
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 أفضل. إذ تم تصميم هذا الرَصد اللتقاط ووصف 

تدفقات الهجرة . وتّم جمع بيانات هذا التقرير باتباع نهجني منفصلني، هام: تعداد جميع 

املسافرين الذين يدخلون العراق أو يغادرونه، وعيّنة استطالعية للمسافرين الذين تم 

اختيارهم عشوائياً. كام تم جمع البيانات خالل الفرتة بني 2021/12/1 و31 /5/ 2022. ملزيد 

من التفاصيل حول منهجية االستطالع واختيار املشاركني ونقاط العبور الحدودية، يرجى 

االطالع عىل نظرة عامة عىل املنهجية املنشورة عىل موقع مصفوفة تتبع النزوح.  

خالل هذه الفرتة، شهد معرب إبراهيم الخليل أكرب تدفق بلغ 166.481 مسافراً 
و29.317 مركبة عرب هذا املعرب الحدودي، يف حني شهد معرب زرباطية أقل 

حركة مرور بلغت 12.666 مسافراً فقط دون مركبات. وغالباً ما يكون املسافرون 
رجاالً ترتاوح أعامرهم بني 35-60 عاماً يعربون الحدود الدولية لفرتة مؤقتة 
تستغرق أقل من ثالثة أشهر. ومعظم املسافرين لديهم عىل األقل شهادة 
الثانوية أو أعىل، يزاولون أعامالً ُحرّة أو يومية، أو يعملون يف القطاع الخاص. 
كانت نسبة صغرية من املسافرين مسافرة للبحث عن عمل أو لحصولها عىل 
عرض عمل )5٪ من املسافرين املغادرين و 3٪ من املسافرين الوافدين(. 
وبالنسبة للمسافرين الضعفاء، فكان 1٪ من املغادرين منهم يغادرون 
ألسباب إنسانية؛ فيام استعان 1٪ منهم مبهرّب أو سمسار لرتتيب السفر. 
ويف الوقت نفسه سافر 1٪ من املسافرين القادمني مع مجموعة من 

األشخاص املجهولني، األمر الذي يشري إىل الهجرة القامئة عىل العاملة.

التقييم: شملها  التي  الحدودية  املعابر 

خارطة )1(: املعابر الحدودية املَرصودة

مصفوفة تتبّع النزوح يف العراق 
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املسافرون املؤقتون - األفراد الذين يعربون الحدود الدولية ملدة تصل إىل 

ثالثة أشهر.

املهاجرون - املواطنون العراقيون الذين يقيمون يف دولة أخرى.

املهاجرون املحتملون - املواطنون العراقيون الذين يسافرون إىل دولة 

أخرى ملدة ثالثة أشهر عىل األقل، أو يعودون من الخارج بعد ثالثة أشهر عىل 

األقل.

املهاجرون - الرعايا األجانب الذين يقيمون يف العراق.

املهاجرون املحتملون - الرعايا األجانب يف العراق الذين يخططون للبقاء يف 

العراق أكرث من ثالثة أشهر، أو يغادرون بعد االقامة فيه ملدة ثالثة أشهر عىل 

األقل.
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فيشخابور الشالمجةإبراهيم الخليل باشامغ زرباطية
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تركيا سوريا إيران املانیا العراقالسوید

القادمون املغادرون
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املسافرين أنواع 

باستثناء املسافرين املؤقتني ُدَول املقَصد، 

العمل حالة 

أهم ثالثة أسباب للسفر، بحسب املعابر الحدودية

بالنسبة لجميع املسافرين ُدَول األصل، 

القادمني املسافرين  حالة 
0% من املسافرين يسافرون ألغراض إنسانية. عىل سبيل املثال: الجئون أو طالبو لجوء 5% من املسافرين يبحثون عن عمل أو حصلوا عىل فرصة عمل

1% سافروا مع مجموعة من الغرباء0% استعانوا مبهّربني أو سامرسة لرتتيب السفر

املغادرين املسافرين  حالة 
1% من املسافرين يسافرون ألغراض إنسانية. عىل سبيل املثال: الجئون أو طالبو لجوء3% من املسافرين يبحثون عن عمل أو حصلوا عىل فرصة عمل 

1% استعانوا مبهّربني أو سامرسة لرتتيب السفر
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