
 األمریكیون الجدد في بورتالند، أوریغون 

  لقطة لسمات الدیموغرافیة واالقتصادیة 
  1في المدینة  للمھاجرین

 
، عمل القادة المحلیون في المجتمعات في طول البالد وعرضھا دون كلل أو ملل لضمان حصول كافة أعضاء المجتمع على الخدمات والدعم  19-منذ بدایة جائحة كوفید

األكثر عرضة للفجوات في شبكات  الذي یحتاجونھ. والواقع أن مجموعة السكان من المھاجرین أساسیة في مجھودات االستجابة السریعة في بالدنا وخاصة الفئات 
اسات االستجابة الشاملة في  السالمة االجتماعیة. وسوف یساعدنا فھم ھذه المجموعة السكانیة على إخطار القادة المحلیین على نحو أفضل في إطار استھدافھم لتطبیق سی

 حاالت الطوارئ. 
 
 

 نظرة عامة
 
 

86,356 
 2018المقیمون من المھاجرین، 

 
 
 
 

 
 
 

43,365 
 

المھاجرون من المواطنین  
 المجّنسین بالجنسیة

 2018، األمریكیة
 

14,176 
 

المھاجرون الذین كانوا على  
 2018األرجح الجئین، 

 
2,513 

المھاجرون المؤھلون لالستفادة  
 من قانون القرار المؤجل

،  )DACAللواصلین أطفاالً (
2018 

 

 
 
 

50.2% 
 

  المجّنسیننسبة 
 من المھاجرین،  

2018 
 

16.4% 
نسبة المھاجرین الذین كانوا على  

 2018 األرجح الجئین،
 

2.9% 
نسبة المھاجرین المؤھلین  
لالستفادة من قانون القرار  
المؤجل للواصلین أطفاالً  

(DACA) ،2018 
 

 
 

 اللغة
 

 في المنزل بخالف اإلنجلیزیة أكثر خمس لغات یتحدثھا المھاجرون
 

 %22.3 اإلسبانیة

 %11.5 الفیتنامیة

 %8.9 الصینیة

 %7.1 الروسیة

 %2.7 الصومالیة وما یتصل بھا 

، ممن یعیشون في المدینة لدیھم إجادة  24,510من المھاجرین، أو  28.4%
محدودة للغة اإلنجلیزیة. من بینھم، أكثر خمس لغات یتحدثونھا في المنزل  

   االنجلیزیة كانت: بخالف
 

 ) %32.0اإلسبانیة ( —

 )%21.3الفیتنامیة ( —

 )%13.7الصینیة ( —

 )%8.8الروسیة ( —

 ) %3.3األوكرانیة وما یتصل بھا ( —

13.5% 
 نسبة المھاجرین من السكان، 

 2018 

18,335 21.2% 

 من المھاجرین 
 2018قین، غیر الموثّ 

 غیرنسبة المھاجرین 
 2018، الموثّقین

 
 



 لعاملون في الصفوف األمامیةا
 

 
یعمل المھاجرون في صناعات أساسیة ویقومون بأدوار حیویة  

في بورتالند، یعمل تحافظ على دوران عجلة العمل في البالد. 
ة  المھاجرون في الصفوف األولى وكذلك في الصناعات األساسی

 . 19-أثناء أزمة كوفید

 

 تغطیة الرعایة الصحیة
 

 
ال یزال الحصول على الرعایة الصحیة والخدمات الطبیة  

 أمًرا أساسًیا أثناء ھذه الجائحة. 

44,101 
 

 المقیمین من  المھاجرین  نسبة
 صحي، تأمین  لدیھم  لیس  الذین

2018 

 شروط السكن 
 

 
ألقى الضوء   19-الواقع أن االضطراب االقتصادي الذي صاحب جائحة كوفید

 على الحاجة إلى سكن مستقر. 
 
 

 
 أسر المھاجرین:

 ... 2018من بین أسر المھاجرین في 
 )16,882( منازلھم یملكون% 48.6
 ) 17,823( مستأجرین 51.4%

 
 : متحدةموالید الاألسر من 

 ... 2018من بین أسر المھاجرین في 
 ) 124,503( منازلھم یملكون% 54.3
 )104,896( مستأجرین 45.7%

 
 

 رواد األعمال 
 

 
على الرغم من معاناة الكثیر من األمریكیین في محاولة للتكیف مع واقعھم  

فقد واجھ رواد األعمال داخل عدد من  الجدید في ظل اإلغالق االقتصادي، 
ي المدینة على نحو خاص تحدیات  الصناعات األكثر عرضة للمخاطر ف

 شدیدة سببتھا األزمة.

 
 

ما لم یُنص على غیر ذلك، تأتي ھذه البیانات من عیّنات تم أخذھا على   1
وتشیر   2018المجتمع األمریكي من مدار خمس سنوات من استبیان  

 بورتالند، أوریغون.  األرقام إلى مدینة 
. "من المعاناة إلى المرونة: األثر  2017كي الجدید. االقتصاد األمری 2

 االقتصادي لالجئین في أمریكا." 
تتضمن ھذه الصناعات السكك الحدیدیة، والمیاه، والشاحنات،   3

  والحافالت والنقل العام، وخدمة البرید، وشركاتوالمواسیر، والنقل، 
 . والمستودعات والتخزینالشحن والمراسلة، 

مثل الفنادق،  تتضمن الضیافة السكن وصناعات خدمات الطعام،   4
 والمخیّمات، والمطاعم، والبارات. 

 تتضمن الخدمات العامة الخدمات الشخصیة (مثل خدمات الغسیل، 5
والخدمات  الصیانة)، والمنظمات الدینیة، ومحال الحالقة، واإلصالح و

 االجتماعیة، واالتحادات العمالیة. 
الترخیص، مثل  تتضمن معظم ھذه الصناعات مھن تتطلب درجة من   6

الخدمات  والخدمات القانونیة، والحسابات، واألبحاث العلمیة، 
 االستشاریة، إلخ. 

 الصناعة المھاجرین عدد 
  نسبة رواد

األعمال من  
 المھاجرین 

 %21.1 الغذائیةوالخدمات المطاعم   5,788

 %20.1 3النقل والتخزین 1,602

  محال البقالة والسوبر  1,523
 ماركت

16.0% 

 %14.9 الرعایة الصحیة  3,649

رواد  دد ع
 الصناعة األعمال 

  نسبة رواد
األعمال من  
 المھاجرین 

 %32.9 4لضیافةا 1,563

 %20.9 5الخدمات العامة 4,238

 %16.4 الرعایة الصحیة  3,493

 %15.9 التشیید والبناء  3,649

 %11.8 6عمالاألخدمات  المھنیون و 12,831

 %11.0 تجارة التجزئة 2,601

28.2%  
 2018عدد المقیمین الذین لیس لدیھم تأمین صحي، 



 

 
 
 

 أوریغون  بورتالند، من  الحضریة المنطقة في  الجدد  األمریكیون
 2017 في للمھاجرین واالقتصادیة الدیمغرافیة لإلسھامات لقطة

 
 
 

 عامة نظرة

303,633 
 ن من المھاجرينیالمقیم

22,790 
 رواد األعمال من المھاجرين

 
 

 نسبة 12.4%
 من المھاجرين

 السكان

 
 
 

 

 دوالر ملیار 2.8
 سددھا التي الضرائب

 2017 المھاجرون،

 

 دوالر  ملیار 8.1
 إنفاق  طاقة

 2017 المھاجرین،
 

 العاملة  القوى الدیموغرافیة الحقائق 

 

 یكونون المدن معظم في المھاجرین فإن ككل، المتحدة الوالیات سائر مثل
 سنة 64و 16 بین ما أعمارھم تتراوح حیث – العمل سن في األرجح على

 برامج في اإلسھام لھم یتیح ما وھو. أمریكا في المولودین بالسكان مقارنة –
 السن كبار مساعدة في األدوار تولي كذلك لھم ویتیح األمریكیة االستحقاق

  .العمر في تقدمھم مع

یتیح لھم تعلیم المھاجرین الفرید سد الفجوة في سوق العمل في كافة  
المھارات، بدایة من مجاالت التقنیة العالیة إلى القطاعات التي تعتمد على  

 العمل الیدوي مثل التشیید والبناء أو خدمات الطعام. 

 

 

 العاملة القوى تعزیز على ساعد قد المھاجرین من السكان نمو أن والواقع
 ملء في الشباب المھاجرون بدأ الموالید، طفرة جیل تقاعد ومع. األمریكیة

 المھاجرین نسبة فإن المحلي، المستوى على. السوق في الحیویة الفجوات تلك
  الذین

یحصلون على درجة علمیة متقدمة تكون على األرجح أعلى من المولودین 
 أقل الثانوي التعلیم من أقل تعلیم على حصولھم احتماالت إن كما  .في أمریكا

 فإن  وعرضھا، البالد طول في المدن، من العدید في. كذلك
 
 
 

الفئة 
 العمرية

نسبة السكان 
في   المولودين

 الخارج 

 المولودين  
في الواليات 

 المتحدة
 
0-15 4.6% 21.3% 

 
16-64 82.4 % 64% 

 
65 + 13% 14.7% 

 تعلیم 
 القوى العاملة

 

نسبة السكان 
في   المولودين

 الخارج 

 المولودين  
في الواليات 

 المتحدة
 

التعلیم الثانوي 
 فأقل 

21.2 % 4.7% 

 
التعلیم الثانوي 

 الكلیةوجزء من 
43.9% 53.7 % 

 
شھادة  

 البكالوريوس 
19.1% 26.5 % 

 
 %15.1 % 15.9 شھادة علیا 



 

 اإلنفاق  وطاقة الضرائب

 
 

المھاجرین بمئات الملیارات  في جمیع أنحاء البالد، تسھم أسر  
  من الدوالرات في دخل االتحاد الفیدرالي، ودخل الوالیة، 

والضرائب المحلیة في جمیع أنحاء البالد كما أن لدیھم طاقة  
 على حتى كبیر، اقتصادي تأثیر إنفاق كبیرة. وھذا یمنحھم 

یساعدون في دعم المجتمعات المحلیة   حیث المحلي، المستوى
    كین. باعتبارھم مستھل 

 ملیار دوالر 8.1 ملیار دوالر  11

 
 

 ملیون دوالر  816.7 ضرائب الوالیة والضرائب المحلیة المدفوعة
   

 ملیار دوالر  2 الضرائب االتحادیة المدفوعة
 

 دوالر  ملیار  2.8 المدفوعة  الضرائب إجمالي
 اإلنفاق  طاقة إجمالي المھاجرین أسر  دخل

 
 

 أكبر  نسبة على  تحتوي  التي األساسیة الصناعات
 التصویت طاقة المھاجرین  العاملین  من

 

 

 للتصویت، واستحقاقھم الجنسیة على المھاجرین من أكبر عدد حصول مع
 .االنتخابات صنادیق في أكبر قوة یكتسبون فإنھم
 العقد خالل الناخبین المھاجرین عدد یزید أن المتوقع من فقط ولیس 
 الوالیات  بعض في ھذا وقتنا في وحتى بل، القادم،

والمدن، فإن الناخبون المولودین في الخارج قادرون بالفعل على حسم 
 .نتائج االنتخابات المحلیة

 
146,306 

المھاجرون الذين يتمتعون بحق التصويت

 المنازل ملكیة
 

 
 القطاع ثروة بناء في المساعدة في ھاًما دوًرا المھاجرة األسر لعبت لطالما

 ملیون 40 من أكثر زاد األخیرة، العقود وفي. المتحدة الوالیات في السكني
. دوالر تریلیون 3.7 بمبلغ السكني القطاع ثروة من البالد في مجتمعین مھاجر
 من یوم في مضمحلة كانت أحیاء إلى المھاجرین انتقال إلى مرجعھ ذلك ولعل

 للمقیمین جذبًا أكثر وجعلھا المجتمعات إحیاء إعادة على ساعد ما وھو األیام،
 .األمریكیة المتحدة الوالیات في المولودین

 األعمال ریادة
 

 
 ھي الجدیدة األعمال أن حیث األعمال ریادة أھمیة في نغالي أن الصعب نم

 یلعب. األمریكیة المتحدة الوالیات في الوظائف لنمو األساسي المحرك
 أعماالً  یؤسسون حیث – الخصوص وجھ على ذلك في ھاًما دوًرا المھاجرون

. عام جھبو األمریكیة المتحدة الوالیات في السكان من وأسرع أكبر بمعدالت
 الوظائف فرص لخلق ھام مصدر ھو األعمال إطالق في براعتھم أن الواقع

 .البالد أنحاء جمیع في المدن من الكثیر في الجدیدة

73,663 
 

 األعمال رواد عدد ھو ما
 ھذه  في المقیمین المھاجرین

 المنطقة؟ 

 
 المھاجرین تحول معدل ھو ما

 مقارنة أعمال رواد إلى المقیمین
 أمریكا؟ في المولودین بالمقیمین

 %8.4 22,790 مالك المنازل من المھاجرين
 

 
 

 / https://www.newamericaneconomy.org/city/portland: الرابط). 2020" (بورتالند من الحضریة المنطقة: األثر  موقع تحدید: "البیانات مصدر 

الزراعة، والعمل في الغابات، وصید  
 األسماك، والصید البري

 

34.4% 

 
 %22.8 التصنیع 

 
 %21.5 التشیید والبناء 

 
 %18.3 الخدمات العامة

 
 %17.9 السیاحة، والضیافة، والخدمات الترفیھیة

http://www.newamericaneconomy.org/city/portland/%E2%80%8E
http://www.newamericaneconomy.org/city/portland/%E2%80%8E
http://www.newamericaneconomy.org/city/portland/%E2%80%8E
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