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مفوضیة الالجئین: مستویات النزوح تسجل رقماً قیاسیاً آخر، متوجة
اتجاھاً تصاعدیاً استمر لعقد من الزمان
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أم تحمل طفلھا عبر األراضي القاحلة في المنطقة الصومالیة بإثیوبیا، حیث اضطرت آالف العائالت إلى النزوح خالل موجة الجفاف األخیرة. 
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قالت المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین أن عدد األشخاص المجبرین على الفرار من دیارھم
كل عام قد ارتفع على مدار العقد الماضي، لیبلغ أعلى مستوى لھ منذ بدء العمل بالسجالت، وھو منحى ال

یمكن عكس اتجاھھ إال من خالل إعطاء دفعة جدیدة ومنسقة نحو صنع السالم.

بحلول نھایة عام 2021، بلغ عدد المھجرین جراء الحروب والعنف واالضطھاد وانتھاكات حقوق اإلنسان
89.3 ملیون شخص، بزیادة تصل إلى 8 بالمائة عن العام الذي سبق وأكثر من ضعف الرقم الذي كان علیھ
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قبل 10 سنوات، وذلك فقاً لتقریر ”االتجاھات العالمیة“ السنوي الذي تصدره المفوضیة.

منذ ذلك الحین، أدى الغزو الروسي ألوكرانیا - والذي تسبب في نشوء أسرع وأكبر أزمة نزوح قسري منذ
الحرب العالمیة الثانیة – إضافة إلى حاالت طوارئ أخرى من إفریقیا إلى أفغانستان وما أبعد من ذلك، إلى

رفع الرقم لیتجاوز حاجز الـ 100 ملیون شخص.

وقال المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، فیلیبو غراندي: ”في كل عام من أعوام العقد
الماضي، أخذت األرقام باالرتفاع. إما أن یتكاتف المجتمع الدولي معاً للعمل بشكل عاجل من أجل معالجة
ھذه المأساة اإلنسانیة، وتسویة النزاعات وإیجاد حلول دائمة لھا، أو أن ھذا االتجاه المریع سوف یستمر“.

اتسم العام الماضي بعدد من الصراعات التي تأججت وبصراعات جدیدة قد اندلعت. ووفقاً للبنك الدولي،
فقد واجھت 23 دولة، یبلغ عدد سكانھا مجتمعة 850 ملیون نسمة، صراعات متوسطة أو عالیة الشدة.

وفي الوقت نفسھ، فإن ندرة الغذاء والتضخم وأزمة المناخ كلھا أسباب تفاقم معاناة السكان، مما یفرض
ضغوطاً على جھود االستجابة اإلنسانیة في وقت تبدو فیھ آفاق التمویل قاتمة في العدید من العملیات.

ارتفع عدد الالجئین في عام 2021 إلى 27.1 ملیون شخص، كما وارتفع عدد الوافدین إلى أوغندا وتشاد
والسودان، إضافة إلى دول أخرى. ومرة أخرى، استضافت الدول المجاورة معظم الالجئین رغم مواردھا

المحدودة. وقد بلغ عدد طالبي اللجوء 4.6 ملیون شخص، بزیادة قدرھا %11.

كما شھد العام الماضي االرتفاع السنوي الخامس عشر على التوالي من حیث عدد النازحین داخل بلدانھم
جراء الصراعات، لیصل إلى 53.2 ملیون شخص. وكانت الزیادة مدفوعة بتصاعد العنف أو الصراعات

في بعض األماكن مثل میانمار. وأدى الصراع في منطقة تیغراي اإلثیوبیة ومناطق أخرى إلى فرار
المالیین داخل البالد. كما أدت حركات التمرد في منطقة الساحل إلى حدوث موجات نزوح داخلي جدیدة،

ال سیما في بوركینا فاسو وتشاد.

ال تزال سرعة ونطاق النزوح یفوقان توفر الحلول لالجئین والنازحین - مثل العودة الطوعیة أو إعادة
التوطین أو االندماج المحلي. ومع ذلك، فقد ظھر في تقریر االتجاھات العالمیة أیضاً بصیص من األمل،

حیث ارتفعت أعداد الالجئین والنازحین داخلیاً في عام 2021، لتعود إلى مستویات ما قبل جائحة فیروس
كورونا، رافقتھا زیادة في عدد حاالت العودة الطوعیة إلى الوطن بنسبة 71 بالمائة، على الرغم من أن

األعداد بقیت متواضعة.

وأضاف غراندي: ”بینما نشھد أوضاع لجوء جدیدة ومروعة، وعودة نشوب أوضاع لجوء قائمة أو ال
تزال دون تسویة، ھناك أیضاً أمثلة لبلدان ومجتمعات تعمل معاً للبحث عن حلول لالجئین والنازحین.

ویحدث ذلك في بعض األماكن - على سبیل المثال التعاون اإلقلیمي الھادف لعودة اإلیفواریین إلى وطنھم -
لكن ھذه القرارات المھمة بحاجة إلى أن یتم تطبیقھا أو توسیع نطاقھا في أماكن أخرى“.



وعلى الرغم من أن العدد التقدیري لألشخاص عدیمي الجنسیة قد ارتفع بنحو طفیف في عام 2021، إال أن
حوالي 81,200 شخص قد حصلوا على الجنسیة أو تم تأكیدھا لھم - وھو أكبر انخفاض في حاالت انعدام

الجنسیة منذ إطالق المفوضیة لحملة ”أنا أنتمي“ في عام 2014.

معلومات أساسیة حول تقریر ”االتجاھات العالمیة“

بحلول شھر مایو 2022، تعرض أكثر من 100 ملیون شخص للنزوح قسراً في جمیع أنحاء
العالم بسبب االضطھاد أو الصراعات أو العنف أو انتھاكات حقوق اإلنسان أو األحداث التي

تؤدي إلى حدوث إخالل جسیم بالنظام العام.
في نھایة عام 2021، بلغ العدد 89.3 ملیون شخص، وھو یشتمل على:

▪ 27.1 ملیون الجئ

• 21.3 ملیون الجئ تحت والیة المفوضیة

• 5.8 ملیون الجئ فلسطیني تحت والیة األونروا

ً ▪ 53.2 ملیون نازح داخلیا

▪ 4.6 ملیون طالب لجوء

▪ 4.4 ملیون فنزویلي من المھجرین خارج وطنھم

من بین الالجئین والفنزویلیین المھجرین في الخارج عام 2021:
استضافت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 83 بالمائة منھم
منحت أقل البلدان نمواً اللجوء لـ 27 بالمائة من المجموع العام.

72 بالمائة یعیشون في بلدان مجاورة لبلدانھم األصلیة.
استضافت تركیا ما یقرب من 3.8 ملیون الجئ، وھو أكبر عدد من جموع الالجئین في جمیع

أنحاء العالم، تلیھا أوغندا (1.5 ملیون)، وباكستان (1.5 ملیون) وألمانیا (1.3 ملیون).
واستضافت كولومبیا 1.8 ملیون من الفنزویلیین المھجرین خارج وطنھم.

استضاف لبنان أكبر عدد من الالجئین نسبة لكل فرد (1 من 8)، یلیھ األردن (1 من 14) وتركیا
(1 من 23). ونسبة لعدد مواطنیھا، استضافت جزیرة أروبا أكبر عدد من الفنزویلیین المھجرین

(1 من كل 6) تلیھا جزیرة كوراساو (1 من كل 10)، مقارنة بعدد سكانھا.
جاء أكثر من ثلثي الالجئین (69 بالمائة) من خمسة بلدان فقط، وھي: سوریا (6.8 ملیون)،

فنزویال (4.6 ملیون)، أفغانستان (2.7 ملیون)، جنوب السودان (2.4 ملیون) ومیانمار (1.2
ملیون).

على الصعید العالمي، كان ھناك 6.1 ملیون الجئ وطالب لجوء ومھاجر فنزویلي في عام 2021
(ورد ذلك من خالل منصة التنسیق لالجئین والمھاجرین من فنزویال).



اقرأ المزیدأخبار ذات صلة

قدم طالبو اللجوء 1.4 ملیون طلب جدید. وتصدرت الوالیات المتحدة األمریكیة قائمة أكبر الدول
المتلقیة للطلبات الفردیة الجدیدة في العالم (188,900)، تلیھا ألمانیا (148,200)، والمكسیك

(132,700)، وكوستاریكا (108,500)، وفرنسا (90,200).
الحلول:

في عام 2021، عاد 5.7 ملیون شخص بین الجئ ونازح إلى مناطقھم أو بلدانھم األصلیة في عام
2021، بما في ذلك 5.3 ملیون نازح داخلیاً و 429,300 الجئ.

معلومات إضافیة / مواد وسائط متعددة داعمة:

یتوفر تقریر االتجاھات العالمیة للمفوضیة ومجموعة مصاحبة من مواد الوسائط المتعددة على صفحتنا
اإلعالمیة. یخضع التقریر لحظر النشر قبل الساعة 00:01 بتوقیت غرینتش من یوم 16 یونیو 2022.

مالحظة:

یتم إصدار تقریر االتجاھات العالمیة للمفوضیة بالتوازي مع تقریرھا العالمي السنوي، والذي یقدم تقاریر
عن برامج وأنشطة المفوضیة لتلبیة احتیاجات كافة األشخاص المجبرین على الفرار، فضالً عن جموع

األشخاص عدیمي الجنسیة المعروفین في العالم.

لمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع، یرجى االتصال:

في جنیف:

+41 79 967 9936 saltmars@unhcr.org :ماثیو سولتمارش
+41 79 337 7650 mantoo@unhcr.org ،شابیا مانتو

في نیویورك:

+1 347 443 7646  mahoney@unhcr.org :كاثرین ماھوني

جھات االتصال حول العالم

للعثور على متحدثین رسمیین إضافیین غیر مدرجین ھنا، تفضل بزیارة مركزنا اإلعالمي.
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