
2020 الدولية الھجرة على أضواء
 . www.un.org/development/desa/pd/ . #UNPopulation2020 يناير 

http://bit.ly/2SgEZSs Photo credit: 

 منشأال بلدان من كل في والمستدامة الشاملة التنمية في تساھم أن جيد، بشكل أديرت إذا للھجرة، يمكن. واألماكن الناس على كبيرة تأثيرات ھجرةلل
 خطة ذلك في بما األخيرة، التاريخية االتفاقات من سلسلة في والتنمية الدولية الھجرة بين ھامةال بالروابط العامة الجمعية أقرت وقد. والمقصد
   .والنظامية والمنظمة اآلمنة الھجرة أجل من العالمي واالتفاق والمھاجرين، الالجئين بشأن نيويورك وإعالن ،2030 لعام المستدامة التنمية

 2020 عام لمراجعة الرئيسية النتائج يعرض والذي ،”2020 لعام الدولية الھجرة على واءأض" بعنوان جديد تقرير على الرسائل ھذه عتمدت
  .المتحدة باألمم واالجتماعية االقتصادية الشؤون بإدارة السكان شعبة أعدتھا التي الصلة ذات والمواد الدوليين المھاجرين أعداد لتقديرات

عشر رسائل رئيسية
 2020 عام في مليون 281 بلغ العالم أنحاء جميع في الدوليين المھاجرين عدد .1

 وألن. 2010 عام في مليونًا 221و 2000 عام في مليونًا 173 من مرتفعا ،2020 عام مليونًا 281 جنسيتھم أو ميالدھم بلد خارج يعيشون الذين األشخاص عدد بلغ
 إلى 2000 عام في المائة في 2.8 من ارتفعت العالم سكان مجمل من الدوليين مھاجرينال حصة فإن العالم، سكان عدد من أسرع بشكل نما الدوليين المھاجرين عدد
  .2020 عام في بالمائة 3.6 وإلى 2010 عام في المائة في 3.2

 المالية التحويالت تدفقات خفض وفي الدوليين المھاجرين عدد تقليص في تسبب �� كوفيد فيروس .2

 عام منتصف بحلول أنه إلى األولية التقديرات تشيرو. الدولية الھجرة ذلك في بما البشري، التنقل أشكال جميعل شديد تعطيل في ��‐ كوفيد جائحة تتسبب ،2020 عام في

 إلى يالتالتحو تدفقات في المائة في 14 بنسبة انخفاض في الجائحة تسبب أن ويتوقع. شخص مليوني بنحو الدوليين المھاجرين أعداد نمو قلصت الجائحة تكون قد ،2020

  1 .��‐ كوفيد قبل ما بمستويات مقارنة 2021 عام بحلول الدخل ومتوسطة منخفضة البلدان

االرتفاع في استمرت الوطنية الحدود عبر القسري التھجير عمليات .3

 مليونًا، 34 إلى 17 من اإلنسان حقوق انتھاكات أو العنف أو االضطھاد أو النزاع من فرارھم أثناء الدولية الحدود عبر النازحين عدد تضاعف ،2020و 2000 عامي بين 

 اللجوء وطالبو الالجئون كان ،2020 عام فيو. الفترة ھذه خالل العالم أنحاء جميع في الدوليين المھاجرين عدد في الزيادة إجمالي من المائة في 16 حوالي يمثل ما وھو

  2 .الماضيين العقدين خالل المائة في 9.5 بـ مقارنة العالم، في المھاجرين مجموع من المائة في 12 يمثلون

 العالم في الالجئين معظم تستضيف الدخل ومتوسطة منخفضة البلدان .4

 من المائة في 3 حوالي اللجوء وطالبو الالجئون وشكل. العالم في اللجوء وطالبي الالجئين من ٪80 من أكثر الدخل ومتوسطة منخفضة البلدان استضافت ،2020 عام في

   .الدخل منخفضة البلدان في المائة في 50و الدخل متوسطة البلدان في المائة في 25 بنسبة مقارنة المرتفع الدخل ذات البلدان في الدوليين المھاجرين جميع

.19: Remittance flows to shrink 14% by 2021. Migration and Development Brief 33-World Bank (2020). COVIDSee: 1 

 .UNHCR Global Trends 2019 أنظر ‐الخارج في المھجرين الفنزويليين و باللجوء شبيھة ياتوضع في األشخاص ذلك في بما 2
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 الدخل مرتفعة البلدان في يعيشون الدوليين المھاجرين جميع ثلثي قرابة .5

ً  قليالً  الدوليين المھاجرين عدد كان فيما الدوليين، المھاجرين جميع من المائة في 31 وجھة المتوسط الدخل ذات البلدان كانت ). المائة في 4( الدخل منخفضة بلدانال في نسبيا

 ومنخفضة متوسطة البلدان في المائة في 2 من بأقل مقارنة الدخل، مرتفعة البلدان في السكان إجمالي من المائة في 15 تقريبا الدوليون المھاجرون مثل ،2020 عام فيو
  .الدخل

العالم بلدان من صغير عدد في يعيشون الدوليين المھاجرين معظم .6

 عام في مھاجر مليون 51 ب الدوليين للمھاجرين وجھة أكبر األمريكية المتحدة الواليات ظلتو. فقط دولة 20 في يعيشون الدوليين المھاجرين جميع ثلثا كان ،2020 عام في 

 العربية المملكة تليھا ،)مليون 16 حوالي( العالم أنحاء جميع في المھاجرين من عدد أكبر ثاني ألمانيا استضافتو .العالمي اإلجمالي من المائة في 18 يعادل ما أي ،2020

  .)نماليي 9( الشمالية وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة والمملكة) مليون 12( الروسي واالتحاد ،)يونمل 13( السعودية

 المناطق داخل كونت ما غالبا الدولية الھجرة .7

 من المائة في 70 أقام حيث المنطقة، داخل الھجرة من األكبر الحصة ألوروبا تكانو .منشئھم منطقة في نيقيمم تقريبا الدوليين المھاجرين مجمل نصف كان ،2020 عام في

 لوسط كان المقابل فيو). المائة في 63( المنطقة داخل الھجرة من نسبة أكبر ثاني الصحراء جنوب ألفريقيا وكان. آخر أوروبي بلد في أوروبا في المولودين المھاجرين جميع

 في 74( الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية وأمريكا) المائة في 75( الشمالية أمريكا تليھا ،)المائة في 78( المنشأ منطقة خارج المقيمين ربينمغتال من نصيب أكبر آسيا وجنوب

  .)المائة

 الدوليين المھاجرين جميع من المائة في 48 يشكلن والفتيات النساء .8

 المتوقع العمر متوسط رتفاعال جزئيًا ذلك ويرجع وأوقيانوسيا، الشمالية وأمريكا أوروبا في الذكور اجرينالمھ عدد ،طفيف بشكل ،2020 عام في المھاجرات عدد تجاوز
 آسيا وغرب فريقياإ شمال في الذكور المھاجرين عدد تجاوز المقابل، في. بالرعاية المتعلق للعمل المھاجرات على طلبال لتزايد أيضاو طويلة لفترات المھاجرين بين للنساء
 وعقود المؤقتة العمل تأشيرات وكثرة الذكور عليھا يھيمن التي الصناعات من الطلب زيادة بسبب المھاجرات عدد كبير بشكل الكبرى، الصحراء جنوب أفريقيا في وكذلك
  .الذكور العمال تستھدف التي العمل

 الدوليين المھاجرين لدى العمل سني في للتركز اتجاه ھناك .9

 حصة وكانت. السكان إلجمالي بالنسبة المائة في 57 بنسبة مقارنة عاًما، 64و 20 بين تتراوح العالم في الدوليين المھاجرين من المائة في 73 عمارأ تكان ،2020 عام في

 في 2 حوالي( الدخل ومنخفضة متوسطة البلدان في منھا) المائة في 19 حوالي( الدخل مرتفعة البلدان في بكثير أكبر الدوليين، المھاجرين من المكونة العمل، سن في السكان

  .2020 عام في مئوية نقاط 3 بنحو أعلى ستكون الدخل مرتفعة البلدان في السن كبار إعالة 3نسبة فإن الدوليين، المھاجرين إستثنينا وإذا). المائة

والمسؤولة والنظامية واآلمنة المنظمة الھجرة لتسھيل سياسات تمتلك البلدان معظم .10

 مؤشر( والمسؤولة والمنتظمة واآلمنة المنظمة الھجرة لتيسير سياسات تمتلك أنھا 4حديث إستبيان على إجابتھا في حكومة 111 من المائة في 54 أفادت العالمي، الصعيد ىعل 

 أبلغت حيث" والنظامية والمنظمة اآلمنة الھجرة" و" والشراكات التعاون" ھي األعلى االلتزام مستويات ذات السياسات مجاالت وكانت). 10.7.2 المستدامة التنمية أھداف

 االجتماعي الرفاه" و" المھاجرين حقوق" تغطي التي المجاالت سجلت المقابل، فيو. 10.7.2 المؤشر لمعايير التام استيفائھا أو استيفائھا عن الحكومات أرباع ثالثة من أكثر

 .التوالي على المائة في 59و المائة في 55 :اتالسياس تدابير من واسع مجال عن مبلغة النسب أدنى" واالقتصادي

  .سنا األكبر األشخاص لمساعدة يحتاج العمل سن في شخص كل أن تعني أعلى نسبة عموما .سنة 64 إلى 20 سن في شخص 100 لكل أكثر أو 65 سن في األشخاص نسبة   3

 .SDG Indicator 10.7.2 on Migration Policies أنظر   4

   على اعتمدت الرئيسة الرسائل ھاته. واالجتماعية االقتصادية الشؤون بإدارة السكان شعبة إعداد

   الھجرة ومساھمة الدولية الھجرة واتجاھات مستويات يبحث الذي ،2020 لعام الدولية الھجرة على أضواء
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