
(اعتباًرا من 16 أكتوبر / تشرين األول 2017)لمحة عامة عن النزوحالشرق األوسط وشمال أفريقيا:

وال يزال نطاق وشدة وتعقيد االحتياجات في سوريا جسيًما. فقد أسهم النزاع على مدى السنوات الست الماضية في حدوث نزوح جماعي، حيث فر ما يقرب من نصف سوريا
السكان من ديارهم. ويقدر عدد األشخاص الذين فروا من ديارهم ونزحوا إلى مناطق داخل البالد بنحو 6.1 مليون شخص، في حين نزح 5.5 مليون شخص إلى خارج 
سوريا، وأغلبهم يعيشون كالجئين في البلدان المجاورة. ويعتبر الالجئون الفلسطينيون في سوريا البالغ عددهم 418.000 معرضين للخطر بشكل خاص، حيث تعرض أكثر من نصف 
هؤالء األشخاص للنزوح داخليًّا في مخيمات الالجئين الفلسطينيين والتجمعات في أطراف المدن. وقد أدى استمرار القتال وتغير خطوط المواجهة إلى تشريد 1.3 مليون شخص خالل 
األشهر الستة األولى من عام 2017، بمعدل متوسط يقدر بـ6.200 شخص تعرضوا للنزوح كل يوم. كما تعرض النازحون للتشريد عدة مرات داخل البالد، حيث ارتفعت حاالت النزوح 
الدوري على المدى القصير في بعض المناطق المتضررة من النزاع. وقد أدت سياسات الدخول التي وضعتها الدول المجاورة بشكل متزايد إلى ترك األشخاص غير القادرين على عبور 
الحدود السورية، بما في ذلك ما يقدر بنحو 50.000 شخص يعيشون في مستوطنات مؤقتة في بيئة مقفرة على الحدود السورية-األردنية. وقد احتمى ما يقدر بنحو 750.000 شخص في 
المالجئ الجماعية أو المخيمات أو المستوطنات المؤقتة كخيار أخير، بعدما استنفدوا كافة الخيارات األخرى. ويؤدي تدفق الالجئين إلى زيادة أعباء المجتمعات المضيفة، حيث أصبحت 
تواجه محدودية الخدمات األساسية، والتنافس على فرص الرزق، والتوترات المحتملة بين المجتمعين فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الخدمات والفرص االقتصادية. وبينما ارتفعت أعداد 
العودة الطوعية في عام 2017 مقارنًة بعام 2016، فإن الظروف العامة للعودة اآلمنة والكريمة والمستدامة ال توجد حتى اآلن في أجزاء كثيرة من سوريا، وال يمكن النظر إليها في إطار 

الحلول الدائمة حتى يتم تقييمها.

The boundaries and names shown and the designations used on this map 
do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.
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ال يزال المدنيون في ليبيا يعانون من الصراع، وعدم االستقرار، واالنقسام السياسي، ليبيا
واالنهيار االقتصادي. ويبلغ العدد الحالي للنازحين الليبيين 217.022، في حين وصل 
النزوح،  تتبع  لمصفوفة  ووفًقا  شخص.  إلى 48.124  المسجلين  اللجوء  وطالبي  الالجئين  عدد 
كانت هناك زيادة في عدد العائدين (278.559 شخص) في بعض أنحاء البالد التي تحسنت 
لنزوح  تعرضوا  أخرى  مناطق  في  العائدين  فإن  ذلك،  من  الرغم  على  ولكن  األوضاع.  فيها 
متجدد، وبالتالي فإنهم يحتاجون إلى المساعدات الغذائية العاجلة، خاصًة في بنغازي وسرت. وال 
يزال الوضع صعًبا بالنسبة للعائدين بسبب البنية التحتية المتضررة، ومخاطر األلغام األرضية 
والمتفجرات. كما تشير تقديرات مصفوفة تتبع النزوح إلى أن عدد المهاجرين المسجلين يقدر 
بحوالي 400.445 مع انخفاض معدالت الوصول إلى أوروبا. وتعد ليبيا هي نقطة االنطالق 
الرئيسية لعبور البحر األبيض المتوسط إلى أوروبا (حوالي %90 من بين أكثر من 181.000 
شخص وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر في عام 2016 انطلقوا من ليبيا). وقد تم إنقاذ 16.437 
شخص في عام 2017، كما يقدر عدد األشخاص الذين عبروا/وصلوا إلى إيطاليا بـ102.534 

شخص.

يشمل الوضع في العراق كًال من حاالت النزوح الجماعي والعودة إلى بيئات غير آمنة في أغلب األحيان. وخالل العام الماضي، تعرض عدد أكبر من الناس للنزوح العراق
نتيجة الجهود العسكرية الرامية إلى هزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش). إن المعوقات الكبيرة مثل االفتقار إلى البنية التحتية، والتدمير واسع النطاق، 
والمناطق المليئة باأللغام، والجرائم والخوف من األعمال االنتقامية ال تزال كلها تحول دون حركة العودة. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 3.231.210 نازح1 قد يكونوا في حاجة إلى 
المساعدة في جميع أنحاء العراق. ويعيش أكثر من 1.6 مليون شخص في المجتمعات المضيفة، ويوجد من بينهم ما يقدر بأكثر من 1.4 مليون2 نازح يقيمون في اإلقليم الكردي في العراق. 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن هناك أكثر من 240.000 الجئ سوري3 من المتوقع بقائهم في العراق واحتياجهم للمساعدة. ويضع النازحون عبًئا على الموارد والخدمات القائمة في المجتمعات 
المضيفة. وقد أدت العمليات العسكرية في مدينة الموصل وتلعفر وضواحيها، إلى تشريد ما يقرب من مليون شخص4، حيث ترك عشرات اآلالف منازلهم قبل بدء العمليات العسكرية. وتوجد 
بعض حاالت العودة إلى المناطق المستعادة المستقرة نسبيًّا. وفي العام الماضي، عاد أكثر من مليون عراقي5 إلى ديارهم، ويؤمل أن تستمر حاالت العودة في االزدياد في العام المقبل.

http://iraqdtm.iom.int/IDPsML.aspx :1  المنظمة الدولية للهجرة، مصفوفة تتبع النزوح، 15 سبتمبر/أيلول 2017، على الموقع التالي
2  مركز التنسيق المشترك باإلقليم الكردي في العراق، اعتباًرا من 14 أغسطس/آب 2017، ص.3، على الموقع التالي: 

http://www.jcckrg.org/contents/reports/16-08-2017/1502884788.IDPs%20and%20%20Refugees-%20last%20updated%2014%20August%202017%20%20Kurdish.pdf
3 وحدة التسجيل التابعة لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، أربيل. "إحصائيات ومواقع الالجئين السوريين والعراقيين." 31 أغسطس/آب 2017.

4  وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عرض عام للبيانات اإلنسانية، 16 سبتمبر/أيلول 2017. 
5 المنظمة الدولية للهجرة، المصدر السابق.

إن تهجير الفلسطينيين في جميع أنحاء األرض األرض الفلسطينية المحتلة
الفلسطينية المحتلة يحدث ضمن سياق االحتالل 
التصعيد  نتيجة  ويتضاعف  الممتد،  اإلسرائيلي 

المتكرر في األعمال العدائية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة.

وفي قطاع غزة، فإنه على الرغم من عدم تسجيل أي حاالت نزوح إضافية منذ األعمال 
القتالية في عام 2014، ال يزال حوالي 29.000 فلسطيني نازحين بعد تدمير منازلهم 
خالل هذا النزاع -اعتباًرا من أغسطس 2017، ويرجع ذلك أساًسا إلى نقص التمويل. 
وفي الضفة الغربية، يواجه العديد من الفلسطينيين خطر الترحيل القسري بسبب البيئة 
القسرية التي أوجدتها السياسات والممارسات اإلسرائيلية، مما يخلق ضغًطا على السكان 

لمغادرة مجتمعاتهم المحلية.

وتشمل هذه الممارسات هدم المنازل في المنطقة (جـ) وفي شرق القدس استناًدا إلى عدم 
بين  الفترة  وفي  عليها.  الحصول  المستحيل  من  يكون  يكاد  التي  بناء،  تراخيص  وجود 
يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2017، تعرض أكثر من 500 فلسطيني للنزوح بسبب 
عمليات الهدم تلك، مما يمثل انخفاًضا كبيًرا إذا ما قورن بحجم النزوح المسجل في عام 

.2016

أدى النزاع المتصاعد الذي استمر لمدة عامين ونصف إلى تفاقم نطاق ومدى اليمن
النزوح في اليمن. وقد أفضى النزاع إلى تشريد نحو %10 من السكان، بما 
في ذلك ما يقدر بنحو مليوني شخص ما زالوا مشردين داخليًّا و0.9 مليون من العائدين. 
ض  ويأتي حوالي ثلثي النازحين من محافظات حجة، وتعز، وأمانة العاصمة، بينما تعرَّ
حوالي نصف النازحين للتشريد في محافظاتهم األصلية. ويعيش معظم النازحين مع أسر 
مضيفة أو في مساكن مؤجرة؛ يقيم حوالي %19 منهم في المباني العامة، أو المراكز 
الجماعية، أو المستوطنات العشوائية. وال تزال هناك حاالت جديدة للنزوح في المناطق 
سبل  وفقدان  المأوى،  سوء  تشمل  تحديات  العائدون  ويواجه  الصراع.  فيها  يستمر  التي 
العيش، وعدم كفاية فرص الحصول على الخدمات االجتماعية. وعلى الرغم من النزاع، 
فهناك أكثر من 279.000 من الالجئين وطالبي اللجوء في اليمن، معظمهم من القرن 
األفريقي. وال يزال آخرون يصلون رغم مخاطر االختطاف، أو التعذيب، أو االعتداء 
الجنسي، أو الغرق. وفي الفترة من مارس/آذار 2015 حتى 30 أبريل/نيسان 2017، فر 

حوالي 95.807 شخص من اليمن إلى القرن األفريقي.
 ocharomena@un.org:للتواصل | www.unocha.org/romena :تعرض هذه اللمحة بيانات المنطقة التي يغطيها المكتب اإلقليمي لتنسيق الشؤون اإلنسانية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وتركيا، وإيران | للمزيد من المعلومات

(UN-OCHA) مصادر البيانات: الفروع القطرية لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
www.unocha.org | التنسيق ينقذ األرواح

ا من قبل األمم المتحدة. الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني إقراًرا أو قبوالً رسمًيّ


