
تقوم مصفوفة تتبّع النزوح يف العراق بجمع البيانات يف املعابر الحدوديّة مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانيّة والجمهورية العربيّة السوّرية وتركيا، 
لَفهم تحرّكات الهجرة يف الرشق األوسط بشكل أفضل1 . وتّم جمع بيانات هذا التقرير باتباع نهجني منفصلني، هام: تعداد جميع املسافرين الذين يدخلون 
2022. ملزيد  العراق أو يغادرونه، وعيّنة استطالعية للمسافرين الذين تم اختيارهم عشوائياً. كام تم جمع البيانات خالل الفرتة بني 2022/6/1 و31 /8/ 
من التفاصيل حول منهجية االستطالع واختيار املشاركني ونقاط العبور الحدودية، يرجى االطالع عىل نظرة عامة عىل املنهجية املنشورة عىل موقع 

مصفوفة تتبع النزوح.

منذ 2022/3/1، ومصفوفة تتبع النزوح تجمع البيانات حول القضايا التي قد تثري مخاوف تتعلق بحامية املسافرين ألغراض العمل عرب نقاط العبور الحدودية 
الخاضعة للرَصد. ويعرض هذا التقرير بيانات عن املسافرين ألغراض العمل؛ إضافة إىل خصائصهم االجتامعية والدميوغرافية الرئيسية ونوع العمل، وعرض 
العمل الذين يسعون إليه، واملؤرشات عىل استغاللهم. مثال ذلك، أداؤهم لعمل ما ضد إرادتهم، أو دون حصولهم عىل األجر املتوقع، أو تلقيهم 

معلومات خاطئة عن طبيعة أو مكان العمل.

1 يبني الرابط التايل، لوحة معلومات تفاعلية تقدم بيانات عن أعداد املسافرين وخصائصهم االجتامعية والدميوغرافية وأسباب سفرهم ووعيهم بأعراض كوفيد-19 والوقاية منه، 
http://iraqdtm.iom.int/Remap#Dashboard :والسكان املعرضني للخطر

2 يشمل ذلك، املسافرين الذين أجابوا عندما سئلوا عن أسباب سفرهم: »تلقيت عرض عمل يف العراق أو يف بلد املقصد« و »أنا أبحث بنشاط عن عمل )لكن بدون عرض(« أو »لقد 
فقدت عميل« أو »مل أجد عمالً«.
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الخارطة 1: املعابر الحدودية وتدفق املسافرين
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