
 يحظر استخدامه قبل الساعة 0500 بتوقيت غرينيتش، 18 ديسمبر/كانون األول 2015

 مفوضية الالجئين تصدر تقريرًا يؤكد ارتفاع النزوح القسري حول العالم في النصف األول من 2015

 حذرت المفوضية في تقرير جديد صدر اليوم من أنه، مع عبور ما يقارب المليون شخص البحر األبيض المتوسط كالجئين
 ومهاجرين حتى اآلن هذا العام، ومع استمرار الصراعات في سوريا وفي أماكن أخرى في توليد مستويات غير مسبوقة من

 المعاناة البشرية، ُيرجح أن يسجل النزوح القسري حول العالم في عام 2015 رقمًا يتخطى كل األرقام القياسية المسجلة سابقًا.

 وفي التقرير الصادر عن المفوضية بعنوان "االتجاهات نصف السنوية لعام 2015"، والذي يغطي الفترة الممتدة من
 يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران، والذي يتناول النزوح الناجم عن النزاعات واالضطهاد حول العالم، تظهر

 مؤشرات تنذر بالخطر لفئات ثالثة من التهجير وهي - الالجئون وطالبو اللجوء واألشخاص الذين أجبروا على الفرار داخل
 بلدانهم.

واعتبارًا من منتصف عام 2015 ، تجاوز مجموع الالجئين في العالم، الذي كان يبلغ قبل عام واحد 19,5 مليون شخص، عتبة الـ
 20 مليون (20,2 مليون) للمرة األولى منذ عام 1992. وارتفع في المقابل عدد طلبات اللجوء بنسبة 78 في المئة  (993,600)

 مقارنًة بالفترة نفسها من عام 2014. أما أعداد النازحين داخليًا، فقفزت بحوالي 2 مليون شخص لتصل إلى ما يقرب الـ34
 مليون شخص. ومع األخذ بعين االعتبار بأن التقرير يشمل فقط النازحين داخليًا الذين تعنى المفوضية بحمايتهم (المجموع الكلي
 الذي يشمل األشخاص داخل وخارج رعاية المفوضية متوفر في تقرير منتصف عام 2016)، ُيرجح أن يكون عام 2015 العام
 الذي تتجاوز فيه أعداد  المهجرين قسرًا في العالم الـ60 مليون للمرة األولى– أي أن شخصًا واحدًا من أصل كل 122  شخصًا

 ًأجبر على الفرار من منزله.

 وقال المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، أنطونيو غوتيريس، في هذا الخصوص: "للنزوح القسري أثر عميق علينا
 في الوقت الراهن. فهو يمس حياة الماليين من البشر الذين أجبروا على الفرار والذين يوفرون المأوى والحماية لهؤالء على حد

 سواء. إن الحاجة اآلن للتسامح والتعاطف والتضامن مع األشخاص الذين خسروا كل شيء هي أكبر من أي وقت مضى".

 وباإلضافة إلى أهم األرقام الواردة في التقرير، يبين هذا األخير تراجع المؤشرات في عدة مجاالت رئيسية. فقد وصلت معدالت
 العودة الطوعية - وهي مقياس يشير لعدد الالجئين القادرين على العودة بسالم إلى الوطن ومقياس لحالة الصراع حول العالم -

 إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثالثة عقود (ما يقدر بـ84,000 شخص مقارنة بـ170,000 في الفترة نفسها من العام الماضي).
 نتيجة لذلك، إذا أصبحت الجئًا اليوم، فإن فرص عودتك إلى الوطن سوف تكون أقل مما كانت عليه في أي وقت منذ أكثر من 30

 عامًا.

 وارتفعت أعداد الالجئين الجدد أيضًا بشكل حاد وبلغت حوالي 839,000 شخص خالل ستة أشهر فقط، أي أن 4,600 شخص
 كمعدل ُيجبرون على الفرار من بالدهم كل يوم. وال تزال الحرب في سوريا المولد األكبر لالجئين الجدد والمسبب األهم للنزوح

 الداخلي والخارجي الجماعي والمستمر حول العالم. مع ذلك، يشير التقرير إلى أنه، حتى مع استثناء الحرب السورية من
  الحسابات، يبقى االتجاه األساسي هو ارتفاع مستوى النزوح عالميًا.

 ومن نتائج تزايد عدد الالجئين العالقين خارج بلدانهم، ارتفاع الضغوط على البلدان المضيفة أيضًا - وهو أمر يمكن أن يضاعف
 االستياء والتحريض على تسييس الالجئين في حال عدم معالجته. وعلى الرغم من هذه المخاطر، تميز النصف األول من عام

 2015 أيضًا بسخاء غيرعادي:  فبالنسبة لالجئين المشمولين تحت والية المفوضية (الفلسطينيون يتبعون لوالية منظمة األونروا
 الشقيقة)، تشكل تركيا أكبر بلد مضيف في العالم على اإلطالق إذ وصل عدد الالجئين على أراضيها إلى  1,840,000  شخص

 حتى 30 يونيو/حزيران. أما لبنان فيستضيف عددًا من الالجئين أكبر من أي بلد آخر، مقارنة بحجم سكانه، حيث يبلغ عدد
 الالجئين فيه 209 الجئ من بين 1000 نسمة. وتتحمل إثيوبيا العبء األكبر مقارنة بحجم اقتصادها مع وجود 469  الجئًا لكل
 دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي (لكل فرد، بتعادل القوة الشرائية). وبشكل عام، ال تزال الدول الواقعة مباشرًة على حدود

 مناطق الصراع، ومنها الكثير من الدول النامية، تتحمل الحصة األكبر من المسؤولية العالمية إزاء استضافة الالجئين.



 ويعكس التقرير بصورة جزئية فقط تدفق الوافدين إلى أوروبا على متن القوارب عبر البحر األبيض المتوسط، ويعود ذلك بشكل
 أساسي إلى ارتفاع عدد القادمين خالل النصف الثاني من العام 2015 وخارج الفترة التي يغطيها التقرير. ومع ذلك، خالل

 األشهر الستة األولى من عام 2015 ، كانت ألمانيا أكبر متلٍق في العالم لطلبات اللجوء الجديدة -  159,000 طلب، أي ما يقارب
 المجموع الكامل المسجل في عام 2014. أما ثاني أكبر الدول المتلقية فكانت روسيا االتحادية (100,000 طلب)، غالبيتها قدمها

 فارون من الصراع في أوكرانيا.

 
 لتحميل التقرير الكامل والحصول على الصور والفيديوهات وغيرها من المواد متعددة الوسائط المرفقة، يرجى زيارة:

 http://unhcr.org/myt15/. يخضع كل المحتوى لحظر الساعة 0500 بتوقيت غرينيتش، من1 يوم  18 ديسمبر/كانون
 األول 2015.

  جهات االتصال

 مقر المفوضية (جنيف)

 ليو دوبز،  +41 79 883 6347

 أدريان إدواردز،  +41 79 557 9120

  ميليسا فليمنغ،  +41 22 739 7965

 كارين دي غرويل،  +41 79 255 9213

 أندي نيدهام،  +41 79 217 3140

 آريان  روميري،  +41 79 200 7617

  وليام سبيندلر  +41 79 217 3011

 

 الشرق األوسط

 بيروت - دانا سليمان،  +961 3 827 323

 بغداد - كارولين غلوك،  +964 780 920 7286

 اإلمارات العربية المتحدة - محمد أبو عساكر،  +971 50 621 3552

 عّمان، األردن – إيفا ماكدونيل،  +962 79 545 0379

 
 في حال عدم وجود متحدث باسم المفوضية بالقرب منك، يمكنك إيجاد قائمة جهات االتصال اإلعالمية التابعة للمفوضية على

http://www.unhcr.org/4a09806215.html  :العنوان التالي 
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