  المتحدة  الواليات  على 
إلى  والحجارة  العصي  من  ينتقل  الطاجيكية  القرغيزية  الحدود  على  النزاع 
الرصاص والقنابل، 30 أبريل 2021؛ Eurasianet، قيرغيزستان، 
2021؛  مايو   19 الجديد،  القتال  منع  مفتاح  المياه  لغز  حل  طاجيكستان: 
 ،SWP، Escalation in the Kyrgyz-Tajik Borderlands

 Eurasianet، انظر   ،2014 اشتباكات  بخصوص   .2021  May  7

 Kyrgyzstan & Tajikistan: Memo from a Fergana

12 مارس 2014  ،Flashpoint

ينتقل .  484 الطاجيكية  القرغيزية  الحدود  على  النزاع   ،RFERL

2021؛  أبريل   30 والقنابل،  الرصاص  إلى  والحجارة  العصي  من 
وطاجيكستان  قيرغيزستان  مثل  األعصاب  اشتعال   ،Eurasianet

قرغيزستان،  الجزيرة،  قناة  2021؛  أبريل   29 مميتة،  بعد ضربات 
طاجيكستان تتفق على وقف إطالق نار جديد بعد االشتباكات الحدودية، 

1 مايو 2021

قدمتها .  485 التي  البيانات  إلى  بقيرغيزستان  الخاصة  التقديرات  تستند 
 24 أيًضا  انظر  جنيف.  في  قيرغيزستان  لجمهورية  الدائمة  البعثة 
كجم، الوضع على الحدود: تم إجالء أكثر من 40.000 شخص من 
منطقة النزاع، 4 مايو 2021. بالنسبة لطاجيكستان، انظر لجنة حاالت 
 предварительная طاجيكستان،  في  المدني  والدفاع  الطوارئ 
 оценка  ущерба  от  военного  конфликта  на

2021 May 3 ,таджико-кыргызской границе

AKI Press، عودة من تم إجالؤهم من Batken إلى ديارهم، .  486

10 مايو 2021؛ RFERL، في أول إحصاء رسمي، تقول طاجيكستان 

إن 19 قتلوا في اشتباكات حدودية قيرغيزستان، 6 مايو 2021؛ أطباء 
بال حدود، قرغيزستان: بعد أربعة أشهر من االشتباكات، يتطلع الناس 

إلى الحياة الطبيعية في 13 أغسطس / آب 2021

من .  487 ينتقل  الطاجيكية  القرغيزية  الحدود  على  النزاع   ،RFERL

والحجارة إلى الرصاص والقنابل، 30 أبريل 2021 العصي 

لعام 2019 راجع KG 24، النزاع الحدودي. تقديم المساعدة .  488
اإلنسانية لألشخاص الذين تم إجالؤهم، 16 آذار / مارس 2019؛ 24 
النزاع الحدودي: تم إجالء أكثر من 300 من سكان قرية أك   ،KG

 ،KG لعام 2020، راجع 24  يوليو 2019.   23 باتكين،  إلى  ساي 
إلى  إجالؤهم  تم  الذين  القرغيزانيين  جميع  عودة  الحدودي:  النزاع 

منازلهم، 13 يناير 2020.

489  . KG, Пустые  24  For Chui province, see

 водозаборы и реки. Наглядно о засухе в Чуйской
 KG, Lack of irrigation  24  ;2022  June  16  ,области
 ;2021 June 17 ,water: Farmers protest in Chui region

 Kaktus Media, Фермеры перекрыли трассу. Но
 ,)разошлись после приезда милиции )видео
For Namangan province, see Gazeta.  .2021  June  28

 uz, В Намангане фермеры не поделили воду.

 13  ,В результате конфликта один из них погиб
 For Surkhandarya province, see Ozodlik, .2021 June

 Засуха: В Сурхандарье правоохранительные
 органы  предотвратили  новый  - водный

2021 July 20 ,конфликт

بعض .  490 الوسطى:  آسيا  في  المياه  نزاعات  )مجلة(،  االستدامة 
للمياه، 21 مارس التوصيات بشأن االستخدام غير المتعارض 

الزمانية .  491 المكانية  األنماط  تحليل  )مجلة(،  الجوي  الغالف 
للظروف الجافة والرطبة في آسيا الوسطى، 1 يناير 2018

بيلنجكات، هل يؤدي تغير المناخ إلى تسخين النزاعات الحدودية .  492
في آسيا الوسطى؟ أدلة من صور األقمار الصناعية، 2 أغسطس 2021

493  . 24 الوسطى،  آسيا  في  المياه  حروب  الخارجية،  الشؤون 
المياه  حول  والنزاعات  واألمن،  والسالم  المياه  2016؛  أغسطس 
والبنية التحتية للمياه على الحدود الطاجيكية القرغيزية: تهديد يلوح في 
األفق آلسيا الوسطى؟ 28 أبريل 2021؛ منظمة األغذية والزراعة، 
الوسطى  الجفاف وإدارته في آسيا  المياه رقم 44 - خصائص  تقرير 

وتركيا، 2017

التصرف .  494  :2 الجزء   Groundswell  - تقرير  الدولي،  البنك 
للمناخ، 13 سبتمبر 2021 الداخلية  بشأن الهجرة 

نفسه.  495 المرجع 
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سبتمبر .  496  11 الوسطى،  آسيا  في  المياه  ضغوط   -  233 تقرير   ،ICG

2014

على .  497 الضوء  يسلط  الوسطى  آسيا  جفاف   ،The Third Pole  

ضعف المياه، 12 يوليو / تموز 2021

آسيا .  498 في  المياه  في  التفكير  إعادة   ،CAREC & Adelphi
الوسطى - تكاليف التقاعس عن العمل وفوائد التعاون في مجال المياه، 
ص 17-18، 2017. للحصول على مثال حديث للتعاون الثنائي في 
 ،Eurasianet انظر  وطاجيكستان،  كازاخستان  بين  المياه،  مجال 

تشترك طاجيكستان في مياه الري مع كازاخستان، 2 يونيو 2021

Groundswell الجزء 2: التصرف .  499 الدولي، تقرير -  البنك 
بشأن الهجرة الداخلية للمناخ، ص 62، 13 سبتمبر 2021

للقوانين .  500 العالمية  البيانات  قاعدة  العالمية،  الحماية  مجموعة 
مؤرخ غير  الداخلي،  بالنزوح  المتعلقة  والسياسات 

نوفمبر .  501  ،2021 تقرير   - الداخلي  النزوح  خطورة   ،IMDC

2021

الغرق .  502 األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد 
 ،COVID -19 لوباء  واالقتصادية  االجتماعية  العواقب  السطح:  تحت 
المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  2021؛  )نوفمبر(  الثاني  تشرين   22
لشؤون الالجئين، تأثير كوفيد -19 على النزوح القسري: مواجهة التحديات 
لألمم  السامية  المفوضية  2021؛  األزمات،  فرص  من  واالستفادة 
يونيو  المناخ،  وتغير  النزوح   :19- كوفيد  الالجئين،  لشؤون  المتحدة 

2020

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، تأثير كوفيد -19 .  503
على النزوح القسري: مواجهة التحديات وتسخير فرص األزمات، 2021

الغرق .  504 األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد 
 ،COVID -19 لوباء  واالقتصادية  االجتماعية  العواقب  السطح:  تحت 

22 نوفمبر 2021

505  . 15  ،27 الموقع  تقييم  جولة  إثيوبيا:  للهجرة،  الدولية  المنظمة 
أغسطس 2021 - 23 سبتمبر 2021

االحتياجات .  506 العالمي،  األغذية  وبرنامج  للهجرة  الدولية  المنظمة 
متعددة القطاعات في مواقع المناطق الحضرية والنازحين داخليًا، ومواطن 

2020 التنفيذي،  الملخص   -  COVID -19 تأثير  ومسح  الضعف، 

في .  507 لفيضانات  ا بسبب  لنزوح  ا لنزوح:  ا آثار   ،IDMC

الصومال، أكتوبر 2021  ،Beledweyne

508  . Quibdó and في  والعنف  النزاع  النزوح:  آثار   ،IDMC

كولومبيا، مارس 2022  ،Caucasia

ديسمبر .  509 العراق،  في  المتعددة  المجموعات  احتياجات  تقييم  ريتش، 
2020

الفقر .  510 على   19  -COVID لتأثير  محدثة  تقديرات  الدولي،  البنك 
العالمي، 11 يناير 2021

بعدها: .  511 وما   COVID -19 أزمة  أثناء  األطفال  حماية   ،JOFA

أفريقية،  بلدان  خمسة  في  الوباء  أثناء  الطفل  حماية  احتياجات  عن  تقرير 
2021 سبتمبر 

512  .h t t p s : / / j o i n i n g - f o r c e s .o rg / wp - c o n t e n t /

Protecting-children-during-the-/09/2021/ uploads

COVID -19-crime-and-beyond.pdf

سبل .  513 قطاع  في   COVID -19 سياق  في  األطفال  عمالة   ،BRC

مؤرخ غير  المحتملة،  واإلجراءات  اآلثار  الغذائي:  واألمن  العيش 

بعدها: .  514 وما   COVID -19 أزمة  أثناء  األطفال  حماية   ،JOFA

تقرير عن احتياجات حماية الطفل أثناء الوباء في خمسة بلدان أفريقية، 
2021 سبتمبر 

السابق.  515 المصدر 

نفسه.  516 المرجع 

نفسه.  517 المرجع 

النازحين .  518 بين  دائمة  حلول  إلى  الوصول  للهجرة،  الدولية  المنظمة 
في العراق: ست سنوات في النزوح، 31 كانون الثاني )يناير( 2022

الغرق .  519 األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد 
 ،COVID -19 لوباء  واالقتصادية  االجتماعية  العواقب  السطح:  تحت 

22 نوفمبر 2021

نفسه.  520 المرجع 

واشنطن بوست، أسوأ ما في العالمين: قال بولسونارو إن استجابته .  521
للوباء ستحمي فقراء البرازيل. لكن انتهى بهم األمر أكثر من غيرهم، 

25 يونيو 2021

522  . Globo، Aporofobia: conheça o muchado  G1

 da palavra usada em campanha por Padre Júlio

 Globo، Gestão G1 10 ديسمبر 2021؛ ،Lancellotti no país

 Covas instala pedras sob viadutos na Zona Leste de

SP، mas retira após acusações de higienismo، 2 فبراير 

2021

واشنطن بوست، أسوأ ما في العالمين: قال بولسونارو إن استجابته .  523
للوباء ستحمي فقراء البرازيل. لكن انتهى بهم األمر أكثر من غيرهم، 25 

يونيو 2021

ثرية .  524 أمة  االقتصادي،  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة 
الواليات  في  اإلخالء  أزمة  في   COVID -19 ساهم  كيف  للمشردين: 
المتحدة؟ 15 يونيو 2021؛ نيويورك تايمز، مع تراكم القضايا، تتكشف 
تُظهر   ،Denverite 2021؛  نوفمبر   7 بخطوة،  خطوة  اإلخالء  أزمة 
ومتنامية،  دورية  أنها  دنفر  في  المشردين  مسح  بعمليات  المتعلقة  البيانات 

2 تموز )يوليو( 2021

The Guardian، "Like a nightmare": فيضانات عاصفة .  525

2021 ديسمبر   16 كروز،  سانتا  في  المشردين  مجتمع  كبيرة  مطيرة 

مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، موجز السياسات: التعليم .  526
أغسطس 2020 بعده،  وما   COVID -19 أثناء 

والهالل . 527 األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد 
لوباء  واالقتصادية  االجتماعية  العواقب  السطح:  تحت  الغرق  األحمر، 

22 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021  ،COVID -19

528 . Quibdó and في  والعنف  النزاع  النزوح:  آثار   ،IDMC

مارس 2022 كولومبيا،   ،Caucasia

529 . Gode في  الجفاف  بسبب  النزوح  النزوح:  آثار   ،IDMC

Woreda، إثيوبيا، أكتوبر 2021

بين . 530 دائمة  حلول  إلى  الوصول  للهجرة،  الدولية  المنظمة 
الثاني  كانون   31 النزوح،  في  سنوات  ست  العراق:  في  النازحين 

)يناير( 2022

المعنية . 531 المستوى  رفيعة  اللجنة  إلى  مقدم  تقرير  اليونيسف، 
الداخلي  النزوح  رصد  مركز  ؛  مؤرخ؛  غير  الداخلي،  بالنزوح 

2021 للمكفوفين،  المسيحية  البعثة  مدير  مع  التواصل   ،)IDMC(

االستجابة . 532 الالجئين،  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 
ديسمبر 2021  20 لكوفيد -19،  العالمية 

COVID وما بعدها: . 533 JOFA، حماية األطفال أثناء أزمة 19-

أفريقية،  بلدان  خمسة  في  الجائحة  أثناء  الطفل  حماية  احتياجات  عن  تقرير 
2021 سبتمبر 

خدمات . 534 تعطيل   COVID -19 العالمية،  الصحة  منظمة   

الصحة العقلية في معظم البلدان، 5 أكتوبر 2020

استجابة . 535 الالجئين،  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 
عالمية لكوفيد -19، 20 ديسمبر 2021

بين . 536 الدائمة  الحلول  إلى  الوصول  للهجرة،  الدولية  المنظمة 
)يناير(  الثاني  كانون   31 النزوح،  في  سنوات  ست  العراق:  في  النازحين 

2022

في . 537 الفيضانات  نزوح  النزوح:  آثار   ،IDMC

الصومال، أكتوبر 2021  ،Beledweyne

تيمور . 538 في   COVID -19 و  الطقسالقاسي  تالقي  اليونيسف، 
إعصار  المراجعة:  في   2021  ،AIIA 2021؛  أبريل   15 الشرقية، 

سيروجا في تيمور الشرقية، أزمة معقدة، 15 أبريل 2021

واشنطن بوست، أسوأ ما في العالمين: قال بولسونارو إن . 539
أكثر  األمر  بهم  انتهى  لكن  البرازيل.  فقراء  ستحمي  للوباء  استجابته 
التعاون االقتصادي والتنمية،  يونيو 2021؛ منظمة  من غيرهم، 25 
اإلخالء  أزمة  في  كورونا  فيروس  ساهم  كيف  للمشردين:  غنية  أمة 
تايمز، مع تراكم  المتحدة؟ 15 يونيو 2021؛ نيويورك  الواليات  في 

القضايا، تتكشف أزمة اإلخالء خطوة بخطوة، 7 نوفمبر 2021

ووباء . 540 التوريد  سالسل  للصحة،  الوطنية  المعاهد 
COVID: إطار شامل، 8 فبراير 2021 -19

التوريد . 541 سلسلة  "أسقطت  نيوزيلندا   :Stuff، Covid-19

البناء، 13 أغسطس 2021؛  مواد  موردي  من  العديد  قبل  من  العالمية" 
فيضانات  في  كبير"  بشكل  "تضررت  منزالً   80 حوالي  أشياء، 
إعصار  ضرب  الذي  اإلعصار   ،Stuff 2021؛  سبتمبر   7 أوكالند، 
 10 اإلطالق،  على  تكلفة  األكثر  هو  أوكالند  في   Papatoetoe

أغسطس 2021

بين . 542 الدائمة  الحلول  إلى  الوصول  للهجرة،  الدولية  المنظمة 
الثاني  كانون   31 النزوح،  من  سنوات  ست  العراق:  في  النازحين 

)يناير( 2022

للمشردين . 543 اإلنسان  بحقوق  المعني  الخاص  المقرر  تقرير 
 - والسبعون  الرابعة  الدورة  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  داخلياً، 
IDMC، مرتين  حقوق النازحين داخلياً، 31 يوليو / تموز 2019؛ 

غير مرئي: محاسبة األطفال المشردين داخليًا، نوفمبر 2019

األطفال، . 544 على  المسلح  النزاع  أثر  للمرأة،  الدولي  المجلس 
الداخلي،  للنزوح  األبعاد  متعددة  اآلثار   ،IDMC 2000؛  سبتمبر 
أكتوبر 2018؛ مركز رصد النزوح الداخلي )IDMC( / اليونيسف، 
 19 الحضرية،  المناطق  في  داخلياً  المشردين  األطفال  ودعم  حماية 

يوليو / تموز 2019

المشردين . 545 األطفال  محاسبة  مرئي:  غير  مرتين   ،IDMC

2019 نوفمبر  داخليًا، 

2011؛ . 546 للتعليم،  الموحد  الدولي  التصنيف  اليونسكو، 
التعليمي،  المستوى  حسب  المدة   - المستدامة  التنمية  أهداف  اليونسكو، 

مؤرخ غير 

غير . 547  ،TVETipedia Glossary - Youth اليونسكو، 
مؤرخ

548 . Martin S et al، Dynamic Model of
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 Displacement، Georgetown University، March

التباين  نمذجة  محلية:  النزاعات  كل  وآخرون،   Rustad SCA 2021؛ 

دون الوطني في مخاطر النزاع المدني، 4 مارس 2011

549 . :Born in the Climate Crisis الطفولة،  إنقاذ  منظمة 
لتأمين حقوق األطفال، 2021 اآلن  التحرك  علينا  يجب  لماذا 

تقديم . 550 الطفل:  حقوق  أزمة  هي  المناخ  أزمة  اليونيسف، 
مؤشر مخاطر المناخ لألطفال، أغسطس 2021

نفسه. 551 المرجع 

التعرض . 552 في  األجيال  بين  المساواة  عدم  وآخرون،  دبليو  تيري 
2021 سبتمبر   ،science.org المتطرفة،  المناخية  للظواهر 

لسد . 553 التنبؤية  والنمذجة  البيانات  جمع  الطفولة،  إنقاذ  منظمة 
معلومات  ورقة  األطفال،  وتشريد  المناخ  مخاطر  حول  البيانات  فجوات 

GRID، 2022

والعنف . 554 المسلح  النزاع  بسبب  النزوح   ،McEniry M et al

ذات  كولومبيا  حالة  السن:  كبار  صحة  على  وآثاره  والبلوغ  الطفولة  في 
المتوسط ، أبريل 2019؛ الدخل 

والجنس . 555 العمر  آثار  والمراهقون:  الشباب  الدولية،  الخطة 
GRID، 2022 على النزوح الداخلي، ورقة معلومات أساسية

المشردين . 556 األطفال  محاسبة  مرئي:  غير  مرتين   ،IDMC

نوفمبر 2019 داخليًا، 

مركز رصد النزوح الداخلي، التحول إلى النزوح الداخلي . 557
النازحين  للشباب  والفرص  والتحديات  الرئيسية  الشخصيات  والبالغ: 

2020 داخليًا، سبتمبر 

معالجة . 558 التعليم:  توثيق  لالجئين،  النرويجي  المجلس 
التعليم،  إلى  للوصول  النازحين  والشباب  لألطفال  التوثيق  متطلبات 

2021 سبتمبر 

المشردين . 559 األطفال  ودعم  حماية   ،IDMC و   UNICEF

2019 يوليو  الحضرية،  المناطق  في  داخليًا 

المنطقة . 560 في  األطفال  عمالة  والزراعة،  األغذية  منظمة 
العربية - تحليل، 20 آذار / مارس 2019؛ المفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين، تقييم مخاطر االتجار في مخيمات النازحين 

داخلياً في شمال شرق نيجيريا، 7 أبريل 2020

حول . 561 بحثية  دراسة  داخليًا:  النازحين  حماية  تحديات   ،JIPS

حماية األشخاص المشردين داخليًا في أفغانستان، 2012؛ منظمة إنقاذ 
 Hunersen 2018؛  اإلنسانية،  األوضاع  في  األطفال  زواج  الطفولة، 
النزاع  في  مختلطة  طرق  دراسة  اليمن:  في  األطفال  زواج  وآخرون،   K

2021 فبراير  والنزوح،  المستمر 

مارس . 562 الداخلي،  النزوح  في  والفتيات  النساء   ،IDMC

 2020

ليست . 563 الخيمة  تحت  الحياة   ،Global Health Action

النازحين  الشباب  بين  المتقاطع  العنف  فهم  للشابات:  بالنسبة  خاصة  آمنة، 
يناير 2017 ليوغان، هايتي،  في  داخليًا 

خطة . 564 طبيعي:  أمر  االغتصاب  هنا،  ووتش،  رايتس  هيومان 
2014 فبراير  الصومال،  في  الجنسي  العنف  من  للحد  نقاط  خمس  من 

للنظر . 565  War Child UK توصية  الطفولة،  إنقاذ  منظمة 
واإلدماج في تقرير الجمعية العامة، 2019

في . 566 الطفل  لحماية  الوطنية  النظم  تعزيز  الطفولة،  إنقاذ  منظمة 
الطوارئ من خالل اآلليات المجتمعية، 2010 حاالت 

الطفل، سبتمبر 2021. 567 أنظمة حماية  تعزيز  اليونيسف، 

جمهورية أفغانستان اإلسالمية، السياسة الوطنية لجمهورية . 568
الداخلي، نوفمبر 2013 النزوح  أفغانستان اإلسالمية بشأن 

سوء . 569 بين  العالقة  العنف:  دورة  العالمية،  الصحة  منظمة 
للعنف،  مرتكبًا  أو  ضحية  الحقًا  تصبح  أن  وخطر  األطفال  معاملة 

2007

للنازحين . 570 مجلة الهجرة والصحة، فهم االحتياجات الصحية 
داخليًا: مراجعة نطاق، 29 أكتوبر 2021

571 . 9 أساسية،  حقائق  التغذية:  سوء  العالمية،  الصحة  منظمة 
جمهورية  في  األترابية   Lwiro دراسة  2021؛  يونيو   / حزيران 
الحاد الوخيم  التغذية  المدى لسوء  الديمقراطية، اآلثار طويلة  الكونغو 
للبالغين  والسلوكي  واألكاديمي  المعرفي  التطور  على  الطفولة  أثناء 

في البلدان األفريقية الهشة، 31 ديسمبر 2020

صوايا . 572 تاريخ؛  بدون  التغذية،  سوء  حول  والطفل،  األم  تغذية 
يونيو  الغذائي،  االنتعاش  وآثار  المدى  طويلة  العواقب  التغذية:  سوء  أ، 

2006

2021؛ . 573 أبريل  والتغذية،  الغذائي  األمن   IPC اليمن:   ،IPC

لبراءات  الدولي  التصنيف  الصومال:  للبراءات،  الدولي  التصنيف 
الحاد،  التغذية  وسوء  الحاد  الغذائي  األمن  انعدام  تحليل  االختراع، 
نوفمبر 2021؛ برنامج األغذية العالمي، تحليل االحتياجات األساسية 

والتغذية - شمال غرب نيجيريا، فبراير 2021

األطفال . 574 بين  التغذية  وسوء  والنزاع  العالمي  السالم  مجلة 
ديسمبر  نيجيريا،  في  المسلحة  للنزاعات  نتيجة  داخليًا:  المشردين 

2019

المجلة الطبية النيجيرية للدراسات العليا، مراجعة للمشاكل . 575
إفريقيا، ديسمبر 2016 داخليًا في  للمشردين  الصحية 

576 . GLOPAN، The Cost of Malnutrition: Why

2016 Policy Action is Urgent، July

والنازحين . 577 الالجئين  مع  عملنا   ،Plan International

حالة، 2016 دراسات  داخليًا: 

البقاء . 578 في  الحق  طفل  لكل   - التغذية  الصومال:  اليونيسف، 
واالزدهار، 3 يونيو 2021

مراجعة . 579 العليا،  للدراسات  النيجيرية  الطبية  579المجلة 
ديسمبر 2016 إفريقيا،  في  داخليًا  للمشردين  الصحية  للمشاكل 

األطفال . 580 بين  أعلى  المالريا  عبء   ،Malaria Journal

الكونغو  جمهورية  في  مجاورة  بقرية  مقارنة  الداخلي  النزوح  مخيم  في 
.2016 الديمقراطية، 

النزاع والصحة والسكان النازحون بسبب حاالت الطوارئ . 581
اإلنسانية وأثرها على القضاء على األمراض التي يمكن الوقاية منها 

العالمي، 2016 الصعيد  باللقاحات والقضاء عليها على 

واألزمة . 582 السورية  العامة  الصحة  العالمية،  العامة  الصحة 
اإلنسانية: "نزوح" في الحوكمة العالمية ؟، 2017

واإلنجابية . 583 الجنسية  الصحة  القسرية،  الهجرة  مراجعة 
المتحدة  األمم  مفوضية  2012؛  اإلنسانية،  السياقات  في  للمراهقين 
لخدمات  الوكاالت  بين  المشترك  العالمي  التقييم  الالجئين،  لشؤون 

داخليا، 2004 اإلنجابية لالجئين والمشردين  الصحة 

برامج . 584 الالجئين،  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 
نظرة  اإلنسانية:  األوضاع  في  للمراهقين  واإلنجابية  الجنسية  الصحة 

متعمقة على خدمات تنظيم األسرة، 2012. 

585 . Forced Migration Review، IDP health in

2009 والتحديات،  الحاجات   -  Colombia

586 . International Journal of Gynecology &

النساء  بين  واالستخدام  المعرفة   Obstetrics، Family Planning

الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  في  داخليًا  النازحين  مخيمات  في 
2017 سبتمبر 

أساسية، . 587 حقائق  المراهقات:  العالمية، حمل  الصحة  منظمة 
31 كانون الثاني )يناير( 2020

والتحديات . 588 المخاطر  الوطن:  في  ضائعون  اليونيسف، 
الالزمة  العاجلة  داخليًا واإلجراءات  النازحون  يواجهها األطفال  التي 

2020 مايو  لحمايتهم، 

والحرب . 589 للحرب  األمد  طويل  والتأثير  النفسي  الطب  حدود 
الالحقة  والضغوط  النزاع   - المدنيين  السكان  على  واالضطهاد  األهلية 
 RAND، 2020؛  فبراير   25 األفريقية،  المجتمعات  في  للصدمات 
 RAND، 2008؛   Invisible Wounds of War، June

الوطنية  المعاهد  2008؛   Invisible Wounds of War، June

بعد  والمراهقين  األطفال  لدى  الصدمة  بعد  ما  وضغوط  التأقلم  للصحة، 
الصحة  للصحة،  الوطنية  المعاهد  2021؛  مايو   3 حادة،  كارثة 
العقلية لألطفال المتأثرين بالنزاع المسلح: عمليات الحماية ومسارات 

الصمود، 20 يونيو 2008

العبء . 590 العقلية،  والصحة  النفسي  للطب  الدولية  المجلة 
لألدبيات  موجزة  مراجعة  الصدمة:  بعد  ما  الضطراب  االقتصادي 

البارزة، 2019

األطفال . 591 عند  النزوح  آثار  للصحة،  الوطنية  المعاهد 
المعرضين للكوارث، 18 أغسطس 2016

ارتفاع حصيلة ضحايا . 592 السودان:  جنوب  حدود،  بال  أطباء 
الصحة النفسية في والية أعالي النيل، أبريل / نيسان 2018

والصحة . 593 العقلية  والصحة  والمراهقين  لألطفال  النفسي  الطب 
المسح  نتائج  المسلح:  النزاع  بسبب  نزحوا  الذين  للمراهقين  العقلية 

العقلية، 19 مايو 2020 للصحة  الكولومبي  الوطني 

الداخلي: . 594 النزوح  تكاليف  قياس  الداخلي،  النزوح  رصد  مركز 
يناير 2020 كينيا والصومال،  إثيوبيا،  إيسواتيني، 

النفسية . 595 والمشاكل  العقلية  والصحة  والصحة  النزاع 
واالجتماعية بين األطفال المتأثرين بالنزاع في والية كاشين، ميانمار: 

دراسة نوعية، سبتمبر 2018

األطفال، . 596 صدمات  حول  الطفل،  إلجهاد  الوطنية  الشبكة 
بدون تاريخ؛ أساسيات الصحة، اآلثار الدائمة لصدمات الطفولة على 

)أبريل( 2020 نيسان  العقلية والبدنية،  الصحة 

المشردين . 597 لألطفال  العقلية  الصحة   ،The Lancet

والمتوسطة  الدخل  المنخفضة  البلدان  في  توطينهم  أعيد  الذين  والالجئين 
يناير 2012 الخطر والحماية،  عوامل  الدخل: 

للتهجير . 598 النفسي  األثر  النفسي،  والطب  الطفل  نفس  علم  مجلة 
الكونغوليين  المراهقين  على  الصلة  ذات  الخطر  وعوامل  القسري 

2010 سبتمبر  بالحرب،  المتأثرين  الشرقيين 

األثر / الوصول، األطفال والشباب في النزوح الداخلي. ورقة . 599
GRID، 2022 خلفية 

أنقذوا األطفال، في أي مكان ما عدا سوريا: كيف . 600 منظمة 
دون  سوريا  في  النازحين  األطفال  النزاع  من  سنوات   10 تركت 

اإلحساس بالوطن، آذار 2021

الطفولة: . 601 مرحلة  في  القسرية  الهجرة   - السكان  صحة   ،SSM

هناك آثار صحية طويلة المدى؟ كانون األول )ديسمبر( 2016 هل 

للقوانين . 602 العالمية  البيانات  قاعدة  العالمية،  الحماية  مجموعة 
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الداخلي، 2018 بالنزوح  المتعلقة  والسياسات 

المرحلة . 603 تعليم  استجابة  لالجئين،  النرويجي  المجلس 
األولى، ورقة تأطير، 2021

604 . ،)IDMC( الداخلي  النزوح  رصد  ومركز  اليونيسف 
الوصول العادل إلى تعليم جيد لألطفال النازحين داخلياً، تموز/ يوليو 

.2019

أكتوبر . 605 الداخلي،  للنزوح  األبعاد  المتعددة  اآلثار   ،IDMC

.2018

التعليم . 606 إلى  الوصول  والجسور:  والعوائق  بروكينغز  معهد 
لألطفال المشردين داخليًا، 11 يناير 2005

607 . 220  UNHCR، Impacto de la violencia en

Centros Educativos de Tegucigalpa، 20 سبتمبر 2017؛ 

الساحل  في  وتعلمهم  األطفال  رفاهية  تحسين  لالجئين،  النرويجي  المجلس 
األوسط، 16 فبراير 2022

لألمين . 608 التابع  المستوى  رفيع  الفريق  تقرير  المتحدة،  األمم 
أيلول   / سبتمبر   29 الداخلي،  بالنزوح  المعني  المتحدة  لألمم  العام 

2021

النازحين . 609 األطفال  محاسبة  مرئية:  غير  مرتين   ،IDMC

آثار   ،)IDMC( الداخلي  النزوح  رصد  مركز  2019؛  نوفمبر  داخليًا، 
أكتوبر  إثيوبيا،  ووريدا،  غودي  في  الجفاف  بسبب  النزوح  النزوح: 

.2021

أفريقيا . 610 في  التعليم  على  الداخلي  النزوح  آثار  اليونسكو، 
المجلس  2020؛  يونيو   / حزيران  الكبرى،  الصحراء  جنوب 
أكثر  أن  يكشف  إخباري  تقرير   - الساحل  وسط  لالجئين،  النرويجي 
فبراير   14 المدرسة،  في  األمان  بعدم  يشعرون  األطفال  نصف  من 

2022

الداخلي، . 611 النزوح  في  والشباب  األطفال  الوصول،   / التأثير 
GRID 2022 إلى   GRID أساسية  معلومات  ورقة 

نفسه.. 612 المرجع 

الداخلي: . 613 النزوح  تكاليف  قياس  الداخلي،  النزوح  رصد  مركز 
يناير 2020 كينيا والصومال،  إثيوبيا،  إيسواتيني، 

الداخلي، . 614 النزوح  في  والشباب  األطفال  الوصول،   / التأثير 
GRID، 2022 أساسية  معلومات  ورقة 

615 . IDMC(، IMPACT and( الداخلي النزوح  رصد  مركز 
مارس   / آذار  الداخلي،  النزوح  حالة  في  والفتيات  النساء   ،PLAN

2020

جوس، . 616 العنف،  بسبب  النزوح  النزوح:  آثار   ،IDMC

بسبب  النزوح  إثيوبيا؛  وريدا،  غود  في  الجفاف  بسبب  النزوح  نيجيريا؛ 
أكتوبر 2021 الصومال،  بلدوين،  في  الفيضانات 

اإلعاقة . 617 انتشار   -  IDP 2020 تقارير  سلسلة   ،HNAP

وتأثيرها، 7 أبريل 2021

السابق. 618 المصدر 

اإلنسانية . 619 االستجابة  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إدراج   ،HI

يوليو   7 الشامل،  التعليم  في   HI استجابة  استكشاف   :COVID -19 لـ 
2020

المعنية . 620 المستوى  رفيعة  اللجنة  إلى  مقدم  تقرير  اليونيسف، 
بالنزوح الداخلي، 28 سبتمبر / أيلول 2021

في . 621 اإلعاقة  ذوي  األطفال  تضمين   - توجيه  اليونيسف، 
العمل اإلنساني، 14 يونيو / حزيران 2017

النازحين . 622 مخيمات  في  الشامل  التعليم  توفير  الصفر،  مشروع 
داخليا، 2020

التحويالت . 623 برنامج  الرصد،  مسح  تقرير  سوريا،  في  اليونيسف 
النقدية لألطفال ذوي اإلعاقة، 2019

السابق. 624 المصدر 

السابق. 625 المصدر 

مجموعة . 626 اإلعاقة،  إحصاءات  حول  واشنطن  مجموعة 
مارس   / آذار   19  ،)WG-SS( األداء  حول  المختصرة  واشنطن 
2020؛ اليونيسف، وحدة حول أداء الطفل: مذكرة مفاهيمية، فبراير 

2017

المجموعات . 627 متعددة  االحتياجات  تقييم   - العراق  ريتش، 
تقييم   - البحث  اختصاصات   ،REACH 2020؛  ديسمبر   ،)MCNA(

 -  MCNA( VIII IRQ2005( المجموعات  متعددة  االحتياجات 
العراق، يوليو 2020

628 . - اإلنسانية  االستجابة  خطة  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
العراق، شباط 2021

629 . IDMC(، IMPACT( الداخلي  النزوح  رصد  مركز 
 / آذار  الداخلي،  النزوح  حالة  في  والفتيات  النساء   ،and PLAN

 IDMC، IMPACT، Plan الشوارع،  أطفال  اتحاد  مارس 2020؛ 
الشخصيات  داخلي:  نزوح  في  بالغين  يصبحوا  أن   ،International

والفرص للشباب النازحين داخليًا، سبتمبر 2020 التحديات  الرئيسية، 

بسبب . 630 النزوح  النزوح:  آثار  الداخلي،  النزوح  رصد  مركز 
العنف، جوس، نيجيريا، أكتوبر 2021

631 . ،IMPACT and PLAN الداخلي،  النزوح  رصد  مركز 
الداخلي، آذار / مارس 2020 النزوح  حالة  في  والفتيات  النساء 

الفتيات . 632 تبقي  التي  الناشطة   :" والضراء  السراء  من خالل 
في المدرسة وخارج زواج األطفال في المناطق الريفية في نيجيريا، 
واالجتماعية  األكاديمية  االحتياجات  تلبية   ،IRC 2021؛  مايو   14
يصلح  ما   - نيجيريا  في  بالمدرسة  الملتحقين  غير  لألطفال  العاطفية 
 ،SIDRA وما ال يصلح لبرنامج التعلم السريع، يوليو 2019؛ معهد
دراسة التحليل الجنساني لالتحاد األوروبي في الصومال، 16 أبريل 
وسط  جنوب  في  الفتيات  تعليم  أمام  العوائق  إنترسوس،  2018؛ 

الصومال، أبريل 2016

633 . :Plan International، Left out، Left behind

الثانوي في أزمة، 2018 التعليم  المراهقات 

الباهظة . 634 التكلفة  الضائعة:  الفرص  وآخرون،  كيو  ودون 
الفتيات، يوليو 2018. تعليم  لعدم 

البنك الدولي، عوائد االستثمار في التعليم: مراجعة عشرية . 635
لألدب العالمي، 2018

636 . 20 في  المدرسة  خارج  لألطفال  االقتصادية  التكلفة  طفالً،  علّم 
 COVID دولة )تحديث(، 6 أكتوبر 2015؛ Brookings، تكلفة 19-

إلغالق المدارس، 29 أبريل 2020

البنك الدولي، محاكاة اآلثار المحتملة لفيروس كوفيد -19 . 637
إلغالق المدارس على نتائج الدراسة والتعلم، يونيو 2020

نفسه. 638 المرجع 

من . 639 أدلة  والكوارث:  البشري  المال  رأس  تراكم   ،RISE

زلزال باكستان عام 2005، مايو 2020

االقتصادية . 640 اآلثار  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة 
2020 سبتمبر  التعلم،  لخسائر 

تأثير . 641 حساب  الحرب:  تكلفة   ،Save the Children

انهيار نظام التعليم في سوريا على مستقبل البالد، 3 أبريل 2015

المال . 642 رأس  الستثمار  الفرصة  تكلفة   ،Voiculescu F
2009 نوفمبر  التعليمي،  البشري 

اليونسكو، التربية والتعليم والنزاع المدني: مراجعة لألدب . 643
2010 التجريبي،  الكمي 

الداخلي . 644 النزوح  بين  العالقة  النزوح:  سلسلة   ،IDMC

والحركة عبر الحدود في سبع دول، يونيو 2020

IDMC، "ال شيء تضعه في فمك": حلول دائمة لمشكلة . 645

إثيوبيا، ديسمبر 2019 الجفاف في 

المجلس النرويجي لالجئين، إجراءات عاجلة مطلوبة لمنع . 646
ترك األطفال المشردين في العراق وراءهم، تشرين الثاني / نوفمبر 

2019

المشردين داخليًا . 647 المتحدة، حقوق وضمانات األطفال  األمم 
المسلحة، سبتمبر 2010 النزاعات  في 

للنازحين . 648 اإلنسان  حقوق  حول   SR تقرير  المتحدة،  األمم 
المتحدة،  األمم  2019؛  داخليًا،  المشردين  األطفال  حماية  داخليًا: 

حقوق النازحين داخليًا - مذكرة األمين العام، 31 يوليو 2019

حول . 649 إرشادات  الوكاالت،  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة 
 16 والممتدة،  اإلنسانية  األزمات  في  أجلهم  ومن  الشباب  مع  العمل 

فبراير 2021

اليونيسف، حماية حقوق األطفال عندما تغادر قوى المناخ . 650
أبريل 2017 المتغيرة، 

الالجئين، . 651 لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 
 2021 لعام  لالجئين  اإلقليمية  نانسن  بجائزة  تفوز  هندوراس 

لألمريكتين، 30 سبتمبر 2021

العالم . 652 في  التطوعي  العمل  حالة  تقرير  المتحدة،  األمم  متطوعو 
لعام 2022: بناء مجتمعات متساوية وشاملة؛ متطوعو األمم المتحدة، 
ورقة معلومات أساسية لتقرير األمين العام المرحلي عن الشباب والسالم 
محلية.  بقيادة  السالم  بناء   ،Stacey L et al 2017؛  سبتمبر  واألمن، 

2019 سبتمبر  العالمية،  الحالة  دراسات 

إلطالق . 653 المتنقلين  والشباب  األطفال  إلى  االستماع  اليونيسف، 
يوليو 2021 العنان إلمكاناتهم، 

األطفال . 654 عن  يدافع  مجتمعي  متطوع  اليمن:  اليونيسف، 
النازحين، 7 مارس 2019

المضيفة . 655 والمجتمعات  الشباب  النازحين  أصوات  اليونيسف، 
تاريخ بدون  لهم، 

أزمة . 656 تقود  كيف  العاصفة.  عين  في  المشي  الطفولة،  إنقاذ   ،
2021 أكتوبر  ونزوحهم،  األطفال  هجرة  المناخ 

الدائمة، . 657 الحلول  تحليل  في  وإدراجها  مفصلة  بيانات   ،JIPS

GRID، 2022 خلفية  ورقة 

العمر . 658 آثار  والمراهقون:  الشباب   ،Plan International

GRID، 2022 معلومات  ورقة  الداخلي،  النزوح  على  والجنس 

نفسه. 659 المرجع 

أجل . 660 من  األفريقي  الشباب  ربط  المسيحيين،  الشبان  جمعية 
SDSN شباب  2021؛  واالقتصادي،  االجتماعي  التحول 
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الداخلي، . 661 النزوح  في  والشباب  األطفال  الوصول،   / األثر 
GRID، 2022 معلومات  ورقة 

في . 662 األطفال  لمشاركة  األخالقية  االعتبارات  والصحة،  النزاع 
مارس   27 اإلنسانية،  الطوارئ  حاالت  أثناء  البيانات  جمع  أنشطة 

2017

تشمل . 663 التي  األدلة  لتوليد  األخالقية  االعتبارات  اليونيسف، 
2020 يناير   ،COVID -19 جائحة  بشأن  األطفال 

المراعية . 664 الدائمة  الحلول   ،Save the Children

معلومات  ورقة  الطفل،  حقوق  على  النزوح  تأثير  معالجة  لألطفال. 
.GRID،  2022 أساسية 

في . 665 التحديات  النزوح:  في  المولود  النزوح،  رصد  مركز 
وحماية أحفاد النازحين داخليًا، 27 يونيو 2014 مساعدة 

النازحين، . 666 إلحصاءات  الدولية  التوصيات   ،EGRIS

مارس 2020

النزوح: . 667 في  المولود  الداخلي،  النزوح  رصد  مركز 
يونيو   27 داخليًا،  النازحين  أحفاد  وحماية  مساعدة  في  التحديات 

2014

الداخلي، . 668 النزوح  مراقبة  أهمية  القسرية،  الهجرة  مراجعة 
أكتوبر 2018

لعام . 669 المستدامة  التنمية  خطة  عالمنا:  تحويل  المتحدة،  األمم 
2030، 21 أكتوبر 2015

مارس . 670 النازحين،  إلحصاءات  الدولية  التوصيات   ،EGRIS

2020

النازحين: . 671 لألطفال  واالبتكار  البحث  الطفولة،  إنقاذ  منظمة 
GRID، 2022 معلومات  ورقة  األرض،  على  الحقائق  انعكاس 

المعرضين . 672 المدرسة  سن  في  السكان   ،UNESCO -IIEP

ورقة  داخليًا،  النازحين  السكان  تقديرات  لتثليث  نهج  طبيعية  لمخاطر 
GRID، 2022 معلومات 

673 .2019 أفغانستان،  في  النموذجي  اإلعاقة  مسح  آسيا،  مؤسسة 

البيانات . 674 استخدام  متضمنة:  ُحسبت،  رؤيتها،  تمت  اليونيسف، 
لتسليط الضوء على رفاه األطفال ذوي اإلعاقة، يناير 2022

للبيانات، . 675 المتقاطعة  المناهج  تفريغ  الشامل،  البيانات  ميثاق 
2021

الدائمة، . 676 الحلول  تحليل  في  وإدراجها  مفصلة  بيانات   ،JIPS

GRID، 2022 خلفية  ورقة 

حركة، . 677 حالة  في  أطفال  واليونيسف،  للهجرة  الدولية  المنظمة 
حماية  احتياجات  لتحليل  البديلة  المؤشرات  تفسير  المعلومات.  فجوات  سد 
حالة  في  لألطفال  النزوح  تتبع  مصفوفة  الطوارئ،  حاالت  في  الطفل 

GRID، 2022 أساسية  معلومات  ورقة  حركة، 

مارس . 678 النازحين،  إلحصاءات  الدولية  التوصيات   ،EGRIS

2020

األطفال . 679 أجل  من  للبيانات  الدولي  التحالف  اليونيسف، 
2022 مارس  المتنقلين، 
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الجدول 1: ملخص األرقام الرئيسية

النزوح الداخلي في  عام دولة
2021 )النزاع والعنف(

النزوح الداخلي في  عام 
2021 )الكوارث(

إجمالي عدد النازحين  نهاية 
 عام 2021 

 )النزاع والعنف(

إجمالي عدد النازحين  نهاية 
عام 2021  )كوارث(

 15,000  600 منطقة أبيي

 1,390,000  4,314,000  25,000  723,000 أفغانستان

Albania 250 

 3,500  6,600 الجزائر

 7,500  22,000 أنغوال

 710 األرجنتين

 840  37 أرمينيا

 220  49,000 أستراليا

 56 النمسا

 655,000 أذربيجان

 42,000  427,000  99,000  150 بنغالديش

 380  380 بربادوس

 1,900  16,000 بلجيكا

 2,700  10,000 بنين

 310  910 بوليفيا

 92,000  310 البوسنة وا لهرسك

 26,000  21,000  449,000  21,000 البرازيل

 25 بلغاريا

 1,580,000  682,000 بوركينا فاسو

 94,000  19,000  87,000  94 بوروندي

 5,800  15,000 كمبوديا

 28,000  909,000  1,800  131,000 الكاميرون

 1,900  60,000 كندا

 41 جزر كايمان

 36,000  692,000  24,000  496,000 جمهورية أفريقيا الوسطى

 24,000  392,000  24,000  42,000 تشاد

 1,400  2,500 تشيلي

 943,000  6,037,000 الصين

 1,400  5,235,000  32,000  134,000 كولومبيا

 100  57,000  6,700 الكونغو

 12 جزر كوك

 290 كوستاريكا

 302,000 كوت ديفوار

 3,000 كرواتيا

النزوح الداخلي في  عام دولة
2021 )النزاع والعنف(

النزوح الداخلي في  عام 
2021 )الكوارث(

إجمالي عدد النازحين  نهاية 
 عام 2021 

 )النزاع والعنف(

إجمالي عدد النازحين  نهاية 
عام 2021  )كوارث(

 194,000 كوبا

 59  242,000  59 قبرص

 460  2,800 جمهورية التشيك

 5,000 مندوب الشعب. كوريا

 201,000  5,339,000  888,000  2,712,000 الكونغو

 10,000 جمهورية الدومينيكان

 720  5,700 اإلكوادور

 1,100  1,100 مصر

 550  175,000 السلفادور

 110 سوا تيي

 579,000  3,589,000  240,000  5,142,000 إثيوبيا

 14,000 فيجي

 9,100 فرنسا

 2,400  700 غامبيا

 28,000  305,000  85 جورجيا

 740  17,000 ألمانيا

 3,700  12,000 غانا

 1,600  67,000 اليونان

 22,000  243,000  16,000  130 جوا تيماال

 2,600  2,600 غينيا

 220 غياثا

 220,000  17,000  220,000  20,000 هاييتي

 30  247,000  260  550 هندوراس

 400 هونغ كونغ، الصين

 -  220 أيسلندا

 22,000  506,000  4,903,000  13,000 الهند

 155,000  73,000  749,000  27,000 إندونيسيا

 13,000  41,000 ؛يران

 20,000  1,187,000  9,400  57,000 العراق

 25 أيرلندا

 3,900  3,200 إسرائيل

 7  2,600 إيطاب

 16 جامايكا

 39,000  14,000 اليابان

 72  140 كازاخستان

 54,000  190,000  36,000  4,600 كينيا

 330  2,900 كوريا

 16,000  70 كوسوفو

 120  46,000 قيرغيزستان

 3,600  5 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 50  850  61 لبنان
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النزوح الداخلي في  عام دولة
2021 )النزاع والعنف(

النزوح الداخلي في  عام 
2021 )الكوارث(

إجمالي عدد النازحين  نهاية 
 عام 2021 

 )النزاع والعنف(

إجمالي عدد النازحين  نهاية 
عام 2021  )كوارث(

 730 ليسوتو

 160,000  1,200 ليبيا

 560 لوكسمبورغ

 16  37 ماكاو، الصين

 2,800  4,800  1,300 مدغشقر

 600 مالوي

 7,000  129,000 ماليزيا

 24,000  326,000  6,000  249,000 مالي

 8  8 ما يوت

 23  379,000  19,000  29,000 المكسيك

 6,300  6,300 منغوليا

 10  10 المغرب

 138,000  735,000  44,000  187,000 موزمبيق

 1,400  649,000  158,000  448,000 ميانمار

 260 ناميبيا

 8,400  32,000 نيبال

 51,000 هولندا

 150  5,500  13 كاليدونيا الجديدة

 50  4,400 نيوزيلندا

 40,000  224,000  118,000  110,000 النيجر

 107,000  3,228,000  24,000  376,000 نيجيريا

 110  80 مقدونيا

 4  780 النرويج

 5,200 عمان

 70,000  104,000  70,000 باكستان

 -    2,500 باالو

 12,000  118,000 فلسطين

 2,200 بنما

 17,000  24,000  7,500  9,500 بابواغينيا لجديدة

 60,000  11,000 بيرو

 700,000  108,000  5,681,000  140,000 الفلبين

 120  120 بولندا

 20 البرتغال

 14 لقاع

 410 رومانيا

 130  470  5,600 االتحاد الروسي

 700  15,000 رواندا

 500 ساوتوي وبريذسيي

 8,400  1,300 السنغال

 34 صربيا

النزوح الداخلي في  عام دولة
2021 )النزاع والعنف(

النزوح الداخلي في  عام 
2021 )الكوارث(

إجمالي عدد النازحين  نهاية 
 عام 2021 

 )النزاع والعنف(

إجمالي عدد النازحين  نهاية 
عام 2021  )كوارث(

 5,500 سيراليون

 1,000  5  1,000 جزر سليمان

 2,968,000  271,000  549,000 الصومال

 7,800  10,000  520 جنوب أفريقيا

 527,000  1,369,000  506,000  429,000 جنوب السودان

 7,000  14,000 إسبانيا

 33  12,000  121,000 سريالنكا

 1,800  23,000 سانت فذسذت وجزرغرينادين

 85,000  3,175,000  99,000  442,000 السودان

 6,500 سورينام

 13  140 سويسرا

 6,662,000  79,000  456,000 سوريا

 11,000 تايوان، الصين

 780  1,200  15,000 طاجيكستان

 940  47,000 تنزانيا

 3,000  41,000  9,400  520 تايالند

 110  16,000 تيمور الشرقية

 150  1,200 تونس

 11,000  1,099,000  84,000 تركيا

 24,000  1,700  47,000  1,300 أوغندا

 12  854,000  2,000  40 أوكرانيا

 40 اإلمارات العربية المتحدة

 510 المملكة المتحدة

 56,000  573,000 الواليات المتحدة

 160 أورغواي

 32,000  33,000 فنزويال

 1,800  780,000 فيتنام

 11,000  4,289,000  84,000  377,000 اليمن

 220  1,300 زامبيا

 43,000  2,400 زيمبابوي



165166

20
22

ي 
خل

لدا
ح ا

زو
الن

ن 
 ع

مي
عال

 ال
ير

قر
الت

شكر وتقدير

IDMC  فريق

ديساي وبينا  بيالك  الكسندرا  اإلخراج: 

تيبي وفاني  بادوسيل  وأنكا  أنزيليني  فيسينتي  التنسيق: 

واإلبالغ: المراقبة 

 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق األوسط وشمال أفريقيا: 
بادوسيل وأنكا  كوركا،  ومانويال  أندريه،  وكليمنتين  هاجمانوفا،   إيفانا 

آسيا والمحيط الهادئ: جولييت بينيت، وإليزابيث دو بارك، وفينسنت 
ليدوك،  وكليمنس  هاوسسيت،  وتانالتشيمي  جيفين،  وكاثرين  فونغ، 

تيبي وفاني 

سانتوس  دوترا  فال  ريكاردو  الوسطى:  وآسيا  وأوروبا  األمريكتان 
ميراندا سارديزا  وألفارو  فيلو  وإليز 

بونسير  وسيلفان  إسبينوزا  ميراندا  تيريزا  ماريا  والتحليل:  البيانات 
تيبي وفاني 

كلوي  أوكونور )داليا(،  أليسيا  ديساي،  بينا  كازابات،  كريستيل  البحث: 
ياسوكاوا. ولويزا  سيدني 

 Vivcie Bendo :التصميم والتخطيط والخرائط والرسوم البيانية
 Stéphane و   Sylvain Ponserre و   Emiliano Pérez و 

 )Kluser )Komplo

 Caressa Kok و Lia Bergara :االتصاالت والعالقات الخارجية
و   Dawn Vout و   Bram Verweij و   Frankie Parrish و 

.Susie Zaragoza

والدعم  السياسات  بشأن  المشورة  وتقديم  القُطرية،  المشاركة 
ويوسف  إيسيغ،  وباربرا  الضفالي،  الصبيح  تهامي  موالي  اإلداري: 

جاي.

والدعم الخارجية  المساهمات 

يود مركز رصد النزوح الدولي IDMC  بشكل خاص أن يشكر مشورة 
أسماؤهم: التالية  األشخاص  قدمها  التي  الخبراء 

لينارد جيريمي  المحرر: 

 GRID 2022 Expert Group: Michel Anglade )Save
 the Children(، Shannon Hayes )IOM(، Henny Ngu
 )UNDP(، Nuno Nunes )IOM(، Annelies Ollieuz
 )NRC(، Edgar Scrase )UNHCR(، Lindsay Stark
صني  بيندو  جامعة(،   (  ))Brown School at Washington
خطة  متابعة  زيندير )فريق  غريتا  يو )اليونيسف(،  دانتشن  )اليونسكو(، 

المتحدة(. لألمم  العام  األمين  عمل 

شرق  لالجئين  النرويجي  )المجلس  أيرو  إيفلين  األقران:  مراجعة 
للهجرة  الدولية  )المنظمة  ميكوريا  أليف  وجيتاشيو  واليمن(،  إفريقيا 
للهجرة(،  الدولية  )المنظمة  بايالت  وأليس  الجديدة(،  غينيا  بابوا  في 
الدولية  )المنظمة  جاال  برافو  وغابرييل  )اليونيسف(،  بيز  وجان 
مارتينا  و   ،)CMDPDH( كابادا  وبابلو  الكاميرون(،  في  للهجرة 
فرناندا  الالجئين(،  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  )المفوضية  كاترينا 
رعوية  )لجنة  كوستا  رونيلسون   ،)RESAMA( كابديفيل  كافيدون 
أكينو  رابطة  للهجرة(،  الدولية  )المنظمة  ديريس  إيمانويل  األرض(، 
ماجالهايس الملتحي )CMDPDH(، لويزا دي مورا بالوني )ريساما(، 
 IMPACT REACH( Elena Dikomitis )NRC( نايانا داس
 Lebanon(، Raymond Dolphin )OCHA Palestine(،
 Iulia Duca ،)لجنة رعي األرض( Tales of the Saints Pinto
 )IOM(، Sarah Ee Mei Choong )IOM Ethiopia(،
غولين )المنظمة  كلير   ،)Amelie Gagnon )UNESCO -IIEP
في  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  جويجيل )مكتب  وهانس  للهجرة(  الدولية 
ولورا   )NRC MERO( هانسن  وكارستن  حديد  وسماح  ميانمار( 
اإلنمائي  المتحدة  األمم  )برنامج  هيغينز  وريتشارد  )اليونيسف(  هيلي 
لالجئين  النرويجي  هوري )المجلس  وكريستيل  الجديدة(  غينيا  بابوا  في 
حماية  هولت )اتحاد  ويليام  جيمس  وكريستوفر  إفريقيا(  وغرب  وسط 
اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  )مكتب  كارلسون  صوفي  الغربية(،  الضفة 
غينيا  بابوا  للهجرة،  الدولية  )المنظمة  كافو  سيمون  السودان(،  في 
هنري  الصين،  الطوارئ،  إدارة  )وزارة  كون  جاو  السيدة  الجديدة(، 
ليم  روبن  أفغانستان(،   DTM للهجرة الدولية  كوينين )المنظمة  كويسي 
ويندي )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في ميانمار(، 

إفريقيا(،  وغرب  وسط  لالجئين  النرويجي  )المجلس  ماجي  مورين 
الكاميرون(،  في  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  )مكتب  مارتينيز  فيكتوريا 
مونتي  رينا  أفغانستان(،  في  لالجئين  النرويجي  مكارثي )المجلس  إيلين 
نداباناني  كلود  جان   ،)PROCAP( موني  إيرين  )كريستوسال(، 
كيوكو  لالجئين(،  النرويجي  أوليوز )المجلس  آن   ،)IIEP )اليونسكو- 
أونو )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في ميانمار(، بريندا بيريز فاسكيز 
لألمم  السامية  )المفوضية  كورديرو  بيا  ريكاردو   ،)CMDPDH(
اتحاد   . الغربية(  راندليس )الضفة  وسيمون  الالجئين(،  لشؤون  المتحدة 
تنسيق  ساكاال )مكتب  ساهود  األحمر(،  للصليب  الدولية  الحماية )اللجنة 
الشؤون  تنسيق  ساواي )مكتب  ماري  ميانمار(،  في  اإلنسانية  الشؤون 
الشؤون  تنسيق  إيمرسون )مكتب  سيراو  باوال  ميانمار(،  في  اإلنسانية 
للهجرة(،  الدولية  سوفونبانيش )المنظمة  وان  السودان(،  في  اإلنسانية 
ميانمار(،  في  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  )مكتب  سبيرينجز  جيسون 
)مكتب  ستيفنز  مارك  للهجرة(،  الدولية  )المنظمة  سوفونبانيتش  وان 
)هيومن  سلطانالييفا  سينات  السودان(،  في  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق 
رايتس ووتش(، إنزو تابت كروز )بالن إنترناشونال(، جيريمي تايلور 
)مكتب  توم  ليندا  واليمن(،  إفريقيا  شرق  لالجئين  النرويجي  )المجلس 
)المنظمة  تراوري  مريم  أفغانستان(،  في  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق 
أفغانستان(،  لالجئين  النرويجي  تايلر )المجلس  دانيال  للهجرة(،  الدولية 
 UN RCO( كاثرين أوريبي ،)إيالنا تايلر- روبنشتاين )أنقذوا األطفال
ميانمار(، ماتيلد فو )المجلس النرويجي لالجئين السودان(، إس. أنجوال 
والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  )االتحاد  وييراسينغي 
وينكاردت- ورونجا  إنسايت(،  )إنسايت  ويلي  وكريستينا  األحمر(، 
)المجلس  زولو  وكارولين  الكوارث(،  من  للحد  األلمانية  )اللجنة  إنز 

العراق(. لالجئين  النرويجي 

 Alexis الخارجية:  والمساهمات  الخلفية  البحثية  األوراق 
IMPACT(، Margarita Lundkvist- )مبادرات   Reynod
)المنظمة   Houndoumadi )JIPS(، Shannon Hayes
 Enzo Tabet Cruz )Plan واليونيسف(،  للهجرة  الدولية 
 International(، Laura Kivela، William Low and
أميلي  األطفال(،   Ilana Tyler-Rubinstein )Save the

.)IIEP )اليونسكو-  ميسا  فارغاس  واأللماني  أ.جانيون 

ودعمهم  مشاركتهم  على  التالية  البلدان  لحكومات  خاص  شكر 
أرمينيا،  ألبانيا،  الداخلي:  النزوح  بيانات  وتحليل  جمع  في 
بوركينا  البرازيل،  والهرسك،  البوسنة  أذربيجان،  النمسا،  أستراليا، 
وقبرص  الكونغو  جمهورية  كولومبيا،  تشيلي،  الصين،  كندا،  فاسو، 
واليونان  وألمانيا  وجورجيا  وفيجي  واإلكوادور  التشيك  وجمهورية 
وقيرغيزستان  وكازاخستان  واليابان  والعراق  وإندونيسيا  وغواتيماال 
ومقدونيا  والنيجر  والمكسيك  ومالي  ومدغشقر  وماليزيا  ولوكسمبورغ 
جزر  الصومال،  سلوفينيا،  الروسي،  واالتحاد  والفلبين  الشمالية 
أوكرانيا،  أوغندا،  تركيا،  تونغا،  سويسرا،  النكا،  سري  سليمان، 

زامبيا. اليمن،  فانواتو، 

أفغانستان  في   )NRC( لالجئين  النرويجي  المجلس  مكاتب  نشكر 
الوسطى  إفريقيا  وجمهورية  والكاميرون  النيجر   / فاسو  وبوركينا 
وإيران  والعراق  وإثيوبيا  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  وكولومبيا 
إفريقيا  لشرق  والمكسيك  الوسطى  الشمالية  ألمريكا  اإلقليمي  والمكتب 

ونيجيريا  والنيجر  وموزمبيق  ومالي  وليبيا  ولبنان  وكينيا  اليمن  و 
وأوغندا  وسوريا  والسودان  والصومال  والسنغال  وفلسطين  وباكستان 

واليمن. وفنزويال  وأوكرانيا 

نونو  من:  لكل  خاص  شكر  مع  للهجرة،  الدولية  المنظمة  نشكر  أن  نود 
المنسقين  تريغويل،  روبرت  سوتو،  راؤول  رزقي،  محمد  نونيس، 
لوتشيني،  كيارا  جوسيلمي،  )داميان  النزوح  تتبع  لمصفوفة  اإلقليميين 
الباهاما،  جزر  أفغانستان،  في  القطرية  والمكاتب  روسي(  لورنزا 
تشاد،  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  الكاميرون،  بوروندي،  بنغالديش، 
الهند،  هايتي،  إثيوبيا،  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  ديفوار،  كوت 
نيبال،  موزمبيق،  ميانمار،  مدغشقر،  مالي،  ليبيا،  كينيا،  العراق، 
والصومال  الفلبين  الجديدة،  غينيا  بابوا  باكستان،  النيجر،  نيجيريا، 
وأوكرانيا  وأوغندا  وسوريا  وسريالنكا  والسودان  السودان  وجنوب 

واليمن. وفانواتو 

وآسيا  أفغانستان  في  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  مكاتب  نشكر 
وتشاد  وكمبوديا  وبوروندي  فاسو  وبوركينا  الهادئ  والمحيط 
وأمريكا  وهايتي  وإثيوبيا  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  وكولومبيا 
نيجيريا،  ميانمار،  مكتب،  اإلقليمية  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية 
الهادئ،  المحيط  جزر  مكتب   ،)OPT( المحتلة  الفلسطينية  األراضي 
)المكتب  تايالند  سوريا،  السودان،  الصومال،  الفلبين،  باكستان، 

اليمن. أفريقيا،  ووسط  لغرب  اإلقليمي  المكتب  أوكرانيا،  اإلقليمي(، 

وأرمينيا  أفغانستان  في  لالجئين  المتحدة  األمم  وكالة  مكاتب  نشكر 
جنيف  ومقر  ومصر  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  فاسو  وبوركينا 
والسنغال  والفلبين  وباكستان  والنيجر  وميانمار  ومالي  وكوسوفو 

وأوكرانيا. والسودان  والصومال 

بيلو  أندريس  جامعة  المستمر:  تعاونها  على  التالية  المؤسسات  نشكر 
بيانات  مشروع  )ACAPS(؛  القدرات  تقييم  مشروع  الكاثوليكية؛ 
اآلسيان  تنسيق  مركز  )ACLED(؛  المسلح  النزاع  ومواقع  األحداث 
جمعية   ،)AHA Center( الكوارث  إدارة  في  اإلنسانية  للمساعدة 
تنسيق  مجموعة  الكاريبي؛  التنمية  بنك  البنغالديشي؛  األحمر  الهالل 
مجموعة  لسوريا،   CCCM مجموعة  ميانمار؛  في  المخيمات  وإدارة 
 Civic United Nations Holding للصومال،   CCCM
Group of Influence؛ اللجنة المكسيكية للدفاع عن حقوق اإلنسان 
Comissão Pastoral da Terra )CPT(؛  )CMDPDH(؛ 
)ETH(؛  زيورخ   ETH في  البيئية  النظم  علوم  قسم  كريستوسال. 
 Deutsche Gesellschaft أكسفورد؛  جامعة  اإلحصاء،  قسم 
في   )für Internationale Zusammenarbeit )GIZ
النزوح  إدارة  مجموعة  والالجئين؛  للكوارث  التأهب  مديرية  كينيا، 
المشتركة  البحوث  مركز  المصري،  األحمر  الهالل  )بنغالديش(؛ 
للمفوضية األوروبية )JRC(؛ برنامج Meta’s Data for Good؛ 
العراق(،  )السودان،  الدائمة  الحلول  عمل  مجموعة  الفيضانات  قائمة 
برنامج   ،)GCORR( السريعة  لالستجابة  العملياتي  التنسيق  فريق 
المعنية  العمل  مجموعة  )HNAP(؛  اإلنسانية  االحتياجات  تقييم 
 Instituto Universitario الصومال؛  في  داخليًا  بالنازحين 
 de Opinión Pública )IUDOP( de la Universidad
األحمر؛  للصليب  الدولية  اللجنة  Centroamericana )UCA(؛ 

للصليب  الدولي  االتحاد  الدولية؛  األزمات  مجموعة 
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والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد  )IFRC(؛  األحمر 
الدولي  لالتحاد  اإلقليمي  المكتب  وبرينسيبي؛  تومي  ساو  األحمر 
األفريقي،  الجنوب  في  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات 
الشبكة  األسترالي؛  األحمر  للصليب  الوطني  التنسيق  ومركز 
االحتياجات  تقييم  عمل  مجموعة  كينيا،  في  داخليًا  للنازحين  الوطنية 
المدنية؛  المساواة  أجل  من  النقب  في  التعايش  منتدى  )بنغالديش(؛ 
المشتركة  التنميط  خدمة  )NRCS(؛  النيبالي  األحمر  الصليب  جمعية 
مجموعة  اإلنسان؛  لحقوق  السامي  المفوض  مكتب  IDP )JIPS(؛ 
عن  المسؤولية  أوكرانيا(،  النيجر،  موزمبيق،  فاسو،  )بوركينا  الحماية 
ريتش  مبادرة  النديفار.  رافائيل  جامعة  الحماية؛  في  الحق   - الحماية 
كتلة  الرواندي،  األحمر  الصليب  أوكرانيا(؛  الصومال،  )أفغانستان، 
لشؤون  الدولة  لجنة  اليمن(؛  فلسطين،  ميانمار،  البهاما،  )جزر  المأوى 
الصليب  جمعية  أذربيجان؛؛  بجمهورية  داخليا  والمشردين  الالجئين 
البيئية  للهجرات  الجنوبية  أمريكا  شبكة  أفريقي؛  الجنوب  األحمر 
للضحايا  الضرر  وجبر  المتكاملة  العناية  وحدة  )RESAMA(؛ 
المتحدة  األمم  مكتب  تنزانيا؛  في  األحمر  الصليب  جمعية  )كولومبيا(؛ 
المتحدة  األمم  برنامج  )UNDRR(؛  الكوارث  مخاطر  من  للحد 
مكاتب  )UNFPA(؛  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  اإلنمائي؛ 
الصليب  جمعية  ومصر؛  نيبال  في  المتحدة  لألمم  المقيمين  المنسقين 
الالجئين؛  لشؤون  السامي  المتحدة  األمم  مفوض  األوغندي؛  األحمر 
الساتلية  التطبيقات  برنامج   - والبحث  للتدريب  المتحدة  األمم  معهد 
المتحدة  الواليات  مكتب  )UNITAR-UNOSAT(؛  التشغيلية 
حماية  واتحاد  العالمي،  الغذاء  وبرنامج  والهجرة  والالجئين  للسكان 

اليمن. سكان  عمل  وفريق  الغربية،  الضفة 

فتى يجمع المياه في مخيم للنازحين في بوركو، أرض الصومال، الصومال.  خمسة وسبعون 
في المائة من سكان المخيم هم من النساء واألطفال  الذين نزحوا في األصل من وطنهم © 
UNOCHA / Ahmed Fais،  تشرين الثاني )نوفمبر( 2021.
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