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  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 

 بیان صحفي
 
 

 دراسة جدیدة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي:
 رغم المخاطر السفر على یواصلون إقدامھممن إفریقیا إلى أوروبا  النظامیین غالبیة المھاجرین غیر

 وتكشف عن روابط قویة بین الھجرة والتنمیة النظامیینصوتًا للمھاجرین غیر تعطي  الرائدةالدراسة 
 

 رحلة كابدوا ویالتالذین ن والنظامیالمھاجرون غیر  لن یتوانى - 2019تشرین األول (أكتوبر)  21نیویورك، 
عن تكرار المحاولة على الرغم من معرفتھم بمخاطر الرحلة. فبینما محفوفة بالمخاطر من إفریقیا إلى أوروبا ال الھجرة

طر اخمللیة تعرضھم استطالعدراسة ھم تشمل النظامیین الذینمن المھاجرین غیر  2000المائة من حوالي ب 93أكد 
 .بلدانھمفي  یدفعھم للبقاءالمائة فقط إن زیادة الوعي بالمخاطر كان یمكن أن بن ااثن قرررحلتھم،  خالل

األسوار: أصوات المھاجرین األفارقة غیر  ارتقاءبعنوان رائدة  دراسة التي خلصت إلیھاالنتائج كانت ھذه إحدى 
في قاعدة األدلة العالمیة أساسیة غرات ث لسد (UNDP)اإلنمائي برنامج األمم المتحدة  أجراھا، النظامیین إلى أوروبا

 .النظامیة لجوء المھاجرین للطرق غیر باسبأرسم صورة واضحة عن لوحول ظاھرة الھجرة من أفریقیا إلى أوروبا 

تفند الدراسة العدید من الفرضیات الشائعة حول الھجرة غیر النظامیة من إفریقیا إلى أوروبا، بناًء على استطالع 
بأنھم وصلوا إلى أوروبا من اً جمیعھأقروا  أوروبیة،دولة  13في یقیمون دولة إفریقیة  39مھاجًرا من  1970آلراء 

 .الحمایةاللجوء أو طلبھم ب تعلقت وال نظامیة،خالل وسائل غیر 

النظامیین وأن المھاجرین غیر  ،للھجرةحصول على وظیفة لم یكن الدافع الوحید سعي للأن الإلى  وخلصت الدراسة
 منھم 58 كانإذ المائة  ة.فریقیاإل بلدانھم فيأو ذوي المستوى التعلیمي المنخفض  فقراء"ال"من یكونوا جمیعھم  لم

 قال حوالي ذلك،ومع  .تنافسیة اً سة وقت مغادرتھم، وكان معظم العاملین یكسبون أجوراالدر ینخرطون فيیعملون أو 
ن الكسب أو احتمال أب الواقع،في وقرر ثلثي من تمت مقابلتھم  .یكفيفي المائة من العاملین إنھم ال یكسبون ما  50

 .الكسب في بلدانھم األصلیة لم یمنعھم من السفر

 .ثالث سنوات على األقل في التعلیم أكثر من أقرانھمالذین شملھم االستطالع أمضى وفي المتوسط، 

الضوء على أن الھجرة ھي تسلط األسوار دراسة ارتقاء  إن"دیر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وقال أخیم شتاینر، م
ً وإن كان تقدم ،التنمیةعلى صعید تقدم جمیع أنحاء أفریقیا من  لما تم احرازه في انعكاس  وال تواكبغیر متكافئ  ا

 وتحد من الفرص حصول الشباب على العوائق التي تحول دون إذ أبرزت ھذه الدراسة أنالناس. تطلعات  تھسرع
 قرار الھجرة.  ھؤالء الشباب اتخاذ فيعوامل حاسمة تمثل  ات المتاحة لھماالختیار

خالل عملیة  ھیختبرون وعلى ماالناس عبر القنوات غیر النظامیة  ھجرةمن خالل تسلیط الضوء على سبب " وأضاف
حول دور الحراك البشري في تعزیز التقدم نحو أھداف  حاسم األھمیةنقاش  عزیزت في ھذه الدراسةسھم ت الھجرة

 لتنظیم ھذا الحراك."التنمیة المستدامة وأفضل األسالیب 

الرحلة تكون  عبر قنوات غیر نظامیةمن إفریقیا إلى أوروبا  یھاجرونأنھ بالنسبة للعدید من الذین  ووجدت الدراسة
 ً مقارنة  العمل،بحق قانوني في  ونالبقاء في أوروبا یتمتع ونمن ال یرید غالبیةشیر النتائج إلى أن  إذ تمحددة زمنیا

 .نقطة مئویة 18بھامش كبیر قدره  -بأولئك الذین یرغبون في البقاء 
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 ھمائالتإلى ع الموارد المالیة تحویل" المتمثلة في األساسیة مھمتھمب" قدرتھم على الوفاءلعدم وبرز الشعور بالخزي  
على األقل المائة ب 53حیث حصل  العودة،من  المھاجرین ممن شملھم االستطالعمنع یكعامل رئیسي  ھمجتمعاتمو
 .على نوع من الدعم المالي من أسرھم وأصدقائھم من أجل دفع ثمن رحلتھمھم من

وإذ مثل ما  إلى أسرھم. األموال ونرسلی -المائة ب 78 - منھم كانت الغالبیة العظمى أوروبا،بمجرد وصولھم إلى و
المائة ب 85 كان ذلك المبلغ یوازي في المتوسط، أوروبا،في ھ یكسبون یرسلونھ إلى أسرھم ثلث الدخل الشھري الذي
 .من إجمالي دخلھم الشھري في بلدانھم األصلیة

األجور  الكبیرة في فجوةأن ال إذ بالنساءمقارنة ل االرج بالنسبةفي أوروبا تختلف  العیشووجد التقریر أیًضا أن تجربة 
أكثر من  في أوروبا حیث تكسب النساء أوروبا،بشكل كبیر في  تتحول إلى العكسبین الرجال والنساء في أفریقیا 

 26بنسبة  سابقًا في إفریقیا والذي كان یقل عما یكسبھ الرجال بما كانوا یكسبنھ مقارنةً  ،المائةب 11الرجال بما یعادل 
 .ال یكسبن الالتيحتى بین أولئك  ،إلى أسرھن المالن انت نسبة أعلى من النساء ترسل. كما كائةالمب

نسبة أعلى النساء ب تعرضت حیث لجریمة،ل ما یخص الوقوع عرضةأیًضا فی الفوارق بین الجنسین واضحة وكانت
بشكل أكثر  نوتعرض االستطالع،لجریمة في األشھر الستة التي سبقت إجراء ایا لضحك للوقوع من الرجال قلیالً 

 على وجھ الخصوص. لالعتداء الجنسيملحوظ 

في أفریقیا مع تعزیز فرص االنتقال  اتواضح لمواصلة توسیع الفرص واالختیار بشكلاألسوار  وتدعو دراسة ارتقاء
وذلك تمشیا مع المیثاق العالمي للھجرة اآلمنة والمنظمة  "،المنظمةالھجرة " إلى "للتنظیممن الھجرة "غیر الخاضعة 

التي توثق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  الدراسات الصادرة عنفي سلسلة  ةالثانی ه الدراسة ھيھذوالنظامیة. وتعد 
  .التطرف العنیف الوقوع في براثندفع البعض إلى ت األسباب لىاألو تناولت الدراسةرحالت الشباب األفریقي، حیث 

 

 النظامیین أصوات المھاجرین غیر 

 یسألقد  .لدي ابنة صغیرة .لدیك عائلة ، فعلیك التأكد من حصولھم على الطعام والمأوى والدواء والتعلیمإذا كان "
أي نوع  ني أتسأل بدوريولكن لكي أھاجر. تخلي عن زوجتي وابنتي الرضیعةأكون حتى أ اءباآلمن نوع  أي البعض

 یریما " إذا بقیت ولم أستطع توفیر حیاة كریمة لھم؟اآلباء أكون من 

السیاسات الحاكمة  إال فإنما ما یدفع الناس إلى الھجرة .الھجرة النظر إلى األسباب عبءتقلیل ل جادة محاولة أي "على
وتتدھور الحالة  ،المدارسفتختفي  إلي أي من أشكال التنمیة، تؤديوالتي ال  الفقر، براثن الناس في وقوع التي ترسخ

 سیرج" .الفساد والقمعیعم و الصحیة،

 .عائلتي بعضھم البعضأفراد لم یرى خمس سنوات  فطوال .وطني عائدا إلىأرى نفسي  سنوات،في غضون خمس "
 محمدو" إلى ھنا مجدداً. ال أعتقد أنني سأعود وطني،وعندما أعود إلى  نلتقي فیھ جمیعاً. أتطلع إلىلذلك 

 .الصغیرة وأختي الكبیرة ، واختيأمي وأبي مساعدة. فما كنت أفكر سوى في كسب المالجل أل فعلت كل ما فعلت"
 دریسا " .أوروبا إقدامي على الھجرة إلى ھذا سببوكان  يعل ضغطال ھمھم كان قوة

لم أستطع النوم  .اشتقت لعائلتي كثیرا الغربة.إلى الخارج، قضیت ثالث سنوات وثمانیة أشھر في  ارتحلتعندما "
 دریسا" .وأنا غائب عنھمماذا سیحدث لھم  وأطفالي،كنت أفكر دائًما في عائلتي وزوجتي  .لیال في بعض األحیان

أن نكسب نرید  ؛مثليھناك الكثیر  عمل.الخمول وعدم القیام بأي  فأنا ال أطیق .بدأت العمل عندما كنت صغیراً جداً "
 الھجرة منابالنسبة للكثیرین و مھم.قوت یو ألطفالناونوفر  العمل،ونذھب إلى  الصباح،نرید أن ننھض في  ،عیشنا

. بلد یسمح لنا بالدخولأي في  لكي نعمل الوطن،في التي نخلفھا وراءنا ورعایة أسرنا  أنفسنا،رعایة  تعني قدرتنا على
 سیرج وھذا ما نحارب من أجلھ." ،ذوي فائدةكون نالفكرة ھي أن 

أعرف  كنت .أموالألنني لم أكن أملك أي  كنت أبكي مال، یتبقى معھاإنھ لم  لتقول بي تصلزوجتي ت " حین كانت
 دریسا" ك ولم تكن لدي القدرة على توفیره لھا.إلى المال ھنا مدى حاجتھا

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fjourney-to-extremism.undp.org%252F%26data%3D02%257C01%257Cadam.cathro%2540undp.org%257Cfa010729a9df425d9ff208d753c027b2%257Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%257C0%257C0%257C637069957066423477%26sdata%3DI%252FQrS6bNWkbQm5kH3sNQeRfOv%252Fzbiwf%252F2%252Bv9xy36Q%252BA%253D%26reserved%3D0
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fjourney-to-extremism.undp.org%252F%26data%3D02%257C01%257Cadam.cathro%2540undp.org%257Cfa010729a9df425d9ff208d753c027b2%257Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%257C0%257C0%257C637069957066423477%26sdata%3DI%252FQrS6bNWkbQm5kH3sNQeRfOv%252Fzbiwf%252F2%252Bv9xy36Q%252BA%253D%26reserved%3D0
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fjourney-to-extremism.undp.org%252F%26data%3D02%257C01%257Cadam.cathro%2540undp.org%257Cfa010729a9df425d9ff208d753c027b2%257Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%257C0%257C0%257C637069957066423477%26sdata%3DI%252FQrS6bNWkbQm5kH3sNQeRfOv%252Fzbiwf%252F2%252Bv9xy36Q%252BA%253D%26reserved%3D0
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 .سعداء سیكونونأصدقائي  .سعداء سیكونون أعود،عندما  في على الدوام.یفكرون  فھم أتذكر دائًما أمي وأبي"كنت 
 محمدو ".سأكون سعیدًاوأنا أیضاً 

 

 حقائق وأرقام

 .مغادرتھمالمائة) وقت ب 9سة (افي الدرمنخرطین المائة) أو ب 49إما یكسبون ( ة آراءھمالمائة من المستطلعب 58كان 
  .في السیاق الوطني یاتنافسمستوى دخلھم یعتبر  فكان كسبونتی كانوا بالنسبة لغالبیة أولئك الذینو

 ھمقرار حددتأحد العوامل التي  الكسب،أو احتمال  المستطلعة آراءھم لم یكن الكسبالمائة من ب 66بالنسبة إلى 
 .الرحیلب

 حیث أشار العدید منھم إلى حكوماتھم،أنھم عوملوا بشكل غیر عادل من قبل المستطلعة آراءھم المائة من ب 62شعر 
 .العادلةالمعاملة غیر ب إلحساسھمالسیاسیة كأسباب  ئھموآرا يالعرق انتمائھم

 على للتأثیروفر أي فرصة تھم لم انفي بلد ة الحاكمةیُسمع أو أن النظم السیاسییكن  المائة أن صوتھم لمب 77رأى 
 .الحكومة قرارات

 .أوروباأن "ال شيء" كان سیغیر قرارھم بالھجرة إلى من المستطلعة آراءھم المائة ب 41قال 

 .حتى من حیث القیمة الحقیقیة أفریقیا،في  ما یكسبھمتوسط في أوروبا یفوق بكثیر  ما یكسبھ الفردمتوسط 

أقل قلیالً  لذویھم كسبون (سواء في أفریقیا وأوروبا)تی كانوا الذینبلغ متوسط ما كان یرسلھ المستطلعة آراءھم من بین 
ئة من حیث القیمة االمب 90ئة من إجمالي دخلھم في أفریقیا وأكثر من االمب 85ثلث دخلھم األوروبي، وھو ما یمثل  من

 .الحقیقیة

ھن بلدانأقل نسبیا في  كسب أكثر من نظرائھن من الرجال (مقارنة بمستویات نكسبیالنساء في المتوسط، كانت 
رمان ومستویات الح أقل من مستویات وكن یسجلن ،ذویھن نسب أعلى من الرجالالمال إلى كن یرسلن ، و)األصلیة

 .أعلى من الرفاه

 ةنسب وكانت لدى كسباً للمال. كثراألتشیر النتائج إلى أن أولئك الذین ال یرغبون في العیش بشكل دائم في أوروبا ھم 
 .ذویھم بنسبة أعلىیرسلون األموال إلى كما كانوا الحق القانوني في العمل ب تتمتعأعلى من ھذه المجموعة 

 41مقارنة بـ  عادوا،في المائة ممن لم یرغبوا في اإلقامة الدائمة في أوروبا إن مجتمعاتھم ستكون سعیدة إذا  67قال 
 .في المائة ممن أرادوا العیش بشكل دائم في أوروبا

 

 
 :ل بـاتصاال رجاء اإلعالمیة،المقابالت لترتیب لمزید من المعلومات و

  adam.cathro@undp.org +1 212 906 5326  ثرواآدم ك  نیویوركفي 
  sarah.bel@undp.org +41 799 341 117  بیلسارة   جنیففي 
  ludmila.tiganu@undp.org +32 221 38296  لودمیال تیغانو  بروكسلفي 

 
 
 

 عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
یعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع الناس على كافة مستویات المجتمع للمساعدة في بناء أمم قادرة على الصمود أمام 

 ً  في األزمات، وعلى دفع ودعم ھذا النوع من النمو الذي یحّسن جودة الحیاة بالنسبة للجمیع. یتواجد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي میدانیا
للمزید من  .دولة ومنطقة. ویعمل على توفیر منظور عالمي ورؤیة محلیة ثاقبة من أجل تمكین الشعوب وبناء أمم صامدة 170أكثر من 
 في المنطقة العربیةو  الموقع الدوليت، یرجى زیارة المعلوما
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