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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 35 ف 4مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 لمحة عاّمة

 خــال شــهري ينايــر وفربايــر مــن ســنة 2021 تــم إحصــاء
 575.874 مهاجــرا ينحــدر أصلهــم مــن أكــر مــن 41
 جنســية مختلفــة يف جميــع بلديــات ليبيــا الـــ100 ويف إطار
 الجولــة 35 مــن تجميــع مصفوفــة تتبــع النــزوح للبيانــات.
ــدد ــّل ع ــات، ظ ــع البيان ــة لتجمي ــر جول ــع آخ ــيا م  ومتاش
ــا يف ــّد م ــتقرّا إىل ح ــا مس ــن يف ليبي ــن املتواجدي املهاجري

22%

مقارنــة بشــهري نوفمــرب وديســمرب مــن ســنة 2020

.

.

ــق ــة طري ــق خارط ــّدم يف تطبي ــراز تق ــل إح ــا يتواص  وفي
االقتصــاد يــزال  ال  الســيايس،  الليبــي  الحــوار   ملتقــى 
ــزاع ــار الناجمــة عــن الن ــان مــن اآلث  وســوق العمــل يعاني
ــد 19. ــاء كوفي ــن وب ــط وم ــدات النف ــاؤل عائ ــن تض  وم
ــكاليات ــاث إش ــرز ث ــؤل املهاجــرون عــن أب  وعندمــا س
ــّم ــن ث ــة أّوال، وم ــات املالي ــروا التحدي ــا ذك ــون منه يعان

.

ــل أو ــدان الدخ ــن فق ــون م ــن يعان ــك الذي ــة أولئ  وخاّص
 مــن محدوديــة الوصــول إىل برامــج الحايــة االجتاعيــة،
 عــى غــرار الخطــط املرصــودة للعاطلــن عــن العمــل
املقابــات آلخــر  ووفقــا  الصحــي.  التأمــن   وخطــط 
بالتعــاون للهجــرة  الدوليــة  املنظمــة  أجرتهــا   التــي 
أغلبيــة أّن  تبــّن  والدوليــن،  الوطنيــن  الــركاء   مــع 
ــة( هــم غــر منتفعــن مــن  املهاجريــن )نســبة 95 يف املائ
أّي آليــة للحايــة االجتاعيــة، وهــي نســبة تجــاوزت

عبــور حاولــوا  الذيــن  املهاجريــن  عــدد  ارتفــع   وقــد 
املشــمولة الفــرة  خــال  املتوســط  األبيــض   البحــر 
ــم ــن بينه ــة م ــة قليل ــن أّن قلّ ــم م ــى الرغ ــة ع  بالدراس
ــة ــال أّول ثاث ــا. وخ ــن يف ليبي ــن املهاجري ــن ب ــت م  كان
 أســابيع مــن شــهر فربايــر فقــط تــّم إنقــاذ أكــر مــن
ربــع ميثّــل  العــدد  وهــذا  البحــر،  يف  مهاجــرا   3.100 
اعراضهــم تــّم  الذيــن  للمهاجريــن  اإلجــايل   العــدد 

.

.)

.

 نسبة البطالة

.

 إّن نســبة البطالــة )22 يف املائــة( التــي ظلـّـت أعــى بقليــل
 مــن املســتويات املســّجلة قبــل الوبــاء )17 يف املائــة(،
ــو ــهر يوني ــجلة يف ش ــك املس ــن تل ــّل م ــت أق ــا كان  إالّ أنّه
ــال ــف القت ــب وق ــاهمت إىل جان ــد س ــة(، ق  )29 يف املائ
 وتخفيــف التقييــد عــى حركــة التنقــل يف اســتقرار أعــداد
بالجــوالت مقارنــة  ليبيــا يف  يف  املوجوديــن   املهاجريــن 
 الســابقة. هــذا وقــد انخفــض عــدد املهاجريــن مبــا يقــّدر
 بـــ80.000 فــرد بحلــول شــهر ديســمرب 2020 إذ أّن العديــد
ــا ــاورة له ــدان املج ــا إىل البل ــن ليبي ــوا م ــد انتقل ــم ق  منه
عقــب بدايــة انتشــار وبــاء كوفيــد 19 يف مــارس 2020

ــة ــة بالحاي ــر املتصل ــة واملخاط ــق الهوي ــاب وثائ غي

ــي ــن الت ــع املهاجري ــة م ــات الفردي ــت املقاب ــذا وبيّن  ه
 قادتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح خــال شــهري ينايــر وفرباير
 مــن ســنة 2021 أّن نســبة أكــرب مــن املهاجريــن العاطلــن
ــدام ــش وانع ــوع والعط ــن الج ــتكون م ــل يش ــن العم  ع
 األمــن ومــن مشــاكل ماليــة وغيــاب وثائــق الهويــة يف
 زمــن اجــراء املقابــات يف مقارنــة باملهاجريــن الذيــن
ــة ــا مصفوف ــة نرته ــفت دراس ــد كش ــذا وق ــون. ه  يعمل
 تتبــع النــزوح أّن البطالــة متثـّـل إحــدى أكــرب املخاطــر التــي
 تعّمــق مــن درجــة ضعــف املهاجريــن املوجوديــن يف ليبيــا

نســبة السكان الليبين املستطلعن )87 يف املائة

وإرجاعهم إىل الشــواطئ الليبية عى مدار ســنة 2020

 وعــى الرغــم مــن انخفــاض العــدد اإلجــايل للمهاجريــن
تأثّــرا متأثّــرة  الهجــرة الزالــت  أمنــاط  أّن  إالّ  ليبيــا،   يف 
إذ ميثّــل الشــتات.  الجغــرايف وبروابــط  بالقــرب   كبــرا 
 املهاجــرون الوافــدون مــن الــدول املجــاورة أكــر مــن ثلثــي
ــبة ــر )نس ــن النيج ــا؛ أي م ــن يف ليبي ــن املوجودي  املهاجري
 21 يف املائــة( ومــن مــر )نســبة 18 يف املائــة ومــن تشــاد

)نســبة 15 يف املائــة( ومــن الســودان )15 يف املائــة(

ــنة ــة الس ــا طيل ــّل ثابت ــذي ظ ــق ال ــع النس ــن م  وبالتزام
املهاجريــن يف أكــرب عــدد مــن  تــّم إحصــاء   املاضيــة، 
 مناطــق طرابلــس )15 يف املائــة(، وأجدابيــا )12 يف املائــة(
 ومراتــه )10 يف املائــة( والزاويــة )7 يف املائــة( وبنغــازي)7

.يف املائــة( ومــرزق )6 يف املائــة( وســبها )6 يف املائــة(

ي 1 مناطق أصل المهاجرين
 الرسم البيا�ف

ة بداية انتشار الوباء ي مقارنة بف�ت
ي المائة �ف

 وهي أعىل بنسبة 5 �ف

ي
ي الجولة 32 )27 �ف

ي المائة( وأد�ف من النسبة المسجلة �ف
 )17 �ف

( )المائة( )يوليو- أغسطس 2020

56%
 جنوب الصحراء الك�ى

 أفريقيا

 آسيا
4%

 ال	ق
 ا�وسط

5%

35%
 ش�ل أفريقيا



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 35 ف 5مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

وح للبيانات ف ي 2 عدد المهاجرين وفقا للمناطق خالل الجولة 35 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

86,280

12,433

10,695

14,350

8,168

12,155
58,550

9,591

14,024

5,494

19,821

7,760

8,496

28,719

28,815

66,927

33,093

16,301

43,024

41,945

31,303 17,930

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



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 35 ف 6مصفوفة 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 35(

من أصل 100

من أصل 667

2.222
 تغطية
100%

أبرز النتائج

 575,874 توزيــــع المهاجرين وفقا للمناطق الجغرافية
ي ليبيا

 مهاجرا �ف

اير 2021  الجولة 35 )يناير - ف�ب

887 USD

33%

تكاليف الهجرة )المتوسط للفرد

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

 المصدر الرئيسي لدخل أرسهم

: 

)

وع ممول من طرف  ( م�ش

ي االتحاد األورو�ب

الغرب
52%

الجنوب
18%

30%
 ال�ق

 النيجر

م�

 السودان

 نيج�يا

 تشاد

21%

18%

15%

15%

6%

  مقابلة مع المهاجرين
 دراسة رصد التدفق

4.166



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 35 ف 7مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 االحتياجات اإلنسانية

مجموعات تتضّمن  أساسية  إغاثة  مواد  للهجرة  الدولية  المنظمة  رت 
ّ
وف اير،  ف�ب شهر   خالل 

آثار حول  الصحي  المجال  ي 
�ف الوعي  لزيادة  إعالمية  جلسات  وأجرت  الصحية   النظافة 

ليبيا غرب  ي 
�ف المهاجرين  لفائدة  الصحية  النظافة  وحول  الوقاية  وطرق   19  كوفيد 

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

.



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 35 ف 8مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

ــات ــي للمعلوم ــزود رئي ــع 2.222 م ــات م ــرزت املقاب  أب
ــر ــر وفرباي ــا وعــى مــدار شــهري يناي  يف كامــل أنحــاء ليبي
 مــن ســنة 2021 أّن االحتياجــات األساســية للمهاجريــن قــد
 متحــورت حــول توفــر الخدمــات الطبيــة )بالنســبة إىل 84
 يف املائــة( واملــواد غــر الغذائيــة )بالنســبة إىل 45 يف املائــة(
 والســكن )بالنســبة إىل 36 يف املائــة( وامليــاه والــرف

ــات، ــع البيان ــن تجمي ــابقة م ــوالت الس ــوال الج ــى من  وع
ــن الرئيســين للمعلومــات ــات مــع املزودي  ســلّطت املقاب
 الضــوء عــى أّن تكلفــة املــواد الغذائيــة وغرهــا مــن املــواد
ــت ــة الزال ــذه التكلف ــل ه ــى تحّم ــدرة ع ــية والق  األساس
ــة ــرون يف تلبي ــه املهاج ــذي يواج ــّدي األّول ال ــل التح  متثّ
 احتياجاتهــم األساســية. إّن العمــل جــاري اآلن عــى إعــداد
ــج ــرة وبرنام ــة للهج ــة الدولي ــن املنظم ــرك ب ــم مش  تقيي
الغــذاء العاملــي يهــدف إىل إلقــاء مزيــد مــن الضــوء عــى

 ويظــّل متوّســط ســعر الســلع األساســية واملــواد الغذائيــة
 يف الجنــوب )893 دينــارا ليبيــا( أعــى بكثــر مــن األســعار
 يف منطقــة الــرق )707 دينــارا ليبيــا( ويف الغــرب 713

.)

.

الصحي والنظافة الصحية )بالنســبة إىل 26 يف املائة

 وقــد كشــف تقريــر مشــرك حديــث عــن مبــادرة ملتابعــة
 األســواق يف ليبيــا أّن أســعار املــواد الغذائيــة وغرهــا مــن
 الســلع األساســية قــد ارتفعــت ارتفاعــا طفيفــا بأكــر مــن
ــن ــر م ــهر يناي ــة بش ــر يف مقارن ــهر فرباي ــة يف ش  6 يف املائ
ــة ــى بـــ18 يف املائ ــبة أع ــذه النس ــّل ه ــنة 2021، وتظ  س
ــاء )مــارس 2020 ــة بنســب مــا قبــل انتشــار الوب يف مقارن

دينارا ليبيا( 

 وباإلضافــة إىل ذلــك، كانــت مرافــق دورات امليــاه وأماكــن
ــّدي ــرب تح ــاين أك ــت ث ــك مثّل ــة وبذل ــر كافي ــال غ  االغتس
ــات ــول إىل خدم ــف الوص ــى تكالي ــرون ت ــه املهاج  يواج
ــك وفقــا ــة وذل ــاه والــرف الصحــي والنظافــة الصحي  املي
ــذا ــات. ه ــين للمعلوم ــن الرئيس ــع املزودي ــات م  للمقاب
 وقــد اســتخلصت املقابــات التــي قادتهــا مصفوفــة تتبــع
 النــزوح مــع املهاجريــن بصفة فرديــة أّن مجموع نســبة 54
 يف املائــة فقــط منهــم لديهــم إمكانيــة وصــول إىل حامــات
 مشــركة أو عموميــة فقــط، يتشــاركونها مع 6 أفــراد آخرين
 أو مــا يزيــد عــن ذلــك. ووفقــا لدراســة حديثــة أصدرتهــا
 مصفوفــة تتبــع النــزوح حــول ظــروف ســكن املهاجريــن،
 أفــادت نســبة 16 يف املائــة مــن املســتجيبن أنّــه ال ميكــن
ــنة أو إىل أّي ــي املحّس ــرف الصح ــق ال  الوصــول إىل مراف
 حّامــات عــى اإلطــاق، وهــو مــؤّش بديــل عــن الوصــول
 إىل خدمــات الــرف الصحــي األساســية. فقــد تســاعد
ــنة ــية املحّس ــاكل األساس ــي والهي ــرف الصح ــبكات ال  ش
ــّوث ــن التل ــذاء م ــة والغ ــواء والرب ــاه واله ــة املي  يف حاي
ويف التخفيــف مــن مخاطــر األمــراض يف نفــس الوقــت

.حالــة األمــن الغــذايئ بالنســبة إىل املهاجريــن يف ليبيــا

 مواطن ضعف المهاجرين واالحتياجات اإلنسانية

.)

.

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

 ال تــزال أغلبيــة املهاجريــن املســتطلعن )72 يف املائــة(
الرعايــة إىل  منعــدم  إىل  مــن وصــول محــدود   تشــكو 
ــاين ــم البي ــابقة )الرس ــر الس ــرار التقاري ــى غ ــة ع  الصحي
لديهــا أّن  املهاجريــن  مــن  أكــرب  نســبة  وأفــادت   .)4 
 وصــول محــدود إىل منعــدم إىل الخدمــات الصحيــة يف
ــبة 43 ــوب )بنس ــة( ويف الجن ــبة 80 يف املائ ــرب )بنس الغ

 ووفقــا ملنظمــة الصحــة العامليــة، يظــّل نظــام الرعايــة
 الصحيــة يتحّمــل أعباء تفوق طاقتــه، إالّ أّن منطقة الجنوب
 خاّصــة لديهــا احتياجــات شــديدة تتعلـّـق بالقطــاع الصّحي

الصحية بالنســبة إىل 43 يف املائة من املهاجرين

ال الذيــن  املائــة(  يف   90( املهاجريــن  أغلبيــة   وذكــرت 
 يســتطيعون الوصــول إىل الخدمــات الصحيــة أّن ذلــك
 يعــود إىل تكلفــة هــذه الخدمــات. ومــا فتئــت هــذه
ثــاث جــوالت باســتمرار خــال آخــر  تــزداد   النســبة 
وديســمرب نوفمــرب  شــهري  يف  البيانــات  تجميــع   مــن 
وأكتوبــر ســبتمرب  شــهري  ويف  املائــة(  يف   87(  2020 
يف  77( وأغســطس  يوليــو  شــهري  ويف  املائــة(  يف   84( 
ــاين ــات ث ــذه الخدم ــن إىل ه ــول اآلم ــة(. وكان الوص  املائ
ــات ــى الخدم ــول ع ــن يف الحص ــه املهاجري ــدي يواج  تح

.

 وأبــرزت املقابــات التــي أجرتهــا املنظمــة الدوليــة للهجــرة
ــة ــرا أّن أغلبي ــع 115 مهاج ــرة م ــة األخ ــا يف اآلون  وشكائه
ــتفيد ــا تس ــرت أنّه ــة( ذك ــبة 87 يف املائ ــتطلعن )نس  املس
 مــن املرافــق الصحيــة مــن ناحيــة التطعيــم، فيــا أفــادت
ميكنهــا ال  أنّــه  املائــة(  يف   32( الثلــث  تقــارب   نســبة 
ــا بالنســبة ــة. أّم ــة الصحي ــل تكاليــف خدمــات الرعاي  تحّم
ــبة 9 يف ــتطلعن )نس ــن املس ــن املهاجري ــة م ــة قليل  إىل قلّ
ــات ــن الوصــول إىل الخدم ــا م ــا خوفه ــد منعه ــة(، فق املائ

.

.)

. عاوة عى منطقة وسط ليبيا

ي 4 إمكانية وصول المهاجرين إىل الخدمات الصحية
 الرسم البيا�ف

( )عينة تتكون من 4.166 مستطلع

ي تعيق وصول المهاجرين إىل ي 5 االشكاليات األساسية ال�ت
 الرسم البيا�ف

خدمات الصحة

.الصحية بسبب انتائها اإلثني أو العرقي أو القبيل

 ويف إطــار وبــاء كوفيــد 19، يوجــد 16.242 مهاجــرا والجئــا
 يصّنفــون عــى أنّهــم مــن بــن الســكان األكــر عرضــة
 للخطــر، وهــو مــا يعنــي أنّهــم مــن بــن العاملــن يف
ــم يبلغــون ــة أو أنّه ــة الصحي ــة يف الرعاي  الصفــوف األمامي
 مــن العمــر 60 ســنة أو أكــر ويعانــون مــن اعتــاالت
ــات ــل واملرضع ــاء الحوام ــم النس ــن بينه ــركة أو أّن م  .مش

ــة بالســّل يف ــدت حــاالت اإلصاب ــك، تزاي ــة إىل ذل  وباإلضاف
ــّل ــج الس ــة ولربنام ــة العاملي ــة الصح ــا ملنظم ــا، ووفق  ليبي
املتخّصــص الطبــي  الطاقــم  نقــص يف  يوجــد   الوطنــي 
الدوليــة املنظمــة  وتعمــل  واإلمــدادات.  املعــّدات   ويف 
أجــل مــن  معــاً  العامليــة  الصحــة  ومنظمــة   للهجــرة 
 تعزيــز الكشــف عــن الســّل والتشــخيص املخــربي وعــاج
ــن ــم املهاجري ــن بينه ــا وم ــاً يف ليبي ــر ضعف ــكان األك  .الس

 األمن الغذايئ

 وفقــا لقطــاع األمن الغــذايئ يف ليبيا، يوجد حــوايل 123.090
 مهاجــرا يف حاجــة إىل مســاعدات غذائيــة ومعيشــية يف
ــات ــى درج ــدت أع ــنة 2021. ووج ــن س ــر م ــهر فرباي  ش
تركّــز املهاجريــن الذيــن يعانــون من انعــدام األمــن الغذايئ

 .يف مناطق بنغازي وسبها والجفارة وأجدابيا ومرزق

 ويســتمر برنامــج الغذاء العاملــي يف اإلباغ عــن تلّقي أعداد
هائلــة مــن الطلبــات للمســاعدات الغذائية بســبب انعدام

 . األمن واآلثار االجتاعية واالقتصادية لوباء كوفيد

 وقــد ارتفعــت أســعار بعــض املــواد الغذائيــة املــورّدة، مثــل
ــا ــة تباع ــب بنســبة 60 و25 يف املائ ــايت والحلي ــت النب  الزي
 وفقــا للتقريــر املشــرك عن مبــادرة ملتابعة األســواق يف ليبيا
 خــال شــهر فربايــر وذلــك منــذ أن اعتمــد البنــك املركــزي
 .ســعر رصف موّحــد جديــد يف شــهر ينايــر مــن ســنة 2021

يف املائة( يف مقارنة بالرق )73 يف املائة

 إمكانية وصول

منعدمة

 إمكانية وصول

تامة

28%

67%

5%

إمكانية وصول محدودة

72 
 يف املائة من املهاجرين لديهم

 وصول محدود إىل منعدم إىل

 الخدمات الصحية
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 السكن

ــع ــات م ــرزت املقاب ــابقة، أب ــر الس ــر يف التقاري ــا أش  ك
 املزوديــن الرئيســين للمعلومــات أّن أغلبيــة املهاجريــن
 تعيــش يف مســاكن مســتأجرة )77 يف املائــة( )الرســم البياين
 6(. وأقامــت نســبة أكــرب مــن املهاجريــن يف أماكــن العمــل
 )28 يف املائــة( يف مقارنــة باألماكــن الحرضيــة )9 يف املائــة(.
 واســتخلصت دراســة أجرتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح حــول
 ظــروف ســكن املهاجريــن أّن نســبة أكــرب مــن املهاجريــن
 الذيــن يســكنون يف أماكــن العمــل يعيشــون وســط اكتظاظ
 ويف داخــل مبــاين غــر مســتوفية للمعايــر يف مقارنــة

.

.باملهاجرين الذين يعيشون يف أنواع أخرى من املساكن

 التعليم

ــن ــن الذي ــن املهاجري ــة م ــبة 2 يف املائ ــادت نس ــذا وأف  ه
 شــاركوا يف املقابــات التــي أجرتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح
 خــال شــهري ينايــر وفربايــر 2021 أنـّـه قــد تــّم تهديدهــم
 بالطــرد )يف املائــة( أو أنّهــم قــد طُــردوا مــن مســاكنهم )1
 يف املائــة( يف األشــهر الثاثــة املاضيــة. وقــد كانــت األســباب
ــم ــد بطرده ــة أو للتهدي ــذه املجموع ــرد ه ــية لط  الرئيس
 متمثّلــة يف عــدم قدرتهــم عــى دفــع رســوم االيجــار
ــن ــتأجرين اآلخري ــع املس ــات م ــة( ويف الخاف  )45 يف املائ
أو مــع الجــران )29 يف املائــة( أو ألّن املالــك يريــد أن

ــاركوا يف ــن ش ــن الذي ــن املهاجري ــة م ــبة قليل ــادت نس  أف
 املقابــات مــع مصفوفــة تتبــع النــزوح خــال شــهري ينايــر
ــا ــن أرسته ــراد م ــا أف ــه لديه ــنة 2021 أنّ ــن س ــر م  وفرباي
ــت. ــن يف ليبي ــنة متواجدي ــن 5 و18 س ــا ب ــراوح عمره  ي
 ومــن بينهــم، ذكــرت األغلبيــة )نســبة 52 يف املائــة( أّن
ــنة ــن 5 و18 س ــم ب ــراوح أعاره ــن ت ــا الذي ــراد أرسته  أف
ــد ــم. وق ــات التعلي ــول إىل خدم ــى الوص ــن ع ــر قادري  غ
ــبة ــق األول )بنس ــات العائ ــذه الخدم ــف ه ــت تكالي  كان
 81 يف املائــة( يف االلتحــاق بصفــوف املــدارس.  ومثــل
شــيوعا األكــر  الثــاين  الســبب  الهويــة  وثائــق   غيــاب 
ــتطلعن ــن املس ــاع املهاجري ــة أرب ــة ثاث ــره قراب ــذي ذك  ال
 )نســبة 73 يف املائــة(. فيــا كانــت العزلــة االجتاعيــة
ــببن ــوي الس ــز اللغ ــتضيف والحاج ــع املس ــل املجتم  داخ
 الرئيســين لعــدم التحــاق املهاجريــن باملــدارس وفقــا
ــتطلعن ــن املس ــن املهاجري ــة م ــبتي 55 و45 يف املائ لنس

ــن ــن ع ــن العاطل ــن املهاجري ــرب م ــرت نســبة أك ــد ذك  وق
ــاكن ــورة أو يف مس ــآت مهج ــش يف منش ــا تعي ــل أنّه  العم
 غــر مكتملــة مثــل املســاكن املؤقتــة )2 يف املائــة( يف
املائــة<(. يف   1( يعملــون  الذيــن  باملهاجريــن   مقارنــة 
ــا يلجــأ املهاجــرون إىل الســكن يف شــقق وغــرف ــرا م  وكث
ــة وال ــر املطلوب ــي باملعاي ــة ال تف ــر نظامي ــاكن غ  أو مس
 تتوفـّـر إالّ عــى خدمــات أو مرافــق محــدودة ويرجــع هــذا
ــر املســاكن املامئــة. وقــد ســلّطت  األمــر إىل نقــص يف توفّ
ــى أّن ــوء ع ــزوح الض ــع الن ــة تتب ــة ملصفوف ــة حديث  دراس
 الوصــول إىل مســاكن مامئــة مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالحالــة
 الوظيفيــة لألفــراد، فاملهاجريــن العاطلــن عــن العمــل
يفتقــدون إىل إمكانيــة الوصــول إىل املســاكن املامئة بنســبة

.

(.يؤّجر املسكن لفائدة مستأجرين آخرين )14 يف املائة

كبرة منهم يف مقارنة باملهاجرين الذين يعملون

ي 6 أنواع مساكن المهاجرين
 الرسم البيا�ف

.

ف 5 اوح أعمارهم ب�ي  من المهاجرين الذين لديهم أفراد من أرسهم ت�ت
 و18 سنة ذكروا أنهم غ�ي قادرين عىل الوصول إىل خدمات التعليم

52%

اوح ي 7 نسبة المهاجرين الذين لديهم أفراد من أرسهم ت�ت
 الرسم البيا�ف

ف 5 و18 سنة أعمارهم ب�ي

ي تحول دون وصول المهاجرين إىل ي 8 العوائق ال�ت
 الرسم البيا�ف

 خدمات التعليم

 مساكن مستأجرة (يتو�

ا�هاجر دفع ا�يجار

�  الســكن 

 مكان العمل

 مساكن أخرى مساكن ج�عية

75
%

47
%

9%
28

%

8% 9% 12
%

5%

4%3%

(

مســتأجرة  مســاكن 

)(يتو� ا�شّغل دفع ا�يجار

6%

94%

 ليس لديهم أفراد من أرسهم

 تراوح أعارهم بن 5 و18 سنة

 لديهم أفراد من أرسهم تراوح

 أعارهم بن 5 و18 سنة

6
 يف املائة من املهاجرين لديهم

 أفراد من أرسهم تراوح

 أعارهم بن 5 و18 سنة

81%

73%

55%

45%

 التكاليف ا�الية

 غياب وثائق الهوية

 ا	نعزال ا	جت�عي

 الحاجز اللغوي



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 35 ف 11مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 التحويات املالية

 أفــادت نســبة مجموعهــا 30 يف املائــة مــن املهاجريــن
ــم ــات معه ــزوح مقاب ــع الن ــة تتب ــرت مصفوف ــن أج  الذي
ــد ــا ق ــنة 2021 أنّه ــن س ــر م ــر وفرباي ــهري يناي ــال ش  خ
 متكنــت مــن إرســال تحويــات ماليــة إىل الوطــن عــى
 الرغــم مــن حالــة الوبــاء ومــن النــزاع، فيــا عــرّبت نســبة
 31 يف املائــة مــن املهاجريــن املســتطلعن أنهــا تعتــزم
 القيــام بذلــك يف املســتقبل. وبيّنــت دراســة حديثــة حــول
 التحويــات املاليــة نرتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح يف ليبيــا
 أّن النــزاع ووبــاء كوفيــد 19 قــد أثـّـرت يف قــدرة املهاجريــن
ذكــرت وقــد  هــذا  أوطانهــم.  إىل  املــال  إرســال   عــى 
ــة ــا ترســل تحويــات مالي ــن أنّه  نســبة أقــل مــن املهاجري
ــهري ــغ الش ــّدل املبل ــض مع ــد انخف ــنة 2019 وق ــذ س  من
الــذي يرســله املهاجــرون خــال ســنة 2020 مــن 146

.

.

.)

ــزوح، ــع الن ــة تتب ــابقة ملصفوف ــر الس ــع التقاري ــيا م  متاش
 أفــادت نســبة 17 يف املائــة مــن املهاجرين الذين شــاركوا يف
 مقابــات مصفوفــة تتبــع النــزوح أنّهــا تعجــز عــن الوصــول
 إىل كفايتهــا مــن املــاء الصالــح للــرب. وكانــت هــذه
ــة( ــبة 21 يف املائ ــوب )بنس ــأة يف الجن ــّد وط ــكلة أش  املش
ويف الغــرب )18 يف املائــة( يف مقارنــة بالــرق )6 يف املائــة

دوالرا أمريكيا إىل 123 دوالرا أمريكيا )الرسم البياين 9

مــن املائــة  يف   33 مجموعهــا  نســبة  وأفــادت   هــذا 
 املهاجريــن الذيــن شــاركوا يف مقابــات مــع مصفوفــة
 تتبــع النــزوح فيــا بــن شــهرين ينايــر وفربايــر 2021
املصــدر متثّــل  يرســلونها  التــي  املاليــة  التحويــات   أّن 
 األســايس لدخــل أرسهــم. وتشــّكل التحويــات مصــدرا
لتنــوع اســراتيجية  أنّهــا  جانــب  إىل  للدخــل  هاّمــا 

ــع ــة تتب ــا مصفوف ــة قادته ــة متعّمق ــت دراس ــد توّصل  وق
ــه يف أغلــب الحــاالت ــة أنّ ــزوح حــول التحويــات املالي  الن
ــة( تُرصــد هــذه التحويــات مــن أجــل  )نســبة 94 يف املائ
 تلبيــة االحتياجــات اليوميــة للعائلــة مثــل تكاليــف الغــذاء
 وفواتــر امليــاه والكهربــاء أو مــواد أساســية أخــرى. وأفادت
 نســبة تتجــاوز ثلثــي املهاجريــن املســتطلعن الذيــن أكـّـدوا
 أنّهــم يرســلون تحويــات ماليــة أّن هذه األموال تســاهم يف
 مدخــرات األرسة ويف اســتثاراتها مثــل بناء مســكن لها. ويف
 أغلــب الحــاالت، ميثـّـل أفــراد أرسة املهاجريــن املقّربــن أّول
 املســتفيدين مــن هــذه التحويــات املالية )الــزوج/ الزوجة،
 األطفــال، الوالديــن و/ أو األبنــاء( التــي ترســل لبلــد األصــل.
 وقــد أبــرزت آخــر دراســة نرتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح
 عــن التحويــات املاليــة أن املهاجريــن الذيــن يعملــون
 والذيــن قــد جــاؤوا إىل ليبيــا ألســباب اقتصاديــة هــم أكــر
ــة بغرهــم مــن ــة يف مقارن ــا إلرســال التحويــات املالي  مي
 املهاجريــن الذيــن يعتزمــون العــودة إىل وطنهــم أو الهجــرة
ــن )نســبة ــة املهاجري ــد عــرّبت أغلبي ــث. وق ــد ثال  نحــو بل
ــا ــاء يف ليبي ــون البق ــن يعتزم ــن الذي ــن ب ــة( م  83 يف املائ
ــم يرغبــون يف إرســال التحويــات عــى الرغــم مــن أّن أنّه

 خدمات املياه والرف الصحي والنظافة الصحية

مؤخــرا الضــوء  اليونيســيف  منظمــة  ســلّطت   وقــد 
 عــى تدهــور وضــع خدمــات امليــاه والــرف الصحــي
 يف ليبيــا نتيجــة للنــزاع، مثــل الهجــات عــى مــروع
ــا ــرّضرا، فض ــزال مت ــذي ال ي ــم ال ــي العظي ــر الصناع  النه
العموميــة الشــبكات  ومــوارد  التمويــل  نقــص   عــى 
 للميــاه ومحطــات التحليــة. وتقــّدر اليونيســيف وجــود

ي يرسلها المهاجرون ي 9 متوسط التحويالت المالية ال�ت
 الرسم البيا�ف

ي 2019 و2020  شهريا خالل سن�ت

املخاطــر بالنســبة إىل أرس املهاجريــن يف بلــد األصــل

.)

ــى ــة( ع ــبة 76 يف املائ ــن )نس ــة املهاجري ــل أغلبي  ويتحّص
ــام األســبوع ــب أي ــة يف أغل ــاه مــن الشــبكات العمومي  املي
أّن نســبة أكــرب مــن املهاجريــن  أو بصفــة يوميــة. إالّ 
ــول ــى بوص ــا تحظ ــرت أنّه ــد ذك ــة( ق ــبة 24 يف املائ  )نس
ــاه ــة للمي  غــر منتظــم إىل منعــدم إىل الشــبكات العمومي
 يف مقارنــة بالجــوالت الســابقة مــن تجميــع البيانــات )16
 يف املائــة(. وكانــت نســبة املهاجريــن الذيــن يفتقــدون
 إىل الوصــول إىل كفايتهــم مــن امليــاه الصالحــة للــرب
ــل )24 ــن العم ــن ع ــن العاطل ــبة إىل املهاجري ــرب بالنس  أك
ــون )14 يف ــن يعمل ــن الذي ــة باملهاجري ــة( يف مقارن  يف املائ
ــه ــروا أن ــن ذك ــن الذي ــبة إىل املهاجري ــا بالنس ــة(. أم  املائ
 لديهــم وصــول منعــدم أو محــدود إىل شــبكات امليــاه
 العموميــة فهــم يعتمــدون عــى امليــاه املعبّــأة )بنســبة 71
ــاه )بنســبة 28 ــد باملي ــاحنات التزوي ــى ش ــة( أو ع  يف املائ
ــا يفــرض ــم. وهــو م ــن أجــل ســّد احتياجاته ــة( م  يف املائ
ــى ــول ع ــل الحص ــة يف مقاب ــف باهظ ــع تكالي ــم دف  عليه
ميــاه مــن مصــادر ال متثــل مصــادر محّســنة مليــاه الــرب

 .أربعة ماين فرد مهددين بنقص وشيك يف املياه

 املواد غر الغذائية

ــن ــة( الذي ــبة 87 يف املائ ــن )نس ــة املهاجري ــرت أغلبي  ذك
 شــاركوا يف مقابــات مصفوفــة تتبــع النــزوح أنّهــم يف
ــرز ــة أب ــت األغطي ــة. وكان ــر الغذائي ــواد غ ــة إىل امل  حاج
 االحتياجــات )بنســبة 65 يف املائــة( مــن املواد غــر الغذائية
ــوء ــرون الض ــلّط املهاج ــا س ــرون. ك ــا املهاج ــي ذكره  الت
 عــى احتياجهــم إىل املراتــب )56 يف املائــة( واملابــس )40
 يف املائــة( عــاوة عــى مســتلزمات النظافــة )24 يف املائــة(
 والوقــود مــن أجــل التدفئــة )18 يف املائــة( )الرســم البيــاين
 10(. وقــد فاقــت نســبة املهاجريــن العاطلــن عــن العمــل
 الذيــن هــم يف حاجــة إىل املــواد غــر الغذائيــة )97 يف
ــة ــون )84 يف املائ ــن يعمل ــن الذي ــبة املهاجري ــة( نس (.املائ

146 US$ 123 US$ 
2019 2020

 نســبة مــن اســتطاعوا إرســال التحويــات مــن بينهــم كانــت
 نســبة قليلــة )29 يف املائــة( ويعــود ذلــك إىل عقبــات شــتّى
ــة وانخفــاض أو ضعــف الدخــل تواجههــم مبــا فيهــا البطال

.أو بسبب غياب خدمات موثوقة إلرسال األموال

ي 10 احتياجات المهاجرين من المواد غ�ي الغذائية
 الرسم البيا�ف

65%
ا�غطية

40%
ا��بس

56%
ا�راتب

24%
 مستلزمات النظافة الصحية

13%
مواد التنظيف

18%
 وقود للتدفئة و/أو للطبخ



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 35 ف 12مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 تدفقات الهجرة

البحر يف  مهاجر   80 من  أكر  إنقاذ  تم  يناير،   22 يوم   يف 
وقد السواحل.  خفر  طرف  من  الليبية  الشواطئ  إىل   وإرجاعهم 
إليهم، الطارئ  الدعم  للهجرة  الدولية  املنظمة  موظفو   قّدم 
4.000 قرابة  إنقاذ  تم  وعاّمة،  الطبية.  املساعدات  ذلك  يف   مبا 
وإنزالهم  2021 سنة  من  وفرباير  يناير  شهري  بن  فيا   مهاجر 
عندما  2020 بسنة  مقارنة  يف  ارتفاعا  ميثل  ما  وهو  ليبيا   يف 

.

.
املنظمة الدولية للهجرة 2020 ©

تم إنقاذ 2.181 فردا خال نفس الفرة من السنة املاضية
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 تدفقات الهجرة

 نقاط رصد تدفق الهجرة يف أرقام

10

553

43 

16

 مناطق تم تغطيتها

تقييم

 بلدية

 نقطة رصد تدفق نشطة

 خــال فــرة الدراســة )ينايــر – فربايــر 2021( رصــدت
ــة ــق الهجــرة الخاصــة مبصفوف ــاط الـــ43  لرصــد تدف  النق
 تتبــع النــزوح تنقــات الهجــرة يف 16 بلديــة ويف 10 مناطــق
 مــن ليبيــا. وتٌقــام نقــاط رصد تدفــق الهجرة يف أهــم مواقع
العبــور الرئيســية عــى امتــداد مســارات الهجــرة الرئيســية

 .يف ليبيا حيث تُرصد حاالت وفود املهاجرين ومغادرتهم

ــون ــوىّل املوظّف ــق الهجــرة هــذه، يت ــاط رصــد تدف  ويف نق
 امليدانيــون ملصفوفــة تتبــع النــزوح اجــراء اســتطاعات
ــانية ــم اإلنس ــم واحتياجاته ــول نوياه ــن ح ــع املهاجري  م
ــات ــوايل املعلوم ــم امل ــرض القس ــم. ويع ــن ضعفه ومواط

 .الكمية والنوعية التي ٌجمعت خال فرة الدراسة

ي ليبيا
ي تشملها شبكة نقاط رصد تدفق الهجرة �ف ي 11  المناطق ال�ت

 الرسم البيا�ف

بنغازي
المرج

الجبل األخضر

درنة

طبرق

اجدابيا

سرت

 الكفرة

مرزق

الجفرة

سبها

أوباري
غات

 المناطق التي لم يتم تغطيتها
المناطق التي تم تغطيتها

وادي الشاطئ

الجبل الغربي
نالوت

زوارة

مصراتة

الزاوية

المرقب

طرابلس
الجفارة

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

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

 شق ليبيا

 تزايــد عــدد املهاجريــن يف الكفــرة خــال الجولــة 35
ــن13.850 ــة 34، م ــة بالجول ــة يف مقارن   بنســبة 12 يف املائ

. 

. 

الكفرة 

 درنة

كانــوا املهاجريــن  أّن  امليدانيــة  التقاريــر   وأبــرزت 
ــه ــا للتوّج ــرة، إّم ــة الكف ــال بلدي ــن خ ــا م ــربون أيض  يع
 نحــو الشــايل يف ليبيــا أو للعــودة إىل أوطانهــم عــرب
إىل العائــدون  املهاجــرون  اســتطاع  وقــد   الصحــراء. 
ــدود ــور الح ــش وعب ــاط التفتي ــرب نق ــرور ع ــم امل  .أوطانه

 جنوب ليبيا

 انخفــض عــدد املهاجريــن الذين تم رصدهم يف بلدية ســبها
خــال الجولــة 35 مــن تجميــع البيانات بنســبة 12 يف املائة

 سبها

. 

األمنــي الوضــع  يظــّل  امليدانيــن،  للماحظــن   ووفقــا 
ــة ــال رسق ــن أع ــاغ ع ــم اإلب ــث ت ــا حي ــبها متقلّب  يف س
حــوادث جانــب  إىل  املهاجريــن  اســتهدفت   مســلّحة 
ــد ــدا لســامتهم الشــخصية. هــذا وق  أخــرى تشــّكل تهدي
ــة، ــل البلدي ــة داخ ــل يف حري ــن التنق ــرون ع ــز املهاج  عج
إمكانيــة وصولهــم إىل فــرص تقييــد  يزيــد مــن   مــا 
 التشــغيل. وزيــادة عــى ذلــك، مثــل نقــص املعــدات
ــذي ــة يف القطــاع الصحــي يف ســبها وال  واإلمــدادات الطبي
 اقــرن بارتفــاع حــاالت اإلصابــة بكوفيــد 19 ، تحديــا
ووفقــا البلديــة.  هــذه  يف  املهاجــرون  يواجــه   إضافيــا 
ملنظمــة الصحــة العامليــة، يعكــس انخفــاض عــدد اإلصابــة

يف مقارنة بالجولة 34، من 31.150 إىل 27.350 مهاجرا

ي 12 توزيــــع المهاجرين وفقا للمناطق الجغرافية
 الرسم البيا�ف

إإىل 15.530 مهاجرا

 وقــد شــوهد املهاجــرون متوجهــن إىل الكفــرة مــع قوافــل
 اإلبــل مــن أجــل البيــع املوســمي للاشــية. وتحــدث تجــارة
 املاشــية العابــرة للحــدود، التــي كثــرا ما تكون غــر نظامية،
 بــن بلــدان الســودان وتشــاد وليبيــا، ومتثــل الكفــرة نقطــة
دمــج بالنســبة إىل قوافــل اإلبــل القادمــة مــن دارفــور مثــا

ــة ــن يف الكفــرة، كانــت األغلبي ــن املتواجدي  ومــن املهاجري
وافــدة مــن الســودان، فيــا جــاءت نســبة قليلــة من تشــاد

 .ونيجريا وبلدان أخرى

 خــال الفــرة املشــمولة بالتقريــر، كانــت الوضــع األمنية يف
 بلديــة درنــة مســتقرة وشــهد الوضــع االقتصــادي داخلهــا
 تحّســنا أيضــا. ويُجــرى تنفيــذ العديــد مــن األنشــطة
 االقتصاديــة ومشــاريع البنــاء التــي تهــدف إىل تحويــل
.البلديــة إىل منطقــة حرضيــة وإىل تحســن أحــوال الطرقات

اليــد عــى  الطلــب  تزايــد  يكــون  أن  املرّجــح   ومــن 
 العاملــة يف قطــاع البنــاء أحــد العوامــل التــي تفــّر
ــع ــذي   ارتف ــة ال ــة درن ــن يف بلدي ــدد املهاجري ــاع ع  ارتف
34 الجولــة  يف  مهاجــرا   3.300 مــن  الخمــس  بنســبة 

.من تجميع البيانات إىل 3.950 مهاجرا

.

بكوفيد 19 يف بلدية سبها نسب التحاليل الضعيفة

الغرب
52%

الجنوب
18%

30%
 ال�ق
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 غرب ليبيا

الزنتان

 وفقــا للماحظــن امليدانين، ذكر املهاجرون الذين يعيشــون
ــرّضروا مــن ارتفــاع أســعار الســلع ــد ت ــان أنهــم ق  يف الزنت
األساســية، مبــا فيهــا املــواد الغذائيــة وغــر الغذائيــة ومــن

 قر األخيار

. 

. 

 الشويرف

 انخفــض عــدد املهاجريــن يف بلديــة الشــويرف بنســبة
34 يف املائــة خــال الجولــة 35 يف مقارنــة بالجولــة 34

 ومتثــل هــذه البلديــة الغربيــة نقطــة عبــور محــوري
بالنســبة إىل املهاجريــن الذيــن يعتزمــون مواصلــة الســفر

. 

ــال ــتقرا خ ــار مس ــر األخي ــن يف ق ــدد املهاجري ــل ع  ظ
الجولــة 35 )2.560 مهاجــرا يف  ينايــر وفربايــر    شــهري 

. 

 ووفقــا للماحظــن امليدانيــن، تواجــدت أعــداد قليلــة
ــف مــن جــرّاء نقــص يف ــاط التوظي ــن يف نق ــن املهاجري  م
ــك، ــة إىل ذل ــس. وباإلضاف ــرودة الطق ــغيل وب ــرص التش  ف
ــر التباعــد االجتاعــي بســبب تفــي ــق تداب جــرى تطبي

. 

محدودية الدخل أو فقدانه نتيجة لغياب فرص التشغيل

 ووفقــا تقريــر مشــرك حديــث عــن مبــادرة ملتابعــة
 األســواق يف ليبيــا خــال شــهر ينايــر، ارتفعــت األســعار يف
ــة بشــهر ــة يف مقارن ــان مبــا يقــارب نســبة 20 يف املائ  الزنت
مــارس مــن ســنة 2020، فيــا انخفضــت بنســبة حــوايل 5

يف املائة يف مقارنة بشهر ديسمرب من سنة 2020

يف مقارنة بـ2.580 مهاجرا يف الجولة 34

وباء كوفيد 19 وتم تقييد التنقل داخل البلدية

ــن إىل ــن منتقل ــن املهاجري ــد م ــوهد عدي ــد ش ــذا وق  ه
ــمية ــال موس ــاد أع ــل إيج ــن أج ــاحلية م ــق الس املناط

يف قطاع البناء مثل فرص إنشاء منتجعات صيفية

من تجميع البيانات، من 4.400 إىل 2.900 مهاجرا

 .نحو بلديات أخرى يف غرب ليبيا أو باتجاه بلدان أخرى

 وخــال شــهر ينايــر، كانــت بــرودة الطقــس تحديا بالنســبة
 إىل املهاجريــن الباحثــن عــن فــرص لكســب الــرزق أو
ــد ــدان أخــرى. هــذا وق ــون الســفر نحــو بل ــن يعتزم  الذي
 شــوهدت أعــداد قليلــة مــن املهاجريــن يف نقــاط التوظيف
ــدد ــوهد ع ــر، ش ــهر فرباي ــال ش ــور. وخ ــق العب  ويف مناط

 .أكرب من املهاجرين يعربون باتجاه الشال يف ليبيا

. 
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 مسارات الهجرة إىل ليبيا

 ميثّــل هــذا القســم مــن تقريــر الهجــرة تحليــا 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
يف املنتــرة  العبــور  نقــاط  تشــمل  التــي   األساســية 
ــرة( ــق الهج ــد تدف ــتارات رص ــاد )اس ــاء الب ــل أرج  كام
ــنة 2021 ــن س ــر م ــر وفرباي ــهري يناي ــن ش ــا ب ــال م خ

وح  ف ي قادتها مصفوفة تتبع ال�ف ي اعتمدها المهاجرون الذين جرى استطالعهم ع�ب دراسة رصد التدفق ال�ت ي 13 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
 49 يف املائة من املهاجرين يف ليبيا قد وصلوا مباشة من النيجر أو قد عربوا من خالها، مبن فيهم جميع املهاجرين الذين جاؤوا من

النيجر ومن بوركينا فاسو وغانا ومايل ونيجريا

ينطبــق توّجــه  وهــو   – للهجــرة  الرئيســية   املســارات 
ــة إىل ــا. وباإلضاف ــاء أيض ــبقت الوب ــي س ــرة الت ــى الف  ع
ــدان املجــاورة ــل املهاجــرون الوافــدون مــن البل ــك، ميث  ذل

أكرب مجموعة من املهاجرين املتواجدين يف ليبيا

 فيــا بــن شــهري ينايــر وفربايــر مــن ســنة 2021، أجــرت
 مصفوفــة تتبــع النــزوح مقابــات مــع مــا يزيــد عــى
 23.824 مهاجــرا يف إطــار دراســة رصــد تدفــق الهجــرة
ــن ــل ع ــم تفاصي ــن بينه ــرا م ــف 14.696 مهاج ــد كش  وق

.

.

مسارات الهجرة التي اتخذوها وصوال إىل ليبيا.

مســارات حــول  املجّمعــة  البيانــات  تحليــل   ويظهــر 
 الهجــرة أّن البلــدان املجــاورة لليبيــا ال زالــت تضطلــع
بــدور كبــر يف كونهــا بلــدان عبــور أيضــا متتــد عــى طــول

ــع ــة تتب ــا مصفوف ــة أصدرته ــة حديث ــرت دراس ــد أظه  وق
 النــزوح حــول الشــبكات االجتاعيــة للمهاجريــن أّن نســبة
ــاورة ــدان املج ــن البل ــن م ــن الوافدي ــن املهاجري ــرة م  كب
 قــد اعتمــدوا عــى املعلومــات والفكــرة التــي كانــت
ــل ســفرهم ــا أو عربهــا قبي  لديهــم حــول الهجــرة إىل ليبي
ــوه يف ــّا توقّع ــل م ــوء أو أفض ــن أس ــم مل تك  وأّن تجربته
 مقارنــة باملهاجريــن القادمــن مــن بلــدان أخــرى. وأبــرزت
ــا ــت في ــي أجري ــن الت ــع املهاجري ــة م ــات الفردي  املقاب
 بــن شــهري ينايــر وفربايــر مــن ســنة 2021 أّن حــوايل
ــى ــوا ع ــة( مل يكون ــبة 49 يف املائ ــن )نس ــف املهاجري  نص

.وعي باألخطار التي قد تهددهم خال هجرتهم
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 35 ف 17مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

  مسارات الهجرة إىل ليبيا: التحليل والتوّجهات
ونسب ليبيا(  إىل  الوصول  قبل  عربوها  التي  البلدان  عرب  )أي  املهاجرون  سلكها  التي  املسارات  مختلف  التقرير  من  القسم  هذا  يبّن 

أصلهم لبلدان  وفقا  املسارات  هذه  استخدموا  الذين  املهاجرين 

.
 ويحتوي هذا الجدول أيضا عى متوسط تكلفة كل مسار، وسائل تنقل املهاجرين والعدد اإلجايل للمهاجرين من كّل بلد، فضا عى

توزّعهم الجغرايف يف مناطق ليبيا

xxx$

Libya

xx%

الذين ا�هاجرين   نسبة 

 سلكوا هذا ا�سار

مسار كل   تكلفة 

 بالدو�ر ا�مري�

 بلد العبور

 بلد ا�غادرة

 ا�سارات

 كيفية قراءة هذا الرسم البيا 

 التكلفة
 ا�توسط (بالدو�ر ا�مري�

 عدد ا�هاجرين الوافدين من هذا البلد إ� ليبيا

(

.
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3,879$

5,053$

3,691$

ليبيا
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 تركيا

 تركيا

 م�
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*
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مش�ك مث�

برّا

 بحرا أو برّا

 نقل عمومي

 نقل عمومينقل خاّص

جّوا

جّوا

جّوا برّا

25% 19% 56%

*

97% 3%

14%19%67%

1% 13% 86%84%16%

28%71%

الجزائر

1,721 

 بنغ�دش

20,351 

 بوركينا فاسو

1,960 
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27%

14%

11%

47%
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778$
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 ما�

89%

3%

5%

2%*

 الجزائر

1%

0%

 وجود ا�هاجرين � ليبيا وفقا وسائل النقل التكاليف ا�سارات
)  ا�توسط (بالدو¢ر ا¡مري� للمناطق الجغرافية
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نقل خاّص
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ا�تحدة وم� وتركيا وتونس والكويت العربية   الهند وا¡ردن وقطر وا�مارات  ا�تعددة تتضمن:   ا�سارات 

(وبلدان أخرى فقط أو مجموعة من هذه البلدان
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(وبلدان أخرى فقط أو مجموعة من هذه البلدان



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 35 ف 18مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

جّوا

 برّا

 برّا

 مشيا أو أخرى

3%

 أخرى

19% 79%20%60%

 تشاد

84,124 

 السودان

م�

103,326 

20%13%7% 60%56%4%40%

696$

668$
النيجر

99%

1%

878$

1,972$

92%

4%

2,425$ 4%

*

884$

1,368$

2,807$

1,034$

 النيجر

النيجر

*

 برّا

2%

2%

59%

 مشيا أو أخرى

2%

 أخرى برّا

4% 13% 83%

18% 80%

39%

 ما�

24,865 

 النيجر

121,023 

46%52%

50%

24%

22%

780$

506$
*

99%

1%*

الجزائر

 بوركينا فاسو

 نقل عمومينقل خاّص

 نقل عمومينقل خاّص

 نقل عمومينقل خاّص

4%

*

*

*

 وجود اهاجرين � ليبيا وفقا وسائل النقل التكاليف اسارات
 للمناطق الجغرافية

الغرب الجنوب ال�ق

مهاجرا

 ليبيا

 ليبيا

 ليبيا

 ليبيا

مهاجرا

 اسارات اتعددة تتضمن واحدة أو مجموعة من البلدان التالية:  ا�مارات العربية اتحدة

وسوريا  وتركيا وجنوب السودان وا�ردن وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو

مهاجرا

 اسارات اتعددة تتضمن واحدة أو مجموعة من البلدان التالية:  النيجر والجزائر وبوركينا

فاسو وتشاد والسودان

مهاجرا

 مسارات متعددة سلكها اهاجرون من خ¢ل عبور إّما الجزائر وتشاد وم� أو نيج�يا

20%

 نقل عمومينقل خاّص



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 35 ف 19مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 ليبيا

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

السعودية والنيجر وتونس وجنوب السودان وكينيا و جمهورية أفريقيا الوسطى

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

والسودان وبوركينا فاسو وتونس وتركيا والكام�ون والجزائر والسودان

جّوا

ليبيا

6%

3%
85%

14%

12%

 جوا أو أخرى ا�سار

2% 19% 79%

جّوا 20% 69%

55%

34%

 نيج�يا

35.235 

 السودان

 تونس

3.827

21%15% 60%

39%

53%

1,376$

3,073$

1,981$

 النيجر

*

96%

1%
الجزائر

1,017$

1,026$
تشاد

91%

228$ 100%

6%
11%

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

 نقل عمومينقل خاّص

الغرب الجنوب ال£ق

3%

932$
*

3%

أخرى

4%

 (

مهاجرا 

 النيجر

 ا�سار

 نقل عمومينقل خاّص

مهاجرا 86.815

مهاجرا 

ليبيا

 نقل عمومينقل خاّص

 ا�سار

* 

 

* 



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 35 ف 20مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 خــال شــهر ينايــر، قّدمــت املســاعدة إىل املهاجريــن
ــن ــى م ــا ع ــن ليبي ــم م ــا إىل أوطانه ــودة طوعي ــى الع  ع
 طائــرة مســتأجرة متوّجهــة إىل مــايل. وعــرب برنامــج العــودة
ــرة، ــة للهج ــة الدولي ــع للمنظم ــة التاب ــانية الطوعي  اإلنس
ــادة ــا يف ســبيل إع ــن دع ــى هــؤالء املهاجري ســوف يتلّق

            التحليل القائم
 عى املناطق

IOM 2020 / مجدي الناكوع ©

. إدماجهم ومساعدتهم يف مجتمعاتهم املحلية األصلية

.



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 35 ف 21مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 تحليل المناطق - التوزيــــع
النســبة تواجــدت  الســابقة،  التقاريــر  غــرار   عــى 
الدراســة يف  شــاركوا  الذيــن  املهاجريــن  مــن   الكــربى 
كانــت بينــا  املائــة(،  يف   52 )نســبة  ليبيــا  غــرب   يف 
ــبة ــة( ونس ــرق )30 يف املائ ــث يف ال ــارب الثل ــبة تق  نس

ي ليبيا وفقا للمناطق )باالستناد
ي 14 أعداد المهاجرين �ف

 الرسم البيا�ف
 (إىل بيانات تتبع التنقل

 ويف املقابــل، يقــّدر وجــود نســبة تزيد عــى 90 يف املائة من
 الســكان الليبيــن يف كــربى املراكــز الحرضيــة عــى امتــداد
ــه ــس ومرات ــل طرابل ــن قبي ــط، م ــض املتوس ــر األبي  البح

.

(.تقّل عن الخمس يف الجنوب )18 يف املائة

 وعــى الرغــم مــن الوبــاء، تــوزّع نصــف عــدد املهاجريــن
ــس )15 ــن طرابل ــاحلية م ــق الس ــة( يف املناط  )51 يف املائ
يف  10( ومراتــه  املائــة(  يف   12( وأجدابيــا  املائــة(   يف 

(.املائة( وبنغازي )7 يف املائة( والزاوية )7 يف املائة

وبنغازي

51%
ي المناطق

 من المهاجرين متواجدين �ف
 الساحلية من طرابلس وأجدابيا ومرصاته

 وبنغازي والزاوية

عدد المهاجرينالمنطقة
            86,280طرابلس
            66,927أجدابيا 
            58,550مرصاته
            43,024بنغازي
            41,945الزاوية 
            33,093مرزق

            31,303الجفارة 
ي             28,815الجبل الغرب 

            28,719سبها 
            19,821زوارة 

            17,930المرقب
            16,301الكفرة

            14,350الجبل األخرصر
            14,024أوباري
            12,433الجفرة
            12,155درنة 
            10,695المرج
              9,591رست 
              8,496غات
ق               8,168طب 

              7,760وادي الشاطئ
              5,494نالوت

المجموع 
575,874بالنسبة إىل ليبيا



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 35 ف 22مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 تحليل المناطق - جنسيات المهاجرين

جنســيات أربــع  أبــرز  أدنــاه  الخريطــة   تظهــر 
وذلــك ليبيــا  مناطــق  لتوزيعهــا يف  وفقــا   للمهاجريــن 
ــال ــت خ ــي جمع ــة 35 )الت ــات الجول ــتناد إىل بيان  باالس
ــم ــى الرغ ــنة 2021(. وع ــن س ــر م ــر وفرباي ــهري يناي  ش
التنقــل حريــة  عــى  فرضــت  التــي  التقييــدات   مــن 
املهاجريــن أّن توزيــع  إالّ  بســبب فــروس كوفيــد 19، 

ف أبرز 4 جنسيات للمهاجرين وفقا للمناطق   ي 15 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
ووادي الغــريب  والجبــل  وأوبــاري  والجفــرة   وســبها 
ــّكل ــر.   ويش ــاور النيج ــد املج ــن البل ــات م ــاطئ وغ  الش
أكــرب والســودان  تشــاد  مــن  الوافــدون   املهاجــرون 
منطقــة يف  املوجوديــن  املهاجريــن  مــن   مجموعــة 
 الكفــرة التــي تحــّد تشــاد  والســودان مــن الشــال.
شــّكلوا فقــد  تشــاد  مــن  املهاجريــن  إىل  وبالنســبة 

.

جغرافيا وفقا للجنسيات ظّل متأثرا بالقرب الجغرايف.

ــن ــن املهاجري ــة م ــّم فئ ــن أه ــرون املري ــل املهاج  وميثّ
 يف املناطــق الجنوبيــة والغربيــة مــن ليبيــا عــى غــرار
ــا ــازي.  أّم ــربق وبنغ ــرج وط ــة وامل ــرض 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 0.3 يف املائة تباعا(.

املناطــق  يف  املهاجريــن  مــن  مجموعــة  أكــرب   ثــاين 
املناطق الجنوبية والغربية مثل مرزق والجفرة

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

31%
30%
19%
6%

59%
17%
15%
5%

37%
15%
10%
10%

14%
12%
12%
12%

53%
21%
9%
8%

47%
22%
11%
5%

50%
9%
7%
6%

النيجر
نيجيريا

مالي
مصر

21%
21%
16%
13%

النيجر
مصر
تشاد

نيجيريا

61%
24%
6%
2%

23%
17%
14%
12%

15%
13%
12%
12% 18%

14%
14%
13%

79%
5%
5%
4%

59%
17%
11%
10%

60%
16%
5%
4%

59%
20%
7%
6%

64%
23%
9%
2%

61%
23%
8%
5%22%

19%
14%
10%

20%
20%
14%
12%

مصر
النيجر
تشاد

السودان

50%
22%
20%
5%

15%
14%
11%
10%

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

النيجر
السودان

النيجر

السودان
مصر
تشاد

تشاد
النيجر

مصر
السودان

سوريا
تشاد

مصر
السودان

سوريا
تشاد

مصر
السودان

سوريا
بنغالديش

مصر
السودان

سوريا
بنغالديش

مصر
السودان

سوريا
تشاد

مصر
السودان

تشاد

غانا
مصر

السودان

النيجر
نيجيريا

تشاد
غانا

النيجر
نيجيريا

موريتانيا
غانا

النيجر

نيجيريا

تشاد
السودان

السودان
تشاد

نيجيريا
مصر

تشاد

بنغالديش
مصر

سوريا
النيجر

مالي

نيجيريا
غانا

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



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 35 ف 23مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 تحليل مناطق األصل

ي ليبيا
ي 16 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: 470 مهاجرا من ذوي جنسيات تعت�ب من ب�ي

 متاشــيا مــع التقاريــر الســابقة، شــّكل املهاجــرون الوافــدون
ــا مــر والســودان( ــا فيه ــا )مب ــدان شــال أفريقي ــن بل  م
 حــوايل ثلثــي املهاجريــن املتواجديــن يف شق ليبيــا )64%(
 بينــا كان املهاجريــن الوافديــن من بلدان جنــوب الصحراء
 الكــربى )مثــل النيجــر وتشــاد( أغلبيــة املهاجريــن املركّزين
 يف جنــوب وغــرب ليبيــا )بنســبة %89 و%63 تباعــا(.
تجــدون يف الجــدول أدنــاه التقســيم الكامــل ملناطــق أصــل

ــة ــبكات القراب ــركة و ش ــات املش ــل أّن الص ــربز التحلي  ي
ــن ــرور الزم ــد تطــورت مب ــا ق ــا وأنّه ــز الهجــرة إىل ليبي  متيّ
بلــدان خــال  مــن  للســكان  الدائريــة  الهجــرة   عــرب 
تتصــل التــي  العوامــل  مــن  عديــد  ويوجــد   الجــوار. 
ــد ــة. وق ــبكات االجتاعي ــا الش ــن بينه ــرة م ــرار الهج  بق
 اســتخلصت دراســة حديثــة أصدرتهــا مصفوفــة تتبــع
ــم ــن أنّه ــة للمهاجري ــبكات االجتاعي ــول الش ــزوح ح  الن
مجموعــة يف  االجتاعيــة  الشــبكات  عــى   يعتمــدون 
 مــن الخدمــات وأّن املهاجريــن الوافديــن مــن بلــدان

.)

.

املهاجرين وفقا للمناطق الليبية )الرسم البياين 16

الجــوار يكونــون عــادة أكر اســتنارة مــن غرهم

#%#%#%
%10     10,855%1          460%16                 3,035الجبل األخضر 

%9     10,390%14       5,911%0                      -الكفرة 
%8       9,000%1          395%7                 1,300المرج 

%27     29,539%19       8,241%28                 5,194بنغازي 
%10     10,530%1          540%6                 1,085درنة 

%30     33,111%63     26,993%36                 6,823أجدابيا 
ق  %6       6,159%1          629%7                 1,380طبر

18,817               11%43,169    25%109,584  64%
%19       1,757%11     10,016%31                     660الجفرة 

%7          651%8       7,842%0                         3غات 
%35       3,285%32     29,780%1                       25مرزق 
%38       3,600%26     23,779%63                 1,340سبها 

%2          200%15     13,724%5                     100أوباري 
%0           -%8       7,760%0                      -وادي الشاطئ 

2,128                 2%92,901    89%9,493       9%
ي  %13     10,551%9     17,722%2                     507الجبل الغربر

%11       8,958%11     20,959%4                 1,306الجفارة 
%4       3,125%7     12,960%6                 1,845المرقب 
%14     11,090%15     28,055%10                 2,800الزاوية 

%20     16,545%20     37,859%14                 4,146مضاته 
%2       1,912%2       3,325%1                     257نالوت 
%3       2,792%2       3,341%11                 3,156رست 

%23     19,120%28     52,800%49               14,360طرابلس 
%10       7,866%6     10,976%3                     979زوارة 

29,356               10%187,997  63%81,959    27%
50,301               9%324,067  56%201,036  35%

الجنوب 

 المجموع بالنسبة إىل الجنوب

الغرب 

المجموع بالنسبة إىل الغرب
ي ليبيا

المجموع ف 

المنطقة
ق )المهاجرون من آسيا   والشر
(األوسط

المهاجرون من جنوب 
ى الصحراء الكبر

المهاجرون من شمال 
أفريقيا

ق  الشر

ق المجموع بالنسبة إىل الشر
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ى  المهاجرون الوافدون من شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الك�ب

ى  ي 18 نسبة المهاجرين الوافدين من شمال أفريقيا ومناطق الجنوب الصحراء الك�ب
 الرسم البيا�ف

ى أفريقيا ي 17 المهاجرون الوافدون من جنوب الصحراء الك�ب
 عــى غــرار التقاريــر الســابقة وعــى الرغــم مــن آثــار الرسم البيا�ف

ــن )نســبة ــت النســبة الكــربى مــن املهاجري ــاء، ال زال  الوب
 56 يف املائــة أو 324.076 مهاجــرا( املتواجديــن يف ليبيــا
 متثــل املهاجريــن الوافديــن مــن جنــوب الصحــراء الكــربى
 أفريقيــا.  ويشــّكل املهاجــرون الوافــدون من النيجر )نســبة
%37( ومــن تشــاد )بنســبة %26(أبــرز جنســيتن بالنســبة

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

.

.) 

إىل املهاجرين القادمن من جنوب الصحراء الكربى

 وخــال فــرة الدراســة، وفيــا ظــّل العــدد اإلجــايل
 للمهاجريــن الوافديــن مــن جنــوب الصحــراء الكــربى
القادمــن املهاجريــن  عــدد  أّن  إالّ  مســتقرّا،  ليبيــا   إىل 
 مــن النيجــر قــد شــهد زيــادة بنســبة 6 يف املائــة يف
ويتفــق البيانــات.  تجميــع  مــن   34 بالجولــة   مقارنــة 
 هــذا االســتنتاج مــع تقاريــر النيجــر التــي أبــرزت أّن
 التدفقــات الصــادرة )نحــو ليبيــا( خــال شــهري ينايــر

وفرباير قد تجاوزت التدفقات الواردة )إىل النيجر

غانا

� ما

 نيج�يا

تشاد

 النيجر

الصومال

121,023

84,124

35,235

24,865

24,022

6,130

تشاد

النیجر

غانا
ساحل العاج

نیجیریا

السنغال

مالي

غینیا

الصومال

بوركینا فاسو
اریتریا

اثیوبیا

الكامیرون

مصر

السودان

المغرب
الجزائر

تونس

51%

43%

3%
1%

2%

26%
37%

7%
1%

11%

1%

8%

1%

2%

1%
 2%

1%
1%

324,067
دول جنوب الصحراء

201,036
دول شمال أفریقیا

موریتانیا
1%
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 متاشــيا مــع نتائــج الجــوالت الســابقة، جــاءت األغلبيــة
ينحــدر الذيــن  ليبيــا  يف  املهاجريــن  مــن   العظمــى 
 أصلهــم مــن شــال أفريقيــا مــن مــر )بنســبة 51%(
واملغــرب تونــس  ومــن   )43% )بنســبة   والســودان 
 والجزائــر )بنســبة 5 يف املائــة(. ومــن بــن الـــ574.146
النــزوح تتبــع  مصفوفــة  أحصتهــم  الذيــن   مهاجــرا 
البيانــات، جــاءت الجولــة 35، مــن تجميــع   خــال 
 نســبة فاقــت ثلــث عــدد املهاجريــن يف لبييــا مــن
مهاجــرا أو191.331  املائــة  يف   35( أفريقيــا  شــال 

ي 19 نسبة المهاجرين وفقا لجنسياتهم
 الرسم البيا�ف

.

.)

 وبينــا مــا فتــئ عــدد املهاجريــن الوافديــن مــن جنــوب
ــدد ــهد ع ــاض، ش ــا يف االنخف ــربى أفريقي ــراء الك  الصح
املهاجريــن القادمــن مــن شــال أفريقيــا ارتفاعــا مطــردا

ــال ــن ش ــن م ــن الوافدي ــدد املهاجري ــع ع ــد ارتف  وق
 أفريقيــا مــن نســبة 31 يف املائــة فيــا بــن شــهري
ــة ــن ســنة 2020 إىل نســبة 35 يف املائ ــو م ــو ويوني  ماي
 فيــا بــن شــهري ينايــر وفربايــر مــن ســنة 2021.
ــة، ارتفــع عــدد املهاجريــن القادمــن مــن  وبصفــة عاّم
ــة أو بحــوايل 15.985 ــا بنســبة 9 يف املائ ــال أفريقي  ش
 فــردا عــن شــهري مايــو ويونيــو مــن ســنة 2020.
والســودانين املريــن  املهاجريــن  عــدد   واليــزال 
 يف ارتفــاع مطــرد يف مقارنــة بالجولــة 34 حيــث زاد

(.بنسبة 2 يف املائة )أو بـ 2.153 و1.728 فردا تباعاً

ي 20 المهاجرين الوافدين من بلدان شمال أفريقيا
 الرسم البيا�ف

الجزائر

تونس

ا�غرب

 السودان

 م�

17%

5,347

3,827

1,721

103,326

86,815

نسبة المهاجرينأعداد المهاجرينالجنسيات

%21        121,023النيجر 
%18        103,326مرص 

%15          86,815السودان 
%15          84,124تشاد 

يا %6          35,235نيجير
%4          24,865مالي 
%4          24,022غانا 

%4          21,539سوريا 
%4          20,351بنغالدش 
%1             6,130الصومال 

ن %1             5,426فلسطير
%1             5,347المغرب

يا %1             4,869إريير
%1             4,735غينيا

%1             4,281السنغال
%1             3,827تونس
%1             3,192أخرى

%1             3,131كوت ديفوار
%1             3,117موريتانيا 
%0.4             2,095باكستان 

%0.3             1,960بوركينا فاسو 
%0.3             1,863إثيوبيا 

%0.3             1,721الجزائر 
%0.3             1,635زامبيا 

%0.2             1,245غامبيا 
%100        575,874المجموع 
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ق األوسط  المهاجرون من آسيا وال�ش

ق األوسط وجنوب آسيا ي 22 نسبة المهاجرين الوافدين من ال�ش
 الرسم البيا�ف

ق ي 21 المهاجرون من بلدان من قارة آسيا )بما فيها بلدان ال�ش
 الرسم البيا�ف

  األوسط
ــع ــة تتب ــّجلت مصفوف ــابقة، س ــر الس ــع التقاري ــيا م  متاش
 النــزوح نســبة قليلــة مــن املهاجريــن مــن الوافديــن مــن
 قــارة آســيا أو الرق األوســط خــال الجولــة 35 )9 يف املائة
 أو 50.301 مهاجــرا(. وقــد جــاءت األغلبيــة مــن ســوريا و
 بنغــادش بعــدد 21.539 مهاجــرا و20.539 مهاجــرا تباعــا
 )مبا فيهم الجئن( أي بنســبتي 43 و40 يف املائة.  هذا ومثّل
 املهاجــرون مــن ســوريا وبنغــادش نســبة 4 مــن إجــايل
 عــدد املهاجريــن املتواجديــن يف ليبيــا. وباإلضافــة إىل ذلــك،
 تــم إحصــاء 5.426 مهاجــرا عرّفــوا عــن أنفســهم بكونهــم

.

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

فلسطينيون )11 يف املائة( و2.095 مهاجرا من باكستان

)

جمهورية الكونغو

 جمهورية افريقيا
الوسطى

الدقراطية 

بوركينا فاسو

ساحل العاج

سوريا

فلسطيني�
باكستان

بنغ�ديش

4%
11%

43%

40%

50,301
ال�ق ا�وسط

و أسيا

بنغ�دش

 سوريا

فلسطينيون

باكستان

دول أخرى

2,095

890

21,539

20,351

5,426



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 35 ف 27مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 خــال شــهري ينايــر وفربايــر من ســنة 2021، اعرض ســبيل
ــم إىل ــري إعادته ــر لتج ــرا يف البح ــن 4.000 مهاج ــر م  أك
  ليبيــا وهــم بصــدد محاولــة عبــور البجــر األبيــض املتوســط.
ــن ــر م ــى أك ــر 2021 )يف الصــورة(، تلّق ــوم 10 فرباي  ويف ي
 200 مهاجــر مســاعدات يف الحــاالت الطارئــة مــن موظفــي
تــم اعراضهــم يف للهجــرة بعــد أن  الدوليــة   املنظمــة 
 البحــر وإرجاعهــم إىل الشــواطئ. وتتواجــد فــرق املنظمــة
اإلنــزال مــن أجــل توفــر نقــاط  للهجــرة يف   الدوليــة 
ــات ــراء تقيي ــة، وإلج ــاعدات الطبي ــاه واملس ــذاء واملي  الغ

 ©  IOM 2020

 للحاية تضمن تلبية جميع احتياجات املهاجرين .



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 35 ف 28مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 الحوادث البحرية

ومالطــة إيطاليــا  إىل  مهاجــرا   5.099 إجــايل    وصــل 
ــر ــهري يناي ــن ش ــا ب ــط في ــض املتوس ــر األبي ــرب البح  ع
 وفربايــر مــن ســنة 2021 وهــو مــا يشــكل ارتفاعــا يف
ــردا ــة )3.542 ف ــة بنفــس الفــرة مــن الســنة املاضي مقارن

ي 23 الوصول إىل  إيطاليا ع�ب المسار المركزي للبحر األبيض المتوسط2021/ 2019/2020  
الرسم البيا�ف

ي 24 حاالت الوصول إىل ع�ب البحر ، اإلرجاع والغرق
 الرسم البيا�ف

 ع�ب المسار المركزي للبحر األبيض المتوسط باتجاه إيطاليا
ي سنة 2020

 ومالطة �ف

.)

.)

.)

الوصول إىل إيطاليا ومالطة

ي البحر
 عمليات اإلنقاذ �ف

مهاجــرا يف  3.953 مجمــوع  إنقــاذ  تــم  عاّمــة،   بصفــة 
 البحــر وإنزالهــم يف ليبيــا خــال شــهري ينايــر وفــرباي مــن
ــاذ 2.181 و776 ــم إنق ــك، ت ــة بذل ــنة 2021. ويف مقارن   س
 مهاجــرا خــال نفــس الفــرة مــن ســنتي 2020 و2019

ي البحر
الغرق �ف

 غــرق مــا ال يقــل عــن 193 مهاجــراً أو يعتقــد أنهــم غرقــوا
ــور ــة عب ــض املتوســط وهــم بصــدد محاول  يف البحــر األبي
ــا أو ــواحل ليبي ــن س ــا م ــط انطاق ــض املتوس ــر األبي  البح
ــنة 2021 يف ــن س ــر م ــر وفرباي ــهري يناي ــال ش ــس خ  تون
ــنة 2020 ــن س ــرة م ــس الف ــردا يف  نف ــرق 116 ف حــن غ

وبسنة 2019 )311 فردا( )انظر إىل الرسم البياين 23

 ومــن ثــم جــرت إعادتهــم إىل ليبيــا )الرســم البيــاين 24

.و158 فردا يف شــهري يناير وفرباير من ســنة 2019

ــذه ــال ه ــم خ ــم إنقاذه ــن ت ــن الذي ــن املهاجري ــن ب  وم
 الجولــة، كان هنالــك 3.221 رجــا و284 امــرأة ، عــاوة
 عــى 222 طفــا )فيــا كان نــوع جنــس وعمــر 226
ــت أغلبيتهــم مــن مــايل )20 ــد كان ــر(. وق ــردا غــر متوف  ف
املائــة( وغينيــا كوناكــري املائــة( والســودان )17 يف   يف 
 )9 يف املائــة( وكــوت ديفــوار )7 يف املائــة( ونيجريــا) 5

عديــدة أخــرى  جنســيات  جانــب  إىل  املائــة(  يف 

 ويف يــوم 19 ينايــر، أودى أول حــادث لتحطــم مركــب
املســار وكان  شــخصا.   43 بحيــاة  ليبيــا  ســواحل   يف 
املتوســط خــال ســنة 2020 األبيــض  للبحــر   املركــزي 

.أشد املسارات خطرا من حيث عدد حاالت الغرق

Tunis

Italy

Tunisia

Pozzallo

Palma di Monte-
chiaro

Malta

Palermo

Porto Palo

Tripoli

Misrata

Libya

5,099

3,953

 

مهاجرا أعادهم جهاز خفر السواحل
الليبي إلى الشواطئ الليبية 

 
بين شهري يناير و فبراير

من سنة 2021 

مهاجرا وصلو إلى إيطاليا عبر
المسار المركزي للبحر المتوسط 

 
بين شهري يناير و فبراير

من سنة 2021 

 الوفيات
 تم تسجيلها على طول البحر

 األبيض المتوسط
 

بين شهري يناير و فبراير
من سنة 2021 
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 35 ف 29مصفوفة 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
 توفــر معلومــات منتظمــة حــول الهجــرة إىل ليبيــا، عربهــا
ــرة ــاص بالهج ــر الخ ــذا التقري ــتند ه ــا ويس ــا منه  وانطاق
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 مقابــات
 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 ــات 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

4166

      تغطية
100%

76  
باحث

3 
 قادة فرق

                                      تعريف المهاجر

 نعتــرب املنظمــة الدوليــة للهجــرة مصطلــح ‘املهاجــر’
الــدويل للقانــون  وفقــا  يُعــرّف  ال  شــاما   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 تنقاتهــم
ــخاص ــن واألش ب ــن املهرَّ ــل املهاجري ــة مث ــة قانوني  بصف
 الذيــن ال يّحــدد القانــون الــدويل تعريفــات لوضعياتهــم
 أو لوســائل تنقاتهــم مثــل الطــاّب الدوليــن ومــن أجــل
 تحقيــق هــدف تجميــع البيانــات حــول الهجــرة، تعــرّف
 إدارة األمــم املتحــدة للشــؤون االقتصاديــة واالجتاعيــة
ــد ــّر 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 أعاه

.

.

.

.

الجولة 35، دراسة رصد التدفق

5 
كاء منفذين  رسش

ي الدراسة
 مهاجرًا شارك �ف

43 
نقطة رصد تدفق الهجرة

ي ليبيا
ي 10 مناطق �ف

نشطة �ف



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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