
أعداد الالجئین والنازحین حول العالم تصل إلى 70 ملیون شخص،
والمفوض السامي یحث على مزید من التضامن من أجل االستجابة
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تجاوز عدد األشخاص الفارین من الحروب واالضطهاد والنزاعات حاجز الـ 70 ملیون شخص في عام 2018، وهو أعلى مستوى تشهده
المفوضیة منذ ما یقرب من 70 عامًا على تأسیسها.

وُتظهر البیانات الواردة في تقریر “االتجاهات العالمیة” السنوي، والذي صدر عن المفوضیة الیوم، بأن ما یقرب من 70.8 ملیون شخص هم
اآلن في عداد النازحین قسرًا، وهو ضعف المستوى الذي كان علیه قبل 20 عامًا، وأكثر بـ 2.2 ملیون شخص عن العام الماضي، وهو ما

یترواح بین عدد سكان تایالند وتركیا.

نستخدم الكوكیز والمحّددات األخرى للمساعدة في تحسین تجربتك في استخدام اإلنترنت. من
خالل استخدامك لموقعنا، فأنت توافق على ذلك. اقرأ سیاسة الخصوصیة بنا للتعرف على سبب

استخدام الكوكیز وكیفیة تغییر ضوابطك
موافق



ویعتبر العدد البالغ 70.8 ملیون شخص من باب التقدیر، خاصة وأن األرقام الخاصة باألزمة في فنزویال تم إضافتها جزئیًا إلى هذا المجموع.
وعلى وجه اإلجمال، غادر حوالي 4 مالیین فنزویلي بالدهم، وذلك بحسب بیانات صادرة عن الحكومات التي تستضیفهم، مما یجعلها من أكبر
أزمات النزوح األخیرة في العالم. وعلى الرغم من أن أغلبیة هؤالء الجموع بحاجة إلى حمایة دولیة خاصة بالالجئین، إال أنه حتى یومنا هذا لم

یتخذ سوى نصف ملیون شخص فقط الخطوة من أجل التقدم بطلب رسمي للجوء.

وفي هذا الخصوص، قال المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، فیلیبو غراندي: “ما نراه في هذه األرقام هو تأكید إضافي على
االتجاه المتزاید وعلى المدى الطویل من حیث عدد األشخاص الذین یحتاجون إلى األمان جراء الحروب والصراعات واالضطهاد. وفي حین أن

اللغة المحیطة بالالجئین والمهاجرین غالبًا ما تكون مثیرة للشقاق، إال أننا نشهد كذلك فیضًا هائًال من الكرم والتضامن، خاصة من جانب
المجتمعات التي تستضیف أعدادًا ضخمة من الالجئین”. وأضاف: “إننا نشهد أیضًا مشاركة غیر مسبوقة من ِقبل جهات فاعلة جدیدة، بما في

ذلك الجهات الفاعلة في مجال التنمیة، والشركات الخاصة، واألفراد، األمر الذي ال یعكس روح المیثاق العالمي بشأن الالجئین فحسب، بل یعمل
على تحقیقه أیضًا. ینبغي أن نبني على هذه األمثلة اإلیجابیة ونضاعف تضامننا مع اآلالف من األبریاء الذین یضطرون للفرار من دیارهم كل

یوم”.

ومن ضمن العدد البالغ 70.8 ملیون شخص والوارد في تقریر االتجاهات العالمیة، هناك ثالث مجموعات رئیسیة: األولى هم الالجئون، أي
األشخاص الذین أجبروا على الفرار من بلدانهم بسبب الصراعات أو الحروب أو االضطهاد، حیث بلغ عدد الالجئین في عام 2018 ما

مجموعه 25.9 ملیون شخص في جمیع أنحاء العالم، بزیادة وصلت إلى 500,000 شخص عن عام 2017. ویشمل هذا العدد 5.5 ملیون
الجئ فلسطیني ممن ینضوون تحت والیة األونروا، وهي وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین.

وتضم المجموعة الثانیة طالبي اللجوء – وهم أشخاص یعیشون خارج بلدانهم األصلیة ویتلقون الحمایة الدولیة، لكنهم ینتظرون نتائج طلباتهم من
أجل الحصول على صفة اللجوء. وفي نهایة عام 2018، تم تسجیل 3.5 ملیون طالب لجوء على مستوى العالم.

أما المجموعة الثالثة وهي األكبر، والتي یبلغ عددها 41.3 ملیون شخص، فتشتمل على األشخاص النازحین في مناطق أخرى داخل بلدانهم،
وهي فئة یشار إلیها عادًة باسم “األشخاص النازحون داخلیًا”.

وقد استمر االرتفاع اإلجمالي لحاالت النزوح في تجاوز المعدل الذي یتم فیه التوصل إلى حلول لألشخاص النازحین. ویبقى الحل األفضل
بالنسبة لالجئین هو أن یكونوا قادرین على العودة إلى دیارهم طواعیة، وبأمان وكرامة. وتشمل الحلول األخرى االندماج في المجتمع المضیف أو

إعادة التوطین في بلد ثالث. ومع ذلك، فقد تمت إعادة توطین 92,400 الجئ فقط في عام 2018، أي أقل من 7% من مجموع األشخاص
الذین ینتظرون إعادة توطینهم، في حین تمكن حوالي 593,800 الجئ من العودة إلى دیارهم، فیما حصل 62,600 الجئ على الجنسیة.

وقال غراندي: “مع كل وضع للجوء، أینما كان ومهما طال أمده، یجب أن یكون هناك تركیز دائم على الحلول وٕازالة العقبات التي تحول دون
تمكن األشخاص من العودة إلى دیارهم، ویعتبر ذلك عمًال معقدًا تشارك فیه المفوضیة على نحو مستمر ولكنه یتطلب أیضًا من جمیع البلدان

أن تتضافر من أجل الصالح العام. إن ذلك من أحد التحدیات الكبرى في عصرنا الحالي”.

****

تقریر االتجاهات العالمیة 2018 – 8 حقائق عن الالجئین یجب معرفتها

األطفال: في عام 2018، إلى جانب كل الجئ كان هناك طفل، والكثیر منهم (111,000 طفل) كانوا لوحدهم ودون أسرهم.
الصغار: أفادت أوغندا بوجود 2,800 طفل الجئ في سن الخامسة أو أقل ممن هم بمفردهم أو انفصلوا عن عائالتهم.

ظاهرة الالجئین الحضریین: یكون الالجئون أكثر عرضة للعیش في بلدة أو مدینة (61%) من أن یعیشوا في منطقة ریفیة أو مخیم.
البلدان الغنیة والفقیرة: تستضیف البلدان المرتفعة الدخل في المتوسط 2.7 الجئ لكل 1,000 من عدد السكان؛ وتستضیف البلدان

المتوسطة والمنخفضة الدخل ما معدله   5.8 الجئ؛ فیما تستضیف الدول األكثر فقرًا ثلث أعداد الالجئین كافة حول العالم.
أماكن اإلقامة: یعیش حوالي 80% من الالجئین في دول مجاورة لبلدانهم األصلیة.

المدة: هناك ما یقرب من 4 بین كل 5 الجئین یعیشون في أوضاع لجوء استمرت لمدة خمس سنوات على األقل، فیما بقي الجئ واحد
من بین خمسة أشخاص في أوضاع لجوء على مدى 20 عامًا أو أكثر.
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طالبو اللجوء الجدد: جاء أكبر عدد من طلبات اللجوء الجدیدة في عام 2018 من قبل الفنزویلیین (341,800).
نسبة النزوح: ارتفعت نسبة أعداد الالجئین أو طالبي اللجوء أو النازحین داخلیًا بین سكان العالم في عام 2018 إلى شخص واحد من

بین 108؛ فیما بلغت النسبة 1 من بین 160 شخصًا قبل عشر سنوات.

أخبار ذات صلة

قصص أخباریة

المفوض السامي غراندي یحث مجلس األمن على استجابة صریحة لمستویات النزوح القیاسیة

قصص أخباریة

غراندي یدعو الدول المانحة للمساعدة في تحقیق االستقرار في مناطق الصراع في إفریقیا

قصص أخباریة

مفوضیة الالجئین تكثف جهودها لتلبیة احتیاجات السكان النازحین من الغوطة الشرقیة
نستخدم الكوكیز والمحّددات األخرى للمساعدة في تحسین تجربتك في استخدام اإلنترنت. من

خالل استخدامك لموقعنا، فأنت توافق على ذلك. اقرأ سیاسة الخصوصیة بنا للتعرف على سبب
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قصص أخباریة

اآلالف یفرون نتیجة أعمال العنف األخیرة في الیمن

قصص أخباریة

األمل وسط الدمار مع عودة النازحین العراقیین إلى غرب الموصل

قصص أخباریة

مالال تسّلط الضوء على احتیاجات األطفال النازحین العراقیین في مجال التعلیم

الدعم والمشاركةالحكومات والشركاءأخبار وقصصمهامناحاالت الطوارئمن نحن

الوظائفالمركز االعالمي

Refworldمواقع حاالت الطوارئ

سیاسة الخصوصیةإتصلوا بنا

اإلبالغ عن االحتیال وسوء السلوكإحصائیات

التعاقداتالشروط واألحكام
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