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امللخص التنفيذي
•من أجل فهم تجارب ودوافع واحتياجات العراقيني الذين عادوا من

إىل هناك مبارشة من العراق ( )٪53قبل محاولة السفر إىل البلدان

 2022/2021بشكل افضل ،استخدمت املنظمة الدولية للهجرة يف

اإلمارات العربية املتحدة ( )٪10أو لبنان ( )٪3قبل السفر إىل بيالروسيا

بيالروسيا والبلدان املجاورة خالل أزمة الهجرة البيالروسية يف
العراق شبكتها من فرق التقييم واالستجابة الرسيعة  RARTsإلجراء

مسح للعائدين.

مستجيب وذلك بإستخدام منهجية
•يف شباط  2022ا
ُجري مسح لـ ُ 234
َ

عينات االحالة املتسلسلة وترتاوح اعامر غالبية املستجيبني بني

34-18عاما ( )%77ذكور  %82والغري متزوجني  %60وبسبب تصميم

العينة الغري احتاميل ال ميكن تعميم النتائج املقدمة هنا عىل
مجموعة اوسع من السكان.

•أجرت املنظمة أيضا نقاشات مجتمعية يف محافظتي دهوك
والسليامنية الستكامل الدراسة االستقصائية .وشارك  116فردا ( 63رجال
و  53امرأة) ،مبن فيهم العائدون من بيالروسيا والبلدان املتاخمة

لالتحاد األورويب فضال عن أفراد املجتمع املحيل الذين بقوا يف

العراق ولكنهم ينتمون إىل مجتمعات محلية متأثرة بأزمة الهجرة

يف بيالروسيا.

•كان أكرث من نصف املشاركني يف االستطالع من الذكور العاطلني عن
العمل ويبحثون عن عمل ( ،)% 54ونسبة مشابهة من الحاصلني عىل

التعليم االبتدايئ كأعىل مستوى تعليمي لهم ( .) %48وشكلت اإلناث
 18يف املائة من املستجيبني الذين أجريت معهم مقابالت وترتاوح

اعامر غالبيتهن بني  34 -18سنة ( )%61ومتزوجات ( .)%68ومعظم النساء

الاليئ أجنب عىل االستبيان يعملن من منازلهن بعمل منزيل (.)%56

•سافر معظم املستجيبني للبحث عن عمل يف وجهتهم املقصودة
( .)٪82ذكر نصف املستجيبني ( )٪51أنهم طلبوا اللجوء .من املرجح أن

يقيم طالبو اللجوء يف محافظة بغداد ( )٪81منه يف أربيل ( )٪56أو

دهوك ( )٪36أو السليامنية (.)٪6

•تلقى أكرث من نصف املستجيبني املساعدة عىل الهجرة ( )٪64من بني
هؤالء ،تلقى معظمهم مساعدة من العائلة أو األصدقاء ( )٪58حيث
أبلغ  ٪41عن استخدام مهرب و  ٪38أبلغوا عن تيسري سفرهم من
خالل وكيل سفريات.

•أشار معظم املستجيبني اىل أن وجهتهم النهائية هي احدى بلدان
االتحاد األورويب ( )٪66وكانت املانيا الوجهة املقصودة األكرث شيوعا
( ،)٪35تليها انكلرتا ( )٪24وليتوانيا (.)٪21

رب معظم املستجيبني اكرث من بلد يف طريقهم إىل وجهتهم (.)٪89
•ع َ

من بني هؤالء عرب حوايل نصفهم عن طريق بيالروسيا نفسها وسافروا
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املجاورة لالتحاد األورويب وسافرت نسب أصغر عرب تركيا ( )٪17أو

و/أو بولندا و/أو ليتوانيا.

•عاد نصف املستجيبني إىل العراق من بيالروسيا نفسها ( )٪50وعاد

 ٪41آخرون من ليتوانيا وآخرون من التفيا ( )٪6وبولندا ( )٪2وتركيا ()٪1
عموما ،تلقى  76يف املائة من املستجيبني مساعدة للعودة.

•وردا عىل سؤال حول املساعدة التي يحتاجونها عند العودة ،أشار
معظم املستجيبني إىل ان الحصول عىل عمل ( )٪80والحصول عىل
االئتامن ( )٪58وتختلف احتياجات الحصول عىل املساعدة باختالف

محافظات إقامة املستجيبني ،فعىل سبيل املثال كان االيواء ()%43
ورعاية األطفال ( )% 38أكرث االحتياجات شيوعا التي حددها املستجيبون

من محافظة السليامنية وكان  30يف املائة منهم من اإلناث.

•حدد جميع املستجيبني تقريبا الحاجة إىل تحسني فرص العمل وسبل
العيش أفضل يف املنطقة التي يقيمون فيها حاليا ( .)٪97كام أشار

أكرث من النصف إىل الحاجة إىل الحد من الفساد العام ( )٪59وتحسني

فرص الحصول إىل الخدمات األساسية ( )٪58والحصول عىل االئتامن

(.)٪53

•وردا عىل سؤال عام إذا كانوا سيحاولون الهجرة مرة أخرى ،قال  29يف

املائة فقط من املستجيبني إنهم سيفعلون ذلك .وكان املستجيبون
الذين يقيمون يف محافظة دهوك هم األكرث عرضة ملحاولة الهجرة

مرة أخرى بنسبة  % 50من مل يبتوا يف موضوع الهجرة او لديهم النية.
•وعىل الرغم من الصعوبات العديدة التي واجهها املستجيبون أثناء
محاولتهم الهجرة وعند عودتهم فمن املرجح أن تستمر الضغوط
االقتصادية واالجتامعية  -السياسية الكامنة وراء الهجرة ال سيام بني
الرجال والذين يعانون من نقص العاملة ويبحثون عن فرص عمل يف

الخارج.

•املساعدة عىل إعادة اإلدماج التي تلبي االحتياجات األساسية للعائدين
مبا يف ذلك االحتياجات االجتامعية -واالقتصادية واالجتامعية والنفسية
أمر بالغ األهمية لضامن إعادة اإلدماج املستدام ألولئك الذين عادوا

إىل العراق من بيالروسيا وبلدان االتحاد األورويب.

•ويخلص التقرير إىل أن توسيع نطاق عمليات الرصد وجمع البيانات يف
منافذ الخروج من العراق أمر رضوري لتوقع حجم الهجرة التي قد

تؤدي إىل األزمات وتحسني إدارة الهجرة املنظمة والحمالت اإلعالمية
األكرث استهدافا ،والربامج األكرث فعالية إلعادة اإلدماج.
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السياق
تعرض آالف العراقيني اىل املضايقة والعنف خالل االزمة االخرية يف
َ

مع تعليق الرحالت الجوية من بغداد إىل بيالروسيا يف آب  ،2021بدأ

بيالروسيا وعاد العديد منهم من خالل برنامج املساعدة عىل العودة

املهاجرون املحتملون من العراق يف استخدام طرق بديلة للوصول

التنقالت التي دعمتها ونظمتها حكومة العراق من بيالروسيا والبلدان

والسليامنية .أدت زيادة املهاجرين العراقيني الذين يدخلون بيالروسيا إىل

الطوعية وإعادة اإلدماج  AVRRللمنظمة الدولية للهجرة ومن خالل

املجاورة لالتحاد األورويب  .EUسافر هؤالء املهاجرون املحتملون من

العراق إىل بيالروسيا وليتوانيا والتفيا وبولندا بأعداد كبرية يف النصف
الثاين من عام  .2021ويف سياق املفاوضات بني حكومة بيالروسيا

واالتحاد األورويب حدثت زيادة كبرية يف عدد املهاجرين املحتملني

إىل بيالروسيا ودول االتحاد األورويب املجاورة بضمنها مطارات أربيل

أزمة عندما بدأت قوات األمن البالروسية يف نقل املهاجرين إىل حدود

بيالروسيا مع بولندا وليتوانيا والتفيا .وصاحب ذلك تقاريرعن حدوث أعامل

عنف وإساءات عىل الحدود ضد املهاجرين العراقيني الذين أفيد بأن العديد
منهم مل يتمكنوا من االنتقال إىل أوروبا أو العودة إىل بيالروسيا .ونتيجة

من العراق الذين يسافرون إىل بيالروسيا بسبب تخفيف سياسات منح

لذلك ،يرست حكومة العراق عودة حوايل  3,800مهاجرعراقي .وبدعم من

املهاجرين املحتملني من العراق بنية دخول االتحاد األورويب أو اململكة

للمهاجرين العراقيني من بيالروسيا وبلدان االتحاد األورويب.

التأشريات والحمالت االعالمية عن السفر أدى اىل سفر العديد من هؤالء
املتحدة.

االتحاد األورويب واصلت املنظمة الدولية للهجرة تيسريالعودة الطوعية

املنهجية
لفهم تجارب ودوافع واحتياجات أولئك الذين عادوا من األزمة يف

بيالروسيا بشكل أفضل ،أجرت املنظمة الدولية للهجرة يف العراق دراسة
استقصائية مع  234عائدا يف شباط  .2022وتم تحديد العائدين واالتصال

بهم من قبل الشبكة الوطنية لفرق التقييم واالستجابة الرسيعة التابعة
للمنظمة الدولية للهجرة يف العراق باستخدام منهجية أخذ العينات

يف اطار سلسلة االحالة .كام تم االتصال بالعائدين إذا كانوا قد سجلوا

أسامءهم لدى مكتب للمنظمة الدولية للهجرة للمساعدة عىل العودة
الطوعية واملساعدة عىل إعادة اإلدماج .وأجريت مقابالت شخصية مع
العائدين أو عن طريق الهاتف وطلب منهم الحصول عىل موافقتهم
لالتصال بهم إلجراء دراسات استقصائية يف املستقبل للمشاركة يف
دراسات طولية.

وباإلضافة إىل ذلك ،أجرت املنظمة يف العراق  12نقاش مجتمعي مع

أفراد املجتمع املحيل يف كل من املناطق الحرضية واملخيامت يف
محافظتي دهوك والسليامنية وحرضها ما مجموعه  116مشاركا .وكان من
بني املشاركني أفراد عادوا بأنفسهم من محاوالت الهجرة غري القانونية
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وكذلك أفراد من املجتمع املحيل مل يغادروا العراق ولكنهم تأثروا

باألزمة يف بيالروسيا.

نظرا ألن املشاركني يف االستطالع واملشاركني يف النقاش املجتمعي
كانوا جزءا من عينة غري محتملة فال ميكن تعميم النتائج يف هذا التقرير
عىل مجموعة أوسع من السكان .ومع ذلك ،ونظرا لندرة البيانات املتاحة

عن هذه املجموعة الفرعية من املهاجرين املحتملني ،يهدف هذا

التقرير إىل توجيه املزيد من البحوث والربامج املستهدفة الرامية إىل
دعم الهجرة املنظمة واإلنسانية من العراق وإعادة اإلدماج املستدام

للذين يعودون.

يأيت هذا التقرير يف أعقاب الرصد املسبق للحامية الذي أجرته املنظمة
الدولية للهجرة يف العراق يف ترشين الثاين  ،2021والذي يركز عىل

سكان مخيم اليزيديني يف محافظة دهوك .اعتمدت الدراسة االستقصائية
والنقاش املجتمعي املفصل يف هذا التقرير عىل رؤيا واسعة طالت

مختلف املجتمعات املحلية املنخرطة يف الهجرة غري القانونية.
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سامت املستجيبني املشاركني يف الدراسة االستقصائية
من بني  234مستجيب يف الدراسة االستقصائية تبني أن الغالبية هم يف

وصلت اىل ( ، ) %61ونسبة املتزوجات وصلت اىل ( .) %68مل يتم مقابلة

وغري املتزوجني ( .)%60أما املستجيبات شكلن ما نسبته ( )%18من الذين

قارصين بدون مرافقني قد قاموا بالرحلة.

عمر ما بني  34-18عاما وتشكل ما نسبته ( ،) %77حيث يشكل الذكور ()%82

القارصين ولكن خالل النقاشات املجتمعية ،وضح املشاركون أن هناك

متت مقابلتهم حيث كان عمر الغالبية منهن ما بني  34 -18عاما بنسبة

الشكل  :1النسبة املئوية للمستجينب يف الدراسة االستقصائية حسب العمر ونوع الجنس والحالة االجتامعية
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أرملة

غري متزوج

أكرث من نصف الذكور املشاركني يف الدراسة االستقصائية عاطلون

(مقارنة بــــ  %2فقط من الذكور) .كان حوايل ثلث املستجيبات ما نسبته

ن مهاراتهم الفنية أو املهنية محدودة ؛ وقد حصل
يومي( .)%26كام أ َ

غري متزوجة أو أرملة .إن  41يف املائة من بني املستجيبات االناث قد أكملن

عن العمل ويبحثون عن عمل ( )%54والربع اآلخر منهم كان يعمل بأجر
حوايل نصف املستجيبني من الذكور ()%48عىل التعليم االبتدايئ كأعىل
ن منهمكات
ن كُ ً
ه ً
مستوى درايس .معظم املستيجبات من االناث ( )%56من ُ

يف األعامل املنزلية يف منازلهن .بينام كانت  12يف املائة منهن طالبات

( )%37ممن ترتاوح أعامرهن بني  60 - 35عاما وكانت نسبة مامثلة ()%30
الدراسة االبتدائية و  27يف املائة أكملن الدراسة الثانوية .وعموما ،فان
 12يف املائة فقط من جميع املستجيبني قد أكمل شهادة جامعية او

الدراسة املهنية.

الشكل  :2نسبة املستجيبني حسب أعىل مستوى من التحصيل العلمي والوضع الوظيفي
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)اﻛﻤﻞ  ٦ﺳﻨﻮات دراﺳﻴﺔ(

٪٤١

اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
)اﻛﻤﻞ  ١٢ﺳﻨﺔ دراﺳﻴﺔ(

٪٤٨

اﺟﻮر ﻳﻮﻣﻴﺔ

٪٣٢
٪٢٧

ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص

٪١٠
٪١٢

ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ
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)اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص(
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٪٧

ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺰل
)ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟﺨﺎص(

ونسبة أقل بقليل تقيم يف أربيل ( .)%17وأن مثانية عرش يف املائة من
املستجيبني يقيمون يف بغداد وتسعة يف املائة منهم يف البرصة.

٪٢٦

٪٠
٪٧

٪٠

٪٤

ﻣﻮﻇﻒ
)اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم(

يقيم  %21من املستجيبني يف كل من محافظتي دهوك والسليامنية ،
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٪١٢

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ
)ﻻ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ(

اﻟﺬﻛﻮر

املنظمة الدولية للهجرة

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ

٪٥٤

٪١٢

٪٤
٪٥
٪٢
٪٣
٪٢
٪٠

٪١٢
٪٥٦

اﻻﻧﺎث

وشكل املستجيبني من املحافظات املتبقية ،وخاصة يف وسط وجنوب

العراق نسبة أقل منهم.

الهجرة من العراق اىل دول االتحاد االوريب :دراسة استقصائية عن العائدين من ازمة الهجرة يف بيالروسيا

الشكل  :3نسبة املستجيبني للمسح حسب محافظة اإلقامة

٪٢١

٪٢١

دﻫﻮك

ﺳﻠﻴﺎﻤﻧﻴﺔ

٪١٨
٪١٧

٪٩

أرﺑﻴﻞ

ﺑﻐﺪاد

ﺑﴫة

٪٤

٪٣

٪٣

ﻗﺎدﺳﻴﺔ

ﻛﺮﺑﻼء

ﻧﺠﻒ

بالنسبة ملعظم املشاركني ( )%75يف الدراسة االستقصائية ،كانت هذه

٪١

٪١

٪١

>٪١

>٪١

ﺑﺎﺑﻞ

ﻣﻴﺴﺎن

ذي ﻗﺎر

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

واﺳﻂ

( )%34منهم وسافر الربع اآلخر مع األصدقاء أو الجريان ( .)%27يف حني

محاولتهم األوىل للهجرة من العراق وكان حواىل ربع املستجيبني ()%27

سافرت ( )%90النساء مع رب االرسة او افراد األرسة وأن اعداد قليلة جدا من

من الذكور قد هاجروا من قبل وحاولت  12يف املائة من االناث الهجرة من

املستجيبني كان من النازحني داخليا قبل محاولة الهجرة ( %5بشكل عام).

قبل .وسافر حوايل ثلث الرجال مع عائالتهم ( )%36منهم أو مبفردهم
الشكل  :4النسبة املئوية للمستجيبني حسب املرافقني يف السفر

٪٣٦

ﻣﻊ رب اﻻﴎة
او اﻓﺮا د اﻻﴎة

٪٩٠
٪٣٤

ﻤﺑﻔﺮدﻫﻢ

ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎء
او ﺟﺮﻴان

ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﺷﺨﺎص ﻣﺠﻬﻮﻟﻦﻴ

٪٧
٪٢٧
٪٢
٪٢
٪٠
اﻟﺬﻛﻮر
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اﻻﻧﺎث

الهجرة من العراق اىل دول االتحاد االوريب :دراسة استقصائية عن العائدين من ازمة الهجرة يف بيالروسيا

الهجرة :الدوافع واملساعدة والرحلة
الدوافع
عند سؤالهم عن سبب محاولتهم الهجرة  ،أجاب معظم املستجيبني

كردستان العراق (البرصة  %65و بغداد  )%60أكرث من تلك املوجودة يف

املجتمعية  ،ذكر املشاركون إنه حتى أولئك الذين يحملون مؤهالت معرتف

كانت نسبة املستجيبون من الذكور الذين ذكروا هذا السبب اكرث مقارنة

( )%28منهم البحث عن عمل يف وجهتهم املقصودة .يف النقاشات
بها يجدون صعوبة يف العثور عىل فرص عمل وعمل كريم يف العراق.
كام ذكر حوايل نصف ( )%51املشاركني يف الدراسة االستقصائية أنهم
كانوا يسعون للحصول عىل اللجوء .كانت نسبة املستجيبني الذين ذكروا هذا
السبب أعىل وبشكل ملحوظ بني أولئك الذين يقيمون عادة يف محافظة

بغداد ( )%81مقارنة باربيل ( )%56أو دهوك ( )%36أو السليامنية (.)%6

تم اإلبالغ بشكل متكرر عن اإلحباط أو انعدام األمل يف تحسن الوضع

السيايس بشكل متكرر بني أولئك القادمني من املحافظات خارج اقليم

دهوك والسليامنية وأربيل (دهوك والسليامنية كالهام  %34وأربيل .)%31

باملستجيبات من االناث ( %48مقابل  .)%27يف النقاشات املجتمعية أشار

املشاركون اليزيديون عىل وجه التحديد الحواجز املستمرة للعودة إىل
مناطقهم األصلية يف قضاء سنجار مبحافظة نينوى .وكذلك حددوا

استمرار انعدام األمن يف سنجار وانعدام الخدمات وعدم وجود املأوى
املناسب .وقد تم تلخيص الدوافع املعقدة للهجرة من قبل أحد املشاركني
يف النقاشات املجتمعية يف دهوك الذي قال "ميكنني اعطائك مئات

االسباب للذهاب  ،لكن ال يوجد اي سبب للبقاء".

الشكل  :5النسبة املئوية للمستجيبني بحسب أسباب السفر

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ

٪٨٢

ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء

٪٥١

اﻻﺣﺒﺎط اﻟﺴﻴﺎﳼ

٪٤٤

اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻣﻨﻲ
ﻏﺮﻴ اﳌﺴﺘﻘﺮ

٪٢٩

ﻋﺮض ﻋﻤﻞ ﰲ
ﺑﻠﺪ اﳌﻘﺼﺪ

٪١٨

اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ

٪٩

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

٪٨

اﻟﻌﻨﻒ أو اﻻﺿﻄﻬﺎد

٪٧

زﻳﺎرة اﻷﴎة/
ﻢﻟ اﻟﺸﻤﻞ
اﻟﺰواج

٪١

اﻟﻨﺰوح اﳌﻄﻮل

٪١

أﻓﻀﻞ ﻋﺪم اﻟﻘﻮل

٪٠

أﺧﺮى
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٪٣

الهجرة من العراق اىل دول االتحاد االوريب :دراسة استقصائية عن العائدين من ازمة الهجرة يف بيالروسيا

الرحلة
تلقى أكرث من نصف املستجيبني ( )%64شكالً من أشكال املساعدة للهجرة

للمعلومات عن طرق الهجرة غري القانونية واملهربني ووكاالت السفر.

أبلغ  %41ايضا عن استخدام مهريب االشخاص و أفاد  %38عن قيام وكيل

العائلة التي هاجرت بنجاح.

و من بني هؤالء تلقى( )%58منهم مساعدة من العائلة أو األصدقاء.

السفريات بتيسري السفر 1كانت العينات من كل محافظة تختلف يف الحجم

فاملحافظات التي تتلقى املساعدة بشكل ملحوظ من املهرب هي

دهوك ( 20 ،%49مستجيب) والسليامنية ( 17 ،%44مستجيب) وأربيل (،%39

 11مستجيب) .أبلغ سبعة يف املائة فقط من املستجيبني من محافظة

بغداد عن تلقي املساعدة من مهرب ( 3مستجيبني) .من بني الذين تلقوا
املساعدة من املهربني ووكالء السفر حصل ( )%68عىل املعلومات

عن الخدمات من خالل الكالم املتناقل .فقط الثلث منهم ( )%29استخدم
وسائل التواصل االجتامعي لجمع املعلومات.

خالل النقاشات املجتمعية  ،كان الكالم املتناقل ووسائل التواصل
االجتامعي التي حددها املشاركون عىل أنهام املصدران األساسيان

وصف املشاركون تلقي املعلومات من أفراد املجتمع مبا يف ذلك

كام ورد استخدام املهربني ملنصات وسائل التواصل االجتامعي ملشاركة

املعلومات ملسار رحلة الهجرة إىل أوروبا والرتويج لخدماتهم بشكل يف

دقيق وحدد املشاركون يف النقاشات املجتمعية وسائل التواصل مثل

 TikTokو  Facebookو  Instagramو Viberكمصادر للمعلومات

اقرتض حوايل  70يف املائة من املشاركني يف االستطالع أمواالً لتمويل
محاولتهم يف الهجرة رغم أنهم اقرتضوا بشكل شبه حرصي من العائلة

واألصدقاء ( %93من جميع أولئك الذين اقرتضوا املال) .اعتمد نصف

أصول
ً
املستجيبني عىل املدخرات لدفع تكاليف الرحلة( )%53و  /أو باعوا
مثل منازلهم أو أراضيهم أو سياراتهم أو أثاثهم.

الشكل  :6النسبة املئوية للمتسجيبني بحسب كيفية متويل رحلتهم

٪٧٠

اﻗﱰاض اﳌﺎل

٪٥٣

اﳌﺪﺧﺮات

٪٣٦

ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل
ﺑﻴﻊ اﳌﻨﺰل و/او اﻵرض

٪١٨

اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻻﺻﺪﻗﺎء
أو اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق

٪١٧

اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
أو اﻻﺻﺪﻗﺎء ﰲ اﻟﺨﺎرج

٪٣

معلومات عن املخاطر
كان الوعي باملخاطر املرتبطة بالهجرة غري القانونية مختلطًا بني

كانت محفوفة باملخاطر والحوادث مبا يف ذلك العنف واالستغالل وسوء

الرحلة قبل مغادرتهم البلد .ومن بني تلك املخاطر كان االبعاد والجوع /

املعلومات متت مشاركتها عرب وسائل التواصل االجتامعي ومبارشة من

املستجيبني حيث أفاد  37يف املائة فقط أنهم كانوا عىل دراية مبخاطر

العطش وعدم وجود املأوى هم األكرث شيوعاً.

أفاد املشاركون يف النقاشات املجتمعية أن لديهم معرفة جيدة نسبيا
باملخاطر املرتبطة بالهجرة غري القانونية .وازداد هذا الوعي باملخاطر

عندما شارك بعض افراد املجتمع مسار هجرتهم إىل بيالروسيا والتي

1
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ميكن للمستجيبني اختيار أكرث من مصدر واحد للمساعدة يف تسهيل السفر

املنظمة الدولية للهجرة

املعاملة والحرمان املتعمد من الغذاء واملاء .وقال املشاركون إن هذه
قبل أفراد املجتمع الذين اعدوا للرحلة .وعىل الرغم مبعرفتهم باملخاطر
ن ذلك مل يكن مبثابة
املرتبطة مبسار الهجرة كان املشاركني واضحني أ َ

رادع للكثريين :حيث قالت إحدى املشاركات يف النقاشات املجتمعية التي

عقدت يف السليامنية " األحداث األخرية مل ت ُغري رأينا".

الهجرة من العراق اىل دول االتحاد االوريب :دراسة استقصائية عن العائدين من ازمة الهجرة يف بيالروسيا

الشكل  :7النسبة املئوية للمستجيبني عىل االستطالع حسب املخاطر املعروفة بالنسبة ملن هم عىل دراية باملخاطر

٪٧٧

اﻻﺣﺘﺠﺎز

٪٧٢

اﻟﺠﻮع  /اﻟﻌﻄﺶ

٪٦٦

ﺑﺪون ﻣﺄوى

٪٦٠

اﻻﺑﻌﺎد

٪٤٣

اﻟﴪﻗﺔ

٪٣٦

اﻻﺻﺎﺑﺎت

٪٢٧

ﻛﻮﻓﻴﺪ

٪١٧

اﻟﻌﻨﻒ

٪٨

اﻻﺳﺎءة اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ

٪٢

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﴪي

٪١

اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺒﺪﻲﻧ

الوجهة املقصودة
كان معظم املستجيبني ( )%66ينوون أن تكون وجهتهم النهائية واحدة
من دول االتحاد األورويب وكانت أملانيا الوجهة املقصودة األكرث انتشارا
وتشكل ( )%35تليها اململكة املتحدة ( )%24و ليتوانيا (.)%21

2

( )%65اما بالنسبة للمقيمني يف السليامنية كانت وجهتهم يف الغالب

الوصول إىل اململكة املتحدة (.)%56

مل يكن لدى نصف املستجيبني ( )%52أقارب أو أصدقاء يف بلد املقصد.

مييل املستجيبني من كل محافظة أن يكون لديهم وجهة مقصودة.

وأن نسبة أقل بقليل لديها عائلة أو أقارب يف بلد املقصد ( ،)%41عىل

يقيمون عادة يف محافظتي دهوك ( )%52وأربيل ( .)%44يف حني كان

يقيمون عادة يف دهوك (.)%84

فقد كانت أملانيا الوجهة املقصودة األكرث شيوعا بني املستجيبني الذين
معظم املستجيبني من محافظة بغداد يعتزمون الوصول اىل ليتوانيا

الرغم من أن هذه النسبة كانت أعىل بشكل ملحوظ بالنسبة للعائدين الذين

الخريطة  :1نسبة املستجيبني حسب الوجهة املقصودة

ﻓﻨﻠﻨﺪا
اﻟﺴﻮﻳﺪ
اﻟﺮﻨوﻳﺞ

ﻻﺗﻔﻴﺎ
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
ﺑﻴﻼروﺳﻴﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪا

ﻫﻮﻟﻨﺪا

أﳌﺎﻧﻴﺎ

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

ﺳﻮﻳﴪا

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

اﻟﻴﻮﻧﺎن

ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﻦﻴ
>= ٪١
٪٦ - ٢
٪٢٤ - ٧
<= ٪٢٥

2
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قد تكون نسبة املستجيبني الذين ذكروا ليتوانيا عىل أنها وجهتهم املقصودة أكرب من املتوقع بسبب النسبة الكبرية من املستجيبني الذين عادوا من ليتوانيا (.)%41

املنظمة الدولية للهجرة

الهجرة من العراق اىل دول االتحاد االوريب :دراسة استقصائية عن العائدين من ازمة الهجرة يف بيالروسيا

م ِّر غالبية املستجيبني ( )%89عرب دولة واحدة أو أكرث يف طريقهم إىل بلد
املقصد ومن بني هؤالء عرب نصفهم ( )%53تقريبا اىل بيالروسيا نفسها

محاولتهم الهجرة إىل بلدان االتحاد األورويب واجهوا مسارات متعددة

وأن نسبة أقل ( )%17سافرت عرب تركيا ودولة االمارات العربية ( )%10أو

بني بيالروسيا و بولندا و تركيا و ليتوانيا .يبدو أن هذا النمط يوضح كيفية

قادمني من العراق مبارشة) قبل محاولة الدخول اىل البلدان املجاورة.

ومن الجدير بالذكر أن  8يف املائة ممن عربوا عرب بلدان أخرى اثناء

للعبور اىل داخل وخارج بلدان االتحاد األورويب واألكرث شيوعا هو التنقل

لبنان ( )%3قبل السفر اىل بيالروسيا و بولندا و /أو ليتوانيا .و تعكس

محاولة املهاجرون املحتملون دخول دول االتحاد األورويب عرب منافذ

للمهاجرين العراقيني املحتملني ومع تعليق الرحالت الجوية من بغداد

العودة يف نهاية املطاف اىل العراق.

هذه املسارات االنخفاض التدريجي يف رحالت السفر الجوية املتاحة

إىل مينسك يف شهر آب  2021وايضا حظر سفر العراقيني إىل بيالروسيا

دخول مختلفة .مع اقامة عبور يف بلدان خارج االتحاد األورويب قبل

من تركيا يف شهر ترشين الثاين .2021

الخريطة رقم  :2طرق املرور العابر الرئيسية

ﻻﺗﻔﻴﺎ
ﻟﻴﺜﻮاﻧﻴﺎ

ﺑﻴﻼروﺳﻴﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪا

Dahuk

Erbil

Sulaymaniyah

ﺗﺮﻛﻴﺎ

Baghdad

ﻟﺒﻨﺎن

Basrah

ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﻦﻴ
١٠ - ١
UAE
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٢٠ - ١١
> ٢٠

الهجرة من العراق اىل دول االتحاد االوريب :دراسة استقصائية عن العائدين من ازمة الهجرة يف بيالروسيا

العودة واعادة االدماج
املستجيبني من بيالروسيا نفسها وعاد ( )%41اخرون من ليتوانيا .وعاد ()%6

عاد ما يقرب من ثلثي ( )%62املشاركني يف االستطالع اىل العراق يف

منهم من التفيا و ( )%2من بولندا و ( )%1من تركيا.

شهر كانون األول  2021و شهر كانون الثاين  .2022وقد عاد نصف ()%50

الشكل  :8النسبة املئوية للمستجيبني حسب تاريخ العودة

٪٢٩

٪٣٣

٪١٤

٪١٣

٪٥

٢٠٢٢/٢

٪٣

٢٠٢٢/١

٢٠٢١/١٢

٢٠٢١/١١

٢٠٢١/٩

٢٠٢١/١٠

٪١

٪١

٪٠٫٤

٪٠٫٤

٢٠٢١/٨

٢٠٢١/١

٢٠٢٠/١٢

٢٠٢٠/١٠

إحتياجات اعادة االدماج
وردا عىل سؤال حول املساعدة التي بحاجة لها عند عودتهم إىل العراق

عودتهم .باإلضافة إىل ذلك  ،تم تحديد خدمات الصحة النفسية والدعم

 ،أشار معظم املستجيبني ( )%80إىل إمكانية الحصول عىل فرص عمل

النفيس االجتامعي  MHPSSعىل أنها احتياجات مهمة،خاصة بالنسبة

العديد من العائدين قد أنفقوا مدخراتهم بالكامل وأصبحوا مثقلني بالديون

باإلضافة إىل معاناتهم من سوء املعاملة واالستغالل يف الرحلة ووصف

والحصول عىل االئتامن ( .)%85أكد املشاركون يف النقاش املجتمعي أن

ألولئك الذين يعانون من آثار الصدمة التي لحقت بهم أثناء رحلة الهجرة.

يف محاولتهم الهجرة مام جعلهم يف حالة اقتصادية غري مستقرة عند

بعض املشاركني مشاعر العار املرتبطة مبحاولة هجرة فاشلة.

الشكل  :9النسبة املئوية للمستجينب حسب املساعدة املطلوبة عند العودة

٪٨٠

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ

٪٥٨

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﺋﺘﺎﻤن

٪٢٤

ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ

٪٢١

ﻣﺄوى

٪٢٠

اﻟﻨﻘﺪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻮدة

٪١٣

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ

٪١٣
٪١١

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪراﳼ

٪١٠

اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﴘ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ
رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل

٪٩
٪٣

من بني املحافظات األربع التي بها أعداد كبرية من املستجيبني كانت هناك
بعض الفوارق امللحوظة يف املساعدة املطلوبة .ذكر املستجيبون

الذين يقيمون عادة يف بغداد ()%52الحاجة إىل املساعدة القانونية
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ومزيد من املعلومات حول حقوقهم ( )%50باالضافة اىل خدمات الصحة

النفسية والدعم النفيس االجتامعي (.)%40
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حدد املستجيبون الذين يقيمون عادة يف السليامنية ( )%43املساعدات

عيش أفضل يف املنطقة التي يقيمون فيها حاليا .كام أشار أكرث من

ومن الجدير بالذكر أن  30يف املائة من املستجينب من السليامنية كانت

الخدمات األساسية ( )%58والحصول عىل االئتامن ( .)%53كذلك متت

سلط املستجيبون من أربيل الضوء عىل مجموعة متنوعة من املساعدات

مل يكن هناك تباين ملحوظ بني املحافظات فيام يتعلق بالتحسينات

منهم تحسني الوصول إىل الخدمات والتي كانت من بني املساعدات األكرث

بغداد ( )%79كانوا مييلون أكرث لتحديد التحسني املطلوب هو الحد من

يف مجاالت املأوى ورعاية األطفال ( )%38والحصول عىل االئتامن (.)%28

من االناث وهذا يفرس املساعدة املعنية برعاية االطفال.

املطلوبة فقد ذكر ( )%21منهم امكانية الحصول عىل االئتامن و ()%19

شيوعاً .ويف دهوك أشار ثلث املستجيبني بشكل محدد اىل احتياجات
"أخرى" واملساعدة النقدية املبارشة.

النصف ( )%59إىل الحاجة إىل الحد من الفساد وتحسني الوصول إىل

اإلشارة ( )%37بشكل شائع إىل الحاجة إىل ضامن وضع أمني أكرث استقرارا.

املطلوبة؛ ومع ذلك فان املستجيبني الذين يقيمون عادة يف محافظة
الفساد و الواسطة ( )%47ومزيد من املعلومات عن الهجرة غري القانونية

( )%33مقارنة باملحافظات األخرى.

ولدى سؤالهم عن التحسينات املطلوبة يف منطقتهم األصلية ،حدد

جميع املستجيبني تقريبا ( )%97منهم الحاجة إىل توفري فرص عمل وسبل

ﺗﺤﺴﻦﻴ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ/
وﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ

٪٩٧

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد

٪٥٩

ﺗﺤﺴﻦﻴ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

٪٥٨
٪٥٣

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻻﺋﺘﺎﻤن

٪٣٧

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ

٪٢٩

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺳﻄﺔ
زﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

٪٢٠
٪١٣

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﺮﻴ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ
اﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ

٪١٠
٪٤

نوايا الهجرة يف املستقبل
وردا عىل سؤال عام اذا كانوا سيحاولون الهجرة مرة أخرى  ،قال  29يف

املائة فقط من املستجيبني إنهم سيفعلون ذلك .فقد كان املستجيبون

الهجرة مرة أخرى أنهم كانوا ينتظرون حتى فصل الربيع قبل محاولة

املستجيبون الذين يقيمون عادة يف محافظة دهوك األكرث احتامال

السيئة التي يعيشها العراقيون الذين يحاولون الهجرة ميكن تخفيفها

الذكور أكرث ميال للهجرة مرة أخرى من اإلناث ( %31مقارنة بـــــ  .)%24وكان
ملحاولة الهجرة مرة أخرى حيث أن  50يف املائة منهم لديه النية للقيام

مبحاولة أخرى أو أنه مل يقرر بعد .أكرث من نصف الذين ينوون محاولة

الهجرة مرة أخرى يحاولون الوصول اىل املانيا ( )%58و أن ( )%30آخرين
ينوون الوصول اىل اململكة املتحدة
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قال املشاركون يف النقاشات املجتمعية الذين أعربوا عن نيتهم ملحاولة
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الهجرة عرب مسارات غري قانونية .وقد ارتبط ذلك باقرتاح بأن الظروف
عن طريق تأخري املغادرة حتى نهاية الشتاء.

الهجرة من العراق اىل دول االتحاد االوريب :دراسة استقصائية عن العائدين من ازمة الهجرة يف بيالروسيا

الخامتة
وبالنظر اىل الصعوبات العديدة التي واجهها املستجيبون يف محاولتهم

تقوم املنظمة الدولية للهجرة يف العراق بجمع البيانات من العائدين

ن الضغوط االقتصادية واالجتامعية والسياسية الكامنة
مرة أخرى .بيد أ َ

واملهاجرين واملهاجرين املحتملني الذين يدخلون العراق أو يخرجون

الهجرة والعودة  ،رمبا ليس من املستغرب أن يحاول أقل من الثلث الهجرة
التي تم تحديدها من خالل تقييامت املستجيبني للتحسينات املطلوبة يف

مناطق إقامتهم سوف تستمر عىل األرجح يف دفعهم للهجرة وال سيام
بني الشباب والرجال غري العاملني والعاملني دون مستوى مؤهالتهم

الذين يبحثون عن فرص عمل يف الخارج.

تعد مساعدة إعادة اإلدماج التي تلبي االحتياجات األساسية للعائدين مبا

يف ذلك االحتياجات االجتامعية واالقتصادية والنفسية – االجتامعية أمرا ً
بالغ األهمية لضامن إعادة االدماج املستدام ألولئك الذين عادوا إىل

العراق من بيالروسيا ودول االتحاد األورويب.

3
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املشاركني يف هذه الدراسة االستقصائية بانتظام من املسافرين

منه عرب خمس منافذ حدودية رئيسية مع تركيا وجمهورية إيران اإلسالمية
والجمهورية العربية السورية.

3

وكام يتضح من رسعة وحجم األزمة عىل الحدود البيالروسية  ،فإن زيادة

التوسع يف الرصد وجمع البيانات يف منافذ املغادرة من العراق  ،مبا
يف ذلك املطارات أمر رضوري للتنبؤ بأحجام الهجرة التي قد تؤدي
إىل األزمات ولتحسني ادارة شؤون الهجرة واجراء حمالت إعالمية أكرث

استهدافا ووضع برامج فعالة إلعادة اإلدماج.

ميكن االطالع عىل التقارير وادوات املتابعة ومجموعة البيانات من خالل الرابط https://iraqdtm.iom.int/Remap
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