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الالجئون والنازحون: إطاللة أولية
يدخــل العالــم عــام 2022 محّمــلًا بأكثــر مــن 80 مليــون شــخص مــن النازحــن 
ــن والنازحــن  ــخ ألعــداد الالجئ ــي التاري ــر املســبوق فـ ــم غي ــن. هــذا الرق والالجئ
ميثــل نحــو واحــد باملائــة مــن ســكان العالــم. اضطــر هــذا العــدد الضخــم مــن ســكان 
العالــم إلــى الفــرار مــن محــال إقامتهــم املعتــادة طلًبــا حليــاة أقــل خطــًرا، وأكثــر أمًنــا 
فـــي مناطــق أخــرى داخــل بلدانهــم بالنســبة للنازحــن، أو اختــراق احلــدود الدوليــة 
إلــى بلــدان أخــرى بالنســبة لالجئــن. هــذا ومتثــل النزاعــات املســلحة والصراعــات 
ــى  ــزوح واللجــوء، أضــف إل ــم مشــكالت الن ــة لتفاُق السياســية أهــم العوامــل الدافع
ــار الســلبية الناجمــة عــن التغيــرات املناخيــة والتصحــر والكــوارث  ــم اآلث ذلــك تفاُق

ــة التــي أدت إلــى تشــريد ماليــن البشــر واضطرارهــم للنــزوح واللجــوء.  البيئي

يتضــح مــن الشــكل رقــم )1( أدنــاه التطــور الســريع الــذي تشــهده أعــداد الالجئــن 
والنازحــن علــى مســتوى العالــم، إذ ارتفــع العــدد اإلجمالــي للنازحــن والالجئــن مــن 
ــا عــام 2020، أي أن الرقــم قــد تضاعــف  ــا عــام 2010، إلــى 82.4 مليوًن 41 مليوًن
خــالل عشــر ســنوات، وهــو مــا يعنــي أن العــدد اإلجمالــي عــام 2022 قــد يصــل إلــى 
ــرة  ــى وتي ــن والنازحــن عل ــادة أعــداد الالجئ ــا إذا اســتمرت زي ــر مــن 90 مليوًن أكث

الزيــادة نفســها خــالل الفتــرة مــن 2010 إلــى 2020 وهــو مــا ال نتمنــاه.

ــا  ــزوح، وارتباطه ــا اللجــوء والن ــى قضاي ــاء الضــوء عل ــة إلق ــي هــذه املقال نحــاول فـ
بالصراعــات املســلحة واحلــروب األهليــة التــي يشــهدها العديــد مــن الــدول، وكذلــك 
مشــكالت النــزوح الكثيــف املرتبــط بالتغيــرات املناخيــة والكــوارث البيئيــة. ونحــاول 
أيًضــا استشــراف املســتقبل واالنتهــاء إلــى بعــض التوقعــات قصيــرة األجــل لتلــك 

الظاهــرة فـــي الســنوات القليلــة املقبلــة.

مستقبل النزوح واللجوء فـي ظل الصراعات 
والتغيرات املناخية

ُزْهـــــــــــــــــــــــري ــــــن  ــــ ــــ ــمـ ــــ أيـ د. 

خبيـــر الســـكان ودراســـات الهجـــرة

وتداعياتهـا  والنـزوح  القسـرية  الهجـرة  ظاهـرة  تسـتمر  أن  ـع  املتوقَّ مـن 
السـلبية علـى الاجئـن والنازحـن وعلـى بلـدان اإلرسـال وبلـدان االسـتقبال 
مًعـا فــي عـام 2022، مـا لـم يقـف العالـم وقفـة جـادة ملعاجلـة األسـباب اجلذريـة 

والدوافـع التـي أدت إلـى تفاُقـم تلـك املشـكلة خـال السـنوات املاضيـة.  
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــن الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

شكل رقم )1(
تطور أعداد النازحني والالجئني وطالبي اللجوء على مستوى العالم 2020-2010

/https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends ،املصدر: محسوب من بيانات مفوضية األمم املتحدة لالجئن

الصراعات املسلحة واللجوء والنزوح
متثِّـل الصراعـات املسـلحة واحلـروب األهليـة وعـدم االسـتقرار السياسـي التـي تشـهدها مناطـق عديـدة أهـم أسـباب 
تدفقـات الالجئـن والنازحـن علـى مسـتوى العالـم؛ حيـث أدت تلـك النزاعـات إلـى اسـتمرار ظاهرتـي النـزوح واللجـوء 
لسـنوات عديدة متتالية فــيما يطلق عليه التشـرد طويل األجل Protracted Displacement ، والذي أدى بدوره إلى تفاُقم 
مشـكالت الالجئـن والنازحـن فــي ظـل عجـز الـدول املضيفـة علـى إدماجهـم، وتقاعـس الـدول الكبـرى عـن اسـتقبال 
وتوطـن أعـداد مناسـبة منهـم، ويبقـى خيـار العـودة هـو اخليـار األمثـل واملفضـل، إال أن العـودة تتطلـب عـودة األوضاع إلى 
ـر اآلن فــي العديـد مـن البلـدان. وبالنسـبة للنـزوح، ترتبـط وضعيـة النازحـن  طبيعتهـا فــي بلـدان املنشـأ، وهـو مـا ال يتوفَّ
دائًمـا بالصراعـات السياسـية والقبليـة، وتتمّثـل مشـكالت عودتهـم فــي التنافـر بـن مكونـات اجملتمـع، وصعوبـة العـودة 
إلـى األماكـن نفسـها التـي كانـوا يقيمـون بهـا قبـل انـدالع الصراعـات؛ نظـًرا للتغيـرات الدميوغرافــية املرتبطـة بالتركيبـة 

السـكانية فــي املناطـق اخملتلفـة داخـل الدولـة.
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1. النازحون
ميثِّـــل النازحـــون حالـــة مـــن الهجـــرة القســـرية التـــي 
ــون  ــم مواطنـ ــون هـ ــة، فالنازحـ ــدود الدوليـ ــر احلـ ال تَعبـ
ـــى الفـــرار مـــن أماكنهـــم بســـبب الصراعـــات  اضطـــروا إل
الكـــوارث  وبســـبب  السياســـية،  والنزاعـــات  املســـلحة 
الطبيعيـــة أيًضـــا، أو حتـــى الكـــوارث مـــن صنـــع اإلنســـان، 
باإلضافـــة إلـــى النازحـــن بســـبب املشـــروعات التنمويـــة 
كبنـــاء الســـدود. وميكـــن مـــن خـــالل هـــذا التعريـــف تصـــور 
ـــر لهـــم -عـــادة- احلمايـــة  معانـــاة النازحـــن الذيـــن ال تتوفَّ
ــدود  ــرون احلـ ــا يعبـ ــن عندمـ ــة لالجئـ ــة املمنوحـ الدوليـ

الدوليـــة طلًبـــا لإلغاثـــة فــــي بلـــدان أخـــرى مجـــاورة. 

وطبًقـــا للبيانـــات املتوفـــرة، وكمـــا هـــو موضـــح فــــي الشـــكل 
رقـــم )2(، ارتفـــع عـــدد النازحـــن نتيجـــًة للصراعـــات 
مليوًنـــا   22.4 مـــن  األهليـــة  واحلـــروب  السياســـية 
ــد  ــذا وتُعـ ــام 2020. هـ ــا عـ ــى 48 مليوًنـ ــام 2011، إلـ عـ
ــا  ــًدا ملحوًظـ ــهدت تزايـ ــي شـ ــق التـ ــن املناطـ ــا مـ إفريقيـ
فــــي أعـــداد النازحـــن؛ حيـــث اضطـــرت أعـــداد متزايـــدة 
مـــن املواطنـــن إلـــى الفـــرار مـــن النزاعـــات والصراعـــات 
ــرق  ــة شـ ــهدت منطقـ ــال، شـ ــبيل املثـ ــى سـ ــلحة، علـ املسـ
إفريقيـــا نزوًحـــا كبيـــًرا بســـبب انـــدالع الصـــراع فــــي 
ـــي إثيوبيـــا، مـــا ســـّبب أزمـــة إنســـانية  منطقـــة تيجـــراي فـ
كبـــرى، نظـــًرا الرتفـــاع أعـــداد النازحـــن فــــي إثيوبيـــا إلـــى 
ـــي  ـــأّزم فـ ـــى الوضـــع املت ـــة إل ـــا، هـــذا باإلضاف 2.7 مليوًن
ــرة  ــادة الكبيـ ــبب الزيـ ــال بسـ ــودان والصومـ ــن السـ كٍلّ مـ

ـــي أعـــداد النازحـــن. فـ

ــا  ــا، مـ ــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـ وفــــي منطقـ
زالـــت قضايـــا اللجـــوء والنـــزوح التـــي ســـببتها األوضـــاع 
ـــي  ـــى املشـــهد فـ ـــا عل ـــي ســـوريا تُلقـــي بظالله مـــة فـ املتأزِّ
املنطقـــة ككل؛ إذ علـــى الرغـــم مـــن انقضـــاء أكثـــر مـــن 
عشـــر ســـنوات علـــى بـــدء الصـــراع فــــي ســـوريا، مـــا يـــزال 
هنـــاك أكثـــر مـــن 6.7 ماليـــن نـــازح داخـــل البـــالد، 
هـــذا باإلضافـــة إلـــى جتـــدد القتـــال بـــن احلـــن واآلخـــر 
فــــي بعـــض املناطـــق، مـــا يـــؤدي إلـــى اســـتمرار معانـــاة 

النازحـــن، واضطـــرار آخريـــن إلـــى النـــزوح كمـــا حـــدث 
ـــا أدى  ـــب؛ م ـــي إدل ـــال فـ عـــام 2020، عندمـــا جتـــّدد القت

إلـــى نـــزوح أكثـــر مـــن 600 ألـــف نـــازح جديـــد.

فــــي ظـــل هـــذا املشـــهد شـــديد الســـواد، نســـتمد بعـــض 
عـــدد  بلـــغ إجمالـــي  إذ  العـــراق؛  مـــن جتربـــة  األمـــل 
النازحـــن )املهّجريـــن طبًقـــا للتقاريـــر العراقيـــة( قرابـــة 
ســـتة ماليـــن نـــازح بعـــد اجتيـــاح داعـــش لبعـــض املناطـــق 
العراقيـــة، والتـــي بـــدأت بســـقوط مدينـــة املوصـــل فــــي 
ـــي عـــام 2014، وبعـــد دحـــر داعـــش  ـــم اإلرهاب ـــد التنظي ي
إلعـــادة  مكثفـــة  جهـــوًدا  احلكومـــة  بـــدأت  وتفككهـــا، 
النازحـــن، متّكنـــت خاللهـــا حتـــى اآلن مـــن إعـــادة 4.8 
َدت، وأُِعيـــَد  ماليـــن مـــن املاليـــن الســـتة التـــي ُشـــرِّ
معظـــم هـــؤالء إلـــى ديارهـــم، أو إلـــى محـــال إقامـــة 
مليـــون   1.2 نحـــو  اآلن  ويتبقـــى  ارتضوهـــا.  أخـــرى 
إعادتهـــم  العراقيـــة جاهـــدة  نـــازح حتـــاول احلكومـــة 
إلـــى محـــال إقامتهـــم املعتـــادة أو إلـــى أماكـــن بديلـــة. 
ويبقـــى ملـــف النـــزوح مفتوًحـــا فــــي اليمـــن والصومـــال 
ــن  ــة النازحـ ــم أزمـ ــاالت تفاُقـ ــى احتمـ ــودان، وتبقـ والسـ
محتملـــة فــــي غيـــاب حلـــول علـــى املـــدى القصيـــر، مـــع 
اســـتمرار الصـــراع فــــي الســـودان، واحلـــرب فــــي اليمـــن، 
واألزمـــات السياســـية املتتاليـــة واملتواليـــة فــــي الســـودان. 

يتزامـــن مـــع قضايـــا النـــزوح، منـــو املـــدن؛ إذ تتجـــه 
الغالبيـــة العظمـــى مـــن النازحـــن نحـــو املـــدن، وقـــد 
احلضـــري  النمـــو  ازديـــاد  إلـــى  الظاهـــرة  تلـــك  أدت 
بنســـبة تتجـــاوز قـــدرة املـــدن علـــى اســـتضافة األعـــداد 
ــد  ــور العديـ ــى ظهـ ــا أدى إلـ ــن النازحـــن؛ مـ ــدة مـ املتزايـ
مـــن الظواهـــر الســـلبية، مثـــل: النمـــو غيـــر اخملطـــط 
للمـــدن، وانتشـــار جيـــوب الفقـــر باملـــدن الكبـــرى. ومـــن 
ناحيتهـــا، تعمـــل احلكومـــات علـــى حتســـن الظـــروف 
املعيشـــية للنازحـــن، وحتـــاول -دائًمـــا- احلفـــاظ علـــى 
البيئـــة احلضريـــة وضمـــان حصـــول املواطنـــن كافـــة 

علـــى اخلدمـــات األساســـية.
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــن الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

الشكل رقم )2(
أعداد النازحني فـي العالم  بسبب الصراعات 2011-2020 )مليون نسمة(

2. الاجئون

عـادة مـا يُلقـى الضـوء علـى قضايـا الالجئـن أكثـر مـن 
القضايـا املرتبطـة بالنازحـن؛ ذلـك أن قضايـا الالجئـن 
ترتبط بدولتن مختلفتن، دولة املَنشـأ ودولة املَقَصد، إذ 
م للحصـول علـى طلب اللجـوء عبور احلدود  يتطلـب التقـدُّ
للغـوث  طلًبـا  أخـرى  دولـة  جتـاه  األم  للدولـة  الدوليـة 
واملساعدة فـي شكل طلب اللجوء. وميثل الالجئون بسبب 
الصراعـات املسـلحة واالضطرابـات العرقيـة والسياسـية 
نسـبة كبيـرة مـن إجمالـي الالجئـن حـول العالـم، وتشـير 
البيانـات املتوفـرة عـن أعـداد الالجئـن حـول العالـم إلـى 
ارتفـاع أعـداد الالجئـن من 19.9 مليوًنا عام 2010، إلى 

34.4 مليوًنـا عـام 2020. 

اللجــوء  وطالبــي  الالجئــن  توزيــع  إلــى  انتقلنــا  وإذا 
ــك  ــر مــن 85% مــن تل ــدان املنشــأ جنــد أن أكث ــا لبل طبًق
األعــداد توجــد فـــي بلــدان اجلنــوب، وأن أقــل مــن %15 
بلــدان  فـــي  يوجــدون  اللجــوء  الالجئــن وطالبــي  مــن 
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ــي وســائل اإلعــالم  ــا ينتشــر فـ الشــمال، وهــو عكــس م
ــة الالجئــن  ر للمشــاهدين أن غالبي ــة التــي تصــوِّ الغربي
أعــداد   )3( رقــم  الشــكل  ويعــرض  لديهــم.  يوجــدون 
وِنَســب الالجئــن وطالبــي اللجــوء طبًقــا للدولــة التــي 
خــرج منهــا هــؤالء الالجئــون، وميكــن مالحظــة أن أكثــر 
مــن 60% مــن إجمالــي الالجئــن علــى مســتوى العالــم 
بلــدان فقــط، هــي: ســوريا  قــد خرجــوا مــن خمســة 
الســودان،  وجنــوب  وأفغانســتان  وفنزويــال  وفلســطن 
وميثِّــل الالجئــون الســوريون وحدهــم قرابــة 27% مــن 
ــل الالجئــون  إجمالــي الالجئــن حــول العالــم، بينمــا ميثِّ
الالجئــن،  إجمالــي  مــن   %17 حوالــي  الفلســطينيون 
وبذلــك نســتطيع القــول إن أكثــر مــن ثلــث الالجئــن 
حــول العالــم )36.1%( ينتمــون إلــى دولتــن عربيتــن 

همــا ســوريا وفلســطن. 

هــذا وحتتــل فنزويــال املرتبــة الثالثــة مــن حيــث عــدد 
ــد  ــم، وتُع الالجئــن اخلارجــن منهــا علــى مســتوى العال
مشــكلة الالجئــن الفنزويليــن مشــكلة حديثــة تعــود إلــى 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــات والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

عــام 2019 حيــث بدايــة االضطرابــات السياســية واالجتماعيــة الكبــرى فـــي البــالد، ووصــل عــدد الالجئــن الفنزويليــن 
إلــى 3.9 ماليــن عــام 2020، وتشــير بعــض التقديــرات إلــى أن العــدد احلالــي لالجئــن الفنزويليــن حــول العالــم قــد 
ر عــدد  يصــل إلــى خمســة ماليــن الجــئ وطالــب جلــوء. وحتتــل أفغانســتان املرتبــة الرابعــة فـــي مجــال اللجــوء؛ إذ يُقــدَّ
ــل االضطرابــات وعــدم االســتقرار السياســي الــذي  الالجئــن األفغــان علــى مســتوى العالــم بـــ 2.6 مليــون الجــئ، ومتثِّ
شــهدته أفغانســتان لعقــود طويلــة أهــم دوافــع اللجــوء. فـــيما يحتــل جنــوب الســودان املرتبــة اخلامســة عاملًيّــا كدولة مرســلة 

لالجئــن؛ إذ يصــل عــدد الالجئــن مــن جنــوب الســودان إلــى 2.2 مليــون الجــئ.

وفــــي ضـــوء مـــا ســـبق، يثـــور التســـاؤل هـــل نتوقـــع انفراجـــة قريبـــة أو حلحلـــة للموقـــف فــــي عـــام 2022؟ رمبـــا، لكـــن 
املعطيـــات احلاليـــة ال تشـــير إلـــى ذلـــك، بـــل علـــى العكـــس، قـــد نتوقـــع تفاقًمـــا للمشـــكلة فــــي ظـــل اســـتمرار األوضـــاع 
احلاليـــة فــــي ســـوريا، وتفاُقـــم الوضـــع فــــي اليمـــن، واســـتمرار مشـــكلة الالجئـــن الفنزويليـــن، واســـتغالل قضايـــا اللجـــوء 

للحصـــول علـــى مكاســـب سياســـية.

الشكل رقم )3(
أعداد الالجئني وطالبي اللجوء على مستوى العالم ألهم الدول امُلرِسلة فـي 2020 

)مليون  نسمة(

سوريا فلسطين فنزويال أفغانستان جنوب السودان بلدان أخرى

الفيضانات العواصف الزالزل حرائق الغابات الجفاف أخرى

سوريا فلسطين فنزويال أفغانستان جنوب السودان بلدان أخرى

الفيضانات العواصف الزالزل حرائق الغابات الجفاف أخرى

13.3
% 39

6.7
% 19

5.7
% 17

3.9

% 112.6
% 8

2.2
% 6
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــن الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

التغيرات املناخية واللجوء البيئي
مــع تفاُقــم أزمــة املنــاخ علــى مســتوى العالــم، يضطــر 
عــدد متزايــد مــن النــاس إلــى الفــرار مــن ديارهــم بســبب 
الطقــس  وظواهــر  واجلفــاف،  الطبيعيــة،  الكــوارث 
ــن  ــي أو الالجئ ــف اللجــوء البيئ ــا تعري األخــرى. وميكنن
ــى  ــروا عل البيئيــن بأنهــم هــؤالء األشــخاص الذيــن أُجِب
تــرك منازلهــم ومحــال إقامتهــم املعتــادة نتيجــًة لتأثيــرات 
التغيــرات املناخيــة علــى البيئــة التــي يعيشــون فـــيها. 
باللجــوء  اخلاصــة  البيانــات  نــدرة  مــن  الرغــم  وعلــى 
البيئــي مقارنــة ببيانــات اللجــوء النــاجت عــن الصراعــات 
املســلحة، فــإن البيانــات املتاحــة والتوقعــات املســتقبلية 
يتجــاوز  قــد  البيئيــن  الالجئــن  عــدد  أن  إلــى  تشــير 
ــع،  املليــار نســمة بحلــول عــام 2050.  وهــذا العــدد املتوقَّ
ال بــد أن يــؤدي إلــى تفاُقــم ظاهــرة اللجــوء والنــزوح فـــي 

ــة. ــة املقبل ــود القليل العق

جدول رقم 1

النازحون واملشردون اجلدد بسبب الكوارث البيئية 
خالل الفترة من 2011 إلى 2020 )مليون نسمة(

عدد النازحن واملشردينالسنة
201115.0
201230.1
201322.1
201419.1
201519.2
201624.2
201718.8
201817.2
201924.9
202030.7

221.3اإلجمالي

املصدر: ُحِسب بواسطة الباحث من قاعدة بيانات النازحن البيئين:

 https://www.internal-displacement.org/database/displacement-data

1. حجم الظاهرة
تشير بيانات مركز مراقبة النزوح إلى أن عدد النازحن 
بسـبب التغيـرات املناخيـة خـالل الفتـرة منـذ بدايـة عـام 
2011 إلـى نهايـة عـام 2020 قـد تـراوح بـن 15 مليوًنـا 
عـام 2011 إلـى 30.7 مليوًنـا عـام 2020. هـذا وقـد بلـغ 
عـدد النازحـن بسـبب الكـوارث البيئيـة 221.3 مليوًنـا 
وتشـير  العشـرين،  القـرن  مـن  الثانيـة  العشـرية  خـالل 
البيانـات التـي جمعهـا مركـز مراقبـة النـزوح أيًضـا إلـى 
أن تلـك الكـوارث البيئـة قـد طالـت تقريًبـا معظـم أنحـاء 

املعمـورة؛ إذ إنهـا وقعـت فــي 198 دولـة ومنطقـة. 

وقد شملت التغيرات املناخية العديد من أنواع الكوارث 
البيئية، مثل: الفـيضانات والعواصف والزالزل وحرائق 
 )4( رقم  الشكل  ويوضح  وغيرها.  واجلفاف،  الغابات 
خالل  البيئية  الكوارث  لنوع  طبًقا  املتضررين  أعداد 
ومتثِّل  هذا  العشرين.  القرن  من  الثانية  العشرية 
مّر  التي  البيئية  الكوارث  أهم  والعواصف  الفـيضانات 
بها العالم خالل العشرية السابقة؛ إذ تسببتا فـي تشريد 
شخص  مليون   100( شخص  مليون  مائتي  من  أكثر 
من  أكثر  العدد  هذا  وميثِّل  تقريًبا(،  منهما  كل  بسبب 
90% من النازحن واملشردين البيئين خالل تلك الفترة. 
وتأتي الزالزل والهزات األرضية فـي املرتبة الثالثة؛ إذ 
تسببت فـي تشريد ونزوح نحو 6% من إجمالي أعداد 
شخص  مليون   13 يقارب  ما  أو  والنازحن،  املشردين 
على مستوى العالم. وتسببت حرائق الغابات واجلفاف 
والكوارث البيئية األخرى فـي نزوح وتشريد نحو 3% من 

إجمالي املتضررين من الكوارث البيئية.

وإذا حصرنـــا التركيـــز علـــى بيانـــات عـــام 2020، كمـــا 
ـــي  ـــم )5(، جنـــد أن منـــط التشـــرد البيئ ـــي الشـــكل رق فـ
طبًقـــا لألســـباب البيئيـــة الدافعـــة للنـــزوح هـــي تقريًبـــا 
املاضيـــة؛  العشـــرية  خـــالل  ســـادت  التـــي  األســـباب 
حيـــث جنـــد أن النـــزوح البيئـــي بســـبب الفــــيضانات 
والعواصـــف ميثـــل أكثـــر مـــن 90% مـــن إجمالـــي عـــدد 

النازحـــن البيئيـــن.
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــات والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

الشكل رقم )4(
أعداد ونسبة املتضررين من الكوارث البيئية طبًقا للنوع 2020-2011 

)مليون  نسمة(

الشكل رقم )5(
أعداد ونسبة املتضررين من الكوارث البيئية طبًقا للنوع 2020

)مليون  نسمة(

سوريا فلسطين فنزويال أفغانستان جنوب السودان بلدان أخرى

الفيضانات العواصف الزالزل حرائق الغابات الجفاف أخرى

سوريا فلسطين فنزويال أفغانستان جنوب السودان بلدان أخرى

الفيضانات العواصف الزالزل حرائق الغابات الجفاف أخرى

99.5
% 45

101
% 40

%6 - 12.7

%1 - 3.28 %1 - 2.35
%1 - 2.58

الفيضانات العواصف الزالزل حرائق الغابات الثورات البركانية أخرى

14.6
% 47

14.1
% 46

0.137
1.22
%4 

%2 - 0.518
%1 - 0.18

الفيضانات العواصف الزالزل حرائق الغابات الثورات البركانية أخرى
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــن الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

2. املناطق األكثر تضرًرا

ـــا،  ـــم تقريًب ـــة معظـــم أنحـــاء العال تضـــرب الكـــوارث البيئي
وتشـــير البيانـــات املتوفـــرة عـــن عـــام 2020 أن عـــدد 
بســـبب  العـــام  خـــالل  اجلـــدد  واملشـــردين  النازحـــن 
ـــة ومنطقـــة  ـــي نحـــو 150 دول ـــة ينتشـــر فـ الكـــوارث البيئي
حـــول العالـــم، وتُعـــد الصـــن مـــن أكثـــر البلـــدان املتضـــررة 
خـــالل العـــام؛ إذ بلـــغ عـــدد النازحـــن فــــيها نحـــو 5.1 
ـــي  ـــز الثان ـــي املرك ـــن فـ ـــت الفلب ـــا حلّ ـــازح، بينم ـــن ن مالي
بإجمالـــي قـــدره 4.5 ماليـــن نـــازح، تلتهـــا بنجالديـــش 
ـــن  ـــا 4.4 مالي ـــث بالعـــدد نفســـه تقريًب ـــز الثال ـــي املرك فـ
ـــي املركـــز الرابـــع بإجمالـــي قـــدره  ـــت الهنـــد فـ نـــازح، وحلّ
3.9 ماليـــن نـــازح، بينمـــا احتلـــت الواليـــات املتحـــدة 
األمريكيـــة املركـــز اخلامـــس بإجمالـــي قـــدره 1.7 مليـــون 

نـــازح خـــالل العـــام. 

جدول رقم )2(

أكثر الدول تضرًرا من الكوارث البيئية فـي عام 
2020 طبًقا لعدد النازحني

عدد النازحن )باملليون(الدولة

5.1الصن

4.5الفلبن

4.4بنجالديش

3.9الهند

الواليات املتحدة 
األمريكية

1.7

املصدر: ُحِسب بواسطة الباحث من قاعدة بيانات النازحن البيئين:

 https://www.internal-displacement.org/database/displacement-data

مستقبل مرعب
ال شــك أن الصراعــات والنزاعــات املســلحة، باإلضافــة 
إلــى الكــوارث البيئيــة والتغيــرات املناخيــة، كانــت ومــا 
أنحــاء  فـــي  واللجــوء  للنــزوح  الرئيــس  احملــرك  تــزال 
تســتمر  أن  ــع  املتوقَّ مــن  أســف،  وبــكل  كافــة.  العالــم 
ظاهــرة الهجــرة القســرية والنــزوح وتداعياتهــا الســلبية 
علــى الالجئــن والنازحــن وعلــى بلــدان اإلرســال وبلــدان 
ــي عــام 2022، مــا لــم يقــف العالــم وقفــة  االســتقبال فـ
ــي أدت  ــع الت ــة والدواف جــادة ملعاجلــة األســباب اجلذري
املاضيــة. الســنوات  املشــكلة خــالل  تلــك  تفاُقــم   إلــى 
ــد  ــيما يخــص الصراعــات والنزاعــات املســلحة، ال ب وفـ
ــع  ــس م ــل، لي ــة جــادة للتعام ــن وقف ــي م ــع الدول للمجتم
للعمــل  لكــن  فقــط،  احلاليــة  والنزاعــات  الصراعــات 
كات الصراعــات ودوافعهــا، والتعامــل معهــا،  علــى محــِرّ
واتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتفكيــك العوامــل الداعمــة 
ــع ظهــور  ــة األجــل، وكذلــك من لتجــدد الصراعــات طويل

مناطــق صــراع جديــدة علــى خريطــة العالــم. 

ـــة، ال  ـــرات املناخي ـــة والتغي ـــيما يخـــص الكـــوارث البيئي فـ
يقتصـــر األمـــر هنـــا علـــى الـــدول الناميـــة فقـــط، لكـــن 
املســـألة تنـــال مـــن اجلميـــع، بالرغـــم مـــن أن الـــدول 
الصناعيـــة الكبـــرى هـــي املتســـبب األول فــــي احتـــرار 
ـــد  ـــك ال ب ـــة، لذل ـــرات املناخي ـــر التغي ـــم أث الكوكـــب، وتفاُق
أن تكـــون هنـــاك وقفـــة جـــادة، وال بـــد أن يكـــون هنـــاك 
حتـــول حقيقـــي نحـــو احللـــول البيئيـــة، مثـــل االقتصـــاد 
األخضـــر والطاقـــة النظيفـــة؛ لتجنـــب مســـتقبل مرعـــب 
ال ميكـــن احتمالـــه. وفــــيما يخـــص التغيـــرات املناخيـــة، 
نعـــّول كثيـــًرا علـــى اســـتضافة مصـــر ملؤمتـــر األطـــراف 
التفاقيـــة األمم املتحـــدة لتغيـــر املنـــاخ )COP27( فــــي 
مدينـــة شـــرم الشـــيخ عـــام 2022، ونأمـــل أن يكـــون هـــذا 
ـــة  ـــي مجـــال مواجه ـــر فـ ـــي أكب ـــزام دول ـــة الت املؤمتـــر بداي

ـــم. ـــي العال ـــة فـ ـــرات املناخي التغي


