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ألمقدمة
في عام 2015، إتخذ عشرات اآلالف من العراقيين القرار الصعب 
واآلثار  اللوجستية،  الصعوبات  من  الرغم  على  بمغادرة وطنهم، 
العاطفية المعقدة للرحلة والخطورة على حياتهم.  تمكن العديد منهم 
الوصول الى أوروبا بعد ر حلة شاقة وغالباً خالل أسابيع طويلة.

بعنوان؛   للهجرة  الدولية  المنظمة  قبل  المعدة من  الدراسة  إن هذه 
»تدفقات الهجرة من العراق الى أوروبا« والتي يتم تمويلها من 
إلستكشاف  هي  المتحدة  المملكة  في  الدولية  التنمية  وزارة  قبل 
تجارب المهاجرين العراقيين وللوصول الى َفهْم أفضل لدوافعهم 
بخصوص عملية اتخاذ القرار  والرحلة والنوايا المستقبلية.   وأن 
البيانات التي تم جمعها تقدم نظرة معمقة للملف الشخصي لهؤالء 
المهاجرين وخبراتهم الشاملة وتعطي مؤشراً لمعظم األمور التي 

واجهتهم.

وكانون  الثاني  تشرين  شهري  في  أجرَي  الذي  البحث  إعتمد 
األول من عام 2015، على المنهجية المرسخة وأدوات وشبكات 
مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة. وبالحضور 
الموسع لفرق المنظمة الدولية للهجرة للتقييم واالستجابة السريعة 
الدولية  المنظمة  تمكنت  العراق  انحاء  كافة  في  الخبرة  ذوي  من 

للهجرة إجراء مقابالت مباشرة مع المهاجرين العراقيين في كل من محافظات العراق الثمانية عشر والذين يعيشون حالياً في 16 
دولة أوروبية.

وتم تحديد 473 من المقابالت عن طريق تقنية أخذ سلسلة اإلحالة التي ُحِدَد فيها المهاجرين األوائل من خالل شبكات اإلتصال 
إتصال  شبكات  خالل  من  المهاجرين  من  إضافية  مجموعة  تحديد  تم  وقد  السريعة.  واالستجابة  التقييم  فرق  ألعضاء  الشخصية 
المهاجرين أنفسهم. وفي حين أن هذا األسلوب ال يسمح تعميم نتائج التقرير لكون العينة غير ممثلة إحصائياً إال أنها قدمت العديد من 

المزايا، ألنها كانت مجهولة وتوخت السرية التامة وعموماً فقد جعلت األشخاص الذين تمت مقابلتهم يشعرون بالطمأنينة.  

احد أهم االستنتاجات الرئيسية التي تمخض عنها التقرير هو عدم وجود إجابات قاطعة او متطابقة او متوقعة ومرة اخرى تبرز 
تعقيدات الهجرة. التوقعات بخصوص العالقة المباشرة للعوامل الدافعة الرئيسية بضمنها ديناميات الصراع القائم والظروف المعيشية 
السياسية  البلد الى جانب عوامل الجذب والدفع  النزوح وتردي االوضاع االجتماعية االقتصادية والفرص في ارجاء  في مناطق 

والعرقية الدينية قد أثبتت تعقيداً متعدد الجوانب أكثر مما كان متوقعاً منذ البداية. 

مع ذلك تطمح المنظمة الدولية للهجرة الى إن نتائج هذا البحث ستصبح نقطة انطالق لمراحل بحثية الحقة وبالفعل قامت الدراسة 
بتحديد عدة قضايا يمكن دراستها بصورة اكثر لفهم شمولي لهذه الظاهرة وتشمل على دور المعلومات التي يحصل عليها المهاجرين  
عند عملية اتخاذ القرار وتوقعاتهم. إن المرحلة الثانية من دراسة المنظمة الدولية للهجرة والممولة من قبل وزارة التنمية الدولية في 

المملكة المتحدة قد بدأت بالفعل وذلك بإجراء مقابالت نوعية حول هذه المواضيع وتجربة الهجرة للعائدين.

لكن االهم من ذلك إن هذا التقرير يكشف عن معرفة افضل لقضايا الهجرة في إسلوب شمولي موسع النه من الضروري تحديد 
االحتياجات التي تنشأ من جراء الهجرة. هذه المعلومات ستساعد المنظمة الدولية للهجرة والشركاء في العمل االنساني والحكومات 
والجهات المانحة في تطوير وتوفير مساعدة مستهدفة تخاطب االحتياجات المحددة للمهاجرين العراقيين الذين اتخذوا قرار السفر 

الى اوروبا.

توماس لوثر فايس
مدير البعثة - المنظمة الدولية للهجرة في العراق
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السكان 	  كافة  ُتثّل  بانها  التقرير  هذا  يف  الواردة  النتائج  إعتبار  ميكن  ال 
العراقيني املهاجرين .

ومن 	  عينة عشوائية.  وليس عىل  االحاالت،  التقرير عىل  منهجية  إستندت 
هنا، فإن أي من املعلومات الواردة يف هذا التقرير تشري اىل العينة فقط. 
تلك  تعميم  الميكن  فلذلك  املهاجرين  العراقيني  السكان  كافة  عىل  وليس 

النتائج.

أنها 	  النتائج ال ميكن إعتبارها ممثلة إحصائياً، إال  الرغم من أن هذه  عىل 
تُقدم أفكاراً أساسية يف عملية الهجرة هذه، وأنها تسمح بتحديد العنارص 
الهامة إلبالغ واضعي السياسات وصانعي القرار يف أوروبا والعراق وبلدان 

العبور. 

الغرض
يعرض هذا التقرير نتائج املسح الذي أجرته املنظمة الدولية للهجرة يف العراق 
املمول  املرشوع  إطار  يف    ،٢٠١٥ عام  األول  وكانون  الثاين  ترشين  شهري  خالل 
من قبل وزارة التنمية الدولية التابعة للمملكة املتحدة ؛ “فهم الهجرة املعقدة 
بتتبع  الخاصة  الحمالت  أوروبا  عن طريق  اىل  العراق  من  املهاجرين  لتدفقات 

الحركة وزيادة الوعي”.

وأجري االستطالع بني املهاجرين العراقيني الذين غادروا العراق خالل عام ٢٠١٥ 
التقرير  التي تم جمعها، فإن هذا  الردود  اىل  واملقيمني يف أوروبا حالياً. إستناداً 
يعرض معلومات عن امللف الشخيص للمهاجر وعملية التخطيط للرحلة و إتخاذ 
والنوايا  املقصد  بلد  يف  الحالية  املعيشية  والظروف  الرحلة  وإستكامل  القرار 

للمستقبل. 

املنهجية
وتت  العراق  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  صاغته  الذي  املُنظم  اإلستبيان  وزع 
ترجمته اىل اللغتني الكردية والعربية عىل العراقيني الذين غادروا البالد خالل عام 

٢٠١٥ ويعيشون حالياً يف أوروبا. 

وقد تم تحديد العينة باستخدام تقنية أخذ عينات كرة الثلج واملعروفة أيضاً باسم 
سلسلة اإلحالة. ويقوم هذا األسلوب بتحديد املشاركني عن طريق اإلحالة األولية 
ألفراد املجموعة.  وتستمر  هذه العملية اىل أن يتم التوصل اىل عينة من حجم 
محدد مسبقاً.  وقد تم أخذ عينات كرة الثلج والتي هي تقنية أخذ العينات غري 
االحتاملية املستخدمة لتحديد املواضيع البحثية عندما يكون من الصعب تحديد 

املواضيع أو الوصول اليها نادراً  او التي تجرى يف الخفاء.

للهجرة   الدولية  للمنظمة  التابعة  الرسيعة  واالستجابة  التقييم  فرق  من  وطُلَِب 
عينة  شملت  والتي  املعارف  من  شبكة  خالل  من  العراقيني  املواطنني  تحديد 
املحافظات  كافة  من  أوروبا  اىل  هاجروا  ممن  شخصاً   3٠ من  مكونة  موثوقة 
العراقية الثامنية عرش.  وقامت فرق التقييم واالستجابة الرسيعة باجراء املقابالت 

عرب الهاتف أو السكايب باللغتني العربية والكردية.

لذا فإن أخذ العينات يستند عىل سلسلة اإلحالة وشبكة العالقات الشخصية لفرق 
الفضل  ويعود  للهجرة.  الدولية  للمنظمة  التابعة  الرسيعة  واالستجابة  التقييم 
للتقييم  للهجرة  الدولية  املنظمة  فرق  اىل  بهم  واالتصال  املهاجرين  تحديد  يف 
والعائلة  لألصدقاء  الشخصية  االتصاالت  شبكة  خالل  من  الرسيعة  واالستجابة 
واملعارف  وأيضاً من خالل شبكة من األشخاص الذين هاجروا.  وقد يُشِكل هذا 
ستكون  أكرب  بشكل  الدراسة  هذه  يف  املشاركة  أمكانية  ألن  االختيار.  يف  تحيزاً 

للهجرة.  الدولية  املنظمة  موظفي  مع  مسبقة  اتصاالت  لديهم  الذين  لألشخاص 
ويف نفس الوقت يضمن  الرسية وعدم الكشف عن هويته، جنباً اىل جنب مع 
عالقة الثقة املتبادلة بني االشخاص الذين تتم مقابلتهم وموظفي املنظمة الدولية 
التامة  بالراحة  شعروا  قد  مقابلتهم  تت  الذين  االشخاص  أن  ويفرتض  للهجرة، 

لإلجابة عىل األسئلة الحساسة بشكل صادق.

اإلحصائيات  التقنية ال تثل  عليها عن طريق هذه  الحصول  تم  التي  العينة  إن 
املرجعية غري  معروفة  املجموعة  املهاجرين وذلك ألن  العراقيني  السكان  لكافة 
للمنظمة الدولية للهجرة يف العراق وال تعرف التوزيع الحقيقي من السكان ومن 
العينة. وبالتايل فإن النتائج ال ميكن تعميمها عىل جميع السكان من املهاجرين 

الذين غادروا العراق يف عام ٢٠١٥.

ومهام يُكْن، فإن هذا يسمح للمنظمة الدولية للهجرة الوصول اىل عدد كبري جداً 
الهجرة  ظاهرة  عىل  الضوء  يلقي  الذي  األمر  أوروبا،  يف  املقيمني  املهاجربن  من 
وتحديد العنارص املهمة التي تستحق املزيد من التحقيق يف املرحلة املقبلة من 

املرشوع البحثي.

وقد جمعت املنظمة الدولية للهجرة  يف العراق ما مجموعه ٥٠3 إستبياناً . وقد 
تم استخدام 473 منها ألغراض هذا التحليل يف حني تم استبعاد 3٠ بعد التأكد  

من عدم جودتها كونها ال تلبي معايري األهلية.

يتمحور التقرير عىل النحو التايل:
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مصفوفة  تتبع ومراقبة النزوح

كيف تُقرأ هذه النتائج

ملحة عن الحياة الشخصية للمهاجر يف العراق قبل املغادرة. 1

محافظة املنشأ واالقامة؛	 

الخصائص االجتامعية – الدميغرافية	 

التعليم والتوظيف 	 

إعداد وتنظيم الرحلة. 2

إتخاذ القرار والتخطيط؛	 

إختيار بلد املقصد	 

جمع املعلومات	 

الرحلة. 3

بلد املقصد ، مسار  الرحلة  والطرق 	 

تكوين املجموعة وجمع شمل األرسة	 

املدة والتكلفة	 

التوقعات والحصول عىل الخدمات يف بلد املقصد. 4

الخدمات التي يتوقع الحصول عليها	 

الظروف املعيشية الحالية	 

النوايا للمستقبل 	 
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1. مثال :  امللف الشخيص للمستجيب

املستجيبني بحسب محافظات املنشأ ومحافظة اإلقامة يف وقت املغادرة

يبني الرسم البياين والجدول التايل عدد من املشاركني بحسب محافظة املنشأ ومحافظة اإلقامة يف وقت املغادرة.

الشكل  ١:  املستجيبني حسب محافظة املنشأ ومحافظة اإلقامة يف وقت املغادرة

جدول 1: عدد املستجيبني حسب محافظة املنشأ ومحافظة اإلقامة األخرية يف وقت املغادرة

ومن الجدير  بالذكر أن محافظتي األنبار ونينوى تشمل عدداً كبرياً من 
عدد  ولكن  املحافظتني،  هاتني  من  األصل  يف  هم  والذين  املستطلعني 
قليل منهم يقيم فيها ويعود ذلك عىل األرجح كون األنبار ونينوى من 
بني املحافظات األكرث ترضراً من األزمة الحالية. وبالتايل  مُيكن االستنتاج 
أن العديد من املشاركني أُجرِبوا عىل الفرار من محافظتهم األصلية نتيجة 
األعامل القتالية وأن اغلبهم نزح اىل محافظات أخرى. ولهذا السبب، تم 

االبالغ عن كونهم غري مقيمني يف محافظاتهم.

إن الوضع يف محافظات أقليم كردستان العراق ، أربيل وسليامنية يعترب 
داخلياً  النازحني  االشخاص  تستضيف  التي  املحافظات  كونها  معكوساً 

والقادمني من محافظات اخرى. 

محافظة اإلقامة يف وقت املغادرةمحافظة املنشأاملحافظة

43١8األنبار

٢8٢9بابل

444٥بغداد

٢7٢8البرصة

١9٢8دهوك

343١دياىل

3٢7أربيل

٢9٢7كربالء

١8٢١كركوك

٢3٢4ميسان

١8٢9مثنى

٢83٠نجف

٥٠٢4نينوى

٢٥٢٥قادسية

١8١٠صالح الدين

١8٢9سليامنية

٢٢٢٢ذي قادر

٢6٢6واسط

473473املجموع الكيل

۰

۱۰

۲۰

۳۰

٤۰

٥۰

٦۰

األنبار بابل بغداد البصرة دهوك ديالى أربيل كربالء كركوك ميسان مثنى نجف نينوى قادسية صالح
الدين

سليمانية ذي قادر واسط

محافظة  اإلقامة في وقت المغادرة    محافظة المنشأ
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األنبار

البصرة

ديالى

أربيل

ميسان

مثنى

نجف

نينوى

صالح الدين

كركوك

ذي قادر

بابلواسط

بغداد

دهوك

كربالء

قادسية

سليمانية

عدد املستجيب� حسب  محافظة اإلقامة األخ�ة يف وقت املغادرة

۳۰

عدد املستجيب� حسب محافظة املنشأ 
۱۰ - ۱
۲۰ - ۱۱
۳۰ - ۲۱
٤۰ - ۳۱
٥۰ - ٤۱

خريطة 1  :  عدد املستجيبني حسب محافظة املنشأ و محافظة اإلقامة األخري يف وقت املغادرة
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وطُلَِب من املشاركني أيضاً اإلشارة اىل ما إذا كانت منطقة سكناهم قد تأثرْت بشكل مبارش جراء العمليات العسكرية يف وقت املغادرة و / أو فيام إذا كانت تحت 
سيطرة الجامعات املسلحة.  والميكن إستبعاد الخيارين عن بعضهام البعض . ويُظهر الجدول أدناه عدد املشاركني املقيمني يف املناطق املتأثرة بالعمليات العسكرية 

و / أو تحت سيطرة الجامعات املسلحة مصنفة بحسب محافظة املنشأ.

شكل 2: نسبة النازحني داخلياً وأفراد املجتمع املضيف يف العينة 

الشكل 3: املستجيبني الذين كان قضاء سكناهم يف وقت املغادرة متأثراً بالعمليات العسكرية و / أو تحت سيطرة الجامعات املسلحة

خريطة 2 : عدد النازحني داخلياً يف العينة ، بحسب محافظة املنشأ 

دهوك
۱

كركوك
۲

صالح الدين
۷

نينوى
۲۸

بغداد
۱

ديالى
۳

سليمانية
۲

البصرة
۱

ميسان
۱

األنبار
۳۷

۸۲٪

۱۸٪

 مجتمع مضيف

ً نازح داخليا

۰۱۲۳٤٥٦۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱٤۱٥۱٦۱۷۱۸۱۹۲۰

أنبار
بابل

بغداد
دهوك
ديالى
أربيل

كركوك
نينوى

صالح الدين
سليمانية

 عمليات عسكرية فقط               عمليات عسكرية وجماعات مسلحة جماعات مسلحة فقط

تُظهر الخريطة والرسم البياين أدناه عدد ونسب املستجيبني الذين أبلغوا عن كونهم نازحني داخلياً يف وقت املغادرة باإلضافة اىل التوزيع بحسب محافظاتهم األصلية 

من املهم التأكيد عىل إمكانية أن يكون النازحني داخل محافظتهم  األصلية نفسها. وبالتايل فإن عدد النازحني مُيكن أن يكون أكرث من  الفرق بني املستجيبني بحسب محافظة األصل ومحافظة . ١
اإلقامة يف وقت املغادرة )الجدول ١(. 
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املستجيبني بحسب اإلنتامء العرقي والديني

العرقي  التفصيل  العرقي والديني للمستجيبني يعكس  التفصيل  العينة. ومن املهم مالحظة أن  العرقية والدينية يف  التكوينات  البياين أدناه  يُظهر الجدول والرسم 
والديني يف عموم العراق٢ . ومن الجدير بالذكر  أيضاً  لقد طُلَِب من فريق التقييم واالستجابة الرسيعة بشكل خاص الوصول اىل املهاجرين املنتمني اىل اقليات عرقية 
ودينية للحصول عىل عينة متنوعة. ولكن مل يتسنى الوصول اىل الحصة املطلوبة إعتامداً عىل املحافظة حيث أن هناك إحتاملية يف كون االقليات املتمثلة يف العينة  

التزال أكرث قليالً.

%#اإلنتامء العرقي والديني

49%٢3٢عرب مسلم شيعة

٢9%١37عرب مسلم سنة

٠%٢مسيحي أشوري

١%4مسيحي كلداين

٠%٢مسيحي كردي

٠%١كردي مسلم شيعة

١4%66كردي مسلم سنة

٠%١كردي غري معروف

3%١٢يزيدي

٠%١شبك

٢%8تركامن مسلم شيعة

١%6تركامن مسلم سنة

٠%١غري معروف

473473املجموع الكيل

الشكل 4: املستجيبني بحسب االنتامء العرقي والديني.الجدول 2:  املستجيبني بحسب االنتامء العرقي والديني 

العمر 

يوضح الشكل أدناه توزيع أفراد العينة بحسب العمر : 7٢% من املستجيبني تبلغ 3٠ سنة من العمر أو أقل.

ألشكل 5 :  توزيع املستجيبني بحسب العمر والجنس

۰

٥۰

۱۰۰

۱٥۰
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۲٥۰
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مس
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تر
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لم 

مس
ن 

كما
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ف
رو

مع
ر 

غي

۲۰-۰۲۰٤۰٦۰۸۰۱۰۰۱۲۰۱٤۰۱٦۰
اقل من ۱۸

۱۹-۱۸

۲٤-۲۰

۲۹-۲٥

۳٤-۳۰

۳۹-۳٥

٤-٤٤۰

٤۹-٤٥

٥-٥٤۰

٥۹-٥٥
  فوق ٦۰

نساءر جال

ال تتوفر بيانات رسمية محدثة وتفصيلية لإلنتامء العرقي والديني لعموم الشعب العراقي. لكن التقديرات تعطي مؤرشاً  إرشادياً. ومن حيث االنتامء الديني فإن الغالبية الساحقة من الشعب . ٢
العراقي هم من املسلمني ) وتقدر بأكرث  من 9٥%(  واالغلبية من الشيعة )التي تقدر  بــ 6٠-6٥%( والباقي من الِسنة )3٠-3٥%(. ومن حيث االنتامء العرقي فإن العرب هم اكرب املجموعات 
العرقية ) 7٥-8٠%(  وتليها األكراد )١٥-٢٠%(  والرتكامن  واآلشوريني والكلدان )حوايل ٥%(. وميكن لإلنتامءات العرقية والدينية أن تتداخل، ويعني هذا ان الجامعات العرقية املختلفة قد 

تشرتك يف نفس االنتامء الديني.

معدل العمر:

              29  

متوسط العمر:      

28
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الجنس

تتألف العينة أساساً من املهاجرين الذكور. ويبني هذا الرقم النسب املئوية للذكور واإلناث، تاشياً مع نسبة الذكور اىل اإلناث مبعنى عدد من الرجال لكل إمرأة 
محتسبة يف العينة. 

الحالة االجتامعية

غالبية املستجيبني )حوايل الثلثني( هم غري متزوجني. وتُظهر األرقام أدناه عدد املهاجرين بحسب الحالة االجتامعية يف وقت املغادرة ونسبهم املئوية يف العينة.

نفس العدد تقريباً هو بدون معالني )ال أطفال وال غريهم( يف وقت املغادرة. وتوضح األرقام املذكورة أدناه عدد املهاجرين مع عائالتهم ونسبهم املئوية يف العينة. 

الشكل 7:  النسب املئوية للمستجيبني بحسب الحالة االجتامعية

الشكل 9:  النسب املئوية للمستجيبني بحسب املعالني

الشكل 8:  عدد املستجيبني بحسب الحالة االجتامعية

الشكل 10: عدد املستجيبني الذي لديهم معالني

نسبة  الذكور / اإلناث

١3

عدد األوالد دون السن القانونية

4
عدد البنات دون السن القانونية

٠           الشكل 6:  النسب املئوية للذكور واإلناث يف العينة 

۷٪۹۳٪

٦٦٪ ۳۲٪

۱٪ ۱٪

أعزب متزوج

مطلق /مطلقة أرمل/ أرملة

۳۱۱

۱٥۰

۷ ٥

أعزب متزوج مطلق      أرمل/ أرملة

أطفال
۲٦٪

ال يوجد
٦۷٪

أخرى
۷٪

المعالين

۳۱۸

۱۲٤

۳۱

ال يوجد أطفال أخرى
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التعليم 

مثل املستجيبني درجات متفاوتة يف املستوى التعليمي، فقط ١١% ذكرت بانها قد أكملت الدراسة االبتدائية.

الوضع الوظيفي يف وقت املغادرة   

أبلغ معظم املستجيبني بانهم كانوا يعملون يف وقت املغادرة.  ولكن النصف منهم فقط كان يعمل بدوام كامل.  وهذا يعني أن ٢7% من العينة باكملها كانت لديها 
وظيفة بدوام كامل.

الشكل 11:  املستوى التعليمي النهايئ 

الشكل 12:  عدد املهاجرين العاملني والعاطلني عن العمل

الشكل 13:  الخربة العملية أو املهنية للمستجيبني يف وقت املغادرة 

التعليم الجامعي 

%41

التعليم املتوسط 

 %47

جامعي۳۷٪

ثانوي / المتوسطة   ۲۹٪ 

ثانوي/ أعدادي  ۱۸٪

أبتدائي ۱۱٪

دراسات عليا  ٪٤ أخرى ۱٪

المستوى التعليمي 

يعمل

۲۲۲عاطل عن العمل

۱۲٦٦۲٦۳

دوام جزئي   أحيانادوام كامل

۱۲۰
۱۱٤

٥٤
٥۱

٤۱
۳۷

۱۳
۱۰

۷
٥
۳
۲
۲
۲
۲
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱

۰۲۰٤۰٦۰۸۰۱۰۰۱۲۰۱٤۰
اعمال البيع/ والتجارة

عمل يدوي يتطلب مهارة
إدارة/ سكرتارية/ عمل مكتبي

الحكومة
عمل في مهن يدوية ال تتطلب مهارة

عمل في مهن غير يدوية تتطلب مهارة
اخرى
طالب

تربية الحيوانات/ الزراعة/ وأنشطة الرعي
عامل في مجال الصحة

رياضي
ربة منزل

محام
ممثل مسرحي
سائق تاكسي

بيولوجي
طاه

موظف
مصفف شعر
عازف بيانو

أستاذ في األدب االنجليزي
مطرب

خياط
ُمدرس
كاتب

عاطل عن العمل

%47

يعمل 

%53
يوضح الشكل أدناه املسمى الوظيفي أو الخربة املهنية للمستجيبني يف وقت املغادرة
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يبني الجدول التايل الدخل الشهري للمستجيبني يف وقت املغادرة. مل يذكر أي من املستجيبني بانه كان يحصل عىل أكرث من ٢,٠٠٠ دوالر شهرياً. وأن ما يقرب من ٢9% 
ذكرت انها كانت تكسب أقل من ٢٥٠ دوالر شهرياً.  ويشمل هذا الرقم أيضاً أولئك الذين ليس لديهم دخل عىل االطالق.

الشكل 14:  الدخل الشهري للمستجيبني يف وقت املغادرة

الشكل 15:  السببني الرئيسيني للهجرة

الشكل 16: عدد املستجيبني الذين أبلغوا األرسة أو املعارف قبل املغادرة

۱۳۷

۱۹۰

۱۱٦

۲٤

۳ ۱,٥۰۰ – ۲,۰۰۰  دوالر

۱,۰۰۰ – ۱,٥۰۰  دوالر

٥۰۰ – ۱,۰۰۰     دوالر

۲٥۰ – ٥۰۰       دوالر

أقل من ۲٥۰        دوالر

2. إتخاذ القرار والتنظيم

سبب املغادرة

طُلِب من املستجيبني ذكر إثنني من األسباب الرئيسية التي دفعتهم اىل الهجرة3 .  أشار 379 منهم اىل فقدان األمل يف املستقبل كسبب أول )8٠% من املستجيبني(  
ومل يُقِدم ١٢٠ منهم إجابة ثانية.

دعم إتخاذ القرار

ُسِئَل املستجيبني عام إذا شاركوا نيتهم يف املغادرة مع افراد األرسة واألصدقاء واملعارف . باستطاعة املستجيبني ذكر العديد من الخيارات وحسب اإلقتضاء.

ال يبدو أن قرار الهجرة يُعزى اىل سبب واحد وإمنا ملجموعة من الظروف4. القراءة األولية لهذا الرد هو املستوى العايل من التقلب والشعور بعدم اليقني وعدم  
استقرار الوضع يف العراق.

۲٦٪

۱۰٪

۱۰٪۲٥٪

٦٪

 ٪۳٤ لم  يتم إعطاء أي سبب ثانوي

۸۰٪

السببب ۲

السببب ۱

 العنف المستهدفاإللتحاق بافراد األسرةمخاوف أمنية عامة
فقدان األمل في المستقبلأخرىالبطالة

۲۱۲

٥۹

۳۹۲

األصدقاء

العشيرة

األسرة
83% بلغوا  أرسهم

45% بلغوا  أصدقائهم 

عىل الرغم من أنه سبب كبري ، فإن خيار “فقدان األمل يف املستقبل” لكونه الجواب املتكرر يف املقابالت التي أجريت وجهاً لوجه والزيارات امليدانية ويف االستبيان التجريبي التي سبقت   .3
مرشوع االستبيان الحايل. لذا أعطَي املستجيبني إمكانية اإلشارة اىل الخيار الثاين ملنحهم الفرصة للدخول يف التفاصيل بشكل  أكرث .

سيتم التحقق أكرث من هذه الحاالت عن طريق البحث النوعي خالل املرحلة املقبلة من البحث.  .4
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۰٥۰۱۰۰۱٥۰۲۰۰
المانيا
فنلندا

السويد

النمسا

بلجيكا
هولندا
تركيا

النرويج

المملكة المتحدة
أخرى

دنمارك

فرنسا
إيطاليا

سويسرا

كرواتيا

اليونان
هنغاريا

تكلفة أقل
سهولة الحصول على حق اللجوء
سهولة الحصول على التأشيرة

أسهل للوصول
ً اقارب / وأصدقاء مقيمين في البلد فعليا
أخرى

الدعم املايل

ُسِئَل املستجيبني عن كيفية توفري الدعم املايل لرحلتهم. بامكانهم ذكر العديد من الخيارات وحسب االقتضاء.

الشكل 17:  الدعم املايل الذي تلقاه املستجيبني لتنظيم الرحلة

الشكل 18 : بلد الوجهة املقصودة للمستجيبني وسبب اإلختيار

بلد الوجهة املقصودة يف وقت املغادرة

طُلِب من املستجيبني ذكر الوجهة املقصودة لديهم يف وقت املغادرة والسبب الرئييس وراء هذا الخيار.  تم إختيار  املانيا  بنسبة 47% من املستجيبني وفنلندا بنسبة 
١4% و السويد بنسبة ١٠%.

وعموماً ، كانت األسباب الرئيسية خلف خيارات املستجيبني  االحساس بسهولة  الحصول عىل حق اللجوء  ووجود شبكة من الدعم )أي األقارب او األصدقاء( يف البلد.

يوضح الشكل أدناه بلدان الوجهة املقصودة بحسب األفضلية وأسباب هذا الخيار.

۳٥

۲۳۹

۳٥۹

العشيرة

األسرة

دعم ذاتي
76% إعتمد عىل الوسائل 

املالية الشخصية 

51% إعتمد عىل الدعم 

املايل من األرسة

سهولة الحصول عىل حق اللجوء

%43
اقارب / وأصدقاء مقيمني يف البلد 

فعلياً

%27
أسهل للوصول

%11
سهولة الحصول عىل التأشرية

%11
تكلفة أقل

%8
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جمع املعلومات

ُسِئل املستجيبني عن املعلومات التي تم جمعها للتخطيط لرحلتهم وعن املصادر التي إعتمدوا عليها؛ وأيضا طُلَِب منهم ذكر أهم ثالثة.

يوضح الشكل أدناه نوع املعلومات التي تحتل املرتبة األوىل من ضمن االسباب الثالثة التي يذكرها املستجيبني. وميكن مالحظة أن 43% من املستجيبني تأخذ بنظر 
االعتبار الطرق وتعتربها من أهم املعلومات التي تقوم بجمعها قبل التخطيط لرحلتهم بينام أشار 4٠% منهم اىل التكاليف.

عند النظر يف املعلومات املذكورة  كونها تحتل املراكز الثالثة األكرث أهمية وبرصف النظر عن الرتتيب ففي معظم االحيان كان  طرح موضوع التكاليف بنسبة )%93( 
وتليها الطرق بنسبة  )78%( والنقل بنسبة)%6٠(.

وُسِئَل املستجيبني أيضاً عن مصادر املعلومات التي يُعتَمْد عليها. وعىل وجه الخصوص، فقد طُلَِب منهم ذكر أهم ثالثة مصادر تم استخدامها من حيث األولوية.

الشكل أدناه يٌقدم مصادر املعلومات التي أشار اليها املستجيبني كونها األوىل من حيث األهمية.

الشكل 19: أهم املعلومات التي تم جمعها للتخطيط للرحلة

الشكل 20:  أهم ثالثة مواضيع تخص املعلومات املذكورة يف أغلب االحيان

43% الطرق

40%  التكاليف

 8% الحياة يف بلد 

الوجهة املقصودة

النقل  ۳٪ متطلبات التأشيرة ۰٪

الطرق ٤۳٪
التكاليف٤۰٪

الحياة في بلد الوجهة المقصودة ۸٪

إجراءات طلب اللجوء ٪٦

نوع المعلومات 

٤٤۰
۳٦۸

۲۸۲

۱۳۹ ۱۳۷

٥۳

التكاليف الطرق النقل اجراءات طلب اللجوء الحياة في بلد
الوجهة المقصودة

متطلبات الحصول
 على التأشيرة

الشكل 21:   أهم مصادر املعلومات للتخطيط للرحلة

كالم شفهي ٤۰٪

وسائل التواصل االجتماعي ۲۳٪

أنترنيت ۲۲٪

وكاالت األم المتحدة/ والمنظمات غير الحكومية  ۱٪

التلفزيون ۸٪

أخرى ۲٪

السلطات المحلية
أو المؤسسات ۱٪

الراديو ۰٪
الصحف  المطبوعة ۰٪

نوع المعلومات         

40% كالم شفهي

23%  وسائل التواصل 
االجتامعي

22% أالنرتنيت
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يبني الجدول التايل مصادر املعلومات الثالثة املذكورة يف أغلب االحيان، بغض النظر عن الرتتيب. الكالم الشفهي هو املصدر األكرث تداوالً )8٥%( ويليه االنرتنيت )%8٢( 
وبعدها وسائل التواصل االجتامعي )%8٢(.

ثم طلب من املستجيبني إعطاء وصف تفصييل أكرث للقنوات الرئيسية املتاحة ضمن الكالم الشفهي. وكذلك ُسِئل املستجيبني االشارة لغاية موضوعني

الشكل 22:  مصادر املعلومات التي تم ذكرها ضمن األفضل ثالثة من حيث األهمية

الشكل 23:  القنوات الرئيسية للكالم الشهفي 

الشكل 24:  عدد املستجيبني الذين يعتقدون بأن لديهم معرفة جيدة قبل املغادرة

٤۰۲ ۳۸۹ ۳۸٦

۱۱۰

٤۰

كالم شفهي انترنيت وسائل التواصل
االجتماعي 

التلفزيون السلطات المحلية
 أو المؤسسات

۳٦٪ نشاط أجتماعي

أنشطة إجتماعية ٪۳٦

مكان العمل ٪۱٤

 عن طريق التواصل مع
أحد األشخاص المغادرين ٪۱۲

أخرى  ٪۱

المدرسة/والجامعة ٪۱

 مسجد /مجتمع ديني  ٪۱

  كالم شفهي  القناة 
الرئيسية

36%  نشاط 
أجتامعي

35%  تواصل مبارش 

14% مكان العمل 

اإلرتياح للمعلومات وحس االستعداد 

طُلَِب من املستجيبني أيضاً فيام إذا كانوا يعتقدون بأن لديهم املعرفة والوعي الجيد عن الرحلة باكملها يف وقت املغادرة، وال سيام بخصوص التكاليف ومتطلبات 
الحصول عىل التأشرية يف بلد املقصد والحصول عىل حق اللجوء ومعايري االهلية. الشكل التايل يوضح ما هو عدد املستجيبني الذين لديهم معرفة جيدة عن هذه 

املواضيع األربعة. لقد ُدعَي املستجيبني لإلجابة بنعم أو ال.

۸۱٪ ۷۸٪

٥۳٪ ٥۷٪

 معلومات كافية
قبل المغادرة

معرفة بحق اللجوء معرفة بمتطلبات الحصول على علم بتكاليف الرحلة
ومعايير األهلية 
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و تجدر االشارة اىل أن %47 من اولئك الذين ذكروا بأن لديهم معرفة جيدة عن متطلبات الحصول عىل التأشرية و %46 من اولئك الذين ذكروا بأن لديهم معرفة 
جيدة عن معايري األهلية  وحق اللجوء قد استخدمت الكالم الشفهي كمصدر رئييس للمعلومات.  

ثم طُلَِب من املستجيبني فيام إذا كانوا يشعرون باالرتياح  عن املعلومات التي تم جمعها قبل مغادرة العراق. وعىل الرغم من التشابه النسبي مع السؤال السابق،  
إال  انه كان هناك فارق هام : فالسؤال السابق كان واضح املعامل بخصوص الوعي الذايت )أي هل كان املهاجر عىل معرفة مبا فيه الكفاية قبل مغادرته، وبغض النظر 

عن مدى صعوبة أو سهولة بناء معرفتهم(. وكان السؤال الثاين عن نوعية املعلومات التي حصل عليها املهاجرين.

وبعد مطابقة اإلجابات فإنه من املهم  تسليط الضوء عىل األعداد الكبرية من املهاجرين التي بَلّغت عن كونها راضية عن جمع املعلومات من خالل الكالم الشفهي، 
بغض النظر عن املوضوع. يف الواقع 3١% من  هؤالء غري راضني جداً عن املعلومات التي تم جمعها عن الحياة يف بلد املقصد ، 39% من أولئك الراضني أو الراضني 
جداً عن املعلومات الخاصة باجراءات طلب اللجوء و 4١% من أولئك الراضني عن املعلومات الخاصة مبتطلبات الحصول عىل التأشرية قد حصلوا عىل معلوماتهم عن 

طريق الكالم الشفهي. 

الشكل 25:  مستوى الرىض عن املعلومات التي تم جمعها قبل املغادرة

۱۲

۲٤

۱٥

۱۷

۲۱

۱۲۲

۱۹۱

۲۱۱

۱٥۸

۱٤۸

۱۷۷

۲۳۸

۱٤٤

۱۳٥

۱۷٤

۱۹۳

۲۱۱

۸٦

۱۱۰

۹٤

۱۱۲

۹٥

٥۱

۱۷

۱٦

۸

۱٤

۱٦

۱۱

۹

۰٥۰۱۰۰۱٥۰۲۰۰۲٥۰۳۰۰۳٥۰٤۰۰٤٥۰٥۰۰

الطرق

الكلفة

النقل

متطلبات الحصول على التأشيرة

اجراءات الحصول على
اللجوء السياسي 

الحياة في بلد المقصد

غير راضى جداً غير راضىمحايدراضىراضى جداً
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3.  الرحلة

بلد املقصد

تبني الخريطة التالية توزيع أفراد العينة حسب بلد اإلقامة الحالية يف أوروبا

روسيا

Sweden

فنلندا

النرويج

تركيا

فرنسا

ايران

بولندا

ايطاليا

سوريا

رومانيا

المملكة المتحدة

صربيا

بلغاريا

سلوفاكيا

المانيا

اليونان

النمسا هنغاريا

كرواتيا

 جمهورية التشيك
بلجيكا

دنمارك

سويسرا

هولندا

مقدونيا

العراق

عدد المستجيبين حسب بلد االقامة الحالية
۱,۰۰۰

۱۰۰
٥۰
۱۰۱

الخريطة 3:  عدد املستجيبني حسب بلد االقامة الحالية
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الشكل 26: عدد املستجيبني حسب بلد االقامة الحايل

الشكل 27: املقارنة بني بلدان وجهتهم املقصودة قبل املغادرة وبلدان الوجهة الفعلية

۱۸۰

۷۲
٥٥

٤۳
۳۳

۲٤
۱٤ ۱۰ ۸ ۷ ٦ ٥ ٤ ٤ ٤ ۲ ۲

المانيا فنلندا النمسا السويد هنغاريا تركيا بلجيكا هولندا المملكة المتحدة ايطاليا النرويج كرواتيا الدنمارك فرنسا غير معروف سويسرا     اليونان

بلد املقصد  

يبني الشكل أدناه االختالف بني املستجيبني الذين اشاروا اىل أن البلد املذكور كان وجهتهم املقصودة قبل املغادرة واولئك الذين وصلوا بالفعل اىل ذلك البلد. 

خصوصاً أن البحث أظهر ان ما مجموعه ١44 من املستجيبني )3٠%( مل يصلوا اىل وجهتهم  املقصودة.

۰

٥۰

۱۰۰

۱٥۰

۲۰۰

۲٥۰

بلجيكا النمسا كرواتيا الدنمارك فنلندا فرنسا المانيا اليونان هنغاريا ايطاليا هولندا النرويج السويد سويسرا تركيا المملكة
بلدان الوجهة الفعلية بلدان وجهتهم المقصودة قبل المغادرةالمتحدة    

30%  مل يصلوا 
اىل بلد الوجهة 

املقصودة      

%#نقطة الخروج

٠%١محافظة االنبار/الحدود السورية ) غري رسمي(

٢8%١3١مطار بغداد الدويل

١3%63مطار البرصة الدويل

١%4محافظة دهوك/تركيا )غري رسمي(

١%6محافظة اربيل/ تركيا)غري رسمي(

١١%٥٢مطار أربيل الدويل

٠%١فيش خابور- ارض شبه رسمية

١3%6٢ابراهيم الخليل -ارض رسمية

٢٢%١٠4مطار النجف الدويل

3%١٥محافظة نينوى/الحدود السورية) غري رسمي(

6%3٠مطار السليامنية الدويل

١%4اخرى

473املجموع الكيل            

6% غادروا العراق من خالل 
نقاط الحدود شبه الرسمية او 

الغري رسمية 

4%  ال يستطيعون الوصول اىل 
نقاط الحدود الرسمية 

90% عربوا من خالل تركيا

الجدول 3: نقاط الحدود الرسمية والغري رسمية الرئيسية

نقاط الخروج من العراق

غادر اغلبية املستجيبني )94%( من خالل نقاط العبور الرسمية ومن غادر البلد من خالل نقاط العبور الغري رسمية )4% من مجموع  عينة املستجيبني( مل يتمكنوا 
من الوصول اىل نقاط الحدود الرسمية وهم من محافظات االنبار ونينوى وكال املحافظتني ترضرت من جراء النزاعات. وكان الطريق االكرث اماناً لهم عرب سوريا بإتجاه 

تركيا وذلك لتجنب الخطوط االمامية للقتال.
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الخارطة 4: نقاط الحدود الرسمية والغري رسمية يف العراق

األنبار

بابل

البصرة

دهوك

ديالى

بغداد

أربيل

كربالء

ميسان

 المثنى

نجف

نينوى

قادسية

صالح الدين

كركوكسليمانية

ذي قادر

واسط

خنيرة

كلى رش

بازيان

القائم

ربيعة

الوليد

تريبل

عرعر

مطار بغداد الدولي

مطار النجف الدولي

مطار البصرة الدولي

مطار أربيل الدولي

مطار السليمانية الدولي

ابراهيم خليل
حاجى عمران

باشماق

الشيب

شالمجه

ام القصر

برويزخان

بانه

خسروي

زرباطية

 سرزيري

فشخابور

   نقاط الخروج
        الرسمية، الجو

   الرسمية، البر

غير رسمية، البر

شبه رسمية ( ليست معروفة رسميا على المستوى الفيدرالي)

 نقاط حدودية رسمية مغلقة

نقاط عبور سابقة رسمية

  الحدود التي يسهل اختراقها

Thematic Data: IOM DTM, October ۲۰۱٥

تركيا

ايران

الكويت

المملكة العربية السعودية

دن
ألر

ا

سوريا
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الشكل 28: عدد املستجيبني وفقاً لطريقة الوصول اىل بلد املقصد )بطريقة رسمية او غري رسمية وملاذا غري رسمية(

الدخول اىل بلد الوجهة املقصودة 

دخل أغلبية املستجيبني) 7٥%( بلد املقصد بصورة غري رسمية وغري قانونية. ومن بني االسباب الرئيسية وراء هذا : اورد 46% من املستجيبني إنهم ال ميلكون تأشرية 
و ١4% ال ميلكون جوازات سفر. 

۲٦

۱۱٦

۹۲۲٦۸۲۱۹۱۳  غير رسمي

رسمي

 غير قانوني يكون اسرع غير قانوني يكون ارخص
ال يوجد جواز سفر اليمكن الوصول الى نقاط الحدود الرسمية

 ال يوجد تأشيرة
 اخرى

۷٥٪

۲٥٪

مسار الرحلة

توضح الخارطة ادناه املسار الذي اتبعه املستجيبني، حيث ان أغلبيتهم عربوا اىل تركيا بصورة قانونية واكملوا رحلتهم اىل اوروبا بصورة غري قانونية عرب اليونان ودول 
البلقان.

العراق

السويد
النرويج

فنلندا

تركيا

فرنسا

بولندا

ايطاليا

سوريا

رومانيا

صربيا

بلغاريا

المانيا

المملكة المتحدة

اليونان

النمسا

هنغاريا
كرواتيا

سلوفاكيا
 جمهورية التشيك

بلجيكا

دنمارك

سويسرا

هولندا

سلوفينيا

مقدونيا

    الطرق الرئيسية

 السكان حسب بلد المقصد
۱,۰۰۰

۱۰۰
٥۰
۱۰۱

الخارطة 5: مسار الرحلة الذي اتبعه املستجيبني من العراق اىل اوروبا
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الشكل 31: النوايا املستقبلية للزوجة و/او االطفال الذين تركوهم يف العراق

الشكل 30: عدد املستجيبني مقسمني حسب نوع الجنس واالشخاص الذين سافروا معهم

بمفرده ۳۷٪

مع الصديق/القريب  ٪۳٤

مع المجموعة  ٪۱٤

مع الزوجة  ۲٪

مع الزوجة واالطفال  ۱۳٪

االشخاص الذين سافروا 
معهم

٤ ٦ ٤ ٥
۱٦

۱۷۰
۱٥٤

٦۳

٦

٤٥

بمفرده  مع الزوجة واالطفال مع الصديق/القريب مع مجموعة مع صديق/قريب

   ذكر  انثى

نوايا الزوجة و/ او االطفال  

عندما يرصح املهاجرين عن زواجهم و/او مع االطفال لكنه ال يسافر معهم، فإن حال وصولهم اىل بلد املقصد يتم سؤالهم عن خطتهم لباقي افراد ارسهم.

الشكل التايل يبني بالنسبة املئوية النوايا املستقبلية لهؤالء املستجيبني الذين تركوا زوجاتهم و/او اطفالهم يف العراق )86 من 473(. عربوا )معظم94%( عن نواياهم 
باالنضامم بعائالتهم او زوجاتهم وأكرث من 4٠% عربوا عن نواياهم باالنضامم يف املستقبل القريب )ستة أشهر او أقل(

االنضمام في المستقبل ٥۲٪

االنضمام في االشهر الستة القادمة  ۱۱٪

االنضمام في االشهر الثالث القادمة ۲٪

البقاء بصور دائمة في العراق ٪٤

في إنتظار  اتخاذ القرار ۳۱٪

النوايا   

٤٥

۹

۲ ۳

۲۷

االنضمام في االشهر االنضمام في المستقبل
 الستة القادمة 

االنضمام في االشهر
 الثالث القادمة 

البقاء بصور دائمة
 في العراق 

في إنتظار
 تخاذ القرار

الشكل 32: النوايا املستقبلية للزوجة و/او االطفال الذين تركوهم يف العراق

الشكل 29: النسبة املئوية للمستجيبني واالشخاص الذين سافروا معهم

تركيبة العائلة أثناء الرحلة

يبحث االستبيان ايضا يف توليفة االرسة او املجموعة خالل رحلة املهاجر. الشكل ادناه يبني بالنسبة املئوية، مع من سافر املهاجرين اىل اوروبا واالرقام الفعلية مقسمة 
حسب الجنس.
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الشكل 34: مصادر الدعم املختلفة واملتوقعة من قبل املستجيبني

الشكل 36:  توقعات العمل القصرية والطويلة االمد 

املدة والتكاليف

ُسِئل املستجيبني عن مدة رحلتهم و التكاليف االجاملية مبعنى كلفة النقل وتكاليف املعيشة. ويوضح الشكل أدناه إن فقط 6% من الذين تم اجراء مقابلة معهم 
استغرق وصولهم اىل بلد املقصد اقل من اسبوع بينام استغرق ثلثهم شهر واكرث  للوصول.

الشكل 35: املستجيبني الذين لديهم مدخرات كافية للثالث أشهر االوىل

الشكل33: مدة الرحلة  

اسبوع الى اسبوعين ٪۳۲ 

استغرق وصولهم يوم او يومين ٪۳أقل من اسبوع ٪۳ 

 ثالث أسابيع ٪۲۸

المدة  شهر او اكثر٪۳٤

معدل الكلفة 

6,000 دوالر 

متوسط الكلفة

4,100 دوالر

4. بلد املقصد: التوقعات والتصورات الخاطئة

العمل والدعم املايل

ُسِئل املستجيبني فيام إذا كان لديهم مدخرات شخصية كافية عند املغادرة لتساعدهم مادياً خالل االشهر الثالث االوىل بعد وصولهم اىل بلد املقصد. إضافة اىل ذلك، 
وبرصف النظر إن كان لديهم مدخرات كافية ام ال، تم سؤال املستجيبني لالشارة اىل املوارد املالية التي كانوا يتوقعون االعتامد عليها يف بلد املقصد خالل االشهر الثالث 

االوىل. تكن املستجيبني من االشارة لغاية خيارين.

٪٤٦

٪٥۱

٪۱۸

٪۹

٪۳٦

۰۱۰۰۲۰۰۳۰۰٤۰۰٥۰۰

ايجاد عمل

المدخرات

دعم االسرة في العراق

دعم االسرة في بلد المقصد

ال يوجد ما يكفي من المال ٪۳٦ دعم مؤسسات بلد المقصد

وجود المال الكافي ٪٦٤

االدخار للثالث اشهر 
االولى

ُسِئل املستجيبني عن توقعاتهم املهنية عىل املدى القصري )ثالث أشهر( واملدى الطويل )سنة واحدة( بعد وصولهم اىل بلد املقصد.

۸۱٪

۱۲٪
٥٪

٤۲٪
٤۹٪

۸٪

اي عمل عمل بمرتب أفضل من العراق عمل مماثل للعراق

بعد ثالث أشهر بعد سنة واحدة
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الشكل 37: املقارنة بني الخدمة املتوقعة واملستلمة من مؤسسات بلد املقصد
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بلد املقصد

ُسِئل املستجيبني عن ذكر  ثالث خدمات متوقعة او انواع الدعم التي كانوا يتوقعون الحصول عليها من مؤسسات بلد املقصد. ثم سئلوا بعد ذلك عن الخدمات 
والدعم الفعيل الذي تلقوه.

الشكل أدناه يوضح عىل سبيل املثال إن ٥٢ من املستجيبني )١١%( ذكروا إن حصولهم عىل تأشرية عمل بني الخدمات الثالث املتوقعة من مؤسسات بلد املقصد، إال 
إن فقط ١3 من املستجيبني )3%( حصلوا عليها بالفعل٥.

۲۳

۲۷۷

۹۸

۳۲۲

۱۱۱

۱۲۹

٥۰

۱٥

۹۳

۹

۱۸

۱۳٤

٦

۱۳

۳۷

۲۳٦

۱۰۳

۲۷۸

۱٤

٦۳

۸۰

٦۱

۹٥

۱۹

۲۳

۲۷۰

۱۱

٥۲

۰٥۰۱۰۰۱٥۰۲۰۰۲٥۰۳۰۰۳٥۰

أي عمل 

الدعم المالي

السكن بإيجار زهيد  

السكن المجاني /المدعوم

التدريب المهني /التعليم المجاني
/المدعوم

الرعاية الصحية المجانية
/المدعومة 

المساعدة في ايجاد عمل

صفوف اللغة  

المساعدة القانونية لطلب
اللجوء السياسي

المساعدة القانونية للم 
شمل العائلة

جواز السفر/الجنسية
لبلد المقصد

حق اللجوء

المهارات المناسبة للعمل

تأشيرة عمل

الخدمة المستلمة ( أي خدمة)  الخدمة المتوقعة ( الثالث االولى)   

حق اللجوء   

ُسِئل املستجيبني  إن كانوا يعتقدون انهم مؤهلني للحصول عىل حق اللجوء  بناءا عىل معرفتهم واملعلومات التي جمعوها قبل املغادرة وسئلوا ايضا اذا كانوا يف نهاية 
املطاف يطلبون حق اللجوء السيايس واذا فعلوا ذلك، فامهي نتائج التقديم.

يوضح الشكل يف االعىل أن 94% من املستجيبني اعتقدوا إنهم يوفون مبعايري االهلية عند وقت املغادرة و 9٢% تقدم للحصول عىل اللجوء حال وصوله بلد املقصد. 
وبهذا فقط ١٢% من املستجيبني حصلوا عىل حق اللجوء عند وقت املقابلة بينام مازالت طلبات ٥6% تحت االجراء وتم رفض ٢٥% من الطلبات.

ُسٍئل املستجيبني يف االشارة لغاية ثالث خدمات متوقعة. يبدو  من الواضح  ومن خالل املقابالت االولية التي سبقت هذا االستبيان أن احتاملية االشارة اىل كل ما ينطبق من االختيارات تعطي . ٥
إجابات عبثية حيث إن كل هذه الخدمات كانت نوعا ما متوقعة. بعد ذلك تم سؤال املستجيبني إن كانوا يحصلوا عىل الخدمات ام ال مع إحتاملية االشارة اىل كل ما ينطبق. بهذ الطريقة 

ليس فقط ميكننا معرفة ما اذا كان قد تم تلبية توقعاتهم بالفعل بل ايضا من اجل معرفة نوع الدعم الذي تقدمه املؤسسة برصف النظر عن التوقعات.
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الشكل 39: املستجيبني وفقاً إلنتامئهم العرقي الديني ووضع طلب اللجوء

الشكل 40: حالة اللجوء حسب االوضاع االمنية يف قضاء اقامة املستجيب عند املغادرة

الشكل أدناه يوضح حق اللجوء للمستجيبني يف وقت املقابلة وفقا للخلفية العرقية الدينية ملقدم الطلب6.

يبني الجدول أدناه حالة منح اللجوء السيايس باالعتامد عىل قضاء اقامة املستجيب يف وقت املغادرة. الشكل ادناه يوضح عدد املستجيبني الذين تقدموا للحصول عىل 
حق اللجوء وقضاء اقامتهم كان تحت سيطرة الجامعات املسلحة او تأثرت بصورة مبارشة بالعمليات العسكرية يف وقت املغادرة.

۰٥۰۱۰۰۱٥۰۲۰۰۲٥۰

يزيدي

تركمان مسلم سنة

تركمان مسلم شيعة

 الشبك

اخرى

 كردي مسلم سنة

كردي مسلم شيعة

مسيحي كلداني

 مسيحي اشوري

عرب مسلم سنة

عرب مسلم شيعة

  بدون جواب    لم يحصل على حق اللجوء  طلبه قيد االجراء  حصل على حق اللجوء

۱۸

۱٤

۳۹

۲۳

۲۱

۱٤

قضاء االقامة تحت سيطرة
 الجماعات المسلحة

قضاء االقامة المتضرر 
جراء العمليات العسكرية 

لم يحصل على حق اللجوء  طلبه قيد االجراء  حصل على صفة الجيء

 إن االزمة االنسانية القامئة يف العراق والتي بدأت يف نهاية ٢٠١3 لها تأثري مختلف عىل املجموعات العرقية الدينية املختلفة يف البلد. تيل املجتمعات العرقية الدينية يف العراق اىل التمركز . 6
جغرافياً من حيث التوزيع. قبل بدء االزمة االنسانية الحالية كان جنوب العراق سكن رئيسيا للعرب املسلمني الشيعة. ويتمركز سكن العرب السنة املسلمني  يف وسط وغرب العراق. وتعترب 
املدن الرئيسية مثل بغداد والبرصة موطنا للمجموعات العرقية الدينية املختلفة. وإستقرت االغلبية من االكراد السنة والشيعة يف املناطق الشاملية والشاملية الرشقية ضمن اقليم كردستان يف 
العراق )KRI( واملناطق املتنازع عليها. وإستقر املسيحني واالقليات الغري مسلمة االخرى كاالكراد االيزيدين يف شامل رشق العراق وباالخص يف محافظة نينوى . بسبب هذا التمركز الجغرايف 

فإن مجموعات معينة) مثل االيزيدين والعرب املسلمني السنة واالقليات الغري مسلمة( كانوا اكرث احتامال تعرضهم اىل النزاع او  ترضروا بشدة من جراء النزاع.

الشكل 38: مقارنة بني عدد املستجيبني الذين يعتقدوا انهم يلبون معايري االهلية والذين قدموا طباتهم والذين حصلوا 

عىل حق اللجوء

۹٤٪

۱۲٪٥٦٪۲٥٪

يعتقدون إنهم يلبون معايير االهلية
للحصول على اللجوء السياسي 

تقدموا لطلب اللجوء السياسي

لم يحصلوا على حق اللجوءمازالت قيد االجراءحصلوا على صفة الجيء
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الشكل 42: نوايا العودة اىل العراق

إجامالً، ٥6% من املستجيبني عرفوا عن انفسهم إنهم راضني او راضني جدا بظروف معيشتهم الحالية. فقط ١3% من املستجيبني غري راضني و3% غري راضني جداً. 
ومع هذا وبالنظر بصورة وثيقة عىل االجابات الواردة يف االعىل من املحتمل ان نالحظ ان املؤرشين يوضحان مستوى رىض قليل عن الوضع القانوين )تأشرية عمل/ 
لجوء سيايس( و العمل/الوظيفة. ال يعتمد حق العمل/الوظيفة بصورة كبرية عىل الوضع القانوين لكن الوضع القانوين هو العامل الوحيد الذي يحدد إن كان املهاجر 

يستطيع او ال يستطيع البقاء يف بلد املقصد.

واخرياً فإن النتائج الرئيسية لهذه املرحلة من املرشوع لها عالقة بالنوايا املستقبلية للمهاجرين العراقيني. وتظهر النتائج إن أغلب املستجيبني )67%( ال يرغبون بالعودة 
اىل العراق والذي يتحدث عن خطورة الوضع الذي قادهم اىل الفرار من وطنهم االم يف الدرجة االوىل.

من بني املستجيبني املتبقني فإن ٢١% مازالوا يف مرحلة اتخاذ القرار و8% يفكرون بالعودة للعراق عىل املدى البعيد و3% يفكرون بالعودة يف االشهر القادمة. وستدرس 
املنظمة الدولية للهجرة املزيد يف املرحلة القادمة من املرشوع إليالء املوضوع اهمية أكرب.

ال ٦۷٪

بإنتظار اتخاذ القرار۲۱٪

نعم في المستقبل البعيد ۸٪

نعم، في االشهر القامة القليلة ۳٪ نعم في االعوام القليلة القادمة ۱٪

نوايا العودة   

الشكل 41: مستوى الرىض بظروف املعيشية الحالية

ظروف املعيشة الحالية ونوايا املستقبل 

٥۸

۸

۱۹

۹۲

۱۳۰

۲٥٥

۸۱

۱۷۰

۲٦۲

۲٤۹

۱۰٦

۱۹۱

۲۰۰

۸۳

٦۱

۳۹

۱٤۳

٦٦

۲۹

۲۸

۱٥

٤۰

۱٤

۷

٥

۰٪۱۰٪۲۰٪۳۰٪٤۰٪٥۰٪٦۰٪۷۰٪۸۰٪۹۰٪۱۰۰٪

السكن

حق العمل/الوظيفة

الوضع القانوني ( فيزا/لجوء سياسي)

الخدمات( التعليم والصحة)

الرفاه العام/الكلي

غير راضي جداغير راضيمحايدراضيراضي جدا
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 امللحق: االستبيان
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