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األرض الفلسطینیة المحتلة العراق

الیمن

تعرض اآلالف من الفلسطینیین في جمیع أنحاء 
األرض الفلسطینیة المحتلة إلى النزوح القسري 

أو أصبحوا عرضة للتھجیر القسري. وفي الضفة 
الغربیة، تعد سیاسات وممارسات االحتالل ھي 
المحرك الرئیسي للنزوح حیث تولِّد بیئة قسریة 

تضع الفلسطینیین في خطر الترحیل القسري. إن 
ھدم ومصادرة المنازل وأماكن كسب العیش بدعوى 

عدم الحصول على تصاریح للبناء، والتي یكاد 
یكون من المستحیل الحصول علیھا، ھو عنصر 

أساسي في تلك البیئة القسریة.
خالل األشھر األخیرة، قامت السلطات اإلسرائیلیة 
ض لحد كبیر  بإصدار أو إعداد تشریعات جدیدة تقوِّ

من قدرة األفراد ومنظمات حقوق اإلنسان على 
تحدي عملیات ھدم أو االستیالء على الممتلكات 
الفلسطینیة في المنطقة (جـ) وشرق القدس. وفي 

الوقت الراھن، ھناك ما یزید عن 13.000 قرار 
ھدم ضد المباني الفلسطینیة في المنطقة (جـ) في 
انتظار التنفیذ، وفًقا لقاعدة بیانات اإلدارة المدنیة 

اإلسرائیلیة. وفي شرق القدس، تشیر التقدیرات إلى 
أن حوالي 100.000 شخص یقیمون في مبان غیر 

مرخصة. 
أما في قطاع غزة، فإن التھجیر حدث في المقام 

األول نتیجة لألضرار أو الدمار الذي لحق بالمنازل 
من جراء األعمال العدائیة أو العملیات العسكریة. 

وال یزال أكثر من 16.500 شخص، ممن 
تعرضوا للنزوح خالل األعمال العدائیة في عام 
2014، غیر قادرین على إعادة بناء أو إصالح 

منازلھم، ویرجع ذلك باألساس إلى نقص التمویل، 
الذي تأثر بسبب البطء في صرف التعھدات التي 

أعلنتھا الدول األعضاء لصالح إعادة اإلعمار.*

*  المجموعة القطاعیة للمأوى في فلسطین (2018)، صحیفة وقائع 
المجموعة القطاعیة للمأوى یولیو/تموز 2018.          

سوریا
 ال تزال أزمة النزوح في سوریا تتسم بمزیج من
 المعدالت المرتفعة للنزوح المحلي في المناطق

 التي تشھد أعمال عسكریة وقتالیة إلى جانب
 زیادة النزوح طویل األمد. وتظل معدالت النزوح
 الشھریة اإلجمالیة مرتفعة ومشابھة إلى حٍد كبیر
 للوضع في عام 2017، حیث ُسجلت تحركات
 السكان لحوالي 1.36 ملیون شخص في الفترة

 من ینایر/كانون الثاني حتى أغسطس/آب 2018،
 بمتوسط 5.598 حركة لألشخاص كل یوم. وفي
 الوقت نفسھ، ھناك حوالي 11.8 ملیون شخص

 من الالجئین والنازحین لفترات طویلة یعیشون في
 حالة نزوح ممتد. وخالل العام الماضي، ارتفع عدد
 النازحین لفترات طویلة بشكل طفیف من 6.1 إلى
 6.2 ملیون شخص، بینما یوجد أیًضا حوالي 5.6
 ملیون سوري مسجلین كالجئین، ویعیش معظمھم
 في تركیا ولبنان واألردن. وإجماالً، یتزاید النزوح

 طویل األمد في ظل غیاب حلول أكثر استدامة
 في بعض المناطق، مما یعني استمرار االعتماد

 على المساعدات والخدمات اإلنسانیة، األمر الذي
 یؤدي بدوره إلى استنزاف قدراتھم فضالً عن قدرة

.المجتمعات المضیفة على التكیف
 ساھم تزامن حدوث أزمات متعددة في سوریا

 خالل النصف األول من عام 2018 في إیجاد
 مستویات مرتفعة من النزوح، حیث تم تسجیل

 أكثر من 920.000 تحرك للسكان خالل األشھر
 األربعة األولى فقط. وبینما تظل معدالت النزوح
 مشابھة لمستویات عام 2017، فقد تغیر التركیز

 الجغرافي لحاالت النزوح الجدیدة مع تطور الوضع
 في المیدان. وفي ضوء التصعید المحتمل لألعمال
 العدائیة في شمال شرق سوریا، في محافظة إدلب
 تحدیًدا، یشعر العاملون في المجال اإلنساني بالقلق
 إزاء احتمال تعرض 700.000 شخص للنزوح.
 وقد نزح العدید من ھؤالء األشخاص بالفعل عدة

 مرات، وھم معرضون للخطر بشكل خاص بسبب
 تعرضھم المستمر لألعمال العدائیة وقدرة االستیعاب

      .المحدودة في مناطق النزوح

بالرغم من عودة 4 مالیین شخص إلى دیارھم 
منذ انتھاء النزاع، إال أن معدل العودة شھد 

انخفاًضا ملحوًظا. وقد تعرض أكثر من نصف 
األشخاص البالغ عددھم 1.9 ملیون للنزوح ألكثر 
من ثالث سنوات. وتشیر الدراسات االستقصائیة 
إلى أن الغالبیة یعتزمون البقاء في أماكن نزوحھم 
خالل األشھر االثني عشر المقبلة، بسبب تعرض 

المنازل للتدمیر أو التنازع علیھا، وغیاب الوظائف 
والخدمات، والتوترات المجتمعیة، والمخاوف 

األمنیة. والستیعاب ھؤالء النازحین لفترات طویلة، 
یعمل المجتمع اإلنساني على تحسین فھم تدفقات 

حركة السكان. وفي سبتمبر/أیلول، نشرت المنظمة 
الدولیة للھجرة نتائج أول مؤشر للعودة؛ وھو عبارة 
عن أداة قامت المنظمة بتصمیمھا لقیاس مدى شدة 
ظروف المعیشة في أكثر من 1400 موقع للعودة 

في جمیع أنحاء العراق. یضمن مؤشر العودة توافر 
البیانات حول أعداد ومؤشرات السكان العائدین، 
مثل سبل العیش، والخدمات األساسیة، والتماسك 

االجتماعي، وتصورات السالمة في مواقع العودة، 
ویمكن أن یسھم في إیجاد أساس لحلول دائمة 

تتجاوز العودة، بما في ذلك االندماج االجتماعي أو 
إعادة التوطین في مكان آخر داخل الدولة.       

 بعد مضي أربع سنوات من الصراع المحتدم، یستمر
 نطاق النزوح في االزدیاد حیث وصل عدد النازحین

 في الیمن إلى 2.014.026 حتى سبتمبر/أیلول
 2018، من بینھم 956.076 من العائدین. وقد
 نزح أكثر من نصف األشخاص داخل محافظاتھم
 األصلیة، كما نزح حوالي %89 لمدة عام على

 األقل. ویستمر معظم النازحین في العیش في أماكن
 خاصة، مما یضع أعباء كبیرة على استضافة

 العائالت والمجتمع ككل. وبالرغم من الصراع الدائر
 في الیمن، فإنھ ال یزال یعد طریًقا لعبور األشخاص

 القادمین من القرن األفریقي، خاصًة الصومال
 وأثیوبیا، الذین یحاولون الوصول إلى دول الخلیج
 وما ورائھا على أمل العثور على فرص اقتصادیة

 أو حمایة أفضل. وحتى سبتمبر/أیلول 2018،
 بلغ مجموع طالبي اللجوء والمھاجرین في الیمن

      .280.279 شخص، غالبیتھم من الصومال وإثیوبیا

 لیبیا
 یحتاج ما یقدر بــ1.1 ملیون شخص إلى

 المساعدات اإلنسانیة في لیبیا. ویعاني مئات
 اآلالف من اللیبیین في جمیع أنحاء البالد من

 النزاع الممتد؛ فھم یعیشون في ظروف غیر آمنة
 وال یحصلون إال على القلیل من الرعایة الصحیة،
 أو األدویة األساسیة، أو الغذاء، أو المیاه الصالحة
 للشرب، أو المأوى، أو التعلیم، أو قد ال یحصلون

.علیھا على اإلطالق
 ویوجد في لیبیا سیناریو معقد للنزوح، حیث

 تعرض 192.000 شخص للنزوح داخل البالد
 (النازحین)، بینما عاد 370.000 نازح إلى
 دیارھم (العائدین). كما تستضیف لیبیا حوالي

 50.000 من الالجئین وطالبي اللجوء المسجلین.
 ویسافر الالجئون بجانب المھاجرین عبر طرق
 خطرة إلى أوروبا. وینطلق ما یصل إلى 90%

 من األشخاص الذین یحاولون عبور البحر األبیض
 المتوسط من لیبیا. وتستمر حاالت النزوح حیث
 جاء آخرھا في أعقاب االشتباكات في طرابلس

 في أغسطس/آب؛ فقد أجبرت الملیشیات المسلحة
 1.900 شخص على النزوح من مستوطنة

 "طریق المطار" في طرابلس. وكانت مستوطنة
 "طریق المطار" تعتبر أكبر مستوطنة للنازحین

 في طرابلس حیث استضافت 370 أسرة من مدینة
 تاورغاء في األصل كانوا یعیشون في المستوطنة

         .منذ تأسیسھا في عام 2011

.


