
لقد وصلت برامج الُمنظمة الدوليّة للهجرة، على   –أيلول، سبتمبر  8

مليون شخٍص على ُمستوى اإلقليم.  2.4، لما يزيُد عن 4102مدار العام 

لمنطقة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا، في  المكتُب اإلقليميّ ويعرُض 

، العمَل الذي قامت مكاتُب 4102القاهرة، عبر تقريره الّسنوّي للعام 

بلًدا من بلدان المنطقة؛ وهذا التّقريُر ُمتوفٌّر  00الُمنظّمة بإجرائه في 

. ويُوفُّر التّقريُر عرًضا شامًًل لألنشطة اإلنكليزيّةو  العربيّةباللّغتين 

 والُمبادرات، في مجاالت العمليّات وبناء القدرات والّسياسات واألبحاث.

كانت الهجرة في منطقة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا، في العام 

، استجابة لألزمات المُمتّدة والتّحّوالت السياسيّة والتّفاوتات 4102

الّديمغرافيّة وعدم التّكافؤ بين العرض والطّلب في أسواق العمل. 

وإضافةً إلى كون الّشرق األوسط وشمال إفريقيا منطقة فيها عمليّات 

نزوح داخلّي واسعة النّطاق وتدفّقات لجوء من البلدان التي مّزقتها 

الحروب، فهي أيًضا منطقة تُعتبر مكان أصل وعبور ومقصد بالنّسبة 

للعديد من الُمهاجرين من المنطقة وخارجها. وتُعتبر شمال إفريقيا، على 

وجه الخصوِص، منطقة عبور وُمغادرة لكّل الّساعين إلى اللّجوء في 

أعداًدا ُمتزايدة من رحًلت القوارب  4102أوروبّا، وقد شهَد العام 

المحفوفة بالمخاطر، عابرة البحر األبيض الُمتوّسط نحَو أوروبا، وقد 

 .4102تضاعفت هذه األعداد بشكل أكبر في العام 

إّن تدفّقات الهجرة في المنطقة ُمعقّدة بطبيعتها، وغالبًا ما تؤّدي إلى 

أحوال شديدة الّضعف للُمهاجرين الذين قد يكونوا فاّرين من الّصراعات 

أو الّضوائق االقتصاديّة الحاّدة أو المجاعة أو الجفاف؛ أو أن يكونوا 

ضحايا لًلستغًلل أو أطفااًل ُمهاجرين قُّصر غير مصحوبين أو ُمجبرين 

على العودة إلى بلدانهم األصليّة أو أن يكونوا عالقين وانقطعت بهم 

 الّسبل.

لقد أّدت األزمات اإلنسانيّة الُمتواصلة في العراق وليبيا والّسودان 

، إلى جعل المجموعات 4102وسوريا واليمن، على امتداد العام 

الّسكانيّة في هذه البلدان شديدة الّضعف وبحاجة للُمساعدات. وقد شّكل 

األشخاص النّازحون داخليًّا ما يزيد عن نصف تعداد األفراد الذين قامت 

       4102الُمنظّمة الدوليّة للهجرة بالوصول لهم وُمساعدتهم في العام 

(، في حين شّكل 4102% من العام 1.42%، أي أقّل بمعدل 22.2)

 22الًّلجئون والمجموعات الّسكانيّة الُمتضّررة بسبب األزمات قرابة 

%، في 04في المئة من الُمستفيدين من الُمساعدات )ُمقارنة بنسبتهم، 

 (.4102العام 

% من الُمستفيدين من تلك 22وقد كانت سوريا موطنًا لما يزيد عن 

)ُمقارنة بنسبتهم،  4102الُمساعدات، والذين تّم الوصول إليهم في العام 

(، وتلتها الّسودان التي كانت موطنًا لقرابة 4102%، في العام 20

(، وتليها األردن 4102%، في العام 22% )ُمقارنة بنسبتهم، 42.2

 (.4102% في العام 1.2في المئة )ُمقارنة بنسبة  00.4بنسبة 

ويُبيُّن التّقريُر التّحّديات التي تُميُّز المنطقة وفقًا للمجاالت الُمختلفة لعمل 

الُمنظّمة الدوليّة للهجرة في المنطقة: االستجابة لحاالت الطّوارئ 

وُمساعدة الُمهاجرين والتّنمية البشريّة والعمالة وإدارة الحدود وسياسات 

وأبحاث الهجرة. ويقّدم الفصل األخير من التّقرير عرًضا تفصيليًّا 

 لإلحصائيّات الّرئيسيّة لألنشطة والُمستفيدين.

 وما يلي أبرز ما جاء في التّقرير:

عدد الُمستفيدين الذين تّم الوصول إليهم في ُمختلف أنحاء منطقة • 

، في حين كان عدُد  4777351الّشرق األوسط وشمال إفريقيا هو 

 .4102في العام  2222248الُمستفيدين 

نازًحا، وذلك  2288204تّم تحديد عدد إضافّي من النّازحين وقدره •  

باستخدام مصفوفة الُمنظمة الدوليّة للهجرة لتتبّع النّزوح، في كّل من 

 العراق والّسودان

في  0012248تضاعَف عدُد الذين تلقّوا حزم المواد غير الغذائيّة من •  

 4102في العام  4244124، ليصبَح 4102العام 

عدُد األشخاص الذين تلقّوا ُمساعدات المياه والصرف الصحي  • 

، ليصبَح 4102في العام  428221والنظافة العامة ارتفَع من 

  4102في العام  0121424

بلغ عدُد الُمستفيدين من برامج الّرعاية الّصحيّة التي أجرتها الُمنظّمة •  

أشخاص، علًما أّن العدد ازداد عنه في العام  222212الدوليّة للهجرة 

 شخًصا 224282، حيث كان 4102

شخًصا في العام  42424ُمساعدات اإلسكان/المأوى شملت قرابة •  

 شخًصا( 22444، 4102)ُمقارنة بعددهم في العام  4102

 4102التأّمل في العام 
 4102عــام ـلـأصــدر الــمــكــتــُب اإلقــلــيــمــي للـُمـــنــظــمــة الــدولــيّـــة للــهـــجـــرة الــتّـــقـــريــر الـّســنـــوّي ل

ة للِهجرة في الش رق األوسط وشمال إفريقيا: المنظ      تقرير موجزمة الدولي 
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