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أكثر من  31مليون شخص نزحوا داخل بالدهم عام 2016

_____________________________________________________________________________

االثنين 22 ،مايو/أيار ( 2017جنيف  /نيويورك)
االثنين ،الموافق  22مايو/أيار ( 2017جنيف  /نيويورك) :لقد تسبب النزاع والعنف والكوارث بحاالت نزوح داخلي جديدة بلغ

عددها  31.1مليون حالة عام  ،2016وفًقا لتقرير جديد صدر اليوم عن مركز رصد النزوح الداخلي ( )IDMCوالمجلس
النرويجي لالجئين.
وأفاد جان إيغالند ،األمين العام للمجلس النرويجي لالجئين أنه "في عام  ،2016أجبر شخص واحد في كل ثانية على الفرار
داخليا يفوق عدد الالجئين بنسبة اثنين إلى واحد .وهنالك حاجة ملحة إلعادة
من منزله داخل بلده .واآلن فقد أصبح عدد النازحين
ً

إدراج مسألة النزوح الداخلي في جدول األعمال العالمي".

ومن بين  6.9مليون حالة نزوح داخلي جديدة ناجمة عن النزاع عام  ،2016كان هنالك  2.6مليون حالة حدثت في أفريقيا

تضررا ،حيث
جنوب الصحراء الكبرى ،وفًقا للتقرير العالمي بشأن النزوح الداخلي .وكانت جمهورية كونغو الديمقراطية البلد األشد
ً

ارتفع عدد حاالت النزوح إلى  922,000حالة جديدة خالل العام وحده .ويلي ذلك سوريا ( ،)824,000ثم العراق (،)659,000
ثم أفغانستان ( ،)653,000ثم نيجيريا ( ،)501,000ثم اليمن ( .)478,000وبحلول نهاية عام  ،2016نزح ما مجموعه 40.3

مليون شخص داخل بلدهم نتيجة للنزاع والعنف ،وكان بعض منهم قد نزح منذ عقود.

وأفادت ألكساند ار بيالك ،مديرة مركز رصد النزوح الداخلي" :أن بعض الدول انسحبت من جدول األعمال الدولي لتظهر مرة أخرى
بعد بضع سنوات ولديها أعداد كبيرة من حاالت النزوح الجديدة"" .وهذا هو الحال بالنسبة لجمهورية كونغو الديمقراطية ،مما يلقي

الضوء على كيفية تسبب الفشل في معالجة األسباب الكامنة وراء النزاع واألزمة بأنماط دورية من النزوح".

تتسبب الكوارث في نزوح ثالثة أضعاف األشخاص النازحين بفعل النزاعات .وقد ارتبطت معظم حاالت النزوح الجديدة بفعل

الكوارث عام  2016والتي بلغت  24مليون حالة بالمخاطر المناخية المفاجئة كالفيضانات ،والعواصف ،والحرائق الطبيعية،
وغالبا ما يحدث النزوح بفعل الكوارث في البلدان ذات الدخل المنخفض وبلدان الشريحة الدنيا من فئة
والظروف الشتوية القاسية.
ً
الدخل المتوسط ،ومن المتوقع أن يزداد في المستقبل بفعل تأثيرات التغير المناخي والطقس األكثر تطرًفا.

وأضافت بيالك" :على الرغم من كون النزوح الداخلي نقطة انطالق للعديد من الرحالت القادمة إال أن التركيز العالمي الحالي
طالبا
على الالجئين والمهاجرين قد تغلب عليه .وينبغي لنا أن نعترف بأن الشخص الذي نزح
داخليا اليوم قد يصبح ً
الجئا ،أو ً
ً
دوليا في الغد إن لم يحصل على النوع المالئم من الدعم والحماية".
ًا
للجوء ،أو
مهاجر ً
ومع ذلك ،فقد تم بذل المزيد من المساعدات في العام الماضي من أجل إعادة توطين الالجئين داخل البلدان المانحة بشكل أكبر
من البلدان التي نشأت فيها أزمات النزوح.
ويشير التقرير العالمي بشأن النزوح الداخلي إلى أن النزوح سيستمر ما لم نوجه التمويل واالهتمام السياسي نحو الدوافع الكامنة
وراء الفقر ،وضعف الدولة ،والتغير البيئي العالمي.
وقالت بيالك " :إن مدى محاكاة التقرير العالمي بشأن النزوح الداخلي للواقع يعكس الالمباالة الدولية ،وانعدام المساءلة ،وفشل

الدول في حماية شعوبها".

مالحظات للمحررين
ابتداء من  22مايو/أيار  2017عبرhttp://www.internal- :
يمكن االطالع على التقرير العالمي بشأن النزوح الداخلي
ً
displacement.org/global-report/grid2017
يرحب بوسائل اإلعالم المسجلة لدى رابطة المراسلين المعتمدين لدى األمم المتحدة في نيويورك لحضور إصدار التقرير العالمي
بشأن النزوح الداخلي الخاص بمركز رصد النزوح الداخلي لعام  )GRID 2017( 2017في  22مايو/أيار .2017

أيضا لحضور حدث إصدار ٍ
ثان بتاريخ  30مايو/أيار في مركز فيرمب للمؤتمرات
كما يرحب بوسائل اإلعالم التي مقرها جنيف ً
الواقع في جنيف (لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل عن طريق.)info@idmc.ch :
داخليا والالجئ؟
ما الفرق بين النازح
ً
داخليا يبقون داخل حدود بلدهم .في حين يعبر الالجئون
داخليا والالجئين في أن النازحين
يتمثل الفرق الرئيسي بين النازحين
ً
ً
الحدود الدولية بحثًا عن ملجأ ،وهذا يمنحهم وضع الالجئ القانوني الذي يؤهلهم للحصول على حقوق معينة وعلى الحماية

الدولية .ومع ذلك ،ال يمنح النازحون
داخليا الوضع القانوني ألنهم ال يزالون يخضعون لوالية حكومتهم ،وال يجوز لهم المطالبة
ً
بأي حقوق إضافية لتلك التي يتقاسمها أبناء وطنهم.
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نبذة عنا
أنشئ مركز رصد النزوح الداخلي من قبل المجلس النرويجي لالجئين عام  .1998ويحظى مركز رصد النزوح الداخلي باالحترام
على نطاق واسع لما يقوم به من رصد للنزوح الداخلي الناجم عن النزاع ،والعنف ،وانتهاكات حقوق اإلنسان ،والكوارث الطبيعية
في جميع أنحاء العالم باعتباره المصدر الرئيسي للمعلومات والتحليل بشأن النزوح الداخلي في العالم بأسره.
تابعوا مركز رصد النزوح الداخلي عبر مواقع التواصل االجتماعي:
فيسبوكhttps://www.facebook.com/InternalDisplacement :
تويتر@IDMC_Geneva :

