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2022ביוני,   16ז'נבה,   

 

נציבות האו"ם לפליטים: ממדי העקירה בעולם הגיעו לשיא חדש, 
 מגמת עלייה הנמשכת זה עשור   בעקבות

 

 לפליטים.  ום הפתרונות  דקדימים את קצב קימהתקדמות מסוימת, קצב העקירה והיקפה    שמסתמנת למרות  

החלו וכעת הוא הגבוה ביותר מאז  בעשור האחרון  מספר האנשים שנאלצו לברוח מבתיהם גדל מדי שנה  
הים  אמר , נמאמץ חדש ומרוכז להשכנת שלוםכדי להפוך מגמה זו על פיה יידרש . שיאי העקירה להישבר

 על ידי נציבות האו"ם לפליטים. 

פי   לפליטיםעל  האו"ם  נציבות  של  השנתי  העולמיות  המגמות  שנת  ,דו"ח  סוף  של   ,2021  עד  מספרם 
עליה של   מיליון,  89.3-ב  סתכםמ  העקורים עקב מלחמה, מעשי אלימות, רדיפה והפרה של זכויות האדם 

  לפני עשור.שהיה  הכפלת המספרבהשוואה לשנה הקודמת והרבה יותר מאחוזים  8

  הנרחבים אחד ממשברי העקירה הכפויה  ובילה להתפתחותו שלהש –מאז, הפלישה הרוסית לאוקראינה 
השנייה    והמואצים העולם  מלחמת  מאז  אחרים עקב  ו  – ביותר  חירום  אפגניסטן  ,  מצבי  ועד  מאפריקה 

 מיליון בני אדם.   100ציון דרך דרמטי של אל מעל לאלה חצה מספרם של ,  ובמקומות נוספים

 " המספרים מטפסים  ,  נה בעשור האחרוןבכל שלדברי פיליפו גרנדי, הנציב העליון של האו"ם לפליטים, 
כדי לנקוט בפעולה שתיתן מענה לטרגדיה אנושית זו,  יחדיו  כנס  תתקהילה הבינלאומית  שהמעלה". "או  

 מגמה איומה זו תימשך". או שקיימא,  -פתרון סכסוכים ותספק פתרונות ברייל לתוב

מדינות,    23של כמה סכסוכים ובהתלקחותם של סכסוכים נוספים;    בהסלמתםהשנה שעברה התבלטה  
,  ההמיליון בני אדם, התמודדו עם סכסוכים בעוצמה בינונית או גבו  850שאוכלוסייתן המשולבת עומדת על  

 .  על פי הבנק העולמי

ומותחים עד דק את בינתיים, מחסור במזון, אינפלציה ומשבר האקלים מחמירים את מצוקתם של אנשים,  
 סיוע במצבי משבר רבים נראית עגומה.  השהתחזית למימון , בשעה המענה ההומניטרי

מיליון. חלה עלייה במספר הפליטים שהגיעו לאוגנדה,    27.1-עלה מספרם של הפליטים ל  2021בשנת  
.  ודלות משאבים  רוב הפליטים התארחו במדינות שכנותלמדינות נוספות. גם הפעם,  ם  כמו גוסודאן    צ'אד

 .  11%מיליון, עלייה של  4.6-מספרם של מבקשי המקלט הגיע ל
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  , כיםעקב סכסותם  בתוך מדינבמספר העקורים  ברציפות עלייה    15-בפעם הבשנה שעברה נרשמה גם  
מו למשל עה מהסלמה באלימות או בסכסוכים במקומות מסוימים, כמיליון. העלייה נב  53.2והוא עמד על  

המדינה. שטח  הוביל לבריחתם של מיליונים בתוך    ובאזורים אחריםשבאתיופיה  מיאנמר. הסכסוך בטיגריי  ב
 סאהל גרמו לגלים חדשים של עקירה פנימית, בייחוד בבורקינה פאסו ובצ'אד.     אזור הההתקוממויות ב

והיקפה   לעקורים  ב  משיגים את קצקצב העקירה  הפתרונות  או    –אלהאספקת  לאזור  ארץ  לכגון חזרה 
המגמות העולמיות הופיעו גם שביבי  המגורים, יישוב מחדש או היטמעות במדינת המקלט. עם זאת, בדו"ח  

, וחזר לרמות  2021גדל בשנת    וצאםארצות מלתקווה. מספרם של הפליטים והעקורים הפנימיים שחזרו  
אחוז, אם כי המספרים נותרו    71מרצון על    החזרהשהתקיימו לפני פרוץ מגפת הקורונה, אז עמד היקף   

  צנועים.

שנותרו כאלה  ומשברים קיימים השבים ומתלקחים או  עדים למשברי פליטים חדשים ומחרידים,  בעודנו  " 
, הוסיף  " עקוריםהפתרונות עבור  קידום  ל  יוישנן גם דוגמאות למדינות ולקהילות הפועלות יחד,  בלתי פתורים

  ולם א  –  למשל שיתוף הפעולה האזורי להחזרת תושבי חוף השנהב  – זה קורה במקומות מסוימים  גרנדי. " 
  ." גם במקומות אחריםמשוכפלות ומורחבות צריכות להיות כאלה שחלטות חשובות ה

רכשו אזרחות   81,200-מספרם המשוער של מחוסרי האזרחות, כחל גידול מסוים ב  2021  שבשנת  על אף
הירידה הגדולה ביותר במספרם של מחוסרי האזרחות מאז השקת קמפיין  הי  זו   – או שאזרחותם אושרה  

IBelong  2014בשנת פליטים להאו"ם של נציבות  . 

 – סוף -
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 :  2021ם לפליטים לשנת  מתוך דוח המגמות העולמיות של נציבות האו"   ם עיקריים נתוני

בני אדם נעקרו בכוח ממקומות מגוריהם ברחבי    מיליון  100-תר מיו,  2022עד חודש מאי   •
שו בהעולם עקב רדיפה, סכסוכים, מעשי אלימות, הפרה של זכויות האדם או אירועים ששי

 באופן חמור את הסדר הציבורי.  

 לרבות:מיליון,  89.3עמד מספרם הכולל על  2021בסוף  •

 מיליון פליטים    27.1 ➢

 מיליון פליטים שבתחום אחריותה של נציבות האו"ם לפליטים.     21.3 ▪

 מיליון פליטים פלסטינים שבתחום אחריותה של אונר"א  5.8 ▪

  פנימיים  עקורים מיליון 53.2 ➢

 ט מקל מבקשי מיליון 4.6 ➢

   המדינה לגבולות מחוץ השוהים מוונצואלה עקורים מיליון 4.4 ➢

 

 :   2021בשנת  פליטים ואנשים מוונצואלה שנעקרו לחו"לבקרב  •

o   אחוזים  83מדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית אירחו 

o אחוזים מכלל הפליטים והעקורים  27-מדינות פחות מפותחות העניקו מקלט ל 

o 72  אחוז חיו במדינות השכנות למדינות המוצא שלהם 

o   מיליון פליטים, אוכלוסיית הפליטים הגדולה ביותר בעולם, ואחריה    3.8טורקיה אירחה כמעט
מיליון    1.8מיליון(. קולומביה אירחה    1.3מיליון( ו גרמניה )  1.5מיליון(, פקיסטן )  1.5אוגנדה )

 מדינה. מתושבי ונצואלה שנעקרו אל מחוץ לגבולות ה

o (  14מתוך    1(, אחריה ירדן )8מתוך    1בנון אירחה את המספר הגדול ביותר של פליטים לנפש )ל
(. יחסית לאוכלוסייתו הלאומית, האי ארובה אירח את המספר הגדול ביותר  23מתוך    1וטורקיה )

 (. 10מתוך  1( ואחריו קוראסאו )6מתוך  1מחוץ למדינתם )אל של תושבי ונצואלה שנעקרו 

o ( הגיעו מחמש מדינות בלבד   69יותר משני שלישים )4.6מיליון(, ונצואלה )  6.8: סוריה )אחוז  
 מיליון(.   1.2מיליון( ומיאנמר ) 2.4מיליון(, דרום סודן ) 2.7אפגניסטן )  מיליון(,
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כך  )  מיליון פליטים, מבקשי מקלט ומהגרים מוונצואלה  6.1היו ברחבי העולם    2021בשנת   •
  דווח באמצעות פלטפורמת התיאום לפליטים ומהגרים מוונצואלה(.

. ארצות הברית קיבלה את מספר מיליון בקשות מקלט חדשות  1.4מבקשי מקלט הגישו   •
( בעולם  ביותר  הגדול  הפרטניות  המקלט  )188,900בקשות  גרמניה  ואחריה   ,)148,200  ,)

 (.  90,200( וצרפת )108,500(, קוסטה ריקה )132,700מקסיקו )
 

o 5.7    מיליון עקורים    5.3, לרבות  2021  במהלך-מיליון עקורים חזרו לאזורים או למדינות מהם באו
 פליטים.   429,300-יים ופנימ

 

 :  מידע נוסף / חומרי מולטימדיה

בדף  העולמיות של נציבות האו"ם לפליטים וחבילה נלווית של חומרי מולטימדיה זמינים    דוח המגמות
  .המדיה שלנו

 : הערה 

השנתי של    לדו"ח העולמידו"ח המגמות העולמיות של נציבות האו"ם לפליטים מתפרסם במקביל  
במענה לצורכיהם    האו"ם לפליטים  ציבותנ, המדווח על תוכניותיה ופעילויותיה של  לפליטיםהאו"ם    נציבות

 כמו גם של אוכלוסיות מחוסרות אזרחות מוכרות ברחבי העולם.   שנאלצו לברוח,  אלהשל 

   , אנא צרו קשר עם:בנושא זה למידע נוסף

 בג'נבה: 

   saltmars@unhcr.org  36 99 967 79 41+מתיו סאלטמארש 

   mantoo@unhcr.org  7650 337 79 41+שאביה מנטו, 

 יורק: -בניו

   mahoney@unhcr.org  574 (347) 1+-6552קתרין מהוני,  

 בישראל: 

 
   harel@unhcr.org 118 3240 52(0) 972+ ,הראל  שרון 

 .במרכז המדיה שלנואנא בקרו :  ברחבי העולם -דוברות  תור פרטי קשר יא
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