
 
 

 
 : األشخاص النازحون داخليًا بسبب النزاعات والعنف2015عام الاستعراض عالمي 

 
 الساعة... ...يوميحظر النشر نهائيًا حتى 

 
 داخلياً رقم قياسي في عدد النازحين 

 
أجبروا على الفرار من بيوتهم نتيجة الصراعات المسلحة وانتشار  من، بلغ عدد 2014مع نهاية العام 

 مليون شخص، يعيشون داخل حدود بلدانهم.  38العنف، 
 ألف شخص يوميًا. 30مليون نازح جديد، أو ما يعادل  11انضمام  2014وقد شهد العام 

عالميًا، لم نشهد مثل  (IDMC) "مركز رصد النزوح الداخلي" عملمن  األخيرةوعلى مدار السنوات العشر 
 هذه التقديرات الكبيرة ألعداد النازحين الجدد في عام واحد.

 
 .2014وضع النازحي داخلياً حول العالم في العام  كل البيانات والتحليالت تُظهر

 
   2014أحداث النزوح الرئيسة في العام 

 
o  في  ممتدةال ألزمةل نتيجةهي العام الماضي  داخليًا خالل النزوح في غالبية الزيادةكانت

إذ ونيجيريا.  ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وسوريا ،وجنوب السودان ،العراقكل من 
 .ككل في العالم الجديد النزوحظاهرة  من %60بنسبة  ةالخمس البلدانهذه  استأثرت

 

o ص مليون شخ 2.2 كان العراق األكثر معاناة من النزوح الجديد، مع فرار ما ال يقل عن
 ."الدولة اإلسالميةتنظيم " خضعت لسيطرة التي من المناطق

 
o السيما على األقل، شخص مليون  1.3إلى نزوح عنيف في جنوب السودان القتال أدى ال

أكثر من قد شهد هذا العام نزوح و وأعالي النيل.  ،والبحيرات ،ليغوجون ،ت الوحدةاوالي في
 .البلد هذامن سكان  11%

 



o  كان هناك  ،بالمجملو . جديد مليون شخص 3.8 نزح وشمال أفريقيا،في الشرق األوسط
 في العراق وسوريا. ممنه %90 يعيش، نازح في المنطقةمليون  11.9

 

o  مليون  1.1الحرب األهلية في سوريا أجبرت في األفق،  لألزمةمع عدم وجود نهاية
يشكل النازحون ما . و )خالل العام الماضي( بيوتهمعلى الفرار من  األقلشخص على 

 منهيجعل  ماوب ،مليون شخص 7.6، أو هذا البلدمن سكان على األقل  %35نسبته 
 .داخليا النازحينعدد األول عالميًا على صعيد 

 

o والعنف الصراع  بسبب ،جمهورية الكونغو الديمقراطية داخلمليون شخص على األقل  نزح
مذابح من قبيل  ،الحوادث الوحشية سلسلة منإضافة إلى في شرق البالد، دة حال يمنخفض

 شمال كيفو. إقليمني في يب

 

o  إقامة دولة إسالمية مستقلة في شمال شرق بغية  ،الوحشية "بوكو حرامحركة "حملة أدت
السكان البالغ أكثر من ثالثة أرباع  نزوح إلى إذ أدت. كبيرة نزوحظاهرة إلى  ،نيجيريا
عدم المساواة واإلحباط االجتماعي و الفقر ويشكل . األقلعلى  شخص 975,300 عددهم
 في نيجيريا. هاوتوسع "بوكو حرام"ظهور إلى  التي أدت البيئة

 

o منطقة ي أوروبا و جديدة ف نزوحظاهرة فيه إلى النزاع أدى ي ذالوحيد ال بلدأوكرانيا ال كانت
والقتال  ،ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بسبب النزوح هذاجاء قد القوقاز وآسيا الوسطى. و 

العام. هذا الذي تصاعد خالل و  ،في شرق البالد يناالنفصاليقوات و األوكراني بين الجيش 
أدى إلى ارتفاع إجمالي النازحين  مما من منازلهم، األقلشخص على  646,500فر قد و 

مقارنة بالوذلك ، بلدا 13 على مليون شخص يتوزعون 2.9في المنطقة إلى أقل قلياًل من 
 في العام السابق.نازح  مليون 2.2ه ما مجموع مع

 
 تانياألمريك

 

 .على األقلنازح  436,500: ديالجد النزوح

 .على األقلنازح ماليين  7: التراكمي حو النز 

 



o المكسيك ويوجد في عن العام الماضي.  ٪12في أعداد النازحين بنسبة  شهدت المنطقة زيادة
السلفادور وغواتيماال تقع وبينهما  األقل.نازح  150,000و 281,400، على التوالي، والبيرو

بسبب الجريمة المنظمة  ديارهم منمنهم العديد  أخرج نازح، 566,700 التي يوجد فيهاوهندوراس 
 وعنف العصابات.

 

o تعلق غالباالمالعنف اإلجرامي هو  "المثلث الشمالي"في المكسيك و نزوحلل كان السبب الرئيس 
 العصابات.المخدرات ونشاط ب باإلتجار

 

o شخص بسبب العنف والتهديدات اإلجرامية. 288,900ما يصل إلى  نزح ،في السلفادور 

 

o ويعيش سكان. المجموع من  %12يشكلون ما نسبته  ،داخلي نازح 6,044,200كولومبيا  تضم
 في فقر مدقع.منهم  %33 يعيشكما تحت خط الفقر،  هؤالء النازحينمن  %63أكثر من 

 

o بانتزاع مدفوعة ،األكثر شيوعا في كولومبيا والمكسيك وغواتيماال يهالقسري الطرد عمليات  تكان 
األفيون و خشخاش الو  كاو الكزراعة و  ،، بما في ذلك قطع األشجارقانوني قانوني وغيربشكل الموارد 

 والماريجوانا ومحاصيل إنتاج الوقود الحيوي وزيت النخيل.
 
 

 شرق أفريقيا
 

 نازح. 446,250 إلى يصلما : ديالجد النزوح

 نازح. مليون 1.9 إلىيصل ما : التراكمي حو النز 

 

o ثيوبيا وكينيا والصومال وأوغندا وزيمبابوي. النازحون داخليًا في كل مننتشر ي  إريتريا وا 

 

o  التي تليها إثيوبيا  نازح.مليون  1.1 ، بنحوفي المنطقة عدد من النازحينأكبر الصومال تضم
 .نازح 309,200بـوكينيا نازح،  397,200  تؤوي

 

o  55,000قارنة مع م، 2014عام الشخص من منازلهم في كينيا في  220,000أكثر من فر 
 .الناشب بين المجتمعات المحليةلعنف ا نتيجة، 2013عام الفي شخص 

 



o للنزوح الجديدالرئيس  الدافع ،وممارسات الجماعات المتطرفة ،بين المجتمعات المحليةلعنف ا كان 
 منازلهم. ا منشخص 137,100في إثيوبيا، حيث فر 

 

o  تعلقيما يف السيما، و عموماً  انعدام األمن الغذائي مصدر قلق خطير في شرق أفريقيايمثل 
سوء التغذية "أعلى معدالت  يعانونالنازحين الصوماليين أن ب. وتفيد التقارير داخليا النازحينب

 ،دون سن الخامسةالنازحين في مقديشو، معدل الوفيات بين األطفال فيما يبلغ  ،في البالد "الحاد
 ستة أضعاف المتوسط.

 

 
 أفريقيا وسط

 

 .شخص على األقل يينمال 3: ديالجد النزوح

 .على األقل شخص مليون 7.9: التراكمي حو النز 

 

o  حاالت النزوح تعقيدًا وامتدادًا في الزمن، على مستوى القارة  أشد إحدىالمنطقة موطن هذه تعد
 في يتواجدونوالذين ، 2013 عامال عن %15بنسبة في أعداد الالجئين شهدت زيادة قد و ككل. 

 ،وجنوب السودان ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وتشاد ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،بوروندي
من  %70على ما نسبته واألقاليم  البلدانهذه  تستحوذالمتنازع عليها. و  أبييومنطقة  ،والسودان
 في أفريقيا جنوب الصحراء. النازحين إجمالي

 

o وجنوب السودان ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،جمهورية أفريقيا الوسطى ال تضم كل من، 
التعاون االقتصادي "درج منظمة وتُ بل ، فحسب في المنطقة  أكبر عدد من النازحين ،والسودان
 في العالم. هشاشةخمس دول  أكثرضمن هذه البلدان أيضًا  "والتنمية

 

o قتال وال الوضع األمني تسبب حيث ،في جنوب السودان الجديد نزوحالحاالت الكثير من  حدث
 واليات. 10مليون شخص في  1.3أكثر من  تهجيرفي عنيف والجوع ال

 

o  ،وبحيث لى الفرار من منازلهم في إقليم دارفور، إشخص  457,500 نحواضطر في السودان
 .النازحين الجددشمال وجنوب دارفور ثلثي  يضم

 

o  ،إلى نزوحني في شمال كيفويمجازر بأدت أحداث من قبيل في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، 
 أكثر من مليون شخص.



 

o تتسم االستجابات الدولية بالنظر إلى االحتياجات الهائلة للنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم ،
 في الدول الست.اإلغاثية والتنموية بنقص مزمن في التمويل، 

 

o في مناطق  إيجاد أنفسهم عالقينن لتجنب يالمدنيفرار في المنطقة:  نزوحللاألخرى  الدوافعشمل ت
 اتوالنزاعإلجبار الناس على ترك أراضيهم،  موجهال العنفكذلك و القتال بين الجماعات المسلحة، 

النزاعات و ، ةوالديني ثنيةاإلالتوترات  واستغالل، بين المجتمعات المحليةوالعنف  ة؛المسلح ةالداخلي
انتقال و  ،السلطة السياسية واالقتصادية إلىالسيطرة على األراضي والموارد الطبيعية، والسعي  بشأن

 المجاورة. البلدانالصراعات من 
 

 
 أفريقياغرب 

 

 .على األقلنازح مليون  1: ديالجد النزوح

 .على األقلنازح مليون  1.5: التراكمي حو النز 

 

o ساحل العاج تليها  نازح. ما ال يقل عن مليونبو  ،داخليا النازحينعدد من نيجيريا أكبر  تضم
 على األقل. نازح 61,000 بنحوومالي نازح،  300,000ما يزيد قليال عن ب (كوت ديفوار)

 

o  بوكو حرام"هجمات أدت  إذ. 2014عام الفي  النزوح الجديدمن األكثر تضررا نيجيريا تعد" 
 .األقلعلى  شخص 975,300نحو  هجيرتإلى  ، والتي شهدت تزايدًا حادًا،وحشيةال

 

o  سلحةمال اإلسالميةجماعة الهجمات  عقبمرة ول الكاميرون ألفي داخليًا  النزوح بالتبليغ عنقمنا 
 على الفرار من منازلهم. شخص 40,000 ما ال يقل عنأجبر  وبما ،عبر الحدود ،"بوكو حرام"

 

o العديد من يمنع  (،كوت ديفوارساحل العاج )و  ،ومالي ،استمرار انعدام األمن في شمال نيجيريا إن
 إلى ديارهمعادوا أولئك الذين وجد وغالبا ما . إلى مناطقهم ةدائم وبصفةالنازحين من العودة بأمان 

بدون الخدمات األساسية الالزمة لدعم ركوا تُ أنهم مرة أخرى، أو  نزوحالخطر عرضة ل أنفسهم
 .في المجتمعمرة أخرى جهم ادمان

 



o  على السلطة السياسية، اتالصراعو العنف المتطرف،  فيفي المنطقة ككل  نزوحال أسبابتتمثل 
حيازة ب يرتبط غالباالذي و  بين المجتمعات المحليةوالصراع  ،والنزاعات على الموارد الطبيعية

 األراضي.

 
 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 

 .على األقلنازح مليون  3.8: ديالجد النزوح

 .على األقلنازح مليون  11.9: التراكمي حو النز 

 

o  نحو نزححيث للسنة الثالثة على التوالي.  اجديد اقياسي رقماً في المنطقة  داخليا عدد النازحينسجل 
 يوميا. جديد شخص 10,500

 

o  4.1إلى  ، لينضموابيوتهممليون شخص من  7.8في السنوات األربع الماضية، فر أكثر من 
 طال أمده.حالة نزوح  في أصالً  مليون شخص يعيشون

 

o المجموع من  %14إلى  %7ما نسبته في المنطقة  شكل النازحون، 2011عام وال 2001 بين العام
 .% 31هذه النسبة  بلغتف ،2014عام الفي أما . العالمي

 

o  مليون شخص على  2.2 نحو ارفر  مع، جديد في المنطقةال النزوحاألكثر معاناة من العراق كان
 ، بلغ2014مع نهاية العام . و "الدولة اإلسالمية"تنظيم  سيطرة من المناطق التي وقعت تحت األقل
 .شخص على األقلمليون  3.3العراق  داخل النازحين عدد

 

o على في الرقم األ، وهو 2014عام البحلول نهاية  األقلعلى نازح مليون  7.6في سورية  يوجد
 السنوات األربع الماضية. تقريبًا في ضعفا 18المنطقة، بزيادة 

 
o  أو مليون منزال 1.2أن  من حقيقة ،سورياداخل لمئات آالف النازحين  متاحا العودة خياراال تمثل ،

 .كبير ، قد تم تدميرها أو أصابها ضرر2014 إحصاءمسجلة في المن المساكن  30%

 
o  2013عام الأضعاف  6 تفوقبزيادة و من منازلهم في ليبيا،  على األقل شخص 400,000فر. 

 على األقل.شخص  275,000إلى في فلسطين المحتلة  عدد النازحين كما وصل



 

o في  نازحينلاما جعل إجمالي وب، هناك تجدد الصراعبسبب شخص  100,000 نزحي اليمن، ف
 .2014عام النهاية  مع شخص 334,100البالد 

 
o  تشريد اآلالف.في المحتلة، تسببت السياسات والممارسات اإلسرائيلية التمييزية في فلسطين 

 

o عدم استقرار  أدى إلىي ذالفي البلدين، و بسبب تجدد التمرد سوءا في اليمن وليبيا نزوح ازداد ال
 .كبيرسياسي 

 

o  عكس فقط فشل السلطات تالعراق وسوريا ال كل من في داخليا الزيادة الحادة في عدد النازحين إن
في استغالل هذه السلطات أيضا الدور الذي لعبته  بلوحماية النازحين،  النزوح منع في الوطنية 

ذكائه   من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية.الصراع وا 

 
 

 الوسطىأوروبا والقوقاز وآسيا 
 

 .على األقلنازح  646,500 :ديالجد النزوح

 .على األقلنازح مليون  2.8: التراكمي حو النز 

 

o   البلقان والقوقاز ووسط آسيا وقبرص وتركيا وأوكرانيا داخلالنازحين التراكمي يشمل رقم النزوح، 
 .2014عام النهاية  حتى

 

o  حلول  توفيرل هميمساع إعاقةوبما أدى إلى في المنطقة أكثر من مرة،  النازحين داخليابعض تنقل
 .لوضعهم دائمة

 

o  آذار/ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في  بسبب، هو األكبر من النازحين الجددأوكرانيا كان نصيب
وقد بلغ عدد  .االنفصالية في شرق البالدالقوات والقتال بين الجيش األوكراني و  ،2014 مارس

 .2014عام البنهاية  لى األقلشخصًا ع 646,500 هؤالء النازحين

 

o  حلول ال غيابأساسا إلى  وهو ما يعزى .على نحو متزايد األمد طويلفي المنطقة  النزوحأصبح
 .هناك اتنزاعواحد من السياسية لكل ال

 



 جنوب آسيا
 

 .على األقلنازح مليون  1.4: ديالجد النزوح

 .على األقلنازح مليون  4.1: التراكمي حو النز 
 

o  أفغانستان  وقد وقع النزوح الجديد فيعن العام السابق. نازح مليون  1.8ر اقدبمهناك زيادة كان
 .والهند وباكستان

 

o  على  نازحمليون  1.9إلى نازح على األقل،  746,700داخل باكستان من  نازحينعدد الارتفع
 المنطقة. نازحينالمن  %46 يشكل هؤالءو . تهالتمرد وعمليات مكافح بسبب ،األقل

 

o على نازح  805,400إلى نازح على األقل  631,000أفغانستان من  داخل ارتفع عدد النازحين
 األقل.

 

o  نتيجة  ،على األقلنازح  853,900إلى نازح على األقل  526,000لهند من ا في العددارتفع
 .غير التابعة للدولةمسلحة ال جماعاتعنف الكما  بين المجتمعات المحلية،العنف 

 

o بين االشتباكات  من قبيلالعنف، انتشار و  ةالمسلح اتالنزاع عنفي المنطقة  نزوحال ينجم
خالل وجودهم األقليات أبناء  ضد تمييزيتم ال. وغالبا ما يضااألر  علىوالنزاع  المجتمعات المحلية،

 .النزوح أماكن في
 
 

 جنوب شرق آسيا
 

 .على األقلنازح  134,086 :ديالجد النزوح

 .على األقلنازح  854,900: التراكمي حو النز 

 

o العام السابق. ويعكس هذا التراجع خالل نازح  887,000أصل من  %4 بنسبة الرقم نخفضا
 في المنطقة. اعام ااتجاه

 



o  نتيجة النخفاض عدد وشدة  ،2013عام ال عما شهده %65 نزوح داخلي أقل بنسبة هناككان
 في ميانمار والفلبين. وبخاصة، أساسا العنف أحداث

 

o حيث يوجد ميانمار هي:  ،في المنطقة في ثالثة بلدان النازحينمن  %95تركز حوالي ي
ندونيسياو  نازح؛ 645,300  .نازح 77,700بـوالفلبين  ؛على األقلنازح  84,000 التي تضم ا 

 

o بابوا غينيا الجديدة. نازح داخل 7,500و ،تايالند داخل نازح 35,000حوالي  هناك 

 

o  15 منذ همبعضإذ نزح . مدطويل األ حالة نزوحجنوب شرق آسيا في  النازحين فييعيش غالبية 
 عامال خالل ،أو االستقرار في أماكن أخرى ،االندماج محلياأو العودة  منهم من قلةتمكن و  .عاما

2014. 
 
 
 

 النزوح داخليًا في عالم متغير 
تنظيم  )قبيل( مجموعة متزايدة من الجماعات المسلحة؛ من ممارساتفر الناس من يفي أنحاء العالم كافة، 

األوسط، وحركة "الشباب" في "الدولة اإلسالمية" )تنظيم "الدولة اإلسالمية في العراق والشام( في الشرق 
تؤدي النزاعات المسلحة إلى جعل المدنيين عرضة للمخاطر بشكل غير  ،واليوممنطقة القرن األفريقي. 

خفاق األطراف المتقاتلة في احترام قواعد القانون الدولي مسبوق، نتيجة ال تدفق الضخم لألسلحة، وا 
 للصراع. أو المتناسبة اإلنساني، كما الطبيعة غير المتساوقة

، من بين الدول األكثر هشاشة على 2014وتعد البلدان التي شهدت حاالت النزوح الجديد في العام 
التعامل مع األزمة. وبحدوث النزوح في البلدان األقل تطورًا المستوى االقتصادي، واألقل قدرة على 

الموارد والقدرات الالزمة لالستجابة الحتياجات هذه البلدان اقتصاديًا، فمن غير المحتمل أن تمتلك 
 المدى.   بعيدةالنازحيين على المدى القصير، ناهيك عن االستثمار في حلول 

 مجاالت التنمية البشريةو  ،والتعليم ،الثروةإلى تفاوتات عميقة في إن عدم المساواة في ازدياد، بما يؤدي 
. 2050مليار نسمة في العام  9.6ويقف على رأس ذلك توقع أن يصل عدد سكان العالم إلى . األخرى

هذه الزيادة، متضافرة مع عدم المساواة، واالفتقار إلى الديمقراطية التمثيلية، كما التنافس على األقاليم ف
 تهميش متزايد لألقليات الدينية واإلثنية والقبلية.أدت إلى والموارد، قد 

انعكاسات إقليمية، بما قد يؤدي إلى خلق ما يسمى "تأثير الدومينو" على إن الصراع في بلد ما قد تكون له 
بشكل كما برزت ، 2011البلدان المجاورة. وقد بدت هذه الظاهرة واضحة في الشرق األوسط منذ العام 

 .  2014الكاميرون والنيجر في العام  داخلصراعها الداخلي مسببًا نزوحًا  امتد التي ،في نيجيريا ثأحد



  

نزوح، يغدو من الصعب الوصول إليهم من قبل الالنازحين بشكل أكبر في مناطق وتوزع ومع انتشار 
ذ يبدو  العاملين في المجال اإلغاثي، ولتقع مهمة مساعدتهم، بشكل متزايد، على المجتمعات المضيفة. وا 

أطول ن يالنازح بح إقامةتصقد  ،ممكنًا التعامل مع هذا الواقع على المدى القصير، إال أنه مع مرور الوقت
 .وبما يعرض الموارد الشحيحة أصاًل لضغوطات إضافية مما هو مقبول،

 
 

 طويل األمدالنزوح 

في ما يقرب  ،عشر سنوات أو أكثر النزوح منذ مناطق، كان هناك أشخاص يعيشون في 2014عام الفي 
على الفرار مرة النازحين من  %80جبر أكثر من أُ وقد . ارصدهالبلدان الستين التي قمنا بمن  % 90من 

الحال في  يفي أماكن لجوئهم، كما ه المنتشرالصراع أو العنف من تزايد  هرباً  ،2014عام الأخرى في 
 ،وسوريا ،والصومال ،وميانمار ،وليبيا ،والعراق ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،الوسطى أفريقياجمهورية 
 واليمن.
ربط عودة النازحين إلى أماكن سكناهم في يل األمد هو نتيجة اإلخفاق األكبر من النزوح طو  ءإن الجز 

حالل السالمفي مكان آخر توطينهمأو  ،امحلي األصلية أو إدماجهم في واحدة و . ، بالبرامج األوسع للتنمية وا 
على نحو ما يمكن ا أيضا، عامال رئيس نتيجة غياب الدولةحكم ال إخفاقات تخمس حاالت، كان من

 وأفغانستان. ،والعراق ،وجنوب السودان ،جمهورية أفريقيا الوسطىكل من في معاينته 
كما  ،ألزمات السياسيةبين او  األمدطويل  نزوحالظاهرة بين  لعالقةاثمة حاجة لألخذ بعين االعتبار و 
 .ذلكفي  تهاعدم رغببين و للظاهرة  حلعن إيجاد  اتالحكوم عجزتمييز بين ال

النزوح إلى نزوح طويل األمد بسبب تسييس الحكومة المتعمد للقضية، أو تحول أيضا إن من الممكن 
تقديم الحلول من المنطق لالحكومة عدم رغبة  يتأتىغالبا ما و  .ما ألزمة إيجاد حلولفي  نخراطرفضها اال

 .في المقام األول اللجوءب التسبب أدى إلىالذي ذاته 
أكثر تعقيدا وحدة.  هم،ومواطن ضعف هم،واحتياجات ،النازحين ظروفإن "دورات اللجوء" المتكررة تجعل 

االهتمام الدولي مع مرور الوقت، تراجع  مدطويل األ نزوحالذين يعيشون في  نازحينالالعديد من ويكتشف 
همالهمو   .نيوالدولي نياإلقليمي نيالمستجيبكما  ،ووسائل اإلعالم نيالمانحمن قبل  ا 

الذي  نزوحالالتحديات الهيكلية الكامنة داخل البلد، وخاصة عندما يصبح عن األزمات وغالبا ما تكشف 
الدول ومواطنيها في تؤدي إلى إدخال  دائرةذلك، عبر التغذية الراجعة، ، وربما يخلق مده طويل األب تتسبب

 .من الهشاشة المتزايدةدوامة 
 إلى حد كبير. ،حلول دائمة طرق تحقيقعلى فشل  دليل مد هو بحد ذاتهاأل طويل إن النزوح

 
 



 
 تحديات منهجية في جمع البيانات

 
قليما.  60 قمنا خالل هذا العام برصد جمع في طريقة مصادرنا  ات التي طرأت علىتغيير الأدت وقد بلدا وا 

 (،كوت ديفوارساحل العاج )في ف. 2014عام التعديالت كبيرة في تقديراتنا في إجراء إلى  اهوتحليل بيانات
 أدىفي نيجيريا، و أربعة أضعاف. برفعنا تقديراتنا ، البيانات تصنيفعملية على  تم تقديم تدريباتحيث 

 ناتقدير  ضيخفإلى ت أدىجمع المعلومات، ما على صعيد القدرات الوطنية إلى تعزيز الدعم الدولي 
 .%70التراكمي بنسبة 

وعلى سبيل المثال، . اإلحصاءاتإن التباينات، بين بلد وآخر، في طريقة تعداد النازحين داخليًا تؤثر على 
في سجل  هؤالءفي العالم، يتم تسجيل داخليا  النازحينعدد من ثاني أكبر  اجد فيهاو تي التيكولومبيا ففي 

ما يؤدي إلى وبلوضعهم، أو توفوا، حلول دائمة شطب أولئك الذي تمكنوا من إيجاد أبدا ال يتم لكن رسمي. 
 .المسجلين تزايد مستمر في أعداد النازحين

 شبيهة بذلك وبيئاتيعيشون في مخيمات الخاصة بالنازحين داخليًا على أولئك الذين البيانات  وتركز
متزايدة من  ، فإن أعداداً كذلك .مجموع النازحينمن  اصغير  اجزءإال يشكلون ال  وهؤالءومراكز جماعية، 
 انيعنيهذان العامالن و  مناطق.التلك بين فقراء  يتوارونحيث  ،إلى المناطق الحضرية النازحين يتوجهون
 .نزوحلظاهرة الالحقيقي االجمالي الحجم يقلل من أن هذا التقرير 

 
 

 النازحين أصوات
 

 زيدانالمن قرية شيعي أبو حسن، مزارع ) "تقتلاآلن أو  ارحل للغاية:"كانت الرسالة واضحة  -
 (.العراق في سنيةال

 

.. كان .القتال بين الجماعات المسلحة عقب، 1993عام الفي التي ننزح فيها لمرة األولى ا كانت" -
كيفو الشمالي، جمهورية إقليم من كيتشانغا، إتوندا )  "األحراشألننا كنا مختبئين في ، وقتا عصيبا

 (.الكونغو الديمقراطية
 

 ،دزيرجيسك 26 ،ززدوروفيت ودال)" كل شيء رأسا على عقب وقلبت ،بلداتناإلى الحرب  وصلت" -
 (.أوكرانيا إقليم دونيتسك،ماكيفكا،  27  أنطون ليونينكو،إقليم دونيتسك 

 



 26 ،زدوروفيتز ودا)ل" معرفة يجعل األمر أكثر صعوبةالوعدم  الحقًا.سيحدث  ذاال نعرف ما" -
 (.أوكرانيا إقليم دونيتسك،ماكيفكا،  27  ليونينكو،أنطون إقليم دونيتسك  ،دزيرجيسك

 
بال مساعدة من  مهدمةفي خيام  نعيشحيث ، تقريبا أربع سنوات منذهذا في مركز الرعاية  نحن" -

بابوا غينيا في موروب  مقاطعة، بولولوبلدة  ،لرعايةل بولولو كابي، مركزبيكاس )" أي شخص
 (.الجديدة

 

كابي، بيكاس )" وطننا هلكن .هذا المكانغير مبالية بشأننا، وتفضل لو نغادر جميعًا "الحكومة  -
 (.بابوا غينيا الجديدةفي  موروب مقاطعة، بولولوبلدة  ،لرعايةبولولو لمركز 

 

طفاًل في  20ربما  هم؛دعد نسيت لقد ..البرد بسبب يلقون حتفهمدفن الكثير من األطفال الذين ن" -
مجلس الالجئين  ،ناو –إ  -مستوطنات كابول غير الرسمية: كارت ،خانوالي ) "كل شتاء

 *(.أفغانستانالنرويجي في 


