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نساء األقليات وحافز الهجرة
عقدت مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واالعالمية في كنيسة ماركوركيس محاظرة بعنوان نساء األقليات وحافز الهجرة وقدمت

المحاظرة أمنه الذهبي التي عرضت فيها نتائج دراسه اجرتها المؤسسةللوقوف على اسباب هجرة المكونات العراقية غير المسلمة من
العراق.واشارت نتائج الدراسه اى ان 91% من عينه الدراسه هاجرت السباب امنية لكن 6% منهم يفكرون بالعوده الى العراق في
تحسين الوضع االمني كما ان 15% من العينة تنوي العوده الى العراق بعد نفاذ مدخراتها المالية في حين يرى 88% من العينة ان

حرية الملبس والمخرج اكثر من ما يتوفر لهم في بلد المهجر.يذكر ان الدراسه شملت 200 مواطنةعراقية مهاجرة .
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