
 
 

تقرير جديد: ارتفاع معدالت وفيات المهاجرين من وعبر منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وزيادة  
 2021صعوبة أوضاعهم الهشة في النصف األول من عام 

 المتحدثون الرسميون متاحون إلجراء المقابالت باللغات اإلنجليزية والعربية والفرنسية.
 

بزيادة قدرها   أوروبا،حالة وفاة على الطرق البحرية عبر شمال إفريقيا إلى  ,1611  ،2021األول من عام • شهد النصف 

 . 2020من عام  الفترة نفسب٪ مقارنة 155
 . 2020في بلد آخر سواء داخل المنطقة أو خارجها في عام   مواطن من الشرق االوسط وشمال أفريقيامليون   26.4عاش • 

مليون(  8.7مليون( واإلمارات العربية المتحدة ) 13.5المملكة العربية السعودية ) تشمل للمهاجرين األكثر استقباال • الدول

  مليون(. 3.1والكويت )

 
( للشرق األوسط وشمال إفريقيا التابع  RDHأظهر تقرير جديد صدر اليوم عن مركز البيانات اإلقليمي ) -فبراير(  24)القاهرة 

  ،19-كوفيدتداعيات جائحة  من جراءيواجهون صعوبات متزايدة المنطقة ( أن المهاجرين في IOMللمنظمة الدولية للهجرة )

 . 2021الهجرة في النصف األول من عام  الوفيات أثناء رحالت في ارتفاع كما حدث 

 
استناًدا إلى بيانات من مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية  و"منطقة في حالة حركة"  لتقرير المعنون بوفقًا لو

ى  فريقيا إلأشمال  وعبر  على الطرق البحرية من  2021مهاجر في النصف األول من عام   1161تم تسجيل وفاة  ،للهجرة

، وهو ما يمكن تفسيره  حالة وفاة مسجلة 450والتي شهدت  2020٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام  155 نسبةب ةبزياد أوروبا،

 .19-بتخفيف القيود المتعلقة بجائحة كوفيد

 
  ب 2021خالل النصف األول من عام  فتكا( هو األكثر CMRكان طريق وسط البحر األبيض المتوسط ) للتقري، وبحسب

حالة   250 ب( إلى جزر الكناري اإلسبانية WAARالمحيط األطلسي ) -يليه طريق غرب إفريقيا  مسجلة،حالة وفاة  769

مهاجراً على األقل خالل    94ثالثة حوادث أودت بحياة  تم تسجيل واليمن،على الطريق الشرقي بين القرن األفريقي ووفاة. 

 .هذه الفترة
 

مهاجر مصرعهم خالل الفترة المشمولة بالتقرير أثناء عبورهم للطرق البرية لشمال   91لقي ما ال يقل عن    ذلك،باإلضافة إلى 

 (.مهاجر 87) 2020بزيادة عن الفترة نفسها في عام  الكبرى،ومعظمهم عبر معبر الصحراء  إفريقيا،

 
"كجزء من  : األوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية للهجرة ودو، المديرة اإلقليمية للشرقجكارميال  السيدة قالتو

  ثةومستحدنظرة عامة شاملة  (منطقة في حالة حركة)يقدم تقرير  للهجرة،بيانات الهجرة الخاصة بالمنظمة الدولية  استراتيجية
لهجرة والنزوح لاآلثار اإليجابية للهجرة باإلضافة إلى التكلفة البشرية ب تعريففي المنطقة لل تطوريحول الهجرة كعامل 

  ." وكال الجانبين مهم للغاية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا الخطيران،
 

  ولكن ال تزال هناك فجوات الهجرة،"تواصل المنظمة الدولية للهجرة تعزيز قاعدة األدلة العالمية واإلقليمية بشأن وأضافت: 
  ضروريةفي الوقت المناسب التي تأتي البيانات الجيدة والتي يمكن الوصول إليها والمصنفة والموثوقة و. رئيسية في البيانات

السياسات واإلجراءات والرأي العام بشأن    عالمإل ،19- كوفيدمثل جائحة  ناشئةالأثناء األزمات  ،ولكن ليس فقط، خاصة

 ." الهجرة
 

بما في ذلك المنظمة الدولية   متعددة،هو تقرير دوري يجمع البيانات من مصادر  -" حاله تحركفي "المنطقة  -التقرير 
والبنك  الالجئين،والمفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون  واالجتماعية،وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية  للهجرة،
 ومصادر حكومية وغيرها لعرض حالة الهجرة في المنطقة. الدولي،



 
 

أي ما يعادل   إفريقيا،منطقة الشرق األوسط وشمال مواطني ٪ من إجمالي 9وأظهرت البيانات الواردة في التقرير أن حوالي 

ويُنظر إليهم على أنهم مهاجرون  ،2020كانوا يعيشون في بلد آخر إما داخل المنطقة أو خارجها في عام  فرد،مليون  26.4

 دوليون.
 

واإلمارات العربية  (،مليون  13.5مثل المملكة العربية السعودية ) الخليج،الدول الرئيسية المستقبلة للمهاجرين هي دول 

  1.7مليون ولبنان  3.4استضاف األردن  المنطقة،بينما في أماكن أخرى في  (،مليون 3.1والكويت ) (،مليون 8.7المتحدة )

 مليون.  1.4مليون والسودان.  
 

ارتفعت تدفقات التحويالت إلى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بنسبة  التقرير،وفقًا لبيانات البنك الدولي الواردة في 
٪ لتصل إلى مستوى قياسي  11. وزادت التدفقات إلى مصر بنسبة 2020مليار دوالر أمريكي في عام   56٪ لتصل إلى 2.3

  المقابل،٪. في  2.5٪ وتونس 6.5بينما ارتفعت التدفقات إلى المغرب بنسبة  ،2020مليار دوالر أمريكي في عام  30بلغ 

 .من رقمينبنسب حيث سجل لبنان والعراق واألردن تراجعات  ،2020شهدت اقتصادات أخرى في المنطقة خسائر في عام 

 
مليون الجئ تحت والية  3.5بما في ذلك  ،2020حتى عام  المنطقةسعى أكثر من تسعة ماليين الجئ إلى الحماية في  و

، بخسب اليبيانات  (UNRWA) األونروامليون الجئ فلسطيني مسجلين لدى   5.7و  (UNHCR) مفوضية شؤون الالجئين

 . 2020حتى عام   مليون شخص 15المنطقة إلى نزوح حوالي  كما أدت النزاعات والضغوط البيئية في  الواردة في التقرير.

 
أظهرت البيانات انخفاًضا نسبيًا في عدد حاالت النزوح الجديدة الناجمة عن الصراع والعنف في منطقة الشرق األوسط و

 . 2016مليون في عام  4.9مقارنة بـ  2020مليون حالة نزوح داخلي جديدة في عام   2.1وشمال إفريقيا مع 

 
التابع  مركز البيانات اإلقليمي للشرق األوسط وشمال إفريقيا إطالق هذا التقرير اليوم في حدث افتراضي مشترك من قبل تم 

(. وشهد الحدث أيًضا إطالق صفحة غرب آسيا GMDACللمنظمة الدولية للهجرة والمركز العالمي لتحليل بيانات الهجرة )

لصفحة على نظرة عامة على مصادر بيانات الهجرة الرئيسية المحدثة واالتجاهات  على بوابة بيانات الهجرة العالمية. تحتوي ا
 والتحديات الخاصة بمنطقة غرب آسيا.

 
غرب آسيا هي موطن لبعض أكبر تجمعات  "  :المركز العالمي لتحليل بيانات الهجرة فرانك الكزكو، مدير السيد  قال  و

األكبر واألكثر طواًل على مستوى العالم. إن بيانات الهجرة ضرورية لتحسين فهمنا المهاجرين باإلضافة إلى حاالت النزوح 
 " لديناميكيات الهجرة العالمية ولتحديد ومعالجة التحديات والفرص اإلقليمية الفرعية.

 
هاجرين و  "توفر الموارد الجديدة على بوابة بيانات الهجرة نظرة ثاقبة حول القضايا الملحة مثل نقاط ضعف الم وأضاف:

 وتساعد في بناء قاعدة األدلة لمعالجتها." 19-كوفيد
 

)باللغة    غرب آسيايمكن زيارة صفحة  كما .هنا )باللغة اإلنجليزية(  تقرير الشرق األوسط وشمال إفريقيا حميليمكن ت
 . هنا اإلنجليزية(

 
 mmabunajela@iom.int  ة:جيلمحمد علي أبو ن السيد المتحدث اإلقليمي، ل معالتواصلمزيد من المعلومات، يرجى ل

 

https://middleeastandnorthafrica.iom.int/sites/g/files/tmzbdl686/files/documents/region-on-the-move-8_1.pdf
https://www.migrationdataportal.org/regional-data-overview/migration-data-western-asia
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