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                                                                                      المنظمة الدولية للهجرة 2020
 جميع الحقوق محفوظة وال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من

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

         الدولية للهجرة

ت المنظمة الدولية للهجرة ، با�ش ي شهر سبتم�ب
 صورة الغالف: �ف

ي إجراء مجموعة من حمالت التوعية حول تداب�ي الوقاية من
 �ف

المساعدة طلب  ُسُبل  وعن  الرئيسية  واألعراض   ،19  كوفيد 
هذه تشمل  أن  ضمان  أجل  ومن  ورة.  ال�ف عند   الصحية 
ي سّت

�ف اإلعالمية  المناش�ي  توف�ي  تّم  الناس،   الحمالت جميع 
النائية المناطق  ي 

 لغات مختلفة، فضال عىل تنظيم حمالت �ف

 نور عبد الحكيم مؤمن المنظمة الدولية للهجرة ليبيا© 

.(

.

حالقة لمحّل  مالك  وهو  النيجر  من  مهاجر  الصورة  ي 
 �ف

للوقاية وقائع  ات  ن�ش قراءة  بصدد  وهو  الجمعة  سوق  ي 
 �ف

البعثة اضطلعت  وقد  هذا  الهوسا.  بلغة   19 كوفيد   من 

ي الوط�ف المركز  مع  بالتعاون  مكثفة  توعوية  أنشطة   بأجراء 
استفاد وقد  الجمعة.  سوق  بلدية  ي 

�ف األمراض   لمكافحة 
بـ يقّدر  بما  األنشطة  هذه  من  ومهاجر  ي  لي�ب  1.000 من   أك�ث 
لغات سّت  ي 

�ف وتواصلية  وتعليمية  معلوماتية  مادة   3.000 
واألمهارية والتيغرانية  والهوسا  والفرنسية  ية  ف واالنجل�ي ). )العربية 
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 33 ف 4مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 لمحة عاّمة

 يعــرض هــذا التقريــر نتائــج الجولــة 33 مــن تجميــع
 البيانــات التــي أجرتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح فيــا
 بــن شــهري ســبتمرب وأكتوبــر مــن ســنة 2020 والتــي
ــرا ــن 574.146 مهاج ــّل ع ــا ال يق ــود م ــا وج ــت فيه  أحص
أكــر مــن 43 جنســية ليبيــا ينحــدر أصلهــم مــن   يف 
ــع ــن يف جمي ــّجل وجــود املهاجري ــد ُس ــة. هــذا وق  مختلف

52%

بلديات ليبيا الـ100 ويف 579 محلّة )من أصل 667

.

(.

ــن ــن الواصل ــدد املهاجري ــت، تضاعــف ع  و يف نفــس الوق
ــور البحــر األبيــض املتوســط ــا ومالطــة بعــد عب  إىل إيطالي
الفــرة يف  والتونــي  الليبــي  الســاحلن  مــن   انطالقــا 
 املراوحــة بــن شــهري أبريــل وأكتوبــر مــن ســنة 2020 إىل
مــا يقــارب الثالثــة أضعــاف يف مقارنــة بنفــس الفــرة مــن

.

 ومثّــل املهاجــرون الوافــدون مــن النيجــر نســبة 20 يف
 املائــة واملهاجريــن املرصيــن نســبة 17 يف املائــة. أّمــا
 بالنســبة إىل املهاجريــن القادمــن مــن تشــاد فقــد شــّكلوا
 نســبة 15 ف املائــة يف حــن كانــت نســبة الوافديــن مــن
 الســودان 14 يف املائــة. ويبــّن ذلــك أنّــه عــى الرغــم
ــرة ــت متأثّ ــرة ظلّ ــاط الهج ــل إالّ أّن أمن ــد التنق ــن تقيي  م

 ومتاشــياً مــع النســق الــذي ظــّل ثابتــاً طيلــة الســنة
املهاجريــن يف أكــرب عــدد مــن  تــّم إحصــاء   املاضيــة، 
 مناطــق طرابلــس )15 يف املائــة(، وأجدابيــا )12 يف املائــة(
 ومرصاتــه )10 يف املائــة( والزاويــة )7 يف املائــة( وبنغــازي7

ــة ــدوء النســبي يف األعــال العدائي  وعــى الّرغــم مــن اله
األمنــي الوضــع  ظــّل  املاضيــة،  األشــهر  مــدار   عــى 
ــبب ــة بس ــق الغربي ــن املناط ــدن م ــض امل ــرا يف بع  متوتّ

.

.(

.(

.

.

 من املهاجرين الذين أجروا مقابالت يف
 إطار دراسة رصد التدفق يف شهري سبتمرب
 وأكتوبر  2020 ذكروا أّن املخاوف املتعلقة

 باملال متثل إحدى أبرز ثالثة إشكاليات
يعانون منها يف زمن الدراسة

.

ــة ــذ بداي ــاض من ــن يف االنخف ــدد املهاجري ــتمّر ع ــد اس  وق
 انتشــار وبــاء كوفيــد إىل غايــة فــرة تجميــع البيانــات ولكن
ــالث ــة بآخــر ث ــدأ نســق االنخفــاض يف التباطــؤ يف مقارن  ب
 جــوالت. وبصفــة عاّمــة، غــادر مــا يقــّدر بـــ 80.000 مهاجر
ــة ــذ بداي ــك من ــة وذل ــاورة خاّص ــدان املج ــو البل ــا نح  ليبي
ــرص ــص ف ــاء. إّن التباطــؤ االقتصــادي، أي تناق ــي الوب  تف
 العمــل املتوفــرة للعــّال املهاجريــن، التــي ينضــاف إليهــا
ــاء ــبب وب ــة بس ــد الحرك ــة وتقيي ــة األمني ــديد املراقب  تش
ــح ــي مــن املرّج ــن العوامــل الت ــت مــن ب ــد 19، كان كوفي

أنّها دفعت عددا من املهاجرين إىل مغادرة ليبيا

سنة 2019، أي من 8.977 مهاجرا إىل 24.713 مهاجرا

عــى التقييــد  إجــراءات  بــدأت  الحــاالت،  بعــض   ويف 
 التنقــل يف نقــاط عبــور الحــدود الربيــة يف التخفيــف
 خــالل مــّدة الدراســة يف مقارنــة باألشــهر الســابقة وبفــرة
 بدايــة انتشــار الوبــاء. وعــى ســبيل املثــال، كانــت نقطــة
 الدخــول بإمســاعد )بــن مــرص وليبيــا( مفتوحــة أمــام
 الداخلــن واملغادريــن. وباإلضافــة إىل ذلــك، كانــت العديــد
 مــن نقــاط عبــور الحــدود الربيــة مفتوحــة بشــكل دوري

من أجل الساح ملجموعات املهاجرين مبغادرة البالد

 وعــى الرغــم مــن انخفــاض عــدد املهاجريــن الذيــن
ــة ــة يف مقارن ــبة 14 يف املائ ــا بنس ــم يف ليبي ــّم إحصاؤه  ت
 باملســتويات الســابقة للوبــاء، اليــزال املهاجــرون الوافــدون
 مــن الــدول املجــاورة ميثلــون ثلثــي املهاجريــن املوجوديــن

يف ليبيا )384.013 مهاجرا أو نسبة 66 يف املائة

تأثّرا كبريا بالقرب الجغرايف وبروابط الشتات

يف املائة ومرزق )7 يف املائة( وسبها )6 يف املائة

التعزيزات العسكرية خاّصة يف املدن  املحيطة برست

املعيشــية الظــروف  اســتمرّت  ذلــك،  مــع   وبالتزامــن 
ــاه ــود واملي ــص الوق ــع نق ــة م ــة خاّص ــزداد صعوب ــي ت  الت
ويف التكيّــف.  عــى  املهاجريــن  مقــدرة  اســتنفاذ   يف 
ــن، ذكــرت ــة حــول ظــروف ســكن املهاجري  دراســة حديث
 أغلبيــة املســتطلعن يف طرابلــس )يف بلدياتهــا الســّت(
 ومرصاتــه وســبها أنّهــا تعــاين مــن تقطّــع إمــدادات  التيــار
ــوم ــر 30 ي ــالل آخ ــاء خ ــاب الكهرب ــن غي ــايئ أو م  الكهرب

 سبقت الدراسة وذلك بالنسبة إىل  معظم الحاالت )99

 هــذا وقــد ُســجّل أيضــا خــالل األســابيع املنقضيــة ارتفــاع
وحــاالت التعّســفي  واالعتقــال  االختطــاف  حــاالت   يف 
ــن ــه املهاجري ــي تواج ــق والت ــة بالتوثي ــاز املدعوم  االحتج
ــال، ــبيل املث ــى س ــبتمرب ع ــهر س ــر ش ــا.  ويف أواخ  يف ليبي
 تــّم اختطــاف أكــر مــن 300 مهاجــر عندمــا اقتحــم رجــال
 مســلّحون مســاكنهم يف العجيــالت واحتجزوهــم يف موقــع
 احتجــاز غــري رســمي. وقــد فقــد مهاجَريــن اثنــن حياتهــا
 خــالل هــذا الهجــوم فيــا قّدمــت الفــرق الصحيــة الخاصــة

باملنظمة الدولية للهجرة العناية الصحية للجرحى

.

.

ي 1 مناطق أصل المهاجرين
 الرسم البيا�ف



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 33 ف 5مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

هم كانوا ضحية جريمة مثل
ّ
 من المهاجرين أفادوا أن

ّ الذي يسكنون فيه خالل آخر 30 ي الحي
 الرسقة �ف

 يوم سبقت اجراء الدراسة

ــق ــزوح تتعلّ ــع الن ــة تتب ــة ملصفوف ــة حديث ــرت دراس  أظه
 بظــروف ســكن املهاجريــن أّن أكــر مــن نصــف املهاجريــن
 )نســبة 55 يف املائــة( مــن بــن الذيــن يواجهــون تحديــات
 ترتبــط مبســكنهم قــد ذكــروا أّن اإلشــكاليات األمنيــة مــن
 قبيــل الجرميــة والعنــف والتحــرّش يف الحــّي الذي يســكنون
 فيــه متثـّـل التحــّدي الرئيــي األّول أو الثــاين أمامهــم. وكان
ــن )أي نســبة ــا يقــارب واحــد مــن كّل خمســة مهاجري  م
 19 يف املائــة( ضحيــة جرميــة مثــل الرسقــة يف الحــي الــذي

21%

 ويف نفــس الوقــت، ومــن جــرّاء تقييــد إمكانيــة الوصول إىل
 ُســبُل الهجــرة الرشعيــة وإجــراءات اللجــوء، قــد يلجــأ بعض
ــة ــري الرشعي ــرة غ ــرّسي الهج ــن إىل مي ــن العالق  املهاجري
 الذيــن مــن املرّجــح أنّهــم أصبحــوا يســلكون مســارات أكــر
 خطــورة مــن أجــل تفــادي نقــاط التفتيــش والفحوصــات
ــهر ــاء. ويف ش ــدي للوب ــدات التص ــة بتقيي ــة املرتبط  الطبي
 ســبتمرب مثــال، أنقــذ فريــق البحــث واإلنقــاذ الخــاّص
 باملنظمــة الدوليــة للهجــرة 83 مهاجــرا وهم بصــدد الهجرة
 نحــو ليبيــا وبعــد أن تخّى عنهــم امليــرّسون يف منطقة نائية
مــن الصحــراء يف أغاديــز النيجــر خوفــا مــن أن يتــم القبــض

ــة ــارات متدني ــب مه ــي تتطل ــال الت ــى األع ــة ع  املنافس
 والتــي تعيــق مــن قــدرة املهاجريــن عــى إعالــة أنفســهم.
ــن ــوف املهاجري ــة يف صف ــبة البطال ــت نس ــد ظلّ ــذا وق  ه
ــذه ــري ه ــا تش ــة. وبين ــدود الـــ21 يف املائ ــتقرّة يف ح  مس
ــة ــة بالجول ــة يف مقارن ــاض بـــ 6 يف املائ ــبة إىل انخف  النس
 الســابقة )27 يف املائــة( إالّ أنّهــا تعكس ارتفاعــا بـ4 يف املائة

 وقــد كانــت نســبة البطالــة يف صفــوف املهاجريــن يف
ــة ــبة بطال ــن نس ــري م ــى بكث ــة( أع ــوب )41 يف املائ  الجن
 املهاجريــن يف الــرشق )13 يف املائــة( ويف الغــرب )13 يف
ــاء ــة لوب ــة واالقتصادي ــار االجتاعي ــت اآلث ــة(. والزال  املائ
ــة ــن، خاص ــف املهاجري ــن ضع ــن مواط ــق م ــد تعّم  كوفي
 أولئــك الذيــن يعتمــدون عــى األعــال اليوميــة املتقطعــة
 ومــن خــرسوا مصــادر دخلهــم ومــن يفتقــرون إىل شــبكات
 أمــان اجتاعيــة قويــة. ويف أغلبيــة املواقــع التــي شــملتها
 مصفوفــة تتبــع النــزوح بالتقييــم )نســبة 90 يف املائــة مــن
 املواقــع( فيــا بن شــهري يوليــو وســبتمرب، أفــاد املهاجرون
 الذيــن يعتمــدون عــى فــرص العمــل اليومــي فيهــا أنّهــم
 قــد تــّرروا مــن الوبــاء. وهــي نســبة تقــّل بعــض الــيء
 عــن النســبة املســجلة يف شــهر مايــو )95 يف املائــة( أو
 يونيــو )93 يف املائــة(. وتظــّل البطالــة ومحدوديــة الوصــول
 إىل مصــادر كســب الــرزق أهــم األخطــار التــي تعّمــق مــن
ــر ــد أظه ــذا وق ــا. ه ــن يف ليبي ــف املهاجري ــن ضع  مواط
 تحليــل مصفوفــة تتبــع النــزوح للبيانــات أّن إمكانيــة
ــدرة ــة والق ــة الصحي ــل الرعاي ــات مث ــول إىل الخدم  الوص
 عــى توفــري االحتياجــات األساســية مــن مــواد غــري غذائيــة
ــة، ــة الصحي ــي والنظاف ــرصف الصح ــاه وال ــات املي  وخدم
ــل ــت متثّ ــم كان ــكن املالئ ــى الس ــول ع ــب الحص  إىل جان
 باســتمرار إشــكاليات يعــاين منهــا املهاجــرون العاطلــن عــن

 خــالل التقييــم األخــري الــذي شــمل الفــرة املراوحــة بــن
 شــهري يوليــو وســبتمرب، أفــاد عــدد أقــّل مــن املهاجريــن
 عــن كونهــم غــري قادريــن عــى التنقــل إىل مــكان العمــل
ــث ــل البح ــن أج ــا م ــكنون فيه ــي يس ــات الت  أو يف البلدي
 عــن فــرص لكســب الــرزق )13 يف املائــة( يف مقارنــة
يف  34( مايــو  بشــهر  أو  املائــة(  يف   23( يونيــو   بشــهر 
املائــة(. وعــى الرغــم مــن التخفيــف  يف بعــض اإلجــراءات

.

.

.

.

.

.

 يسكن فيه خالل الثالثن يوما التي سبقت الدراسة

19%

 هــذا وقــد ُســّجل أكــر مــن 4.800 مهاجــرا عالقــا يف ليبيــا
 يف برنامــج العــودة الطوعيــة اإلنســانية الخــاّص باملنظمــة
ــط ــم وس ــودة إىل أوطانه ــل الع ــن أج ــرة م ــة للهج  الدولي
ــريوس ــدي لف ــل التص ــن أج ــت م ــي فُرض ــدات الت  التقيي
االجتاعيــة واآلثــار  وبــاء كوفيــد 19  إّن   كوفيــد 19.  
ــد ــب إجــراءات التقيي ــه، إىل جان ــة عن ــة املرتب  واالقتصادي
ــري يف أن ــدور كب ــع ب ــل أن تظل ــن املحتم ــل، م ــى التنق  ع
ــت، ــس الوق ــا. ويف نف ــن يف ليبي ــرون عالق ــح املهاج  يصب
 أضــاف الوبــاء مزيــدا مــن التعقيــدات عــى برنامــج العودة
ــاة بالنســبة ــان الحي ــل رشي ــذي ميثّ ــة ال اإلنســانية الطوعي

 اآلثار االجتماعية واالقتصادية لكوفيد 19

عن النسبة التي سبقت بداية أزمة وباء كوفيد 19

 وذكــرت النســبة الكــربى مــن املهاجريــن املســتطلعن
 أنهــا تعمــل يف قطاعــات تُعتــرب مــن بــن القطاعــات التــي
 تفــرض مخاطــرا أكــرب عــى الصّحــة والســالمة وتوفّــر
ــة. ــوء املعامل ــتغالل وس ــف واالس ــّد العن ــّل ض ــة أق  حاي
 ومتثّــل هــذه القطاعــات قطــاع البنــاء )31 يف املائــة(
واألعــال املائــة(  يف   11( البحــري  والصيــد   والفالحــة 
واملصانــع املائــة(  يف   11( الرعايــة  وأعــال   املنزليــة 
 والتصنيــع )8 يف املائــة( والبيــع بالتجزئــة )6 يف املائــة(. أّمــا
 بقيــة املهاجريــن )نســبة 35 يف املائــة( فهــم يشــتغلون يف
 وظائــف أخــرى يف املطابــخ وميكانيــكا الســيارات والخياطة
 والحالقــة. وتتجــاوز مزايــا تأمــن ُســبُل العيــش يف تأثريهــا
 االســتقرار املــايل لتشــمل اآلثــار النفســية واالجتاعيــة
االجتاعيــة الشــبكات  وإثــراء  الرفاهيــة  زيــادة   مثــل 

 نسبة البطالة

ي
ة بداية انتشار الوباء )17 �ف ي مقارنة بف�ت

ي المائة �ف
 وهي أعىل بنسبة 4 �ف

ي
اير 2020( وأد�ف من النسبة المسجلة �ف  المائة( )الجولة 29، يناير- ف�ب

ي المائة( )يوليو- أغسطس 2020
  )الجولة 32 )27 �ف

والشعور باالعتزاز والكرامة وتحقيق استقاللية أكرب

.عليهم بعد أن رصد هؤالء امليرّسين سيارات عسكرية

إىل املهاجرين الذين يرغبون يف العودة إىل أوطانهم.

ــا تشــتّد ــرزق تظــّل محــدودة بين إالّ أّن فــرص كســب ال

العمل بنسبة أكرب بكثري من املهاجرين الذين يعملون

، 

.

.

)



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 33 ف 6مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

وح للبيانات ف ي 2 عدد المهاجرين وفقا للمناطق خالل الجولة 33 من تجميع مصفوفة تتبع ال�ف
 الرسم البيا�ف

Alkufra

Ghat Ubari

Misrata

Sebha

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

83,940

11,400

9,380

12,750

6,885

10,310
57,425

8,730

13,165

5,936

19,331

7,021

8,487

32,434

31,709

71,673

31,953

24,680

41,247

41,640

26,405 17,645



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 33 ف 7مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

كيبة الديمغرافية  أبرز 5 جنسيات ال�ت

ف بذويــهمأطفال  مصحوب�ي

رجال

ف بذويــهم  غ�ي مصحوب�ي

نساء

بالغون

8%
7%

81%

2%

10%

93%

 بلدية

ة
ّ
محل

ي
المهاجرون موجودون �ف

ن للمعلومات  مقابلة مع مزودين رئيسي�ي

100

579
)تتبع التنقل، الجولة 33(

من أصل 100

من أصل 667
2.148

 تغطية
100%

أبرز النتائج

 574,146 توزيــــع المهاجرين وفقا للمناطق الجغرافية
ي ليبيا

 مهاجرا �ف

 الجولة 33 )يوليو - أغسطس 2020

1,161 USD

31%

تكاليف الهجرة )المتوسط للفرد

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

 المصدر الرئيسي لدخل أ�هم

: 

(

(

غرب
51%

31%81%
جنوب شرق

النيجر

م�

تشاد

نيج�يا

السودان

20%

17%

15%

14%

7% 7%



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 33 ف 8مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 االحتياجات
 اإلنسانية

النفسي والدعم  النفسية  الصحة  فريق  زار  العقلية،  للصحة  العالمي  اليوم  ي 
�ف  الصورة: 

السودانية األ�  وجدت  حيث  ور،  ف ج�ف ي 
�ف طرابلس  ضواحي  ي 

�ف مهاجرة  أ�ة   واالجتماعي 

ي
�ف المتواصل  اع  ف وال�ف  19 كوفيد  لوباء  واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار  مواجهة  ي 

 و�ف
والخوف واإلحباط  والعجز  باليأس  شعور  ينتابهم  أنه  المهاجرين  من  العديد  أفاد   ليبيا، 
االحتياجات لهذه  واالجتماعي  النفسي  والدعم  النفسية  الصحة  فريق  ويستجيب   والعزلة. 
النفسية التوعية  حمالت  وتقديم  محالتهم  ي 

�ف المهاجرين  إىل  الوصول  خالل   من 
من للمهاجرين  آمن  فضاء  خلق  إىل  الخدمات  هذه  وترمي  الفنون.  وأنشطة   واالجتماعية 

ي الصورة)، قرأ فريق الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي قصصا
 وأثناء هذه الزيارة )�ف

ن األ�
ّ
ي تمك ة من إنتاج األمم المتحدة عىل مسامع األطفال وناقصوا الُسُبَل العملية ال�ت  قص�ي

ي واجهت األ� ر الفريق دعما نفسيا وأقّر بالصعوبات ال�ت
ّ
ب عىل الضغوطات. ووف

ّ
 من التغل

 فريق موارد المهاجرين وآلية االستجابة تقديم مواد إغاثة أساسية وتسجيل
ّ

 مؤّخرا، فيما توىل
المهاجرين من أجل أن يستفيدوا من المساعدات مستقبال

ي / المنظمة الدولية للهجرة ليبيا 2020 © 
مؤيد الزغدا�ف

.مسكنا لها، لكنها كانت منعزلة وبمنأى عن الوصول إىل الخدمات اإلنسانية

ة .أجل التعب�ي عن أنفسهم والحصول عىل الدعم الذي يحتاجون إليه خالل هذه الف�ت

.



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 33 ف 9مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 مواطن ضعف المهاجرين واالحتياجات اإلنسانية

ي 3 أبرز االحتياجات اإلنسانية للمهاجرين وفقا للمناطق
 الرسم البيا�ف

 إّن تحليــل قســم تتبــع التنقــل مــن مصفوفــة تتبــع النــزوح
ــى ــة ع ــة املطّول ــاء واألزم ــريات الوب ــد تأث ــات يؤكّ  للبيان
 قــدرة املهاجريــن عــى الوصــول إىل الخدمــات وتلبيــة
 احتياجاتهــم األساســية. وقــد متحــورت هــذه االحتياجــات
ــواد ــة( وامل ــة )84 يف املائ ــات الصحي ــري الخدم ــول توف  ح
 غــري الغذائيــة )48 يف املائــة( واملســكن )1 يف املائــة(،
ــة ــي والنظاف ــرصف الصح ــاه وال ــات املي ــى خدم ــال ع  فض
ــالل 2.148 ــن خ ــك م ــل إىل ذل ــّم التوّص ــد ت ــة. وق  الصحي
ــة مــع املزوديــن الرئيســين للبيانــات خــالل شــهري  مقابل
 ســبتمرب وأكتوبــر 2020. وزيــادة عــى ذلــك، ال يــزال
ــبة إىل ــق بالنس ــدر قل ــل مص ــذايئ ميثّ ــن الغ ــدام األم  انع
 املهاجريــن. وقــد اســتخلصت دراســة قامــت بهــا مصفوفــة
ــو مــن ســنة 2020 إىل ــا يف شــهر ماي ــزوح يف ليبي ــع الن  تتب
 أّن نســبة 32 يف املائــة مــن املهاجريــن تعــاين مــن نقــص يف
 اســتهالك الغــذاء )مســتوى ضعيــف/ عــى الحــّد(. وميثّــل
 هــذا الرقــم ارتفاعــا طفيفــا يف مقارنــة باملســتوى املســّجل
ــي ــة العامل ــج األغذي ــا برنام ــة قاده ــا لدراس  يف 2019 وفق
 باالشــراك مــع املنظمــة الدوليــة للهجــرة. وتظهــر الخريطــة

 عــىل تحّمــل تكاليــف الخدمــات المطلوبــة، مثــل الرعايــة 
 الصحيــة والســكن وتوفــ�ي المــواد عــىل غــرار الغــذاء والمــواد
وح ف ز تحليــل مصفوفــة تتبــع الــ�ف  غــ�ي الغذائيــة إليهــم. ويــ�ب
كانــت العمــل  عــن  ف  العاطلــ�ي المهاجريــن  أّن   للبيانــات 
هــم مــن المهاجريــن  حالتهــم أســوء بكثــ�ي وباســتمرار مــن غ�ي
الخدمــات إىل  بالوصــول  ــق 

ّ
يتعل فيمــا  يعملــون،   الذيــن 

الميــاه وخدمــات  الغذائيــة  غــ�ي  المــواد  مثــل   األساســية 
 والــرف الصــحي والنظافــة الصحيــة، عــالوة عــىل توفــ�ي

 الســكن الالئــق لهــم. وبصفــة عاّمــة، ذكــرت نســبة زادت
ف المســتطلع�ي للمهاجريــن  اإلجمــاىلي  العــدد  نصــف   عــن 

ي المائــة( أّن الصعوبــات الماليــة تمّثــل واحــدة
 )نســبة 52 �ف

ي زمــن
ي يعانــون منهــا �ف ف اإلشــكاليات األساســية الــ�ت  مــن بــ�ي

 الدراســة، وهــذه النســبة قريبــة جــدا مــن النســبة المســّجلة
ي المائــة

البيانــات )51 �ف ي الجولــة الســابقة مــن تجميــع 
 (.�ف

. 

. 

. 

المزوديــن مــع  المقابــالت  أظهــرت  ذلــك،  إىل   وباإلضافــة 
ف للبيانات أّن عدم القدرة عىل الوصول إىل المواد  الرئيسي�ي
ــة المســاكن المتاحــة، عــالوة عــىل نقــص

ّ
 غــ�ي الغذائيــة، وقل

 الميــاه المتوفــرة مــن الشــبكات العموميــة تمثــل إشــكاليات
األساســية الحتياجاتهــم  المهاجريــن  تلبيــة  تعيــق   .أخــرى 

Azzawya
الصحة السكن

المياه و الصرف الصحي

التعليم

المواد الغير الغذائية

المساعدة في المجال القانوني

الغذاء األمن

بنغازي

المرج الجبل األخضر

درنة

طبرق

اجدابيا

سرت

الكفرة

مرزق

مفتاح الخريطة

الجفرة

سبها

غاتأوباري

وادي الشاطئ

الجبل الغربي
نالوت

زوارة

الزاوية

مصراتة

المرقب

طرابلس

الجفارة

1

1

أدناه االحتياجات اإلنسانية األساسية وفقا للمناطق

 وقــد ذكــر المــزودون الرئيســيون للبيانــات أّن اإلشــكاليات
الوفــاء ي 

�ف عمومــا  المهاجريــن  تواجــه  ي  الــ�ت األساســية 

قدرتهــم  بعــدم  مرتبطــة  األساســية كانــت  باحتياجاتهــم 
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 الصحة

84%

44%

 من املهاجرين الذين ذكروا أنّه ال ميكنهم الوصول إىل

 مرافق الرعاية الصحية أفادوا أّن تكلفة هذه الخدمات

كانت من بن اإلشكاليات الرئيسية التي واجهتهم

 من املهاجرين لذين ذكروا أنّه ال ميكنهم الوصول إىل مرافق

 الرعاية الصحية أفادوا أّن الوصول اآلمن إىل هذه املرافق

كان من بن اإلشكاليات الرئيسية التي واجهتهم

ي 3 إمكانية وصول المهاجرين إىل الخدمات الصحية
 الرسم البيا�ف

) )عينة تتكون من 1.981 مستطلع

 متاشــيا مــع التقاريــر الســابقة، ال زال الوصــول إىل الخدمات
 الصحيــة ميثّــل إشــكالية تواجــه أغلبيــة املهاجريــن. فأكــر
 مــن ثلثــي املهاجريــن )نســبة 69 يف املائــة( لديهــم إمكانية
 وصــول محــدودة إىل منعدمــة إىل الخدمــات الصحيــة،
ــب ــت املناس ــب وذي التوقي ــخيص املناس ــا التش ــا فيه  مب
البيــاين 4(. هــذا ومثّلــت  والتحليــل والعــالج )الرســم 
ــة ــة الصحي ــل تكاليــف خدمــات الرعاي  القــدرة عــى تحّم
 مشــكلة لــدى نســبة هاّمــة مــن املهاجريــن غــري القادريــن
 عــى الوصــول إىل هــذه الخدمــات )نســبة 84 يف املائــة( يف
 مقارنــة بالجــوالت الســابقة مــن تجميــع البيانــات )77 يف
 املائــة(. وميكــن أن يكــون املهاجرون مســتبعدين أو خائفن
 مــن طلــب العــالج الذيــن هــم يف حاجــة إليــه وخدمــات

ــزوح، ــع الن ــة تتب ــابقة ملصفوف ــر الس ــع التقاري ــيا م  ومتاش
 ذكــرت نســبة كبــرية مــن املهاجريــن املتواجديــن يف الغــرب
 )81 يف املائــة( ويف الجنــوب )66 يف املائــة( أّن لديها إمكانية
 وصــول محــدودة إىل منعدمــة إىل مرافــق الرعايــة الصحيــة
 يف مقارنــة بغريهــم مــن املهاجريــن يف الغــرب )43 يف
 املائــة(. كــا أبــرز تحليــل مصفوفــة تتبــع النــزوح للبيانــات
يســتطيعون ال  العمــل  عــن  العاطلــن  املهاجريــن   أّن 
 الوصــول إىل الخدمــات الصحيــة أو لديهــم إمكانيــة وصــول
 محــدودة إىل هــذه الخدمــات بدرجــة كبــرية )77 يف املائــة(
الذيــن يعملــون )67 يف املائــة  يف مقارنــة باملهاجريــن 

وعى الرغم من ذلك، افتتح مركز مؤقت للعزل يف سبها

ــات ــين للبيان ــن الرئيس ــدد املزودي ــف ع ــاد نص ــد أف  وق
 الذيــن أجــروا االســتطالع فيــا بــن شــهري يوليــو وســبتمرب
 أّن املرافــق الصحيــة يف البلديــات التــي يعيشــون فيهــا
ــام ــبعة أي ــر س ــالل آخ ــة خ ــة أو مغلق ــا معطّل ــت إّم  كان
 التــي ســبقت الدراســة. ويــأيت ذلــك باالتســاق مــع التقييــم
الــذي أجرتــه مصفوفــة  املتعــدد القطاعــات للمواقــع 
ــن ــة م ــبة 46 يف املائ ــر أّن نس ــذي أظه ــزوح وال ــع الن  تتب
 املستشــفيات الخاضعــة للتقييــم كانــت إّمــا مفتوحــة
أنّهــا كانــت مغلقــة املائــة( أو   بصفــة جزئيــة )40 يف 
األربــع املرافــق  ظلّــت  الجنــوب،  ويف  املائــة(.   يف   6( 
ــبب ــة بس ــرة الدراس ــالل ف ــة خ ــزل مغلق ــة للع  املخّصص
نقــص مــواد الحايــة والطاقــم الطبــي واملعــدات الطبيــة

.

وزيــادة املهاجريــن.  فيهــم  مبــن  الســكانية،   الفئــات 
 عــى ذلــك، كانــت خدمــات الصحــة العقليــة املتوفــرة
 محــدودة للغايــة. وطــوال شــهري ســبتمرب وأكتوبــر اســتفاد
 املهاجــرون مــن خدمــات الصحــة العقليــة والدعــم النفــي
 واالجتاعــي عــرب أنشــطة متنوعــة منهــا االستشــارات
ــم ــات الدع ــية وجلس ــة النفس ــعافات األولي ــة واالس  الفردي
النفــي الوعــي  إلذكاء  دورات  جانــب  إىل   الجاعيــة، 
ــالل ــاد خ ــع اإلجه ــف م ــة التكي ــول كيفي ــي ح  واالجتاع
التــي واالجتاعيــة  النفســية  واألنشــطة   19  كوفيــد 
تعتمــد عــى الفنــون والتــي تســتهدف األطفــال فضــال

.

.

.)

.

الدعم االجتاعي من جرّاء وضعيتهم غري النظامية

ــهر ــهد ش ــانية، ش ــؤون اإلنس ــيق الش ــب تنس ــا ملكت  ووفق
 ســبتمرب أعــى درجة مــن التقييد عــى إمكانيــة الوصول إىل
 الخدمــات اإلنســانية وذلــك للشــهر الخمــس عــى التــوايل.
ــن يف ــى العامل ــداءات ع ــّدالت االعت ــى مع ــّجلت أع  وُس
ــق ــق يف مناط ــذه املراف ــودات يف ه ــى املوج ــة وع  الصح
 طرابلــس واملرقــب ومرصاتــه ورست يف الغــرب ويف أجدابيــا
 يف الــرشق. وبأكــر مــن 200 اعتــداء عــى مرافــق الرعايــة
 الصحيــة يف هــذه الســنة )بحلــول يــوم 31 أكتوبــر 2020(،
 احتلـّـت ليبيــا املرتبــة الثانيــة يف ترتيــب البلــدان مــن حيــث
 االعتــداءات عــى مرافــق الرعايــة الصحيــة. وباإلضافــة إىل
 محدوديــة الوصــول إىل مرافــق الرعايــة الصحيــة األساســية،
 ذكــرت منظمــة الصحــة العامليــة أّن فــريوس كوفيــد 19 قــد
ــع مــن مســتويات القلــق واإلجهــاد يف صفــوف جميــع  رفّ

عى اإلحالة إىل خدمات الرعاية الصحية العقلية

69%
 من ا�هاجرين

  لديهم إمكانية وصول

 محدودة إ� منعدمة

 إ� ا�رافق الصحية

65%
إمكانية وصول محدودة

31%

إمكانية وصول مطلقة

4%
إمكانية وصول منعدمة
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 خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

ــع،  أفــادت نســبة 25 يف املائــة مــن املهاجريــن، أّي الرب
ــح ــا مــن املــاء الصال ــا تعجــز عــن الوصــول إىل كفايته  أنّه
ــّل أكــر مــن ضعــف النســبة  للــرشب. وهــذه النســبة متث
 املســّجلة فيــا بــن شــهري ينايــر وفربايــر مــن ســنة
 2020 )11 يف املائــة(. وكانــت هــذه املشــكلة أشــّد وطــأة
 يف الجنــوب )بنســبة 40 يف املائــة( ويف الغــرب )23 يف
 املائــة( يف مقارنــة بالــرشق )8 يف املائــة( ويف صفــوف
يف املائــة(  يف   33( العمــل  عــن  العاطلــن  . املهاجريــن 

ــة ــون )23 يف املائ ــن يعمل ــن الذي ــة باملهاجري مقارن

.

.

 املواد غري الغذائية

.)

)

ي 5 احتياجات المهاجرين من المواد غ�ي الغذائية
الرسم البيا�ف

.)

.

الشبكات االجتاعية

 وذكــرت نســبة تزيــد عــن ُخُمــس املهاجريــن )22 يف املائة(
 أنـّـه إّمــا ال ميكنهــا الوصول إىل الشــبكات العموميــة للتزويد
 بامليــاه )بنســبة 8 يف املائــة( أو أنّــه قلّــا اســتطاعت ذلــك
 )بنســبة 15 يف املائــة(. وقــد حظيت األغلبيــة )78 يف املائة(
 بإمكانيــة الوصــول إىل امليــاه خــالل معظــم أيــام األســبوع
 )51 يف املائــة( أو بصفــة يوميــة )27 يف املائــة(. أما بالنســبة
ــه لديهــم وصــول منعــدم ــن ذكــروا أن ــن الذي  إىل املهاجري
ــدون ــم يعتم ــة فه ــاه العمومي ــبكات املي ــل إىل ش  أو قلي
ــاحنات ــأة )بنســبة 75 يف املائــة( أو ش  عــى امليــاه املعبّ
 التزويــد بامليــاه )بنســبة 20 يف املائــة( مــن أجــل ســّد
ــاه األنابيــب  احتياجاتهــم. وإّن عــدم وجــود توصيــالت ملي
ــد العديــد مــن  أو انقطــاع هــذه اإلمــدادات ميكــن أن يكبّ
ــد يحتاجــون ــم ق ــث إنّه ــة حي ــف إضافي ــن تكالي  املهاجري
 إىل اشــراء امليــاه مــن البائعــن بأســعار أعــى. هــذا ومتثـّـل
 جميــع التكاليــف املبــارشة وغــري املبــارشة املرتبطــة بامليــاه
 والنظافــة الصحيــة عائقــا أمــام وصــول املهاجريــن إىل
 امليــاه الصالحــة للــرشب. وزيــادة عــى ذلــك، ال متثّــل
ــادر ــأة مص ــاه املعبّ ــاحنات واملي ــا الش ــي تحمله ــاه الت  املي
 محّســنة مليــاه الــرشب التــي تتميّــز بالقــدرة عــى اإليصــال
ــا ــا وصنعه ــة تصميمه ــتناد إىل طريق ــاه باالس ــن للمي اآلم

امليــاه إمــدادات  إىل  الوصــول  إمكانيــة  انعــدام   إّن 
قــد واملنتظمــة  الكافيــة  الصحــي  الــرصف   وخدمــات 
 تؤثّــر ســلبا عــى صّحــة املهاجريــن ونظافتهــم الشــخصية
ــب ــة كــربى يف الرطي ــا مــن أهمي ــا له ــم الغــذايئ مل  وأمنه
ــادت ــد أف ــة.  وق ــخ واملحافظــة عــى النظاف  وإعــداد الطب
شــعورهم أّن  املهاجريــن  مــن  املائــة  يف   11  نســبة 
اإلشــكاليات بــن  مــن  كان  بالعطــش  أو   بالجــوع 
الدراســة اجــراء  زمــن  يف  منهــا  عانــوا  التــي  الثــالث 

ــة( ــرز االحتياجــات )بنســبة 57 يف املائ ــة أب ــت األغطي  كان
املهاجــرون ذكرهــا  التــي  الغذائيــة  غــري  املــواد   مــن 
النــزوح فيــا بــن تتبــع   يف املقابــالت مــع مصفوفــة 
عــى الضــوء  ســلّطوا  كــا  وأكتوبــر.  ســبتمرب   شــهري 
 حاجتهــم إىل املراتــب )47 يف املائــة( واملالبــس )33 يف
ــة(. ــة )30 يف املائ ــتلزمات النظاف ــى مس ــالوة ع ــة( ع  املائ
 وقــد فاقــت نســبة املهاجريــن العاطلــن عــن العمــل
99( الغذائيــة  غــري  املــواد  إىل  حاجــة  هــم يف   الذيــن 
يف املائــة( نســبة املهاجريــن الذيــن يعملــون لحســاب

 متاشــيا مــع التقاريــر الســابقة، أفــادت أغلبيــة املهاجريــن
ــّجعهم ــن ش ــر م ــوا أك ــم كان ــة( أّن أصدقاءه  )78 يف املائ
أو املائــة(  يف   39 )بنســبة  الهجــرة  قــرار  اتخــاذ   عــى 
املائــة(. وقــد )26 يف  أو خارجــه  الوطــن   عائالتهــم يف 
 فاقــت نســبة املهاجريــن الذيــن تلّقــوا تشــجيعا مــن
 أصدقائهــم وأفــراد أرستهــم بالوطــن )64 يف املائــة( نســبة
ــم ــراد أرسته ــم وأف ــّجعهم أصدقاؤه ــن ش ــن الذي  املهاجري
 الذيــن يعيشــون خــارج الوطــن )14 يف املائــة(. فيــا
 كانــت األقليــة قــد جــاءت إىل ليبيــا بتحفيــز مــن امليرّسيــن
 )نســبة 2 يف املائــة( وباعثــي املشــاريع )3 يف املائــة( أو

 وفيــا قالــت نســبة قليلــة مــن املهاجريــن أنّهــا قــد جــاءت
 مدفوعــة بتشــجيعات امليرّسيــن يف درجــة أوىل، أكّــدت
ــات ــأت إىل خدم ــد لج ــا ق ــم أنّه ــة منه ــبة 66 يف املائ  نس
ــن ــن الذي ــبة املهاجري ــت نس ــد فاق ــن. وق ــك امليرّسي  أولئ
ــن ــم امليرّسي ــة(  بتنظي  ســافروا يف مجموعــات )71 يف املائ
ــن )29 ــم وحيدي ــادروا وطنه ــن غ ــن الذي ــبة املهاجري  نس
ــات ــن إىل خدم ــة املهاجري ــأت أغلبي ــد لج ــة(. وق  يف املائ
 امليرّسيــن مــن أجــل توفــري النقــل )89 يف املائــة(، وعبــور
 املناطــق الخطــرية )40 يف املائــة( ومــن أجــل تــويّل مســائل
 الســكن )36 يف املائــة( والغــذاء وامليــاه )35 يف املائــة(.
 فيــا أفــادت نســبة قليلــة مــن املهاجريــن أنّهــا قــد
 لجــأت إىل امليرّسيــن مــن أجــل الحصــول عــى املعلومــات
الرحلــة أثنــاء  املائــة(  يف   16( واألمــن  املائــة(  يف   19(

 أغلبية املهاجرين )نسبة 78 يف املائة( تلّقوا تشجيعا
 التخاذ قرار الهجرة من األغلب من أصدقائهم وأفراد

أرستهم سواء يف أوطانهم أو يف الخارج

‘‘
.

.الغري )84 يف املائة( أو لحساب أنفسهم )76 يف املائة

57% 33%

47% 30%

 ا��بس أغطية

 منتجات للنظافة مراتب

قادة املجتمعات املحلية )أقل من 1 يف املائة
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 من املهاجرين أفادوا أنّهم يعيشون يف ظروف
 شديدة االكتظاظ )وفقا لدراسة أجرتها مصفوفة تتبع

)النزوح

39%

 السكن

ــة ــش أغلبي ــزوح، يعي ــع الن ــة تتب ــات مصفوف ــا لبيان  وفق
 املهاجريــن )نســبة 76 يف املائــة( يف مســاكن مســتأجرة
ــم )66 يف ــرب منه ــبة األك ــوىّل النس ــاين 6(. وتت ــم البي  )الرس
 املائــة( دفــع اإليجــار فيــا يتكّفــل املشــغلون والغــري بدفــع
ــت ــد فاق ــذا وق ــا. ه ــة تباع ــبة 8 و2 يف املائ ــار لنس  اإليج
 نســبة املهاجريــن املوجوديــن يف املناطــق الحريــة والذين
 يســكنون يف مســاكن مســتأجرة )نســبة 80 يف املائة( نســبة
 املهاجريــن يف املناطــق الريفيــة )64 يف املائــة(. كــا أفــادت
 نســبة أكــرب مــن املهاجريــن مّمــن يتواجــدون يف املناطــق
ــا تقيــم يف أماكــن عملهــا أو يف  الريفيــة )15 يف املائــة( أنّه
ــن ــة باملهاجري ــة( يف مقارن ــة )10 يف املائ ــاكن جاعي  مس
 الذيــن يعيشــون يف املناطــق الحريــة )9 و6 يف املائــة
ــون ــن يعيش ــن الذي ــبة املهاجري ــت نس ــا فاق ــا(. ك  تباع
 يف الريــف يف مســاكن مســتأجرة يتــوىل املشــغل )12 يف
ــن ــن الذي ــع إيجارهــا نســبة املهاجري ــة( أو الغــري دف  املائ
يعيشــون يف األوســاط الحريــة )7 و1 يف املائــة تباعــا

ــكن ــة س ــا لوضعي ــزوح تقيي ــع الن ــة تتب ــرت مصفوف  أج
تســع مناطــق  يف  الحريــة  األوســاط  يف   املهاجريــن 
إطــار ويف  ومرصاتــه.  وبنغــازي  طرابلــس  يف   بلديــات 
ــق، ــكن الالئ ــاد للمس ــتة أبع ــط بس ــث ارتب ــل حدي  تحلي
ــة ــة أو مالمئ ــا مالمئ ــن باعتباره ــت مســاكن املهاجري  ُصّنف
 بعــض الــيء. وعــى الرغــم مــن ذلــك، تــم تحديــد عديــد
ــبة ــكنية املناس ــاحة الس ــة باملس ــكاليات املتعلق ــن اإلش  م
 وجــودة الهيــكل وضــان االســتئجار والقــدرة عــى تحّمــل
ــة الوصــول إىل ــا، فضــال عــى إمكاني ــف إىل حــّد م  التكالي

.

.
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 وفقــا لربنامــج الغــذاء العاملــي، تظــّل إمكانيــة الوصــول إىل
ــواد ــص امل ــاع األســعار ونق ــذاء محــدودة بســبب ارتف  الغ
 الغذائيــة املتوفــرة إىل جانــب عوامــل أخــرى.  واســتخلص
 برنامــج الغــذاء العاملــي مــن التقييــات الرسيعــة أّن
 واحــدا مــن كّل الجئــن اثنــن وطالبَــي لجــوء يف املتوســط
 يعــاين مــن مســتويات ضعيفــة أو عــى الحــّد مــن اســتهالك
 الغــذاء وقــد جــرى تحديدهــم يف يف طرابلــس ويف مناطــق
 أخــرى خــارج طرابلــس، منهــا الزاويــة ومرصاتــه وبنغــازي
ــة املســتطلعن ــادت أغلبي ــك، أف ــة إىل ذل  وزوارة. وباإلضاف
ــن ــتغناء ع ــل االس ــلبية مث ــأ إىل اســراتيجيات س ــا تلج  أنّه
ــذاء. ــص الغ ــع نق ــف م ــن أجــل التكي ــات م  بعــض الوجب
 وفيــا انخفضــت أســعار املــواد الغذائية والســلع األساســية
 األخــرى انخفاضــا طفيفــا خــالل شــهر ســبتمرب يف مقارنــة
ــهر ــالل ش ــاع خ ــعار لالرتف ــادت األس ــطس، ع ــهر أغس  بش
ــتويات ــة باملس ــة يف مقارن ــن 14 يف املائ ــر م ــر بأك أكتوب

امليــاه الصالحــة للرشب واملرافق الصحية املحّســنة

 وقــد أفــادت نســبة 39 يف املائــة مــن املهاجرين أنها تســكن
 وســط ظــروف شــديدة االكتظــاظ، أي أّن كّل غرفــة صالحــة
ــروف ــدّل ظ ــخاص. وت ــتة أش ــن س ــر م ــّم أك ــكن تض  للس
 الســكن التــي تتميــز النعــدام االســتقرار وبشــّدة االكتظــاظ
ــد ــان االجتاعــي ومــن شــأنها أن تزي  عــى الفقــر والحرم
 مــن خطــر اإلصابــة بكوفيــد 19 وبتفــّي الفــريوس، خاّصــة
 مــع انعــدام إمكانيــة الوصــول إىل امليــاه وخدمــات الــرصف
ــة 33 ــتطالعات الجول ــتخلصات اس ــلّطت مس ــي. س  الصح
ــاء ــل أرج ــن يف كام ــن املهاجري ــة م ــبة 98 يف املائ  أّن نس
ــة( – مــع ــة )ذات مســاحات مختلف ــا يتشــاركون غرف  ليبي
ــم ــة منه 4 إىل 10 أشــخاص بالنســبة إىل نســبة 67 يف املائ

 إّن الوضعيــة التشــغيلية واالقتصاديــة وخطــط الهجــرة
ــا تســاهم يف ــدو أنّه ــل يب ــل عوام ــي متثّ ــوع االجتاع  والن
ــه. ويف ــق وتأمين ــكن الئ ــول إىل املس ــة الوص ــد صعوب  تزاي
ــل ــن أن يجع ــق ميك ــري الئ ــكن غ ــش يف مس ــل، العي  املقاب
 املهاجريــن عرضــة لظــروف غــري صّحيــة وغــري آمنــة
واســتغاللية، وهــو مــا يعّمــق مــن املســتوى العــاّم لضعفهم

ي 6 أنواع مساكن المهاجرين
 الرسم البيا�ف

األمن الغذايئ

 وقــد أفــادت نســبة 40 يف املائــة مــن املزوديــن الرئيســين
 للمعلومــات الذيــن شــاركوا يف االســتطالع فيــا بــن شــهري
 يوليــو وســبتمرب أّن أســعار املــواد الغذائيــة وغــري الغذائيــة
ــل ــا قب ــتويات م ــة مبس ــت يف مقارن ــد ارتفع ــية ق  األساس
 انتشــار الوبــاء. فقد ذكرت نســبة 38 يف املائة مــن املزودين
 الرئيســين للمعلومــات املســتطلعن يف مايــو ارتفــاع أســعار
 هــذه املــواد وبلغــت النســبة 78 يف املائــة مــن املزوديــن
خــالل شــهر مايــو يف مقارنــة بالفــرة التــي ســبقت األزمــة

مساكن أخرى

 يف مساكن مستأجرة يتوىل املشغل

 دفع تكاليف اإليجار

 يف أماكن العمل

 يف مساكن جاعية

6%
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 مساكن مستأجرة يتوىل

 املهاجر دفع اإليجار

72%

49%

 مساكن مستأجرة يتوىل

 املهاجر دفع اإليجار

مساكن أخرى

 يف أماكن العمل

 يف مساكن مستأجرة يتوىل املشغل

 دفع تكاليف اإليجار

 يف مساكن جاعية
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 املهاجرون يف ليبيا

 الصورة: خالل شهر سبتمرب، قّدمت الفرق
 الطبية للمنظمة الدولية للهجرة عرب آلية موارد
 املهاجرين واالستجابة فحوصات طبية لـ 2.553

 مهاجرا )1.868 رجال و685 امرأة( يف زوارة
 وسبها والقطرون وطرابلس وبني وليد ومكتب

 حي األندلس وقامت بإحالة 43 مهاجرا إىل
 املستشفى.  هذا وأجرت الفرق الطبية الخاصة
 باملنظمة الدولية للهجرة أيضا جلسات لزيادة

 الوعي يف مجال الصحة يف هذه املناطق ووزعت
 مواد إعالمية وتعليمية وتواصلية حول كوفيد

 19. ويف الصورة مهاجر سوداين يبلغ من العمر
 26 سنة جاء إىل ليبيا قبل أربع سنوات وهو

يعمل يف اسطبل يف ضواحي طرابلس

.

.
 نور مؤمن عبد الحكيم / املنظمة الدولية ©
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 تحليل تدفقات املهاجرين ومناطق وجودهم

 يستند تحليل أماكن وجود املهاجرين وتنقلهم إىل توجهات التنقل املالحظة عىل أرض الواقع خالل فرتة الدراسة

 جنوب ليبيا

 انخفــض عــدد املهاجريــن املتواجديــن يف بلديــة غــات
ــر ــبتمرب وأكتوب ــهري س ــن ش ــا ب ــة في ــبة 32 يف املائ  بنس
 )الجولــة 33( يف مقارنــة بشــهري يوليــو وأغســطس )الجولة
 32(، مــن 12.392 إىل 8.487 مهاجــرا. ومــن املرّجــح أن
 يعــود هــذا االنخفــاض إىل تفــي فــريوس كوفيــد 19
 يف املنطقــة خــالل فــرة الدراســة وللظــروف املعيشــية
 .الصعبــة مــن انقطــاع متكــّرر للكهربــاء وإلمــدادات امليــاه

. 

غات 

 سبها

 وفقــا للمالحظــات امليدانيــة، كان املهاجــرون يف بلديــة
 ســبها مــن بــن أكــر الفئــات تــّررا مــن انخفــاض فــرص
 العمــل العــريض بســبب وبــاء كوفيــد 19 واإلجــراءات
 املفّعلــة للتصــّدي لهــذا الوبــاء والتــي تشــمل اإلغــالق
ــاد ــد أف ــذا وق ــل. ه ــة التنق ــى حرك ــد ع ــزيئ والتقيي  الج
ــن ــوا متأثّري ــن قــد ظلّ ــون أّن املهاجري  املالحظــون امليداني
 بتدهــور الوضعيــة األمنيــة يف بلديــة ســبها خــالل شــهري
ــوادث ــن الح ــد م ــّجلت عدي ــد ُس ــر. وق ــبتمرب وأكتوب  س
 التــي تهــّدد ســالمة املهاجريــن. وباإلضافــة إىل ذلــك،
 ذكــر املهاجــرون أنّهــم يعانــون مــن نقــص يف الغــذاء
الســيولة توفّــر  ومحدوديــة  األســعار  ارتفــاع   بســبب 
ــال أو ــم كام ــتلمون أجره ــن يس ــى م ــر ع ــا يؤثّ ــو م  وه
 غــري كامــل نقــدا. وقــد تظافــرت كّل هــذه العوامــل
 . لتســاهم يف انخفــاض عــدد املهاجريــن بـــ15 يف املائــة

 رشق ليبيا

،2020 ســنة  مــن  وأكتوبــر  ســبتمرب  شــهري   خــالل 
 ارتفــع عــدد املهاجريــن بنســبة 4 يف املائــة يف مقارنــة
 بالجولــة 32، مــن 32.047 إىل 33.417 مهاجــرا. وميكــن
ــى ــتقرّا ع ــّل مس ــذي ظ ــي ال ــع األمن ــذا بالوض ــري ه تفس

 بنغازي

. 

 امساعد

 خــالل فــرة الدراســة، ارتفــع عــدد املهاجريــن املتواجديــن
 يف إمســاعد بصفــة ملحوظة مــن 230 إىل 625 مهاجرا، وقد
 يكــون ذلــك نتيجــة لفتــح نقطــة الدخــول إىل إمســاعد عى
 األغلــب، إىل جانــب اإلجــراءات املفّعلــة مــن أجــل تيســري
 الهجــرة خاّصــة بالنســبة إىل املرصيــن. وقد أفــاد املالحظون
 أّن أغلبيــة املهاجريــن الذيــن يعــربون عــرب إمســاعد ينــوون
متابعــة الســفر نحــو بنغــازي وطــربق والجبــل األخر وإىل

. 

مدار فرة الدراسة وبتحّسن توافر فرص العمل

ي 7 توزيــــع المهاجرين وفقا للمناطق الجغرافية
 الرسم البيا�ف

غرب
51%

31%81%
جنوب شرق

دول أخرى بحثا عن فرص اقتصادية وتشغيلية أفضل
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 غرب ليبيا

 مرصاته

ــرة ــالل ف ــتقرّا خ ــه مس ــن يف مرصات ــدد املهاجري ــّل ع  ظ
 الدراســة وعــى الرغــم مــن االســتقرار التدريجــي للوضــع
أعــداد أّن  إالّ  الكهربــاء،  إمــدادات  ولتحّســن   األمنــي 
ــد ــف ق ــاط التوظي ــّم رصدهــم يف نق ــن ت ــن الذي  املهاجري
 شــهدت انخفاضــا. وقد تســبّبت إجــراءات التقييــد املرتبطة
ــاه ــول املي ــاهم هط ــات وس ــع التجّمع ــد 19 يف من  بكوفي

صرباته

. 

. 

 سواين بن آدم

 ســافر عــدد كبــري مــن املهاجريــن مــن الصومــال والنيجــر
 إىل ســواين بــن آدم مدفوعــن بتوفّــر فــرص العمــل يف
 البلديــة. ويف نفــس الوقــت، اســتمّر النازحــون الليبيــون يف
ــم. ــة ممتلكاته ــادة تهيئ ــن آدم وإلع ــواين ب ــودة إىل س  الع
 وقــد ارتفــع عــدد املهاجريــن املتواجديــن يف ســواين بن آدم
 بنســبة 30 يف املائــة يف مقارنــة بالجولــة 32، مــن 3.060 إىل
 3.990 مهاجــرا. وعــى الرغــم مــن أّن املالحظــن امليدانيــن
 قــد ذكــروا أّن وضــع املهاجريــن يف هــذه البلديــة كان
أفضــل مــن العديــد مــن بلديــات أخــرى، إالّ أّن املهاجريــن

 .يعانون من وصول محدود إىل مرافق الصحة

 أبو سليم

بلديــة يف  املوجوديــن  املهاجريــن  عــدد   ارتفــع 
32 بالجولــة  مقارنــة  يف  طفيفــا  ارتفاعــا  ســليم  أبــو 

مهاجــرا  20.880 إىل   20.050  .مــن 

فــرص توفّــر  ظــّل  امليدانيــن،  للمالحظــن   ووفقــا 
 .العمــل يف أبــو ســليم يجــذب املزيــد مــن املهاجريــن

يف اشتداد صعوبة الوصول إىل نقاط التوظيف

 انخفــض عــدد املهاجريــن املوجوديــن يف صرباتــه انخفاضــا
ــن 10.470 إىل 10.320 ــة 32، م ــة بالجول ــا يف مقارن  طفيف
ــي يف ــع األمن ــتقرار الوض ــن اس ــم م ــى الرغ ــرا. وع  مهاج
ــد ــادرة وق ــت ن ــل ظلّ ــرص العم ــة، إالّ أّن ف ــذه املنطق  ه
 ذكــر املهاجــرون أنّهــم يواجهــون صعوبــات يف تلبيــة
احتياجاتهــم األساســية ويف الوصــول إىل الخدمات األساســية
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 مسارات الهجرة إىل ليبيا

 ميثّــل هــذا القســم مــن تقريــر الهجــرة تحليــال ألبــرز
 مســارات الهجــرة التــي يســلكها املهاجــرون مــن مختلــف
 البلــدان للقــدوم إىل ليبيــا. ويســتند هــذا التحليــل إىل
ــع ــن يف املواق ــع املهاجري ــة م ــة الفردي ــتبيانات الكمي  االس
ــور املنتــرشة يف كامــل ــاط العب ــي تشــمل نق  األساســية الت
ــالل ــرة( خ ــق الهج ــد تدف ــتارات رص ــالد )اس ــاء الب  أرج
2020 ســنة  مــن  وأغســطس  ينايــر  شــهري  بــن  مــا 

وح  ف ي قادتها مصفوفة تتبع ال�ف ي اعتمدها المهاجرون الذين جرى استطالعهم ع�ب دراسة رصد التدفق ال�ت ي 8 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
 48 يف املائة من املهاجرين يف ليبيا قد وصوال مبارشة من النيجر أو قد عربوا من خاللها، مبا فيهم جميع املهاجرين الذين جاؤوا من

 .النيجر ومن بوركينا فاسو وغانا ومايل ونيجرييا

 ويظهــر تحليــل البيانــات املجّمعــة حــول املســارات أّن
ــا ــري يف كونه ــدور كب ــع ب ــا تضطل ــاورة لليبي ــدان املج  البل
بلــدان عبــور أيضــا إىل جانــب بلــدان مصــّدرة للمهاجريــن

وذلك بالنســبة إىل أغلبية املهاجرين يف ليبيا

ــط ــي ترب ــية الت ــارات الرئيس ــاه املس ــة أدن ــربز الخريط  ت
 ليبيــا بالبلــدان املجــاورة وبالبلــدان الرئيســية األخــرى
 التــي ينحــدر منهــا أصــل املهاجريــن املســتطلعن يف ليبيــا

.

.

.

15% - 5

5% - 1

أقل من 1%

أكثر من 20%

20% - 15

تنویھ

الفترة المشمولة بالتقریر

ھــذه الخریطــة ھــي لغــرض التوضیــح فقــط. األســماء

 

والحــدود فــي ھــذه الخریطــة ال تعنــي إقــرارا أو قبــوال
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  مسارات الهجرة إىل ليبيا: التحليل والتوّجهات

ــا دون عبــور  ســافر جميــع املهاجريــن الجزائريــن إىل ليبي
ــبة إىل 50 يف ــل )بالنس ــة نق ــن حافل ــى م ــث وع ــد ثال  بل
ــة( أو يف ســيارات ــة( أو جــّوا )بالنســبة إىل 25 يف املائ  املائ
 )بالنســبة إىل 25 يف املائــة(. وقــد أنفقــوا يف املتوّســط
 688 دوالرا أمريكيــا للفــرد الواحــد يف هــذه الرحلــة. وقــد
ــالت يف رشق ــن املقاب ــن الجزائري ــة املهاجري ــرى أغلبي  أج
ليبيــا )بالنســبة إىل 75 يف املائــة( ويف الغــرب )25 يف املائــة

 ســافر جميــع املهاجريــن مــن تشــاد إىل ليبيــا مبــارشة
 باســتخدام وســائل نقــل بريــة )ســيارات وشــاحنات أو
 حافــالت(، وهــي رحلــة بلغــت تكلفتهــا 892 يف املتوســط
 لــكل فــرد منهــم. وأفــادت األغلبيــة )نســبة 98 يف املائــة(
ــري رســمية. هــذا ــاط دخــول غ ــرب نق ــت ع ــد دخل ــا ق  أنّه
93 )نســبة  املهاجريــن يف مجموعــات   وســافر معظــم 
 يف املائــة( تضّمنــت أفــرادا مــن أقاربهــم أو مــن غــري
 األقــارب بالنســبة إىل 55 يف املائــة منهــم. أّمــا بالنســبة إىل
ــد ــاد فق ــن تش ــن م ــن الوافدي ــن املهاجري ــة م  41 يف املائ
ــافرت ــم. وس ــري أقربائه ــن غ ــراد م ــفر أف ــم يف الس  رافقه
ــم ــن أرسه ــراد م ــع أف ــة )4 يف املائــة( م  النســبة املتبقي
ــوع ــن مجم ــن م ــبة الثلث ــرت نس ــط. وأج ــم فق  أو أقاربه
يف املقابــالت  املائــة(  يف   65( املســتطلعن   املهاجريــن 

 الجزائر

.)

 بنغالدش

ــة( ــن مــن بنغــالدش )98 يف املائ ــة املهاجري  وصلــت أغلبي
 إىل ليبيــا جــّوا وعــرب نقــاط دخــول رســمية. وقــد ســافرت
 نســبة 43 يف املائــة مــن املهاجريــن لوحدهــا، وهــذه
 النســبة هــي األعــى يف مقارنــة بالجنســيات األخــرى
ــد ســلك املهاجــرون ــة. وق ــا عــدى الجنســية الجزائري  في
 مــن بنغــالدش ثــالث مســارات رئيســية للوصــول إىل ليبيــا
ــن اإلجــايل ــث ســافرت نســبة ُخمــس عــدد املهاجري  حي
ــدة ــة املتح ــارات العربي ــرب اإلم ــا ع ــة( إىل ليبي  )21 يف املائ
 وأنفقــوا يف املتوســط 2.760 دوالرا أمريكيــا للفــرد الواحــد.
ــة( إىل ــس )19 يف املائ ــارب الخم ــبة تٌق ــافرت نس ــا س  ك
 تركيــا قبــل التوّجــه نحــو ليبيــا وقــد كلّفتهــم هــذه الرحلــة
 4.500 دوالرا أمريكيــا يف املتوّســط للفــرد الواحــد. وبــادرت
العربيــة اإلمــارات  نحــو  بالســفر  املائــة   نســبة 13 يف 
ــت ــا. وبلغ ــول إىل ليبي ــل الوص ــرص قب ــّم إىل م ــدة ث  املتح
 تكلفــة هــذه الرحلــة 4.417 دوالرا أمريكيــا للفــرد الواحــد
 يف املتوســط. أّمــا النســبة املتبقيــة )47 يف املائــة( فقــد
ــد واإلمــارات  ســلكت مســارات متنوعــة منهــا قطــر والهن
 العربيــة املتحــدة والســودان واململكــة العربيــة الســعودية
 واألردن، أو عــرب مجموعــة مــن هــذه الــدول. وقــد أجــرى
 مــا يقــارب ثلثــي املهاجريــن مــن بنغــالدش )64 يف املائــة(
ــا، فيــا كانــت نســبة الثلــث )34  املقابــالت يف غــرب ليبي

(.يف املائة( يف الرشق وأقلّية يف الجنوب )2 يف املائة

بوركينافاسو

ــر ــرب النيج ــو ع ــا فاس ــن بوركين ــن م ــع املهاجري ــرب جمي  ع
 وصــوال إىل ليبيــا )بالنســبة إىل 97 يف املائــة(، فيــا ســافرت
 نســبة ضئيلــة )3 يف املائــة( نحــو نيجرييــا أّوال. وقــد أفــاد
ــوا ــم أنفق ــو أنه ــا فاس ــن بوركين ــون م ــرون القادم  املهاج
 1.110 دوالرا أمريكيــا للفــرد الواحد للوصــول إىل ليبيا. وقد
 أنفــق املهاجــرون الذيــن اتجهــوا إىل نيجرييــا يف األّول أقــّل
 بكثــري )650 دوالرا أمريكيــا( مــن غريهــم مــن املهاجريــن
 الذيــن ســافروا مبــارشة مــن النيجــر إىل ليبيــا )1.125 دوالرا
ــأوا إىل ــد لج ــم ق ــن أنّه ــع املهاجري ــر جمي ــا(. وذك  أمريكي
 وســائل نقــل بريــة يف ســفرهم )ســيارات أو شــاحنات(. كا
 أنهــم قــد دخلــوا عــرب منافــذ غــري رســمية )بالنســبة إىل 94
ــة( ــوب )79 يف املائ ــة يف الجن ــزت األغلبي ــة(. وتركّ  يف املائ
ــرب ــة( يف الغ ــة )21 يف املائ ــبة املتبقي ــت النس ــا كان في

 تشاد
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يف  93 )نســبة  املرصيــن  املهاجريــن  أغلبيــة   ســافرت 
 املائــة( إىل ليبيــا مبــارشة وأنفقــت يف املتوّســط 1.050
 دوالرا أمريكيــا للفــرد الواحــد. وعــربت نســبة ضئيلــة
 الســودان قبــل الدخــول إىل ليبيــا وبلغــت تكلفــة الرحلــة
 2.228 دوالرا أمريكيــا للفــرد. أّمــا النســبة املتبقيــة )2
ــا ســلكت مســارات متنّوعــة. ــادت أنّه ــة(، فقــد أف  يف املائ
ــا، فيــا  وأجــرى نصــف املهاجريــن املقابــالت يف رشق ليبي
 كانــت نســبة 43 يف املائــة يف الغــرب والبقيــة يف الجنــوب
ــن ــث م ــارب الثل ــبة تق ــرت نس ــة(. وذك ــبة 7 يف املائ  )نس
 املهاجريــن )30 يف املائــة( أنّهــا قــد دخلــت ليبيــا عــرب
 نقــاط دخــول غــري رســمية، فيــا اســتخدمت نســبة 67 يف
 املائــة نقــاط دخــول رســمية. وأفــادت أغلبيــة املهاجريــن
 املرصيــن )نســبة 85 يف املائــة( أنّهــا قــد ســافرت إىل ليبيــا
 يف مجموعــات تتكــون مــن أفــراد مــن أقاربهــم ومــن غــري
ــم. وبلغــت نســبة ــة منه ــارب بالنســبة إىل 60 يف املائ  األق
ــن املســافرين مــع أشــخاص ليســوا مــن أقربهــم  املهاجري
.نســبة 32 يف املائــة ومــع عائالتهــم فقــط نســبة 8 يف املائــة

 ماىلي

 جــاءت أغلبيــة املهاجريــن مــن مــايل عــرب النيجــر )بالنســبة
 إىل 48 يف املائــة(. وعــربت نســبة أقّل الجزائــر )24 يف املائة(
 أو بوركينــا فاســو والنيجــر )16 يف املائــة( وصــوال إىل ليبيــا.
 وأجــرت نســبة تزيــد عــن نصــف املهاجريــن املقابــالت يف
ــوب )55 يف املائــة( ونســبة 41 يف املائــة يف الغــرب  الجن
 ونســبة 3 يف املائــة يف الــرشق. ودخلــت أغلبيــة املهاجريــن
 )نســبة 97 يف املائــة( عــرب نقاط دخول غري رســمية وأنفقت
ــا يف املتوســط وفقــا إلفاداتهــا .حــوايل 1.454 دوالرا أمريكي
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يف  85 )نســبة  التونســين  املهاجريــن  أغلبيــة   أفــادت 
 املائــة( املســتطلعن يف ليبيــا أنّهــا قــد دخلــت عــرب نقــاط
ــة 293 ــط قيم ــا يف املتوس ــا كلّفه ــو م ــمية وه ــول رس  دخ
 دوالرا أمريكيــا للفــرد الواحــد. وذكــر جميــع املســتطلعن
 أنّهــم ســافروا باســتخدام وســائل نقــل بريــة )ســيارات أو
.  حافــالت( وتركّــزوا جميعــاً يف غــرب ليبيــا يف زمــن املقابلــة

 %  عدد المهاجرين الجنسية
%34        114,149النيجر 

%27           88,624تشاد
يا %11           38,215نيجير

%8           25,205غانا
%7           23,886مالي 

%2             8,160الصومال
يا %2             6,623إريير
%1             4,968غينيا

%1             4,126السنغال
%1             3,478بوركينا فاسو

%1             3,394إثيوبيا
%1             2,773كوت ديفوار

%1             2,575غامبيا
%1             2,482موريتانيا

ون %1             2,069الكامير
%1             1,724أخرى
%1             1,675زامبيا

%100        334,126 المجموع

 جــاء جميــع املهاجريــن مــن النيجــر تقريبــا )99 يف املائــة(
ــر، ــة الجزائ ــا عــربت النســبة املتبقي ــارشة، في ــا مب  إىل ليبي
 نيجرييــا أو تشــاد أّوال قبــل التوّجــه إىل ليبيــا. وقــّدرت
ــا للفــرد ــة بـــ997 دوالرا أمريكي  التكلفــة املتوســطة للرحل
 الواحــد. وأفــادت نســبة 12 يف املائــة مــن املهاجريــن
 أنّهــا قــد ســافرت مبفردهــا فيــا وصلــت النســبة املتبقيــة
ــافر ــؤالء، س ــن ه ــن ب ــة(.  وم ــات )88 يف املائ  يف مجموع
ــارب، ــري األق ــن غ ــم وم ــن أقاربه ــراد م ــع أف ــف م  النص
 وســافرت نســبة تقــّل قليــال عــن النصــف )47 يف املائة( مع
ــة )نســبة  أفــراد مــن غــري األقــارب. أمــا بالنســبة إىل األقليّ
ــا ــا يف رحلته ــن أرسته ــراد م ــا أف ــد رافقه ــة( فق  3 يف املائ
ــالت ــن املقاب ــف املهاجري ــن نص ــر م ــرى أك ــط. وأج  فق
ــبة 46 يف ــت نس ــا كان ــة(، في ــا )52 يف املائ ــرب ليبي  يف غ

 النيجر
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يا  نيج�ي

ــا )85 يف ــن نيجريي ــن م ــن الوافدي ــة املهاجري  عــربت أغلبي
ــت يف ــا وأنفق ــا إىل ليبي ــل وصوله ــر قب ــد النيج ــة( بل  املائ
ــرت ــد. وذك ــرد الواح ــا للف ــط 1.414 دوالرا أمريكي  املتوّس
 أقليّــة مــن املهاجريــن )نســبة 13 يف املائــة( أنّهــا قــد
 ســافرت مبــارشة إىل ليبيــا وأنفقــت يف املتوســط 1.090
ــة )2 ــبة املتبقي ــا النس ــد. أّم ــرد الواح ــا للف  دوالرا أمريكي
ــل ــر قب ــّم الجزائ ــر ث ــرب النيج ــافرت ع ــد س ــة(، فق  يف املائ
املهاجريــن نصــف  وأجــرى  هــذا  ليبيــا.  إىل   الوصــول 
 املقابــالت يف الغــرب ونســبة 45 يف املائــة يف الجنــوب، فيــا
 كانــت النســبة املتبقيــة )5 يف املائــة( يف الــرشق. وأفــادت
ــا  نســبة 8 يف املائــة مــن املهاجريــن القادمــن مــن نيجريي
 أنّهــم قــد ســافروا مبفردهــم، فيــا وصلــت النســبة املتبقية
 )92 يف املائــة( يف مجموعــات. ومــن بــن املهاجريــن الذيــن
 ســافروا يف مجموعات، كانت النســبة الكــربى )74 يف املائة(
ــا ــا، في ــري أقاربه ــن غ ــا وم ــن أقاربه ــراد م ــة بأف  مصحوب
ــراد مــن أقاربهــا ــة مســافرة مــع أف  كانــت النســبة املتبقي
(.فقــط )24 يف املائــة( أو مــن غــري األقــارب فقــط )2 يف املائة

 السودان

 ذكــرت أغلبيــة املهاجريــن الســودانين املســتطلعن يف
ــارشة ــا مب ــت إىل ليبي ــد وصل ــا ق ــة( أنّه ــا )92 يف املائ  ليبي
دوالرا  960 ذلــك  يف  وأنفقــت  آخــر  بلــد  عبــور   دون 
ــة(، ــة )نســبة 8 يف املائ ــا البقي ــرد الواحــد. أّم ــا للف  أمريكي
ــل أن ــر قب ــرص أو النيج ــاد أو م ــرب التش ــازت ع ــد اجت  فق
ــن ــة م ــبة 20 يف املائ ــادت نس ــذا وأف ــا. ه ــل إىل ليبي  تص
عــرب ليبيــا  دخلــت  قــد  أنهــا  الســودانين   املهاجريــن 
 نقــاط دخــول حدوديــة رســمية. ووصلــت نســبة 84
 يف املائــة منهــم يف مجموعــات تكّونــت يف أغلبهــا مــن
ــبة إىل 57 ــارب بالنس ــري األق ــن غ ــارب وم ــن األق ــراد م  أف
 يف املائــة ومــن أفــراد مــن غــري األقــارب حــرصا )بالنســبة
(.إىل 33 يف املائــة( أو مــن األقــارب فقــط )10 يف املائــة
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 الصــورة: مــع التزايــد الرسيــع لعــدد حــاالت اإلصابــة
ــهر الســتة ــدار األش ــى م ــا ع ــد 19 يف ليبي ــدة بكوفي  املؤك
 األخــرية، أطلــق املركــز الوطنــي الليبــي ملكافحــة األمــراض
 مجموعــة مــن حمــالت التوعيــة عــى مســتوى البلديــات
ــواء تفــّي الفــريوس. ويف شــهر ســبتمرب، ومــن ــة احت  لغاي
 أجــل زيــادة التوعيــة حــول فــريوس كوفيــد 19 يف صفــوف
 املهاجريــن، الذيــن كثــريا مــا يكــون وصولهــم للمعلومــات
 محــدودا، انضّمــت فــرق طبيــة تابعــة للمنظمــة الدوليــة
 للهجــرة إىل هــذه الحمــالت يف بلديــة ســوق الجمعــة.
 وقــد أطلــع موظّفــو املنظمــة مجتمعــات املهاجريــن حــول
 ُســبُل الوقايــة واألعــراض الرئيســية وعــن كيفيــة الوصــول
 إىل مقّدمــي الرعايــة الصحيــة. هــذا وقــد وزّعــت املنظمــة
 أيضــا مــواّد إعالميــة وتعليميــة وتواصليــة باللغــات العربية
ــة ــة والتيغراني ــة والفرنســية والهاوســا واألمهاري  واالنجليزي

            التحليل القائم
 عى املناطق
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 تحليل المناطق - التوزيــــع
 متاشــيا مــع التقاريــر الســابقة، تــّم إحصــاء نصــف العــدد
 اإلجــايل للمهاجريــن )نســبة 51 يف املائــة( يف ليبيــا يف
 املناطــق الغربيــة خــالل مــا بــن شــهري ســبتمرب وأكتوبــر
ــث )31 ــارب الثل ــت نســبة تق ــا كان  مــن ســنة 2020. في
 يف املائــة يف الــرشق ونســبة تقــّل عــن الخمــس )18 يف
 املائــة( يف الجنــوب. ويف بعــض الحــاالت، بــدأت اجــراءات
 التقييــد عــى التنقــل يف  التخفيــف خــالل فــرة الدراســة
ــاء ــار وب ــة انتش ــذ بداي ــابقة ومن ــهر الس ــة باألش  يف مقارن
ــذ شــهر ســبتمرب فُتحــت نقطــة الدخــول ــد 19. ومن  كوفي

ي ليبيا وفقا للمناطق )باالستناد
ي 10 أعداد المهاجرين �ف

 الرسم البيا�ف
 )إىل بيانات تتبع التنقل

 أّمــا نقطــة عبــور الحــدود الربيــة التــوم بــن ليبيــا والنيجــر
ــو ــهر ماي ــالل ش ــة خ ــة جزئي ــة بصف ــت مفتوح ــي كان  الت
فقــد جــرى إغالقهــا يف يونيــو ويوليــو  لتُفتــح مــن جديــد

.

.

الحدودية امساعد )مرص-ليبيا( أمام الدخول واملغادرة

يف أغسطس ولتبقى عى ذلك الحال يف شهر سبتمرب

نسبة المهاجرين عدد المهاجرينالمنطقة
وفقا للمنطقة

%15                  83,940طرابلس
%12                  71,673أجدابيا
%10                  57,425مرصاته
%7                  41,640الزاوية
%7                  41,247بنغازي
%6                  32,434سبها
%6                  31,953مرزق

ي %6                  31,709الجبل الغرب 
%5                  26,405الجفارة 
%4                  24,680الكفرة
%3                  19,331زوارة

%3                  17,645المرقب
%2                  13,165أوباري

%2                  12,750الجبل األخرصر
%2                  11,400الجفرة
%2                  10,310درنة 
%2                    9,380المرج
%2                    8,730رست
%1                    8,487غات

%1                    7,021وادي الشاطئ
ق %1                    6,885طب 
%1                    5,936نالوت

%100               574,146المجموع



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 33 ف 21مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 تحليل المناطق - جنسيات المهاجرين

 تظهــر الخريطــة أدنــاه أبــرز أربــع جنســيات للمهاجريــن
 وفقــا لتوزيعهــا يف مناطــق ليبيــا وذلــك باالســتناد إىل
شــهري خــالل  جمعــت  )التــي   33 الجولــة   بيانــات 
الرغــم وعــى   .)2020 ســنة  مــن  وأكتوبــر   ســبتمرب 
التنقــل حريــة  عــى  فرضــت  التــي  التقييــدات   مــن 
املهاجريــن أّن توزيــع  إالّ  بســبب فــريوس كوفيــد 19، 

ف أبرز 4 جنسيات للمهاجرين وفقا للمناطق   ي 11 خريطة تب�يّ
   الرسم البيا�ف

 وعــى ســبيل املثــال، ينحــدر أصــل أغلبيــة املهاجريــن
ــرزق ــن م ــة م ــة والغربي ــق الجنوبي ــن يف املناط  املتواجدي
 وســبها والجفــرة وأوبــاري ونالــوت والجبــل الغــريب وغــات
 مــن بلــد الجــوار النيجــر.   ويشــّكل املهاجــرون الوافــدون
 مــن تشــاد والســودان أكــرب مجموعــة مــن املهاجريــن
ــي تحــّد تشــاد  أغلــب ــن يف منطقــة الكفــرة الت  املوجودي

.

ــنجغرافيا وفقا للجنسيات ظّل متأثرا بالقرب الجغرايف. ــن املهاجري ــة م ــّم فئ ــن أه ــرون املرصي ــل املهاج  وميثّ
 يف املناطــق الجنوبيــة والغربيــة مــن ليبيــا عــى غــرار
ــا ــازي.  أّم ــربق وبنغ ــرج وط ــة وامل ــر ودرن ــل األخ  الجب
ومــن تونــس  مــن  الوافديــن  املهاجريــن  إىل   بالنســبة 
ــق ــن يف املناط ــة املهاجري ــون أغلبي ــم ال ميثّل ــر فه  الجزائ
 الحدوديــة ، بــل إّن نســبتهم ال تتجــاوز 1 يف املائــة أو

هي أقّل من ذلك. )1 يف املائة و 0.2 يف املائة تباعا(.

 والســودان مــن الشــال. أّمــا بالنســبة إىل املهاجريــن مــن
تشــاد فقــد كانــوا ثــاين أكــرب مجموعــة مــن املهاجريــن يف

املناطق الجنوبية والغربية مثل مرزق والجفرة

ــن يف منطقــة الكفــرة التــي تحــّد تشــاد  أغلــب املوجودي

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

32%
30%
18%
6%

57%
18%
16%
5%

35%
15%
9%
9%

14%
13%
13%
12%

45%
24%
10%
10%

46%
22%
12%
5%

47%
10%
7%
7%

النيجر
نيجيريا

مصر
بوركينا

21%
16%
15%
15%

النيجر
مصر
تشاد

نيجيريا

29%
26%
20%
6%

22%
19%
13%
11%

14%
13%
12%
12% 16%

15%
14%
11%

39%
18%
13%
11%

59%
16%
12%
10%

37%
13%
12%
12%

58%
21%
11%
4%

64%
23%
8%
3%

65%
23%
6%
4%21%

18%
15%
11%

20%
20%
14%
13%

النيجر
مصر
تشاد

السودان

50%
22%
20%
5%

18%
13%
12%
9%

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
تشاد
مصر

السودان

النيجر

تشاد
مصر

السودان

النيجر

تشاد
مصر

مالي
نيجيريا

تشاد

النيجر
السودان

مصر

تشاد

المغرب

السودان

النيجر

مصر
نيجيريا

تشاد

تشاد
النيجر

مصر
السودان

سوريا
تشاد

مصر
السودان

سوريا
تشاد

مصر
السودان

سوريا
بنغالديش

مصر
السودان

سوريا
تشاد

مصر
السودان

سوريا

تشاد

مصر

السودان

تشاد

غانا
مصر

السودان

النيجر
نيجيريا

تشاد
غانا

النيجر
نيجيريا

السودان
غامبيا

النيجر

نيجيريا

تشاد
السودان

السودان
تشاد
نيجر
غانا

تشاد

بنغالديش
مصر

سوريا
النيجر

مالي

نيجيريا
غانا



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 33 ف 22مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 تحليل مناطق األصل

ي ليبيا
ي 12 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: 1.146 مهاجر من ذوي جنسيات تعت�ب من ب�ي

 متاشــيا مــع التقاريــر الســابقة، شــّكل املهاجــرون الوافــدون
ــا مــرص والســودان( ــا فيه ــا )مب ــدان شــال أفريقي ــن بل  م
 أغلبيــة املهاجريــن املتواجديــن يف رشق ليبيــا )%58( بينــا
ــراء ــوب الصح ــدان جن ــن بل ــن م ــن الوافدي  كان املهاجري
 الكــربى )مثــل النيجــر وتشــاد( أغلبيــة املهاجريــن املركّزين
 يف جنــوب وغــرب ليبيــا )بنســبة %87 و%65 تباعــا(.
تجــدون يف الجــدول أدنــاه التقســيم الكامــل ملناطــق أصــل

 النقطــة إحــدى أهــّم مســارات الهجــرة والتــي تربــط
املقابــالت أكّــدت  أفريقيــا. وقــد   بــن شــال وغــرب 
عــدد انخفــاض  للبيانــات  الرئيســين  املزوديــن   مــع 
مقارنــة يف  مــرزق  يف  العبــور  مواقــع  يف   املهاجريــن 

.)

.

املهاجرين وفقا للمناطق الليبية )الرسم البياين 12

ــن ــور الحدوديةاســيّان الواقعــة ب ــّم إغــالق نقطــة العب  ت
 الجزائــر ومنطقــة غــات يف ليبيــا منــذ بدايــة انتشــار
)بكثري من متوسط نسبة البطالة يف ليبيا )21 يف املائةالوبــاء وظلّــت مغلقــة خــالل شــهر ســبتمرب. ومتثـّـل هــذه

ــد ــن تقيي ــة ع ــلبية املرتب ــار الس ــا اآلث ــت أيض ــا أثبت  ك
 التنقــل فيــا يتعلــق بُســبُل كســب الــرزق خاّصة بالنســبة
ــد ــة. هــذا وق ــن أعــال مؤقّت ــن ع ــن الباحث  إىل املهاجري
ــرب ــة( أك ــوب )41 يف املائ ــة يف الجن ــبة البطال ــت نس كان

مبســتويات الفــرة التــي ســبقت انتشــار الوبــاء

.)

#%#%#%
%5       9,545%0          435%2           2,770 الجبل األخضر

%5       8,145%9     16,535%0 الكفرة
%5       8,200%0          375%0              805الكرج

%16     28,121%5       8,185%3           4,891 بنغازي
%5       8,935%0          530%0              845 درنة

%20     35,118%17     29,583%4           6,972أجدابيا
ق %3       5,027%0          488%1           1,370طبر

17,653        10%56,131    32%103,091  58%
%2       1,814%9       9,176%0              410 الجفرة

%1       1,501%7       6,983%0                  3 غات
%3       3,630%27     28,298%0                25مرزق
%4       4,060%26     27,254%1           1,120 سبها

%2       1,570%11     11,595%0أوباري
%0%7       7,021%0وادي الشاطئ

1,558          1%90,327    86%12,575    12%
ي %3       9,734%7     21,376%0              552 الجبل الغربر

%2       5,760%7     19,719%0              846الجفارة
%1       3,333%4     12,144%1           2,165المرقب
%4     10,563%10     28,383%1           2,694الزاوية

%5     15,669%13     37,271%2           4,385مضاته
%1       2,112%1       3,499%0              325نالوت
%1       2,239%1       3,218%1           2,986رست

%6     18,705%18     51,266%5        13,390طرابلس
%3       7,550%4     10,792%0              989زوارة

28,332        10%187,668  64%75,665    26%
47,543        8%334,126  58%191,331  33%

 الجنوب

مجموع جنوب ليبيا

الغرب

مجموع غرب ليبيا
المجموع بالنسبة إىل ليبيا

المنطقة
بما فيها )المهاجرون من آسيا 
ق األوسط (الشر

المهاجرون من جنوب 
ى أفريقيا الصحراء الكبر

المهاجرون من شمال 
أفريقيا

ق الشر

ق ليبيا مجموع شر



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 33 ف 23مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

ى  المهاجرون الوافدون من شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الك�ب

ى  ي 13 نسبة المهاجرين الوافدين من شمال أفريقيا ومناطق الجنوب الصحراء الك�ب
 الرسم البيا�ف

ى أفريقيا ي 14 المهاجرون الوافدون من جنوب الصحراء الك�ب
58 الرسم البيا�ف )نســبة  املهاجريــن  مــن  الكــربى  النســبة   جــاءت 

ليبيــا يف  املتواجديــن  مهاجــرا(   334.126 أو  املائــة   يف 
 مــن جنــوب الصحــراء الكــربى أفريقيــا.  ومتاشــيا مــع
ــذه ــن ه ــن م ــة املهاجري ــل أغلبي ــابقة، وص ــر الس  التقاري
ــبة ــاد )بنس ــن تش ــبة %34( وم ــر )بنس ــن النيج ــة م  الفئ
ــذ ــن من ــداد املهاجري ــاض أع  %27(. وتواصــل نســق انخف
بدايــة انتشــار وبــاء كوفيــد 19  وباألخــص مــن جهــة

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

مصفوفــة مــن  الصــادرة  التقاريــر  أثبتــت   وقــد 
أعــداد أّن  بيّنــت  إذ  ذلــك  التشــاد  يف  النــزوح   تتبــع 
وزواريك فايــا  يف  التشــاد(  )إىل  الــواردة  التدفقــات 

.

.

 وقــد يعــود ذلــك عى األرجــح إىل تقييد حركــة التنقل الذي 
تــّم فرضه بســبب كوفيد 19 والتباطــؤ االقتصادي الذي نجم

املهاجرين الوافدين من النيجر ومن تشاد ونيجرييا

عنه والذي أّدى بدوره إىل التقليل من فرص كسب الرزق

وأونيانغا قد فاقت التدفقات الصادرة )إىل ليبيا (.

تشاد

النیجر

غانا
ساحل العاج

نیجیریا

السنغال

مالي

غینیا

الصومال

بوركینا فاسو
اریتریا

اثیوبیا

الكامیرون

مصر

السودان

المغرب
الجزائر

تونس

52%

42%

2%
1%

2%

27%
34%

8%
1%

11%

1%

7%

2%

2%

1%
 2%

1%
1%

334,126
دول جنوب الصحراء

191,331
دول شمال أفریقیا

موریتانیا
1%

17%

 ما�

 غانا

 نيج�يا

تشاد

 النيجر

 الصومال

114,149

88,624

38,215

25,205

23,886

8,160



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 33 ف 24مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 متاشــيا مــع نتائــج الجــوالت الســابقة، جــاءت األغلبيــة
ينحــدر الذيــن  ليبيــا  يف  املهاجريــن  مــن   العظمــى 
 أصلهــم مــن شــال أفريقيــا مــن مــرص )بنســبة 52%(
واملغــرب تونــس  ومــن   )42% )بنســبة   والســودان 
 والجزائــر )بنســبة 5 يف املائــة(. ومــن بــن الـــ574.146
 مهاجــرا الذيــن أحصتهــم مصفوفــة تتبــع النــزوح خــالل
البيانــات، جــاءت نســبة  الجولــة 33، مــن تجميــع 
33 يف املائــة مــن شــال أفريقيــا )191.331 مهاجــرا

ي 15 المهاجرون الوافدون من شمال أفريقيا
 الرسم البيا�ف

.

.)

مــن الوافديــن  املهاجريــن  عــدد  فتــئ  مــا   بينــا 
االنخفــاض، يف  أفريقيــا  الكــربى  الصحــراء   جنــوب 
ــا ــن القادمــن مــن شــال أفريقي  ارتفــع عــدد املهاجري
ــة بشــهري  بنســبة 2 يف املائة)بـــ 3.757 فــردا( يف مقارن
32 )الجولــة   2020 ســنة  مــن  وأغســطس   يوليــو 
 مــن تجميــع البيانــات، 2.862 مهاجــرا(. وقــد تزايــد
3 بنســبة  والســودانين  املرصيــن  املهاجريــن   عــدد 
 و1 يف املائــة )2.862 و546 فــردا( تباعــا، يف مقارنــة
الحــدودي املعــرب  ظــل  وقــد  هــذا   .32  بالجولــة 

 إمساعد )ليبيا ومرص( مفتوحا للدخول والخروج

الجزائر

 تونس

 ا�غرب

 السودان

 م�

17%

100,109

81,131

5,286

3,513

1,292



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 33 ف 25مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

ق األوسط  المهاجرون من آسيا والرسش

ق األوسط وجنوب آسيا ي 16 نسبة المهاجرين الوافدين من ال�ش
 الرسم البيا�ف

ي 17 المهاجرون من بلدان من قارة آسيا )بما فيها
 الرسم البيا�ف

ق األوسط   بلدان ال�ش
ــع ــة تتب ــّجلت مصفوف ــابقة، س ــر الس ــع التقاري ــيا م  متاش
 النــزوح نســبة قليلــة مــن املهاجريــن مــن الوافديــن مــن
ــة 33 )8 يف ــالل الجول ــط خ ــرشق األوس ــيا أو ال ــارة آس  ق
 املائــة أو 47.543 مهاجــرا(. وقــد جــاءت األغلبيــة مــن
 بنغــالدش )3 يف املائــة مــن العــدد اإلجــايل للمهاجريــن(
 وســوريا )3 يف املائــة مــن العــدد اإلجــايل للمهاجريــن( أي
 بعــدد 19.860 مهاجــرا و19.434 مهاجــرا تباعــا )مبــا فيهــم
ــة وجــود 5.346 مهاجــرا ــد أحصــت املصفوف ــن(. وق  الجئ
ــتان ــن باكس ــرا م ــة( و1.966 مهاج ــطينيا )11 يف املائ  فلس
 )4 يف املائــة(.  هــذا ومثّــل املهاجــرون مــن ســوريا نســبة
 42 يف املائــة واملهاجــرون مــن بنغــالدش نســبة 43 يف
ــن ــن الوافدي ــن العــدد اإلجــايل للمهاجري ــة أيضــا م  املائ

مــن مهاجــرا   154 عــاد  ســبتمرب،  شــهر   وخــالل 
 بنغــالدش إىل وطنهــم عــرب برنامــج العــودة اإلنســانية
وقــد للهجــرة.  الدوليــة  باملنظمــة  الخــاص   الطوعيــة 
الــذي ناجــن مــن هجــوم مــزدة  بينهــم 9  كان مــن 

.

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

من بلدان آسيا والرشق األوسط املوجودين يف ليبيا

 .أسفر عن إصابة ومقتل 36 مهاجر يف مستودع

جمهورية الكونغو

 جمهورية افريقيا
الوسطى

الدقراطية 

بوركينا فاسو

ساحل العاج

سوريا

فلسطيني�
باكستان

بنغ�ديش

4%
11%

42%

42%

47,543
ال�ق ا�وسط

و أسيا

 بنغ�دش

 سوريا

فلسطينيون

 باكستان

 أخرى

1,966

937

19,860

19,434

5,346



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 33 ف 26مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 ومــع انتشــار وبــاء كوفيــد 19، ميكــن أن يصبــح املهاجــرون
 عالقــن ألســباب متعــّددة، مبــا فيهــا التقييــدات املفروضــة
ــة عــدد الســفرات ــل وعــى الســفر، ومحدودي  عــى التنق
  الدوليــة، فضــال عى فقــدان مصادر كســب الــرزق واملوارد.
 ونتيجــة لذلــك، كــون املهاجريــن عالقــن ميكــن أن يعّمــق
 مــن نقــاط ضعفهــم املوجــودة مســبقا. وســوف تتســبّب
 قلـّـة إمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات وحالــة انعــدام األمــن

بنغــالدش مــن  مهاجــرا   154 عــاد  أكتوبــر،  شــهر   يف 
أوطانهــم إىل  الهنــد  مــن  آخريــن  مهاجريــن   وســبعة 
عــى الطوعيــة  اإلنســانية  العــودة  برنامــج   عــرب 

IOM 2020  © /مؤيد الزغداين

يف ليبيــا  يف  مهاجــرا   4.800 مــن  أكــر  ُســّجل   وقــد 
ــة ــاّص باملنظم ــة الخ ــانية الطوعي ــودة اإلنس ــج الع  برنام
 الدوليــة للهجــرة مــن أجــل العــودة إىل أوطانهــم يف

من طائرة مستأجرة من مطار بنينا بنغازي

خضّم التقييدات الناتجة عن انتشار كوفيد 19

يف خطر تعرّضهم إىل سوء املعاملة واالستغالل واإلهال

. 

. 

. 



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 33 ف 27مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 الحوادث البحرية

ــس إىل ــا وتون ــن ليبي ــول م ــاالت الوص ــدد ح ــف ع  تضاع
ــرة ــض املتوســط يف الف ــرب البحــر األبي ــا ومالطــة ع  إيطالي
ــردا( أكــر ــر 2020 )27.508 ف ــر وأكتوب ــن يناي ــة ب  الفاصل
ــنة ــن الس ــرة م ــس الف ــة بنف ــرات يف مقارن ــالث م ــن ث  م
ــم ــى الرغ ــاين 19( ع ــم البي ــردا( )الرس ــة )9.501 ف  املاضي
حــاالت مــن  بكثــري  أدىن  يظــّل  العــدد  هــذا  أّن   مــن 

ي 19 الوصول إىل  إيطاليا ع�ب المسار المركزي
 الرسم البيا�ف

للبحر األبيض المتوسط 2019/2020

ي 18 حاالت الوصول إىل ليبيا ع�ب مسار البحر
 الرسم البيا�ف

 األبيض المتوسط وأعداد المهاجرين الذين أعيدوا إىل ليبيا

ــر ــط أخط ــض املتوس ــر األبي ــزي للبح ــار املرك ــّل املس  ويظ
 نقطــة عبــور بحريــة واألكــر فتحــا بــاألرواح. وخــالل شــهر
ــا ــا مب ــن 45 مهاجــرا والجئ ــّل ع ــا ال يق ــويّف م  أغســطس، ت
 فيهــم خمســة أطفــال عندمــا غــرق القــارب الــذي يقلّهــم
 وهــم بصــدد محاولــة العبــور نحــو أوروبــا. هــذه الحادثــة
ــم للقــوارب خــالل هــذه الســنة ــة تحطّ ــل أســوء حادث متثّ

ــّم إنقاذهــم يف البحــر  انخفــض عــدد املهاجريــن الذيــن ت
ــة باألشــهر الســابقة، وهــو مــا ــر مقارن  خــالل شــهر أكتوب
ــذا ــالل ه ــور خ ــاوالت العب ــدد مح ــع ع ــع تراج ــن م  تزام
 املوســم- مثــل كّل ســنة، بســبب تدهــور حالــة الطقــس يف
 البحــر مــع اقــراب فصــل الشــتاء. وعــى الرغــم مــن هــذا
 االنخفــاض، تجــاوز العــدد اإلجــايل للمهاجريــن الذيــن تم
 اعراضهــم يف البحــر إىل حّد اآلن يف ســنة 2020 عدد حاالت
االعــراض املســجلة خالل طيلــة ســنة 2019 )9.225 مهاجرا

. 

. 

. 

. 

.)

الوصول إىل إيطاليا ومالطة

ي البحر
 عمليات اإلنقاذ �ف

 منــذ مطلــع هــذه الســنة )وبحلــول يــوم 31 أكتوبــر
ــوع 10.023 ــي مجم ــر الســواحل الليب  2020(، اعــرض خف
مهاجــرا يف البحــر وأعادوهــم إىل شــواطئ ليبيــا. ومــن

ي البحر
الغرق �ف

وجيــزة فــرة  وبعــد  ســبتمرب،  شــهر  منتصــف   خــالل 
ــدد ــرب ع ــت أك ــي خلّف ــفينة الت ــرق الس ــدوث غ ــن ح  م
ــن 20 ــر م ــنة 2020، أك ــالل س ــا خ ــن الضحاي ــّجل م  مس
 مهاجــر فقــدوا حياتهــم عندمــا غــرق مركبهــم وهــو
 بصــدد محاولــة عبــور البحــر األبيــض املتوســط مــن ليبيــا.
ــز ــة إىل تعزي ــى الحاج ــوء ع ــادث الض ــذا الح ــلّط ه  ويس

يناير
202

1,342

60

1,212

262

241

255

671

782

1,654

1,218

1,831

1,088

7,067

1,262

5,326

2,432

4,518

1,940

3,646

ف�اير

مارس

مايو

أبريل

يونيو

يوليو

أغسطس

 سبتم�

أكتوبر

2020

2019

5,326

3,464

4,518

عــى إضافيــة  قيــود  فُرضــت  ذلــك،  عــى   وزيــادة 
وطلــب القانونيــة  الُســبُل  إىل  الوصــول   إمكانيــة 
واالقتصاديــة االجتاعيــة  لآلثــار  نتيجــة   اللجــوء 

 ومــن األرجــح أن تســاهم مجموعــة من العوامــل يف زيادة 
 حــاالت املغــادرة مــن الســواحل الليبيــة ومن ضمنهــا غياب
 قنــوات هجــرة كافيــة، آمنــة ومنظمــة، فضــال عــى تدهــور

الوصول املسجلة خالل سنة 2017 )111.302 فردا

الظروف اإلنسانية واألمنية وفقا للتقارير امليدانية

لفريوس كوفيد 19 وإلغالق الحدود

بينهم كان هنالك 8.816 رجال و 672 امرأة و535 طفال

قدرات البحث واإلنقاذ يف البحر األبيض املتوسط

.)

.

Tunis

Italy

Tunisia

Pozzallo

Palma di Monte-
chiaro

Malta

Palermo

Porto Palo

Tripoli

Misrata

Libya

27,508

10,023

 

مهاجرا أعادهم جهاز خفر السواحل
الليبي إلى الشواطئ الليبية 

 
كتوبر بين شهري يناير و أ

من سنة 2020 

مهاجرا وصلو إلى إيطاليا عبر
المسار المركزي للبحر المتوسط 

 
كتوبر بين شهري يناير و أ

من سنة 2020 

 الوفيات
 تم تسجيلها على طول البحر

 األبيض المتوسط
 

كتوبر بين شهري يناير و أ
من سنة 2020 
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 33 ف 28مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

ــل حزمــة معلومــات الهجــرة الخاصــة مبصفوفــة تتبــع  متثّ
ــرة ــة للهج ــة الدولي ــات املنظم ــن عملي ــزءا م ــزوح ج  الن
 املتعلقــة برصــد تدفــق الهجــرة واملســّخرة مــن أجــل
 توفــري معلومــات منتظمــة حــول الهجــرة إىل ليبيــا، عربهــا
ــرة ــاص بالهج ــر الخ ــذا التقري ــتند ه ــا ويس ــا منه  وانطالق
تتبــع التــي جمعتهــا مصفوفــة  البيانــات  ليبيــا إىل   يف 
ــذا ــات ه ــا للبيان ــطة تجميعه ــف أنش ــرب مختل ــزوح ع  الن
 وتســتمّد أعــداد املهاجريــن اإلجاليــة وتحاليلهــا مــن
 البيانــات املســتقاة مــن أداة تتبــع التنقــل( مبــا فيهــا
)الخاصــة للمناطــق  القطاعــات  املتعــددة   التقييــات 
ــة  مبصفوفــة تتبــع النــزوح والتــي تحــي األرقــام اإلجالي
ــاعد يف ــن وتس ــم املهاجري ــن ضمنه ــا وم ــكان يف ليبي  للس
 بيــان االحتياجــات اإلنســانية ذات األولويــة عــرب مقابــالت
 تُجــرى مــع املزوديــن الرئيســين للبيانــات عــى مســتوين
 جغرافيــن مختلفــن؛ مســتوى املناطــق( املســتوى اإلداري
البلديــة  :3 اإلداري  املســتوى  )والبلديــات(  منطقــة   :2

ــب ــرة وجوان ــارات الهج ــل مس ــم تحلي ــبة إىل قس  وبالنس
ــف ــن ضع ــا مواط ــا فيه ــك، مب ــرة كذل ــن الهج ــرى م  أخ
تعتمــد فهــي  اإلنســانية،  واحتياجاتهــم   املهاجريــن 
ــة التــي تســتقى عــرب اجــراء ــات الجزئي  أساســا عــى البيان
ــق ــد التدف ــار رص ــن يف إط ــع املهاجري ــة م ــالت كميّ  مقاب
ــايل ــع الح ــة، الوض ــول املنهجي ــل ح ــن التفاصي ــد م  وملزي
الرجــاء البيانــات وأكــر مــن ذلــك،  ليبيــا، قواعــد   يف 
اإلنرنــت النــزوح عــرب  تتبــع  زيــارة موقــع مصفوفــة 

 المنهجية

ي أرقام
 تجميع المنظمة الدولية للهجرة للبيانات �ف

2.148

      تغطية
100%

73  
باحث

3 
 قادة فرق

5 
كاء منفذين  �ش

                                      تعريف المهاجر

 نعتــرب املنظمــة الدوليــة للهجــرة مصطلــح ‘املهاجــر’
الــدويل للقانــون  وفقــا  يُعــرّف  ال  شــامال   مصطلحــا 
ــدا ــل بعي ــخص انتق ــول ش ــرك ح ــم املش ــس الفه  ويعك
 عــن مــكان إقامتــه املعتــاد، ســواء داخــل حــدود البلــد
 الواحــد أو خــارج حــدود دوليــة، بصفــة مؤقتــة أو
 دامئــة وألســباب متنوعــة. ويضــّم هــذا املصطلــح عــددا
ــي ــة وه ــّدد بدقّ ــخاص تح ــة لألش ــات القانوني ــن الفئ  م
 العالــة الوافــدة وأشــخاص تحــّدد نوعيــة تنقالتهــم
ــخاص ــن واألش ب ــن املهرَّ ــل املهاجري ــة مث ــة قانوني  بصف
 الذيــن ال يّحــدد القانــون الــدويل تعريفــات لوضعياتهــم
 أو لوســائل تنقالتهــم مثــل الطــالّب الدوليــن ومــن أجــل
 تحقيــق هــدف تجميــع البيانــات حــول الهجــرة، تعــرّف
 إدارة األمــم املتحــدة للشــؤون االقتصاديــة واالجتاعيــة
ــد ــرّي بل ــخص يغ ــه “ أي ش ــى أنّ ــدويل« ع ــر ال  »املهاج
للشــؤون املتحــدة  األمــم  إدارة   ) املعتــادة”   إقامتــه 
 االقتصاديــة واالجتاعيــة، توصيــات حــول 1998 ) الفقرة
32 ) اإلحصائيــات املتعلقــة بالهجــرة الدوليــة، املراجعة 1

 هــذا التقريــر ال يأخــذ بعــن االعتبــار إالّ ‘املهاجريــن
الدوليــن” يف ليبيا وفقــا لتعريفهم أعاله

.

.

.

.

 الجولة 33 ، تتبع التنقل



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

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

ّ
األدل عىل   القائمة 

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