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2019 لسنة الدولية الهجرة توقعات
ملخص

2018 في والتنمية الاقتصادي التعاون منظمة بلدان في ٪2 بنسبة الهجرة زيادة
وفقًـا وذلــك ،2017 بعـام مقارنـة ٪2 بزيـادة ،2018 عام في جديد دائم مهاجر مليون 5.3 نحو والتنمية الاقتصادي التعاون منظمة دول استقبلت

ومع. المتحـدة الولايـات اسـتقبلته مما أكثر الدائمين المهاجرين من مجتمعة للمنظمة التابعة الأوروبية البلدان استقبلت ،2015 عام ومنذ الأولية، للبيانات
.ألمانيا تليها المهاجرون، يقصدها وجهة أكبر المتحدة الولايات تظل ذلك،

٪34 بنسـبة انخفاًضا هذا ويمثل. طلب مليون 1.09 إلى والتنمية الاقتصادي التعاون منظمة دول في اللجوء طلبات عدد انخفض ،2018 عام وفي
أفغانســتان، من اللجـوء طـالبي غالبيـة جاءت وقد. قياسيًا ارتفاًعا يمثل ما وهو ،2016و 2015 عامي من كلاً في مسجل طلب مليون 1.65 بـ مقارنة
.وفنزويلا والعراق سوريا تليها

ُمصــنّفة مفصـلة بيانـات بشأنه تـوفرت عام آخر وهو ،2017 عام ففي. أيًضا المسجلين اللاجئين عدد تراجع اللجوء، طلبات في الانخفاض وبسبب
شــهدت الدائمــة الهجـرة من أخـرى أنواع وهناك. 2016 عام في 900000 بـ مقارنة إنسانية، لأسباب تصريح 700000 حوالي منح تم الفئة، حسب

.والوظائف العمل وراء سعيًا الناس فيها يهاجر والتي ،)٪6 (+ العاملة الأيدي هجرة وأبرزها ارتفاًعا،

بــ مقارنة مليون، 4.9 لتبلغ ،2017 عام في كبيرة زيادة العمل، أجل من محدودة لفترات الناس فيها يهاجر والتي المؤقتة، العمالة هجرة زادت وقد
ورابطـة) EU (الأوروبـي الاتحـاد منطقـة وفي. المتحدة الولايـات تليها المؤقتة، العمالة لهجرة وجهة أكبر هي بولندا وتُعد. 2016 عام في مليون 4.4

رابطـة/الأوروبـــي الاتحـاد في الأخـرى الأعضـاء الـدول في للعمل عملهم أرباب قِبل من" الُمنتـدبون "العمال كان ،)EFTA (الأوروبية الحرة التجارة
.وظيفي انتداب مليون 2.7 من يقرب ما مع المؤقتين، للعمال الرئيسية القناة يشكلون الأوروبية الحرة التجارة

الاندماج وتعزيز الهجرة برامج ضبط
المهــارات وتفضــيل الاختيـار عمليـة تحسـين أجل من العمالـة، بهجرة الخاصـة برامجهـا تعديل والتنميـة الاقتصـادي التعاون منظمة بلدان تواصل
يمولــون الذين للمهـاجرين جديدة برامج أنشأت أو المستثمرين من المهاجرين بدخول الخاصة إجراءاتها بإصلاح أيًضا البلدان من عدد قام كما. المطلوبة
.بها الخاصة اللجوء إجراءات بتبسيط قامت أو الأسر شمل لّم إجراءات على قيوًدا البلدان بعض فرضت نفسه، الوقت وفي. ناشئة شركات

الخمــس الســنوات خـلال لـوحظت التي الإيجابيـة الاتجاهـات إلى اسـتناًدا وذلك ،2018 عام في المهـاجرين توظيف فرص في التحسن استمر وقد
وكــان%. 9 من أقل بينهم البطالـة معدلات وتبلغ المهـاجرين، من ٪68 من أكثر يعمل والتنمية، التعاون منظمة بلدان جميع في المتوسط وفي. الماضية
أي يلُاحــظ ولـم. المتحـدة المملكـة أو أيرلنـدا مثل نسبيًا، مرتفعة فيها التوظيف معدلات كانت التي البلدان في أقوى الجدد المهاجرين توظيف في التحسن
.2018 عام في يعملون الجدد المهاجرين من فقط ٪40 حوالي كان حيث وفرنسا، إيطاليا في الجدد المهاجرين توظيف معدلات في تغير

وضــع إلى الجدد الوافـدين اسـتقبال تنظيم من مضـطرد بشكل السياسات اهتمام تحول واللاجئين، اللجوء طالبي تدفقات في المستمر الانخفاض ومع
تـدابير البلـدان اتخذت الخصوص، وجه وعلى. الجدد القادمين دمج لتعزيز المحلية السلطات موارد الدول بعض عززت وقد. تعديلها أو لدمجهم سياسات
الرســـمية المهنيـة المؤهــلات لتقييـم أنظمـة وأنشـأت الاجتماعيــة، والأعـراف المدنيـة القيم في دورات وقـّدمت للمهـاجرين، اللغوية المهـارات لتحسـين

.بها والاعتراف

العمل سوق على المؤقتة الهجرة تأثير
والسياســات البحـوث وكـانت. العامة النقاشـات في الأساسية الهواجس أحد بها المولودين البلد أهل من السكان وأجور وظائف على الهجرة أثر يظل
أن إلى والتنميـة الاقتصادي التعاون لمنظمة الأولى التقديرات تشير ذلك، ومع. الدائمين المهاجرين على رّكزت قد العمل سوق على الهجرة بأثر المتعلقة
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أو ٪2 يضـيفون نجدهم دولة، 20 أصل من 6 وفي. والتنمية التعاون منظمة بلدان من الكثير في الوظائف سوق كبير بشكل يشغلون المؤقتين المهاجرين
بعـدد مقارنـة المؤقتـة العمالـة مهـاجري من الأكبر النسبة وسويسرا لوكسمبورغ تستقبل الدول، هذه بين ومن. المقيمين العاملين السكان إجمالي إلى أكثر

بيـن مـن أيضـًا هي وإسـرائيل وكوريـا نيوزيلنـدا وتُعد. الأوروبيـة الحرة التجارة منطقة / الأوروبي الاتحاد عمال إلى كبير حد إلى ذلك ويرجع السكان،
التنقـل، حـرة العمالـة من المهــاجرون يشـّكل الأوروبيـة، الحرة التجارة رابطة/الأوروبي الاتحاد دول وفي. المهاجرين لهؤلاء استقبالاً دول خمس أعلى
الأكـبر الإسـهام التنقل حرة المؤقتة العمالة من المهاجرون ويسهم. المقيمين العاملين السكان إجمالي من ٪1 من يقرب ما للحدود، العابرين العمال ومنهم
.والتصنيع الإنشاء قطاعي في

الأسرة شمل لّم ودور الاندماج
في اللاجئين في أعداد زيادة طفرة سياق في سيما لا اللازمة، والسياسات الاندماج في الأسر شمل لّم دور الأخيرة السياسية النقاشات من عدد بحثت

2015/2016.

أزواجهــم أو زوجـاتهم مع يعيشون المـتزوجين المهاجرين من العظمى الغالبية أن والتنمية الاقتصادي التعاون منظمة بلدان تخص جديدة أدلة وتبيّن
بشـأن حاســمة أدلة توجـد ولا. تقريبًـا المنظمـة بلدان جميع في ٪20 من أقل أزواجهـم أو زوجاتهم دون من المهاجرين نسبة وتظل. المضيفة البلدان في

بعـدهم المضـيف البلد إلى زوجـاتهم وصلت الذين الأساسيون المهاجرون كان ناحية، فمن. الأساسي المهاجر على الأسرة شمل لّم بها يؤثر التي الطريقة
فــإنهم أخـرى، ناحيـة ومن. أسرهم شمل لم يتأخر لم الذين المهاجرين عن بكثير أقل أجوًرا أكثر، أو سنوات عشر مرور بعد حتى يجنون، الوقت ببعض
.عمل على للعثور طفيف بشكل احتمالية أكثر

والولايـات والتنميـة التعـاون منظمة في الأوروبيـة البلدان ففي. للنساء بالنسبة خاصة اندماجهم، واحتمالات الأزواج على الشمل لّم في التأخير يؤثر
يتـأخر لم بمن مقارنـة المضـيف البلد في إقامتهم من أكثر أو سنوات خمس بعد الُمضيف البلد للغة أقل إجادة وصولهم تأخر الذين الأزواج يبدي المتحدة،

.التعليميـة والنتائـج المضـيف البلد لغة إجادة حيث من خاصة الطويلة، التأخر حالات بسبب بقوة المهاجرين الأطفال دمج نتائج كذلك تتأثر وقد. شملهم لّم
.صغار أطفال لديهم يكون عندما خاصة طويلة، لساعات والعمل وظائف على للعثور قابلية أكثر معهم آبائهم يعيش الذين البالغون المهاجرون ويعد

النتائج أبرز
مرة الارتفاع في والتنمية الاقتصادي التعاون منظمة دول إلى الدائمة الهجرة تدفقات بدأت ،2017و 2016 عامي بين ٪4 بنسبة تراجعها بعد•

.الأولية للبيانات وفقًا وذلك جديد، دائم مهاجر مليون 5.3 حوالي لتبلغ) ٪2 قدرها بزيادة( 2018 عام في أخرى
مقارنة ٪11 قدرها وبزيادة ،2017 عام في والتنمية الاقتصادي التعاون منظمة بلدان دخلوا المؤقتة العمالة من مهاجر مليون 4.9 من أكثر•

عام في ٪7 بنسبة والتنمية التعاون منظمة بلدان جميع مستوى على العالي التعليم في المسجلين الدوليين الطلاب عدد وارتفع. 2016 بعام
.مليون 3.5 من أكثر إلى ،2016

2.4 بمقدار البلد في المولودين المواطنين نسبة من أقل أي( 2018 في ٪68.3 المهاجرين توظيف ُمعّدل بلغ المنظمة، بلدان في المتوسط في•
.2018و 2017 عامي بين ٪8.7 إلى ٪9.4 من بطالتهم معدل وانخفض) مئوية نقطة

ذلك، من النقيض وعلى. تعليًما الأقل والأشخاص الشباب خاصة المعيّنة، المهاجرين جماعات لبعض صعبًا التوظيف بفرص التمتع يزال لا•
.التوظيف معدلات في الأقوى التحسن) عاًما 64‑55 (والمسنين النساء شهدت

أو التعليم أو التوظيف في 24و 15 بين أعمارهم تتراوح الذين المهاجرين من ٪18 من أكثر يكن لم ،2018 عام في الأوروبي الاتحاد في•
غير البلدان في أقل والتدريب والتعليم التوظيف معدلات تزال ولا. البلد أهل من نظرائهم من% 11 بنسبة مقارنة) NEET (التدريب
.المنظمة من الأوروبية
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