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نبذة عن
مركز رصد النزوح الداخلي   

سنويًا، يضطر عشرات الماليين من األشخاص في جميع 
أنحاء العالم إلى الفرار من ديارهم جراء الصراع والعنف 
والكوارث. بينما يلتمس بعض هؤالء الفارين اللجوء عبر 
الحدود الدولية، يمكث العديد منهم داخل بلدانهم، وغالبًا ما 
يكونون يُتَركون محاصرين في مناطق الصراع أو الكوارث 
مع حماية محدودة و خدمات غير كافية. هؤالء النازحين  
هم من بين أكثر الفئات ضعفًا في مختلف المجتمعات حول 
اهتماًما  تتطلب  فإن حمايتهم ومساعدتهم  وبالتالي  العالم، 

وجهًدا على صعيد العالم.

عالمي  )IDMC( هو مركز  الداخلي  النزوح  مركز رصد 
النزوح  رصد  وهي  عالمية  بمهمة   1998 عام  تأسس 
بيانات  المركز  المتعلقة به. يوفر  التقارير  الداخلي وإعداد 
موثوقة ُمتَحقَْق منها حول النزوح الداخلي، ويقدم التحليالت 
والمشورة الالزمة للمساعدة في فهم التحديات التي تفرضها 
هذه الظاهرة العالمية والتأهب لمواجهتها بشكل أفضل، وذلك 
من خالل رصد حاالت النزوح الجديدة والمتواصلة في 250 

دولة ومنطقة متضررة من النزاعات والكوارث.

لالجئين  النرويجي  المجلس  من  كجزء  المركز  تأسس 
)NRC(، ويعمل بالشراكة مع الحكومات، ووكاالت األمم 
المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني لزيادة المعرفة وتعزيز 
القدرات ودعم الحلول المستديمة للنزوح الداخلي. لقد مكنتنا 
المرتبطة  المواضيع  العديد من  نمتلكها في  التي  الخبرات 
داخل  الفاعلة  للجهات  المشورة  وتقديم  دعم  بالنزوح من 
النزوح  من  المتضررة  الحكومات  ذلك  في  بما  البلدان، 

الداخلي.

سد الثغرات في البيانات وتحسين المعرفة
إن التعاون واالنخراط المباشر مع الشركاء داخل الدول والتقييم المكثف متعدد الجوانب للنزوح من قبل فريق 
الرصد العالمي الخاص بنا يتيح لنا توفير بيانات شاملة ومنسقة عن النزوح الداخلي مستمدة من مجموعة كبيرة 
من المصادر، بما يسهم في تحقيق فهم أفضل للظاهرة واالسترشاد بهذه المعلومات في وضع استراتيجيات 

استجابة مبكرة ومستدامة.

نركز في عملنا على:

3

تعزيز القدرات المتعلقة بجمع وتحليل بيانات النزوح

استناًدا إلى أفضل الممارسات المتبعة حول العالم، يقدم مركز رصد النزوح الداخلي المشورة الفنية للحكومات 
والجهات الفاعلة في المجال اإلنساني واإلنمائي فيما يخص جمع البيانات، وتحليلها، وإعداد التقارير لدعم 

عملية اتخاذ القرار والخطط الوطنية ذات الصلة بالنزوح الداخلي.

حشد الدعم والعمل على إيجاد حلول للنزوح الداخلي
يقوم مركز رصد بيانات النزوح الداخلي بتحريك القيادات السياسية، والوعي العام، والعمل الدولي للدفع قدًما 
نحو إيجاد حلول مستديمة لظاهرة النزوح الداخلي، وذلك من خالل فتح قنوات جديدة للحوار وتيسير عمليات 

رسم السياسات الوطنية والدولية وتشجيع التبادل بين النظراء.
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مجاالت العمل
الرئيسية    

يسعى مركز رصد النزوح الداخلي إلى رسم صورة كاملة 
الناجم عن  الداخلي  النزوح  وأنماط  دوافع ومحفزات  عن 
بهذه  لالسترشاد  عليه  المترتبة  واآلثار  والعنف  الصراع 
المعلومات في صياغة استجابة أفضل وحلول طويلة المدى 

لهذه الظاهرة.

 تغير المناخ 
 ومخاطر النزوح 

بسبب الكوارث

والكوارث  المناخ  تغير  بين  العالقة  بدراسة  المركز  يقوم 
على  التركيز  مع  جديدة  وأدلة  بيانات  ويقدم  والنزوح، 
أفضل الممارسات والتوصيات المتعلقة بالسياسات لمساعدة 
المجتمعات المحلية والحكومات والجهات الفاعلة في المجال 
اإلنساني والمنظمات التنموية على مواجهة الظروف المناخية 

الجديدة ومخاطر النزوح بشكل أفضل.

آثار النزوح على الفئات 
الهشة واالقتصادات 

والمجتمعات

المرتبطة  والبيانات  المعرفة  في  الثغرات  نعمل على سد 
وذوي  واألطفال  النساء  على  للنزوح  المتباينة  باآلثار 
االحتياجات الخاصة والفئات األخرى األكثر عرضة للتأثر. 
عالوة على ذلك، نقوم بتقدير التكاليف والخسائر المرتبطة 
المضيفة  والمجتمعات  النازحين  على  وتأثيرها  بالنزوح 

واالقتصادات والمجتمعات.

رْصد التقدم الُمحَرز

مع تزايد أعداد النازحين سنويًا، يركز المركز على تحسين 
التخطيط واالستجابة العالمية والوطنية للنزوح الداخلي من 

خالل رصد التقدم الشامل الُمتََحِقْق.

تباُدل الحلول 
وأفضل الممارسات 

كجزء من مسؤولياته لرصد الجهود الوطنية والعالمية التي 
تستهدف معالجة مشكلة النزوح الداخلي، يقوم المركز بتوثيق 
المبادرات الناجحة وأفضل الممارسات والدروس المستفادة 
ومشاركتها بين البلدان، بما يعزز المعرفة وتبادل المعلومات 

بين الدول.

تحسين المعايير 
والممارسات واألنظمة

يقدم المركز الدعم والمشورة المصَمَمة خصيًصا للحكومات 
وأصحاب المصلحة اآلخرين بما يراعي احتياجاتهم المتباينة 
لتحسين خبرتهم الفنية وقدرتهم على رصد النزوح الداخلي 
تعزيز  به، مع  المتعلقة  التقارير  وإعداد  البيانات  وتحليل 

التنسيق بين مقدمي بيانات النزوح.
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المنتجات
والخدمات األساسية   

:)GRID( الداخلي  النزوح  بشأن  العالمي   التقرير 
إصدار سنوي يوفر أدلة وتحليالت حول مخاطر النزوح الداخلي، وحجمه، وتأثيراته في جميع أنحاء 
العالم. عالوة على ذلك، يقدم التقرير رؤى حول تحديات وفرص معالجة النزوح الداخلي والحد منه، 

فضاًل عن تسليط الضوء على المجاالت التي تحتاج إلى مزيد من االهتمام واالستثمار.

:)GIDD( الداخلي  للنزوح  عالمية  بيانات   قاعدة 
منصة تفاعلية تتيح للمستخدمين االطالع على بيانات النزوح الداخلي وتصفيتها وتحليلها.

موجزات قُطريّة ":
يُقدم أحدث اإلحصاءات والتحاليل السياقية للنزوح الداخلي في عدة بلدان ، بما في ذلك أنماط النزوح 

ودوافعه وآثاره.

موجزات مخاطر النزوح من الكوارث:
تُقَِدم هذه الموجزات نظرة عامة على مخاطر النزوح الناجمة عن الكوارث في البلدان المختلفة، مع 

تقديم بيانات حول احتمال وقوع الكوارث وإمكانية تسببها في حدوث حاالت نزوح.

تحديثات النزوح الداخلي:
بيانات ُمَحَدثَة سريعة عن حاالت النزوح الجديدة في جميع أنحاء العالم، يتم تحديثها يوميًا على الموقع 

اإللكتروني لمركز رصد النزوح الداخلي.

اإلصدارات البحثية:
المناخ  تغير  السالم، 2(  أو قطرية حول: 1( الصراع وبناء  إقليمية  أو  إصدارات بحثية مواضيعية 
والكوارث والنزوح، 3( حلول للنزوح الداخلي، 4( المنظورات المتعلقة بنوع الجنس، 5( األطفال 
والشباب والتعليم، 6( النازحون ذوي االحتياجات الخاصة، 7( اآلثار االجتماعية واالقتصادية للنزوح 

الداخلي، 8( النزوح في المناطق الحضرية.

مؤشر النزوح الداخلي: 
تقييم يصدر كل عامين يسلط الضوء على استثمارات البلدان في سياسات واستراتيجيات النزوح الداخلي 

ودوافعه وتأثيراته على الدول.

مستودع بيانات عالمي ألفضل الممارسات:
منصة إلكترونية تَْعرض أفضل الممارسات والمبادرات الناجحة من جميع أنحاء العالم لمعالجة النزوح 

الداخلي.

الجهات الممولة
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