
ةالعربياملنطقةيفوالنزوحالنطاقواسعاللجوءحتدايت
زهريأمين



نح لشخص غادر وطنه • خوفا ( الدوليةعرب احلدود)اللجوء هو صفة قانونية قوامها محاية ُتم
.سه أو دينهمن االضطهاد أو التنكيل أو القتل بسبب مواقفه أو آرائه السياسية أو جن

.النزوح هو اهلجرة القسرية من مكان آلخر داخل حدود الدولة الواحدة•

تعريف اللجوء والنزوح



8.8إىل 2000مليون نسمة عام 4.6يف بلدان الوطن العريب من ارتفع عدد الالجئني •
.  يتواجد غالبيتهم يف بلدان املشرق العريب 2017مليون نسمة عام 

ابملائة من إمجايل عدد الالجئني يف العامل34.1ميثل الالجئون يف بلدان الوطن العريب •
.مليون نسمة25.9البالغ عددهم 

سبة العظمى من يعترب املشرق العريب إقليم الجئني ابمتياز حيث يشكل الالجئني الن•
.املهاجرين يف أغلب بلدان اإلقليم

الالجئون يف بلدان العامل العريب
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تقدير أعداد الالجئنيالدولة
20002005201020152017

1,571,2341,972,0862,372,9372,751,4792,928,724األردن
1,407,6311,681,5501,955,4692,051,0962,155,274فلسطني

379,894421,239462,5841,592,6071,558,615لبنان
388,168454,0471,481,547713,204662,793وريةاجلمهورية العربية الس

414,928147,256144,008325,575437,518السودان
127,78750,17734,651285,150289,755العراق
60,51181,937190,092277,056279,349اليمن
6,69788,94695,056462,961263,407مصر

214,130360,649148,300265,888270,952دول عربية أخرى
4,570,9805,257,8876,884,6448,725,0168,846,387عريبإمجايل بلدان العامل ال
%34.1%34.5%44.8%39.6%28.9لعاملالنسبة لالجئني يف ا

15,827,80313,276,73315,360,73625,302,09225,911,084العامل

6.6

الالجئون يف بلدان العامل العريب



ية حيث يبلغ عددهم قرابةميثل الالجئون الفلسطينيون النسبة الغالبة لالجئني ابملنطقة العرب▪
.   نيني مليون الجئ طبقاً لبياانت وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطي5.9

مث لبنان ( ابملائة10.5)ابملائة من هؤالء الالجئني ابألردن، تليها سوراي 39.0يتواجد ▪
ابملائة يف 17.0ابملائة من الالجئني يف قطاع غزة و24.4بينما يتواجد ( ابملائة9.1)

.الضفة الغربية
.ُتثل هذه األرقام احلد األدىن لعدد الالجئني الفلسطينيني يف العامل▪

اهلجرة القسرية واللجوء



.السورينيال ميكن احلديث عن الالجئني يف الوطن العريب دون احلديث عن الالجئني•
مليون سوري من حمال إقامتهم 13حوايل دفع الصراع الدائر حالياً يف سوراي إىل فرار •

. املعتادة سواء ابلنزوح إىل أماكن أخرى داخل سوراي أو اللجوء إىل دول اجلوار
مليون الجئ يرتكز 7وقد بلغ عدد الالجئني السوريني يف دول اجلوار وأورواب قرابة •

ال أفريقيا وأمريكا غالبيتهم يف لبنان واألردن وتركيا والعراق وأورواب ابإلضافة إىل دول مش
.  الشمالية

اهلجرة القسرية واللجوء



اً عن األمان، النازحون داخلياً، على عكس الالجئني، هم أشخاص مل يعربوا حدوداً دولية حبث•
.مشردين داخل أوطاهنم/ولكنهم بقوا مهجرين

إليهم من قبل يمعترب هؤالء األشخاص من الفئات األشد ضعفاً يف العامل لصعوبة الوصول•
.منظمات اإلغاثة الدولية

مليون انزح حول 40حوايل )يفوق عدد النازحني داخليا عدد االجئني على مستوى العامل •
.مليون انزح يف املنطقة العربية12منهم حوايل ( العامل

.ماليني انزح6تتصدر سوراي القائمة العربية حيث يقدر عدد النازحني داخل سوراي أبكثر من•

النزوح



20لقسريني إىل حوايل ابملائة من إمجايل املهاجرين ابملنطقة العربية، وترتفع النسبة بني املهاجرين ا12ميثل الشباب •
.ابملائة

، أوضحت دراسة على الرغم من ندرة الدراسات اليت تناولت قضااي وإحتياجات شباب الالجئني يف الوطن العريب•
ب اإلقليمي حديثة أعدها منتدى السياسات الصحية يف الشرق األوسط ومشال افريقيا بدعم من بدعم من املكت

:لصندوق األمم املتحدة للسكان للدول العربية احلقائق التالية
.ية بشكل عامإخنفاض مستوى املعرفة بقضااي الصحة اإلجنابية بني الالجئني الشباب ابملنطقة العرب•
22نة اليت يعيشون فيها على سبيل املثال، بلغت نسبة من يعرفون أماكن تقدمي خدمات الصحة اإلجنابية يف املدي•

.ابملائة فقط من إمجايل شباب الالجئني
املراهقني والشباب ابملائة فقط من املبحوثني أن اخلدمات الصحية املتاحة لالجئني تليب إحتياجات17أوضح •

.خلدمات الصحة اإلجنابية

الالجئون الشباب وقضااي الصحة اإلجنابية



2013اللجوء يف إعالن القاهرة •
مشاركة األعباء أم استغالل الفرصة؟: الالجئون يف املنطقة العربية•
النهج القائم على احلقوق•
احلاجة للمزيد من البحوث والدراسات•
االستعداد للمستقبل•

قضااي للمناقشة


