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تقرير الهجرة الدولية لعام 2015
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 .1معلومات أساسية
شــهدت المنطقــة العربيــة عبــر التاريــخ موجــات هجــرة جيئــة وذهابـ ًـا .وحركــة الهجرة هي من

أهــم العوامــل التــي تحــرّ ك التغييــر االجتماعــي واالقتصــادي داخــل المنطقــة العربيــة وخارجها.

فللهجــرة تأثيــر إيجابــي كبيــر علــى قطاعــات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،كالصحــة والتنميــة

الحضريــة ،وتشــغيل الشــباب ،والعالقــات بيــن الجنســين .وللوقــوف علــى اآلثــار اإليجابيــة للهجرة
وتحقيــق أكبــر الفوائــد منهــا ،والتخفيــف مــن آثارهــا الســلبية المحتملــة ،ال بـ ّـد مــن نهــج متعدد
األبعــاد ومتنــوّ ع الخبرات.

قليلــة هــي البحــوث التــي تناولــت موضــوع الهجــرة الدولية في المنطقــة العربية .ويهدف هذا
ً
أرقاما قياســية ،إلى تقديم معلومات شــاملة وآنية حول
التقريــر اليــوم ،وقــد بلغــت الهجــرة القســرية

وضــع الهجــرة ،يمكــن االسترشــاد بهــا فــي وضع الحلول المناســبة لمختلف أنماط الهجرة .وباالســتناد
إلــى خبــرة الــوكاالت األعضــاء فيمجموعــة العمــل المعنية بالهجرة الدولية فــي المنطقة العربية

وإلــى اختصاصاتهــا ،يســلط التقريــر الضــوء علــى ضرورة مواجهة تحديــات الهجرة الدولية والنزوح

بحلول شــاملة ومنسقة.

بلدان المقصد العشرة األولى في المنطقة العربية2013 ،
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المصدر :بيانات من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة.
ً
نظرا إلى النقص في البيانات ،ال تع ّبر األرقام عن العدد الكامل لالجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية
مالحظة:
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.
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الجئون سوريون يجتازون الحدود إلى ضواحي كوباني ،تركيا ،هاربين من منازلهم.
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 .2عن التقرير
الفصل األول
يتضمن الفصل األول لمحة عامة عن أبرز أنماط الهجرة في المنطقة العربية ،وأهمها هجرة اليد

العاملة ،والنزوح القسري ،وتدفقات الهجرة المختلطة ،كونها من أهم أنماط التحركات السكانية.

الفصل الثاني
ويتضمن الفصل الثاني لمحة عن اتجاهات الهجرة الدولية في المنطقة العربية باالستناد إلى

أحدث البيانات المستمدة من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة،

والبنك الدولي ،ومن مصادر مفتوحة ،ودراسات أكاديمية .ويتناول االتجاهات السائدة على

مستوى المنطقة ،ومجموعات البلدان ،وعلى مستوى البلدان ،ويصف موجات المهاجرين من

معينة ،والتحويالت المالية
البلدان العربية وإليها ،وهجرة مجموعات اجتماعية وديمغرافية
ّ
من المهاجرين .ويستند التقرير إلى بيانات مفصلة حسب الجنس والعمر ،حيثما توفرت.

أبرز النتائج
•في عام  ،2013كانت المنطقة العربية وجهة ألكبر موجات السكان الهجرة في العالم حيث فاق
عدد المهاجرين الدوليين إليها الثالثين مليون .وحسب التقديرات ،بلغ عدد المهاجرين من

البلدان العربية في عام  2013نحو  ،21,974,881بعد أن كان  12,091,398في عام .1990

•تختلف بلدان المقصد للمهاجرين من المنطقة العربية ،فالمملكة العربية السعودية والواليات
المتحدة األمريكية هما في طليعة البلدان التي يقصدها المهاجرون من بلدان مجلس

ّ
ويتجه معظم المهاجرين من بلدان المغرب العربي إلى أوروبا ،ومن
التعاون الخليجي.

ً
نموا
بلدان المشرق العربي إلى بلدان عربية أخرى .أما المهاجرون من البلدان العربية األقل
ً
ً
نموا .ومعظم المهاجرين إلى المنطقة هم من
أيضا من األقل
فيتجهون إلى مناطق هي

آسيا ،ال سيما من إندونيسيا ،وباكستان ،وبنغالديش ،والفلبين ،والهند .وقد شكل المهاجرون

العرب  40في المائة من مجموع عدد المهاجرين في المنطقة في عام .2013

•انخفضت موجات المهاجرين بين البلدان العربية منذ عام  .1995غير أن هذا االنخفاض
ً
ً
قسرا من بلدانهم إلى
مؤخرا في حركة النازحين
المتسارع قابلته زيادة حادة ُس ّجلت

بلدان مجاورة ،وال سيما عقب األزمة السورية التي كان لها أبلغ األثر على موجات الهجرة

واللجوء .ففي منتصف عام  ،2014شكل الالجئون السوريون أكبر مجموعة من الالجئين
في العالم.
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الفصل الثالث
ويتضمــن الفصــل الثالــث عرضـ ًـا عــن آخــر تطــوّ رات حوكمــة الهجــرة فــي المنطقــة العربية بين
كانــون الثاني/ينايــر  2012ونيســان/أبريل  .2015كمــا يتضمــن الفصــل عرضـ ًـا عــن تطــوّ رات

السياســات العامــة حســب الموضــوع ،كهجــرة العمــال ،واالتجــار بالبشــر ،والهجــرة غيــر النظامية،

والصحــة ،والهجــرة القســرية ،ومشــاركة المغتربيــن ،والجنســية ،وانعــدام الجنســية .ويناقــش
التعــاون الدولــي فــي موضــوع الهجــرة ،مؤكـ ً
ـدا دور الحوكمــة فــي حمايــة حقوق اإلنســان .ويرتكز

التقريــر فــي ذلــك علــى األبحــاث المكتبيــة للنصــوص القانونيــة ،والمصــادر الحكوميــة ،والمعلومات
المسـ ّ
ـتمدة مــن األجهــزة المختصــة علــى مســتوى البلــدان ،ومــن المنظمــة الدوليــة للهجرة ،وأحدث
التقاريــر اإلخبارية.

أبرز النتائج
ً
ّ
• ّ
تصميما
ظل سياسات منسقة وشاملة ومتوازنة
تحقق الهجرة الدولية أفضل نتائجها في
ً
وتطبيقا ،تتناول التنمية بأبعادها االجتماعية واالقتصادية والبيئية المختلفة وتركز على
احترام حقوق اإلنسان.

تغيرات وإصالحات جذرية على حوكمة الهجرة في المنطقة
•منذ مطلع عام  ،2012طرأت
ّ
المستويين الوطني ودون الوطني جوانب عدة
العربية .وقد عالجت اإلصالحات على
ْ
ً
ً
بدءا بالجنسية ومشاركة المغتربين ،وصوال إلى الهجرة والتنمية .كذلك انخرطت
للهجرة

الدول العربية في مسارات تعاون ثنائية وإقليمية وعالمية في مجال الهجرة.
ً
ً
متواصال للعمال المهاجرين
تدفقا
•جاءت اإلصالحات في وقت كانت تشهد فيه المنطقة
إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي ،وتدفقات أعداد ضخمة من الالجئين في المشرق،

ُّ
وتحول بلدان شمال أفريقيا بحكم الواقع إلى بلدان مقصد .كما ترافقت هذه اإلصالحات مع
تغير مفهوم المجتمع السياسي بفعل التحركات الشعبية
تطورات أخرى في المنطقة ،مثل ّ
ً
العربية ،والضغوط التي يمارسها المجتمع المدني في بعض البلدان ،فضال عن التركيز على
تشغيل المواطنين في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

الفصل اارابع
ويتنــاول الفصــل الرابــع الصلــة بيــن التنميــة والهجــرة القســرية .ويؤكــد ضــرورة اعتمــاد نهــج
ّ
يتخطــى البعــد اإلنســاني ،فــي حلــول منســقة تشــمل الصحــة ،والتعليــم ،واالســتدامة البيئيــة،

وســوق العمــل ،ورأس المــال البشــري ،والتحويــات الماليــة والتماســك االجتماعــي .ويتنــاول
ّ
ويركــز علــى
الفصــل طبيعــة مختلــف أنمــاط الهجــرة القســرية وآثارهــا فــي المنطقــة العربيــة،

طــرق التخفيــف مــن اآلثــار الســلبية علــى التنميــة ،وبنــاء الســام ،وإعــادة اإلعمــار ،وتشــجيع

الحكــم الرشــيد ،واحتــرام حقــوق اإلنســان لالجئيــن وغيرهــم مــن النازحيــن وحقــوق المجتمعــات

المضيفــة.
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أهم بلدان المنشأ التي يأتي منها المهاجرون إلى البلدان العربية2013 ،
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المصدر :بيانات من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة.

أبرز النتائج
•يعيش في العالم ،حسب أرقام المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين حتى
ً
ً
قسرا بسبب االضطهادات،
داخليا ونازح
نهاية عام  ،2013أكثر من  50مليون الجئ ،ونازح
ّ
سجلت أعداد الالجئين
والنزاعات ،وحاالت العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان .فقد
ً
ً
ّ
قياسية لم يشهدها العالم قط منذ
قسرا أرقاما
داخليا وغيرهم من النازحين
والنازحين
ّ

الحرب العالمية الثانية.

•يعيش معظم النازحين في المنطقة العربية .فقد بلغ مجموع الالجئين الفلسطينيين
ً
ً
داخليا  7,600,000نازح في الجمهورية العربية
الجئا .ويبلغ عدد النازحين
5,150,899

السورية ،و 3,276,000في العراق 3,100,000 ،في السودان ،و 1,106,800في الصومال.

وتجاوز عدد الالجئين السوريين األربعة ماليين في عام .2015
•ال ّ
بد من إدراج التحركات السكانية في مبادرات التنمية للتخفيف من تداعيات النزوح
واالستفادة من الفرص اإلنمائية.

•ال تزال الحلول المطروحة لمعالجة األسباب الجذرية الدافعة إلى حركات الهجرة المعقدة
بعيدة عن الواقع ،فتطول فترات النزوح وتترك تداعيات خطيرة على الصعيد المحلي
والوطني واإلقليمي .وال ّ
بد من إدراج اإلجراءات المتخذة في حاالت النزوح وتدفقات

الالجئين ضمن النهج اإلنمائية الطويلة األجل ،بهدف التخفيف من تداعياتها السلبية على

التنمية ،وتعزيز بناء السالم وإعادة اإلعمار ،وتشجيع الحكم الرشيد ،وتعزيز احترام الحقوق

األساسية لالجئين وملتمسي اللجوء والنازحين داخليا وغيرهم من النازحين ،فضال عن

حقوق المجتمعات المضيفة.
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ً
قسرا وخمسة مجاالت إنمائية
•يركز باقي الفصل على عالقة الترابط بين حركات النزوح
أساسية في المنطقة العربية ،هي الصحة؛ والتعليم ،والفرص المتاحة للشباب؛ وأسواق

العمل ،ورأس المال البشري ،والتحويالت المالية؛ واالستدامة البيئية؛ والتماسك االجتماعي

واالستقرار.
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ّ
أعد التقرير تحت إشراف الفريق العامل المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية،

برئاسة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) والمنظمة الدولية للهجرة،
وعضوية  12وكالة أخرى من الوكاالت التابعة لألمم المتحدة ،تعاونت بهدف دراسة

أحوال الهجرة واللجوء في المنطقة ووضعها في السياق السياسي والعلمي الصحيح.
وكان هذا التقرير ثمرة الجهد المشترك.
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