
لمحة عن عام 2018

ازداد عدد النازحين داخليًا بـ 2.3 مليون شخص في عام 2018. وبحلول نهاية العام أصبح العدد اإلمالي للنازحين 

قسرًا يعادل 70.8 مليون شخص على مستوى العالم نتيجة الصراعات والعنف وانتهاكات حقوق اإلنسان. ونتيجة 

لذلك وصل مستوى النزوح القسري في العالم مجددًا إلى مستوًى غير مسبوق.

مفوضية الالجئين - تقرير االتجاهات العالمية

موجز لتقرير االتجاهات العالمية

نتيجة الصراعات والعنف 
وانتهاكات حقوق اإلنسان 

بنهاية 2018

25.9 مليون الجئ
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مليون
نازح قسرًا

حول العالم

20.4 الجئ تعنى بهم مفوضية الالجئين
5.5 مليون الجئ فلسطيني تعنى بهم األنروا

حالة نزوح جديدة

كل يوم

يقدر عدد النازحين حديثًا نتيجة 
الصراع أو االضطهاد في عام 2018 بـ 

13.6 مليون شخص.
ومن ضمنهم 10.8 نزحوا   داخل 
حدود بلدانهم و2.8 مليون الجئ 

وطالب لجوء حديثًا.

في 2018، 2.9 مليون نازح قسرًا 
عادوا إلى مناطقهم أو بلدانهم 

األصلية، من ضمنهم 2.3 مليون نازح 
داخليًا ووحوالي 600,000 الجئ. لم 

تواكب العودة معدالت النزوح 
الحديث.

قدم طالبو اللجوء 1.7 مليون طلبًا. 
وبحوالي 254,300 طلب، تحتل 

الواليات المتحدة أكبر دولة 
مستقبلة لللطلبات الفردية الجديدة، 

وتليها البيرو (192,500) وألمانيا 
(161900) وفرنسا (114,500) وتركيا 

.(83,800)

حولت المفوضية ملفات 81,300 
الجئ لدول إعادة التوطين. وتشير 

البيانات الحكومية إلى أن 25 دولة 
أقرت طلبات 92,400 الجئ إلعادة 

التوطين مع أو دون تدخٍل من 
المفوضية.

سعى حوالي 27,000 طفل من غير 
المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم 

لطلب اللجوء بشكٍل فردي، وتشير األرقام 
الخاصة بعام 2018، إلى وجود 111,000 

من غير المصحوبين أو المنفصلين عن 
ذويهم، وهذان الرقمان كالهما يعدان 

تقديرًا أدنى من الواقع.

شّكل األطفال دون الثامنة عشرة من 
العمر نصف الالجئين في عام 2018، في 

ارتفاٍع ملحوظ عن نسبة 41% في عام 
2009، ولكنه مقارب للسنوات القليلة 

السابقة.

للعام الخامس على التوالي 
استضافت تركيا العدد األكبر من 

الالجئين على مستوى العالم؛ 3.7 
مليون الجئ. وكانت هذه الدول 

الرئيسية المستضيفة لالجئين:

بقي لبنان المستضيف ألكبر عدٍد 
من الالجئين نسبة إلى عدد سكانه، 
حيث كان هناك الجئ واحد بين كل 

6 أشخاص، وتليه األردن (14-1) 
وتركيا (1-22) في المرتبتين 

الثانية والثالثة.

فنزويال
ازداد عدد الفنزويليين الالجئين 

وطالبي اللجوء، واتخذت حركتهم 
عبر المنطقة وإلى خارجها شكل 
أزمٍة لالجئين بشكل ملحوظ، حيث 

أصبح عددهم خارج البالد 3.4 
مليون بحلول نهاية عام 2018.

ثلثا الالجئين (67%) حول العالم يأتون 
من 5 بلدان فقط

تركياالجمهورية العربية السورية

باكستان

أوغندا

السودان

ألمانيا

أفغانستان

جنوب السودان

ميانمار

الصومال

الدول في المناطق النانية 
استضافت 16 بالمئة من الالجئين، 

في حين يقيم ثلث الالجئين حول 
العالم (6.7 مليون) في الدول األقل 

نموًا.

يعادل المتوسط اليومي لعدد حاالت 
النزوح الجديدة 37,000 شخصًا 

اضطروا للفرار من منازلهم كل يوٍم 
من أيام عام 2018.

بحلول نهاية عام 2018 كان هنالك 
3.5 مليون شخص بانتظار قرار إزاء 

طلبات اللجوء التي قدموها.

حوالي 4 من كل 5 الجئين يقيمون 
في دولة مجاورة لبلدانهم.

التابع لمجلس الالجئين  الداخلي  النزوح  مركز مراقبة 
النرويجي.

نفسه. المرجع 

عدد طالبي اللجوء الجدد في تركيا ال يتضمن الالجئين 
الحماية  بالحماية تحت قانون  يتمتعون  الذين  السوريين 

المؤقتة، بل فقط الطلبات المقدمة من المفوضية حتى 
2018 حين تولت الحكومة مسؤولية التسجيل  11 سبتمبر 

اللجوء وتحديد حاالت 

هذه األرقام تتضمن فقط الالجئين الذين تعنى بهم 
475,100 الجئ فلسطيني  المفوضية، وقد استضاف لبنان 

2,242,600 الجئ فلسطيني تعنى بهم األنروا. واألردن 

يتضمن هذا العدد الالجئين والمهاجرين من فنزويال حول 
2019 العالم حتى فبراير 
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