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عدد الالجين في العالم

صادقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على
الميثاق العالمي بشأن الالجئين (GCR) في 18
كانون األول عام 2018. حقق ذلك الميثاق
فائدة لكل من الالجئين والمجتمعات المضيفة،
 عن تغيير طبيعة القرارات المتخذة بخصوص

ً
فضال

اإلستجابات للتنقل البشري.  ترسم هذه االتفاقية
في الوقت نفسه إطاًرا دولًيا لتقاسم األعباء

والمسؤوليات في مجال الالجئين.
 

تم نشر تقرير مؤشرات GCR األول الذي يغطي
الفترة من 2016 إلى2021 من قبل المفوضية
السامية لشؤون الالجئين في 16 تشرين الثاني
2021. تم إعداد مذكرة المعلومات هذه من قبل
UCLG- لجنة اإلدماج االجتماعي في منظمة
MEWA كتحليل وملخص للمعلومات المذكورة في

التقرير حول منطقة الشرق األوسط وغرب آسيا .
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(GCR) الميثاق العالمي بشأن الالجئين 
و منطقة الشرق األوسط وغرب آسيا 

واحد من كل ثمانية أشخاص في لبنان الجيء
تلك النسبة على مستوى العالم هي واحد من
كل 400 شخص. سبب إرتفاع هذه النسبة في

لبنان هو تواجد الالجئين الفلسطينيين والالجئين
السوريين القادمين بعد عام 2011.

يعيش الجيء من كل 5 الجئين على
مستوى العالم في تركيا

واجهت تركيا التي هي أكبر دولة
مضيفة لالجئين في العالم موجة

هجرة ضخمة خاصة بعد الحرب
األهلية السورية في عام 2011.

لبنانتركيا

عدد النازحين حول العالم

يعيش واحد فقط من بين كل 10 الجئين
في العالم في البلدان المتقدمة.

2016 2021
 84 مليون*

26,6 مليون
2016 2021

65,6 مليون

22,5 مليون

4,4 مليون
2021

عدد طالبي اللجوء في العالم

2,8 مليون

2016 2020
عدد الالجئين الواصلين لحل إعادة التوطين في

العالم

1,4
مليون

عدد الالجئين المحتاجين إلى
حل إعادة التوطين في العالم

عام 2021

 حول العالم
ً
عدد النازحين داخليا

2016 2021
40,2 مليون48 مليون

* يشمل هذا العدد 3.9 مليون فنزويلي نزحوا بحلول منتصف عام 2021

مذكرة معلومات

2016



1-  أفغانستان               471,400  
 

3- سوريا                        421,700
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 يعيش في
ً
 من أصل كل 100 شخصا

ً
69 شخصا

االردن إما بصفته الجيء أو طالب لجوء.
حسب الدراسات فإن نسبة 94% من الشعب

األردني ينظر بشكل إيجابي لالجئين.
تم شمول 8 وزارات في خطة اإلستجابة
األردنية لالجئين، كما تم إصدار 215.000 إذن

عمل لالجئين السوريين في األردن.
يعيش 83٪ من الالجئين في األردن في

المدن، وال يوجد أي منع أو قيود للسفر. 

تم إعطاء الدور المهم الذي تلعبه األردن فيما
يتعلق بالالجئين، وال سيما بخصوص الالجئين
ا خاًصا في التقرير، حيث  يستضيف

ً
السوريين مكان

األردن بعد تركيا ولبنان النسبة األكبر من االجئين
السوريين في العالم ومنطقة MEWA. باإلضافة
إلى الالجئين السوريين، يعيش أكثر من مليوني

الجئ فلسطيني في األردن.
 

 
 

ترتيب دول منطقة MEWA بين أكثر 20 دولة
تستضيف الالجئين

المنتدى العالمي لالجئين (GRF) ومنصات الدعم

تم إنشاء ثالث منصات دعم في نطاق المنتدى العالمي
لالجئين (GRF) في عام 2019 من أجل تنشيط االستجابات
ألزمات الالجئين على المستوى اإلقليمي. إحدى هذه
المنصات كانت استراتيجية الحلول لالجئين األفغان
(Solut�ons Strategy for Afghan Refugees - SSAR)
التي تهدف إلى تحسين وضع الالجئين األفغان في إيران
وباكستان وكذلك أفغانستان. تم دعم أكثر من 2.2 مليون
الجئ أفغاني في باكستان وإيران من خالل سياسات وطنية
شاملة للصحة والتعليم وسبل العيش كجزء من دراسة

.SSAR أجرتها منصة دعم

 من عملية
ً
عدد الالجئين بين أكثر الدول تضررا

 MEWA النزوح في منطقة

Off�c�al Development) المساعدة اإلنمائية الرسمية
 MEWA في منطقة (Ass�stance - ODA

ا للجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون
ً
وفق

االقتصادي والتنمية ((OECD ، حصلت تركيا التي تستضيف
أكبر عدد من الالجئين على 8٪ من المساعدة اإلنمائية
الرسمية بين عامي 2018 و 2019. بينما حصلت األردن
ولبنان مجتمعين على 7٪ من نسبة المساعدات في نفس

الفترة.

1- سوريا                       6.8 مليون
 

3- أفغانستان               2.6 مليون       
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 سوريا          أفغانستان       

1- تركيا                       3.6 مليون

7- لبنان                      856.758

10- إيران                    800.025

11- األردن                 708.308       

مثال من منطقتنا:
 األردن

ترتيب دول منطقة MEWA بين أكثر 5 دول
في أعداد عودة الالجئين

ترتيب دول منطقة MEWA بين الخمس دول التي
تصدر 68٪ من الالجئين على مستوى العالم

عدد النازحين في أفغانستان وسوريا حسب
السنة


