
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.1 وتّم جمع بيانات هذا التقرير باتباع نهجني منفصلني، هام: تعداد جميع املسافرين الذين يدخلون 
العراق أو يغادرونه، وعيّنة عشوائية من املسافرين. وُجِمَعت البيانات خالل الفرتة من 2022/9/1 ولغاية 2022/11/30. يرجى االطالع عىل “نظرة عامة عىل 

املنهجية” عىل موقع مصفوفة تتبع النزوح للمزيد من التفاصيل حول منهجية املَسح واختيار املستجيبني واملعابر الحدودية. 

 بعد الفرتة السابقة، واصل فريق مصفوفة تتبع النزوح جهوده يف جمع البيانات حول القضايا التي قد تدل عىل مخاطر الحامية واملخاوف التي تعرتي 
املسافرين ألسباب تتعلق بالعمل عرب املعابر الحدودية الخاضعة للرَصد. ويعرض هذا التقرير عدد املسافرين من أجل العمل، إضافة إىل خصائصهم 
االجتامعية والدميوغرافية الرئيسية، ونوع العمل أو عرض العمل الذي يسعون اليه، واملؤرشات املحتملة الستغاللهم، ومنها عىل سبيل املثال؛ العمل 
القرسي أو أداء أي عمل أو نشاط خالفاً إلرادتهم، أو حصولهم عىل أجر أقل من املتوقع، أو تلقي معلومات غري صحيحة حول طبيعة أو محل العمل.2 
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فرتة جمع البيانات: أيلول 2022 – ترشين الثاين 2022
كانون األّول 2022
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الخارطة )1(: املعابر الحدودية املَرصودة وتدفق املسافرين

ميكن االطالع عىل لوحة معلومات تفاعلية وبيانات عن حجم املسافرين وخصائصهم االجتامعية والدميوغرافية وأسباب السفر وهجرة اليد العاملة، عىل موقع مصفوفة   1
https://iraqdtm.iom.int/BorderMonitoring :تتبع النزوح يف العراق

من بني املسافرين من أجل العمل أيضاً، املسافرون الذين أجابوا عندما سئلوا عن أسباب سفرهم كاآليت: “تلقيت عرض عمل يف العراق أو يف بلد املقصد” أو “أنا أبحث   2
بنشاط عن عمل )لكن ال يوجد عرض(” أو “فقدت عميل أو مل أجد عمالً”.

نوع العمل الذي يسعى إليه املسافرون من أجل العمل

الخدمة، الضيافة، املبيعات. )عىل سبيل املثال: صنع الشاي أو القهوة، تقديم الطعام، البيع يف األسواق(

عامل يدوي ماهر. )عىل سبيل املثال: بناء الدور، األعامل والتأسيسات الكهربائية، السباكة، امليكانيك(

القطاع الزراعي والقطاع األسايس )الزراعة، تربية املاشية، صيد األسامك( 

عامل يدوي غري ماهر )بدون تدريب. عىل سبيل املثال: حمل الطابوق( 

عامل املصانع/ العاملني يف القطاع الصناعي

اإلدارة، العمل املكتبي، الخربة )عىل سبيل املثال: موظفو الحكومة، موظفو املنظامت غري الحكومية أو األمم املتحدة(

النقل واملواصالت )عىل سبيل املثال: سياقة الشاحنات، سيارات األجرة، مركبات نقل املسافرين أو البضائع(

األعامل املنزلية )عىل سبيل املثال: إدارة املنزل(
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