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 الشرق األوسط وشمال أفریقیا
لمحة سنویة عامة عن النزوح

ینایر/كانون الثاني-  دیسمبر/كانون األول 2017
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العراقسوریااألرض الفلسطینیة المحتلة  لیبیا

الیمن

 إن تھجیر الفلسطینیین في جمیع أنحاء األرض
 الفلسطینیة المحتلة یحدث ضمن سیاق االحتالل

 اإلسرائیلي الممتد، ویتفاقم نتیجة التصعید
 المتكرر في األعمال العدائیة بین إسرائیل

 والفصائل الفلسطینیة المسلحة. وفي قطاع غزة،
 فإنھ على الرغم من عدم تسجیل أي حاالت
 نزوح إضافیة منذ األعمال القتالیة في عام

 2014، فاعتباًرا من نھایة نوفمبر/تشرین الثاني
 2017، ال یزال حوالي 23.500 فلسطیني
 نازحین بعد تدمیر منازلھم خالل ھذا النزاع،
 ویرجع ذلك باألساس إلى نقص التمویل. وفي
 الضفة الغربیة، یواجھ العدید من الفلسطینیین

 خطر الترحیل القسري بسبب البیئة القسریة التي
 أوجدتھا السیاسات والممارسات اإلسرائیلیة، مما
 یضع ضغوًطا على السكان لمغادرة مجتمعاتھم
 المحلیة. وتشمل ھذه الممارسات ھدم المنازل

 أو االستیالء علیھا في المنطقة (جـ) وفي
 شرق القدس استناًدا إلى عدم وجود تراخیص
 للبناء التي یكاد یكون من المستحیل الحصول

 علیھا. وفي الفترة من ینایر/كانون الثاني حتى
 نوفمبر/تشرین الثاني 2017، تعرض نحو 650
 فلسطیني للنزوح بسبب عملیات الھدم واالستیالء

 على المنازل، وذلك یمثل انخفاًضا كبیًرا إذا ما
.قورن بحجم النزوح المسجل في عام 2016

 استمرت العملیات العسكریة واألعمال القتالیة
 الجاریة في بعض أنحاء البالد في الدفع بموجات
 كبیرة من النزوح وخلق المزید من االحتیاجات
 اإلنسانیة الماسة، حیث في خالل عام 2017.
  شھدت األشھر الثالثة األولى من عام 2018

 أعلى مستویات النزوح منذ بدایة األزمة السوریة.
 وبینما یبدو أن عدد النازحین على المدى الطویل

 قد انخفض من 6.3 ملیون لیصل إلى 6.1
 ملیون  في أثناء العام الماضي اال أن معدل

 النزوح الشھري ازداد بسبب تحركات ما یقدر
 ب 2.23 ملیون من السكان في الفترة ما بین

 ینایر/كانون الثاني و أكتوبر/تشرین األول 2017
 ، مما یعني حدوث حوالي 7.335 عملیة نزوح

 یومًیّا. وھذا یتجاوز معدالت النزوح في عام
 2016، حیث تم تسجیل حركات نزوح لحوالي
 2.05 ملیون شخص على مدار العام، وھو ما

 یقرب من 5.612 حالة نزوح كل یوم. وقد
 تعرض العدید من الناس للنزوح عدة مرات،

 وتحتم علیھم االنتقال من مكان إلى آخر مع تغیر
  خطوط المواجھة واقتراب دائرة األعمال العدائیة.

 وباإلضافة إلى النازحین داخلًیّا، ھناك نحو 5.5
 ملیون سوري مسجلین كالجئین، منھم 5.3

 ملیون الجئ في البلدان المجاورة. وعلى الرغم
 من سخاء البلدان المضیفة في الترحیب بمالیین

 السوریین، فإن مجال اللجوء آخذ في التقلص كما
 أن البلدان المجاورة أصبحت تعتمد سیاسات أكثر

      .صرامة في قبول الالجئین

 كانت حصیلة الخسائر البشریة ھائلة خالل
 أربع سنوات من القتال المكثف وغیر المتوقف

 تقریًبا. في عام 2014، تعرض 2.5 ملیون
 مدني للنزوح داخل العراق؛ وفي عام 2015،
 فر أكثر من ملیون شخص من منازلھم؛ وفي
 عام 2016، فر 700.000 شخص آخرین؛

 وفي عام 2017، أصبح 1.7 ملیون شخص من
 النازحین الجدد. وقد كانت التحركات السكانیة
 متعددة االتجاھات؛ ففي الوقت الذي فر مئات

 اآلالف من دیارھم، كان مئات اآلالف یعودون.
 وباإلضافة إلى ذلك، ال یزال ھناك أكثر من
 240.000 الجئ سوري في العراق وھم

 یحتاجون إلى المساعدة. وفي عام 2017، أدت
 العملیات العسكریة في مدینة الموصل وتلعفر

 وضواحیھا إلى نزوح ما یقرب من ملیون
 شخص، حیث غادر عشرات اآلالف دیارھم قبل
 بدء العملیات العسكریة. وتجري اآلن العودة إلى

 المناطق المستعادة والمستقرة نسبًیّا. وفي العام
 الماضي، عاد أكثر من ملیون عراقي إلى دیارھم،
 ومن المتوقع أن تستمر المعدالت المتزایدة للعودة

.خالل العام المقبل

 أدى النزاع المتصاعد الذي استمر ألكثر من
 عامین ونصف إلى تفاقم نطاق ومدى النزوح في
 الیمن. وقد عانى حوالي %10 من الیمنیین من

 النزوح، بما في ذلك ما یقدر بنحو ملیوني شخص
 ما زالوا نازحین داخلًیّا ونحو ملیون من العائدین.

 وتعرض أغلب النازحین للتشرید من البؤر
 الساخنة للنزاع -في محافظات تعز وحجة وصعدة

 وأمانة العاصمة. وتعرض حوالي %44 من
 النازحین للتشرید في محافظاتھم األصلیة، وظل

 %88.5 منھم في حالة نزوح ألكثر من عام
 على أقل تقدیر. ویعیش معظم النازحین في أماكن
 خاصة، مما یضع عبًئا طویل المدى على األسر

 المضیفة والمجتمع األوسع. وعلى الرغم من
 استمرار النزاع، ال یزال الیمن یمثل طریًقا لعبور

 األشخاص من القرن األفریقي للوصول إلى
 دول الخلیج وما وراءھا على أمل إیجاد فرص
 اقتصادیة أفضل والحصول على الحمایة. وفي

 عام 2017، بلغ مجموع الالجئین وطالبي اللجوء
 في الیمن أكثر من 280.000 شخص، ویبلغ

 عدد المھاجرین في البالد أكثر من 154.000
 نسمة. ویعیش معظم الالجئین في عدن ولحج،
 وفي المھرة على طول الساحل الجنوبي، وفي

 .صنعاء وحضرموت وتعز

 ال یزال المدنیون في لیبیا یعانون من جراء
 الصراع، وعدم االستقرار، واالنقسام السیاسي،

 واالنھیار االقتصادي. ویبلغ العدد الحالي للنازحین
 اللیبیین 192.762، في حین وصل عدد الالجئین

 وطالبي اللجوء المسجلین إلى 60.090 شخص
 (مصدر البیانات: مصفوفة تتبع النزوح). ووفًقا

 لمصفوفة تتبع النزوح، كانت ھناك زیادة في
 أعداد العائدین (316.971 شخص) في بعض
 أنحاء البالد التي تحسنت فیھا األوضاع. وتفید

 التقاریر بارتفاع أعداد النازحین السابقین العائدین
 إلى دیارھم في البلدیات في بنغازي، وسرت،
 وأوباري، والجبل الغربي، ومصراتة. وتتمثل

 االحتیاجات األساسیة للعائدین في الحصول على
 الخدمات الصحیة. وال یزال الوضع صعًبا بالنسبة
 للعائدین بسبب البنیة التحتیة المتضررة، ومخاطر
 األلغام األرضیة والمتفجرات. كما تشیر تقدیرات

 مصفوفة تتبع النزوح إلى أن عدد المھاجرین
 المسجلین یقدر بحوالي 400.000 مع تراجع
 معدالت الوصول إلى أوروبا. وتظل لیبیا ھي
 نقطة االنطالق الرئیسیة لعبور البحر األبیض

 المتوسط إلى أوروبا (حوالي %90 من بین أكثر
 من 181.000 شخص وصلوا إلى إیطالیا عبر
 البحر في عام 2016 انطلقوا من لیبیا). ویقدر

عدد األشخاص الذین عبروا/وصلوا إلى أوروبا بـ
 175.959 شخص في عام 2017 (165.409
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