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 الشرق األوسط وشمال أفریقیا
لمحة سنویة عامة عن النزوح
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الیمن

 ال یزال حوالي 18.200 شخص نازحین نتیجة
 تصاعد األعمال العدائیة بین إسرائیل والجماعات
 الفلسطینیة المسلحة في قطاع غزة عام 2014.

 ویعتمد النازحون في المقام األول على المساعدات
 النقدیة المؤقتة للمأوى الستئجار مكان لإلقامة لحین

إعادة بناء أو إصالح منازلھم.
 وال یزال العدید من الفلسطینیین في شرق القدس

 والمنطقة (جـ) معرضین لخطر التشرید و/أو
 النقل القسري بسبب البیئة القسریة التي أوجدتھا

 السیاسات والممارسات اإلسرائیلیة المتعمدة. وتشمل
 ھذه الممارسات ھدم -أو التھدید بھدم- المنازل

 والمدارس والمالجئ بسبب عدم وجود تراخیص
 للبناء التي یكاد یكون من المستحیل الحصول علیھا؛
 باإلضافة إلى الترویج الشدید لخطط نقل المجتمعات

 إلى المدن الحضریة، والقیود المفروضة على
 الوصول إلى الموارد الطبیعیة، والحرمان من البنیة

 التحتیة األساسیة، وغیاب اإلقامة اآلمنة، وغالًبا
 ما یتم ذلك على خلفیة إنشاء وتوسیع المستوطنات
 اإلسرائیلیة. وفي 24 مایو/أیار، أصدرت محكمة

 العدل العلیا اإلسرائیلیة حكًما نھائًیّا بشأن قضیة
 المجتمع البدوي في منطقة خان األحمر، األمر الذي
 أدى إلى ھدم المجتمع بأكملھ وترحیل سكانھا بالقوة

بسبب عدم وجود تصاریح البناء.

 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.

 حتى مایو/أیار 2018، یعد أكثر من 2 ملیون
 شخص في حالة نزوح واحتیاج إلى المساعدات

 اإلنسانیة. ویعیش حوالي %72 من النازحین
 العراقیین حالًیّا في مواقع خارج المخیمات، بما في
 ذلك المستوطنات غیر الرسمیة. وفي الوقت الذي
 عادت فیھ العدید من األسر النازحة إلى دیارھم،
 فإن الشركاء اإلنسانیین سجلوا عدًدا متزایًدا من
 حاالت إعادة التوطین والنزوح الثانوي. وتمثلت

 األسباب الرئیسیة للنزوح الثانوي لألسر في االفتقار
 إلى الخدمات األساسیة وفرص كسب الرزق في
 مواطنھم األصلیة، فضالً عن المخاوف األمنیة

وانتشار األلغام والمتفجرات.
 إن إیجاد حلول دائمة للنزوح وضمان العودة

 الطوعیة واآلمنة والكریمة للعراقیین المشردین ھو
 من األولویات الرئیسیة للبالد. وتحقیًقا لھذه الغایة،

 تم إنشاء لجان العودة في العدید من المحافظات.
 وتتكون ھذه اللجان من ممثلین عن الحكومة،

 والمنظمات غیر الحكومیة، واألمم المتحدة، وتسعى
 إلى ضمان أن تكون عودة النازحین طوعیة وآمنة

 بشكل یحفظ كرامتھم، وكذلك تعمل على تلبیة
 احتیاجات النازحین الذین یظلون في المخیمات.
 ومن شأن نقل األسر النازحة في المخیمات من

 خالل عملیة موحدة أن یسمح للشركاء بتقدیم
 خدمات أفضل بما في ذلك رصد الحمایة وتیسیر

حصولھم على المساعدات.
 ومن الجدیر بالمالحظة أنھ في بدایة شھر

 مایو/أیار، أثرت الفیضانات الناجمة عن األمطار
 الغزیرة على حوالي 720 أسرة یزیدیة نازحة

 تعیش في خیام مؤقتة على جبل سنجار منذ عام
 2014. ومن بین ھؤالء، فقدت حوالي 220 أسرة
 جمیع ممتلكاتھم الشخصیة. واضطرت معظم األسر

 إلى االنتقال للعیش مع أقاربھم الذین لم یتأثروا
 بالفیضانات أو إلى المناطق المجاورة. وتمكن

 الشركاء في المجال اإلنساني من تقییم وضعھم
واالستجابة إلى احتیاجاتھم المحددة.

 ال یزال 2 ملیون شخص في حالة نزوح في بدایة
 عام 2018، ویتم إیواء أكثر من نصف النازحین

 حالًیّا في حجة وتعز وأمانة العاصمة وعمران. وقد
 نزح حوالي %88.5 لمدة عام أو أكثر، من بینھم

 %69 تعرضوا للنزوح لمدة تزید عن عامین.
 تشكل النساء واألطفال ثالثة أرباع األشخاص

 النازحین والعائدین، وتمثل األسر التي تعیلھا النساء
 %52 من مجتمع النازحین.

 وأشارت الغالبیة العظمى من النازحین والمجتمعات
 المضیفة إلى أن الغذاء یأتي على رأس احتیاجاتھم،

 یلیھ إمكانیة الحصول على الدخل، والمأوى،
 والمیاه، ولكن االحتیاجات تختلف اختالًفا كبیًرا تبًعا
 لطول فترة النزوح. ویعیش أكثر من %77 إما مع

 المجتمعات المضیفة (1.1 ملیون شخص) أو في
.(أماكن إقامة مستأجرة (480.000 شخص

 في النصف األول من عام 2018، تصاعد القتال
 العنیف على طول الساحل الغربي للیمن مما أدى
 إلى نزوح محلي جدید. وقدر الشركاء في المجال

 اإلنساني أن حوالي 140.000 شخص آخرین قد
 یتعرضون لخطر النزوح من المدیریات الثالث في

جنوب الحدیدة.

 تعرض 179.400 شخص للنزوح الداخلي في
ل األطفال  لیبیا حتى أبریل/نیسان 2018. وشكَّ
 (حتى 18 عاًما) والنساء على التوالي أكثر من

 %50 من السكان النازحین. وكان العامل الرئیسي
 المحرك للنزوح ھو التھدید أو الخوف من النزاع
 وتواجد الجماعات المسلحة. ویستمر النزوح في

 جمیع أنحاء البالد، بما في ذلك في درنة في اآلونة
 األخیرة حیث شن الجیش الوطني اللیبي ھجوًما
 على المدینة بدًءا من أبریل/نیسان الماضي مما

 أدى إلى نزوح السكان داخل وخارج المدینة. وقد
 بدأت العدید من األسر في العودة إلى درنة في ظل

استمرار النزاع بحدة أقل.
 إن أعداد العائدین الذي تم تحدیدھم في لیبیا آخذة

 في االزدیاد؛ حیث عاد حوالي 372.022 شخص
 إلى مواطنھم األصلیة، من بینھم حوالي 6.872
 شخص في عام 2018 فقط. وتعد بنغازي ھي
 الموطن الرئیسي للنازحین حیث یأتي منھا ما

 یقرب من %50 منھم، ولكن كان بھا أیًضا أعلى
 معدل للعودة في عام 2018 حیث بلغت نسبة
 العائدین إلیھا %73. إن دعم العودة الكریمة

 واآلمنة للنازحین ھو أمر أساسي وال یمكن أن
 یحدث إال من خالل زیادة الوصول اإلنساني
العاجل والمنتظم إلى مناطق النزاع المحتدم.

 وتظل لیبیا ھي نقطة االنطالق الرئیسیة لألشخاص
 الذین یحاولون عبور البحر األبیض المتوسط.

 فحتى یونیو/حزیران 2018، وصل 16.585
 شخص إلى إیطالیا عبر البحر ولقى نحو 1400

 شخص مصرعھم على طریق وسط البحر األبیض
 المتوسط. وتم تسجیل 52.739 من الالجئین
 وطالبي اللجوء في لیبیا، ویتعرض أكثر من

 690.351 مھاجر في لیبیا لالعتداءات وانتھاكات
 حقوق اإلنسان، حیث تواصل الجماعات المسلحة

 انتشارھا وعملھا في تھریب األشخاص األكثر
ضعًفا واإلتجار بھم واستغاللھم.
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