السنغال
نبذة مسحية | أبريل 6102
التقسيم الديموغرافي لفئات المستطلعين

مقدمة
ّ





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 حديثًا إلى السنغال في العام الماضي.

مباراة في كرة القدم في مجتمع محلّي مسيحي في غيدياوايه في سيته دي زانسينيان -السنغال

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

ال جواب

نتائج هامة:

32-66

26-37

20-25

11-19

*ترتكز هذه النتائج على  98مقابلة أجريت بين  03مارس و 7مايو في داكار وتييس وسانت لويس
في السنغال.

وصو باخرة تحمل موريتانيين من روسو في موريتانيا ،وهي واحدة من أهم نقاط العبور في غرب أفريقيا إلى
أوروبا -السنغال

معلومات عن األشخاص:



أفاد ( )%26من المستطلعين أنهم مسلمون ،و %62مسيحيون و  %66كاثوليك و%7

بروتستانت ،و %6من ديانات مختلفة.

قانونا،

إن من بين المستطلعين  %45متزوجين  %56عازبين ،و %0في عالقة غير موجبة ً
ّ
بينما  %6منهم أرامل.
معلومات



قال  %50من المستطلعين إنهم حين وصولهم إلى السنغال ،حاولوا الحصول على معلومات

أما  %06منهم فلم يسعوا وراء الحصول على معلومات قبل المغادرة.
من مهاجرين آخرينّ ،
وقصدت نسبة  %66من المهاجرين أفراد عائلتهم للحصول على معلومات ،بينما ذكر  %0أن



مصدر معلوماتهم هو االنترنت .

ولكنهم قالوا إنهم حتى لو عرفوا
يتخيل  %9من المستطلعين أن تكون الرحلة كما اختبروهاّ ،
لم ّ

ذلك قبل المغادرة ،لكانوا أصروا على المغادرة في مطلق األحوال.

اإلساءات والمخاطر



أما
لم يختبر أو يشهد معظم المستطلعون ( )%85.5إساءات في خالل رحلتهم إلى السنغالّ .

الباقون ( )%4.2فاختبروا حاالت من السرقة ،أو موت مهاجر آخر أو إساءة جسدية.
التحركات الداخلية
ّ



أعرب  %86من المستطلعين عن ّنيتهم البقاء في السنغال.

مركز الهجرة المختلطة لشمال إفريقيا MHub

الموقع اإللكترونيhttp://www.mixedmigrationhub.org :

البريد اإللكترونيinfo@mixedmigrationhub.org :

قداس األحد
وصول مهاجرين إلى كنيسة بروتستانتية في نور فوا في داكار لحضور ّ

بلدان المنشأ
توغو
غامبيا
سيراليون
جمهورية الكونغو الديمقراطية
نيجيريا
النيجر
املغرب
موريتانيا
مالي
غينيا بيساو
غينيا
غانا
فرنسا
جيبوتي
ساحل العاج
الكونغو برازافيل
تشاد
بوركينا فاسو
بنين
بلجيكا
الجزائر

تعليقات فئات المستطلعين
“من السهل أن يترك الشخص بلده لكن سرعان ما تطالعك خيبة األمل”  -مستطلَع فرنسي من

سانت إتيان أجريت مقابلة معه في سالي-مبور في السنغال في .61/2/6102

“ال يمكن أن نجد حلوال لمشاكلنا خارج بالدنا” -مستطلَع من نيامي في النجر ،أجريت مقابلةمعه
في فاس في السنغال في .61/2/6102

تغيرت ومن الصعب اآلن مساعدة عائلتي” -رجل من تيغي
“من الصعب اآلن تأسيس عمل فاألحوال ّ
في توغو أجريت مقابلة معه في روفيسك في .0/0/6102

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

