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 مهاجرا موجودا يف ليبيا

625,638
عىل األقل

 تغطية 100%

 2,170 املهاجرون موجودون يف

الحالة الوظيفية

 تكاليف السكن

4.300

        التحويالت املالية

تعمل 83%

54

160
 دون عمل 17%

62% 
31% 
7% 

 أطفال غري أطفال
   مصحوبني

  بذويهم

 أطفال
 مصحوبون

 بذويهم

7% 23% 77% 

 أبرز 3 مناطق يوجد بها مهاجرون أبرز الجنسيات

  تكاليف الهجرة
متوسط التكاليف للشخص

>1000

طرابلس

مرزق

أجدابيا

 الجولة 30  أبرز النتائج

 الرتكيبة الدميغرافية

 نساء
11% 

 رجال
89% 

بالغون
93% 

متوسط مبلغ التحويالت كل شهر         

متوسط تكاليف السكن شهريا

من أصل 667
 محلة

  من %100 من 
 البلديات

568 

ن للبيانات  مقابلة مع المزودين الرئيسي�ي
( الجولة 30، تتبع التنقل)

 مقابلة مع المهاجرين
( مارس- أبريل -2020 استمارات رصد التدفق)

 ما ال يقّل عن

 النيجر

 تشاد

مرص

 السودان

نيجرييا

دوالرا أمر يكيادوالرا أمر يكيا

دوالرا أمريكيا

66,478 

70,605 

82,525 

Murzuq

Ejdabia

Tripoli21%

16%

16%

12%

7%
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الكفرة
32,296

مرزق
66,478

اجدابیا
70,605

الجفرة
11,394

سرت
6,577

طبرق
7,481

نالوت
9,500

غات
16,055

وادي الشاطئ
5,967

أوباري
12,706

الجبل الغربي
37,714

مصراتة
56,947 درنة

9,200

سبھا
42,063

المرج
10,515

بنغازي
39,175

زوارة
18,661

المرقب
16,865 الجبل األخضر

12,450
الجفارة

19,604

الزاویة
40,860

طرابلس
82,525

 ملحة عاّمة

تجميــع مــن   30 الجولــة  مســتخلصات  التقريــر  هــذا   يعــرض 
ــا ــزوح )خــالل الفــرتة م ــع الن ــة تتب ــا مصفوف ــي قادته ــات الت  البيان
 بــني شــهري مــارس وأبريــل مــن ســنة 2020(  والتــي أحصــت
ــم ــدر أصله ــر ينح ــن 625.638 مهاج ــل ع ــا ال يق ــا م ــن خالله  م
ــؤالء ــة ه ــا. وكان أغلبي ــن يف ليبي ــدا موجودي ــن 44 بل ــر م ــن أك  م
مــن الوافديــن  مــن  منهــم(  املائــة  يف   67 )نســبة   املهاجريــن 
ــن ــرا( وم ــر )128.953 مهاج ــن النيج ــة م ــاورة وخاص ــدول املج  ال
ــودان ــرا( والس ــرص )102.700 مهاج ــرا( وم ــاد )102.725 مهاج  تش
 )75.967 مهاجــرا(.  ويعكــس هــذا الوجــود الكبــري ملهاجريــن
 مــن الــدول املجــاورة يف ليبيــا أهميــة الروابــط التاريخيــة بــني
                                                                                        املجتمعــات املحليــة  عــىل طــول الحــدود الليبيــة إىل جانــب

املهاجرون يف ليبيا

46% 
29% 
25% 

 مناطق األصل

62% 
31% 
7% 

 الرسم البياين1 إحصاء أعداد املهاجرين يف جميع املناطق يف ليبيا خالل الجولة 30 من تجميع مصفوفة تتبع النزوح للبيانات.

 الرتكيبة الدميغرافية

يف غرب ليبيا

يف جنوب ليبيا

يف رشق ليبيا

 من جنوب الصحراء الكربى

 من جنوب الصحراء أفريقيا

من قارة آسيا والرشق األوسط

625.638 
 مهاجر

 ما ال يقّل عن

.

.

.

.

دور القــرب الجغــرايف  يف تحديد ديناميكيــة الهجرة إىل ليبيا

 عــىل غــرار الجــوالت الســابقة، تبــنّي مــن خــالل تحليــل البيانــات
 املجّمعــة عــرب التقييــم املتعــدد للقطاعــات الــذي تجريــه وحــدة
 تتبــع التنقــل ودراســة رصــد تدفــق الهجــرة أّن وصــول املهاجريــن
 إىل مرافــق الصحــة ال زال ميثّــل تحديــا كبــريا بالنســبة  إىل 71
 يف املائــة مــن املهاجريــن املســتطلعني ممــن لديهــم إمكانيــة
ــّكل ــة. ويش ــات الصحي ــة إىل الخدم ــدودة أو منعدم ــول مح  وص

 ذلك مصدر قلق كبري خاّصة يف سياق وباء كوفيد19-

 إّن اإلجــراءات املفروضــة عــىل حرية التنقل يف إطــار تدابري الصحة
 العموميــة ملجابهــة انتشــار كوفيــد 19 قــد كان لهــا تأثــري ســلبي
 عــىل مصــادر رزق املهاجريــن العــّال. ففي نســبة 93 يف املائة من
 املحــالّت الخاضعــة للتقييــم، تــّرر املهاجــرون الذيــن يعتمــدون
ــم ــادي الناج ــؤ االقتص ــن التباط ــي م ــل اليوم ــىل العم ــا ع  أساس
 عــن كوفيــد 19. هــذا وميثــل االنقطــاع عــن العمــل أحــد عوامــل
 الخطــر التــي مــن شــأنها أن تعّمــق مــن مواطــن الضعــف القامئــة

 وتزيد من االحتياجات اإلنســانية مثــل انعدام األمن الغذايئ

ــة ــة ويف 568 محلّ ــن يف  100 بلدي ــّم إحصــاء املهاجري ــد ت  هــذا وق
ــزت أغلبيتهــم يف منطقــة طرابلــس يف ــا. وقــد تركّ  مــن محــالّت ليبي
 غــرب ليبيــا ثــّم يف أجدابيــا يف رشق ليبيــا ومــرزق يف جنــوب ليبيــا،
ــد مــن ــة. ولالطــالع عــىل مزي ــة الســنة املاضي  كــا كان الحــال طيل
 املعلومــات حــول التحليــل الجغــرايف واإلقليمــي للســكان املهاجريــن

يف ليبيا يرجى الرجوع إىل الصفحتني الـ18 و19 من هذا التقرير
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ــات ــف القطاع ــن مختل ــات ع ــزوح بيان ــع الن ــة تتب ــع مصفوف  تجّم
واملجتمعــات املهاجريــن  مــع  مقابــالت  إجــراء  عــرب   باملواقــع 
 املحليــة يف كامــل أرجــاء ليبيــا مــن أجــل بلــورة صــورة شــاملة
 عــن مواطــن ضعــف املهاجريــن وعــن احتياجاتهــم األساســية.1
ــات التــي جمعتهــا وحــدة تتبــع ــل هــذا القســم  تحليــال للبيان  وميثّ
 التنقــل خــالل شــهري مــارس وأبريــل مــن ســنة 2020 والتــي تســلّط
 الضــوء عــىل االحتياجــات اإلنســانية للمهاجريــن عــالوة عــىل اآلثــار
ــا ــة يف ليبي ــات الضعيف ــق بالفئ ــا يتعلّ ــد 19 في ــة عــن كوفي الناجم

 مواطن ضعف املهاجرين واحتياجاتهم اإلنسانية

 الرسم البياين2 خريطة تربز االحتياجات االنسانية الـ3 ذات األولوية بالنسبة إىل املهاجرين وفقا ملناطق ليبيا

 تتّبع عملية تجميع البيانات والتقييات املستمرّة األسلوب املنهجي املعتمد يف تقرير مصفوفة تتبع النزوح ليبيا الخاّص بتقييم مواطن ضعف املهاجرين وباحتياجاتهم اإلنسانية )الذي صدر يف )20 ديسمرب 2019( الذي تجدونه عرب

https://migration.iom.int/reports/libya-migrant-vulnerability-and-humanitarian-needs-assessment الرابط التايل

وتنقالتها وأوضاعها املهنية ومستويات استهالكها للغذاء كذلك.

أقســاما التدفــق  رصــد  دراســة  تشــمل  ثانيــة،  جهــة   ومــن 
 مواضيعيــة ترمــي إىل تجميــع بيانــات فرديــة مــن املهاجريــن
 إلضافــة درجــة أخــرى مــن األدلــة املســتقاة عــىل املســتوى الجــزيئ
 مــن أجــل تيــر فهــم أفضــل للظــروف املعيشــية للمهاجريــن
واحتياجاتهــم ضعفهــم  ومواطــن  اإلنســانية،   وألوضاعهــم 

يف ليبيا، فضال عىل تاريخ هجرتهم وتطلّعاتهم املستقبلية

.

 هــذا وقــد تضّمنــت وحــدة تتبــع التنقــل الخاّصــة مبصفوفــة
ــتوى ــىل مس ــرى ع ــات يُج ــدد القطاع ــا متع ــزوح تقيي ــع الن  تتب
رئيســيني مزوديــن  مــع  مقابــالت  عــىل  وباالعتــاد   املواقــع 
أنّهــا إذ  كــربى  بأهميــة  املقابــالت  هــذه  تحظــى   للبيانــات. 
ذات والقطاعــات  األساســية  املواقــع  تحديــد  مــن   متّكــن 

األهمية واألولوية لالستجابة للشؤون اإلنسانية ولربمجتها

 تظهــر الخريطــة أدنــاه االحتياجــات الثالثــة ذات األولويــة وفقــا
ــن ــع املزودي ــالت م ــرب مقاب ــا ع ــم تحديده ــي ت ــا والت ــق ليبي  ملناط

الرئيسيني للبيانات يف كامل أرجاء البالد )2.170 مقابلة

للوضعيــة معّمــق  تحليــل  عــىل  التاليــة  الصفحــات   وتنطــوي 
التعــرّف تــم  التــي  األولويــة  ذات  االحتياجــات  إىل   بالنســبة 
وبيانــات القطاعــات  املتعــددة  التقييــات  خــالل  مــن   عليهــا 
 رصــد تدفــق الهجــرة. )4.300 مقابلــة أجريــت مــع املهاجريــن

(.فيا بني شهري مارس وأبريل من سنة 2020

.)

الكفرة

مرزق

اجدابیا

سرت

الجفرة

نالوت
طبرق

غات

وادي الشاطئ

اوباري

الجبل الغربي

مصراتة درنة

سبھا

المرج

بنغازي

زوارة

المرقب

الجبل االخضر
الجفارة

الزاویة طرابلس

الصحة

التعلیم

السكن

المیاه و الصرف
 الصحي و النظافة

 الصحیة

المواد الغیر الغذائیة

المساعدة في المجال القانوني

األمن

الحمایة
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 الرسم البياين 3 احتياجات املهاجرين ذات األولوية التي تم تحديدها خالل التقييم 
متعدد القطاعات للمواقع الذي أجرته وحدة تتبع التنقل

الرسم البياين 4 إمكانية وصول املهاجرين إىل الخدمات الصحية )العدد= 4.192 

 الرسم البياين 5 أنواع املساكن التي يستغلّها املهاجرون وفقا ملستخلصات التقييات
 املتعددة القطاعات لوحدة تتبع التنقل

 خدمات الصحة

املساكن

 املواد غري الغذائية

املياه، والنظافة الصحية والرصف الصحي

)

 مساكن املهاجرين

.

.

79%

46%

36%

25%

  ورّدا عــىل التســاؤل حــول التبليغ الذايت عن اإلصابــة بأمراض حاّدة،
 أفــادت نســبة 3 يف املائــة مــن العيّنــة املســتطلعة أنّهــا تعــاين مــن
 أمــراض حــاّدة يف وقــت اجــراء املقابلــة. ومــن بــني أهــّم األمــراض
 التــي ذكــر املهاجــرون إصابتهــم بهــا اإلســهال املــايئ )بالنســبة إىل
 نصــف العينــة املســتطلعة(  ومــن ثــّم اإلصابــات الحــاّدة يف الجهاز

 االحتياجات اإلنسانية ذات األولوية

 بإمكانكم االطالع عىل االحتياجات اإلنسانية ذات األولوية بالنسبة
 للمهاجرين والتي تّم تحديدها خالل الجولة 30 لتجميع البيانات يف
 الرسم البياين أعاله وهي مرتبة وفقا لنسب املواقع التي حددت فيها

. هذه االحتياجات

  خدمات الصحة

ــة ــدف إىل معرف ــا يه ــرة قس ــق الهج ــد تدف ــة رص ــمل دراس  تش
ــة للمهاجريــن املســتطلعني  الوضعيــة العامــة للظــروف الصحي
 وإلمكانيــة وصولهــم إىل الخدمــات الصحيــة.  ورّدا عــىل التســاؤل
ــة ــبة 3 يف املائ ــادت نس ــّخصة، أف ــة املش ــاالت الصحي ــأن الح  بش
 مــن املهاجريــن املســتطلعني فيــا بــني شــهري مــارس وأبريــل مــن
ــة. ــراض مزمن ــا بأم ــخيص إصابته ــع تش ــد وق ــه ق ــنة 2020 أنّ  س
ــا مصابــة  49 يف املائــة مــن بــني العــدد اإلجــايل قــد أفــادت أنّه

. بــداء الســكري  و46 يف املائــة تعــاين مــن ارتفــاع ضغــط الــدم

.)

التنفيس مثل اإلنفلونزا أو السعال )بالنسبة إىل نسبة 34 يف املائة

إىل الخدمات الصحية )70 يف املائة

.)

30%

69%

1%

إمكانية وصول تامة 

إمكانية وصول محدودة

ال يمكن الوصول إلى هذه 
الخدمات 

 فيــا يتعلّــق مبســاكن املهاجريــن املتواجديــن يف ليبيــا، توّصلــت
 وحــدة تتبّــع التنّقــل الخاّصــة مبصفوفــة تتبــع النــزوح مــن خــالل
 التقييــات متعــددة القطاعــات التــي أجرتهــا إىل أّن نســبة 70 يف
ــاكن ــش يف مس ــرا( تعي ــن )437.287 مهاج ــن املهاجري ــة  م  املائ
 مســتأجرة مــن أنــواع مختلفــة. ومــن بينهــم نســبة 57 يف املائــة
اإليجــار تكاليــف  دفــع  يتولّــون  مّمــن  مهاجــرا(   371.309( 
ــع ــرا( يدف ــرى )55.576 مهاج ــة أخ ــبة 9 يف املائ ــهم ونس  بأنفس
ــا البقيــة املتبقيــة )نســبة  املشــّغلون عنهــم تكاليــف اإليجــار. أّم
 2 يف املائــة، أي 10.402 مهاجــرا( فهــم يســكنون يف مســاكن
 مســتأجرة تُدفــع تكاليــف اســتئجارها مــن طــرف أفــراد آخريــن
ــبة 12 يف ــكن نس ــك، تس ــة إىل ذل ــّغلني. وباإلضاف ــري املش ــن غ  م
ــرا( يف ــن )أي 68.318 مهاج ــدد املهاجري ــايل ع ــن إج ــة م  املائ
 مســاكن جاعيــة أخــرى مــع مهاجريــن آخريــن. هــذا باإلضافــة

)8 يف املائة، أي 51.577 مهاجرا( يقطنون داخل أماكن عملهم

 إالّ أّن إمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات الصحيــة تشــّكل عائقــا كبــريا
 يواجــه املهاجريــن يف ليبيــا. حيــث أّن أغلبية املهاجرين املســتطلعني
 لديهــا إمكانيــة وصــول محــدودة إىل منعدمة إىل الخدمــات الصحية

.

 يظهــر التحليــل املقــارن اختالفــا كبــريا يف أعــداد املهاجريــن الذيــن
ــم يف ــكان إقامته ــالف م ــواع املســاكن باخت ــف أن  يســتغلّون مختل
ــن ــرب م ــبة أك ــة، إذ أّن نس ــق الريفي ــة أو املناط ــق الحري  املناط
ــة يعيشــون يف مســاكن مســتأجرة ــن يف املناطــق الحري  املهاجري
ــبة إىل ــا بالنس ــة. أّم ــق ريفي ــن يف مناط ــك املوجودي ــة بأولئ  مقارن
 املهاجريــن الذيــن يســكنون يف مســاكن جاعيــة فقــد فاقــت

نسبتهم يف األوساط الريفية نسبة من هم يف األوساط الحرية

371,309 

68,318 

55,576 

51577

11,868 

10,402 

56,588 

(يتولى املهاجر  دفع اإليجار)مسكن مستأجر 

في مخيمات غير نظامية 

(يتولى املشغل دفع اإليجار)مسكن مستأجر 

اإلقامة في أماكن العمل

منشآت مهجورة

(يدفع الغير اإليجار)مسكن مستأجر 

أنواع أخرى من املساكن 

ــرون ــا املهاج ــي يدفعه ــاكن الت ــتئجار املس ــف اس ــت تكالي  اختلف
أعــىل متوّســط اّن  ليبيــا حيــث  مناطــق  بــني  كبــريا   اختالفــا 
60 بلــغ  قــد  وغربهــا  ليبيــا  جنــوب  يف  االســتئجار   لتكاليــف 
الشــهر يف  أمريكيــا  دوالرا   34 الشــهر  يف  أمريكيــا  دوالرا   و59 
اســتئجار تكاليــف  ارتفعــت  وقــد  هــذا  البــالد.  رشق   يف 

. املســاكن خــالل هــذه الجولــة يف مقارنــة بالجــوالت الســابقة
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 الرسم البياين 7 واحد من أصل 10 مهاجرين )14 يف املائة( يفتقد إىل املياه
الصالحة للرشب )العدد= 1.529

 خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

 الرسم البياين 6 تكاليف السكن وفقا ألجوبة املهاجرين املستطلعني يف إطار مقابالت
 رصد تدفق الهجرة ومقارنتها مبناطق إقامتهم يف ليبيا

60$ 59$ 34$
 رشق ليبيا غرب ليبيا جنوب ليبيا

مخاطر فريوس كورونا )كوفيد – 19( ومواطن ضعف املهاجرين

 باإلضافــة إىل التحديثــات املقّدمــة يف هــذا التقريــر والتــي تســتند
 إىل بيانــات الجولــة 30 املجّمعــة بــني شــهري مــارس وأبريــل
ــة ــات مصفوف ــر أّن تقيي ــر أن نذك ــن الجدي ــن ســنة 2020، م  م
ــم ــن والحتياجاته ــف املهاجري ــن ضع ــا ملواط ــزوح ليبي ــع الن  تتب
رئيســية عوامــل  ثالثــة  تحديــد  إىل  توّصلــت  قــد   اإلنســانية 
 تعّمــق مــن هشاشــة املهاجريــن ولهــا آثــار ســلبية بالنســبة
ــا يف ــل أساس ــي تتمث ــن وه ــانية للمهاجري ــات اإلنس إىل االحتياج

 البطالة 

النوع االجتاعي )أنثى(، و 

مّدة البقاء يف ليبيا   

 للحصول عىل مزيد من املعلومات يرجى االطالع عىل تقرير تتبع التنقل –

 كوفيد19   عدد 1: تأثريه عىل السكان املتنقلني يف ليبيا األكر عرضة للخطر”

واملتوفر عرب موقع

https://dtm.iom.int/reports/libya-%E2%80%94-covid-19-mobility-

tracking-1-16-may-2020

.

.

.

:

)

.

التــي الهجــرة  تدفــق  نتائــج دراســة رصــد  إىل   وبالنســبة 
ــنة 2020، ــن س ــل م ــارس وأبري ــهري م ــني ش ــا ب ــت في  أجري
 أفــادت نســبة 14 يف املائــة مــن املهاجريــن أنّــه يتعــّذر عليهــا
 الحصــول عــىل كفايتهــا مــن املــاء الصالــح للــرشب. وقــد واجــه
ــا )19 يف  املهاجــرون هــذا التحــدي بنســبة أكــر يف غــرب ليبي
املائــة( مقارنــة بغريهــا مــن املناطــق الجغرافيــة األخــرى للبــالد

املواد غري الغذائية

ــات رصــد تدفــق الهجــرة املســتقاة عــرب ــل بيان  يســاعد تحلي
 مقابــالت فرديــة مــع املهاجريــن يف التعــرّف إىل االحتياجــات
 غــري الغذائيــة للمهاجريــن األكــر ضعفــا. ويظهــر الرســم
 البيــاين 8 عــىل اليســار أبــرز املــواد غــري الغذائيــة التــي يحتــاج

إليها املهاجرون والتي تتمثّل يف األغطية واملراتب

86%

14%

بصفة كافية

بصفة غير كافية

 الرسم البياين 8 املواد غري الغذائية املحددة وفقا للمهاجرين املستطلعني عرب
(مقابالت رصد تدفق الهجرة  )العدد = 1.419

72%

58%

52%

20%

17%

11%

10%

8%

4%

0.2%

األغطية 

املراتب

املالبس 

مستلزمات النظافة الصحية 

ال يوجد

خالوقود من أجل التدفئة أو للطب

املصابيح الشمسية 

مواد التنظيف

أدوات الطبخ

مواد أخرى 

2

 تــّم تطبيــق قيــود متزايــدة عىل حريــة التنقــل يف إطار تدابــري الصحة
 العموميــة ملجابهــة انتشــار كوفيــد 19 مّا زاد من خطر ارتفاع نســب
 البطالة يف صفوف املهاجرين  وما يتصل بذلك من آثار إنسانية سلبية

 وباإلضافــة إىل ذلــك، يواجــه املهاجــرون تقييــدات أكــرب فيــا يتعلــق
 بإمكانيــة الوصــول إىل الرعايــة الصحيــة خاصــة مــع تفــي كوفيــد
 19، حيــث أّن نســبة 70 يف املائــة مــن املهاجريــن املســتطلعني فيــا
 بــني شــهري مــارس وأبريــل مــن ســنة 2020 قــد أفــادت أنّهــا تحظــى
ــة. ــات الصحي ــة إىل الخدم ــدودة إىل منعدم ــول مح ــة وص  بإمكاني
ــتباقي ــكل اس ــة بش ــلطات الليبي ــت الس ــارس، قام ــهر م ــالل ش  وخ
ــل ــن أج ــة م ــة العمومي ــق بالصح ــة تتعل ــراءات صارم ــرض إج  بف
ــم ــل إىل فه ــري التوّص ــل تيس ــن أج ــد 19وم ــي كوفي ــدي لتف  التص
ــة ــة لتقييــد حري ــار االجتاعيــة واالقتصادي  أفضــل فيــا يخــّص اآلث
 تنقــل املهاجريــن )والنازحــني( يف ليبيــا، أجــرت مصفوفة تتبــع النزوح
تقييــات يف 39 بلديــة تضــّم أعــدادا كبــرية مــن النازحــني واملهاجرين

ــل ــة التنق ــد حرك ــن تقيي ــة ع ــية واملرتتب ــار القاس  إحــدى هــذه اآلث
ــن يعتمــدون عــىل ــن الذي ــد 19 قــد ارتبــط باملهاجري  بســبب كوفي
األجــور اليوميــة التــي يتلّقونهــا يف مقابــل عملهم املتقطــع أو العريض

ــع ــل املتقط ــن العم ــرزق م ــب ال ــرص كس ــت ف ــد انخفض ــذا وق  ه
للتقييــم الخاضعــة  البلديــات  أكــرب نســبة مــن  العــريض يف   أو 
 )نســبة 93 يف املائــة( خــالل آخــر أســبوعني مــن شــهر أبريــل
بســبب تقييــد حريــة التنقــل ومــا انجــّر عنــه مــن تباطــؤ اقتصــادي

 ويف نســبة 80 يف املائــة مــن البلديــات الخاضعــة للتقييــم، أفــاد
 املــزودون الرئيســيون للبيانــات أّن األســعار قــد ارتفعــت، ويف نســبة
 93 يف املائــة، ورد أّن الحرفــاء كانــوا يخزّنــون املــواد األساســية طيلــة
.  فــرتة التقييــم وهــو مــا أّدى إىل تفاقــم حالــة نقــص املــواد األساســية

.

.

2
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 تقرير عن الهحرة

مارس - أبريل 2020

 األمن الغذايئ للمهاجرين

 أّدت اإلجــراءات الخاّصــة بالتصــدي لتفــي الفــريوس إىل ارتفــاع
 أســعار املــواد الغذائيــة وإىل نقــص يف بعــض أنــواع الغــذاء يف
 مناطــق معيّنــة وهــو مــا قــد يؤثـّـر ســلبا عــىل األمــن الغــذايئ وعــىل
 ســالمة ورفــاه املهاجريــن والالجئــني والنازحــني. ويف هــذا اإلطــار
 ويف ضــوء التقاريــر التــي أعلنــت عــن نقــص كبــري يف فــرص العمــل
ــا ــا طارئ ــزوح تقيي ــع الن ــة تتب ــادت مصفوف ــع، ق العــريض أو املتقطّ

 تنوير الفاعلني يف مجال التطوير واملجال اإلنساين 
حول وضعية املهاجرين املرتبطة باألمن الغذايئ؛

 تحديد الفئات األشد ضعفا والتحديات التي 
       تواجههم من أجل التعرّف عىل أفضل طريقة ملساعدتهم

يف املواقع التي يوجدون فيها حاليا

:

- 1 

- 2 

خاّصا بالغذاء خالل شهر أبريل من سنة 2020 من أجل

                     أجريــت  1.350 مقابلــة مــع املهاجريــن يف 21 منطقــة مختلفــة
 يف ليبيــا. وتوصلــت نتائجهــا إىل أّن األمــن الغــذايئ الــذي كان تحقيقــه
 ميثـّـل تحديــا بالنســبة إىل املهاجريــن يف الســابق، أضحــى خــالل هــذه
الفــرتة مطلبا معرّضا للخطر بســبب تدهور الوضــع األمني وكوفيد 19

واآلثــار االجتاعيــة واالقتصاديــة الناجمــة عن هــذا الفريوس

 تعــاين قرابــة نســبة ثلــث املهاجريــن )32 يف املائــة( مــن انعــدام األمن
 الغــذايئ إّمــا عىل نحو متوّســط أو شــديد وفقا ملؤرشات األمــن الغذايئ
ــذاء( ــتهالك الغ ــّدل اس ــايل )مع ــم الح ــم وضعه ــتخدمة يف تقيي  املس
ــب ــادر كس ــرتاتيجيات مص ــؤرشات اس ــف )م ــىل التكيّ ــم ع  وقدرته
 الــرزق(. وتّم تســجيل نســبة تضاهي الثلــث أيضــا )34 يف املائة( تعاين
مــن انعــدام األمــن بشــكل طفيــف أي أنّهــا قــد حّققــت الحــّد األدىن

.من استهالك الغذاء بصفة مناسبة دون اعتاد اسرتاتيجيات تأقلم

 وباإلضافــة إىل ذلــك، تكــّرر اعتــاد املهاجريــن عــىل ســلوكيات للتأقلم
 مــن أجــل تخفيــف التحديــات املرتبطــة بالغــذاء وهــو مــا تأكّــد مــن
 خــالل مســتوى اســتهالك الغــذاء بالنســبة ألغلــب املهاجريــن الــذي
 كان دون املســتوى األمثــل.  هــذا وقــد اعتمــدت نســبة 63 يف املائــة
 اســرتاتيجيات للتأقلــم عــىل نطاق واســع ويعــود ذلك إىل نقــص الغذاء

أو املــال الشــرتائه )خــالل آخــر أســبوع قبــل بــدء اجــراء الدراســة

 هــذا وقــد ذكــر ثلثــي املهاجريــن )64 يف املائــة( ممــن لديهــم
 مســتويات مقبولــة مــن اســتهالك الغــذاء أنّهــم قــد لجــأوا إىل اعتــاد
 اســرتاتيجيات للتأقلــم لتغطيــة النقــص يف الغــذاء أو يف املــال الشــرتائه،
ــة ــة األمني ــور الوضعي ــتمرار تده ــال اس ــه يف ح ــي أنّ ــا يعن ــو م  وه
ــن الغــذايئ مســتقبال ــن انعــدام األم ــون م ــة ســوف يعان  واالقتصادي

 وبصفــة عاّمــة، ســّجل املهاجــرون الذيــن قدمــوا حديثــا إىل ليبيــا )منذ
 أقــل مــن ســنة( والذيــن يعتمدون عىل األعــال العرضيــة أو املتقطعة
 أســوء نتائــج األمــن الغــذايئ. إذ يبــدو أّن انعــدام فــرص كســب الــرزق
ــم ــه يفاق ــا أنّ ــغ مب ــق بال ــدر قل ــّكل مص ــريض يش ــل الع ــن العم  م
ــك، إّن تواصــل ــادة عــىل ذل ــن. وزي  مــن مســتوى هشاشــة املهاجري
 انعــدام فــرص كســب الــرزق يف املناطــق اآلمنــة بســبب االضطرابــات
ــريوس ــن اإلجــراءات املتخــذة للتصــدي لف ــزاع وع ــن الن ــة ع  الناجم
 كوفيــد 19 قــد يدفــع املهاجريــن األكــر عرضــة للخطــر إىل اعتــاد

  ســلوكيات ســلبية مــن أجــل البقــاء بشــكل أكر تكررا وأشــّد قســوة

.

.

.)

.

ميكن االطالع عىل تقييم األمن الغذايئ للمهاجرين يف حالة الطوارئ عرب موقع
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مستوى سيء مستوى متوسط مستوى مقبول

ــني ــا ب ــة( في ــتطلعني )92 يف املائ ــن املس ــة املهاجري ــادت أغلبي  أف
ــا ــا قــد ســافرت إىل ليبي ــل مــن ســنة 2020 أنّه  شــهري مــارس وأبري
 يف مجموعــات. وقــد تكونــت هــذه املجموعــات مــن مهاجريــن مــن
 نفــس بلــدان أصلهــم أو مــن أصدقائهــم ومــن أفــراد مــن أرسهــم يف
ــك ســافرت نســبة تضاهــي ــادة عــىل ذل ــان أيضــا. وزي  بعــض األحي
ــات ــافرين يف مجموع ــني املس ــن ب ــتطلعني م ــن املس ــت املهاجري  ثل
 مــع أرسهــم وأصدقائهــم. ويشــري ذلــك إىل أّن توجهــات الهجــرة
ــذا ــد ه ــدود. ويتأك ــرب الح ــة ع ــط االجتاعي ــر بالرواب ــا تتأثّ  وأمناطه
مــن خــالل تحليــل الرتكيبــة الدميغرافيــة للمهاجريــن وتدفقــات

 الشبكات االجتاعية للمهاجرين يف ليبيا

(.الهجــرة )اطلــع عــىل الصفحــة 16 ملعرفــة املزيــد مــن التفاصيــل
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تدفقات الهجرة

 الرسم البياين 9 خريطة تظهر املناطق التي تشملها شبكة نقاط رصد تدفق الهجرة يف ليبيا

11 
 يف  47
يف  16

عرب  617

 مناطق خاضعة للتقييم

نقطة رصد تدفق نشطة

 بلدية

تقييم )بني شهري مارس وأبريل  2020(ق

 تٌنشأ نقاط رصد التدفق يف مواقع العبور األساسية التي تاّلحظ  
.فيها حاالت وصول املهاجرين ومغادرتهم. يف مختلف أنحاء البالد

 يقّدم هذا القسم الجداول اإلحصائية التي تعرض حاالت الدخول
 واملغادرة املطلقة واملقّدرة وفقا للجنسيات وملنطقة املغادرة.

 تصّنف البيانات املجّمعة بكّل موقع عىل مستوى البلديات من أجل
.تيسري التحليل اإلحصايئ لتدفقات الهجرة وتوجهاتها

 ميثـّـل هــذا القســم مــن تقريــر الهجــرة مســتخلصات أنشــطة رصــد
 التدفــق التــي تهــدف إىل تقديــم االحصائيــات املالحظــة والتحاليــل
ــا. وخــالل الفــرتة ــة والخارجــة يف ليبي  املرتبطــة بالتدفقــات الداخل
ــنة 2020(، ــن س ــل م ــارس وأبري ــهري م ــة )ش ــمولة بالدراس  املش
ــة ــرة يف 47 نقط ــات الهج ــزوح تدفق ــع الن ــة تتب ــدت مصفوف  رص

 عبــور رئيســية عىل امتداد 16 بلديــة يف 11 مناطق من ليبيا

 وباعتبار كرة تنقل املهاجرين داخل ليبيا، يُحتمل أن تكون نسبة
 ضئيلة من املهاجرين قد أًحصيت أكر من مرّة يف أكر من نقطة

      رصد للتدفق، لذلك يجب اعتبار أعداد الوصول واملغادرة املعروضة
يف الجداول اإلحصائية التالية مؤرشات عن التوجهات العامة

.

.
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مرزق
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سرت
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مارس - أبريل 2020
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 تحليل تدفقات الهجرة

 جنوب ليبيا

القطرون

 الجفرة

 رشق ليبيا

درنة

طربق

 غرب ليبيا

مرصاته

 سواين بن آدم

امساعد

.

.

.

.

  األساسية بالنظر إىل املناطق ذات املساحة األكرب جغرافيا

 يســتند تحليــل تدفقــات الهجــرة املعــروض هنــا إىل توجهــات التنقل
 امللحوظــة عــىل أرض الواقــع خــالل الفــرتة املشــمولة بالتقريــر،
ــع عــرب النقــاط األساســية ــة التــي تجّم ــات األولي  إضافــة   إىل البيان
 لرصــد تدفــق الهجــرة. ويقــّدم هــذا التحليــل عــىل مســتوى املناطــق

.

.

 انخفــض عــدد املهاجريــن املوجوديــن يف الجفــرة انخفاضــا ملحوظا
 خــالل مــا بــني شــهري مــارس وأبريــل )الجولــة 30( ليبلــغ 11.394
 مهاجــرا بعــد أن كان 14.050مهاجــرا خــالل الجولــة الســابقة.
 وباإلضافــة إىل ذلــك، تدهــور الوضــع االقتصــادي العــام يف البلديــة
 األمــر الــذي تــّرر بســببه املهاجــرون بســبب ارتفــاع أســعار املواد
 الغذائيــة وتكــّرر انقطــاع الكهربــاء. هذا وتعتــزم أغلبيــة املهاجرين
 املوجوديــن يف الجفــرة مواصلــة الســفر نحــو مناطــق أخــرى
ــرزق وللوصــول ــبٍُل أفضــَل لكســب ال ــن ُس ــن أجــل البحــث ع  م

 إىل مرافق الصحة وتحسني ظروفهم املعيشية بصفة عاّمة

.

 لوحــظ انخفــاض يف تدفقــات الهجــرة مــن مــرص والســودان
ــد 19 يف ــي كوفي ــن تف ــوف م ــبب الخ ــارس بس ــهر م ــالل ش  خ
 املنطقــة. وتواصــل االنخفــاض يف حركــة عبــور املهاجريــن  خــالل
ــة فــرتة  شــهر أبريــل بســبب فــرض إجــراءات اإلغــالق. ومــع نهاي
ــتئناف ــن باس ــن املهاجري ــرب م ــدد أك ــادر ع ــات، ب ــع البيان  تجمي

أعالهم خاّصة تلك املتعلّقة بأسواق الخر وبالبناء

 ظــّل عــدد املهاجريــن املوجوديــن يف طــربق مســتقرّا خــالل فــرتة
 الدراســة بســبب إغــالق الحــدود خاّصــة. هــذا وقــد أجــرت
 الســلطات املحليــة حمــالت فحــص طبــي مــن أجــل رصــد ومنــع
ــن ميلكــون ــن الذي ــة يف صفــوف املهاجري ــال األمــراض املعدي  انتق
ــون ــن ال ميلك ــني الذي ــن املرصي ــة. إالّ أّن املهاجري ــص إقام  تراخي

تراخيص إقامة قد متت إعادتهم إىل وطنهم وفقا لإلفادات

ــربون ــن يع ــن الذي ــدد املهاجري ــوظ يف ع ــاض ملح ــّجل انخف  ُس
ــهري ــة بش ــة يف مقارن ــرتة الدراس ــالل ف ــق خ ــد التدف ــاط رص  نق
ــاط ــالت يف نق ــث أّن التنق ــنة 2020، حي ــن س ــر م ــر وفرباي  يناي
الدخــول الحدوديــة قــد اقتــرصت عــىل عــودة الليبيــني إىل

ليبيا واملهاجرين إىل أوطانهم إىل جانب الحركة التجارية

ــة شــهر ــدام اســتقرار يف نهاي ــة انع ــه حال ــة مرصات  شــهدت بلدي
 مــارس بالتزامــن مــع تطبيــق إجــراءات اإلغــالق من أجــل التصدي
ــة عــىل ــد 19. هــذا وقــد عملــت الســلطات املحلي  لتفــي كوفي
ــم ــة منه ــف خاّص ــاط التوظي ــن يف نق ــات املهاجري ــع تجمع  من
 الذيــن ال يرتــدون أقنعــة الوجــه الصحيــة. انعكــس هــذا الوضــع
ــة ــش العمل ــروف عي ــىل ظ ــن وع ــول املهاجري ــىل مدخ ــلبا ع  س
ــت ــل، خّفض ــهر أبري ــة ش ــول نهاي ــم. وبحل ــن بينه ــني م  اليومي
 الســلطات مــن ســاعات حظــر التجــوال وبالتــايل بــدأت التدفقات
ــرتة اإلغــالق. ــل ف ــاط الرصــد تعــود إىل ســالف عهدهــا قب  يف نق
 وبصفــة عاّمــة، ُســّجل انخفــاض طفيــف يف عــدد املهاجريــن
57.630 مــن  الدراســة  فــرتة  خــالل  مرصاتــه  يف   املوجوديــن 

مهاجــرا يف الجولــة 29 إىل 56.947 مهاجــرا يف هذه الجولة

ــر إالّ ــاد والنيج ــا وتش ــني ليبي ــدود ب ــالق الح ــن إغ ــم م ــىل الرغ  ع
 أّن عــدد املهاجريــن املوجوديــن يف بلديــة القطــرون قــد ظــّل
 مرتفعــا خــالل شــهري مــارس وأبريــل )20.947 مهاجــرا خــالل
ــا ــا وفق ــتقرارا أمني ــة اس ــهدت املنطق ــد ش ــذا وق ــة 30(. ه  الجول
املهاجــرون تــّرر  لإلفــادات،  ووفقــا  امليدانيــني.   للمالحظــني 
 العابــرون مــن التمديــد يف إجــراءات الحجــر الصحــي ومــن ارتفــاع
يعتزمــوا املهاجريــن مل  أّن هــؤالء  إذ  الغذائيــة،  املــواد   أســعار 
 البقــاء طويــال يف القطــرون وقــد اضطــّر البعــض منهــم إىل إنفــاق
ــات ــدت طلب ــد تزاي ــايل فق ــالق. وبالت ــرتة اإلغ ــالل ف ــه خ  مدّخرات

.الحصول عىل املساعدات الغذائية وفقا للمالحظني امليدانيني

 تــّرر املهاجــرون املوجــودون يف ســواين بــن آدم مــن االشــتباكات
 املســلحة التــي اندلعــت يف البلديــة يف فــرتة اجــراء هذه الدراســة.
 ولقــد تدهــورت ظــروف عيشــهم أكــر فأكــر بســبب التفجــريات
قــرب مــكان عملهــم ومــن جــرّاء إجــراءات اإلغــالق يف شــهر أبريل

التي ساهمت يف ارتفاع أسعار املواد الغذائية وغري الغذائية

.
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 مسارات الهجرة إىل ليبيا

الرسم البياين 10 خريطة تربز املسارات الرئيسية التي يسلكها املهاجرون املستطلعون يف إطار دراسة رصد تدفق الهجرة

.

.
.

.

 ميثّــل هــذا القســم مــن تقريــر الهجــرة تحليــال ألبــرز مســارات
 الهجــرة التــي يســلكها املهاجــرون مــن مختلــف البلــدان للقــدوم إىل
ــتوى ــىل املس ــة ع ــات األولي ــل إىل البيان ــذا التحلي ــتند ه ــا. ويس  ليبي
 الجــزيئ التــي تُجمــع عــرب اســتبيان رصــد تدفــق الهجــرة الــذي
 قامــت بــه مصفوفــة تتبــع النــزوح بــني شــهري ينايــر وأبريــل
ــكل ــرة يف ش ــق الهج ــد تدف ــتبيان رص ــرى اس ــنة 2020. ويُج ــن س  م
األساســية املواقــع  يف  املهاجريــن  مــع  فرديــة  كميــة    مقابــالت 

.  التي تشمل نقاط العبور املنترشة يف كامل أرجاء البالد

 بــني شــهري ينايــر وأبريــل مــن ســنة 2020، أجــرت مصفوفــة
 تتبــع النــزوح مقابــالت مــع أكــر مــن 8.128 مهاجــر يف إطــار
مهاجــر  7.858 كشــف  وقــد  الهجــرة.  تدفــق  رصــد   دراســة 

 من بينهم عن املســارات التي ســلكوها للوصول إىل ليبيا

ليبيــا تربــط  التــي  الرئيســية  املســارات  أدنــاه  الخريطــة   تــربز 
املصــدرة األخــرى  الرئيســية  وبالبلــدان  املجــاورة   بالبلــدان 
املســتطلعني املهاجريــن  إلفــادات  وفقــا  وذلــك  للمهاجريــن 

 متثّــل النســب الــواردة عــىل كل مســار يف الخريطــة نســب
ــار ــار املش ــك املس ــلكوا ذل ــم س ــروا أنه ــن ذك ــن الذي  املهاجري
 إليــه عــىل الخريطــة. وعــىل ســبيل املثــال، أفــادت نســبة
 48.8 يف املائــة مــن املهاجريــن الذيــن وصلــوا إىل ليبيــا عــرب
الوافديــن تقريبــا   املهاجريــن  كل  ضمنهــم  ومــن   النيجــر 
وغانــا والكامــريون  فاســو  بوركينــا  ومــن  النيجــر   مــن 
  ونيجرييــا الذيــن اختــاروا عبــور النيجــر للوصــول إىل ليبيــا

املســارات حــول  املجّمعــة  البيانــات  تحليــل   ويظهــر 
كبــري بــدور  تضطلــع  لليبيــا  املجــاورة  البلــدان                                                                          أّن 
مصــّدرة بلــدان  جانــب  إىل  أيضــا  عبــور  بلــدان  كونهــا  يف 

للمهاجرين وذلك بالنســبة إىل أغلبيــة املهاجرين يف ليبيا

ــلكها ــي يس ــرة الت ــارات الهج ــول مس ــل ح ــن التفاصي ــد م  وملزي
ــور، ــادرة والعب ــدان املغ ــم، وبل ــدان أصله ــا لبل ــرون وفق  املهاج
.يرجــى االطــالع عــىل التحليــل املضّمــن يف الصفحــة التاليــة

.
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 تقرير عن الهحرة

مارس - أبريل 2020

 مسارات الهجرة : التحليل والتوجهات

ــبة ــت النس ــابقة، وصل ــات الس ــع البيان ــوالت تجمي ــرار ج ــىل غ  ع
 الكــربى مــن املهاجريــن املرصيــني )93 يف املائــة( إىل ليبيــا مبــارشة يف
 حــني جــاءت نســبة 3 يف املائــة مجتــازة الســودان. ووصلــت نســبة
ــه ــوا لتتوّج ــس ج ــرب تون ــني ع ــن املرصي ــن املهاجري ــة م  1 يف املائ
ــة( ــث )30 يف املائ ــة ثل ــد اســتخدم قراب ــا. هــذا وق ــا إىل ليبي  بعده
 الوافديــن مــن مــرص نقــاط عبــور حــدود غــري رســمية، بينــا

 مثــل املســار الرابــط بــني مــايل والنيجــر ثــم ليبيــا أهــم مســار
 يســلكه املهاجــرون الوافــدون مــن مــايل  للوصــول إىل ليبيــا )43
ــة ــبة 31 يف املائ ــه نس ــذي اتخذت ــاين ال ــار الث ــه املس ــة( يلي  يف املائ
 مــن املهاجريــن واملتمثــل يف بوركينــا فاســو ثــم النيجــر وصــوال
ــن ــا. هــذا وجــاءت نســبة أخــرى تضاهــي خمــس املهاجري  إىل ليبي
)22 يف املائــة( إىل ليبيــا مجتــازة الجزائــر. عــربت أغلبيــة املهاجريــن

 مرص

مايل

.

 ذكــر املهاجــرون الوافــدون مــن بنغــالدش أنّهــم قــد جــاؤوا إىل ليبيا
 عــرب ثــالث مســارات رئيســية. حيــث ســافرت نســبة تجــاوزت الثلث
ــد ــا وق ــا ليبي ــو وجهته ــفر نح ــة الس ــل مواصل ــا قب ــم إىل تركي  منه
ــّل )17 ــبة أق ــادت نس ــا. وأف ــّدل 3.345 دوالرا أمريكي ــت مع  أنفق
 يف املائــة( أنّهــا قــد وصلــت إىل ليبيــا عــرب دولــة اإلمــارات العربيــة

.

بنغالدش

.

.

.

   بوركينا فاسو 

ــن ــن م ــن الوافدي ــن املهاجري ــة م ــبته 86 يف املائ ــا نس ــادت م  أف
ــا ــا، بين ــوال إىل ليبي ــر وص ــربت النيج ــد ع ــا ق ــو أنه ــا فاس  بوركين
 اجتــازت مــا نســبته 8 يف املائــة مــايل ثــم الجزائــر نحــو ليبيــا وذكرت
 النســبة املتبقيــة  )6 يف املائــة( مســارات أخــرى. هــذا وقــد اجتــازت

.

.

.

  الجزائر 

.

.

.

.

.

ــا ــني إىل ليبي ــن الجزائري ــة العظمــى مــن املهاجري  وصلــت األغلبي
 مبــارشة وبتكلفــة قــّدرت بـــ 626 دوالرا أمريكيــا يف املتوســط. ومل
 تتجــاوز نســبة الذيــن عــربوا منهــم تونــس 9 يف املائــة مــن العــدد
 اإلجــايل. وقــد أنفقت هذه الفئة 480 دوالرا أمريكيا يف املتوســط.
 وبلغــت نســبة املســافرين منهــم يف مجموعــات 79 يف املائــة وقــد
تكونت هذه املجموعات أساسا من مهاجرين من نفس الجنسية

 املتحدة ثّم مرص وأنّها قد أنفقت معّدل 4.200 دوالرا أمريكيا

 أمــاّ األقليــة )نســبة 9 يف املائــة( فقــد ســافرت إىل ليبيــا مبــارشة عــرب
 الجــو وقــد بلغت تكلفة ســفرتها 2.640 دوالرا أمريكيا يف املتوســط.
 وقــد ذكــرت النســبة املتبقيــة )35 يف املائــة( مســارات أخــرى

ــة مــن املهاجريــن املســتطلعني الذيــن  وســافرت نســبة 82 يف املائ
 قدمــوا مــن بنغــالدش يف مجموعــات ومل تتجــاوز نســبة مــن
 ســافروا وحيديــن 18 يف املائــة. هــذا وقــد اســتخدمت أغلبيــة
 املهاجريــن الوافديــن مــن بنغــالدش )97 يف املائــة(  منافــذ عبــور
ــة مــن ــة 61 يف املائ ــا. وقــد جــرت مقابل  رســمية للدخــول إىل ليبي

العدد اإلجايل منهم يف غرب ليبيا و39 يف املائة يف رشقها

أغلبية املهاجرين نقاط دخول رسمية للوصول إىل ليبيا

 وقــد أجــرت النســبة الكــربى منهــم املقابــالت يف الجنــوب )93
ــات )بالنســبة ــد جــاؤوا يف مجموع ــم ق ــروا أنه ــد ذك ــة( وق  يف املائ
ــم أو ــن أرسهــم، أقاربه ــت أساســا م ــم( تكون ــة منه  إىل 96 يف املائ
ــة ــط تكلف ــت متوس ــية.  وبلغ ــس الجنس ــن نف ــن م ــن مهاجري م

ــي ــا 1.080 دوالرا أمري ــو إىل ليبي ــا فاس ــن بوركين ــفرهم م س

 تشاد

مبــارشة ليبيــا  إىل  تشــاد  مــن  املهاجريــن  أغبيــة   ســافرت 
مــرص أو  النيجــر  املائــة  يف   1 مــن  أقــّل  نســبة  عــربت   بينــا 
ــد ــا ق ــم أنّه ــة منه ــبة 94 يف املائ ــرت نس ــد ذك ــا. وق ــاه ليبي  باتج
وقــد غــري رســمية. هــذا  عبــور حدوديــة  نقــاط   اســتخدمت 

بلغت متوسط تكلفة السفر 630 دوالرا أمريكيا للفرد

دخلت نسبة 68 يف املائة عرب النقاط الرسمية لعبور الحدود

جميــع أشــار  فقــد  مجموعــات،  يف  الســفر  إىل   وبالنســبة 
قــد أنّهــم  املائــة(  يف   88 )نســبة  تقريبــا  املرصيــني   املهاجريــن 
ــبة ــم بالنس ــن أرسه ــراد م ــن أف ــت م ــات تكّون ــاؤوا يف مجموع  ج

 إىل 34 يف املائة من بني مجموع من سافروا يف مجموعات

ــافروا ــن س ــرون الذي ــق املهاج ــد أنف ــفر، فق ــة الس ــن تكلف ــا ع  أّم
أمريكيــا، ليبيــا مبــارشة متوّســط  1.048 دوالرا  إىل   مــن مــرص 
بلــدا اجتــازوا  مــن  إىل  بالنســبة  الســفر  تكلفــة  كانــت   بينــا 
دوالرا  1.048 متوّســط   مبــارشة  ليبيــا  إىل  مــرص  مــن   ســافروا 

آخرا وصوال إىل ليبيا أعىل وتختلف باختالف املسارات

الوافدين من مايل نقاط عبور غري رسمية للدخول إىل ليبيا

ــا  عمومــا، يصــل املهاجــرون الوافــدون مــن النيجــر مبــارشة إىل ليبي
 دون اجتيــاز بلــد عبــور. ومل تتجــاوز نســبة الذيــن جــاؤوا منهــم إىل
 ليبيــا مجتازيــن الجزائــر نســبة واحــد يف املائــة مــن العــدد اإلجــايل
 للمهاجريــن. أجــرى نصــف عــدد الوافديــن مــن النيجــر املقابــالت
ــد ــة فق ــا البقي ــوب. أم ــة يف الجن ــا ونســبة 47 يف املائ ــرب ليبي  يف غ
ــد ــفر فق ــة الس ــبة إىل تكلف ــرشق. وبالنس ــق ال ــىل مناط ــت ع  توزع

 نيجرييا

 النيجر

.

.

.

بلغت متوسط 781 دوالرا أمريكيا بالنسبة للفرد الواحد.

مــن الوافديــن  املهاجريــن  مــن  املائــة  يف   97 نســبة   ســافرت 
نيجرييــا إىل ليبيــا عــرب النيجــر. فيــا ســلكت النســبة املتبقيــة

والجزائــر وتونــس  والنيجــر  تشــاد  عــرب  أخــرى  مســارات 
مــن الوافديــن  املهاجريــن  مــن  املائــة  يف   60 نســبة   أجــرت 
يف املائــة  يف   35 ونســبة  ليبيــا  جنــوب  يف  الدراســة   نيجرييــا 
غربهــا. وقــد ذكــرت األغلبيــة أنّهــا قــد ســافرت يف مجموعــات

فيــا مل تتجــاوز نســبة مــن ســافروا وحيديــن 6 يف املائــة
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 أفــادت مــا نســبته 96 يف املائــة مــن املهاجريــن الوافديــن مــن
 الســودان واملســتطلعة يف ليبيــا أنهــا قــد وصلــت إىل ليبيــا مبــارشة من
 بلــد األصــل يف حــني عــربت النســبة املتبقيــة إمــا تشــاد أو مــرص أو
 تونــس للوصــول إىل مقصدهــا. وقــد جــاءت النســبة الكــربى منهم إىل
ليبيــا يف مجموعــات )نســبة 92 يف املائــة( تتضمــن أفــراد مــن أرسهــا

ــا مجتازيــن ــوا إىل ليبي  أفــاد املهاجــرون التونســيون أنهــم قــد وصل
ــط ــت متوس ــة(. وبلغ ــبة 98 يف املائ ــمية )بنس ــول رس ــاط دخ  نق
 تكلفــة الســفر مــن تونــس إىل ليبيــا 216 دوالر أمريــي للفــرد
 الواحــد. هــذا وقــد جــرى اســتطالع نســبة 80 يف املائــة مــن
ليبيــا غــرب  يف  تونــس  مــن  الوافديــن  املهاجريــن  مجمــوع 

تونس

 هــذا وقد بلغ متوســط تكلفة الســفر بالنســبة للمهاجريــن الوافدين
.مــن نيجرييــا 1.500 دوالرا أمريكيــا بالنســبة إىل الفــرد الواحــد

 السودان

.)بالنسبة إىل 33 يف املائة من املهاجرين من السودان يف مجموعات(

.والنسبة املتبقية )20 يف املائة( يف املناطق الرشقية من البالد
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 الرتكيبة الدميغرافية للمهاجرين

النــزوح تتبــع  مصفوفــة  تجميــع  مــن   30 الجولــة   خــالل 
ــم ــنة 2020( ت ــن س ــل م ــارس وأبري ــهري م ــني ش ــات )ب  للبيان
 إحصــاء 625.638 مهاجــر يف ليبيــا. وكان مــا نســبته 93 يف
 املائــة منهــم مــن البالغــني ونســبة 7 يف املائــة مــن القارصيــن.
 وباإلضافــة إىل ذلــك، فقــد بلغــت نســبة الذكــور البالغــني
ــات 11 ــاث البالغ ــبة اإلن ــاوز نس ــني مل تتج ــة يف ح  89 يف املائ
 يف املائــة أّمــا بالنســبة إىل املهاجريــن القارصيــن، فكانــت
ــبة ــا النس ــة. أّم ــم 77 يف املائ ــم بذويه ــني منه ــبة املصحوب  نس
املتبقيــة فقــد مثلــت فئــة القارصيــن غــري املصحوبــني بذويهــم

 الرسم البياين 15 تقسيم جنسيات املهاجرين يف ليبيا

 نساء
11% 

بالغون

  رجال

 أطفال

 أطفال غري مصحوبني
 بدويهم

 أطفال مصحوبني
 بدويهم

93% 7% 

23% 

77% 89% 

 الرسم  البياين 14 التقسيم الدميعرايف وفقا للجنس والعمر

.)

.

.

.

)قرابة ربع العدد اإلجايل للقارصين أي 23 يف املائة(

املنطقــة يف  املهاجــرات  أغلبيــة  وجــود  أحصينــا   وقــد 
األمــر هــو  وكذلــك  املائــة(  يف   58( ليبيــا  مــن   الغربيــة 

بالنسبة للمهاجرين القارصين ) 74 يف املائة

ــا ــن يف ليبي ــود مهاجري ــل إىل وج ــع التنق ــدة تتب ــت وح  توّصل
بلــدان متعــددة. وميثــل املهاجــرون  ينحــدر أصلهــم مــن 
 مــن النيجــر )128.953 مهاجــرا، 21 يف املائــة( ومــن تشــاد
ــرص )102.700، 16 ــن م ــة( وم ــرا، 16 يف املائ  )102.725 مهاج
 يف املائــة( ومــن الســودان )75.967 مهاجــرا، 12 يف املائــة(
 ومــن تونــس )5.411 مهاجــرا، 1 يف املائــة( ومــن الجزائــر
مــن املائــة  يف   67 نســبة  املائــة(  يف   0.3 مهاجــرا،   1.730( 
ــز ــا يرم ــو م ــالد، وه ــن يف الب ــكان املهاجري ــدد الس ــايل ع  إج
ــا ــدود مب ــرب الح ــة ع ــالت التاريخي ــرايف والص ــرب الجغ  إىل الق
 فيهــا شــبكات املهاجريــن الراســخة التــي تــؤدي دورا قويــا

الدميغــرايف الجانــب  هــذا  مــن  التحقــق  جــرى   وقــد 
 للمهاجريــن يف ليبيــا مــن خــالل مقابــالت فرديــة قادتهــا
ــق ــار دراســة رصــد التدف ــزوح تحــت إط ــع الن ــة تتب  مصفوف
مــن املســتطلعني  املهاجريــن  نســبة  أّن  أظهــرت   والتــي 

يف رسم توجهات السكان وديناميكية الهجرة إىل ليبيا

 ضمن البلدان املجاورة قد كشفوا عن نفس التوجهات

نسبة المهاجرينعدد المهاجرينالجنسيات 
%21       128,953النيجر
%16       102,725تشاد 
%16       102,700مرص

%12         75,967السودان
يا %7         46,831نيجير

%5         30,000غانا 
%4         26,944مالي 

%3         19,710بنغالدش 
%3         18,277سوريا 

%2         13,024الصومال 
يا %1            6,824إريير
%1            5,676أخرى
%1            5,457إثيوبيا
%1            5,411تونس

%1            5,352المغرب
ن %1            5,013فلسطير
%1            4,959السنغال

%1            4,715غينيا 
%0.7            4,302بوركينا فاسو

ون %0.5            3,367الكامير
%0.5            3,060كوت ديفوار

%0.3            1,844باكستان
%0.3            1,730 الجزائر

%0            1,525زامبيا
%0.2            1,150غينيا بيساو

%0               122غير معروف 
%100       625,638المجموع



 مصفوفة تتبع النزوح - ليبيا

16 مصقوقة تتبع النزوح ليبيا - الجولة 30

 تحليل املناطق - التوزيع

 الرسم البياين 16 أعداد املهاجرين يف ليبيا وفقا ملناطق وحودهم

املنظمة الدولية للهجرة توزع مساعدات غري غذائية يف شحات وطربق. املنظمة الدولية للهجرة / 2020© .

        يظهــر التحليــل الجغــرايف للســكان املهاجريــن الذين تــم إحصاؤهم
ــبة ــات أّن نس ــع البيان ــن تجمي ــة الـــ30 م ــالل الجول ــا خ                يف ليبي
      46  يف املائــة مــن مجمــوع املهاجريــن ترتكّــز يف املناطــق الغربيــة
يف  29 بنســبة  الرشقيــة  املنطقــة  تحظــى  بينــا  البــالد،   مــن 

املائة من املهاجرين واملنطقة الجنوبية بنسبة 25 يف املائة

 وكانــت منطقــة طرابلــس أهــّم منطقــة يف ليبيــا مــن حيــث
ــرا ــغ 82.525 مهاج ــذي بل ــا ال ــن فيه ــن املتواجدي ــدد املهاجري  ع
للمهاجريــن اإلجــايل  العــدد  مــن  املائــة  يف   13 نســبة   )أي 

خالل الفرتة ما بني شهري مارس وأبريل من سنة 2020

 وكانــت منطقــة أجدابيــا الواقعــة يف رشق ليبيــا ثــاين أهــّم منطقــة
مــن حيــث اســتضافتها للمهاجريــن )70.605 مهاجــرا، 11 يف املائــة

 أمــا بالنســبة إىل مــرزق الواقعــة يف جنــوب ليبيــا عــىل الحــدود مــع
 الجزائــر وتشــاد والنيجــر، فقــد احتلــت املرتبــة الثالثــة مــن ناحيــة
ــة ــم )66.478 مهاجــرا، 11 يف املائ ــن تضّمه ــن الذي عــدد املهاجري

ملعرفــة اليســار  عــىل  الجــدول  عــىل  االطــالع   بإمكانكــم 
 التقســيم الكامــل للمهاجريــن وفقــا للمناطــق الــذي يســتند

إىل بيانات تتبع التنقل الخاصة مبصفوفة تتبع النزوح

.

.
.)

.)

.)

.

نسبة المهاجرين عدد المهاجرينالمنطقة 
%13       82,525طرابلس 
%11       70,605أجدابيا 
%11       66,478مرزق

%9       56,947مرصاته
%7       42,063سبها

%7       40,860الزاوية 
%6       39,175بنغازي

ي  %6       37,714الجبل الغرب 
%5       32,296الكفرة

%3       19,604الجفارة 
%3       18,661زوارة

%3       16,865المرقب 
%3       16,055غات 
%2       12,706أوباري

%2       12,450الجبل األخرصر
%2       11,394الجفرة
%2       10,515المرج
%2          9,500نالوت 
%1          9,200درنة
ق %1          7,481طب 
%1          6,577رست 

%1          5,967وادي الشاطئ
%100     625,638المجموع
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 تحليل املناطق - جنسيات املهاجرين

للمهاجريــن جنســيات  أربــع  أبــرز  أدنــاه  الخريطــة   تظهــر 
 وفقــا لتوزيعهــا يف مناطــق ليبيــا وذلــك باالســتناد إىل بيانــات
 الجولــة 30 )التــي جمعــت خــالل شــهري مــارس وأبريــل مــن
اختالفــات وجــود  إىل  البيانــات  هــذه  وتشــري   .)2020  ســنة 
 جغرافيــة كبــرية فيــا يتعلّــق بتوزيــع املهاجريــن املســتند إىل

 الرسم البياين 16 خريطة ألبرز 4 جنسيات للمهاجرين وفقا للمناطق   

..  جنسياتهم وإىل الدور الذي يضطلع به القرب الجغرايف هنا

 وعــىل ســبيل املثــال، ميثــل املهاجــرون الوافــدون مــن مــرص
 أهــّم فئــة مــن املهاجريــن املوجوديــن يف املناطــق الســاحلية
 رشق ليبيــا. أمــا املهاجريــن الذيــن جــاؤوا مــن النيجــر فهــم
ــة ــة والجنوبي ــب املناطــق الغربي  يشــكلون أكــرب مجموعــة يف أغل
ــن ــاد الذي ــن تش ــن م ــة إىل املهاجري ــا باإلضاف ــن ليبي ــة م  الغربي

ميثلون ثاين أكرب مجموعة يف غرب ليبيا وجنوبها أيضا

الرسم البياين 17: خريطة تربز 4 4 أهم جنسيات وفقا للمناطق 

النيجر

الجزائر

تشاد

السودان

م�

العدد اإلجمالي للمھاجرین  : 625,638

Misrata

Egypt

تونس
الجبل االخضر

م� 59%
السودان 14%
سور�ا 10%
بنغالد�ش 9%

الجبل الغربي
الن�جر 19%
�ا ن�ج�� 15%
�شاد 13%
م� 13%

الجفارة
الن�جر 21%
�شاد 20%
�ا ن�ج�� 13%

ما�� 9%

الجفرة
الن�جر 60%
�شاد 22%
م� 10%
�ا ن�ج�� 4%

الكفرة
�شاد 31%
الن�جر 25%
السودان 11%
م� 9%

المرقب
الن�جر 19%
�شاد 14%
م� 12%

ما�� 11%
المرج

م� 67%
السودان 20%
سور�ا 6%
بنغالد�ش 4%

بنغازي
م� 48%
السودان 21%
�شاد 12%
سور�ا 5%

درنة
م� 64%
السودان 24%
سور�ا 7%
�شاد 3%

اجدابیا
�شاد 33%
السودان 30%
م� 18%
غانا 6%

غات
الن�جر 42%
�ا ن�ج�� 16%
السودان 10%
غانا 9%

مصراتة
الن�جر 32%
م� 16%
السودان 10%
�شاد 10%

مرزق
الن�جر 43%
�شاد 27%
�ا ن�ج�� 10%
م� 6%

نالوت
الن�جر 17%
�ا ن�ج�� 12%
م� 10%
�شاد 10%

سبھا
الن�جر 36%
�شاد 13%
غانا 9%
م� 8%

سرت
بنغالد�ش 17%
م� 16%
�شاد 14%
سور�ا 12%

طبرق
م� 62%
سور�ا 16%
السودان 13%
�شاد 5%

طرابلس
الن�جر 15%
�شاد 13%
م� 10%
�ا ن�ج�� 10%

أوباري
الن�جر 40%
�ا ن�ج�� 17%
�شاد 14%
غانا 11%

وادي الشاطئ
الن�جر 49%

ما�� 24%
غانا 19%
�ا ن�ج�� 6%

زوارة
السودان 13%
م� 12%
ن�جر 12%
�شاد 12%

الزاویة
�ا ن�ج�� 14%

الن�جر
�شاد13%
12%

السودان 11%  

تقسيم ا�هاجرين وفقا للمناطق

الجولة 30

مفتاح الخريطة

IOM, DTM, BSC ا�صدر

 هذه الخريطة هي لغرض التوضيح فقط و ا�س�ء و الحدود � هذه

 الخريطة � تعني اقرارا أول فبو� رسميا من قبل ا�نظمة

الدولية للهجرة

:

0 100 200 30050
Kilometers

< 10,000

100,001 - 148,460

10,001 - 20,000

35,000 - 100,000

20,001 - 35,000

بلد

  منطقة

 عدد ا�هاجرين بكل منطقة
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 تحليل مناطق األصل

الرسم البياين 18 جدول يبنّي السكان املهاجرين ومناطق أصلهم وفقا ملناطق تواجدهم يف ليبيا املقسمة إىل ثالثة أقسام جغرافية للبالد

 ملحوظة: 544 مهاجر من ذوي جنسيات تعترب من بني األقليات )ومن ضمنهم من تعّذر تحديد جنسياتهم أيضا( مل يقع احتسابهم يف هذا الجدول

 يظهــر تحليــل مناطــق األصــل بالنســبة إىل املهاجريــن املوجوديــن
 يف ليبيــا أّن املهاجريــن مــن بلــدان شــال أفريقيــا )مبــا فيهــا
يف املرتكّزيــن  املهاجريــن  أغلبيــة  ميثّلــون  والســودان(   مــرص 
 رشق ليبيــا )بنســبة 55 يف املائــة(. ومــن ناحيــة أخــرى، شــّكل
 املهاجــرون الوافــدون مــن جنــوب الصحــراء الكــربى أفريقيــا
ــة ــن يف املناطــق الغربي ــن املوجودي ــن املهاجري                                          النســبة الكــربى م

.)

.

 من ليبيا )النيجر بنسبة 89 يف املائة وتشاد بنسبة 64 يف املائة

 ويحتــوي الجدول أســفله التقســيم الكامل املســتند إىل بلدان األصل
 وفقــا ملناطــق ليبيــا. هــذا وتنطــرّق الصفحتــني املواليتــني إىل تحليــل
              مفّصــل قائــم عــىل جنســيات املهاجريــن ومناطــق أصلهــم كذلــك

 # % # % # %
%5       9,140%1          965%1      2,345 الجبل األخضر

%4       6,585%14     25,711%0الكفرة
%5       9,140%0          335%1      1,040 المرج
%15     27,223%4       7,620%2      4,332 بنغازي
%4       8,090%0          445%0         665 درنة

%19     34,458%16     29,316%4      6,831 أجدابيا
ق %3       5,655%0          456%1      1,340طبر

16,553    9%64,848     36%100,291  55%
%1       1,664%6       9,425%0         305 الجفرة
%1       2,000%9     14,055%0 غات
%4       6,639%39     59,764%0           75مرزق
%3       4,805%24     36,638%0         620 سبها
%1       1,570%7     11,136%0 أوباري

%0%4       5,967%0وادي الشاطئ
1,000      1%136,985  89%16,678     11%

ي %4     10,380%9     26,114%0      1,102 الجبل الغربر
%1       3,687%5     14,982%0         796الجفارة
%1       3,594%4     11,260%1      1,978المرقب
%3     10,035%10     28,131%1      2,694الزاوية
%6     17,649%12     35,472%1      3,786مضاته
%1       2,444%2       6,061%0         990نالوت
%1       1,853%1       1,748%1      2,632 رست

%6     17,150%18     51,615%5    13,760 طرابلس
%3       7,414%4     10,548%0         699 زوارة

28,437    10%185,931  64%74,206     26%
45,990    7%387,764  62%191,175  31%

جنوب ليبيا

ي جنوب ليبيا 
المجموع فر

غرب ليبيا

ي غرب ليبيا
المجموع فر

ي كامل ليبيا 
المجموع فر

المنطقة
 المهاجرون من قارة آسيا 

ق األوسط) (والشر
 المهاجرون من جنوب 
ى أفريقيا الصحراء الكبر

 المهاجرون من شمال 
أفريقيا

ق ليبيا شر

ق ليبيا ي رسر
المجموع فر
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الرسم البياين 18 جدول يبنّي السكان املهاجرين ومناطق أصلهم وفقا ملناطق تواجدهم يف ليبيا املقسمة إىل ثالثة أقسام جغرافية للبالد

 املهاجرين من شال أفريقيا ومن جنوب الصحراء الكربى أفريقيا

 الرسم البياين 19: خريطة تظهر نسب املهاجرين وفقا لجنسياتهم من بني املهاجرين الوافدين من شال أفريقيا وجنوب الصحراء الكربى 

 الرسم البياين 20: املهاجرين من جنوب الصحراء الكربى الرسم البياين 21: املهاجرين من بلدان شال أفريقيا

 مثّــل املهاجــرون الوافــدون مــن النيجــر ومــن تشــاد أغلبيــة املهاجريــن الذيــن جــاؤوا مــن جنــوب  الصحــراء الكــربى أفريقيــا )بنســبتي
 33 يف املائــة 26 يف املائــة تباعــا(. ومــن جهــة ثانيــة، شــّكل املهاجــرون الوافــدون مــن مــرص ومــن الســودان أكــر مــن نســبة 94 يف املائــة
مــن مجمــوع املهاجريــن الذيــن ينحــدر أصلهــم مــن شــال أفريقيــا )بنســبتي 54 يف املائــة 40 يف املائــة تباعــا( والذيــن هــو يتواجــدون

. يف ليبيا حاليا. جميع هذه البلدان األربعة تتشارك يف الحدود مع ليبيا، وتجمع فيا بينها روابط تاريخية وتجارية وثقافية

128,953 

102,725 

46,831 

30,000 

26,944 

13,024 

39,287 

النيجر 

تشاد 

نيجيريا 

غانا 

مالي 

الصومال 

أخرى 

102.700

75,967 

5,411 

5,352 

1,730 

مصر 

السودان 

تونس 

املغرب

الجزائر 

تشاد

النیجر

غانا
ساحل العاج

نیجیریا

السنغال

مالي

غینیا

الصومال

بوركینا فاسو
اریتریا

اثیوبیا

الكامیرون

مصر

السودان

المغرب
الجزائر

تونس

54%

40%

3%
1%

3%

26%
33%

8%
1%

12%

1%

7%

1%

3%

1%
2 %

1%
1%

387,764
دول جنوب الصحراء

191,175
دول شمال أفریقیا
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 املهاجرين من الرشق األوسط وجنوب آسيا

 الرسم البياين 22: خريطة تظهر نسب املهاجرين وفقا لجنسياتهم من بني املهاجرين الوافدين من الرشق األوسط وجنوب آسيا 

(الرسم البياين 23 املهاجرين الوافدبن من بلدان قارة آسيا )مبا فيها الرشق األوسط

19,710 

18,277 

5,013 

1,844 

1,146 

بنغالدش 

سوريا 

فلسطين 

باكستان 

أخرى 

 مــن بــني الـــ625.638 مهاجــرا الذين أحصتهــم مصفوفة تتبــع النزوح
 يف ليبيــا خــالل الجولــة 30 مــن تتبــع البيانــات، جــاء عــدد 45.990
 مهاجــرا مــن بلــدان آســيا )ومــن بينهــا بلــدان الــرشق األوســط(. مثّل
 املهاجــرون الوافــدون مــن بنغــالدش أكــرب مجموعــة مــن املهاجريــن
ــن ــن املهاجري ــة م ــبته 43 يف املائ ــا نس ــر ) أي م  بـــ 19.710 مهاج
 الوافديــن مــن آســيا/ الــرشق األوســط( الذيــن تــم تحديدهــم
ــم ــم املهاجــرون مــن ســوريا )مبــا فيه ــرتة الدراســة. ويليه  خــالل ف
ــن ــم املهاجري ــرا ث ــم 18.277 مهاج ــغ عدده ــن بل ــني( الذي  الالجئ
ليبيــا متواجــدا يف  مهاجــرا  مبــا مجموعــه 5.013  .الفلســطينيني 

جمهورية الكونغو

 جمهورية افريقيا
الوسطى

الدقراطية 

بوركينا فاسو

ساحل العاج

سوريا

فلسطيني�
باكستان

بنغ�ديش

4%
11%

40%

43%

45,990
ال�ق ا�وسط

و أسيا
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 الحوادث البحرية

 خــالل شــهري ينايــر وأبريــل مــن ســنة 2020، بلــغ حــاالت
األبيــض للبحــر  املركــزي  املســار  عــرب  إيطاليــا  إىل   الوصــول 
 املتوســط 3.466 حالــة وصــول. وهــو مــا ميثّــل ارتفاعــا كبــريا
 مقارنــة بنفــس الفــرتة مــن الســنة املاضيــة )779 حالــة وصــول(.
 هــذا وقــد ُســّجلت النســبة الكــربى مــن حــاالت الوصــول خــالل
ــا مل ــول( بين ــة وص ــنة )2.531 حال ــذه الس ــن ه ــهرين م  أّول ش
ــة. ــل 935 حال ــارس وأبري ــهري م ــول يف ش ــاالت الوص ــاوز ح  تتج
 ويعــود هــذا االنخفــاض إىل تصاعــد املخــاوف حــول تفــي
قــد واملالطيــة  اإليطاليــة  الســلطات  أّن  حيــث   ،19  كوفيــد 
فرضــت مزيــدا مــن التقييــدات عــىل النــزول يف موانئهــا. إالّ

 http://migration.iom.int/

الرسم البياين 24: الوصول إىل إيطاليا عرب املسار املركزي للبحر األبيض املتوسط )2019/2020(

3,466 حالة وصول

 حالة غرق146

إىل إيطاليا عرب املسار املركزي للبحر األبيض املتوسط بني شهري يناير وأبريل 2020

مسجلة عرب املسار املركزي للبحر األبيض املتوسط بني شهري يناير وأبريل 2020

حالة اعرتاض يف البحر 3,283
من طرف حفر السواحل الليبي  بني شهري يناير وأبريل 2020

للحصول عىل مزيد من املعلومات حول تدفقات الهجرة يف العامل، الرجاء زيارة املوقع التايل *

.

202
60

262255

1342
1212

241

671

أبريل مارسفبراير يناير

2019 2020

أّن ذلك مل مينع املهاجرين يف ليبيا من مغادرة سواحلها

الســواحل خفــر  أنقــذ   ،2020 أبريــل   30 يــوم   وبحلــول 
الليبيــة الشــواطئ  إىل  وأعادوهــم  مهاجــرا   3.283 الليبيــة 

 وكان من بينهم 178 قارصا و 286 امرأة 

ــغ، ــق البال ــىل القل ــث ع ــن تبع ــرق املهاجري ــبة غ ــت نس  ظل
األقــل يف صفــوف عــىل  غــرق  حالــة  ُســّجلت 146   فقــد 
ــر ــزي للبح ــار املرك ــور املس ــم عب ــاء محاولته ــن  أثن  املهاجري

 وتســتمّر املنظمــة الدوليــة للهجــرة بعثــة ليبيــا يف رصــد
ليبيــا يف  املاكثــني  املهاجريــن  تنّقــل  وأمنــاط   اتّجاهــات 

 األبيض املتوّسط بحلول يوم 30 أبريل من سنة 2020

والذين يعتزمون مواصلة سفرهم نحو أوروبا

.

.

.
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 متثّل حزمة معلومات الهجرة الخاصة مبصفوفة تتبع النزوح جزءا من عمليات املنظمة الدولية للهجرة املتعلقة برصد تدفق الهجرة
 واملسّخرة من أجل توفري معلومات منتظمة حول الهجرة إىل ليبيا، عربها وانطالقا منها

 ويستند هذا التقرير الخاص بالهجرة يف ليبيا إىل البيانات التي جمعتها مصفوفة تتبع النزوح عرب مختلف أنشطة تجميعها للبيانات

 هذا وتستمّد أعداد املهاجرين الجملية وتحاليلها من البيانات املستقاة من أداة تتبع التنقل )مبا فيها التقييات املتعددة القطاعات
 للمناطق( الخاصة مبصفوفة تتبع النزوح والتي تحيص األرقام اإلجالية للسكان يف ليبيا ومن ضمنهم املهاجرين وتساعد يف بيان

 االحتياجات اإلنسانية ذات األولوية عرب مقابالت تُجرى مع املزودين الرئيسيني للبيانات عىل مستويني جغرافيني مختلفني؛ مستوى
 املناطق )املستوى اإلدراي 2: منطقة( والبلديات )املستوى اإلداري 3: البلدية

 أما بالنسبة إىل االحصائيات املتعلقة بتدفقات الهجرة وتحاليلها فهي تستند إىل البيانات املجّمعة من خالل استارات رصد التدفق
 بنقاط الرصد التي متتد عىل 10 مناطق وتغطي 44 نقطة تدفق نشيطة يف 15 بلدية من بلديات ليبيا

 وبالنسبة إىل قسم تحليل مسارات الهجرة وجوانب أخرى من الهجرة كذلك، مبا فيها مواطن ضعف املهاجرين واحتياجاتهم
اإلنسانية، فهي تعتمد أساسا عىل البيانات الجزئية التي تستقى عرب اجراء مقابالت كميّة مع املهاجرين يف إطار رصد التدفق

 وملزيد من التفاصيل حول املنهجية، الوضع الحايل يف ليبيا، قواعد البيانات وأكر من ذلك، الرجاء زيارة موقع مصفوفة تتبع النزوح
عرب اإلنرتنت

تعريف املهاجر :

 نعترب املنظمة الدولية للهجرة مصطلح ‘املهاجر’ مصطلحا  شامال ال يُعرّف وفقا للقانون الدويل ويعكس الفهم املشرتك حول
 شخص  انتقل بعيدا عن مكان إقامته املعتاد، سواء داخل حدود البلد الواحد أو خارج حدود دولية، بصفة مؤقتة أو دامئة

 وألسباب متنوعة. ويضّم هذا املصطلح عددا من الفئات القانونية لألشخاص تحّدد بدقّة وهي العالة الوافدة وأشخاص
بني واألشخاص الذين ال يّحدد القانون الدويل تعريفات لوضعياتهم  تحّدد نوعية تنقالتهم بصفة قانونية مثل املهاجرين املهرَّ

أو لوسائل تنقالتهم مثل الطالّب الدوليني

 ومن أجل تحقيق هدف تجميع البيانات حول الهجرة، تعرّف إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتاعية ‘املهاجر
 الدويل’ عىل أنّه “ أي شخص يغرّي بلد إقامته املعتادة” ) إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتاعية، توصيات حول

اإلحصائيات املتعلقة بالهجرة الدولية، املراجعة1 )1998( الفقرة 32

 هذا التقرير ال يأخذ بعني االعتبار إالّ ‘املهاجرين الدوليني” يف ليبيا وفقا لتعريفهم أعاله

 املنهجية

نقطة

 رصد تدفق نشطة يف 11 مناطق من ليبيا

 مهاجرا أجريت مقابالت معهم يف إطار

 رصد التدفق فيا بني شهري يناير وأبريل

2020

 تغطية 100%

55  
باحث

3 
 قادة فرق

5 
كاء منفذين  �ش

 المنظمة الدولية للهجرة - عملية تجميع البيانات
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 مصفوفة تتبع النزوح - ليبيا

ي وع ممول من االتحاد األورو�ب م�ش

ي لرصد حركة السكان وتتبعها لغرض مقارنة مجموعات وح بتمويل من االتحاد األورو�ب ز تأسست مصفوفة تتبع ال�ز

ي من خالل
وح لتوف�ي الدعم للمجتمع اإلنسا�ز ز ها. ُوضعت مصفوفة تتّبع ال�زّ البيانات عن سكان ليبيا وتحليلها ون�ش

ة. تضّم مجموعة تتّبع التنقل
ّ
تزويده بالبيانات الديمغرافية األساسية الالزمة لتنسيق التدخالت القائمة عىل األدل

نت تحتوي الخاصة بالمصفوفة تقارير تحليلية وقاعدة بيانات وخرائط ولوحات تفاعلّية ومواقع متاحة ع�ب اإلن�ت

وح والتنّقل إضافة إىل االحتياجات األساسية للّسكان ز عىل األعداد والخصائص السكانية والمواقع األصلّية وأنماط ال�زّ

وح ومجموعات البيانات والخرائط االحصائية والتفاعلّية ز . ولالطالع عىل جميع تقارير مصفوفة تتّبع ال�زّ ز المتنّقل�ي

الرجاء زيارة الموقع التاىلي

. www.globaldtm.info.libya


