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ي 
 ب�ان صح�ف

 
 

 األمم المتحدة: 
 المائة في  27تباطؤ نمو الهجرة الدول�ة بنسبة 

 19-كوف�د  �سبب مهاجر، مليون 2 أو 
 

 ملیون 281العالم یبلغ في   الدولیین المھاجرین عدد
 

 
ي / يناير    15ني��ورك، 

ي من خالل إغالق الحدود الوطن�ة ووقف السفر  عطل  –كانون الثايف وس كورونا جميع أشكال التنقل الب�ش ف�ي
ي جميع أنحاء العالم. و�ش�ي التقديرات األول�ة إ� أن 

ي مهاجر بحلول  ب�ئ قد �كون أ ال��اء  �ف
ف بنحو مليويف نمو مخزون المهاج��ن الدوليني

ي المائة أقل من النمو المتوقع منذ منتصف عام  27أي بنسبة  ، 2020منتصف عام 
ا لتق��ر صادر عن األمم المتحدة    ،2019�ف وفق�

 .صدر اليوم
 

 ع� لقد  
�
ف ق��ا ي عدد المهاج��ن الدوليني

، العقدين امتداد كان نمو �ف ف عدد األشخاص الذين �ع�شون خارج بلدانهم    بلغح�ث  الماضيني
ي عام   281األصل�ة 

ي عام   173بعد أن كان  ، 2020مليون شخص �ف
ا �ف ي عام   221و 2000مليون�

ا �ف . و�مثل المهاجرون  2010مليون�
ا حوا�ي  ي المائة من سكان العالم 3.6الدوليون حال��

 .�ف
 

أحدث   المتحدة،جتماع�ة باألمم إل قتصاد�ة وا إل�دارة الشؤون ا ب السكانشعبة  الصادر عن ، 2020الهجرة الدول�ة  تق��ر �قدم 
ف حسب بلد المقصد والمنشأ والعمر والجنس لجميع بلدان    .العالم ومناطقالتقديرات لعدد المهاج��ن الدوليني

 
،الس�د ليو   �قولو  ف ف العام لألمم المتحدة للشؤون ا  ز�نمني أن الهجرة جزء من عالم  التق��ر جتماع�ة "يؤكد إل قتصاد�ة وا إلوك�ل األمني

ف المهاج��ن  ع�  19-ت جائحة كوف�داليوم المعولم و�وضح ك�ف أثر  ي تحقيق أهداف   وأ�هم وقوضت سبل ع�ش ماليني
التقدم �ف

 ." التنم�ة المستدامة
 

ي  أظهر 
ف �ع�شون �ف ي جميع المهاج��ن الدوليني ،ظلت الوال�ات المتحدة األم��ك�ة الوجهة و دولة فقط.   20التق��ر أن ثلي�   األ��ب

ي عام  51 مستض�فة ل
ي المائة من اإلجما�ي العال�ي   18أي ما �عادل  ،2020مليون مهاجر دو�ي �ف

ي أ��ب عدد استف�ما  �ف
ضافت ألمان�ا ثايف

ي جميع أنحاء 
ا،   16بحوا�ي   العالم،من المهاج��ن �ف ا) واالتحاد الرو�ي ( 13تليها الممل�ة الع���ة السعود�ة ( مليون� ا)   12مليون� مليون�

ف مال  9والممل�ة المتحدة (   .)يني
 

ي عام األ��ب شتات ذات التصدرت الهند قائمة البلدان  و 
.  هم خارج بلد�ع�شون مليون شخص من الهند  18، ب 2020�ف األص�ي

ي خرى األ بلدان ضمت ال و  ة   لديها اليت ف   11للحدود الوطن�ة المكس�ك واالتحاد الرو�ي (ة عابر مجموعات كب�ي مليون ل�ل منهما) والصني
) وسور�ا ( 10( ف ف  8ماليني  .)ماليني

 
ي تنم�ة بلدانهم األصل�ة من خالل �شجيع ا 

�ون �ف ي  ستثمار الإل �ساهم المغ�ت . دماج لتكنولوج�ا واإل نفاذ ل والتجارة والخار�ب إال أن  الما�ي
حجم التح��الت المرسلة إ� البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من  قد تخفض  19 -جائحة كوف�د�ش�ي إ� أن    الدو�ي توقعات البنك 

ي عام  548
ي عام   470إ�  2019مل�ار دوالر أم���ي �ف

ي   14مل�ار دوالر أم���ي أو  78بانخفاض قدرە أي  ، 2021مل�ار دوالر أم���ي �ف
�ف

ف المهاج��ن  أثرت الخسار و المائة.  ي تحقيق أهداف التنم�ة المستدامة. وستكون   وأ�هم،ة ع� سبل ع�ش ماليني
مما أعاق التقدم �ف

ات�ج�ات وطن�ة وتعاون دو�ي للتخف�ف من آثار هذە الخسارة  .هناك حاجة إ� اس�ت
 

ي و 
ف المناطق الرئ�س�ة �ف ي عام   العالم،من بني

ف �ف ف ق�مم 2020كان أ��ب عدد من المهاج��ن الدوليني   مليون ف�ما  87ب�جما�ي  بأورو�ا،  ني
ي أ��ب عدد من 

شمال إف��ق�ا وغرب آس�ا ب�جما�ي ما �قرب    لتها منطقةمليون. ت  59بحوا�ي   المهاج��ن،استضافت أم��كا الشمال�ة ثايف
 .مليون 50من 

 
ي عام 

ف مجم�ع نصف  ما يناهز كان   ،2020�ف ي المهاج��ن الدوليني
ف �ف الحصة األ��ب من  ب  أورو�ا  واستأثرت  منشئهم. منطقة  مق�مني

ي آخر. و�لغت    70 المنطقة: نفس الهجرة داخل  ي بلد أورويب
ي أورو�ا �ق�مون �ف

ي المائة من المهاج��ن المولودين �ف
ة الهجرة البين�ة  حص �ف

ف المهاج��ن من  ي ال 63ف��ق�ا جنوب الصحراء إ بني
ي المائة. �ف

�يها وسط وجنوب آس�ا الحصة األ��ب من  مقابل كانت ل�ف ف  مغ�ت مق�مني
،ة البحر تليها أم��كا الالتين�ة ومنطق  المنطقة، خارج ي  .وأم��كا الشمال�ة ال�ار�يب
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ف   ا �ع�ش ثلث ي البلدان مرتفعة تق��با  جميع المهاج��ن الدوليني
ي البلدان متوسطة الدخل وحوا�ي   31مقابل   ،الدخل�ف

ي المائة فقط �ف
�ف

ي البلدان منخفضة الدخل.  4
ي المائة �ف

ي   80٪ستضافت البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إ  أخرى،من ناح�ة و �ف ي المائة من الجيئ
�ف

ي عام 
ي البلدان  2020العالم �ف

ف �ف ي المائة من جميع المهاج��ن الدوليني
مقارنة    المرتفع،ذات الدخل . و�شكل الالجئون حوا�ي ثالثة �ف

ي البلدان متوسطة الدخل  25بنسبة  
ي المائة �ف

ي البلدان منخفضة الدخل 50و�ف
ي المائة �ف

 .�ف
 

ي عام 
ي المائة من جميع المهاج��ن   12الالجئون  ، مثل2020�ف

ف �ف ي عام  9.5، بعد أن كانت النسبة الدوليني
ي المائة �ف

ح�ث   ، 2000�ف
ي االرتفاع �شكل أ�ع من الهجرة الطوع�ة. 

وح الق�ي ع�ب الحدود الوطن�ة �ف ف ف عا�ي و استمرت عمل�ات ال�ف تضاعف    ،2020و 2000�ني
اعات أو األزمات أو االضطهاد أو العنف أو انتها�ات حقوق اإل�سان من  ف ا.  34إ�  17عدد الذين فروا من ال�ف  مليون�

 
،ساء المهاجرات محفزات  تعد الن ع�ب  جتماع�ة والثقاف�ة والس�اس�ة اإل�جاب�ة داخل منازلهن و إل المعاي�ي ا�عززن  للتغي�ي

ي جميع أنحاء العالم �ساء أو فت�ات. مجتمعاتهن
ف �ف ي عام و. ما �قرب من نصف جميع المهاج��ن الدوليني

تجاوز عدد    ،2020�ف
ي أورو�ا وأم��كا الشم

ا   وأوق�انوس�ا،ال�ة المهاجرات �شكل طف�ف عدد المهاج��ن الذكور �ف العمر  رتفاع متوسط الو�رجع ذلك جزئ��
ى وغرب والمتوقع للنساء مقارنة بالرجال.  ي أف��ق�ا جنوب الصحراء ال��ب

  ملحوظ، �م�ل الذكور إ� تجاوز عدد اإلناث �شكل  آس�ا،�ف
  ة. إ� هجرة العمالة المؤقتذلك  و�عزى

 
ف غالبا ما �شكل المهاجرون الدوليون �سبة  ي سن العمل مقارنة بالسكان الوطنيني

ي . فأ��ب من األشخاص �ف
ي   73 كان  ،2020 عام �ف

�ف
ف  ي سن المائة من جميع المهاج��ن الدوليني
ف �ف اوح بني ا،  64و 20ت�ت ي المائة من إجما�ي السكان.  57مقارنة بـ  عام�

ن  و المهاجر  ولوال �ف
ي سن�انت �سبة األشخاص  ل ن، و الدولي 

ا أو أ��� ل�ل   65  �ف ف شخص   100عام� ا،  64إ�  20بني ف أو �سبة إعالة   عام� ي البلدان  ،المسنني
�ف

ي عام   3أع� بنحو  المرتفع،ذات الدخل 
  .2020نقاط مئ��ة �ف

 
ف  و  ، 2030خطة التنم�ة المستدامة لعام  ها بما في  تار�خ�ة،�اعتماد الجمع�ة العامة التفاق�ات و  �عالن ني��ورك �شأن الالجئني

عت   ،والنظام�ة االتفاق العال�ي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة و  ، والمهاج��ن ي اعتماد تداب�ي لتسه�ل الهجرة اآلمنة   �ش
البلدان �ف

،لنظام�ة. وع� الصع�د وا  والمنظمة ي المائة من  54أفادت  العال�ي
ثل هذە  أن لديها م بحد�ث إستب�ان  ع� أجابت  حكومة  111�ف

 ت. الس�اسا 
  

******* 
  :ف�ةتصاالت الصحلإل

   cusumanod@un.org 8783-213-929 1+: إدارة االتصاالت العالم�ة باألمم المتحدة  كوسومانو،الس�دة دونا ج  -
ف د -   ؛9492-963 212 1+  المتحدة،إدارة الشؤون االقتصاد�ة واالجتماع�ة باألمم  روزنغ��ن،ون االس�دة ه�لني

rosengrenh@un.org    

  مع: �مكن إجراء المقابالت 
 السكان ب�دارة الشؤون االقتصاد�ة باألمم المتحدة الشؤون االجتماع�ة  شعبة مدير   و�لموث،  جون الس�د -

 wilmoth@un.org )  ة� ف   )اإلنجل�ي
إدارة الشؤون االقتصاد�ة واالجتماع�ة باألمم  السكان،شعبة  والتنم�ة،رئ�س ف�ع الس�اسات السكان�ة  برافو،الس�د جورج  -

  )اإلسبان�ة(   bravo1@un.org المتحدة
،الس�د ب�ال  - ي

  (المتحدةاع�ة باألمم إدارة الشؤون االقتصاد�ة واالجتم السكان،شعبة م رئ�س وحدة الن�ش والتوع�ة والدع هو�ف
  hovy@un.orgة والفر�س�ة� ف   )باإلنجل�ي

ا،الس�د فينود   - ،رئ�س قسم الهجرة  م��ش   االقتصاد�ة واالجتماع�ة باألمم المتحدة إدارة الشؤون السكان، شعبة والتح�ف
mishrav@un.org ) ة� ف   )اإلنجل�ي

،قسم الهجرة  السكان،مسؤولة شؤون  مينوزي،الس�دة كل�ي   - إدارة الشؤون االقتصاد�ة واالجتماع�ة باألمم  السكان، شعبة والتعم�ي
�ة( menozzi@un.org المتحدة ف   )اإلنجل�ي
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