
المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا

المهاجرين عن  تقرير 

الجولة 41
بريل 2022

أ
 فبراير - ا

THE UN MIGRATION AGENCY

IOM   OIMمشروع ممّول من طرف 

وروبي
أ
 األتحاد األ



                                                                                      المنظمة الدولية للهجرة 2022
 جميع الحقوق محفوظة وال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من

جاع أو نقله عىل أّي  هذا المنشور أو تخزينه بنظام االس�ت
ونية كانت أو ميكانيكية أو بالنسخ  نحو أو بأّية وسيلة، إلك�ت
ي مسبق من المنظمة  أو التسجيل أو غ�ي ذلك، إاّل بإذن كتا�ب

.         الدولية للهجرة

الصورة )صورة الغالف

 فريق قسم آلية
ّ

 خالل شهر أبريل من سنة 2022، توىّل
 موارد المهاجرين واالستجابة بالتنسيق مع المنظمة المحلية

 طرابلس الخ�ي توزيــــع أغذية لفائدة ما يزيد عن 400 أرسة
ي حالة ضعف ينحدر أصلهم من ليبيا والسودان

 وفرد �ف
 وموريتانيا والمغرب ومرص والجزائر وتونس وتشاد والنيجر

يا وماىّلي وإري�ت

 وطيلة شهر رمضان، أجريت توزيعات بشكل يويمي للوصول إىّل
ي من جّراء زيادة األسعار

ر أمنهم الغذا�ئ ّ األشخاص الذين ترصف

/ المنظمة الدولية للهجرة ليبيا 2022  ي
©مؤيد الزغدا�ن

.

: (

.



 المحتويات

لمحة عامة ...................................................................................4

مواطن ضعف المهاجرين واحتياجاتهم اإلنسانية  ..............................9

تدفقات الهجرة.............................................................................15 

مسارات الهجرة إلى ليبيا ...............................................................19

التحليل القائم على المناطق:التوزيع ..............................................24

التحليل القائم على المناطق- جنسيات المهاجرين ...........................25

صل  .................................................................26
أ
تحليل مناطق األ

فريقيا ........27
أ
فريقيا ومن جنوب الصحراء الكبرى ا

أ
المهاجرون من شمال ا

سيا ..............................29
آ
وسط وجنوب قارة ا

أ
المهاجرون من الشرق األ

الحوادث البحرية ........................................................................31

المنهجية...................................................................................32



4

41 الجولة   - الهجرة  عن  ليبيا  في  النزوح  تتبع  مصفوفة  4   تقرير 

 لمحة عاّمة
خــال مــا بــن شــهري فربايــر وأبريــل مــن ســنة 2020، أحصــت مصفوفــة 

ــم  ــا وجــود إجــايل 788.649 مهاجــرا ينحــدر أصله ــزوح يف ليبي ــع الن تتب

مــن أكــر مــن 41 جنســية يف بلديــات ليبيــا الـــ100 ويف إطــار الجولــة 41 

مــن تجميــع البيانــات. 

وأظهــرت البيانــات التــي جمعتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح يف ليبيــا أّن عــدد 

ــرا  ــابقة )635.051 مهاج ــة الس ــة بالجول ــع يف مقارن ــد ارتف ــن ق املهاجري

ــع  ــدأ يف مطل ــذي ب ــق ال ــوال الّنس ــى من ــر 2022( ع ــة 40، يناي يف الجول

ســنة 2021 )الرســم البيــاين 1(. غــر أّن عــدد املهاجريــن يف ليبيــا ال يــزال 

أدىن قليــا مــن العــدد املســّجل يف ســنة 2019 بالنســبة إىل نفــس الفــرة 

ــة 26(. ويف  ــو 2019، الجول ــو ويولي ــن يوني ــا ب ــال م ــر خ )65.144 مهاج

ســنة 2020 ، انخفــض عــدد املهاجريــن يف ليبيــا عــى إثــر بدايــة جائحــة 

ــب  ــة، إىل جان ــة األمني ــديد املراقب ــادي وتش ــؤ االقتص ــد 19 والتباط كوفي

التقييــدات املفروضــة عــى التنّقــل والراجــع االقتصــادي. وفيــا قــد 

ــد 19  ــدات املفروضــة عــى التنقــل واملرتبطــة بكوفي يكــون إللغــاء التقيي

وللتحّســن الــذي شــهده ســوق العمــل )كــا يتّضــح مــن انخفــاض نســبة 

ــإّن  ــن، ف ــاع عــدد املهاجري ــلح دور يف ارتف ــزاع املّس ــف الن ــة( ولتوقّ البطال

هــذا النســق يتوافــق أيضــا مــع وصــول العــّال املهاجريــن املوســمين إىل 

ــة(.  ــا )فيــا بــن شــهري مــارس ومايــو عاّم ليبي

وتــربز دراســة أعّدتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح يف ليبيــا عــن الهجــرة 

ــّال  ــن الع ــن م ــة مهاجري ــن كل ثاث ــن ب ــر م ــوايل مهاج ــة أّن ح الدائري

املوســمين قــد وصلــوا إىل ليبيــا فيــا بــن شــهري مــارس ومايــو. وبيّنــت 

الدراســة أّن ثاثــة مــن بــن كّل خمســة مهاجريــن مــن العــّال املوســمين 

ــك،  ــة إىل ذل ينحــدر أصلهــم مــن الســودان أو النيجــر أو تشــاد. وباإلضاف

ــن مــن مــر 12 يف  ــن املوســمين الوافدي بلغــت نســبة العــّال املهاجري

ــة. املائ

 

وقــد فــاق عــدد املهاجريــن الذيــن تــم إحصاؤهــم يف الجولــة 41 عددهــم 

يف نفــس الفــرة مــن ســنة 2019 )التــي تلــت بدايــة العمليــات العدائيــة يف 

طرابلــس يف شــهر أبريــل مــن ســنة 2019( )641.398 مهاجــر، الجولــة 25، 

ــه يظــّل أقــّل مــن العــدد املســّجل  ــو مــن ســنة 2019( إالّ أنّ يف شــهر ماي

يف ســنة 2018 )690.351، الجولــة 19، يف شــهر أبريــل مــن ســنة 2018(.

التشغيل وسوق العمل

ظلـّـت نســبة البطالــة يف صفــوف املهاجريــن املســتطلعن فيــا بــن شــهري 

ــة للنســبة املســجلة  فربايــر وأبريــل مــن ســنة 2022 )18 يف املائــة( ماثل

ــر  ــة، يف شــهر يناي ــات )17 يف املائ ــع البيان ــن تجمي ــة الســابقة م يف الجول

ــهر  ــة يف ش ــة )17 يف املائ ــل الجائح ــا قب ــتويات م ــنة 2022( وملس ــن س م

فربايــر مــن ســنة 2020(. وعــى الرغــم مــن انخفــاض نســبة البطالــة منــذ 

ــبة 57 يف  ــن )نس ــف املهاجري ــن نص ــر م ــنة 2020، إالّ أّن أك ــف س منتص

املائــة( قــد ذكــروا أّن اإلشــكاليات املاليــة كانــت مــن بــن أبــرز الصعوبــات 

التــي واجهتهــم يف زمــن إجــراء الدراســة. ويشــر هــذا إىل أّن زيادة األســعار 

والتضخــم، عــاوة عــى اآلثــار االجتاعيــة واالقتصاديــة الســلبية املســتمرة 

واملرتبــة عــن جائحــة كوفيــد 19، باإلضافــة إىل املســائل السياســية واألمنية 

ــن يف  ــن املوجودي ــبة إىل املهاجري ــات بالنس ــل تحدي ــزال متثّ ــة ال ت العالق

ليبيــا.

ذكــر ثاثــة أربــاع العــدد اإلجــايل للمهاجريــن )نســبة 76 يف املائــة( 

ــار  ــنة 2022 يف إط ــن س ــر م ــر وفرباي ــهري يناي ــن ش ــا ب ــتطلعن في املس

دراســة )مقبلــة( حــول كوفيــد 19 والتطعيــم أّن الجائحــة قــد أثـّـرت ســلبا 

يف مــوارد الــرزق بالنســبة إىل أغلبيــة الحــاالت )نســبة 67 يف املائــة( إذ أنّهم 

يعتمــدون باألســاس عــى العمــل الــذي يجدونــه بصفــة يوميــة. ويف نفــس 

الوقــت، مل يذكــر أحــداً مــن املســتطلعن تقريبــا )نســبة 2 يف املائــة( أنّهــم 

يتمتعــون بخدمــات الضــان االجتاعــي. وباإلضافــة إىل املخــاوف املاليــة، 

اير من سنة 2020 )الجولة 29( وإىل غاية شهر أبريل من سنة 2022 )الجولة 41 ن شهر ف�ب ي 1 أعداد المهاجرين ونسب بطالتهم فيما ب�ي
الرسم البيا�ن
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41 الجولة   - الهجرة  عن  ليبيا  في  النزوح  تتبع  مصفوفة  5   تقرير 

ــة )نســبة 46 يف  ــق هوي ــاك وثائ ــدم امت ــت اإلشــكاليات املرتبطــة بع كان

ــا(  ــرة مث ــة( وبنقــص املعلومــات )حــول الهجــرة أو الخدمــات املتوفّ املائ

)نســبة 32 يف املائــة( ثــاين وثالــث أبــرز صعوبتــن بالنســبة إىل املهاجريــن 

املســتطلعن. وقــد أبــرزت نســبة 19 يف املائــة مــن املهاجريــن املســتطلعن 

أّن اإلشــكاليات املرتبطــة باألمــن، عــى غــرار الهجومــات واالعتــداءات 

كانــت مــن بــن أبــرز ثــاث صعوبــات واجهتهــم يف زمــن الدراســة.

قطاعات التشغيل

مــن بــن املهاجريــن الذيــن شــاركوا يف دراســة مصفوفــة تتبــع النــزوح يف 

ــد أكــر مــن  ــل مــن ســنة 2022، أكّ ــر وأبري ــن شــهري فرباي ــا ب ــا في ليبي

مهاجريــن اثنــن مــن أصــل كل خمســة مهاجريــن أنّهــم يشــتغلون يف مهــن 

أوليــة1 مثــل أعــال البنــاء والفاحــة والتصنيــع )عملــة غــر مهــرة( زيــادة 

ــات  ــّغل قطاع ــذا وتش ــة(. ه ــبة 43 يف املائ ــف )بنس ــال التنظي ــى أع ع

ــة  ــبة قليل ــارة( نس ــدادة أو النج ــكا والح ــل امليكاني ــارة )مث ــرف والتج الح

ــن  ــة م ــبة 12 يف املائ ــت نس ــة(. وكان ــبة 14 يف املائ ــن )نس ــن املهاجري م

ــم  ــاء، يف املناج ــاعدين يف البن ــن مس ــن أو مهني ــل كتقني ــن تعم املهاجري

ــون يف  ــن يعمل ــن الذي ــغ نســبة املهاجري ــع. وتبل ــة مهــرة يف التصني وكعمل

ــن  ــات )م ــة والغاب ــات والفاح ــات واملبيع ــل الخدم ــرى مث ــاالت أخ مج

العملــة املهــرة( ويف تشــغيل اآلالت واملصانــع ويف اإلدارة نســبة 32 يف املائة.

الصحة النفسية 

ــلباً يف  ــة س ــة الصعب ــة واالقتصادي ــة والظــروف االجتاعي ــر البطال ــد تؤثّ ق

ــن  ــن العاطل ــث أّن املهاجري ــم. حي ــية وعافيته ــن النفس ــة املهاجري صح

عــن العمــل الذيــن شــاركوا يف االســتطاع فيــا بــن شــهري ينايــر وفربايــر 

مــن ســنة 2022 يف إطــار دراســة )مقبلــة( حــول كوفيــد 19والتطعيــم قــد 

ــبة 61 يف  ــر )بنس ــد كب ــّررت إىل ح ــد ت ــية ق ــم النفس ــروا أّن صّحته ذك

املائــة يف مقارنــة باملهاجريــن الذيــن كانــوا يعملــون يف زمــن الدراســة )50 

ــن  ــن م ــن ب ــن م ــن املهاجري ــى م ــادت نســبة أع ــل، أف ــة(. وباملث يف املائ

قالــوا إّن الجائحــة قــد أثـّـرت ســلبا يف مــوارد رزقهــم أّن صحتهــم النفســية 

ــن  ــن املهاجري ــم م ــة بغره ــة( يف مقارن ــبة 62 يف املائ ــررت )بنس ــد ت ق

ــن  ــن املهاجري ــة م ــبة قليل ــرزت نس ــد أب ــذا وق ــة(. ه ــبة 21 يف املائ )نس

أّن الجائحــة قــد أّدت إىل انخفــاض وتأّخــر اســتام املرتبــات أو محدوديــة 

الوصــول إليهــا، وهــو مــا اقــرن بارتفــاع تكلفــة املعيشــة ومــا أثـّـر ســلباً يف 

مــورد رزقهــم.

وقــد اســتخلصت دراســة أعّدتهــا منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة أّن 

ــة بضعــف  أزمــة كوفيــد 19 قــد زادت مــن عوامــل الخطــر املرتبطــة عاّم

ــوف  ــة والخ ــايل، والبطال ــن امل ــدام األم ــرار انع ــى غ ــية، ع ــة النفس الصح

وهــو مــا ينعكــس يف مســتويات أســوء للصحــة النفســية يف صفــوف األفــراد 

العاطلــن عــن العمــل يف مقارنــة بعاّمــة الســكان.

1 كا يعرّفها التصنيف الدويل املوّحد للمهن، هي إطار إحصايئ ينظّم املهن يف مجموعات محّددة
 تحديدا واضحاً وفقا للمهام والواجبات املنّفذة يف العمل. وتتمثّل املهن األولية يف املهام البسيطة

 والروتينية التي تتطلب استخدام معّدات تُحمل باليد وبعض املجهود البدين يف األغلب.

 

دوافع الهجرة

ذكــر أربعــة مهاجريــن مــن بــن كّل خمســة مهاجريــن مســتطلعن )نســبة 

88 يف املائــة( 2021 أّن الدوافــع األساســية التــي اســتند إليهــا قــرار هجرتهم 

ــة وبالبحــث عــن مــورد رزق )أفضــل(.  قــد ارتبطــت بالعوامــل االقتصادي

وبالنســبة إىل املجموعــة الكــربى مــن املهاجريــن )نســبة 49  يف املائــة(، كان 

الدخــل غــر الــكايف يف بلــد املنشــأ الدافــع األّول لهجرتهــم إىل ليبيــا. ومثـّـل 

ــرص  ــن ف ــة( والبحــث ع ــد األصــل )20 يف املائ ــل يف بل ــرص العم ــص ف نق

عمــل بالخــارج )18 يف املائــة( ثــاين وثالــث أبــرز دوافــع للهجــرة. وأفــادت 

نســبة أعــى بكثــر مــن املهاجريــن املســتطلعن يف إطــار تجميــع بيانــات 

الجولــة 41 أنّهــم كانــوا عاطلــن عــن العمــل عندمــا غــادروا وطنهم )نســبة 

ــون يف  ــوا يعمل ــن كان ــن الذي ــن املهاجري ــة م ــة بقلّ ــة( يف مقارن 57 يف املائ

زمــن اجرائهــم املقابلــة يف ليبيــا )18 يف املائــة(.

 

دوافع الهجرة وفقا للجنس

كان الدخــل غــر الــكايف يف بلــد األصــل أكــر دافــع للهجــرة ذكرتــه 

املهاجــرات اإلنــاث )بنســبة 40 يف املائــة( واملهاجــرون الذكــور أيضــا )49 يف 

املائــة(. إالّ أّن نســبة أكــرب مــن املهاجريــن الذكــور قــد تحّدثــت عــن نقــص 

فــرص التشــغيل يف بلــد األصــل )بنســبة 21 يف املائــة( أو عــن البحــث عــن 

ي 2 الدوافع الرئيسية لمغادرة بلد األصل وفقا للجنس
الرسم البيا�ن

49%
40%

إناث

ذكور

12%
21%

16%

2%

2%

1%

1%

5%

1%

<1%

<1%

<1%

<1%
2%

6%
3%

1%
2%

1%
8%

8%
18%

دخل غر كايف يف بلد األصل

 نقص فرص العمل يف بلد األصل

حرب أو نزاع يف بلد األصل

للوصول إىل الخدمات يف ليبيا

عمل تجاري )مبيعات، اشراء، الخ

للدراسة

كارثة طبيعية مفاجئة )مثل الفيضانات، الزالزل، الخ

لالتحاق بالعائلة

قدرة محدودة عى تلبية االحتياجات من الغذاء

ظواهر بطيئة الحدوث للتدهور البيئي )مثل الجفاف

عنف مستهدف أو اضطهاد

البحث عن فرص عمل يف الخارج

)

)

(
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ُســبُل لكســب الــرزق يف الخــارج )18 يف املائة( باعتبارها الســببن الرئيســين 

للهجــرة يف مقارنــة باملهاجــرات اإلنــاث ) 12 و8 يف املائــة تباعــا(. وزيــادة عى 

ذلــك، فاقــت نســبة املهاجــرات اإلنــاث اللــوايت ذكــرن أّن الهــرب مــن الحــرب 

والنــزاع أو العنــف املســتهدف قــد شــّكل الدافــع األّول ملغادرتهــن الوطــن يف 

مقارنــة باملهاجريــن الذكــور )نســبة 6 يف املائة(.

حملة التطعيم ضّد كوفيد 19

يف إطــار حملــة تطعيــم املهاجريــن ضــّد كوفيــد 19، والتــي انطلقــت املرحلــة 

الثانيــة منهــا يف يــوم 30 ينايــر، تلقــى مجمــوع 10.385 مهاجــر )9.498 ذكــر 

ــك،  ــادة عــى ذل ــل 2022. وزي ــوم 2 أبري ــول ي ــات بحل ــى( تطعي و887 أنث

ــة  ــي ملكافح ــز الوطن ــا املرك ــة نظّمه ــر دورات توعوي ــر 13.481 مهاج ح

األمــراض بالتعــاون مــع املنظمــة الدوليــة للهجــرة.

األمناط والتوجهات الجغرافية

ــاط  ــر يف أمن ــر كب ــات تأث ــن الجالي ــات ب ــرايف وللعاق ــارب الجغ ال زال للتق

ــدان  ــن بل ــا م ــن يف ليبي ــن املوجودي ــة املهاجري ــد أغلبي ــد وف ــرة. وق الهج

الجــوار: )نســبة 25 يف املائــة( ومــر )نســبة 19 يف املائــة( والســودان )نســبة 

ــاين 3(. ــة( )الرســم البي ــة( وتشــاد )نســبة 13 يف املائ 18 يف املائ

ووفــدت نســبة تجــاوزت نصــف املهاجريــن املوجوديــن يف ليبيــا مــن 

ــاءت  ــن ج ــة(، يف ح ــبة 56 يف املائ ــربى )بنس ــراء الك ــوب الصح ــا جن أفريقي

نســبة الثلــث مــن شــال أفريقيــا )نســبة 35 يف املائــة(، ووصلــت أقليــة مــن 

الــرق األوســط )نســبة 5 يف املائــة( أو مــن قــارة آســيا )نســبة 4 يف املائــة( 

ــاين 4(. )الرســم البي

ووفقــا إلحصائيــات مصفوفــة تتبــع النــزوح الخاصــة بالجولــة 41 مــن تجميع 

البيانــات، تركّــزت أكــرب مجموعــات مــن املهاجريــن يف مناطــق طرابلــس )17 

يف املائــة( ومراتــه )11 يف املائــة( وبنغــازي )10 يف املائــة( وأجدابيــا )9 يف 

املائــة( والزاويــة )7 يف املائــة( والجفــارة )6 يف املائــة( )الرســم البيــاين 5(.

ي 4 مناطق أصل المهاجرين
 الرسم البيا�ف

ي 3 عدد المهاجرين وفقا للجنسيات
 الرسم البيا�ف

نسبة المهاجرينعدد المهاجرينالجنسية
%25                           162,272 النيجر

%19                            125,274 مصر

%18                             117,234 السودان

%13                               84,117 تشاد

%5                              32,049 نيجيريا

%3                              22,517 سوريا

%3                               17,935 مالي

%3                               17,409 بنغالدش

%2                              16,042 غانا

%1                                7,221 تونس

%1                                 6,831 فلسطين

خرى %1                                 6,568 ا 

%1                                6,006 السنغال

%1                                 4,547 إريتريا

%1                                  4,111 بوركينا فاسو

%1                                 3,343 باكستان

%0.5                                 2,931 موريتانيا

%0.4                                 2,514 الصومال

%0.4                                2,490 جنوب السودان

%0.3                                2,210 كوت ديفوار

%0.3                                 2,185 المغرب

%0.3                                 1,759 غير معروف

%0.2                                 1,183 زامبيا

%0.2                                 1,040 الكاميرون

%100                         649,788المجموع

56%
 أفريقيا جنوب الصحراء

آسيا
4%

 ال	ق ا�وسط
5%35%

 ش�ل أفريقيا



7

41 الجولة   - الهجرة  عن  ليبيا  في  النزوح  تتبع  مصفوفة  7   تقرير 

وح للبيانات ف ي 5 عدد المهاجرين وفقا للمناطق خالل الجولة 41 من تجميع مصفوفة تتبع ال�ف
 الرسم البيا�ف

ي إقرارا أو قبوال رسميا من المنظمة الدولية للهجرة ي تحملها ال تع�ن  .هذه الخريطة يهي بغرض التوضيح فقط. األسماء والحدود ال�ت

Alkufra

Ghat Ubari

Misrata

Sebha

Azzawya

بنغازي

المرج

الجبل األخضر

درنة

طبرق

إجدابيا

سرت

الكفرة

مرزق

الجفرة

سبها
غاتأوباري

وادي الشاطئ

الجبل الغربي
نالوت

الزاوية

المرقب

طرابلس

الجفارة

1

1

109,976

10,600

9,134

8,900

12,672

17,765
73,780

8,162

11,690

3,961

14,555

3,048

23,075

21,066

57,305

23,850

15,590

67,326

46,330

40,585 31,083

زوارة
35,975 

مصراتة
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ئــج لنتا ا بــرز   أ

أطفال
ف  مصحوب�ي

رجال

ف  غ�ي مصحوب�ي

نساء
بالغون

الديمغرافية كيبة  ال�ت جنسيات  5  أبرز 

الجغرافية للمناطق  وفقا  المهاجرين   توزيــــع 

الجولة 41 )فرباير - أبريل 2022

14%
7%

76%

5%

12%
86%

 نسبة المهاجرين الذين ذكروا أن
ي يرسلونها إىّل الوطن تمّثل  التحويالت ال�ت

 المصدر الرئييسي لمدخول أرسهم

649.788
ي ليبيا

 مهاجرا �ف

ي ليبيا
أجرت المنظمة الدولية للهجرة �ف

ف  مقابلة مع المزودين الرئيسي�ي
 للبيانات

 بلدية

 محلّة

ي
 المهاجرون موجودون �ف

100

635

من أصل 100

من أصل 667
2,040

  تكلفة رحلة الهجرة
المتوسط للفرد الواحد

US$ 934 

41% 

 مقابلة مع المهاجرين
6,921 دراسة رصد التدفق

مروع ممّول من
االتحاد األورويب 

)

 النيجر

 مصر

 السودان

نيجيريا

 تشاد

25%

19%

18%

13%

5%

57%

30%13%
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 فريق موارد
ّ

ي شهر أبريل من سنة 2022، توىّل
ي الصورة: �ف

 �ف
 المهاجرين وآلية االستجابة الخاّص بالمنظمة الدولية للهجرة توزيــــع

 مستلزمات إنسانية أساسية بما فيها مواد غذائية لفائدة أك�ث من 400

ي
 أرسة وفردا ينحدر أصلهم من بلدان عديدة ومن ضمنهم مهاجرين �ف

يا وماىّلي وموريتانيا  حالة ضعف من تشاد وإري�ت
والنيجر والسودان

ي / المنظمة الدولية للهجرة 2022
مؤيد الزغدا�ف

.
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 مواطن ضعف المهاجرين واالحتياجات اإلنسانية

ي 7 أبرز االحتياجات اإلنسانية للمهاجرين وفقا للمناطق
 الرسم البيا�ف

ي إقرارا أو قبوال رسميا من المنظمة الدولية للهجرة ي تحملها ال تع�ن  .هذه الخريطة يهي بغرض التوضيح فقط. األسماء والحدود ال�ت

أبــرزت املقابــات مــع 2.040 مــزود رئيــي للمعلومــات يف كامــل أنحــاء 

ليبيــا فيــا بــن شــهري فربايــر وأبريــل مــن ســنة 2022 أّن االحتياجــات 

ــة  ــات الطبي ــر الخدم ــول توف ــورت ح ــد متح ــن ق ــية للمهاجري األساس

ــبة إىل 54 يف  ــة )بالنس ــر الغذائي ــواد غ ــة( وامل ــبة إىل 67 يف املائ )بالنس

ــرف الصحــي  ــاه وال ــة( واملي ــة( والســكن )بالنســبة إىل 53 يف املائ املائ

ــر  ــع التقاري ــيا م ــة(. ومتاش ــبة إىل 22 يف املائ ــة )بالنس ــة الصحي والنظاف

الســابقة، أكّــدت املقابــات مــع املزوديــن الرئيســين للبيانــات أّن تكلفــة 

ــف  ــى مصاري ــا ع ــية فض ــواد األساس ــن امل ــا م ــة وغره ــواد الغذائي امل

اإلســكان والخدمــات، مثــل الرعايــة الصحيــة والقــدرة عــى تحّمــل هــذه 

ــة  ــه أغلبي ــي تواج ــية الت ــات األساس ــّكل التحدي ــزال تش ــف ال ت التكالي

ــم. ــة احتياجاته ــن يف تلبي املهاجري

ــد املــزودون الرئيســيون للبيانــات عــى كــون اإلشــكاليات  هــذا وقــد أكّ

ــا  ــل تكاليفه ــاه وبعــدم القــدرة عــى تحّم ــر شــبكات املي املرتبطــة بتوفّ

يف  تؤثّــر  رئيســية  مســألة  متثّــل  النفايــات  إدارة  وبغيــاب خدمــات 

ســامة املهاجريــن. وباإلضافــة إىل ذلــك، ذكــرت نســبة 16 يف املائــة مــن 

املهاجريــن املســتطلعن يف إطــار دراســة رصــد التدفــق فيــا بــن شــهري 

ــاه  ــذاء واملي ــم إىل الغ ــدم وصوله ــنة 2022 أّن ع ــن س ــل م ــر وأبري فرباي

النظيفــة والصالحــة للــرب قــد كانــت مــن بــن الصعوبــات الرئيســية 

ــا.  ــم يف ليبي ــي تواجهه ــاث الت الث

ــة األســواق   ــادرة املشــركة ملراقب ــات املجّمعــة يف إطــار املب ــا للبيان ووفق

فقــد شــهد متوّســط التكلفــة اإلجاليــة للحــد األدىن مــن النفقــات عــى 

املــواد الغذائيــة األساســية يف ليبيــا ارتفاعــاً بنســبة 7 يف املائــة خــال شــهر 

مــارس مــن ســنة 2022. ويف إطــار دراســة مصفوفــة تتبــع النــزوح التــي 

تغطــي الفــرة الفاصلــة بــن شــهري ينايــر وفربايــر مــن ســنة 2022 مــن 

أجــل إعــداد تقريــر )مقبــل( عــن كوفيــد 19 والتطعيــم، أفــادت نســبة 

ــّرت  ــد غ ــا ق ــة( أنّه ــتطلعن )36 يف املائ ــن املس ــث املهاجري ــوق ثل تف

عاداتهــا التغذويــة منــذ بدايــة الجائحــة. ومــن ضمــن املهاجريــن الذيــن 

ــد عــى  ــة، ذكــرت نســبة تزي ــوا عاداتهــم التغذوي ــم قــد عّدل ــروا أنّه ذكّ

الثاثــة أربــاع )79 يف املائــة( أنّهــا قــد اقتنــت منتجــات مختلفــة بســبب 

ــل  ــا عــى تحّم ــة أو نظــرا إىل عــدم قدرته ــاع أســعار املــواد الغذائي ارتف

تكاليــف نفــس املــواد. 

Azzawya

بنغازي

المرج الجبل األخضر

درنة

طبرق

اجدابيا

سرت

الكفرة

مرزق

الجفرة

سبها

غاتأوباري

وادي الشاطئ

الجبل الغربي
نالوت

زوارة

الزاوية

مصراتة

المرقب

طرابلس

الجفارة

1

1

الصحة السكن

المواد غير الغذائية

األمن الغذائي األمن

المياه و الصرف الصحي
األولوية 1

كيفية قراءة الخريطة مفتاح الخريطة

 األولوية 2

 االحتياجات
االنسانية

األولوية 3
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إمكانية وصول تامةإمكانية وصول منعدمة

25%

65%

10%

 إمكانية وصول

محدودة

75
 يف املائة من املهاجرين لديهم

 وصول محدود إىل منعدم إىل

 الخدمات الصحية

ي 7 إمكانية وصول المهاجرين إىّل الخدمات الصحية )عينة تتكون
 الرسم البيا�ف

( من 6.921 مستطلع

ي تعيق وصول المهاجرين إىّل الرعاية ي 8 االشكاليات الرئيسية ال�ت
 الرسم البيا�ف

الصحية عينة من 721 مستطلع

الصحة

ــا  ــن مســتطلعن في ــن كّل أربعــة مهاجري ــن مــن ب ــة مهاجري ذكــر ثاث

بــن شــهري فربايــر وأبريــل مــن ســنة 2022 يف ليبيــا )نســبة 75 يف املائــة( 

أنـّـه لديهــم إمكانيــة وصــول محــدودة أو منعدمــة إىل الخدمــات الصحيــة، 

مبــا فيهــا خدمــات الطــوارئ املنقــذة للحيــاة )الرســم البيــاين 7(. ومتاشــيا 

ــي  ــة أشــّد حــّدة يف منطقت ــت هــذه الوضعي ــر الســابقة، كان مــع التقاري

الغــرب )بنســبة 78 يف املائــة( والجنــوب )%78 يف املائــة( يف مقارنــة 

ــة(. بالــرق )60 يف املائ

تحــّدث املهاجــرون املســتطلعون عــن أّن عجزهــم عــى تحّمــل تكاليــف 

الرعايــة الصحيــة )بالنســبة إىل 79 يف املائــة( ميثـّـل العائــق األســايس الــذي 

ــاين 8(. وذكــرت نســبة  ــة )الرســم البي ــع وصولهــم إىل خدمــات الصّح مين

42 يف املائــة مــن املهاجريــن املســتطلعن أّن عــدم قدرتهــم عــى الوصــول 

إىل خدمــات الصّحــة يف أمــان يشــّكل الحاجــز األّول الــذي يعيقهــم. ووفقــا 

آلخــر تقييــم مشــرك بــن منظمــة الصحــة العامليــة ووزارة الصحــة حــول 

ــر املــوارد والخدمــات، يقــّدم مرفقــن للرعايــة الصحيــة األّوليــة مــن  توفّ

ــدة  ــه لفائ ــة( خدمات ــة )نســبة 38 يف املائ ــق صحيّ ــن كّل خمســة مراف ب

املهاجريــن الذيــن هــم يف وضعيــة غــر نظاميــة. 

وزيــادة عــى ذلــك، وجــد التقييــم املشــرك الــذي أجرتــه منظمــة الصحــة 

ــة  ــق الرعاي ــث مراف ــوايل ثل ــة أّن ح ــع وزارة الصح ــاون م ــة بالتع العاملي

ــع  ــا ويرج ــن طاقته ــزء م ــل بج ــت تعم ــا كان ــاء ليبي ــة يف كل أنح الصحي

ــرت ــن. وذك ــّدات أو املوظف ــل، املع ــار إىل التموي ــاً إىل االفتق ــك أساس ذل

 نسبة 34 يف املائة من املهاجرين املستطلعن أن محدوديةجودةالرعاية

ــت اإلشــكالية الرئيســية يف الوصــول إىل خدمــات الصحــة. كــا  ــد مثل  ق

ذكــرت نســبة 60 يف املائــة مــن املهاجريــن الذيــن ال ميكنهــم الوصــول إىل 

خدمــات الصّحــة أّن املســائل املتصلــة بغيــاب وثائــق الهويــة كانــت مــن 

بــن الصعوبــات الثــاث األساســية التــي واجهتهــم يف زمــن اجــراء املقابلــة 

يف مقارنــة بنســبة 40 يف املائــة مــن املهاجريــن الذيــن يحظــون بإمكانيــة 

وصــول كاملــة.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية 

عــى منــوال الجــوالت الســابقة، أفــاد مهاجــر مــن بــن كل خمســة 

مهاجريــن )أي نســبة 19 يف املائــة مــن املهاجريــن( أنّهــم يعجــزون عــن 

الوصــول إىل كفايتهــم مــن املــاء الصالــح للــرب وهــو مــا يــّر بالصّحــة 

ومبســتويات النظافــة الصحيــة لديهــم. وكانــت هــذه املشــكلة أشــّد وطــأة 

لــدى املهاجريــن العاطلــن عــن العمــل )بنســبة 24 يف املائــة( يف مقارنــة 

ــر إىل  ــا يش ــو م ــة( وه ــبة 18 يف املائ ــون )بنس ــن يعمل ــن الذي باملهاجري

أّن اإلشــكاليات الهيكليــة التــي تؤثّــر يف كامــل ليبيــا، يرتبــط وصــول 

ــى  ــة ع ــة أو االقتصادي ــل االجتاعي ــا بالعوام ــاه أيض ــن إىل املي املهاجري

ــردي أو األرسي.  ــتوى الف املس

ــاه الصالحــة للــرب أكــر  وتظــّل إشــكالية العجــز عــن الوصــول إىل املي

بــروزا يف الجنــوب )بنســبة 22 يف املائــة( ويف الغــرب )بنســبة 20 يف املائــة( 

يف مقارنــة بالــرق )بنســبة 11 يف املائــة(.

وذكــر املهاجــرون املســتطلعون يف إطــار الجولــة 41 مــن تجميــع البيانــات 

أّن مصــادر امليــاه الرئيســية التــي يعتمــدون عليهــا مــن أجــل ســّد 

ــة(،  ــبة 55 يف املائ ــة )بنس ــاه املعدني ــر املي ــل يف قواري ــم تتمثّ احتياجاته

ــا  ــة( في ــبة 49 يف املائ ــاه )بنس ــد باملي ــة للتزوي ــبكات العمومي ويف الش

تلجــأ نســبة أقــل مــن املهاجريــن إىل خدمــات الشــاحنات الناقلــة للميــاه 

)بنســبة 23 يف املائــة( أو إىل اآلبــار املحميــة )بنســبة 20 يف املائــة( أو 

ــاين 9(. ــم البي ــة( )الرس ــبة 20 يف املائ ــة )بنس ــات العمومي الحنفي

هــذا وقــد ذكــر مجمــوع 27 يف املائــة مــن املهاجريــن املســتطلعن 

ــاه  ــبكات املي ــة إىل ش ــادرة أو منعدم ــول ن ــة وص ــون بإمكاني ــم يحظ أنّه

العموميــة، فيــا أفــادت نســبة تقــارب النصــف )47 يف املائــة( أنـّـه ميكنهــا 

ــة  ــبة قليل ــادت نس ــام. وأف ــم األي ــبكات يف معظ ــذه الش ــول إىل ه الوص

ــاه  ــة إىل شــبكات املي ــة وصــول يومي ــا تحظــى بإمكاني ــة( أنّه )27 يف املائ

ــة. العمومي

متثـّـل البدائــل الرئيســية للميــاه الصالحــة للــرب بالنســبة إىل مــن لديهــم 

وصــول نــادر إىل منعــدم إىل الشــبكات العموميــة للتزويــد بامليــاه يف 

ــة(،  ــاه )60 يف املائ ــاحنات املي ــة( وش ــة )73 يف املائ ــاه املعلب ــر املي قواري

فيــا تعتمــد أقليّــة عــى اآلبــار املحميــة )25 يف املائــة( أو حنفيــات امليــاه 

ــة(. ــة )4 يف املائ العمومي

42%

79%

26%

14%

34%

 القدرة عى تحّمل التكاليف

الوصول اآلمن

بُعد املسافة

 اإلمدادات الطبية

جودة خدمات الرعاية

ب ي 9 المصادر الرئيسية للمياه الصالحة لل�ش
الرسم البيا�ف

55%
 قوارير مياه معدنية

 حنفيات مياه عمومية

49%
 شبكات مياه عمومية

20%
 آبار محمية

11%

23%
شاحنات لتوزيع ا�ياه
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التحويالت املالية

أفــادت نســبة تقــارب ثلثــي املهاجريــن املســتطلعن أنّهــا إّمــا قــد أرســلت 

تحويــات ماليــة إىل أوطانهــا )29 يف املائــة( أو أنّهــا تعتــزم القيــام بذلــك 

حاملــا تتمّكــن مــن كســب أو تجميــع مــا يكفــي مــن املــال )34 يف املائــة(. 

ــبة  ــا )نس ــال إىل أوطانه ــال امل ــوي إرس ــا ال تن ــة أنّه ــبة قليل ــرت نس وذك

19يف املائــة(. 

وبصفــة عاّمــة، فاقــت نســبة املهاجريــن الذيــن يعيشــون يف ليبيــا منــذ 

مــّدة أطــول والذيــن ذكــروا أنّهــم يرســلون تحويــات ماليــة نســبة 

الوافديــن إىل ليبيــا حديثــا. ومثــاال عــى ذلــك، ذكــرت نســبة 7 يف املائــة 

مــن املهاجريــن التــي وصلــت إىل ليبيــا منــذ ســتّة أشــهر أو مــا يقــّل عــن 

ــا قــد أرســلت التحويــات يف مقارنــة بنســبة 39 يف املائــة مــن  ذلــك أنّه

ــد عــن ســنتن.  ــذ مــا يزي ــا من ــوا يف ليبي املهاجريــن الذيــن كان

أفــاد املهاجــرون املســتطلعون فيــا بــن شــهري فربايــر وأبريــل مــن ســنة 

ــا يف  ــت 83 دوالرا أمريكي ــة بلغ ــات مالي ــلوا تحوي ــد أرس ــم ق 2022 أنّه

املتوســط إىل أوطانهــم. ويف املقابــل، بلــغ متوّســط التحويات الشــهرية يف 

الســنة املاضيــة 103 دوالرا أمريكيــا وهــو أقــّل مــن متوّســط التحويــات 

ــا(.  الشــهرية املســّجل يف ســنتي 2019 و2020 )146 و123 دوالرا أمريكي

ويشــر هــذا النســق إىل اســتمرار انخفــاض قيمــة التحويــات التــي 

يرســلها املهاجــرون إىل أوطانهــم خــال جائحــة كوفيــد 19 وبعدهــا.

ــي  ــات الت ــروا أّن التحوي ــن ذك ــن الذي ــبة املهاجري ــت نس ــد ارتفع ولق

يرســلونها متثـّـل املصــدر األّول ملدخــول أرستهــم مــن نســبة  28 يف املائــة 

يف شــهر ديســمرب مــن ســنة 2020 إىل 41 يف املائــة يف شــهر أبريــل 2022. 

ــة( أّن  ــن املســتطلعن )نســبة 67 يف املائ ــي مجمــوع املهاجري ــر ثلث وذك

ــة. ــة احتياجاتهــا الغذائي ــة تســاعد أرسهــم يف تلبي التحويــات املالي

للنــزاع  املشــركة  اآلثــار  مــن  العاملــي  الغــذاء  برنامــج  وقــد حــّذر 

والصدمــات املناخيــة وجائحــة كوفيــد 19 وارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة 

ــا  ــن يف غــرب أفريقي ــّر باألمــن الغــذايئ للماي ــي مــن شــأنها أن ت والت

ورشقهــا. وينحــدر أصــل أكــر مــن نصــف املهاجريــن املوجوديــن يف ليبيــا 

ــا. ــا الوســطى أو رشق أفريقي ــا، وأفريقي ــرب أفريقي ــن غ م

ــار  ــل اإليج ــدة، مث ــات عدي ــة نفق ــة يف تغطي ــات املالي ــاعد التحوي وتس

وتعليــم األطفــال والنفقــات املتصلــة بالصحــة. وتســاهم أيضــا يف تكويــن 

ــون. ــن ويف  االســتثارات أو يف ســداد الدي مدخــرات للمهاجري

التعليم 

أفــادت قلّــة قليلــة مــن املهاجريــن )نســبة 8 يف املائــة( شــاركت يف 

اســتطاع مصفوفــة تتبــع النــزوح فيــا بــن شــهري فربايــر وأبريــل مــن 

ــن 5 و18  ــراوح أعارهــم ب ــا ت ــرادا مــن أرسته ــا أف ســنة 2022 أّن لديه

ــة(  ــر نصــف مجمــوع هــؤالء )نســبة 49 يف املائ ــا. كــا ذك ســنة يف ليبي

أّن األطفــال منهــم يف عمــر الدراســة كانــوا غــر قادريــن عــى االلتحــاق 

بصفــوف املدرســة. وارتبطــت الحواجــز الرئيســية القامئــة أمــام الوصــول 

إىل خدمــات التعليــم باالفتقــاد إىل الوثائــق الرســمية )بالنســبة إىل 86 يف 

املائــة( وبالعائــق اللغــوي )72 يف املائــة( وبغيــاب املــوارد املاليــة )72 يف 

ــاج  ــة االندم ــة( وصعوب ــة )59 يف املائ ــة االجتاعي ــت العزل ــة(. وكان املائ

يف املجتمــع )45 يف املائــة( مــن بــن اإلشــكاليات التــي شــكا منهــا عــدد 

قليــل مــن املهاجريــن أيضــا.

التــي  للبيانــات  الرئيســين  املزوديــن  املقابــات مــع  إىل  وباالســتناد 

أجريــت فيــا بــن شــهري فربايــر وأبريــل مــن ســنة 2022، تــم اســتخاص 

ــوا غــر  ــا كان ــات يف ليبي ــة مــن البلدي أّن املهاجريــن يف نســبة 12 يف املائ

ــاد  ــوالدات و/ أو الحصــول عــى شــهادات مي ــى تســجيل ال ــن ع قادري

ــة أو بعــض مــن األرس  ألطفالهــم حديثــي الــوالدة. هــذا وقــد متكنــت قلّ

مــن القيــام بذلــك يف نســبة 49 يف املائــة مــن البلديــات. ويف بقيــة 

البلديــات )نســبة 39 يف املائــة(، متّكنــت أغلبيــة األرس مــن الحصــول عــى 

ــاد. شــهادات مي

املواد غري الغذائية 

ــل  ــر وأبري ــن شــهري فرباي ــا ب ــن املســتطلعن في ــة املهاجري ــر أغلبي ذك

ــم يف حاجــة  ــق الهجــرة أنّه مــن ســنة 2022 يف إطــار دراســة رصــد تدفّ

إىل األغطيــة )64 يف املائــة( أو املراتــب )60 يف املائــة( وهــو مــا يشــر إىل 

مســتوى معيــي غر مناســب بالنســبة إىل املهاجريــن املوجوديــن يف ليبيا 

نتيجــة للظــروف االجتاعيــة واالقتصاديــة الصعبــة ولوضــع الســوق. وقــد 

ذكــرت نســب أقــل مــن املهاجريــن املســتطلعن املابــس )بنســبة 45 يف 

املائــة( ومســتلزمات النظافــة الصحيــة )بنســبة 24 يف املائــة(، واملصابيــح 

ــة(  ــبة 14 يف املائ ــخ )بنس ــة( وأواين الطب ــبة 16 يف املائ ــية )بنس الشمس

ــرز  ــا أب ــة( باعتباره ــبة 13 يف املائ ــة )بنس ــل التدفئ ــن أج ــود م أو الوق

ثــاث مــواد يحتاجــون إليهــا. ويــدل هــذا عــى اشــتداد خطــر التعــرّض 

للضعــف بســبب عــدم القــدرة عــى الوصــول إىل االحتياجــات األساســية 

)الرســم البيــاين 10(.

67%
 من املهاجرين الذين أرسلوا تحويات مالية قد

 ذكروا أّن املال يساعد أرسهم يف تلبية االحتياجات

 الغذائية

ي حاجة إىّل المواد غ�ي الغذائية
ي 10 نسبة المهاجرين الذين هم �ف

 الرسم البيا�ف
()أبرز 3 مواد

64%
 أغطية صوفية

 مصابيح شمسية

60%
 مراتب

أوا� ا	طبخ

24%
 مستلزمات نظافة صحية

16%

45%
م�بس

14%
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ــم يف  ــور أنّه ــن الذك ــن املهاجري ــرب م ــبة أك ــرت نس ــة، ذك ــة عاّم وبصف

حاجــة إىل األغطيــة الصوفيــة واملابــس واملراتــب يف مقارنــة باملهاجــرات 

ــن إىل  ــوايت يحتج ــاث الل ــرات اإلن ــبة املهاج ــت نس ــا فاق ــاث. في اإلن

املصابيــح التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية وإىل الوقــود الــازم للتدفئــة 

املهاجريــن  نســبة  التنظيــف  ومــواد  املطبــخ  أواين  وإىل  للطبــخ  أو 

ــادة عــى ذلــك، أفــادت نســبة أعــى  الرجــال )الرســم البيــاين 11(. وزي

ــة( أّن لديهــا  ــن العاطلــن عــن العمــل )نســبة 69 يف املائ مــن املهاجري

ــن  ــة باملهاجري ــة يف مقارن ــر الغذائي ــواد غ ــن امل ــّب م ــات مل تل احتياج

الذيــن يعملــون )نســبة 59 يف املائــة(. ويســلّط ذلــك الضــوء عــى دور 

ــة  ــاره عامــل خطــر يســاهم حال الوضــع االجتاعــي واالقتصــادي باعتب

ــن. ــف املهاجري ضع

املساكن 

أظهــرت املقابــات مــع املزوديــن الرئيســين للبيانــات يف هــذه الجولــة 

أّن أربعــة مهاجريــن مــن بــن كّل خمســة مهاجريــن )نســبة 80 يف 

املائــة( يعيشــون يف مســاكن مســتأجرة إّمــا يقومــون هــم بدفــع تكاليف 

ــر  ــوال التقاري ــى من ــك. وع ــر ذل ــّغلهم أو الغ ــوىّل مش ــا أو يت إيجاره

الســابقة، تعيــش نســبة أكــرب مــن املهاجريــن يف املناطــق العمرانيــة يف 

مســاكن مســتأجرة )يتولّــون بأنفســهم دفــع تكاليــف اإليجــار( )بنســبة 

ــة(. ويف  ــة )بنســبة 59 يف املائ ــة باملناطــق الريفي ــة( يف مقارن 69 يف املائ

ــة يف  ــق الريفي ــن يف املناط ــن املهاجري ــرب م ــبة أك ــكن نس ــل، تس املقاب

أماكــن عملهــا )نســبة 19 يف املائــة( يف مقارنــة باملهاجريــن يف املناطــق 

العمرانيــة )14 يف املائــة(. أّمــا بالنســبة إىل املهاجريــن الذيــن يســكنون 

يف مســاكن يتــوىّل املشــّغلون دفــع تكاليــف إيجارهــا فقــد متاثلــت 

ــة )نســبة  ــة( والريفي ــة )نســبة 10 يف املائ نســبهم يف األوســاط العمراني

ــاين 12(.  ــة( )الرســم البي 11 يف املائ

وذكــر املهاجــرون الذيــن شــاركوا يف اســتطاعات مصفوفــة تتبــع النــزوح 

أنّهــم يتشــاركون غرفهــم مع خمســة أشــخاص يف املتوّســط، وأّن متوّســط 

عــدد الســاكنن بلــغ أربعــة أفــراد عــى الرغــم مــن أّن عــدد املقيمــن يف 

الغرفــة الواحــدة يــراوح بــن الصفــر )يشــغلها ســاكن وحيــد( و80 فــردا. 

وأفــادوا كذلــك أنّهــم يدفعــون يف املتوســط 44 دوالرا أمريكيــا يف الشــهر 

مقابــل الســكن. وأفــادت نســبة تقــارب نصــف املهاجريــن املســتطلعن 

)48 يف املائــة( أنّهــم يتشــاركون اســتخدام حــّام واحــد مــع أكــر مــن 

خمســة أشــخاص وهــو مــا يــربز ضعــف إمكانيــة الوصــول إىل مرافــق 

خدمــات الــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة.

ــن  ــن )119 مســتطلع( الذي ــة مــن املهاجري ــت نســبة 2 يف املائ  وتحّدث

ــر  ــن شــهري فرباي ــا ب ــزوح في ــع الن ــة تتب ــات مصفوف شــاركوا يف مقاب

ــا  ــرد أو طرده ــا بالط ــم تهديده ــد ت ــه ق ــنة 2022 أنّ ــن س ــل م وأبري

بالفعــل، وكانــت أغلبيــة هــؤالء املهاجريــن يف بلديــات طرابلــس الكــربى 

)29 يف املائــة( أو  يف رست )27 يف املائــة(.

العنارص املؤثّرة يف اتخاذ قرار الهجرة

ذكــر حــوايل ثاثــة أربــاع املهاجريــن املســتطلعن )نســبة 76 يف املائــة( 

أّن أفــرادا مــن عائاتهــم أو مــن أصدقائهــم قــد شــّكلوا العنــارص 

املؤثّــرة يف اتخاذهــم قــرار الهجــرة إىل ليبيــا. وأفــادت نســبة أكــرب مــن 

ــد  ــاء ق ــة أو األصدق ــة( أّن العائل ــبة 83 يف املائ ــاث )نس ــرات اإلن املهاج

ــل  ــد األص ــادرة بل ــرار مغ ــم ق ــرة يف اتخاذه ــارص املؤثّ ــّم العن ــوا أه كان

ــة  ــة قليل ــت قلّ ــة(. وتحّدث ــور )76 يف املائ ــن الذك ــة باملهاجري يف مقارن

مــن املهاجريــن عــن التأثــر األكــرب مليــّري الهجــرة )نســبة 2 يف املائــة( 

ــم  ــن قــد ذكــروا أنّه ــة املهاجري يف اتخاذهــم قــرار الهجــرة. إالّ أّن أغلبي

ــا  ــتية أساس ــراض لوجس ــرة ألغ ــّري الهج ــات مي ــأوا إىل خدم ــد التج ق

ــور أشــّق املناطــق  ــة( واملســاعدة يف عب منهــا توفــر النقــل )90 يف املائ

ــذاء  ــى الغ ــول ع ــول أو الحص ــة( والوص ــرة )46 يف املائ ــارات الهج مبس

وامليــاه )35 يف املائــة( واملعلومــات )26 يف املائــة( والســكن )22 يف 

املائــة( فضــا عــى توفــر األمــن )16 يف املائــة( والوثائــق )7 يف املائــة(.

 مساكن أخرى

 مسكن مستأجر يتوىّل

 املشغل دفع اإليجار

 يف مكان العمل

 ماجئ جاعية

 مسكن مستأجر يتوىل
املهاجر دفع اإليجار

6%

10%

19%

19%

14%

19%

10%

11%

69%

59%

 مسكن مستأجر يتوىل
املهاجر دفع اإليجار

 يف مكان العمل

 مسكن مستأجر يتوىّل

 املشغل دفع اإليجار

 ماجئ جاعية

 مساكن أخرى

 مناطق عمرانية

 مناطق ريفية

ي 13 أنواع مساكن المهاجرين
الرسم البيا�ف

ي حاجة إىّل المواد غ�ي الغذائية
ي 11 نسبة المهاجرين الذين هم �ف

 الرسم البيا�ف
)وفقا للجنس )3 مواد أساسية

43%
45%

64%
49%

17%

17%

12%

9%

38%
60%

15%
14%

23%
44%

18%
16%

 األغطية الصوفية

 املابس

 الوقود للتدفئة أو  للطبخ

 مواد التنظيف

 املراتب

أواين الطبخ

 مستلزمات النظافة الصحية

 إناث

ذكور

 املصابيح الشمسية
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41 الجولة   - الهجرة  عن  ليبيا  في  النزوح  تتبع  مصفوفة  14   تقرير 

ي اليوم العاليمي للمرأة، أجرت المنظمة الدولية للهجرة عّدة
ي الصورة: �ف

 �ف
ي ليبيا، بما فيها دورات إلذكاء الويعي حول حقائق

 أنشطة مع المهاجرين �ف
ي تواجه  الهجرة غ�ي النظامية ومخاطرها باإلضافة إىّل التحديات الخاصة ال�ت

المهاجرات اإلناث
روند الحارس / المنظمة الدولية للهجرة 2022

. 
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41 الجولة   - الهجرة  عن  ليبيا  في  النزوح  تتبع  مصفوفة  15   تقرير 

 تدفقات الهجرة

 نقاط رصد تدفق الهجرة يف أرقام

10

786

52

14

 مناطق تم تغطيتها

تقييم

 بلدية

 نقطة رصد تدفق نشطة

ي ليبيا
ي تشملها شبكة نقاط رصد تدفق الهجرة �ف ي 14  المناطق ال�ت

 الرسم البيا�ف

ي إقرارا أو قبوال رسميا من المنظمة الدولية للهجرة ي تحملها ال تع�ن  .هذه الخريطة يهي بغرض التوضيح فقط. األسماء والحدود ال�ت

خــال فــرة الدراســة )فربايــر – أبريــل 2022( ُجمعــت البيانــات بشــأن حــركات 

الهجــرة يف 52 نقطــة ترصــد فيهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح تدفقــات الهجــرة يف 

14 بلديــة وضمــن 10 مناطــق مــن ليبيــا. وتٌقــام نقــاط رصــد تدفــق الهجــرة يف 

أهــم مواقــع العبــور الرئيســية عــى امتــداد مســارات الهجــرة الرئيســية يف ليبيــا 

حيــث يتــم رصــد حــاالت وفــود املهاجريــن ومغادرتهــم.

وباإلضافــة إىل رصــد تدفقــات الهجــرة وتحديــد حجمهــا يف نقــاط رصــد التدفــق 

ــزوح اســتطاعات مــع  ــع الن هــذه، أجــرى املوظفــون امليدانيــون ملصفوفــة تتب

ــة  ــا املتعلق ــة والنواي ــات الدميغرافي ــات حــول الخاصي ــع بيان ــن لتجمي املهاجري

ــرض  ــف. . ويع ــن الضع ــانية ومواط ــات اإلنس ــى االحتياج ــاوة ع ــرة، ع بالهج

ــة التــي ٌجمعــت  ــة عــن املعلومــات الكميــة والنوعي القســم املــوايل ملحــة عاّم

خــال فــرة الدراســة.

بنغازي
المرج

الجبل الغربي

درنة

طبرق

اجدابيا

سرت

الكفرة

مرزق

الجفرة

سبها

أوباري
غات

المناطق التي لم يتم تغطيتها

المناطق التي تم تغطيتها

وادي الشاطئ

الجبل الغربي

نالوت

زوارة

مصراتة

الزاوية

المرقب

طرابلس
الجفارة
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41 الجولة   - الهجرة  عن  ليبيا  في  النزوح  تتبع  مصفوفة  16   تقرير 

 تحليل تدفقات المهاجرين ومناطق وجودهم

 يستند تحليل تدفقات الهجرة عىل توجهات التنقل املالحظة عىل أرض الواقع عىل مدار فرتة الدراسة، باإلضافة إىل البيانات األساسية املجّمعة يف
.نقاط رصد التدفق

 متثّل التطعيات إحدى األدوات الفّعالة من ناحية التكلفة يف التصدي
 لانتشار والحفاظ عى أمان املجتمعات وسامتها الصحية. ولدعم

 جهود ليبيا يف التحصن عى املستوى الوطني، تولّت املنظمة الدولية
 للهجرة القيام بأنشطة توعية لفائدة ما يزيد عن 13.000 مهاجر حول

كوفيد 19 والتطعيات مند بداية حملة التطعيم ضّد كوفيد 19

.

املنظمة الدولية للهجرة 2022 ©

.

املرج

 

شــهد عــدد املهاجريــن الذيــن تــم رصدهــم يف بلديــة املــرج 

ارتفاًعــا طفيًفــا خــال الجولــة الـــ41 من تجميــع البيانــات )4.784 

ــة 40 )4.440 مهاجــرا(. وقــد تحــّدث  ــة بالجول مهاجــراً( يف مقارن

ــر الســيولة يف البنــوك يف  املاحظــون امليدانيــون عــن تحّســن توفّ

املــرج، كــا هــو الحــال يف أغلبيــة املناطــق الرقيــة مــن البــاد. 

وزيــادة عــى ذلــك، اســتؤنفت أشــغال بنــاء الطــرق بعــد أن كانت 

متوقّفــة لتســاهم يف النهــوض باألنشــطة االقتصاديــة يف املنطقــة.

ــات  ــن انقطاع ــون ع ــون امليداني ــغ املاحظ ــل، أبل ــهر أبري ويف ش

ــايئ. كــا شــهدت أســعار املــواد  ــار الكهرب ــة للتيّ متكــّررة ومطّول

الغذائيــة، مثــل اللحــم ومنتجــات األلبــان ارتفاًعــا. وباالســتناد إىل 

ــن  ــادة يف عــدد العــّال مــن املهاجري ــك زي تقاريرهــم، كان هنال

الباحثــن عــن عمــل يف مقارنــة بالفــرص املتوفّــرة، وهــو مــا 

ــد مــن  ــة يعــرب العدي ــا عــن االســتقرار يف البلدي ــه عوًض ــي أنّ يعن

ــرى. ــق أخ ــاه مناط ــن باتّج املهاجري

رشق ليبيا 
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41 الجولة   - الهجرة  عن  ليبيا  في  النزوح  تتبع  مصفوفة  17   تقرير 

ي 14 توزيــــع المهاجرين وفقا للمناطق الجغرافية
 الرسم البيا�ف

غرب ليبيا 

الزاوية

شــهد عــدد املهاجريــن املوجوديــن يف بلديــة الزاويــة انخفاًضــا طفيًفــا 

خــال الجولــة 41 مــن تجميــع البيانــات )33.800 مهاجــرا( يف مقارنــة 

بالجولــة 40 )34.600 مهاجــرا( التــي أجريــت فيــا بــن شــهر ديســمرب 

مــن ســنة 2021 وشــهر ينايــر مــن ســنة 2022. ووفقــا للتقاريــر 

امليدانيــة، ارتفــع عــدد املهاجريــن الباحثــن عــن فــرص لكســب الــرزق. 

وقــد وصــل أغلبيــة املهاجريــن إىل ليبيــا مؤّخــرا مصحوبــن بعائاتهــم 

ــار  ــد أش ــذا وق ــودان. ه ــايل والس ــاد وم ــر وتش ــن النيج ــم م وأطفاله

املاحظــون امليدانيــون إىل أّن نقــص الوثائــق الرســمية وشــهادات 

ــل ألّن  ــن عم ــض ع ــث البع ــاق بح ــد أع ــد 19 ق ــّد كوفي ــم ض التطعي

ــن تبحــث  ــة املهاجري البعــض مــن املشــّغلن يطلبونهــا. وكانــت أغلبي

ــة  ــرار الزراع ــى غ ــدرّة للدخــل، ع ــل يف أنشــطة موســمية م ــن عم ع

وتربيــة الحيوانــات. ووفقــا للمزوديــن الرئيســين للمعلومــات الذيــن 

أجــروا مقابــات يف إطــار دراســة تقودهــا املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف 

ليبيــا عــن الهجــرة الدائريــة، كانــت األغلبيــة مــن املهاجريــن )نســبة 

53 يف املائــة( املنخرطــن يف الهجــرة الدائريــة تعمــل يف مجــال الزراعــة. 

ووفقــا للماحظــن امليدانيــن، متثلــت االحتياجــات األكــر شــيوًعا 

ــم  ــول أطفاله ــة يف حص ــن يف الزاوي ــن املوجودي ــبة إىل املهاجري بالنس

ــواد  ــاه وامل ــر املي ــب توف ــة، إىل جان ــم والصح ــات التعلي ــى خدم ع

ــة إليهــم. ــة وغــر الغذائي الغذائي

تاجوراء 

ارتفــع عــدد املهاجريــن الذيــن تــم إحصاؤهــم يف تاجــوراء خــال فــرة 

ــة  ــة املاضي ــة بالجول ــة يف مقارن ــد يف املائ ــر بنســبة واح ــداد التقري إع

الجولــة  بـــ23.675 يف  مقارنــة  الجولــة 41 يف  مهاجــرًا يف   23.405(

ــون  ــون امليداني ــّجل املاحظ ــل، س ــارس وأبري ــهري م ــال ش 40(.  وخ

انخفاًضــا يف عــدد املهاجريــن املوجوديــن يف نقــاط التوظيــف. ووفقــا 

ــا  ــة، ومــن بينه ــت فــرص التشــغيل اليومي ــة، كان للماحظــات امليداني

أعــال الزراعــة، محــدودة التوفّــر يف تاجــوراء يف الفــرة املراوحــة 

بــن شــهر فربايــر وشــهر أبريــل مــن ســنة 2022. وزيــادة عــى ذلــك، 

كان لارتفــاع املفاجــئ ألســعار الســلع الغذائيــة عقــب الغــزو الــرويس 

ألوكرانيــا تأثــر ســلبي لحــق بالســكان الليبيــن واملهاجريــن عــى حــد 

ــة.  ــث إضعــاف قدرتهــم الرائي الســواء مــن حي

وأفــادت نســبة مجموعهــا 61 يف املائــة مــن املهاجريــن املســتطلعن يف 

تاجــوراء أّن اإلشــكاليات املاليــة كانــت مــن بــن أبــرز ثــاث صعوبــات 

اشــتىك منهــا املهاجــرون، يف مقارنــة بنســبة 57 يف املائــة مــن املهاجرين 

يف غرهــا مــن املناطــق وعــى الرغــم مــن أّن نســبة البطالــة يف تاجــوراء 

)8 يف املائــة( تعتــرب أقــّل مــن النســبة املســجلة يف كامــل البــاد )18 يف 

املائــة(. وأشــار املاحظــون امليدانيــون إىل أّن بلديــة تاجــوراء قــد نرت 

قــّوات أمــن بهــدف منــع الجرميــة. هــذا وذكــرت نســبة تقــارب نصــف 

ــداءات  ــات أو االعت ــة( أّن الهجوم ــن املســتطلعن )51 يف املائ املهاجري

ــم يف تاجــوراء يف  ــات واجهته ــاث صعوب ــرز ث ــن أب ــن ب ــت م ــد كان ق

زمــن إجــراء املقابلــة، يف مقارنــة بنســبة 19 يف املائــة مــن املهاجريــن 

املســتطلعن يف أنحــاء ليبيــا.

جنوب ليبيا

بنت بّية

شــهد عــدد املهاجريــن املوجوديــن يف بلديــة بنــت بيّــة ارتفاًعــا 

ــرًدا عــى مــدار الســنتن املاضيتــن. وبشــكل عــام، تضاعــف عــدد  مطّ

املهاجريــن عــر مــرّات فيــا بــن الجولــة 41 )4.200 مهاجــرا( 

والجولــة 24 )415 مهاجــرا، فيــا بــن شــهري ينايــر وفربايــر مــن ســنة 

ــي يف  ــع األمن ــة، كان الوض ــمولة بالدراس ــرة املش ــال الف 2019(. وخ

ــوادث  ــة ح ــرون إىل أيّ ــرّض املهاج ــتقرّا ومل يتع ــة مس ــت بيّ ــة بن بلدي

وفقــا للماحظــن امليدانيــن. وتتــاىش هــذه املســتخلصات مــع نتائــج 

ــة منهــم )7 يف  ــت أّن قلّ ــي بيّن ــن الت ــة مــع املهاجري ــات الفردي املقاب

ــة أهــم ثــاث  ــداءات يف خان ــة( قــد أدرجــت الهجومــات أو االعت املائ

صعوبــات تواجههــم، وهــي نســبة أقــّل مــن النســبة املســجلة بالنســبة 

ــا  ــة(. ووفق ــا )19 يف املائ ــاء ليبي ــل أنح ــن يف كام ــع املهاجري إىل جمي

للماحظــن امليدانيــن فــإّن اقتصــاد بلديــة بنــت بيّــة يف طــور التعــايف 

ــك  ــّجع ذل ــن أن يش ــن املمك ــن وم ــة يف تحّس ــيولة النقدي ــر الس وتوفّ

ــاء إىل  ــال البن ــي ومج ــال الفاح ــون يف املج ــن يعمل ــن الذي املهاجري

ــة. ــال إىل هــذه البلدي االنتق

غرب
57%

جنوب
13%

30%
شرق
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ــا  ــب م ــة حس ــر كافي ــة غ ــت بيّ ــة بن ــة يف بلدي ــات الصحي إّن الخدم

ــل  ــن مث ــث ع ــض إىل البح ــع البع ــا يدف ــو م ــر، وه ــه التقاري ــد ب تفي

هــذه الخدمــات وعــن العــاج يف مــكان آخــر. ووفقــا لقطــاع الصّحــة 

الليبــي، كانــت نســبة الثلــث مــن جميــع املرافــق الصحيــة يف ليبيــا يف 

ــاب  ــة وغي ــدادات الطبي ســنة 2021 غــر مفتوحــة بســبب نقــص اإلم

املــوارد البريــة يف املقــام األّول. كــا أشــار املاحظــون امليدانيــون إىل 

أّن شــبكات امليــاه والــرف الصحــي يف بعــض األحيــاء التــي يقطــن فيها 

ــات  ــن املقاب ــتخلصات م ــم املس ــة. وتدع ــب الصيان ــرون تتطلّ املهاج

الفرديــة مــع املهاجريــن يف بنــت بيــة فيــا بــن شــهري فربايــر 

ــة  ــة قليل ــرت قلّ ــث ذك ــتنتاج، حي ــذا االس ــنة 2022 ه ــن س ــل م وأبري

ــع بوصــول يومــي إىل  ــا تتمتّ ــة( أنّه مــن املهاجريــن )نســبة 26 يف املائ

ــة. ــاه العمومي ــبكات املي ش

ــة  ــت بيّ ــن يف بن ــة املهاجري ــادت أغلبي ــة، أف ــر امليداني ــا للتقاري ووفق

ــواد  ــعار امل ــاع أس ــبب ارتف ــة بس ــاعدات غذائي ــة إىل مس ــا يف حاج أنّه

األساســية. كــا أظهــرت املقابــات الفرديــة مــع املهاجريــن التــي 

ــة يف إطــار الجولــة 41 أّن نســبة 29 يف املائــة مــن  أجريــت يف بنــت بيّ

ــاه  ــول إىل املي ــذايئ و/ أو الوص ــن الغ ــرت أّن األم ــد ذك ــتطلعن ق املس

ميثـّـل إحــدى اإلشــكاليات الثــاث التــي تواجههــم يف مقارنــة بنســبة 16 

ــاد. ــرب الب ــن املســتطلعن ع ــن املهاجري ــة م يف املائ

الرشقية 

ــا عــى  ــة ثابتً ــم إحصاؤهــم يف الرقي ــن ت ــن الذي ــدد املهاجري ظــّل ع

ــع  ــار تتب ــات يف إط ــع البيان ــن تجمي ــن الـــ40 والـــ41 م ــدار الجولت م

التنقــل )8.450 مهاجــراً(.

وباالســتناد إىل التقاريــر امليدانيــة، كان الوضــع األمنــي املســتقر يف 

بلديــة الرقيــة مــن بــن العوامــل التــي تشــّجع األنشــطة االقتصاديــة 

يف املنطقــة. إالّ أّن املقابــات الفرديــة مــع املهاجريــن يف الرقيــة قــد 

أبــرزت تزعــزع الوضــع االجتاعــي واالقتصــادي للبعــض منهــم. وعــى 

ــة( أّن  ــبة 94 يف املائ ــا )نس ــن تقريب ــر كّل املهاجري ــال، ذك ــبيل املث س

ــم  ــات واجهته ــاث صعوب ــرز ث ــن أب ــن ب ــت م ــة كان ــات املالي الصعوب

ــة  ــن املســتطلعن يف بقي ــن املهاجري ــة م ــة بنســبة 57 يف املائ يف مقارن

أنحــاء ليبيــا. وزيــادة عــى ذلــك، أفــادت نســبة نصــف املســتطلعن يف 

الرقيــة أنّهــم عاطلــن عــن العمــل، وهــي نســبة تفــوق بكثــر النســبة 

ــا والتــي بلغــت 18 يف املائــة. املســجلة يف جميــع أنحــاء ليبي

 أحد أفراد فريق موارد املهاجرين وآلية االستجابة يقّدم دعا طبيا
 لفائدة فتاة يف بني وليد. يف نفس اليوم، توىّل الفريق أيضا توزيع

 مجموعات لوازم صحية ومواد إغاثة أساسية لفائدة املهاجرين الذين
.هم يف حالة ضعف

روند الحارس / المنظمة الدولية للهجرة 2022
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 مسارات الهجرة إىل ليبيا

وح  ف ي قادتها مصفوفة تتبع ال�ف ي اعتمدها المهاجرون الذين جرى استطالعهم ع�ب دراسة رصد التدفق ال�ت ي 15 أبرز المسارات ال�ت
 الرسم البيا�ف

 كيفية قراءة هذه الخريطة

 تُظهر النسب عى كّل مسار يف الخريطة نسبة املهاجرين الذين ذكروا أنهم قد اعتمدوا ذلك املسار يف سفرهم. ومثاال عى ذلك، نسبة  50
 يف املائة من املهاجرين يف ليبيا قد وصلوا مبارشة من النيجر أو قد عربوا من خالها، مبن فيهم جميع املهاجرين الذين جاؤوا من النيجر ومن

بوركينا فاسو وغانا ونيجريا

ــتة  ــع س ــة م ــدود الربي ــن الح ــم م ــن 4.300 ك ــر م ــا أك ــم ليبي تتقاس

بلــدان. ويبــّن هــذا القســم املســارات الرئيســية الكــربى التــي يســلكها 

املهاجــرون مــن مختلــف البلــدان نحــو ليبيــا. ويســتند هــذا التحليــل 

ــع  ــرز املواق ــن يف أب ــع املهاجري ــة م ــة وكمي ــة فردي إىل 24.449 مقابل

ومنهــا نقــاط العبــور يف كامــل أنحــاء ليبيــا )عــرب دراســة رصــد تدفــق 

ــر  ــهري يناي ــن ش ــا ب ــزوح في ــع الن ــة تتب ــة مبصفوف ــرة الخاص الهج

ــنة 2021(. ــن س ــرب م ونوفم

ينحــدر أصــل األغلبيــة العظمــى مــن املهاجريــن املتواجديــن يف ليبيــا 

مــن بلــدان الجــوار، ويــأيت ذلــك نتيجــة لشــبكات الرابــط والقرابــة التي 

ــاوة  ــارة، ع ــري والتج ــل الب ــل التنق ــن بفض ــرور الزم ــرب م ــأت ع نش

عــى التبــادالت الثقافيــة واالجتاعيــة بــن ســكان ليبيــا وســّكان دول 

الجــوار. 
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  مسارات الهجرة إىل ليبيا: التحليل والتوّجهات

يبــّن هــذا القســم مــن التقريــر مختلــف املســارات التــي ســلكها 

ــل  ــا قب ــم عربوه ــروا أنّه ــي ذك ــدان الت ــربز البل ــرون )وي املهاج

الوصــول إىل ليبيــا( ونســب املهاجريــن الذيــن اســتخدموا هــذه 

ــي  ــات الت ــدان األصــل وباالســتناد إىل البيان ــا لبل املســارات وفق

جمعتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح يف ليبيــا فيــا بــن شــهري ينايــر 

وأبريــل مــن ســنة 2022. 

ويحتــوي هــذا الجــدول أيضــا عــى متوســط تكلفــة كل مســار، 

وســائل تنقــل املهاجريــن والعــدد اإلجــايل للمهاجريــن مــن كّل 

بلــد، فضــا عــى توزّعهــم الجغــرايف يف مناطــق ليبيــا.

xxx$

Libya

xx%

الذين ا�هاجرين   نسبة 

 سلكوا هذا ا�سار

مسار كل   تكلفة 

 بالدو�ر ا�مري�

 بلد العبور

 بلد ا�غادرة

 ا�سارات

 كيفية قراءة هذا الرسم البيا 

 التكلفة
 ا�توسط (بالدو�ر ا�مري�

 عدد ا�هاجرين الوافدين من هذا البلد إ� ليبيا

(
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612$

ليبيا

 تونس

جّوابرّا

91% 9%

الجزائر

825
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67%

33%
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)  ا�توسط (بالدو�ر ا�مري� الجغرافية
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الغرب ال�ق
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جّوا

 برّا

 برّا

33% 67%

 تشاد

84,117

 السودان

م�

125,274

26%13% 57%

731$

380$

99%

1%
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885$
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*
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850$
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 وجود ا�هاجرين � ليبيا وفقا وسائل النقل التكاليف ا�سارات
 للمناطق الجغرافية

الغرب الجنوب ال�ق

مهاجرا

 ليبيا

 ليبيا

 ليبيا

 ليبيا

مهاجرا

 ا�سارات ا�تعددة تتضمن واحدة أو مجموعة من البلدان التالية:  ا�مارات العربية ا�تحدة

وسوريا  وتركيا وتونس والكويت وا�ردن والسودان

مهاجرا

ا�سارات ا�تعددة تتضمن واحدة أو مجموعة من البلدان التالية:  النيجر والجزائر وتونس

مهاجرا

 نقل عمومينقل خاّص

4%
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 ليبيا

 ا�سارات ا�تعددة تتضمن واحدة أو مجموعة من البلدان التالية: النيجر وتشاد

والسودان وما� وتونس وتركيا والكام�ون والجزائر

جّوا

 جوا أو أخرىبرا

1% 27% 72%

 نيج�يا

32.049

 السودان

 تونس

7.221

42%9% 48%

994$

846$

1,587$

 النيجر

*

95%

2%
تشاد

217$ 100%

 وجود ا�هاجرين � ليبيا وفقا وسائل النقل التكاليف ا�سارات
 ا�توسط (بالدو�ر ا�مري� للمناطق الجغرافية

 نقل عمومينقل خاّص

الغرب الجنوب ال�ق

3%

أخرى

1%

 (

مهاجرا 

مهاجرا 117.234
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* 

 

 ا�سارات ا�تعددة تتضمن واحدة أو مجموعة من البلدان التالية: التشاد وم£ وا�ملكة العربية

السعودية والنيجر وتونس وجنوب السودان وكينيا و جمهورية أفريقيا الوسطى

ليبيا

جّوا 19% 72%

1,005$
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تشاد
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11%9%
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*
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.

مؤيد الزغداين/ املنظمة الدولية للهجرة 2022 ©

تحليل المناطق

 يف شهر أبريل من سنة 2022، وّزع فريق موارد املهاجرين وآلية
 االستجابة مواد إنسانية أساسية، تتضمن مواد غذائية لفائدة ما يزيد

 عن 400 أرسة وفرد من بلدان متعددة، من ضمنهم مهاجرين يف حالة
.ضعف من تشاد وإريرتيا ومايل وموريتانيا والنيجر والسودان



24

41 الجولة   - الهجرة  عن  ليبيا  في  النزوح  تتبع  مصفوفة  24   تقرير 

 تحليل المناطق - التوزيــــع
ي ليبيا وفقا للمناطق )باالستناد إىّل

ي 16 أعداد المهاجرين �ف
 الرسم البيا�ف

 (بيانات تتبع التنقل

ي مناطق ريفية وفقا 
 مهاجرين يسكنون �ف

 لمستخلصات الجولة 41 من تجميع
 البيانات

13 من أصل

أبــرزت املقابــات مــع املزوديــن الرئيســين للبيانــات التــي أجريــت فيــا 

ــر وأبريــل مــن ســنة 2022 أّن أكــر مــن نصــف عــدد  بــن شــهري فرباي

املهاجريــن يوجــدون يف غــرب ليبيــا )نســبة 57 يف املائــة(، بينــا كانــت 

نســبة قليلــة يف الــرق )30 يف املائــة( و يف الجنــوب )13 يف املائــة(.

ــبة  ــن )أي نس ــن اثن ــل كّل مهاجري ــن أص ــر م ــن مهاج ــر م ــد أك ويوج

55 يف املائــة( يف املناطــق الســاحلية مــن طرابلــس )نســبة 17 يف املائــة( 

ومراتــه )11 يف املائــة( وبنغــازي )10 يف املائــة( وأجدابيــا )9 يف املائــة( 

ــرة  ــذ ف ــم من ــق القائ ــع النس ــك م ــق ذل ــة(، ويتواف ــة )8 يف املائ والزاوي

ــة. طويل

ــن  ــا ب ــات في ــن الرئيســين للبيان ــع املزودي ــات م ــتناد إىل املقاب وباالس

شــهري فربايــر وأبريــل مــن ســنة 2022، يســكن اثنــن مــن بــن كّل ثاثــة 

مهاجريــن )نســبة 67 يف املائــة( يف مناطــق عمرانيــة. ويف املقابــل، تســكن 

نســبة الثلــث )33 يف املائــة( يف املناطــق الريفيــة.

ــة مــن الســكان الليبيــن يف املناطــق  ويوجــد نســبة تقــّدر بـــ90 يف املائ

ــزون أساســا يف كــربى املناطــق العمرانيــة عــى امتــداد  العمرانيــة، ويركّ

ــازي.  ــه وبنغ ــس ومرات ــل طرابل ــن قبي ــط، م ــض املتوس ــر األبي البح

عدد المهاجرينالمنطقة
نسبة المهاجرين  وفقا 

للمنطقة

%17           109,976طرابلس

%11             73,780مصراته
%10             67,326بنغازي

جدابيا %9             57,305ا 

%7             46,330الزاوية

%6             40,585الجفارة

%6             35,975زوارة

%5             31,083المرقب
%4             23,850مرزق

%4             23,075سبها 

%3             21,066الجبل الغربي 

%3             17,765درنة 

%2             15,950الك فرة
%2             15,672طبرق

%2             14,555وادي الشاطئ
وباري %2             11,690ا 

%2             10,600الجفرة

%1               9,134المرج

خضر %1               8,900الجبل ال 

%1               8,162سرت

%1               3,961نالوت

%0               3,048غات
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 تحليل المناطق - جنسيات المهاجرين

ف أبرز 4 جنسيات للمهاجرين وفقا للمناطق   ي 17 خريطة تب�يّ
   الرسم البيا�ف

ي إقرارا أو قبوال رسميا من المنظمة الدولية للهجرة ي تحملها ال تع�ن هذه الخريطة يهي بغرض التوضيح فقط. األسماء والحدود ال�ت

تظهــر الخريطــة أدنــاه )الرســم البيــاين 17( أبــرز أربــع جنســيات 

للمهاجريــن وفقــا لتوزيعهــا يف مناطــق ليبيــا وذلــك باالســتناد إىل 

بيانــات الجولــة 41 )فربايــر - أبريــل مــن ســنة 2022(. وينحــدر أصــل 

أغلبيــة املهاجريــن املتواجديــن يف املناطــق الجنوبيــة مــن مــرزق وســبها 

والجفــرة وأوبــاري والجبــل الغــريب ووادي الشــاطئ وغــات مــن البلــد 

املجــاور النيجــر. ويشــّكل املهاجــرون الوافــدون مــن تشــاد والســودان 

ــي  ــرة الت ــة الكف ــن يف منطق ــن املوجودي ــن املهاجري ــة م ــرب مجموع أك

تحــّد تشــاد والســودان. وبالنســبة إىل املهاجريــن مــن تشــاد فقــد 

شــّكلوا ثــاين أكــرب مجموعــة مــن املهاجريــن يف املناطــق الجنوبيــة مثــل 

ــة مــن  ــون أهــّم فئ ــل املهاجــرون املري ــاري وســبها. وميثّ مــرزق وأوب

املهاجريــن يف املناطــق الرقيــة مــن ليبيــا عــى غــرار الجبــل األخــر 

ــازي.   ــرج وطــربق وبنغ ــة وامل ودرن

تــربز هــذه الخريطــة )الرســم البيــاين 17( أّن توزيــع املهاجريــن يف ليبيــا 

يتأثـّـر تأثـّـرا كبــرا بالقــرب الجغــرايف وبالروابــط االجتاعيــة واالقتصاديــة 

ــرب  ــن ع ــر الزم ــى م ــأت ع ــي نش ــة الت ــة والتاريخي ــة والثقافي والعرقي

الهجــرة الدائريــة للســّكان مــن بلــدان الجــوار، وتحديــدا مــن النيجــر 

ومــر والســودان وتشــاد. وال ميثــل املهاجــرون التونســيون والجزائريون 

أغلبيــة املهاجريــن يف املناطــق الليبيــة الحدوديــة وال تتجــاوز نســبتهم 1 

يف املائــة مــن املهاجريــن املوجوديــن يف ليبيــا أو أقــّل مــن ذلــك.

Tunisia

النيجر

الجزائر

تونس

تشاد
السودان

مصر

زوارة

الجفارة

طرابلس

المرقب

مصراتة

سرت
نالوت

وادي الشاطئ

سبها

الجفرة

غاتأوباري

مرزق

الكفرة

إجدابيا

طبرق

بنغازي

المرج

درنة

الجبل االخضر

45%
33%
11%
4%

68%
20%
8%
3%

39%
19%
11%
8%

16%
15%
13%
12%

45%
20%
10%
10%

34%
23%
13%
8%

48%
11%
10%
8%

النيجر
نيجيريا

تشاد
السودان

20%
20%
16%

السودان

النيجر
مصر

تشاد

50%
27%
8%
5%

28%
14%
14%
11%

24%
20%
16%
9% 43%

17%
12%
11%

56%
8%
7%
7%

60%
19%
8%
8%

32%
13%
12%
10%

45%
18%
13%
7%

69%
16%
14%

1%

41%
24%
10%
8%21%

15%
12%
12%

31%
19%
10%
10%

النيجر
مصر

السودان
مالي

67%
9%
7%
6%

41%
14%
11%
7%

الجبل الغربي

 الزاوية

مفتاح الخريطة

< 10,000

100,001 - 148,460

10,001 - 20,000

35,000 - 100,000

20,001 - 35,000

عدد المهاجرين بكل منطقة

 ا�صدر

 هذه الخريطة هي لغرض التوضيح فقط و ا�س�ء و الحدود � هذه الخريطة � تعني اقرارا أو قبو�

 رسميا من قبل ا�نظمة الدولية للهجرة 

IOM, DTM, BSC

النيجر
السودان

نيجيريا
تشاد

النيجر

تشاد

مصر
السودان

النيجر

تشاد
مصر

السودان

مالي

السودان

تشاد
مصر

النيجر

مصر
السودان

نيجيريا

النيجر

مصر

السودان
تشاد

مصر
النيجر

تشاد
السودان

بنغالديش
تشاد

مصر
السودان

سوريا
تشاد

مصر
السودان

سوريا
تشاد

مصر
السودان

تشاد
سوريا

مصر
السودان

سوريا
تشاد

مصر
السودان

السودان

باكستان
مصر

تشاد

النيجر
تشاد
مالي
مصر

النيجر
مالي
مصر
غانا

النيجر

نيجيريا
تشاد

السودان
تشاد

السودان

مصر
نيجيريا

بنغالديش
السودان

مصر

تشاد
النيجر

السنغال
غانا

نيجيريا

23%
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 تحليل مناطق األصل

ي ليبيا
ي 18 مناطق أصل المهاجرين وفقا لمناطق تواجدهم �ف

 الرسم البيا�ف

ي هذا الجدول
ر تحديد جنسياتهم أيضا( لم يقع احتسابهم �ف

ّ
ف األقليات )ومن ضمنهم من تعذ مالحظة: 1.448 مهاجرا من ذوي جنسيات تعت�ب من ب�ي

باالســتناد إىل املقابــات مــع املزوديــن الرئيســين للبيانــات التــي 

ــزال  ــنة 2022، ال ي ــن س ــل م ــر وأبري ــهري فرباي ــن ش ــا ب ــت في أجري

ــر  ــا م ــن بينه ــا )م ــال أفريقي ــدان ش ــن بل ــدون م ــرون الواف املهاج

والســودان( يشــّكلون أغلبيــة املهاجريــن املوجوديــن يف رشق ليبيــا 

)بنســبة 63 يف املائــة(. هــذا وميثّــل املهاجــرون الوافــدون مــن بلــدان 

جنــوب الصحــراء الكــربى يف أفريقيــا أغلبيــة املهاجريــن املوجوديــن يف 

ــة(. ــبتي 87 و60 يف املائ ــا )بنس ــا وغربه ــوب ليبي جن

ــع  ــا ملواق ــن وفق ــل املهاجري ــق أص ــل ملناط ــيم الكام ــدون التقس تج

تواجدهــم يف ليبيــا يف الجــدول أســفله )الرســم البيــاين 18(.

#%#%#%

خضر %6      7,054%2         817%5     1,029الجبل الأ

%7      8,725%13      7,002%1        223الك فرة

%5      5,943%4      1,857%6     1,334المرج
%32    38,511%32    16,358%56   12,457بنغازي

ة %13    15,223%4      2,412%1        130درن

%26    32,122%45    19,422%26     5,761إجدابيا
%11    13,828%1         494%6     1,350طبرق

22,284   12%48,362    25%121,406  63%
%22      2,348%10      8,252%0         -الجفرة 

%6         653%3      2,395%0         -غات 
%26      2,758%31    20,886%22        206مرزق

%22      2,267%25    20,304%53        504سبها 
اري وب %16      1,705%12      9,798%20        187اأ

%8         807%19    13,698%5           50وادي الشاطئ

947        1%75,333    87%10,538    12%
%8      9,235%5    11,121%3        700الجبل الغربي 

%10    11,887%12    26,715%6     1,568الجفارة

%8      9,110%10    20,981%4        992المرقب

ة %13    16,017%13    28,154%6     1,580الزاوي

%21    24,895%20    43,020%21     5,865مصراته

%1      1,420%1      2,403%0        126نالوت

%2      2,809%1      2,231%11     3,122سرت

%23    28,053%31    68,545%45   12,388طرابلس

%14    17,369%8    17,214%5     1,392زوارة

27,733   8%220,384  60%120,795  33%
50,964   344,079  252,739  

الجنوب

المجموع في جنوب ليبيا

الغرب

المجموع في غرب ليبيا

المجموع في ليبيا

المنطقة
المهاجرون الوافدون من قارة 

سيا  وسط)ا  (والشرق الأ
المهاجرون الوافدون من جنوب 

فريقيا الصحراء الكبرى اأ
المهاجرون الوافدون من شمال 

فريقيا اأ

الشرق

المجموع في شرق ليبيا
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ى  المهاجرون الوافدون من جنوب الصحراء الك�ب

ى أفريقيا  ي 20 نسبة المهاجرين الوافدين من مناطق الجنوب الصحراء الك�ب
 الرسم البيا�ف

ى أفريقيا ي 19 المهاجرون الوافدون من جنوب الصحراء الك�ب
 الرسم البيا�ف

)أبرز 6 جنسيات
ــن  ــا م ــن يف ليبي ــن املوجودي ــف املهاجري ــن نص ــر م ــل أك ــدر أص ينح

ــن  ــة م ــا )نســبة 56 يف املائ ــوب الصحــراء الكــربى يف أفريقي ــدان جن بل

ــوال  ــى من ــرداً(. وع ــدد 344.079 ف ــن أو ع ــكان املهاجري ــايل الس إج

التقاريــر الســابقة، مثّــل املهاجــرون الوافــدون مــن بلــدان الجــوار 

ــرب  ــة( أك ــة( وتشــاد )نســبة 24 يف املائ ــل النيجــر )نســبة 47 يف املائ مث

مجموعتــن مــن املهاجريــن الذيــن ينحــدر أصلهــم مــن بلــدان جنــوب 

ــن 19 و20(. ــمن البياني ــا )الرس ــربى يف أفريقي ــراء الك الصح

وعمومــاً، ارتفــع عــدد املهاجريــن الوافديــن مــن بلــدان جنــوب الصحــراء 

الكــربى أفريقيــا يف ليبيــا يف مقارنــة بالجولــة الفارطــة مــن تجميــع 

ــة 40(. ــرا، الجول ــات )336.334 مهاج البيان

 النيجر

 تشاد

 غانا

 مايل

السنغال

نيجريا

ي إقرارا أو قبوال رسميا من المنظمة الدولية للهجرة ي تحملها ال تع�ن هذه الخريطة يهي بغرض التوضيح فقط. األسماء والحدود ال�ت

)

84,117

162,272

17,935

16,042

6,006

32,049

1,779
Algerians

مصر

سوريا

األردن
العراق

السودان

السودان جنوب

كينيا
أوغندا

اثيوبيا

إريتريا

الصومال

تشاداليمن
النيجر

نيجيريا

الجزائر

موريتانيا مالي

 بوركينا
فاسو

الكاميرون
 أفريقيا 
غاناالوسطى

التوغو
 ساحلبنين

العاج

غينيا

السنغال

تونس
المغرب

>40%

16% - 40%

6% - 15%

2% - 5%

≤1%

344,079
مهاجر
من دول جنوب صحراء
أفريقيا
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ي 21 نسبة المهاجرين وفقا لجنسياتهم
 الرسم البيا�ف

ي 22 المهاجرين الوافدين من بلدان شمال أفريقيا
 الرسم البيا�ف

متاشــيا مــع التقاريــر الســابقة ومــع توّجــه امتــّد لفــرة طويلــة، وفــدت 

ــا مــن بــن الذيــن ينحــدر  األغلبيــة العظمــى مــن املهاجريــن يف ليبي

أصلهــم مــن شــال أفريقيــا مــن مــر )بنســبة %50( والســودان )بنســبة 

%46( ومــن تونــس واملغــرب والجزائــر )بنســبة 4 يف املائــة( )الرســم 

ــاين 22(.  ويشــّكل املهاجــرون الوافــدون مــن مــر ومــن الســودان  البي

ــن يف  ــن املوجودي ــيات املهاجري ــن جنس ــيتن م ــرب جنس ــث أك ــاين وثال ث

ليبيــا.

ــا  ــال أفريقي ــن ش ــن م ــن الوافدي ــدد املهاجري ــد ع ــة، تزاي ــة عاّم وبصف

)252.739 فــرداً( يف مقارنــة بالجــوالت الثــاث األخــرة مــن تجميــع 

ــة 39،  ــرداً يف الجول ــة 38، 218.242 ف ــرداً يف الجول ــات )212.561 ف البيان

و245.349 فــرداً يف الجولــة 40(، إالّ أنّهــم ال يزالــون ميثّلــون نفــس النســبة 

ــبة 35%(.  ــة )نس ــر املاضي ــجلة يف التقاري املس

ي إقرارا أو قبوال رسميا من المنظمة الدولية للهجرة ي تحملها ال تع�ن هذه الخريطة يهي بغرض التوضيح فقط. األسماء والحدود ال�ت

مر

 السودان

الجزائر

املغرب

تونس

117,234

125,274

2,185

825
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ق األوسط  المهاجرون من آسيا وال�ش

ق األوسط وجنوب آسيا ي 24 نسبة المهاجرين الوافدين من ال�ش
 الرسم البيا�ف

ي 23 المهاجرون من بلدان من قارة آسيا )بما فيها بلدان
 الرسم البيا�ف

ق األوسط   ال�ش

ي إقرارا أو قبوال رسميا من المنظمة الدولية للهجرة ي تحملها ال تع�ن  هذه الخريطة يهي بغرض التوضيح فقط. األسماء والحدود ال�ت

.

) متاشــيا مــع التقاريــر الســابقة، ســّجلت مصفوفــة تتبــع النزوح نســبة 

ــن  ــراً( الوافدي ــة أو 50.964 مهاج ــن )9 يف املائ ــن املهاجري ــة م قليل

مــن قــارة آســيا )4 يف املائــة( أو الــرق األوســط )5 يف املائــة( خــال 

الجولــة 41 مــن تجميــع البيانــات.

ــادش  ــرا( وبنغ ــوريا )22.517 مهاج ــن س ــة م ــاءت األغلبي ــد ج  وق

)17.409 مهاجــرًا( أي بنســبتي 44 و34 يف املائــة مــن مجمــوع 

املهاجريــن )مبــا فيهــم الاجئــن( الوافديــن مــن هــذه البلــدان 

)الرســم البيــاين 24(.  هــذا ومثـّـل املهاجــرون مــن ســوريا وبنغــادش 

نســبة 3 يف املائــة مــن إجــايل عــدد املهاجريــن يف ليبيــا. وباإلضافــة 

إىل ذلــك، تــم إحصــاء 6.813 مهاجــرا عرّفــوا عــن أنفســهم بكونهــم 

ــدة  ــة واف ــة إىل نســبة 7 يف املائ ــة( باإلضاف فلســطينيون )13 يف املائ

ــرا(. ــتان )3.343 مهاج ــن باكس م

17,409
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3343

864

6,831
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 يف منتصف شهر فرباير من سنة 2022، قّدمت املنظمة الدولية
 للهجرة الدعم لفائدة 300 مهاجر عرب استشارات طبية )يف

 الصورة( عالوة عىل توزيع مستلزمات النظافة الصحية ومواد
.اإلغاثة األساسية

روند الحارس/ املنظمة الدولية للهجرة 2022 ©
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 الحوادث البحرية

ي 25 الوصول إىّل  إيطاليا ومالطة ع�ب المسار المركزي للبحر األبيض المتوسط 2019/2022  
الرسم البيا�ف

ي 26 حاالت الغرق أو الفقدان بالمسار المركزي للبحر األبيض المتوسط وفقا للسنوات
الرسم البيا�ف

الوصول إىل إيطاليا ومالطة
وصــل مجمــوع 6.858 مهاجــرا إىل إيطاليــا ومالطــة انطاقــا مــن ليبيــا 

ــر ومــارس  وتونــس عــرب البحــر األبيــض املتوســط يف خــال شــهر فرباي

ــن  ــرة م ــة وصــول يف نفــس الف ــة بعــدد 8.053 حال ــل، يف مقارن وأبري

ــاين 25(.   ســنة 2021 )الرســم البي

ــوع 9.892  ــل مجم ــنة 2022، وص ــن س ــل م ــوم 30 أبري ــة ي وإىل غاي

مهاجــر إىل ســواحل إيطاليــا ومالطــة يف مقارنــة بـــ9.092 حالــة وصــول 

يف نفــس الفــرة مــن ســنة 2021 و4.666 يف ســنة 2020 و1.080 يف 

ــنة  ــول يف س ــاالت الوص ــدد ح ــن أّن ع ــم م ــى الرغ ــنة 2019.  وع س

2022 ميثّــل ارتفاًعــا يف مقارنــة بالســنتن املاضيتــن، إالّ أنّــه يظــّل أدىن 

بكثــر مــن الرقــم املســّجل يف ســنة 2016 )27.926 فــرًدا( وســنة 2017 

)37.235 فــرًدا( )عــى مــدار الفــرة الفاصلــة بــن 1 ينايــر و30 أبريــل(.

عمليات اإلنقاذ يف البحر
ــوع 4.461  ــاذ مجم ــم إنق ــنة 2022، ت ــن س ــل م ــوم 30 أبري ــول ي بحل

مهاجــر يف البحــر وإنزالهــم يف الشــواطئ الليبيــة يف مقارنــة بعــدد 

6.992 مهاجــر يف نفــس الفــرة مــن ســنة 2021. ومــن بــن مــن أعيــدوا 

ــة( و410  ــا )87 يف املائ ــك 3.876 رج ــة، كان هنال ــواطئ الليبي إىل الش

امــرأة )9 يف املائــة( و126 طفــا )3 يف املائــة( و49 طفلــة )1 يف املائــة(.  

وخــال األســبوع املمتــد بــن 27 فربايــر و5 مــارس تــم إنقــاذ إجــايل 

ــا. 452 مهاجــر يف البحــر وإعادتهــم إىل ليبي

الغرق يف البحر
ــرق مجمــوع 114  ــّجل غ ــن ســنة 2022، ُس ــل م ــوم 30 أبري ــول ي بحل

مهاجــر وفقــدان 436 آخــرون باملســار املركــزي للبحــر األبيض املتوّســط.

وكان عــدد حــاالت الوفيــات والفقــدان املســّجلة يف شــهر أبريــل مــن 

ســنة 2022 )232( الرقــم األعــى املســّجل يف شــهر واحــد إىل غايــة هــذا 

ــة  ــا الحادث ــر خصوًص ــاين 26(. ويُذك ــم البي ــنة )الرس ــن الس ــخ م التاري

ــرق  ــراض غ ــرق أو اف ــت غ ــي خلّف ــل والت ــوم 15 أبري ــي وقعــت ي الت

ــك  ــه، وبذل ــن صربات ــد م ــر بعي ــم غ ــاب قاربه ــب انق ــر عق 35 مهاج

وصــل عــدد حــاالت املهاجريــن الغرقــى أو املفقوديــن إىل 53 حالــة يف 

ذلــك األســبوع فقــط. وزيــادة عــى ذلــك، عــى مــدار األســبوعن األولن 

ــن  ــّل عــن 70 مهاجــر يف عــداد املفقودي ــا ال يق مــن مــارس، ذهــب م

ــوم 27  ــا. ويف ي ــواحل ليبي ــاف س ــى ضف ــم ع ــُرض غرقه ــر واف يف البح

فربايــر، لقــى حــوايل 50 شــخص حتفهــم أو تــم اإلعــان عــن فقدانهــم 

عــى إثــر غــرق قاربهــم قبالــة ســاحل املدينــة الليبيــة صرباتــه.
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 المنهجية

ــزوح                                       تعريف المهاجر ــع الن ــة تتب ــات الهجــرة الخاصــة مبصفوف ــة معلوم ــل حزم متثّ

ــد  ــة برص ــرة املتعلق ــة للهج ــة الدولي ــات املنظم ــن عملي ــزءا م ج

ــة  ــات منتظم ــر معلوم ــل توف ــن أج ــّخرة م ــرة واملس ــق الهج تدف

ــا. ــا منه ــا وانطاق ــا، عربه ــرة إىل ليبي ــول الهج ح

 ويســتند هــذا التقريــر الخــاص بالهجــرة يف ليبيــا إىل البيانــات التــي 

ــا  ــزوح عــرب مختلــف أنشــطة تجميعه ــع الن ــة تتب جمعتهــا مصفوف

ــا  ــة وتحاليله ــن اإلجالي ــداد املهاجري ــتمّد أع ــذا وتس ــات. ه للبيان

مــن البيانــات املســتقاة مــن أداة تتبــع التنقــل( مبــا فيهــا التقييــات 

ــزوح  ــع الن ــة تتب املتعــددة القطاعــات للمناطــق )الخاصــة مبصفوف

ــا ومــن ضمنهــم  ــة للســكان يف ليبي والتــي تحــي األرقــام اإلجالي

املهاجريــن وتســاعد يف بيــان االحتياجــات اإلنســانية ذات األولويــة 

عــرب مقابــات تُجــرى مــع املزوديــن الرئيســين للبيانــات عــى 

مســتوين جغرافيــن مختلفــن؛ مســتوى املناطــق( املســتوى اإلداري 

ــة. ــات( املســتوى اإلداري 3: البلدي ــة )والبلدي 2: منطق

وبالنســبة إىل قســم تحليــل مســارات الهجــرة وجوانــب أخــرى مــن 

الهجــرة كذلــك، مبــا فيهــا مواطــن ضعــف املهاجريــن واحتياجاتهــم 

اإلنســانية، فهــي تعتمــد أساســا عــى البيانــات الجزئيــة التــي 

تســتقى عــرب اجــراء مقابــات كميّــة مــع املهاجريــن يف إطــار رصــد 

ــايل  ــع الح ــة، الوض ــول املنهجي ــل ح ــن التفاصي ــد م ــق وملزي التدف

ــع  ــارة موق ــك، الرجــاء زي ــات وأكــر مــن ذل ــا، قواعــد البيان يف ليبي

ــزوح عــرب اإلنرنــت. ــع الن ــة تتب مصفوف

تعتــرب املنظمــة الدوليــة للهجــرة مصطلــح ‘املهاجــر’ مصطلحــا 

ــدويل ويعكــس الفهــم املشــرك  ــون ال ــا للقان ــرّف وفق شــاما ال يُع

ــواء  ــاد، س ــه املعت ــكان إقامت ــن م ــدا ع ــل بعي ــخص انتق ــول ش ح

داخــل حــدود البلــد الواحــد أو خــارج حــدود دوليــة، بصفــة 

مؤقتــة أو دامئــة وألســباب متنوعــة. ويضــّم هــذا املصطلــح عــددا 

ــة  ــي العال ــة وه ــّدد بدقّ ــخاص تح ــة لألش ــات القانوني ــن الفئ م

ــل  ــة مث ــة قانوني ــم بصف ــة تنقاته ــدة وأشــخاص تحــّدد نوعي الواف

ــدويل  ــون ال ــدد القان ــن ال يّح ــن واألشــخاص الذي ب ــن املهرَّ املهاجري

تعريفــات لوضعياتهــم أو لوســائل تنقاتهــم مثــل الطــاّب الدوليــن 

ومــن أجــل تحقيــق هــدف تجميــع البيانــات حــول الهجــرة، تعــرّف 

ــة »املهاجــر  ــة واالجتاعي ــم املتحــدة للشــؤون االقتصادي إدارة األم

ــادة” (  ــه املعت ــد إقامت ــّر بل ــخص يغ ــه “ أي ش ــى أنّ ــدويل« ع ال

إدارة األمــم املتحــدة للشــؤون االقتصاديــة واالجتاعيــة، توصيــات 

حــول 1998 ) الفقــرة 32 ) اإلحصائيــات املتعلقــة بالهجــرة الدوليــة، 

ــة 1. املراجع

هــذا التقريــر ال يأخــذ بعــن االعتبــار إالّ ‘املهاجريــن الدوليــن” يف 

ليبيــا وفقــا لتعريفهــم أعــاه. 

93  
باحث

3 
 قادة فرق

م رقا أ يق يف  لفر  ا

52 
 نقطة رصد تدفق الهجرة

 نشطة عرب 10مناطق يف ليبيا

 مقابلة مع املزودين الرئيسين للبيانات مهاجرا شاركوا يف املقابات
 الجولة 39، رصد تدفق الهجرة

6,9212,040

نات  للبيا للهجرة  لدولية  ا ملنظمة  ا تجميع 



المملكة من  بتمويل  وح  ف ال�ف تتبع  مصفوفة   تعمل 
لغرض وتتبعها  السكان  حركة  رصد  عىل   المتحدة 
 مقارنة مجموعات البيانات عن سكان ليبيا وتحليلها
وح لتوف�ي الدعم ف ها. ُوضعت مصفوفة تتّبع ال�فّ  ون�ش
بالبيانات تزويده  خالل  من  ي 

اإلنسا�ف  للمجتمع 
التدخالت لتنسيق  الالزمة  األساسية   الديمغرافية 
تقارير جميع  عىل  ولالطالع  ة. 

ّ
األدل عىل   القائمة 

وح ومجموعات البيانات والخرائط ف  مصفوفة تتّبع ال�فّ
التاىّلي الموقع  زيارة  الرجاء  والتفاعلّية   االحصائية 
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