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التقسيم الديموغرافي لفئات المستطلعين

ميدانية
صور
ّ

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

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
ّ
الهجرة المختلطة ونواياهم وتجاربهم والذين وصلوا في العام الفائت إلى النيجر.




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

مهاجرون يشاهدون فيل ًما وثائقيًا
في المساء في أغاديس

نتائج هامة:

*ترتكز هذه النتائج على  222مقابلة أجريت بين  22أبريل و 52مايو 2152في أغاديس في النيجر
الرسمية حيث يتواجد المهلجرون قبل العبور إلى وجهتهم التالية.
في محطّات الباص والمستوطنات غير
ّ
صبي مهاجر يرتاح في مستوطنة جبلية في أغاديس

معلومات عن المهاجرين:



الدوافع



الدولية للهجرة ©  -2152مانيويل سكريما
الصور مأخوذة من مواقع جمع المعلومات من قبل المنظّمة
ّ

دخل  %22من المستطَلعين النيجر باستخدام جواز سفر ساري المفعول.

تعليقات فئات المستطلعين

اقتصادية
حدد المستطَلعون سبب هجرتهم األساسي على ّأنه الهروب من الفقر والبحث عن فرص
ّ
ّ
إن ّنيتهم كانت مساعدة عائالتهم.
أفضل .وقال  %01من المستطلَعين ّ

طة
هذه التعليقات هي عبارة عن مقتطفات من مقابالت أجريت مع المهاجرين في مستوطنات غير
رسمية وفي مح ّ
ّ
الباص في أغاديس.

خطط ما قبل المغادرة

أي من المستطَلعين االستقرار في النيجر.

لم تكن ّنية ّ
أساسي
أفاد  %89من المستطلَعين ّأنهم اختاروا العبور عبر النيجر بسبب موقعها كمركز عبور

ّ
الممتد من غرب أفريقيا إلى شمال أفريقيا فأوروبا.
ة
ر
الهج
يق
ر
ط
على
ّ
التحركات الداخلية
ّ

سوي ،وخذ معك ما يكفي من المال ،وكن على
“فلتكن بحوزتك أوراق رسمية وليكن وضعك القانوني
ّ
بينة من برنامج الرحلة قبل المغادرة”  -شاب من النسغال في .02026102
ّ
للمهربين المخادعين” -شاب من مالي في
“خذ الكثير من الماء عند عبور الصحراء وانتبه
ّ
.1021026102

أما الباقون

القارة األفر ّ
قال  %80من المستطلَعين ّإنهم سعوا لمغادرة ّ
يقية والسفر إلى أوروباّ ،
(  )%7فخطّطوا للسفر إلى ليبيا والجزائر.

أن األهم في هذه الرحلة هو إثنان :األوراق والنقود -”.شاب من غينيا في
“يا صديقي ،الجميع يعرف ّ
.6121/26102

الوصول إلى المعلومات




“ليس أمامي من خيار سوى الهجرة .ليست لدي وظيفة واالقتصاد ٍ
بحال متردية -”.شاب من مالي
في .1021026102

األم ،في
يسع  %21من المستطلَعين للحصول على معلومات حول الهجرة قبل مغادرة بلدهم ّ
لم َ
حين حصل  %52منهم على معلومات من موقع فيسبوك.
كان في حوزة  %79من المستطلَعين هاتف ذكي في خالل سفرهم ،األمر الذي سمح لهم

“لماذا أهاجر؟ الفقر أسوء من أي خطر آخر يمكن مواجهته -”.شاب من مالي في .6121/26102

بالتواصل مع عائالتهم ،وأصدقائهم ،ومهاجرين آخرين ،والوصول إلى معلومات ذات صلة

ألن الحال على ما هي في بلدنا ،أجبرنا الفقر والبطالة على المغادرة والبحث عن عمل -”.شاب من
“ ّ
ليبيريا في .0/21026102

برحلتهم.



اإلساءات والمخاطر

أوضح المستطَلعون ّأنهم شعروا بالمجمل باالرتياح في النيجر وسلّطوا الضوء على شعورهم
باألمان.
http://www.mixedmigrationhub.org
info@mixedmigrationhub.org

بينة من المخاطر -”.شاب من الكاميرون في .0021026102
“لم أكن ألسافر لو كنت على ّ
يحدد  51من المستطَلعين بلد المنشأ
*لم ّ

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

