مالي
نبذة مسحية | أبريل 6102
مقدمة
ّ






ميدانية تستهدف المهاجرين
يجري مركز الهجرة المختلطة لشمال أفريقيا استطالعات رأي
ّ
الالجئين وطالبي اللّجوء المتنّقلين على طرق الهجرة الرئيسية بهدف الخروج بقاعدة بيانات على
وّ

التقسيم الديموغرافي لفئات المستطلعين

مدى فترة من الزمن وتحديد اتّجاهات الهجرة المختلطة على صعيد الدول والمنطقة ككل.
األولية الستطالع الرأي حول حياة المهاجرين الذين ينتقلون مع تد ّفقات
وتظهر هذه النبذة النتائج
ّ
داخليا أو عبر الحدود.
ا
إم
الماضي
العام
في
ا
و
هاجر
الذين
و
بهم
ر
وتجا
اياهم
الهجرة المختلطة ونو
ّ
ّ
وكان المستطَلعون الذين أجريت مقابالت معهم متواجدين في مراكز عبور في تمبكتو ونارا.

ميدانية
صور
ّ

مغادرة المهاجرين من نا ار في مالي إلى موريتانيا

السكان المهاجرين ،إال أنها
وعلى الرغم من أن هذه النتائج ال يمكن أن تمثّل
ّ
إحصائيا جموع ّ
تلقي الضوء على عملية الهجرة.

نتائج هامة:

*ترتكز هذه النتائج على  94مقابلة أجريت بين  9و 62أبريل في تمبكتو ونا ار في مالي.
المهاجرون العابرون في محطّة الباص -تمبكتو ،مالي

خطط ما قبل المغادرة:




الدوافع



بأن ّنيتهم عند المغادرة لم تكن البقاء في مالي بل العبور إلى
أفاد ( )%49من المستطلَعين ّ
البلدان التي تجاورها (النيجر ،الجزائر ،موريتانيا ،والسنغال) أو إلى بلدان أبعد في الشمال.



العمال في بلدنا”  -مهاجر من بوركينا
عمل ّ
العمال هنا يحصلون على أجر أكبر من ّ
ألن ّ
فاسومتوجه إلى موريتانيا أجريت مقابلة معه في نارا ،مالي في .06/2/6102
ّ

إن النقص في فرص العمل في بلدانهم هو ما دفعهم إلى اتّخاذ
قال  %26من المستطلَعين ّ
قرار الهجرة.
إن الطريق التي تعبر تمبكتو إلى بير ومن بير إلى إن هليلي (بلدة على
قال ثلثا المستطلًعين ّ
حدود الجزائر) هي أأمن من الطريق التي تعبر غاو (الواقعة على نهر النيجر جنوب غرب

شمالي مالي) ومن كيدال إلى الجزائر.
تمبكتو) إلى كيدال (في منطقة الصحراء
ّ
كان بعض المستطلَعين في صدد العودة إلى بلدانهم بعد أن منعهم حرس الحدود من عبور
الحدود أو بعد أن تركهم المهربون في خالل الرحلة.

قال  %29من المستطَلعين ّإنه في البلدات حيث أجريت المقابالت معهم (تمبكو ونارا) لم
اجتماعية .وقال  %92منهم إنهم
إقصاء
يستشعروا وجود أي فرص عمل ،كما وأنهم واجهوا
ّ
ً

سيسعدون بالحصول على فرصة التوجه نحو الشمال إلى بلدان كالجزائر وموريتانيا والمغرب

وليبيا وتونس ومصر.

مركز الهجرة المختلطة لشمال إفريقيا MHub

الموقع اإللكترونيhttp://www.mixedmigrationhub.org :

البلـ ـ ــد األص ــلي

“قررت أن أذهب للعمل في قريتي إذ لم أجني شيء طوال فترة عملي في الجزائر لدرجة أن آخرين
متحدثًا عن العودة الطوعية والذي وصل إلى
ظم عودتي ” -مهاجر من مالي
ساعدوني حتّى أن ّ
ّ
الجزاءر في طريقه إلى تمبكتو في .06/2/6102

مدعين أ ّنهم سيؤمنون النقل
ألن
المهربين خدعوني .أخذوا ّ
كل مالي في داكار ّ
“أنا واقع في مشكلة ّ
ّ

بكل شيء إلى حين الوصول إلى الجزائر .أم ّنوا النقل والطعام
أن مهربين آخرين سيهتمون ّ
والطعام و ّ
من داكار إلى باماكو ومن باماكو إلى موبتي لكنّهم حينها طلبوا م ّني دفع ثمن التذكرة من محطة

التحركات الداخلية
ّ



إن األجور في بلدي منخفضة وال توجد أي فرص عمل ،لذلك علينا الذهاب إلى بلدان حيث األجور
“ ّ
قررنا أن نحتمل الحياة إلى أن نحصل على
أعلى حتّى وان لم تكن هنالك فرص في البلد المضيفّ .

أن نيتهم كانت في األساس الذهاب إلى الجزائر ،وموريتانيا
أفاد ( )%99من المستطلَعين ّ
( ،)%92والمغرب( ،)%39وليبيا(. )%4

طرق الهجرة



تعليقات فئات المستطلعين

البريد اإللكترونيinfo@mixedmigrationhub.org :

سيفاريه إلى دوينتزا .فقلت لهم إنني سبق ودفعت ولكن عندما وصلت إلى دوينتزا طلب مني أن أدفع
أو أنزل فتفاوضت معه وأخذني إلى تمبكتو ومنذ ذلك الحين وليس بحوزتي مال ألذهب إلى الجزائر.
قررت أن أبيع هاتفي ألصل إلى هناك -”.مهاجر من غامبيا في طريق عبوره إلى تمبكتو في
.01/2/6102

إن هذا البحث ممول من قبل حكومة النروج بدعم من المنظمة الدولية للهجرة في مالي

