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تقرير مصفوفة تتبع النزوح يف ليبيا عن الهجرة - الجولة 442

 لمحة عاّمة
يف إطــار الجولــة 42 مــن تجميــع البيانــات )مايــو – يونيــو 2022(، أحــى 

مــروع مصفوفــة تتبــع النــزوح يف ليبيــا الخــاص باملنظمــة الدوليــة للهجرة 

وجــود مجمــوع 440.667 مهاجــرا  يف بلديــات ليبيــا الـــ100 ينحــدر أصلهم 

مــن أكــر مــن 41 جنســية. 

والزالــت البيانــات التــي تجمعهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح يف ليبيــا تــرز أّن 

عــدد املهاجريــن يف ارتفــاع مســتمّر يف مقارنــة بالجولــة الســابقة )649.788 

ــدأ يف  ــذي ب ــوال الّنســق ال ــل 2022( عــى من ــة 41، أبري مهاجــر يف الجول

ــّال  ــول الع ــع وص ــا م ــق أيض ــذا النس ــاىش ه ــنة 2021. ويت ــع س مطل

املهاجريــن املوســمين إىل ليبيــا )فيــا بــن شــهري مــارس ومايــو عاّمــة(. 

ــة  ــا خــال الجول ــم إحصاؤهــم يف ليبي ــن ت ــن الذي ويفــوق عــدد املهاجري

42 عــدد املهاجريــن لنفــس الفــرة مــن الســنة املاضيــة )597.611 مهاجــر، 

الجولــة 37، يونيــو 2021( وهــو كذلــك أعــى قليــا مــن عــدد املهاجريــن 

املســّجل يف ســنة 2019 )655.144 مهاجــر، الجولــة 26، يوليــو 2019(.

الوضع االجتامعي واالقتصادي
إّن اســتمرار عــدم االســتقرار الســيايس لــه تأثــر ســلبي يف اقتصــاد البــاد. 

وتظــّل هــذه الوضعيــة تفــرض تحديــات عــى املهاجريــن، خاّصــة الوافديــن 

مؤّخــرا مــن بينهــم، إذ أنّهــم يواجهــون آثــار جائحــة كوفيــد 19 والتضّخــم 

فضــا عــن االشــكاليات األمنيــة. وقــد ارتفعــت نســبة البطالــة يف صفــوف 

املهاجريــن املســتطلعن فيــا بــن شــهري مايــو ويونيــو مــن ســنة 2022 

)22 يف املائــة( يف مقارنــة بالجولتــن الســابقتن مــن تجميــع البيانــات )18 

يف املائــة، يف الجولــة 41 و17 يف املائــة يف الجولــة 40( وهــو أيضــا يفــوق 

املســتويات املســجلة مــا قبــل الجائحــة )17 يف املائــة يف شــهر فرايــر مــن 

ســنة 2020(. وكانــت نســبة البطالــة أعــى يف صفــوف املهاجــرات اإلنــاث 

)34 يف املائــة( يف مقارنــة باملهاجريــن الذكــور )20 يف املائــة( ومــن وصلــوا 

ــبة إىل  ــة( وبالنس ــت )54 يف املائ ــهر مض ــن 6 أش ــّل م ــل أق ــاد قب إىل الب

ــراوح أعارهــم بــن 18 و25  ــن ت ــة الذي ــة اليافعــة، خاّص ــات العمري الفئ

ــن  ــن الذي ــة باملهاجري ــاين 1(، يف مقارن ــم البي ــة( )الرس ــنة )31 يف املائ س

يتواجــدون يف ليبيــا منــذ فــرات طويلــة أو مــن هــم أكــر ســّنا.

وتظــّل الصعوبــات املاليــة املســألة األكــر إلحاحــا بالنســبة إىل أغلبيــة 

املهاجريــن )نســبة 59 يف املائــة( املســتطلعن فيــا بــن شــهري مايــو ويونيو 

مــن ســنة 2022، باإلضافــة إىل غيــاب وثائــق الهويــة )47 يف املائــة( ونقــص 

ــرة( )الرســم البيــاين 2(.  املعلومــات )حــول الهجــرة أو الخدمــات املتوفّ

ــا تواجــه  ــن عــن العمــل أنّه ــن العاطل وذكــرت نســبة أكــر مــن املهاجري

ــون،  ــوا يعمل ــم كان ــادوا أنه ــن أف ــن الذي ــة باملهاجري ــات يف مقارن صعوب

ــة. ــق الهوي ــق بوثائ ــا يتعلّ ــتثناء م باس

الوضع األمني
ظــّل الوضــع األمنــي خــال الفــرة املشــمولة بالتقريــر يتســم باالضطــراب 

بــن شــهري مايــو  بتســجيل اشــتباكات متقطّعــة يف طرابلــس فيــا 

ويونيــو.  وإّن اســتمرار حالــة عــدم االســتقرار، وحشــد العنــارص املســلّحة 

مــن  الســكان  تؤثــر يف  تــزال  املنخفــض ال  التأثــر  واالشــتباكات ذات 

ــواء.  ــّد الس ــى ح ــن ع ــن والليبي املهاجري

وقــد ذكــر مجمــوع 17 يف املائــة مــن املهاجريــن املســتطلعن خــال شــهري 

مايــو ويونيــو مــن ســنة 2022 أّن اإلشــكاليات املرتبطــة باألمــن، عــى غــرار 

الهجومــات واالعتــداءات كانــت مــن بــن أبــرز ثــاث صعوبــات واجهتهــم 

يف زمــن الدراســة. أّمــا بالنســبة إىل مجموعــة أكــر مــن املهاجريــن الذيــن 

ذكــروا أّن نقــص وثائــق الهويــة كان مــن بــن أبــرز ثــاث صعوبــات 

ــت  ــد كان ــداءات ق ــات واالعت ــا أّن الهجوم ــادوا أيض ــد أف ــا ق ــون منه يعان

مــن بــن أهــم التحديــات التــي واجهتهــم يف مقارنــة مبــن مل يعتــروا نقــص 

وثائــق الهويــة مســألة ذات أهميــة بالنســبة إليهــم. إّن هــذه املســتخلصات 

ــذي يــرز أّن األفــراد املفتقديــن  ــة، وال تتــاىش مــع تحليــل قطــاع الحاي

إىل وثائــق هويّــة هــم أكــر عرضــة للمضايقــات ولابتــزاز أو االحتجــاز يف 

نقــاط التفتيــش، باإلضافــة إىل مخاطــر أخــرى. 

ي 1 نسبة البطالة وفقا للفئات العمرية
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5 مايو - يونيو 2022

دوافع الهجرة
ــت األســباب االقتصاديــة الدافــع األّول للهجــرة الــذي حّفــز قرابــة  مثّل

ــة(  ــن )نســبة 89 يف املائ ــن أصــل كّل عــرة مهاجري ــن م تســعة مهاجري

ــدا،  ــر تحدي ــورة أك ــاين 3(. وبص ــم البي ــرة )الرس ــرار الهج ــاذ ق ــى اتخ ع

ــة مــن املســتطلعن أّن الدخــل غــر  رصّحــت نســبة مجموعهــا 46 يف املائ

الــكايف يف بلــد األصــل هــو مــا دفعهــم إىل الهجــرة نحــو ليبيــا. وكان البحــث 

ــد  ــغل يف بل ــن الش ــص مواط ــة( ونق ــد )22 يف املائ ــارج البل ــل خ ــن عم ع

ــرًا للهجــرة إىل  ــر ذك ــث األك ــاين والثال ــة( الدافعــن الث األصــل )20 يف املائ

ليبيــا.  وتجــاوزت نســبة املهاجريــن الذيــن ذكــروا أنّهــم كانــوا عاطلــن عــن 

ــة(  ــم )53 يف املائ ــبقت هجرته ــي س ــرة الت ــل يف الف ــد األص ــل يف بل العم

نســبة املهاجريــن العاطلــن عــن العمــل يف ليبيــا )22 يف املائــة( ويــرز هــذا 

أيضــا دور الفــرص االقتصاديــة باعتبارهــا أحــد الدوافــع األساســية للهجــرة 

ــا. إىل ليبي

الوسائل املستخدمة لتمويل الهجرة إىل ليبيا 
ذكــرت أغلبيــة املهاجريــن املســتطلعن فيــا بــن شــهري مايــو ويونيــو مــن 

ــا  ــا مــن مدّخراته ــا إىل ليبي ــد دفعــت تكاليــف هجرته ــا ق ســنة 2022 أنّه

)59 يف املائــة( )الرســم البيــاين 24(. ورصّحــت نســبة مجموعهــا 46 يف 

املائــة أنّهــا قــد تورّطــت يف الديــون بهــدف متويــل هجرتهــا، فيــا اعتمــدت 

نســبة 16 يف املائــة عــى املــال الــذي ترّعــت لهــا بــه أرستهــا وأصدقائهــا 

يف الوطــن.

ــا  ــل تحّدي ــه ميثّ ــف إذ أنّ ــة الضع ــتداد حال ــن باش ــود الدي ــط وج  ويرتب

متزايــًدا لســداد الديــن بعــد الهجــرة مــع تلبيــة احتياجاتهــم واحتياجــات 

ــإّن  ــك، ف ــة إىل ذل ــه. وباإلضاف ــت ذات ــة يف الوق ــية والفوري ــم األساس أرسه

الضغــوط الخارجيــة لســداد الديــن قــد يشــمل اإلجبــار أو اإلكــراه، وهــو 

ــداء واالســتغال. ــل مــؤرشا للتعــرّض لاعت ــا ميثّ م

ي 3 الدوافع الرئيسية للهجرة )أبرز 3 دوافع(
ي 4 الوسائل المستخدمة لتمويل الهجرة إىل ليبيا )سؤال متعدد الرسم البيا�ن
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قطاعات التشغيل
مــن بــن املهاجريــن الذيــن شــاركوا يف دراســة مصفوفــة تتبــع النــزوح يف ليبيــا 

ــن  ــر مــن مهاجري ــد أك ــو مــن ســنة 2022، أكّ ــو ويوني ــن شــهري ماي ــا ب في

مــن أصــل كل خمســة مهاجريــن أنّهــم يشــتغلون يف مهــن أوليــة1 مثــل 

ــال  ــى أع ــادة ع ــرة( زي ــر مه ــة غ ــع )عمل ــة والتصني ــاء والفاح ــال البن أع

ــارة  ــات الحــرف والتج ــذا وتشــّغل قطاع ــة(. ه ــبة 46 يف املائ ــف )بنس التنظي

)مثــل امليكانيــكا والحــدادة أو النجــارة( نســبة قليلــة مــن املهاجريــن )نســبة 

14 يف املائــة(. وكانــت نســبة 12 يف املائــة مــن املهاجريــن تعمــل كتقنيــن أو 

مهنيــن مســاعدين يف البنــاء، املناجــم وكعملــة مهــرة يف التصنيــع. وتبلــغ نســبة 

ــات  ــات واملبيع ــل الخدم ــرى مث ــاالت أخ ــون يف مج ــن يعمل ــن الذي املهاجري

ــع ويف  ــغيل اآلالت واملصان ــرة( ويف تش ــة امله ــن العمل ــات )م ــة والغاب والفاح

ــة.  ــبة 28 يف املائ اإلدارة نس

حملة التطعيم ضّد كوفيد 19
ــز  ــا املرك ــي يقوده ــد 19 الت ــّد كوفي ــن ض ــم املهاجري ــة تطعي ــار حمل يف إط

الوطنــي ملكافحــة األمــراض، تلقــى مجمــوع 12.158 مهاجــر تطعيــات بتاريــخ 

يــوم 25 يونيــو 2022. واســتفاد مــن بينهــم 3.291 مهاجــرا )نســبة 26 يف املائة( 

بجرعتــن، فيــا حظــي 640 مهاجــرا )5 يف املائــة( بثــاث جرعــات. وقــد انحــدر 

أصــل املهاجريــن الحاصلــن عــى التطعيــم مــن 38 دولــة مختلفــة، مبــا فيهــا 

الســودان )15 يف املائــة( ومــر )14 يف املائــة( وإريريــا )14 يف املائــة(. 

األمناط والتوجهات الجغرافية
متاشــيا مــع املســتخلصات الســابقة التــي ســلّطت الضــوء عــى تأثــر التقــارب 

الجغــرايف والعاقــات بــن الجاليــات عــى تشــكيل أمنــاط الهجــرة يف الهجــرة، 

وفــد أغلبيــة املهاجريــن املوجوديــن يف ليبيــا مــن بلــدان الجــوار: )نســبة 24 يف 

املائــة( ومــر )نســبة 20 يف املائــة( والســودان )نســبة 18 يف املائــة( وتشــاد 

)نســبة 13 يف املائــة( )الرســم البيــاين 5(.

وبصفــة عاّمــة، وفــدت نســبة تجــاوزت نصــف املهاجريــن املوجوديــن يف ليبيــا 

مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى )بنســبة 56 يف املائــة(، يف حــن جــاءت 

نســبة تفــوق 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( 

)الرســم البيــاين 6(.

ووفقــا إلحصائيــات مصفوفــة تتبــع النــزوح الخاصــة بالجولــة 42 مــن تجميــع 

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

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

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

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.

ي 6 مناطق أصل المهاجرين
 الرسم البيا�ف

ي 5 عدد المهاجرين وفقا للجنسيات
الرسم البيا�ف

22%
وهي أعى بنسبة 5 يف املائة من النسبة املسجلة قبل الوباء )17 يف 
املائة( )الجولة 29، يناير - فراير 2020(  و أعى بنسبة 4 يف املائة 

يف مقارنة بالجولة 41 )18 يف املائة( )فراير - أبريل 2022(

56%
 أفريقيا جنوب الصحراء

آسيا
4%

 ال	ق ا�وسط
5%35%

 ش�ل أفريقيا

نسبة املهاجرين عدد املهاجريناجلنسيات

%24                  160,685النيجر

%20                  136,388مصر

%18                  119,570السودان

%13                     88,625تشاد

%5                     31,067 نيجرييا

%3                     23,255سوريا 

%3                     18,263بنغالدش

%3                     17,205مالي

%2                     15,846غانا

%1                       7,496تونس

%1                       6,776فلسطني

%1                       6,265السنغال

%1                       6,239أخرى

%1                       4,971إريرتيا

%1                       4,022بوركينا فاسو 

%1                       3,549باكستان

%0.5                       3,249موريتانيا 

%0.5                       3,151جنوب السودان 

%0.4                       2,381الصومال

%0.3                       2,318كوت ديفوار

%0.3                       2,216املغرب

%0.2                       1,521زامبيا

%0.2                       1,365غري معروف

%0.2                       1,017غينيا

%100 667,440                  اجملموع 
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وح للبيانات  ف ي 7 عدد المهاجرين وفقا للمناطق خالل الجولة 42 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

111,576

9,850

10,430

9,390

18,834

17,655
72,894

10,285

11,420

3,745

14,362

3,148

23,605

22,698

58,800

24,011

16,720

76,638

46,990

41,219 31,575

زوارة
31,595 

مصراتة



تقرير مصفوفة تتبع النزوح يف ليبيا عن الهجرة - الجولة 842

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 42 )مايو - يونيو 2022(

14%
7%

77%

5%

11%
86%

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

 المصدر الرئييسي لمدخول أ�هم

677.440
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

638

من أصل 100

من أصل 667
2,051

  تكلفة رحلة الهجرة
المتوسط للفرد الواحد

USD$ 826 

47% 

 مقابلة مع المهاجرين
4,077 دراسة رصد التدفق

مروع ممّول من
االتحاد األورويب 

غرب
56%

جنوب
13%

31%
شرق

فردا 372,577

فردا 86,396

فردا 208,467

 النيجر

 مصر

 السودان

نيجيريا

 تشاد

25%

19%

18%

13%

5%

 أبرز النتائج
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ة والصحة العقلية   فرق المساعدة المبا�ش
ّ

ي الصورة: تتوىّل
�ف

والدعم النفيسي المجتميعي للمنظمة الدولية للهجرة مد يد العون 
إىّل المهاجرين إّبان عودتهم إىّل الشوائطئ الليبية. وتح�ف فرق 

ي نقاط اإلنزال من أجل تزويد المهاجرين 
المنظمة الدولية للهجرة �ف

ي الحاالت الطارئة، عىل غرار توف�ي المساعدات الطبية 
بالمساعدات �ف

والفحوصات األساسية، عالوة عىل مّدهم بالمواد الغذائية وغ�ي 
الغذائية.

ي / المنظمة الدولية للهجرة 2022
مؤيد الزغدا�ف



تقرير مصفوفة تتبع النزوح يف ليبيا عن الهجرة - الجولة 1042

 مواطن ضعف المهاجرين واالحتياجات اإلنسانية

ي 8 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 2.051 مــزود رئيــي للمعلومــات يف كامــل أنحــاء 

ــو مــن ســنة 2022 أّن االحتياجــات  ــو ويوني ــن شــهري ماي ــا ب ــا في ليبي

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

ــبة إىل 51 يف  ــة )بالنس ــر الغذائي ــواد غ ــة( وامل ــبة إىل 70 يف املائ )بالنس

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

ــة(.  ــبة إىل 22 يف املائ ــة )بالنس ــة الصحي والنظاف

ومتاشــيا مــع التقاريــر الســابقة، أكّــدت املقابات مــع املزودين الرئيســين 

للبيانــات أّن تكلفــة املــواد الغذائيــة وغرهــا مــن املــواد األساســية 

ــة  ــة الصحي ــل الرعاي ــات، مث ــكان والخدم ــف اإلس ــة إىل مصاري باإلضاف

والقــدرة عــى تحّمــل هــذه التكاليــف، ال تــزال تشــّكل التحديــات 

ــم. ــة احتياجاته ــن يف تلبي ــة املهاجري ــه أغلبي ــي تواج ــية الت األساس

ــدام  ــات أيضــا عــى انع ــزودون الرئيســيون للبيان ــد تحــّدث امل هــذا وق

ــر  ــص توفّ ــن نق ــم وع ــات التعلي ــن إىل خدم ــول املهاجري ــة وص إمكاني

ــة  ــن تلبي ــن م ــع املهاجري ــي متن ــز الت ــم الحواج ــا أه ــاكن باعتباره املس

احتياجاتهــم األساســية.

امليــاه  شــبكات  بتوفــر  املتعلّقــة  اإلشــكاليات  ارتبطــت  وقــد  هــذا 

ــا  ــا مل ــاه وفق ــة للمي ــة الرديئ ــا وبالنوعي ــل تكاليفه ــى تحّم ــدرة ع بالق

أبــرزه املــزودون الرئيســيون للبيانــات باعتبارهــا الشــواغل األساســية 

ــر يف  ــي تؤثّ ــي الت ــرف الصح ــة وال ــاه والنظاف ــات املي ــة بخدم يف عاق

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

ــرة  ــق الهج ــد تدف ــة رص ــار دراس ــا يف إط ــتطلعن فردي ــن املس املهاجري

خــال مــا بــن شــهري مايــو ويونيــو مــن ســنة 2022 أّن انعــدام إمكانيــة 

الوصــول إىل الغــذاء واملــاء الصالــح للــرب قــد كان مــن بــن أبــرز ثــاث 

ــا.   ــم يف ليبي ــات واجهته تحدي

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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الصحة

ذكــر أربعــة مهاجريــن مــن بــن كّل خمســة مهاجريــن مســتطلعن فيــا 

بــن شــهري مايــو ويونيــو مــن ســنة 2022 يف ليبيــا )نســبة 80 يف املائــة( 

أنـّـه لديهــم إمكانيــة وصــول محــدودة أو منعدمــة إىل الخدمــات الصحيــة 

يف ليبيــا. وكانــت هــذه الوضعيــة أشــّد حــّدة يف منطقتــي الغــرب )بنســبة 

86 يف املائــة( والجنــوب )%78 يف املائــة( يف مقارنــة بالــرق )58 يف املائة( 

ويف صفــوف الفئــات العمريــة الصغــرة )الذيــن تــراوح أعارهــم بــن 18 

ــراوح  ــة مبــن ت ــرة )مــن 56 ســنة فــا فــوق( يف مقارن و25 ســنة( والكب

أعارهــم بــن 26 و55 ســنة. وقــد تقاربــت نســبة املســتطلعات اإلنــاث 

ــن ذكــروا  ــة( مّم ــة( ونســبة املســتطلعن الذكــور )80 يف املائ )78 يف املائ

عــدم قدرتهــم عــى الوصــول الكامــل إىل خدمــات الرعايــة الصحيــة، مبــا 

فيهــا الخدمــات الطارئــة.

وقــد تصــّدر عجــز املهاجريــن عــى تحّمــل تكاليــف الرعايــة الصحيــة )78 

ــات الصحــة  ــم إىل خدم ــي أعاقــت وصوله ــات الت ــة( قامئــة العقب يف املائ

)الرســم البيــاين 10(. أّمــا بالنســبة إىل ثــاين أكــر عقبــة ذكــرا )47 يف املائــة( 

ــان.  ــة يف أم ــات الصحي ــول إىل الخدم ــن الوص ــز ع ــت يف العج ــد متثّل فق

ووفقــا لقطــاع الحايــة الليبــي، فقــد اســتلم الــركاء تقاريــر عــن وثائــق 

ــرار جــوازات الســفر  ــى غ ــن، ع ــن والاجئ ــة الشــخصية للمهاجري الهوي

التــي أخــذت منهــم عندمــا كانــوا يســعون إىل الحصــول عــى الخدمــات 

الصحيــة.  وقــد يكــون اســتبدال الوثائــق الشــخصية صعبــا، باالســتناد إىل 

مــا إذا كانــت املســاعدة القنصليــة متوفــرة يف ليبيــا، ومســتحياً بالنســبة 

إىل الفاّريــن مــن االضطهــاد. وعــى هــذا النحــو، فــإّن الخــوف مــن 

فقــدان الوثائــق الشــخصية عنــد زيــارة مرافــق الصحــة قــد يحــول دون 

وصــول املهاجريــن إىل الخدمــات الصحيــة. هــذا وقــد أفــادت أقليّــة مــن 

املهاجريــن املســتطلعن أّن بُعــد املســافة وصــوالً إىل الخدمــات الصحيــة

ــرة بهــذه الخدمــات )21   )23 يف املائــة( وتــرّدي نوعيــة الخدمــات املتوفّ

يف املائــة( قــد مثّلــت صعوبــات تواجــه املهاجريــن أيضــا يف وصولهــم إىل 

الخدمــات الصحيــة. وزيــادة عــى ذلــك، فــإّن غيــاب مرافــق الصحــة قــد 

ــة(  ــث )34 يف املائ ــوايل ثل ــث إّن ح ــق حي ــّدة مناط ــكالية يف ع ــل إش مثّ

ــمر  ــهر ديس ــم يف ش ــت للتقيي ــي خضع ــة الت ــة العمومي ــق الصح مراف

مــن ســنة 2021 بقيــادة مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة وبدعــم مــن 

ــا.  ــا مغلقــة أو تعمــل جزئي منظمــة الصحــة العامليــة قــد كانــت إّم

ــاذ  ــرة إىل نف ــة للهج ــة الدولي ــر املنظم ــر تقاري ــك، تش ــى ذل ــا ع وفض

مخــزون التطعيــات األساســية لألطفــال قــد مثّلــت صعوبــة أيضــا، خاّصــة 

ــدان  ــا بفق ــن بلدياته ــة م ــبة 91 يف املائ ــرت نس ــث تأثّ ــا حي يف رشق ليبي

مخــزون واحــد عــى األقــل، يف مقارنــة بنســبة 26 يف املائــة مــن بلديــات 

غــرب ليبيــا ونســبة 21 يف املائــة مــن البلديــات الجنوبيــة.

التحويالت املالية

ــن  ــي املهاجري ــارب ثلث ــادت نســبة تق ــر الســابقة، أف ــع التقاري متاشــيا م

ــا )29 يف  ــة إىل أوطانه ــا قــد أرســلت تحويــات مالي ــا إّم املســتطلعن أنّه

املائــة( أو أنّهــا تعتــزم القيــام بذلــك حاملــا تتمّكــن مــن كســب أو تجميــع 

مــا يكفــي مــن املــال )34 يف املائــة(. وذكــرت نســبة قليلــة أنّهــا ال تنــوي 

إرســال املــال إىل أوطانهــا )نســبة 17 املائــة(. 

ــا منــذ  ــة، فاقــت نســبة املهاجريــن الذيــن يعيشــون يف ليبي وبصفــة عاّم

ــة  ــات مالي ــلون تحوي ــم يرس ــروا أنّه ــن ذك ــنة والذي ــاوزت الس ــّدة تج م

نســبة الوافديــن إىل ليبيــا مؤّخــرا. ومثــاال عــى ذلــك، ذكــرت نســبة 9 يف 

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

ــة  ــة بنســبة 37 يف املائ ــا قــد أرســلت التحويــات يف مقارن ــك أنّه عــن ذل

مــن املهاجريــن الذيــن كانــوا يف ليبيــا منــذ مــا يزيــد عــن ســنتن. 

أفــاد املهاجــرون املســتطلعون فيــا بــن شــهري مايــو ويونيــو مــن ســنة 

ــا يف  ــت 82 دوالرا أمريكي ــة بلغ ــات مالي ــلوا تحوي ــد أرس ــم ق 2022 أنّه

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

الســنة املاضيــة 103 دوالرا أمريكيــا وهــو أقــّل مــن متوّســط التحويــات 

الشــهرية يف ســنتي 2019 و2020 )146 و123 دوالرا أمريكيــا(. ويشــر 

هــذا النســق إىل اســتمرار انخفــاض قيمــة التحويــات التــي يرســلها 

ــد 19 وبعدهــا. ــم خــال جائحــة كوفي املهاجــرون إىل أوطانه

ومتاشــيا مــع التقاريــر الســابقة، اســتمر ارتفــاع نســبة املهاجريــن الذيــن 

ذكــروا أّن التحويــات التــي يرســلونها متثـّـل املصــدر األّول ملدخــول أرستهم 

مــن نســبة 28 يف املائــة يف شــهر ديســمر مــن ســنة 2020 إىل 47 يف املائــة 

يف شــهر يونيــو 2022. وذكــر ثلثــي مجمــوع املهاجريــن املســتطلعن 

ــة  ــم يف تلبي ــاعد أرسه ــة تس ــات املالي ــة( أّن التحوي ــبة 65 يف املائ )نس

ــار  ــرى كاإليج ــف أخ ــة مصاري ــى تغطي ــا ع ــة فض ــم الغذائي احتياجاته

ــة بالصحــة. ــم األطفــال والنفقــات املتعلّق ورســوم تعلي
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تأثــرات  املرســلة  التحويــات  النخفــاض  يكــون  أن  املحتمــل  ومــن 

ــي تعتمــد  ــدان الت ــة كبــرة خاصــة بالنســبة إىل البل ــة واقتصادي اجتاعي

عــى التحويــات املاليــة. ولقــد أبــرزت دراســة حديثــة أصدرتهــا املنظمــة 

الدوليــة للهجــرة يف تشــاد أّن متوّســط مبلــغ التحويــات التــي اســتلمها 

ــهري  ــب الش ــط املرت ــبة متوس ــت نس ــد فاق ــة ق ــن الجالي ــاديون م التش

للمســتطلعن يف العاصمــة نجامينــا. ومــن خــال زيــادة دخــل األرسة أو 

توفــر دخــل ملــن ال ميلكونــه، وبذلــك تُحــدث التحويــات فرقــا كبــرا يف 

ــة. وخــال شــهر  ــّل الظــروف الراهن ــة يف ظ ــاس، خاّص ــاة الن ــة حي نوعي

يونيــو، أعلنــت حكومــي تشــاد حالــة طــوارئ بالنظــر إىل التأثــر الخطــر 

النعــدام األمــن الغــذايئ والتغــذوي بالبــاد، التــي تواجــه أســوأ املواســم 

العجــاف عــى مــدى الســنوات العــرة األخــرة. 

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية 

املهاجريــن  ربــع  نســبة  أفــادت  الســابقة،  الجــوالت  منــوال  عــى 

املســتطلعن )25 يف املائــة( يف ليبيــا فيــا بــن شــهري مايــو ويونيــو مــن 

ــح  ــاء الصال ــن امل ــا م ــول إىل كفايته ــن الوص ــز ع ــا تعج ــنة 2022 أنّه س

ــا.  ــة لديه ــة ومبســتويات النظافــة الصحي ــّر بالصّح للــرب وهــو مــا ي

وتظــّل إشــكالية العجــز عــن الوصــول إىل امليــاه الصالحــة للــرب أكــر 

بــروزا يف الجنــوب )بنســبة 29 يف املائــة( ويف الغــرب )بنســبة 26 يف 

ــة(. ــبة 12 يف املائ ــرق )بنس ــة بال ــة( يف مقارن املائ

ــرف  ــاه وال ــات املي ــة بخدم ــات املتعلّق ــم االحتياج ــر تقيي ــا لتقري وفق

الصحــي والنظافــة الصحيــة لســنة 2021، تنشــأ مشــاكل شــبكات امليــاه 

العموميــة مــن عــدم وجــود صيانــة دوريــة، ومــن العجــز عــن وضــع حــّد 

لانقطــاع يف الشــبكة ويف الكهربــاء )الروريــن لضــّخ امليــاه( ألكــر مــن 

عقــد مــن الزمــن. وأفــاد قرابــة ثلثــي الســّكان املســتطلعن )64 يف املائــة( 

ــات  ــون تحديّ ــم يواجه ــن( أنّه ــم مهاجري ــم )ومــن ضمنه يف هــذا التقيي

مرتبطــة بطعــم امليــاه ورائحتهــا ولونهــا، وهــو مــا يجعلهــا غــر صالحــة 

للــرب. وبحســب هــذا التقريــر، فــإّن مســؤويل الركــة العامــة للميــاه 

وميــاه الــرف الصحــي وأكادمييــن قــد الحظــوا حــاالت عديــدة لتلــّوث

ــاهم  ــي، املس ــرف الصح ــبب ال ــرب بس ــة لل ــاه الصالح ــادر املي  مص

الرئيــي يف تلــّوث ميــاه الــرب يف البلديــات الخاضعــة للتقييــم. وذكــر 

املهاجــرون املســتطلعون يف إطــار الجولــة 42 مــن تجميــع البيانــات 

أّن مصــادر امليــاه الرئيســية التــي يعتمــدون عليهــا مــن أجــل ســّد 

ــة(  ــبة 57 يف املائ ــة )بنس ــاه املعدني ــر املي ــل يف قواري ــم تتمثّ احتياجاته

)الرســم البيــاين 11(. وقــد اســتخلص تقريــر تقييــم االحتياجــات املتعلّقــة 

بخدمــات امليــاه والــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة لســنة 2021 

ــن أجــل  ــة م ــاه املعدني ــر املي ــن يعتمــدون عــى قواري أّن الســّكان الذي

الــرب يدفعــون 69 دينــارا ليبيــا يف الشــهر. وكان الوصــول غــر الكايف إىل 

امليــاه النظيفــة ملحوظــا بشــكل أكــر يف صفــوف العاطلــن عــن العمــل 

يف مقارنــة مبــن كانــوا يعملــون، وهــو مــا يــرز دور العوامــل االجتاعيــة 

واالقتصاديــة الفرديــة بصفتهــا عوامــل محــّددة ملــدى هشاشــة املهاجريــن 

باإلضافــة إىل املســائل الهيكليــة. ويتمثــل ثــاين أهــم مصــدر للميــاه 

الصالحــة للــرب يف شــبكات امليــاه العموميــة )48 يف املائــة(، فيــا ذكرت 

ــا تعتمــد عــى شــاحنات  نســب أقــّل مــن املهاجريــن )24 يف املائــة( أنّه

التزويــد بامليــاه وعــى اآلبــار املحميــة )17 يف املائــة( أو حنفيــات امليــاه 

ــة(. ــة )12 يف املائ العمومي

ــا تحظــى  ــتطلعن أنّه ــن املس ــة م ــا 28 يف املائ ــبة مجموعه ــادت نس وأف

بإمكانيــة وصــول نــادرة أو منعدمــة إىل شــبكات امليــاه العموميــة، فيــا 

ــا الوصــول إىل  ــه ميكنه ــة( أنّ ــارب النصــف )43 يف املائ ــادت نســبة تق أف

هــذه الشــبكات يف معظــم األيــام. وأفــادت نســبة قليلــة )29 يف املائــة( 

ــاه العموميــة. ــا تحظــى بإمكانيــة وصــول يوميــة إىل شــبكات املي أنّه

متثّــل البدائــل الرئيســية للميــاه الصالحــة للــرب بالنســبة إىل مــن 

لديهــم وصــول نــادر إىل منعــدم إىل الشــبكات العموميــة للتزويــد بامليــاه 

يف قواريــر امليــاه املعلبــة )74 يف املائــة( وشــاحنات امليــاه )65 يف املائــة(، 

فيــا تعتمــد أقليّــة عــى اآلبــار املحميــة )17 يف املائــة( أو حنفيــات امليــاه 

العموميــة )6 يف املائــة(.

التعليم 

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

ــو مــن  ــو ويوني ــن شــهري ماي ــا ب ــزوح في ــع الن ــة تتب اســتطاع مصفوف

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. وقــد فاقــت نســبة املهاجــرات املســتطلعات يف ليبيــا 

ــا نســبة  ــوايت لديهــن أطفــال يف عمــر الدراســة يف ليبي ــة( الل )30 يف املائ

ــك يعــود إىل تفــوق نســبة  ــة(. ولعــل ذل املســتطلعن الذكــور )7 يف املائ

املهاجــرات املســتطلعات اللــوايت ذكــرن أنّهــن متزوجــات )71 يف املائــة(، 

ــة(. ــور املتزوجــن )34 يف املائ ــن الذك عــى نســبة املهاجري

ــن  ــن الذي ــن املهاجري ــة( م ــارب النصــف )47 يف املائ ــبة تق ــرت نس وذك

أفــادوا أّن لديهــم أفــرادا مــن أرستهــم تــراوح أعارهــم بــن 5 و18 ســنة 

أّن أطفالهــم الذيــن هــم يف ســن الدراســة يفتقــدون إىل إمكانيــة الوصــول 

ــول  ــام الوص ــة أم ــية القامئ ــز الرئيس ــت الحواج ــد ارتبط ــم. وق إىل التعلي

إىل خدمــات التعليــم باالفتقــاد إىل الوثائــق الرســمية )بالنســبة إىل 83 يف 

املائــة( وبالعائــق اللغــوي )65 يف املائــة( وبغيــاب املــوارد املاليــة )73 يف 

ــة( مــن بــن  ــة االندمــاج يف املجتمــع )30 يف املائ ــة(. وكانــت صعوب املائ

اإلشــكاليات التــي شــكت منهــا نســبة الثلــث مــن املهاجريــن. 

ي 11 المصادر الرئيسية للمياه بالنسبة إىّل المهاجرين )سؤال
 الرسم البيا�ف

)متعدد االختيارات

65%
 من املهاجرين الذين أرسلوا تحويات مالية قد ذكروا أّن

 املال يساعد أرسهم يف تلبية االحتياجات الغذائية

57%
 قوارير مياه معدنية

 حنفيات مياه عمومية

48%
 شبكات مياه عمومية

17%
 آبار محمية

12%

24%
شاحنات لتوزيع ا�ياه
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املساكن 

أظهــرت املقابــات مــع املزوديــن الرئيســين للبيانــات يف هــذه الجولــة 

أّن أربعــة مهاجريــن مــن بــن كّل خمســة مهاجريــن يعيشــون يف 

مســاكن مســتأجرة إّمــا يقومــون هــم بدفــع تكاليــف إيجارهــا أو يتــوىّل 

مشــّغلهم أو الغــر ذلــك. وعــى منــوال التقاريــر الســابقة، تعيــش 

نســبة أكــر مــن املهاجريــن يف املناطــق الحريــة يف مســاكن مســتأجرة 

ــة( يف  ــبة 69 يف املائ ــار( )بنس ــف اإليج ــع تكالي ــهم دف ــون بأنفس )يتولّ

ــة(. ويف املقابــل، تســكن  ــة )بنســبة 59 يف املائ ــة باملناطــق الريفي مقارن

نســبة أكــر مــن املهاجريــن يف املناطــق الريفيــة يف أماكــن عملهــا )نســبة 

19 يف املائــة( يف مقارنــة باملهاجريــن يف املناطــق الحريــة )14 يف 

املائــة(. أّمــا بالنســبة إىل املهاجريــن الذيــن يســكنون يف مســاكن يتــوىّل 

ــت نســبهم يف األوســاط  ــد متاثل ــا فق ــف إيجاره ــع تكالي املشــّغلون دف

العمرانيــة )نســبة 10 يف املائــة( والريفيــة )نســبة 11 يف املائــة( )الرســم 

ــاين 12(.  البي

تتبــع  اســتطاعات مصفوفــة  الذيــن شــاركوا يف  املهاجــرون  وذكــر 

ــط،  ــخاص يف املتوّس ــة أش ــع خمس ــم م ــاركون غرفه ــم يتش ــزوح أنّه الن

ــن أّن  ــم م ــى الرغ ــراد ع ــة أف ــغ أربع ــاكنن بل ــدد الس ــط ع وأّن متوّس

عــدد املقيمــن يف الغرفــة الواحــدة يــراوح بــن الصفــر )يشــغلها ســاكن 

ــردا2.  ــد( و250 ف وحي

وكانــت نســبة 59 يف املائــة مــن املســاكن التــي اطّلــع عليهــا املــزودون 

الرئيســيون للبيانــات يف إطــار تقييــم ظــروف ســكن املهاجريــن لســنة 

ــة. وقــد ارتبــاط اكتظــاظ املســاكن  ــا مســاكن مكتظّ 2020 تصّنــف بأنّه

بنتائــج صحــة جســدية وعقليــة ســلبية وهــي تعتــر أيضــا دليــا عــى 

الفقــر والحرمــان االجتاعــي. 

وأفــادت نســبة تتجــاوز نصــف املهاجريــن املســتطلعن )52 يف املائــة( 

ــا تتشــارك اســتخدام حــّام واحــد مــع أكــر مــن خمســة أشــخاص  أنّه

وهــو مــا يــرز ضعــف إمكانيــة الوصــول إىل مرافــق خدمــات الــرف 

تختلف مساحة الغرفة. ذكر أحد املستطلعن أنّه يشارك غرفته  2
 مع 250 فردا. ومن املفرض أن تكون هذه الغرفة غرفة جاعية كبرة أو قاعة.

الصحــي والنظافــة الصحيــة، ومــن ضمــن هــؤالء، أشــارت نســبة تقــارب 

الثلــث ) 6 يف املائــة( إىل أنّهــا مضطــرّة إىل مشــاركة هــذه املرافــق مــع 

ــض  ــول إىل املراحي ــة وص ــى بإمكاني ــا تحظ ــراد أو أنّه ــن 10 أف ــر م أك

ــول إىل  ــة الوص ــف إمكاني ــى ضع ــدّل ع ــا ي ــو م ــط، وه ــة فق العمومي

ــة.  ــة الصحي ــي والنظاف ــرف الصح ــق ال مراف

ــن  ــتطلع( الذي ــن )59 مس ــن املهاجري ــة م ــبة 1 يف املائ ــت نس  وتحّدث

ــو  ــهري ماي ــن ش ــا ب ــزوح في ــع الن ــة تتب ــات مصفوف ــاركوا يف مقاب ش

ــا،  ــرد أو طرده ــا بالط ــم تهديده ــد ت ــه ق ــنة 2022 أنّ ــن س ــو م ويوني

ــة(  ــات طرابلــس )45 يف املائ ــة هــؤالء املهاجريــن يف بلدي وكانــت أغلبي

ــي  ــة الت ــرد الجاعي ــاالت الط ــي بح ــى وع ــم ع ــاروا إىل أنّه ــد أش وق

ــهر. ــر 3 أش ــال آخ ــت خ حدث

العنارص املؤثّرة يف اتخاذ قرار الهجرة

أبــرزت البيانــات املجّمعــة عــر املقابــات الفرديــة أّن األرسة واألصدقــاء 

ــبة  ــادت نس ــرة. وأف ــرار الهج ــاذ ق ــايس يف اتخ ــدور أس ــوا ب ــد اضطلع ق

تجــاوزت ثاثــة أربــاع املهاجريــن املســتطلعن )نســبة 77 يف املائــة( أّن 

العائلــة أو األصدقــاء قــد كانــوا أهــّم العنــارص املؤثـّـرة يف اتخاذهــم قــرار 

ــاث )نســبة 91  ــة املهاجــرات اإلن ــد األصــل. وتحّدثــت أغلبي مغــادرة بل

يف املائــة( عــن كــون األرسة أو األصدقــاء هــم العنــارص الرئيســية التــي 

ســاهمت يف اتخاذهــم قــرار مغــادرة بلــد األصــل يف مقارنــة باملهاجريــن 

الذكــور )نســبة 76 يف املائــة(. وقــد ذكــرت نســبة تقــّل عــن مهاجــر مــن 

ــه ال يوجــد مــن شــّجعهم عــى اتخــاذ  ــن أنّ أصــل كل خمســة مهاجري

قــرار الهجــرة )18 يف املائــة(.

ــد( عــن  ــر وحي ــن )ومهاجــر ذك ــن املهاجري ــة م ــت نســبة قليل  وتحّدث

ــرار  ــة( يف اتخاذهــم ق ــّري الهجــرة )نســبة 2 يف املائ ــر ملي ــر األك التأث

ــأوا إىل  ــد التج ــم ق ــروا أنّه ــد ذك ــن ق ــة املهاجري ــرة. إالّ أّن أغلبي الهج

خدمــات ميــّري الهجــرة ألغــراض لوجســتية أساســا منهــا توفــر النقــل 

)90 يف املائــة( واملســاعدة يف عبــور أشــّق املناطــق مبســارات الهجــرة )38 

ــة(  ــاه )35 يف املائ ــذاء واملي ــى الغ ــول ع ــول أو الحص ــة( وللوص يف املائ

واملعلومــات )26 يف املائــة( والســكن )22 يف املائــة( فضــا عــى األمــن 

ــاين 13(. ــة( )الرســم البي ــق )9 يف املائ ــة( والوثائ )12 يف املائ

10%

1%

19%

11% 59%

 مسكن مستأجر يتوىل
املهاجر دفع اإليجار

 يف مكان العمل

 مسكن مستأجر يتوىّل

 املشغل دفع اإليجار

 ماجئ جاعية

 مساكن أخرى

 مناطق ريفية

 مساكن أخرى

 مسكن مستأجر يتوىّل

 املشغل دفع اإليجار

 يف مكان العمل

 ماجئ جاعية
 مسكن مستأجر يتوىل

املهاجر دفع اإليجار

6%

1%

14%

10%

69%

 مناطق عمرانية

ي 12 أنواع مساكن المهاجرين
الرسم البيا�ف

ف المهاجرون بميرسي ي 13 أبرز 4 خدمات من أجلها يستع�ي
 الرسم البيا�ف

) الهجرة )سؤال متعدد االختيارات

90%

38%

26%

12%

22%

35%

 النقل

املساعدة يف عبور املناطق الخطرة عى طول مسارات الهجرة

 معلومات

 األمن

السكن

الوثائق

الغذاء واملياه

9%



تقرير مصفوفة تتبع النزوح يف ليبيا عن الهجرة - الجولة 1442

ت فرق موارد المهاجرين وآلية االستجابة التابعة
ّ
ي الصورة: تول

 �ف
ي
 للمنظمة الدولية للهجرة تقديم مواد إغاثة أساسية ورعاية صحية �ف
يا والسودان  القطرون لصالح 708 مهاجر من تشاد والنيجر ونيج�ي
ي منطقة

اع الذي اندلع �ف ف ف من فّروا من ال�ف  وجنوب السودان من ب�ي
كوري بوغودي من تشاد، عىل مقربة من الحدود مع ليبيا

ي كوري بوغودي
ف عّمال مناجم الذهب �ف  وقد نشبت االشتباكات ب�ي

ي شهر مايو من سنة 2022 مّما أسفر عن مقتل المئات ونزوح
 �ف

ف باتجاه مدن مجاورة ف وعّمال المناجم الدولي�ي اآلالف من التشادي�ي

المنظمة الدولية للهجرة 2022 

. 

 تدفقات الهجرة

. 
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 تدفقات الهجرة

 نقاط رصد تدفق الهجرة يف أرقام

9

328

39

13

 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 )مايــو – يونيــو 2022( ُجمعــت البيانــات بشــأن حــركات 

ــرة  ــات الهج ــزوح تدفق ــع الن ــة تتب ــا مصفوف ــد فيه ــة ترص ــرة يف 39 نقط الهج

ــام نقــاط رصــد تدفــق الهجــرة يف  ــا. وتٌق ــة ويف 9 مناطــق مــن ليبي يف 13 بلدي

أهــم مواقــع العبــور الرئيســية عــى امتــداد مســارات الهجــرة الرئيســية يف ليبيــا 

حيــث يتــم رصــد حــاالت وفــود املهاجريــن ومغادرتهــم.

ويف نقــاط رصــد تدفــق الهجــرة هــذه، يتــوىّل املوظّفــون امليدانيــون ملصفوفــة 

تتبــع النــزوح اجــراء اســتطاعات مــع املهاجريــن حــول نواياهــم واحتياجاتهــم 

اإلنســانية ومواطــن ضعفهــم. ويعــرض القســم املــوايل ملحــة عاّمــة عــن 

ــة. ــرة الدراس ــال ف ــت خ ــي ٌجمع ــة الت ــة والنوعي ــات الكمي املعلوم

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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 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

 يف شهر يونيو، تولّت الفرق املتنقلة ملوارد املهاجرين وآلية
 االستجابة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة تقديم املساعدة

لفائدة املهاجرين يف سبها، ليبيا

عبد املنعم الجهيمي© املنظمة الدولية للهجرة 2022 

امساعد

 

ــة امســاعد  ــم رصدهــم يف بلدي ــن ت ــن الذي ــدد املهاجري شــهد ع

ارتفاعــاً بنســبة 75 يف املائــة يف مقارنــة مبطلــع ســنة 2022،  )مــن 

ــر، إىل 7.000 مهاجــر يف  ــة 40، شــهر يناي 4.000 مهاجــر يف الجول

ــن، جــاء  ــا للماحظــن امليداني ــو(. ووفق ــو- يوني ــة 42، ماي الجول

أغلبيــة املهاجريــن الوافديــن إىل إمســاعد مدفوعــن بتدهــور 

الظــروف املعيشــية وبنقــص فــرص العمــل يف بلــدان األصــل، 

ــور الحــدود بســهولة أكــر خــال  باإلضافــة إىل قدرتهــم عــى عب

شــهور الصيــف. وباالســتناد إىل 37 مقابلــة فرديــة مــع املهاجريــن، 

ــدان  ــكايف يف بل ــة( إّن الدخــل غــر ال ــة )89 يف املائ ــت األغلبي قال

األصــل قــد مثّــل الدافــع األســايس التخاذهــم قــرار الهجــرة. 

بينــا ذكــرت نســبة قليلــة مــن املهاجريــن أنّهــا هاجــرت بســبب 

ــث  ــة( والبح ــل )5 يف املائ ــدان األص ــل يف بل ــرص العم ــدام ف انع

عــن فــرص عمــل بالخــارج )5 يف املائــة(. هــذا وقــد بلغــت نســبة 

البطالــة يف صفــوف املهاجريــن املســتطلعن يف امســاعد فيــا بــن 

شــهري مايــو ويونيــو 3 يف املائــة. ويف املقابــل، ذكــرت نســبة 11 يف 

املائــة مــن املســتطلعن أنّهــا كانــت عاطلــة عــن العمــل يف بلدهــا 

األصــي يف زمــن املغــادرة. 

رشق ليبيا



17 مايو - يونيو 2022

ي 15 توزيــــع المهاجرين وفقا للمناطق الجغرافية
 الرسم البيا�ف

غرب ليبيا 

مرصاته

ــة 39 )58.434  ظــّل عــدد املهاجريــن يف مراتــه مســتقرا منــذ الجول

مهاجــرا( التــي شــملت شــهري ديســمر وينايــر مــن ســنة 2022. وقــد 

تــم إحصــاء 58.698 مهاجــرا يف البلديــة خــال الجولــة 42 مــن تجميــع 

البيانــات )مايــو – يونيــو 2022(. 

وخــال فــرة إعــداد التقريــر، ذكــر املاحظــون امليدانيــون أّن محدودية 

ــاع  ــن يف خضــّم ارتف ــن والليبي ــرت يف املهاجري ــد أثّ ــاء ق ــر الكهرب توفّ

درجــات الحــرارة يف الصيــف.

ــه  ــة مرات ــي يف بلدي ــع األمن ــّل الوض ــة، ظ ــر امليداني ــا للتقاري  ووفق

مســتقرّا طيلــة شــهري مايــو ويونيــو. ومل يكــن هنالــك أّي تقييدات عى 

الحركــة. وقــد شــوهد املهاجــرون يف مناطــق التوظيــف ويف املقاهــي 

واألماكــن العموميــة. إالّ أّن نســبة 41 يف املائــة مــن املهاجريــن الذيــن 

شــاركوا يف املقابــات الفرديــة قــد أبلغــوا عــن إشــكاليات أمنيــة منهــا 

ــات تواجههــم.  ــرز ثــاث صعوب ــا أب ــداءات بصفته الهجومــات أو االعت

ويف املقابــل، أبلغــت نســبة 17 يف املائــة مــن املهاجريــن املســتطلعن 

يف جميــع أنحــاء ليبيــا أنّهــا تواجــه نفــس االشــكاليات.

ــه ازداد   وأفــاد املاحظــون امليدانيــون أّن الوضــع االقتصــادي يبــدو أنّ

ســوءا وأّن املهاجريــن يتأثّــرون ســلبيا باالرتفــاع العــام يف األســعار.

درج 

انخفــض عــدد املهاجريــن املوجوديــن يف بلديــة الــدرج الغربيــة بنســبة 

الخمــس يف مقارنــة بالجولــة الســابقة مــن تجميــع البيانــات، مــن 780 

مهاجــر يف الجولــة 41 إىل 615 مهاجــر يف الجولــة 42. 

وأفــاد املاحظــون امليدانيــون أّن الظــروف املعيشــية يف الــدرج قاســية، 

إذ أنّهــا تقــع يف وســط منطقــة صحراويــة وتشــهد انقطاعــات متكــّررة 

ــة إىل  ــاعات(. وباإلضاف ــّد إىل 7 س ــد متت ــايئ )ق ــار الكهرب ــة للتي ومطّول

ذلــك، كان االرتفــاع الشــديد يف الحــرارة خــال شــهر يونيــو أمــرا صعبــا 

بالنســبة إىل املهاجريــن املضطّريــن إىل االنتظــار لســاعات طويلــة 

بنقــاط التوظيــف يف بحثهــم عــن فــرص التشــغيل. 

وقــد أفــاد املاحظــون امليدانيــون أيضــا أّن وضــع املهاجريــن يف 

تدهــور يف الــدرج نتيجــة الرتفــاع األســعار والتباطــؤ االقتصــادي. 

وبحســب التقاريــر امليدانيــة، تكافــح أغلبيــة املهاجريــن يف ســبيل 

تلبيــة احتياجاتهــا األساســية. قــد كانــت مــن بــن أبــرز ثــاث صعوبــات 

واجهتهــم يف تاجــوراء يف زمــن إجــراء املقابلــة، يف مقارنــة بنســبة 19 يف 

ــا. ــاء ليبي ــتطلعن يف أنح ــن املس ــن املهاجري ــة م املائ

جنوب ليبيا

أوباري

ظــّل عــدد املهاجريــن يف بلديــة أوبــاري )5.000 مهاجــر، الجولــة 42، 

ــع  ــن تجمي ــة 38 م ــة بالجول ــو( مســتقرّا نســبيا يف مقارن ــو – يوني ماي

البيانــات )5.200 مهاجــر، يوليــو- ســبتمر 2021(. وقــد تــم رصــد 

املهاجريــن يتنقلــون يف حريــة يف وســط البلديــة ودون مخــاوف أمنيــة 

ــاركوا  ــن ش ــن الذي ــة مهاجري ــن املئ ــن ب ــد م ــر أّي أح ــرى. ومل يذك ك

يف املقابــات الفرديــة مــع مصفوفــة تتبــع النــزوح يف ليبيــا فيــا بــن 

شــهري مايــو ويونيــو أّن اإلشــكاليات الرئيســية، عــى غــرار الهجومــات 

أو االعتــداءات قــد كانــت مــن بــن الصعوبــات الثــاث الرئيســية التــي 

واجهتهــم يف زمــن اجــراء االســتبيان.

ــات  ــاب الخدم ــى غي ــون الضــوء ع ــلّط املاحظــون امليداني  هــذا وس

الصحيــة يف أوبــاري. فعــى ســبيل املثــال، تــم تعليــق أنشــطة مجموعــة 

ــي يديرهــا املركــز  ــة الت ــة املتنقل ــة والقوافــل الطبي االســتجابة واملراقب

الوطنــي ملكافحــة األمــراض مــن جــرّاء العقبــات املاليــة. ووفقــا للتقييم 

ــه منظمــة ريتــش يف شــهر أغســطس  ــذي أجرت ــق باملناطــق وال املتعل

مــن ســنة 2021، كان القطــاع الصّحــي يف بلديــة أوبــاري مســتنزفا ويف 

ــات  ــة إىل التحســن بعــد ضعــف االســتثارات يف الخدم حاجــة عاجل

العموميــة يف الســابق.   وقــد أفــاد جميــع املهاجريــن )100 يف املائــة( 

املشــاركن يف مقابــات مصفوفــة تتبــع النــزوح فيــا بــن شــهري مايــو 

ويونيــو أّن لديهــم إمكانيــة وصــول محــدودة إىل الخدمــات الصحيــة يف 

ليبيــا. ووفقــا لقطــاع الصحــة يف ليبيــا،

 كانــت نســبة الثلــث مــن بــن جميــع املرافــق الصحيــة يف ليبيــا 

غــر مفتوحــة يف ســنة 2021، بســبب نقــص اإلمــدادات مــن األدويــة 

ــا. ــة أساس ــوارد البري وامل

غرب
56%

جنوب
13%

31%
شرق

فردا 372,577

فردا 86,396

فردا 208,467
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سبها 

ارتفــع عــدد املهاجريــن يف ســبها خــال النصــف األول مــن ســنة 2022 مــن 

ــة 42  ــر( إىل 23.250 مهاجــر يف الجول ــة 40 )يناي 20.155 مهاجــر يف الجول

)مايــو – يونيــو(.

وخــال فــرة الدراســة، تزايــدت أعــداد الدوريــات األمنيــة يف البلديــة 

وهــو مــا حــّد مــن حركــة املهاجريــن خوفــا مــن االحتجــاز. وذكــرت نســبة 

ــة  ــتطاع بصف ــاركن يف االس ــن املش ــن املهاجري ــة م ــا 43 يف املائ مجموعه

ــكاليات  ــو أن اإلش ــو ويوني ــهري ماي ــن ش ــا ب ــبها في ــة س ــة يف بلدي فردي

األمنيــة كانــت إحــدى الصعوبــات الثاثــة الرئيســية التــي واجهتــم يف 

مقارنــة بنســبة 17 يف املائــة مــن املهاجريــن املســتطلعن يف كامــل أنحــاء 

ليبيــا. هــذا وقــد ذكــر املاحظــون امليدانيــون أيضــا تكــرر انقطــاع التيــار 

ــل وأرض  ــن العم ــر وأماك ــن املتاج ــد م ــر يف العدي ــا أثّ ــو م ــايئ وه الكهرب

ــهم. ــة عيش ــب لقم ــى كس ــن ع ــدرة املهاجري بق

 وقــد أشــار جميــع املهاجريــن املشــاركن يف دراســة مصفوفــة تتبــع النــزوح 

ــون  ــة( إىل ك ــو )نســبة 95 يف املائ ــو ويوني ــن شــهري ماي ــا ب ــبها في يف س

اإلشــكاليات املاليــة قــد مثّلــت إحــدى اإلشــكاليات الثــاث الرئيســية التــي 

تواجههــم يف زمــن املقابلــة. هــذا وذكــر أكــر مــن نصــف املهاجريــن 

املســتطلعن )58 يف املائــة( أنّهــم عاطلــون عــن العمــل. ويف املقابــل، 

ــة. ــا 22 يف املائ ــل يف ليبي ــن العم ــن ع ــن العاطل بلغــت نســبة املهاجري

يف شهر مايو من سنة 2022، نظمت فرق املنظمة الدولية للهجرة يف 
ليبيا بالتعاون مع أنرسوس مناسبة لاحتفاء باليوم العاملي للتنوع 

الثقايف يف طرابلس، وهي فرصة لتسليط الضوء عى أهمية الراء 
الثقايف يف العامل ودور الحوار بن الثقافات يف تحقيق األمن والنمو.ّ

ي / المنظمة الدولية للهجرة 2022
مؤيد الزغدا�ف
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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 تقارب  
50 يف املائة من املهاجرين يف ليبيا قد وصلوا مبارشة من النيجر أو قد عروا من خالها، مبن فيهم جميع املهاجرين الذين جاؤوا من النيجر 

ومن بوركينا فاسو وغانا ونيجريا

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

بلــدان. ويبــّن هــذا القســم املســارات الرئيســية الكــرى التــي يســلكها 

املهاجــرون مــن مختلــف البلــدان نحــو ليبيــا. ويســتند هــذا التحليــل 

إىل 12.560 مقابلــة فرديــة كميــة مــع املهاجريــن يف أبــرز املواقــع ومنها 

نقــاط العبــور يف كامــل أنحــاء ليبيــا )عــر دراســة رصــد تدفــق الهجــرة 

الخاصــة مبصفوفــة تتبــع النــزوح فيــا بــن شــهري مايــو ويونيــو مــن 

ســنة 2022(.

ــدان  ــن البل ــا م ــن إىل ليبي ــن الوافدي ــدد املهاجري ــل الع ــدر أص ال ينح

املجــاورة فقــط، بــل هــم يصلــون عرهــا أيضــا. وقــد تــم تســجيل أكــر 

مــن 45.000 مهاجــر بنقــاط رصــد تدفــق الهجــرة يف شــال تشــاد فيــا 

بــن شــهري ينايــر ومــارس مــن ســنة 2022. ومن بــن املهاجريــن الذين 

ــة للهجــرة خــال  ــة الدولي ــا املنظم ــي تجريه ــات الت شــاركوا يف املقاب

تلــك الفــرة، كانــت نســبة 32 يف املائــة متوجهــة نحــو ليبيــا. ويف يــوم 

28 يونيــو، تــم انتشــال جثــث 18 فــردا يُعتقــد أنّهــم تشــاديون وليبيــن 

ــن  ــن ب ــر الصحــراء الكــرى م ــع تشــاد. وتعت ــرب الحــدود م ــن ق اثن

أكــر مســارات الهجــرة خطــورة يف العــامل. ووفقــا ملــروع املهاجريــن 

املفقوديــن الخــاّص باملنظمــة الدوليــة للهجــرة، تــّم توثيــق أكــر مــن 

ألفــي حالــة وفــاة منــذ ســنة 2014 يف الصحــراء الكــرى فقــط، ولكــن 

ــد ارتفعــت الحــوادث  ــك. وق ــام تفــوق ذل الخــراء يعتقــدون أّن األرق

املرتبطــة بتخــي املتاجريــن بالبــر واملهّربــن عــن املهاجريــن أو ضيــاع 

متعّهــدي النقــل  يف املناطــق الحدوديــة بــن تشــاد وليبيــا وذلــك منــذ 

تزايــد عمليــات اســتخراج الذهــب يف شــال تشــاد يف ســنة 2012.
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  مسارات الهجرة إىل ليبيا: التحليل والتوّجهات

يبــّن هــذا القســم مــن التقريــر مختلــف املســارات التــي ســلكها 

ــل  ــا قب ــم عروه ــروا أنّه ــي ذك ــدان الت ــرز البل ــرون )وي املهاج

الوصــول إىل ليبيــا( ونســب املهاجريــن الذيــن اســتخدموا هــذه 

ــي  ــات الت ــتناد إىل البيان ــل باالس ــدان األص ــا لبل ــارات وفق املس

جمعتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح يف ليبيــا فيــا بــن شــهري مايــو 

ويونيــو 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.
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 ليبيا
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تحليل المناطق

املنظمة الدولية للهجرة 2022 ©

مطار  من  مستأجرة  طائرة  مهاجرا عىل منت   141 عودة  للهجرة  الدولية  املنظمة  يرّّست 

سبها يف ليبيا إىل مطار باماكو يف مايل. وتتوّخى املنظمة الدولية للهجرة نهجا قامئا عىل 

الحقوق يف تلبية احتياجات املهاجرين، خاّصة منهم املترضرين من النزاع أو من النزوح 

الناجم عن الكوارث الطبيعية. وبالتاميش مع هذا النهج، تسّهل املنظمة الدولية للهجرة 

الوصول إىل الحلول اآلمنة والحافظة للكرامة واملستدامة للنزوح. وعندما ال يعود باإلمكان 

توفري خدمات الحامية يف البلدان املستضيفة، تعمل فرق املنظمة الدولية للهجرة الخاّصة 

العودة  العون إىل املهاجرين يف  الطوعية وإعادة اإلدماج عىل مّد يد  بالعودة اإلنسانية 

طوعا إىل أوطانهم. وتُصّمم الخدمات التابعة لربنامج العودة اإلنسانية الطوعية من أجل 

تقديم دعم مخّصص للمهاجرين يف ليبيا ولدى عودتهم إىل أوطانهم.
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 تحليل المناطق - التوزيــــع
ي ليبيا وفقا للمناطق )باالستناد إىّل بيانات 

ي 16 أعداد المهاجرين �ف
الرسم البيا�ف

تتبع التنقل(

وفقــا  ريفيــة  مناطــق  ي 
�ن يســكنون   مهاجريــن 

البيانــات تجميــع  مــن   42 الجولــة   لمســتخلصات 

أبــرزت املقابــات مــع املزوديــن الرئيســين للبيانــات التــي أجريــت فيــا 

ــدد  ــن نصــف ع ــر م ــنة 2022 أّن أك ــن س ــو م ــو ويوني ــن شــهري ماي ب

املهاجريــن يوجــدون يف غــرب ليبيــا )نســبة 56 يف املائــة(، بينــا كانــت 

ــة(. ــة( ويف الجنــوب )13 يف املائ ــة يف الــرق )31 يف املائ نســبة قليل

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 )11 يف املائــة( وأجدابيــا )9 يف املائــة( 

ــرة  ــذ ف ــم من ــق القائ ــع النس ــك م ــق ذل ــة(، ويتواف ــة )7 يف املائ والزاوي

ــة. طويل

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

شــهري مايــو ويونيــو مــن ســنة 2022، يســكن اثنــن مــن بــن كّل ثاثــة 

مهاجريــن )نســبة 68 يف املائــة( يف مناطــق عمرانيــة. ويف املقابــل، تســكن 

نســبة الثلــث )32 يف املائــة( يف املناطــق الريفيــة.

ــة مــن الســكان الليبيــن يف املناطــق  ويوجــد نســبة تقــّدر بـــ80 يف املائ

ــزون أساســا يف كــرى املناطــق العمرانيــة عــى امتــداد  العمرانيــة، ويركّ

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

نسبة املهاجرين عدد املهاجريناملنطقة 

%17            111,576طرابلس
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1أقل من                 3,148غات   %

%667,440100اجملموع

نسبة املهاجرين عدد املهاجريناملنطقة 

%17            111,576طرابلس
%11              76,638بنغازي

%11              72,894مصراته

%9              58,800أجدابيا

%7              46,990الزاوية

%6              41,219اجلفارة

%5              31,595زوارة 

%5              31,575املرقب

%4              24,011مرزق

%4              23,605سبها

%3              22,698اجلبل الغربي 

%3              18,834طربق

%3              17,655درنة 

%3              16,720الكفرة

%2              14,362وادي الشاطئ

%2              11,420أوباري

%2              10,430املرج

%2              10,285سرت

%1                9,850اجلفرة

%1                9,390اجلبل األخضر

%1                3,745نالوت 

1أقل من                 3,148غات   %

%667,440100اجملموع

1 من أصل كل 3
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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 بيانات 

ــة  ــذه الخريط ــرز ه ــنة 2022(. وت ــن س ــو م ــو - يوني ــة 42 )ماي الجول

ــرايف  ــرب الجغ ــرا بالق ــرا كب ــر تأثّ ــا يتأثّ ــن يف ليبي ــع املهاجري أّن توزي

ــة  ــة والتاريخي ــة والثقافي ــة والعرقي ــة واالقتصادي ــط االجتاعي وبالرواب

ــن  ــّكان م ــة للس ــرة الدائري ــر الهج ــن ع ــر الزم ــى م ــأت ع ــي نش الت

ــاد.  ــودان وتش ــر والس ــر وم ــن النيج ــدا م ــوار، تحدي ــدان الج بل

ــة  ــق الجنوبي ــن يف املناط ــن املتواجدي ــة املهاجري ــل أغلبي ــدر أص وينح

مــن مــرزق وســبها والجفــرة وأوبــاري ووادي الشــاطئ وغــات مــن البلد 

املجــاور النيجــر. ويشــّكل املهاجــرون الوافــدون مــن تشــاد والســودان 

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

تحــّد تشــاد والســودان. وبالنســبة إىل املهاجريــن مــن تشــاد فقــد 

شــّكلوا ثــاين أكــر مجموعــة مــن املهاجريــن يف املناطــق الجنوبيــة مثــل 

ــاري وســبها. مــرزق وأوب

ــق  ــن يف املناط ــن املهاجري ــة م ــّم فئ ــون أه ــرون املري ــل املهاج  وميثّ

الرقيــة مــن ليبيــا عــى غــرار الجبــل األخــر ودرنــة واملــرج وطــرق 

وبنغــازي. 

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

44%
32%
14%
4%

65%
24%
6%
3%

40%
19%
11%
8%

15%
15%
14%
12%

46%
21%
9%
9%

35%
23%
14%
9%

47%
10%
10%
9%

النيجر
نيجيريا

تشاد
السودان

20%
20%
16%

السودان

النيجر
مصر

تشاد

47%
31%
7%
6%

28%
14%
14%
12%

26%
29%
17%
9% 35%

25%
12%
11%

55%
9%
8%
7%

60%
18%
10%
8%

34%
13%
11%
10%

46%
18%
14%
7%

69%
17%
14%

1%

35%
22%
18%
9%21%

14%
14%
13%

29%
21%
11%
9%

النيجر
مصر

السودان
مالي

67%
9%
7%
6%

40%
15%
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

السودان
مصر

تشاد

النيجر

السودان
مصر
تشاد

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
مالي

مصر
السودان

سوريا
تشاد

مصر
السودان

السودان

باكستان
مصر

تشاد

النيجر
تشاد
مالي
مصر

النيجر
مالي
مصر
غانا

النيجر

السودان
تشاد

نيجيريا
تشاد

السودان

مصر
نيجيريا

بنغالديش
تشاد
مصر

سوريا
النيجر

السنغال
غانا

نيجيريا

22%
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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: 1.393 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 فراي 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 الكــرى 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(.

#%#%#%

%6      7,362%2         851%5     1,177اجلبل األخضر 

%6      8,386%13      8,038%1        296الكفرة

%5      6,012%4      3,511%4        907املرج

%34    44,531%32    18,381%59   13,726بنغازي

%11    15,094%4      2,441%1        120درنة

%26    33,808%45    19,237%25     5,755أجدابيا

%13    16,900%1         563%6     1,371طربق

23,352   11%53,022    25%132,093  63%

%21      2,150%10      7,700%0         -اجلفرة

%6         659%3      2,489%0         -غات 

%24      2,527%31    21,278%22        206مرزق

%25      2,564%25    20,538%54        503سبها

%17      1,724%12      9,514%19        182أوباري

%8         785%19    13,530%5           47وادي الشاطئ

938        1%75,049    87%10,409    12%

%8      9,879%6    12,051%3        758اجلبل الغربي

%10    12,134%12    27,141%5     1,552اجلفارة

%9    11,469%9    19,068%4     1,038املرقب

%12    15,381%14    30,104%5     1,505الزاوية

%20    24,726%19    42,402%20     5,750مصراته

%1      1,367%1      2,210%1        143نالوت

%3      3,157%1      3,251%14     3,877سرت

%24    29,659%31    67,927%46   13,040طرابلس

%13    16,195%7    14,675%3        725زوارة

28,388   8%218,829  59%123,967  33%

52,678   346,900  266,469  

اجلنوب

اجملموع بالنسبة إىل اجلنوب

الغرب

اجملموع بالنسبة إىل الغرب

اجملموع بالنسبة إىل ليبيا

املنطقة

اهلاجرون الوافدون من آسيا 

(والشرق األوسط)

املهاجرون الوافدون من 

جنوب الصحراء الكربى 

املهاجرون الوافدون من مشال 

أفريقيا

الشرق

اجملموع بالنسبة إىل الشرق
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ي هذا الجدول
ر تحديد جنسياتهم أيضا( لم يقع احتسابهم �ف

ّ
ف األقليات )ومن ضمنهم من تعذ مالحظة: 1.393 مهاجرا من ذوي جنسيات تعت�ب من ب�ي

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 الكــرى يف أفريقي ــدان جن بل

ــوال  ــى من ــرداً(. وع ــدد 346.900 ف ــن أو ع ــكان املهاجري ــايل الس إج

التقاريــر الســابقة، مثّــل املهاجــرون الوافــدون مــن بلــدان الجــوار 

ــر  ــة( أك ــة( وتشــاد )نســبة 26 يف املائ ــل النيجــر )نســبة 46 يف املائ مث

مجموعتــن مــن املهاجريــن الذيــن ينحــدر أصلهــم مــن بلــدان جنــوب 

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

وعمومــاً، ارتفــع عــدد املهاجريــن الوافديــن مــن بلــدان جنــوب الصحــراء 

ــة بالجولتــن الســابقتن مــن تجميــع  ــا يف مقارن ــا يف ليبي الكــرى أفريقي

ــة  ــة 41، 336.334 مهاجــرا يف الجول ــات )344.079 مهاجــرا، الجول البيان

.)40

ــر  ــا يف النيج ــزوح يف ليبي ــع الن ــة تتب ــدت مصفوف ــو، رص ــهر ماي ويف ش

تدفقــا متزايــدا للمهاجريــن املســافرين إىل ليبيــا عــر نقــاط رصــد 

التدفــق يف ســيغدين، وهــو مــا يبــّن أّن األفــراد قــد بــارشوا البحــث عــن 

أنشــطة اقتصاديــة عــى إثــر انتهــاء شــهر رمضــان لاســتفادة مــن فــرص 

ــل املوســمية.  العم

 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

88,625

160,685

17,205

15,846

6,265

31,067

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%

346,900
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 

األغلبيــة العظمــى مــن املهاجريــن يف ليبيــا مــن بــن الذيــن ينحــدر أصلهم 

مــن شــال أفريقيــا مــن مــر )بنســبة %51( والســودان )بنســبة 45%( 

ومــن تونــس واملغــرب والجزائــر )بنســبة 4 يف املائــة( )الرســم البيــاين 22(.  

ــث  ــاين وثال ــدون مــن مــر ومــن الســودان ث ويشــّكل املهاجــرون الواف

أكــر جنســيتن مــن جنســيات املهاجريــن املوجوديــن يف ليبيــا.

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

)266.649 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 و252.739 مهاجــرا يف الجولــة 41(، إالّ 

ــة  ــر املاضي ــجلة يف التقاري ــبة املس ــس النس ــون نف ــون ميثّل ــم ال يزال أنّه

)نســبة 35%(. 

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

119,570

136,388

2,216

799

7,496

 المهاجرون الوافدون من شمال أفريقيا

ليبيا مصر

سوريا

األردن
العراق

 السودان

 جنوب
السودان

Uganda

إثيوبيا

إريتريا

الصومال

تشاداليمن
النيجر

نيجيريِاِ

الجزائر

موريتانيا مالي
 بوركينا 
فاسو

الكاميرون

 أفريقيا
الوسطى

 ساحل
العاج

غينيا

السنغال

تونس
المغرب

≥50%

41% - 49%

21% - 40%

5% - 20%

<5%

غانا
التوغو

بنين

266,469
مهاجر
من دول شمال
أفريقيا
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ق األوسط  المهاجرون من آسيا وال�ش

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

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

ق األوسط(   الرسش

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 52.678 مهاج ــن )9 يف املائ ــن املهاجري ــة م قليل

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

الجولــة 42 مــن تجميــع البيانــات.

ــادش  ــرا( وبنغ ــوريا )23.255 مهاج ــن س ــة م ــاءت األغلبي ــد ج  وق

)18.263 مهاجــرًا( أي بنســبتي 44 و35 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 6.776 مهاجــرا عرّفــوا عــن أنفســهم بكونهــم 

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

ــرا(. ــتان )3.549 مهاج ــن باكس م

18,263

23,255

3,549

835

6,776

 سوريا

بنغادش

باكستان

أخرى

فلسطن

مصر

سوريا

الفلسطينين
األردن

العراق

 السعودية

السودان

 جنوب
السودان أثيوبيا

إريتريا

الصومال

اليمن

باكستان

إيرانأفغانستان

الهند بنغالديش

نيبال

Chad
Niger

نيجيريا

الجزائر ليبيا

Mali

Burkina 
Faso

الكاميرون

 أفريقيا
Ghanaالوسطى

Togo
بنين

تونس

Morocco

>40%

21% - 40%

11% - 20%

5% - 10%

<5%55,281           
 مهاجر من الشرق

52,678
مهاجر من الشرق
 األوسط و دول
 أسيا
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تقّدم فرق املساعدات املبارشة والدعم النفيس الخاّصة باملنظمة الدولية للهجرة مساعدات 
لفائدة املهاجرين فور عودتهم إىل السواحل الليبية. وتحرض فرق املنظمة الدولية للهجرة يف 

نقاط اإلنزال من أجل تزويد املهاجرين باملساعدات يف الحاالت الطارئة والتي تتضمن مساعدات 
الصحة األساسية والفحوصات وتقديم املواد الغذائية وغري الغذائية إليهم.

مؤيد الزغداين/ 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 للسنوات2022/ 2019
الرسم البيا�ف

الوصول إىل إيطاليا ومالطة
وصــل مجمــوع 16.905 مهاجــرا إىل إيطاليــا ومالطــة انطاقــا مــن ليبيــا 

وتونــس عــر البحــر األبيــض املتوســط يف خــال شــهر مايــو ويونيــو، يف 

مقارنــة بعــدد 11.690 حالــة وصــول يف نفــس الفــرة مــن ســنة 2021 

)الرســم البيــاين 25(.  

ــا  ويف ســنة 2022، وصــل مجمــوع 27.667 مهاجــر إىل ســواحل إيطالي

ــول  ــة وص ــة بـــ20.782 حال ــو يف مقارن ــوم 30 يوني ــول ي ــة بحل ومالط

يف نفــس الفــرة مــن ســنة 2021 و8.649 يف ســنة 2020 و4.055 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 )70.222 فــرًدا( وســنة 2017 

)80.752 فــرًدا( )عــى مــدار الفــرة الفاصلــة بــن 1 ينايــر و30 يونيــو(.

عمليات اإلنقاذ يف البحر
فيــا بــن شــهري ينايــر ويونيــو مــن ســنة 2022، تــم إنقــاذ مجمــوع 

9.973 مهاجــر يف البحــر وإنزالهــم يف الشــواطئ الليبيــة )بحلــول يــوم 

ــك  ــة، كان هنال ــدوا إىل الشــواطئ الليبي ــن أعي ــن م ــن ب ــو(. وم 2 يولي

8.933 رجــا )90 يف املائــة( و678 امــرأة )7 يف املائــة( و269 طفــا )3 

يف املائــة( و93 طفلــة )1 يف املائــة(.  وخــال األســبوع املمتــد بــن 27 

فرايــر و5 مــارس تــم إنقــاذ إجــايل 452 مهاجــر يف البحــر وإعادتهــم 

إىل ليبيــا.

الغرق يف البحر
فيــا بــن شــهري ينايــر ويونيــو مــن ســنة 2022، ُســّجل غــرق وفقــدان 

مجمــوع 765 مهاجــر باملســار املركــزي للبحــر األبيــض املتوّســط، 

ويتســاوى هــذا الرقــم مــع مــا ُســجل يف ســنة 2021 )796(  وهــو أعــى 

بكثــر مــن الرقــم املســجل يف ســنتي 2019 )358( و2020 )249( خــال 

نفــس الفــرة.  )الرســم البيــاين 26(.
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 المنهجية

                                      تعريف المهاجر
ــزوح  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، عره ــرة إىل ليبي ــول الهج ح

 ويســتند هــذا التقريــر الخــاص بالهجــرة يف ليبيــا إىل البيانــات التــي 

ــا  ــزوح عــر 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 

عــر 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 عــر 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 عــر اإلنرنــت. ــع الن ــة تتب مصفوف

تعتــر 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. 

  96
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39 
 نقطة رصد تدفق الهجرة

 نشطة عر 10مناطق يف ليبيا

مقابلة مع املزودين الرئيسين للبيانات مهاجرا شاركوا يف املقابات 
الجولة 42، رصد تدفق الهجرة 

4,0772,051

تجميع املنظمة الدولية للهجرة للبيانات 





تقرير مصفوفة تتبع النزوح يف ليبيا عن الهجرة - الجولة 3442

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  ونرسش
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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