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بغداد – مقارنة بالدول المجاورة في الشرق األوسط مثل األردن ولبنان، یستضیف العراق أقل عدد من المھاجرین ذات الصلة بالسكان. ومع ذلك، فقد
زاد عدد السكان األجانب في البالد بنسبة ٣٣٨ في المائة بین عامي ١٩٩٠ و ٢٠١٧، ویعزى ذلك إلى حد كبیر إلى تدفق الالجئین من سوریا. فالھجرة
في شمال العراق مرتبطة إلى حد كبیر بالصراع، في حین أن الھجرة في جنوب العراق ترتبط في أغلب األحیان بعوامل كسب العیش مثل فقدان

األراضي الصالحة للزراعة وندرة المیاه.
 

فقد تم الكشف عن ھذه النتائج وغیرھا التي توصل إلیھا ملف الھجرة األول للعراق یوم الخمیس (١٩ كانون األول) من خالل مؤتمر صحفي في فندق
بابل في بغداد. تم تطویر ملف الھجرة من خالل عملیة بناء القدرات التي یشرف علیھا مجموعة العمل الفني الذي تم إنشائھ من قِبل مجموعة من
الوزارات التابعة للحكومة العراقیة، من ضمنھا وزارة الھجرة والمھجرین، وزارة الداخلیة، وزارة الخارجیة، وزارة العدل، وزارة العمل والشؤون
االجتماعیة ووزارة التخطیط، وكذلك مكتب اإلحصاء المركزي إلى جانب المنظمة الدولیة للھجرة. حیث یعرض ملف الھجرة حقائق وأرقاًما عن
الھجرة، ویعتبر على أنھ أول نظرة إحصائیة عامة على اإلطالق للھجرة في العراق، وسیساعد في إنشاء قاعدة من األدلة التي من شأنھا التأثیر على
سیاسات واستراتیجیات الھجرة الوطنیة. ففي تشرین األول ٢٠١٩، أكملت المنظمة الدولیة للھجرة أیًضا تقییم مؤشر حوكمة الھجرة الذي یقیس القدرات

الوطنیة عبر ٩٠ مؤشًرا للحوكمة في ستة مجاالت موضوعیة.

قال السید أحمد رحیم ، مدیر إدارة الھجرة الخارجیة في وزارة الھجرة والمھجرین  العراقیة ، "إن ملف الھجرة ھو نتیجة اجتماعات السنة األولى بین
الوزارات العراقیة والمنظمة الدولیة للھجرة. وكذلك سوف یؤثر بصورة ایجابیة على سیاسات الھجرة القریبة والبعیدة المدى".

 
وبھذا الصدد، قال رئیس بعثة المنظمة الدولیة للھجرة في العراق، السید جیرارد وایت، "یوضح ملف الھجرة التزام الحكومة العراقیة بتسخیر النھج
القائم على األدلة والحكومة بأكملھا من أجل تكوین إدارة قویة للھجرة". وأكمل حدیثھ قائالً، "حیث یمكن االستفادة من بیانات الھجرة في السنوات

القادمة، لتعمیم عملیة الھجرة في السیاسات واالستراتیجیات".
 

كما یظھر الملف أنماط الھجرة إلى الخارج التي تغیرت بشكل كبیر منذ عام ٢٠٠٣. فخالل الفترة ما بین حرب الخلیج حتى ٢٠٠٣، كانت إیران
الوجھة الرئیسیة للعراقیین الذین یھاجرون إلى الخارج. أما بعد ٢٠٠٣، برزت األردن وسوریا كوجھات رئیسیة للمھاجرین العراقیین، لكن بعد

٢٠١٤، أصبحت أوروبا مقصداً رئیسیاً لھم، وباألخص السوید وألمانیا والمملكة المتحدة حیث برزت ھذه الدول على أنھا من أھم بلدان للھجرة الیھا.
 

فخالل السنوات األخیرة، شكل النزوح الداخلي الناجم عن الحرب ضد داعش مصدراً رئیسیاً للقلق وكان یعتبر حالة خاصة من نوعھا، ألنھا تسببت في
تفوق النزوح الداخلي على الھجرة الدولیة، ویعزى ذلك بشكل جزئي إلى أن البلدان التي لجأ الیھا المھاجرین العراقیین سابقا،ً سوریا مثالً كانت نفسھا
تعاني من األزمات، أو بلد قد یتعذر الوصول إلیھ مثل األردن. ونتیجة لوجود داعش في العراق، امتدت الھجرة إلى تركیا وأوروبا والدول الغربیة بدالً

من إیران واألردن وسوریا.
 

وبالنسبة للنتائج األخرى للملف، فتتعلق بالجالیة العراقیة وبإتجاھات الھجرة غیر النظامیة وبالطالب العراقیون الذین یدرسون خارج البالد، ومواضیع
أخرى. کما أجرت المنظمة الدولیة للھجرة دراسات مماثلة في أكثر من ٨٠ دولة حول العالم بإعتماد نھج قیاسي للبحث. حیث یعتمد ملف الھجرة
الوسائل التالیة: المعلومات واألدبیات المتاحة، المقابالت مع الحكومة والمنظمات الدولیة، بیانات الكمیة العامة المتاحة، والبیانات غیر العامة التي

تتشاركھا كل من السلطات العراقیة والمنظمات الدولیة.
 

للمزید من المعلومات، یرجى االتصال بوحدة اإلعالم العام في المنظمة الدولیة للھجرة في العراق، رقم الموبایل: ٩٦٤٧٥١٤٠٢٢٨١١+، أو على
iraqpublicinfo@iom.int :البرید اإللكتروني


