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

 لمحة عاّمة
 يف إطــار الجولــة 39 مــن تجميــع البيانــات عــى مــدى شــهري أكتوبــر 

ونوفمــر مــن ســنة 2021، أحصــت مصفوفــة تتبــع النــزوح وجــود 

ــن  ــم م ــدر أصله ــا ينح ــة يف ليبي ــرا يف 100 بلدي ــايل 621.007 مهاج إج

ــية.  ــن 43 جنس ــر م أك

ــر  ــرة املشــمولة بالتقري ــاع خــال الف ــن يف االرتف ــدد املهاجري اســتمّر ع

عــى نفــس منــوال الّنســق الــذي بــدأ يف مطلــع ســنة 2021. غــر أّن عــدد 

املهاجريــن يف ليبيــا ال يــزال أدىن قليــا مــن العــدد املســّجل يف ســنة 2019 

بالنســبة إىل نفــس فــرة الدراســة  )645.081 مهاجــر خــال الجولــة 28(. 

ويف ســنة 2020 ، انخفــض عــدد املهاجريــن يف ليبيــا عــى إثــر بدايــة وبــاء 

كوفيــد 19 والتباطــؤ االقتصــادي وتشــديد املراقبــة األمنيــة عــاوة عــى 

التقييــدات املفروضــة عــى التنّقــل. 

التشغيل وسوق العمل

ذكــرت أغلبيــة املهاجريــن )نســبة%61 يف املائــة( املســتطلعن فيــا بــن 

شــهري أكتوبــر ونوفمــر مــن ســنة 2021 أّن اإلشــكاليات املاليــة كانــت 

مــن بــن أبــرز ثــاث صعوبــات واجهتهــم يف ليبيــا. وكان عــدم امتاكهــم 

ــات )حــول  ــار إىل املعلوم ــة( واالفتق ــة )بنســبة 39 يف املائ ــق الهوي لوثائ

ــن  ــن ب ــة( م ــبة 30 يف املائ ــا( )بنس ــرة مث ــات املتوفّ ــرة أو الخدم الهج

التحديــات األخــرى التــي شــكوا منهــا. وفيــا تواصلــت حالــة االســتقرار 

الرســمية خــال فــرة الدراســة، إالّ أّن الوضــع الســيايس ظــّل متقلّبــا. وقــد 

أبلغــت نســبة 14 يف املائــة مــن املهاجريــن املســتطلعن عــن اشــكاليات 

متصلــة باألمــن مثــل الهجومــات واالعتــداءات التــي يتعرّضــون لهــا 

ــات تواجههــم.  باعتبارهــا أهــم تحدي

وباالســتناد إىل اللمحــة العامــة عــن االحتياجــات اإلنســانية لســنة 2022، 

تحظــى نســبة تقــّل عــن نصــف املهاجريــن )46 يف املائــة( مبصــدر 

دخــل متوقّــع )مــن عمــل دائــم( فيــا أشــارت نســبة 69  يف املائــة مــن 

ــات التــي يعانــون منهــا يف تأمــن عمــل. ويــزداد  املهاجريــن إىل الصعوب

هــذا الوضــع ســوءا ألّن العديــد مــن املهاجريــن يشــغلون وظائــف غــر 

نظاميــة ومؤقتــة، وكثــرا مــا يعجــزون عــن االســتفادة مــن نظــم الحايــة 

ــة.  االجتاعي

ــد  ــم التوقيــع عــى مذكــرة تفاهــم حــول تنقــل الي ويف شــهر نوفمــر، ت

العاملــة بــن وزارة العمــل والتأهيــل الليبيــة ووزارة التشــغيل والحايــة 

االجتاعيــة بالنيجــر. ويرمــي هــذا االتفــاق إىل حايــة العــّال املهاجريــن 

ــر  ــا ع ــل يف ليبي ــتجابة أفضــل الحتياجــات ســوق العم ــق اس وإىل تحقي

ــن  ــي املهاجري ــل التشــغيل. وذكــرت نســبة ثلث إصــدار تأشــرة عمــل قب

الوافديــن مــن النيجــر واملســتطلعن فيــا بــن شــهري أكتوبــر ونوفمــر 

مــن ســنة 2021  أنّهــا تعمــل يف مهــن أولية أو يف قطــاع الحــرف والتجارة. 

وزيــادة عــى ذلــك، أفــادت نســبة تقــارب ربــع املهاجريــن )نســبة 24 يف 

ــا فيــا  املائــة( الذيــن شــاركوا يف دارســة مصفوفــة تتبــع النــزوح يف ليبي

بــن شــهري أكتوبــر ونوفمــر مــن ســنة 2021 أنّهــم يزاولــون عمــا دون 

ــت نســبة  ــا تحّدث ــاق شــفوي. في ــوب أو اتف ــد مكت ــم عق أن يكــون له

ــاق  ــا التف ــا تعمــل وفق ــة( عــن كونه ــاع )73 يف املائ ــة أرب ــت الثاث قارب

ــد  ــك عق ــا متتل ــن أنّه ــة ع ــة يف املائ ــبة ثاث ــت نس ــط. وأبلغ ــفوي فق ش

عمــل مكتــوب وموقـّـع. )الرســم البيــاين 1(. وبشــكل عــام، يكــون العــال 

املهاجــرون أكــر عرضــة يف جميــع أنحــاء العــامل ألن تكــون لهــم عقــود 

عمــل غــر نظاميــة أو غــر معياريــة، وألن يتــم تشــغيلهم لفــرات أقــر 

ويف مهــن تتطلّــب مهــارات منخفضــة مقارنــة بالســكان املحليــن. 

تيبات التعاقدية للمهاجرين الذين يعملون ي 1 ال�ت
الرسم البيا�ن

دون عقد

عقد مكتوب

عقد شفوي

73%

3%

24%

14%

8%

7%

7%

4%

2%

1%

12%

مهن أخرى

44%

مديرون

ــن  ــع واملنظف ــّال املصان ــارة وع ــب مه ــي ال تتطل ــاء الت ــال البن ــل أع ــة )مث ــن أولي مه

ــم(  ــال املناج وع

األنشطة الحرفية والعاملن يف التجارة )مثل الحدادة وميكانيكا السيارات(

التقنين واملهنين املساعدين 

العاملون يف الخدمات واملبيعات

العاملون املهرة يف قطاعات الفاحة والصيد البحري والغابات 

القامئون عى تشغيل املصانع واآلالت 

املختصون )مثل يف تكنولوجيا اإلنرنت، التواصل، املمرضن، مساعدين طبين(

ي 2 قطاعات التشغيل
 الرسم البيا�ن
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39 الجولة   - الهجرة  عن  ليبيا  في  النزوح  تتبع  مصفوفة  5   تقرير 

ي 3 الدوافع األساسية لمغادرة بلد األصل
الرسم البيا�ف

أخرىاقتصادية

 العنف أو
 االضطهاد

23%

16%

 مدخول غر كايف يف
بلد املنشأ

 البحث عن فرص
 تشغيل خارج البلد

 انعدام األمن
أو النزاع

 قدرة محدودة
 عى تلبية
 االحتياجات

 الغذائية

 ال يوجد فرص تشغيل يف
 بلد األصل

 الوصول إىل
 الخدمات

3%

2%

2%

52%
1%

1%

 بوادر بطيئة
 للتدهور البيئي
)مثل الجفاف

ي شهر
ي لمكافحة األمراض �ف ي نظمها المركز الوط�ف ي الصورة :انطلقت حملة التطعيم ال�ت

 �ف
 أكتوبر من سنة 2021. خالل هذا الشهر، قّدم المرشدون المجتمعيون للمنظمة الدولية
ي لمكافحة األمراض لفائدة أك�ث  للهجرة بالتعاون مع الفرق الطبية للمنظمة وللمركز الوط�ف

وس كورونا 19 وباإلجابة عن األسئلة  من 7.000 مهاجر معلومات تتعلّق بالتطعيم ضّد ف�ي
ي مراكز اإليواء

ي ع�بّ عنها المهاجرون �ف  المتعلقة بما قبل التطعيم وبالمفاهيم الخاطئة ال�ت
، تل�تّ مجموع 7.366  مهاجر تطعيما ضّد ية. وبحلول شهر ديسم�ب ي األوساط الح�ف

 و�ف

كوفيد 19
ي / المنظمة الدولية للهجرة 2021

مؤيد الزغدا�ف

ذكــر معظــم املهاجريــن املســتطلعن )نســبة 44 يف املائــة( أنّهــم يعملــون 

يف مهــن بســيطة )مثــل عــّال البنــاء غــر املهــرة(. هــذا وتشــّغل قطاعات 

ــن  ــدد م ــى ع ــاين أع ــارة( ث ــدادة أو النج ــل الح ــارة )مث ــرف والتج الح

املهاجريــن )نســبة 14 يف املائــة( )الرســم البيــاين 2(.

ــن املســتطلعن  ــة املهاجري ــر الســابقة، ذكــرت أغلبي وعــى غــرار التقاري

ــر ونوفمــر مــن ســنة ــة( فيــا بــن شــهري أكتوب )نســبة 90  يف املائ

ــم  ــع مغادرته ــت تتصــّدر قامئــة دواف ــة الزال ــع االقتصادي 2021أّن الدواف

بلــدان األصــل )الرســم البيــاين 3(. وبالنســبة إىل املجموعــة الكــرى مــن 

املهاجريــن )نســبة 52  يف املائــة(، كان الدخــل غــر الــكايف يف بلــد املنشــأ 

الدافــع األّول ملغادرتهــم بلــد األصــل، فيــا ســافرت نســبة تقــارب الربــع 

)23 يف املائــة( للبحــث عــن فــرص عمــل بالخــارج. 

حملة التطعيم ضد فريوس كورونا 19

انطلقــت حملــة التطعيــم ضــد فــروس كورونــا 19 لفائــدة املهاجريــن يف 

املركــز الوطنــي ملكافحــة األمــراض يف شــهر أكتوبــر. 

ــات  ــر يف جلس ــن 7.900 مهاج ــر م ــر أك ــمر، ح ــهر ديس ــول ش وبحل

إذكاء الوعــي حــول التطعيــم ضــد كوفيــد 19 يف 12 مركــز إيــواء ووســط 

مجتمعــي يف 5 بلديــات مختلفــة )حــي األندلــس والكفــرة وجنــزور 

وســوق الجمعــة وتاجــوراء( فيــا تلقــى مجمــوع 7.366 مهاجــر تطعيــا 

ــا 19. ضــد فــروس كورون

ــا  ــزوح يف ليبي ــع الن ــة تتب ــا مصفوف ــي أجرته ــات الت ــرت املقاب ــد أظه وق

ــن شــهري أغســطس وســبتمر ضعــف مســتوى  ــا ب ــن في مــع املهاجري

وعــي املهاجريــن فيــا يتعلّــق بتوفّــر التطعيــم ضــّد فــروس كورونــا 19 

وإمكانيــة تلقــي الســكان غــر الليبيــن لهــذا التطعيــم.

 ومــن أجــل معالجــة هــذه املســألة، نظّــم املرشــدون املجتمعيــون 

املدّربــون برفقــة الفــرق الطبيــة جلســات إعاميــة مــع املهاجريــن 

وموظفــي مراكــز اإليــواء مــن أجــل مناقشــة برنامــج التطعيــم الطوعــي 

وفوائــد التطعيــم، الجرعــات واآلثــار الجانبيــة املحتملــة.



6

39 الجولة   - الهجرة  عن  ليبيا  في  النزوح  تتبع  مصفوفة  6   تقرير 

األمناط والتوجهات الجغرافية

ــط  ــرايف وبرواب ــرب الجغ ــرا بالق ــرا كب ــرة تأثّ ــرة متأثّ ــاط الهج ــت أمن ظلّ

الشــتات عــى غــرار التقاريــر املاضيــة، حيــث مثـّـل املهاجــرون الوافــدون 

ــة( ومــر )نســبة 17  ــدان املجــاورة: النيجــر )نســبة 24 يف املائ مــن البل

يف املائــة( والســودان )نســبة 15 يف املائــة( والتشــاد )نســبة 13 يف املائــة( 

أكــر مجموعــة مــن املهاجريــن املتواجديــن يف ليبيــا )الرســم البيــاين 4(.

ــوب  ــا جن ــن أفريقي ــا م ــن يف ليبي ــن املوجودي ــة املهاجري ــدت أغلبي ووف

ــبة 35 يف  ــا )نس ــال أفريقي ــة( وش ــبة 56 يف املائ ــرى )بنس ــراء الك الصح

ــبة 5 يف  ــط )نس ــرق األوس ــن ال ــم م ــة منه ــت أقلي ــا وصل ــة(، في املائ

ــاين 5(. ــم البي ــة( )الرس ــبة 4 يف املائ ــيا )نس ــارة آس ــن ق ــة( أو م املائ

ــس )16 يف  ــق طرابل ــن يف مناط ــن املهاجري ــات م ــر مجموع ــزت أك وتركّ

ــا )8  ــة( وأجدابي ــازي )10 يف املائ ــة( وبنغ ــه )11 يف املائ ــة( ومرات املائ

ــا  ــك وفق ــة( وذل ــارة )7 يف املائ ــة( والجف ــة )8 يف املائ ــة( والزاوي يف املائ

ــع  ــن تجمي ــة 39 م ــزوح الخاصــة بالجول ــع الن ــة تتب ــات مصفوف إلحصائي

ــات. البيان

ي 5 مناطق أصل المهاجرين
 الرسم البيا�ف

ي 4 عدد المهاجرين وفقا للجنسيات
 الرسم البيا�ف

56%
 جنوب الصحراء الك�ى

 أفريقيا

 آسيا
4%

 ال	ق
 ا�وسط

5%

35%
 ش�ل أفريقيا

نسبة  املهاجرينعدد املهاجرينالجنسية

%24                 148,619النيجر
%17                 108,084مصر

%15                    96,081السودان
%13                    78,601تشاد

%6                    35,088نيجيريا
%4                    21,930سوريا

%3                    21,557غانا
%3                    20,254بنغالدش

%3                    20,144مالي
%1                       8,286السنغال
%1                       7,754فلسطين

%1                       6,359تونس
%1                       5,860املغرب

%1                       5,696الصومال
%1                       4,238باكستان

%1                       4,201بوركينا فاسو
%1                       4,162غينيا
%1                       3,576إريتريا
%1                       3,289أخرى

%0.5                       3,028كوت ديفوار
%0.3                       2,164الكاميرون

%0.3                       1,954موريتانيا
%0.3                       1,918زامبيا

%0.3                       1,913إثيوبيا
%0.3                       1,876جنوب السودان

%0.3                       1,858الجزائر
%0.2                       1,438غير معروف

%0.2                       1,079غامبيا
%621,007100املجموع
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وح للبيانات ف ي 6 عدد المهاجرين وفقا للمناطق خالل الجولة 39 من تجميع مصفوفة تتبع ال�ف
 الرسم البيا�ف

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

Alkufra

Ghat Ubari

Misrata

Sebha

Azzawya

بنغازي

المرج

الجبل األخضر

درنة

طبرق

إجدابيا

سرت

الكفرة

مرزق

الجفرة

سبها
غاتأوباري

وادي الشاطئ

الجبل الغربي
نالوت

الزاوية

المرقب

طرابلس

الجفارة

1

1

100,881

9,300

8,228

9,559

12,655

15,838
70,582

7,649

10,045

3,800

14,668

2,642

22,417

20,318

50,250

25,106

15,300

59,731

51,350

40,581 33,408

زوارة
36,699 

مصراتة
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ئــج لنتا ا بــرز   أ

أطفال
ف  مصحوب�ي

رجال

ف  غ�ي مصحوب�ي

نساء
بالغون

الديمغرافية كيبة  ال�ت جنسيات  5  أبرز 

الجغرافية للمناطق  وفقا  المهاجرين   توزيــــع 

الجولة 39 )أكتوبر - نوفمر 2021

14%
8%

75%

6%

11%
86%

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

 المصدر الرئيسي لمدخول أرسهم

621,007
ي ليبيا

 مهاجرا �ف

ي ليبيا
أجرت المنظمة الدولية للهجرة �ف

ف  مقابلة مع المزودين الرئيسي�ي
 للبيانات

 بلدية

 محلّة

ي
 المهاجرون موجودون �ف

100

635

من أصل 100

من أصل 667
1,843

  تكلفة رحلة الهجرة
المتوسط للفرد الواحد

US$ 866 

36% 

 مقابلة مع المهاجرين
3,748 دراسة رصد التدفق

مروع ممّول من
االتحاد األورويب 

)

59%

28%14%

النيجر

م�

السودان

 نيج�يا

 تشاد

24%

17%

15%

13%

6%
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ي الصورة: عقدت المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج األغذية العالمي
 �ف

ي بالنسبة إىل
ف وضع األمن الغذا�ئ ي تحس�ي

اكة من أجل المساعدة �ف  رسش
ي شهر أكتوبر، أجرت

ي ليبيا. و�ف
رين من وباء كوفيد 19 �ف  المهاجرين المت�ف

 الفرق المتنقلة لموارد المهاجرين وآلية االستجابة الخاّصة بالمنظمة
ا ألغذية جاهزة لألكل لفائدة العديد من األرس  الدولية للهجرة توزيعا مبارسش
 المستضعفة من المهاجرين الوافدين من النيجر والسودان وغامبيا، وتشاد

وغينيا كوناكري وماىلي
ب الطبخ، 

ّ
 وقد تضّمنت األغذية الجاهزة لألكل مواد غذائية أساسية ال تتطل
بة والتونة، إىل جانب الحالوة وألواح التمر

ّ
مثل الفاصولياء المعل

روند الحارس / المنظمة الدولية للهجرة 2021

.

.
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 مواطن ضعف المهاجرين واالحتياجات اإلنسانية

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

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

وفقــا للمحــة العامــة لاحتياجــات اإلنســانية، ميثــل املهاجــرون والاجئون 

الفئــة الســكانية األكــر تــّررا مــن ناحيــة شــّدة احتياجاتهــم، إذ تشــر 

التقديــرات إىل أّن نســبة 43 يف املائــة منهــم ذات احتياجــات مل يتــم 

ــم  ــتهم ويف قدرته ــتوى معيش ــم ومس ــر يف رفاهه ــا يؤثّ ــو م ــا، وه تلبيته

ــد هشاشــة الســكان  ــارص األساســية لتحدي عــى الصمــود. وتشــمل العن

ــة  ــا يف اللمح ــوء عليه ــليط الض ــم تس ــي ت ــا والت ــن يف ليبي ــن املهاجري م

العامــة لاحتياجــات اإلنســانية لســنة 2022 انعــدام الوصــول إىل الرعايــة 

الصحيــة وامليــاه النظيفــة وخدمــات التعليــم، عــاوة عــى تقييــد حركــة 

التنقــل والحاجــة إىل إجــراء تحســينات أساســية عــى الســكن.

أبــرزت املقابــات مــع 1.843 مــزود رئيــي للمعلومــات يف كامــل أنحــاء 

ليبيــا فيــا بــن شــهري أكتوبــر ونوفمــر مــن ســنة 2021 أّن االحتياجــات 

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

ــبة إىل 53 يف  ــة )بالنس ــر الغذائي ــواد غ ــة( وامل ــبة إىل 73 يف املائ )بالنس

ــرف الصحــي  ــاه وال ــة( واملي ــة( والســكن )بالنســبة إىل 47 يف املائ املائ

ــر  ــع التقاري ــيا م ــة(. ومتاش ــبة إىل 25 يف املائ ــة )بالنس ــة الصحي والنظاف

الســابقة، أكّــدت املقابــات مــع املزوديــن الرئيســين للبيانــات أّن تكلفــة 

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

اإلســكان والخدمــات، مثــل الرعايــة الصحيــة والقــدرة عــى تحّمــل هــذه 

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

ــم. ــة احتياجاته ــن يف تلبي املهاجري

ــد  ــواق فق ــة األس ــركة ملراقب ــادرة املش ــن املب ــر ع ــدث تقري ــا ألح ووفق

ارتفعــت أســعار املــواد الغذائيــة وغــر الغذائيــة األساســية ارتفاعــا 

مطــردا فيــا بــن شــهري أغســطس وأكتوبــر مــن ســنة 2021 مــن جــرّاء 

التضّخــم عــى األرجــح. وبصــورة عاّمــة، ارتفعــت أســعار املــواد الغذائيــة 

الروريــة ومســتلزمات النظافــة الصحيــة التــي متــت مراقبتهــا بنســبة 30 

يف املائــة يف مقارنــة مبســتويات مــا قبــل انتشــار الوبــاء.

ي شهر يونيو 
ي ليبيا �ف

كة لمراقبة األسواق من طرف المجموعة العاملة المعنية بالنقد والسوق �ف أنشئت المبادرة المش�ت
ي ليبيا. وتقود 

ق بديناميكية السوق �ف
ّ
من سنة 2017 من أجل تنوير المبادرات المستندة إىل النقد وفهم أفضل متعل

منظمة ريتش هذه المبادرة بدعم من أعضاء من المجموعة العاملة المعنية بالنقد والسوق.

*

*

Azzawya

بنغازي

المرج الجبل األخضر

درنة

طبرق

اجدابيا

سرت

الكفرة

مرزق

الجفرة

سبها

غاتأوباري

وادي الشاطئ

الجبل الغربي
نالوت

زوارة

الزاوية

مصراتة

المرقب

طرابلس

الجفارة

1

1

الصحة السكن

المواد غير الغذائية

األمن الغذائي األمن

المياه و الصرف الصحي
األولوية 1

كيفية قراءة الخريطة مفتاح الخريطة

 األولوية 2

 االحتياجات
االنسانية

األولوية 3
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إمكانية وصول منعدمة

إمكانية وصول تامة

22%

71% 7%

إمكانية وصول محدودة

78
 يف املائة من املهاجرين لديهم

 وصول محدود إىل منعدم إىل

 الخدمات الصحية

ي 8 إمكانية وصول المهاجرين إىل الخدمات الصحية )عينة
 الرسم البيا�ف

) تتكون من 3.683 مستطلع

ي تعيق وصول المهاجرين إىل الرعاية ي 9 االشكاليات الرئيسية ال�ت
 الرسم البيا�ف

الصحية عينة من245 مستطلع

الصحة

ذكــر أكــر مــن ثلثــي العــدد اإلجــايل للمهاجريــن املســتطلعن فيــا بــن 

ــة(  ــا )نســبة 78 يف املائ ــر ونوفمــر مــن ســنة 2021 يف ليبي شــهري أكتوب

أنـّـه لديهــم إمكانيــة وصــول محــدودة أو منعدمــة إىل الخدمــات الصحيــة، 

مبــا فيهــا خدمــات الطــوارئ املنقــذة للحيــاة )الرســم البيــاين 8(. ومتاشــيا 

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

الغــرب )بنســبة 91 يف املائــة( والجنــوب )%75 يف املائــة( يف مقارنــة 

ــة(. بالــرق )53 يف املائ

وتظــل املنظومــة الصحــة الليبيــة تــن تحــت وطــأة إغــاق املرافــق 

الصحيــة مــن جــرّاء نقــص اإلمــدادات الطبيــة والوقــود وانقطــاع الكهربــاء 

وامليــاه فضــا عــى نقــص املــوارد البريــة، وهــي وضعيــة تفاقمــت عــى 

إثــر وبــاء كوفيــد 19. ووفقــا ملكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية فقــد أّدى 

ــاء يف كامــل أنحــاء ليبيــا بســبب انخفــاض األجــور وظــروف  إرضاب األطبّ

العمــل إىل تباطــئ نســق حملــة التطعيــم ضــد فــروس كوفيــد 19. 

ــزوح  ــع الن ــة تتب ــا مصفوف ــي أجرته ــة الت ــات الفردي ــرت املقاب ــد أظه وق

ــول  ــام الوص ــية أم ــز الرئيس ــر أّن الحواج ــهر نوفم ــن يف ش ــع املهاجري م

إىل الرعايــة الصحيــة يف حالــة اإلصابــة بفــروس كوفيــد 19 ارتبطــت 

بالصعوبــات املاديــة وخاّصــة بعــدم القــدرة عــى تحمــل تكاليــف الرعايــة 

الصحيــة أو بالخــوف مــن فقــدان مــورد الــرزق يف صــورة مــا تنبّه املشــّغل 

ــة.    إىل هــذه اإلصاب

وزيــادة عــى ذلــك، ووفقــا للمحــة العامــة عــن االحتياجــات اإلنســانية، 

ال يــزال املهاجــرون يعانــون مــن التمييــز ومــن الوصــم مــن املجتمعــات 

ــرت  ــد أظه ــم. وق ــن للجرائ ــراض ومرتكب ــن لألم ــم ناقل ــة بوصفه املحلي

دراســة أصدرتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح أّن نســبة نصــف املهاجريــن )51 

يف املائــة( يخشــون مــن تعرّضهــم للرفــض أو للتمييــز باملرافــق الصحيــة 

ــل عقبــة تحــول دون تلّقيهــم التطعيــم ضــّد  وهــو مــا مــن شــأنه أن ميثّ

فــروس كوفيــد 19. 

وباالســتناد إىل تقييــم القطــاع الصحــي يف ليبيــا لشــهر نوفمــر مــن ســنة 

ــة  ــى الصّح ــر ع ــر كب ــا كخط ــد 19 مصّنف ــروس كوفي ــزال ف 2021، ال ي

ــدأت  ــد ب ــات ق ــة والوفي ــاالت اإلصاب ــن أّن ح ــم م ــى الرغ ــة ع العمومي

يف االســتقرار عــى إثــر االتجــاه التنــازيل الــذي لوحــظ يف منتصــف شــهر 

ــطس. أغس

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية 

عــى منــوال الجــوالت الســابقة، أفــاد مهاجــر مــن بــن كل خمســة 

مهاجريــن )أي نســبة يف املائــة مــن املهاجريــن( أنـّـه يعجــز عــن الوصــول 

إىل كفايتــه مــن املــاء الصالــح للــرب وهــو مــا يــّر بالصّحة ومبســتويات 

النظافــة الصحيــة. وكانــت هــذه املشــكلة أشــّد وطــأة يف الجنــوب )بنســبة 

ــة(  ــة( والــرق )10 يف املائ ــة بالغــرب )19 يف املائ ــة( يف مقارن 31 يف املائ

)الرســم البيــاين10(. 

ي 10 نسبة المهاجرين الذين ال يملكون كفايتهم من المياه النقية
 الرسم البيا�ف

ي ليبيا
ب وفقا للمواقع الجغرافية �ف  الصالحة لل�ش

ــة  ــة مســألة جوهري ــاه والــرف الصحــي والنظافــة الصحي إّن توفــر املي

لحايــة الصحــة يف خضــم تفــي جميــع األمــراض املعديــة، مبــا فيهــا أزمــة 

ــة أصدرتهــا  ــة. وقــد اســتخلصت دراســة حديث ــد 19 الراهن جائحــة كوفي

ــن  ــل كل مهاجري ــن أص ــرا م ــا أّن مهاج ــزوح يف ليبي ــع الن ــة تتب مصفوف

ــة  ــة منتظم ــة بصف ــاه النظيف ــول إىل املي ــدم الوص ــن ع ــكو م ــن يش اثن

وهــو مــا مثـّـل عائقــا أمــام غســل اليديــن باســتمرار. وباإلضافــة إىل ذلــك، 

ــت  ــا أّن هــذه اإلشــكالية كان ــم تجميعه ــي ت ــات الت ــل البيان ــر تحلي أظه

ــة( يف  ــاث )بنســبة 58 يف املائ أكــر انتشــاراً يف صفــوف املســتطلعات اإلن

ــة بنظرائهــم الذكــور )بنســبة 48 يف املائــة( وأيضــا لــدى العاطلــن  مقارن

عــن العمــل مــن بينهــم )بنســبة 56 يف املائــة( يف مقارنــة مبــن يعملــون 

ــة(. )بنســبة 48 يف املائ

النــزوح  تتبــع  دراســة مصفوفــة  املســتطلعون يف  املهاجــرون  وذكــر 

ــاه  ــادر املي ــنة 2021 أّن مص ــن س ــر م ــر ونوفم ــهري أكتوب ــن ش ــا ب في

ــل يف  الرئيســية التــي يعتمــدون عليهــا مــن أجــل ســّد احتياجاتهــم تتمثّ

الشــبكات العموميــة للتزويــد بامليــاه )بنســبة 54 يف املائــة( أو يف قواريــر 

امليــاه املعدنيــة )بنســبة 52 يف املائــة(، فيــا تســتخدم نســب أقــل مــن 

املهاجريــن اآلبــار املحميــة )بنســبة 19 يف املائــة( أو الحنفيــات العموميــة 

ــاين 11(. ــم البي ــة( )الرس ــبة 13 يف املائ )بنس

84%

43%

30%

17%

التكلفة

 وصول آمن

 الجودة

 ا
مدادات من ادوية

بُعد ا�سافة

14%

31%
الجنوب

الرق
الغرب

10%19%
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39 الجولة   - الهجرة  عن  ليبيا  في  النزوح  تتبع  مصفوفة  12   تقرير 

ي يرسلها ي 12 متوّسط قيمة التحويالت المالية ال�ت
 الرسم البيا�ف
  المهاجرون

ب بالنسبة إىل ي 11 مصادر المياه الصالحة لل�ش
 الرسم البيا�ف
المهاجرين

18%

13%

1%

19%

شبكات عمومية

52%

54%

قوارير مياه معدنية

آبار محمية

شاحنات التزويد باملياه

حنفيات مياه عمومية

أخرى مثل شبكة تحليةاملياه

146 US$ 

123 US$ 

103 US$ 

2019

2020

2021 (Oct-Nov)

<10%
 من أطفال املهاجرين لديهم إمكانية للوصول إىل

 التعليم عن بعد
اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية لسنة 2020

متثـّـل البدائــل الرئيســية للميــاه الصالحــة للــرب بالنســبة إىل مــن لديهم 

وصــول محــدود إىل منعــدم إىل الشــبكات العموميــة للتزويــد بامليــاه يف 

قواريــر امليــاه املعدنيــة )73 يف املائــة( وشــاحنات امليــاه )27 يف املائــة(، 

ــة  ــاه العمومي ــات املي ــة أو حنفي ــار املحمي ــة عــى اآلب ــا تعتمــد أقليّ في

)5 يف املائــة(. 

ووفقــا للمحــة العامــة لاحتياجــات اإلنســانية لســنة 2022 فــإّن الهيــاكل 

األساســية املائيــة يف ليبيــا، مثــل مــروع التزويــد بامليــاه للنهــر الصناعــي 

العظيــم واملحطــات الثانيــة لتحليــة امليــاه يف ليبيــا، ال زالــت تتأثـّـر مــن 

ــدرات  ــادي والق ــم امل ــن الدع ــة وم ــة الروري ــات الصيان ــاب عملي غي

ــا ملكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية،  ــك، وفق ــادة عــى ذل ــة. وزي الفني

عــرة مــن بــن 24 وحــدة مــن وحــدات معالجــة ميــاه الــرف تعمــل 

حاليــا.

التحويالت املالية

أفــادت نســبة 28 يف املائــة مــن املهاجريــن املســتطلعن يف دراســة 

ــا قــد أرســلت تحويــات ماليــة إىل أوطانهــا.  مصفوفــة تتبــع النــزوح أنّه

وذكــرت نســبة 37 إضافيــة أنّهــا مل ترســل تحويــات ماليــة، إالّ أنّهــا تعتــزم 

ــات  ــد أرســلوا تحوي ــم ق ــاد املهاجــرون أنّه ــك مســتقبا. وأف ــام بذل القي

ماليــة بلغــت 103 دوالرا أمريكيــا يف املتوســط إىل أوطانهــم خــال 

شــهري أكتوبــر ونوفمــر مــن ســنة 2021، وهــو مبلــغ يقــّل عــن متوســط 

التحويــات الشــهرية التــي ســّجلت يف ســنتي 2019 )146 دوالرا أمريكيــا( 

ــاين 12(.  ــم البي ــا( )الرس و2020 )123 دوالرا أمريكي

وتتــاىش هــذه املســتخلصات مــع أحــدث تقريــر ملنظمــة الغــذاء العاملي 

لنبــض الهجــرة، والــذي وجــد أّن عــدداً أقــّل مــن املهاجريــن

ــة بســنة 2020 وأّن مــن   قــد أرســل تحويــات يف ســنة  2021  يف مقارن

ــغ أقــّل إىل الوطــن. ومــن  ــة قــد أرســلوا مبال قــد أرســلوا تحويــات مالي

بــن مــن ذكــروا أنّهــم قــد خّفضــوا يف قيمــة التحويــات التــي أرســلوها 

ــا  ــة( أنّه ــارب النصــف )بنســبة 45 يف املائ ــت نســبة تق ــم قال إىل أوطانه

ــت  ــد توقّف ــة.  وق ــبة 50 يف املائ ــن نس ــّل م ــغ إىل أق ــت املبل ــد خّفض ق

ــن املســتطلعن عــن إرســال التحويــات  ــة مــن املهاجري نســبة 6 يف املائ

ــا. ــا متام إىل وطنه

ــذ مــّدة أطــول  ــا من ــوا يف ليبي ــن كان ــن الذي ــد فاقــت نســبة املهاجري وق

ــرا.  ــا مؤّخ ــة نســبة الواصلــن إىل ليبي وقالــت أنهــا ترســل تحويــات مالي

ومثــاال عــى ذلــك، ذكــرت نســبة 6 يف املائــة مــن املهاجريــن التــي وصلت 

إىل ليبيــا منــذ مــا يقــّل عــن ســتّة أشــهر أنّهــا قــد أرســلت التحويــات يف 

مقارنــة بنســبة 37 يف املائــة مــن املهاجريــن الذيــن كانــوا يف ليبيــا منــذ 

مــا يزيــد عــن ســنتن. 

التــي  التحويــات  أّن  املهاجريــن  املائــة مــن  وأفــادت نســبة 36 يف 

تســاعدهم  وأنّهــا  أرستهــم  ملدخــول  األّول  املصــدر  متثّــل  يرســلونها 

يف تغطيــة مجموعــة مــن النفقــات مثــل نفقــات الغــذاء والعائلــة 

واالســتئجار واملرافــق إىل جانــب مســاهمتها يف االدخــار مــن أجــل البنــاء 

ويف االســتثار أو يف ســداد الديــون. 

التعليم 

أفــادت قلّــة قليلــة مــن املهاجريــن )نســبة 5 يف املائــة( شــاركت يف 

ــراوح  ــا ت ــرادا مــن أرسته ــا أف ــزوح أّن لديه ــع الن ــة تتب اســتطاع مصفوف

ــا. كــا ذكــر نصــف مجمــوع هــؤالء  ــن 5 و18 ســنة يف ليبي أعارهــم ب

ــر  ــوا غ ــة كان ــر الدراس ــم يف عم ــال منه ــة( أّن األطف ــبة 56 يف املائ )نس

ــة.  ــوف املدرس ــاق بصف ــى االلتح ــن ع قادري

ــاج مــا  ووفقــا للمحــة العامــة لاحتياجــات اإلنســانية لســنة 2022، يحت

ــا  ــم في ــا إىل مســاعدات يف التعلي ــا مهاجــرا والجئ ــارب 27.585 طف يق

ــس  ــا، ويعك ــات أو بنوعيته ــذه الخدم ــول إىل ه ــة الوص ــط بإمكاني يرتب

ــم  ــل التعلّ ــذا ومثّ ــة. ه ــنة املاضي ــة بالس ــا يف مقارن ــم ارتفاع ــذا الرق ه

ــال  ــبة إىل األطف ــة بالنس ــا خاّص ــت تحدي ــال اإلنرن ــن خ ــد وم ــن بع ع

ــع  ــم تتمت ــة منه ــّل عــن 10 يف املائ ــث إّن نســبة تق ــن حي ــن املهاجري م

بإمكانيــة الوصــول إىل خدمــات التعليــم عــن بعــد وفقــا ملكتــب تنســيق 

ــانية. ــؤون اإلنس الش

وأفــادت أغلبيــة املهاجريــن املســتطلعن أنّهــا تفتقــد إىل الوثائق الرســمية 

)بالنســبة إىل 90 يف املائــة( وتشــكو مــن صعوبــات ماديــة )87 يف املائــة( 

متنــع أطفالهــم الذيــن هــم يف أعــار الدراســة مــن الوصــول إىل خدمــات 

التعليــم. وكان الحاجــز اللغــوي )68 يف املائــة( والعزلــة االجتاعيــة )59 

ــا املهاجــرون  ــا شــكا منه ــرا م ــي كث ــن اإلشــكاليات الت ــن ب ــة( م يف املائ

أيضــا.



13

39 الجولة   - الهجرة  عن  ليبيا  في  النزوح  تتبع  مصفوفة  13   تقرير 

ي 13 أنواع مساكن المهاجرين
الرسم البيا�ف

 مساكن أخرى

 مسكن مستأجر يتوىّل املشغل دفع

 اإليجار

 يف مكان العمل

 ماجئ جاعية

 مسكن مستأجر يتوىل
املهاجر دفع اإليجار

5%

10%

4%

4%

11%

23%

8%

9%

72%

54%

 مسكن مستأجر يتوىل
املهاجر دفع اإليجار

 يف مكان العمل

 مسكن مستأجر يتوىّل املشغل دفع

 اإليجار

 ماجئ جاعية

 مساكن أخرى

14%
 من املهاجرين قد ذكروا أنّهم يعملون يف

  قطاعات الفاحة والصيد البحري والغابات

السكن

عــى غــرار مســتخلصات البيانــات املجّمعــة يف التقارير الســابقة، أظهرت 

املقابــات مــع املزوديــن الرئيســين للبيانــات يف هــذه الجولــة أّن أغلبيــة 

ــر  ــتأجرة. غ ــاكن مس ــكن يف مس ــة( تس ــبة 80 يف املائ ــن )نس املهاجري

أّن نســبة أكــر مــن املهاجريــن الذيــن يعيشــون يف املناطــق الحريــة 

يســتأجرون مســاكنا )يتولـّـون بأنفســهم دفــع تكاليــف اإليجــار( )بنســبة 

71 يف املائــة( يف مقارنــة باملناطــق الريفية )بنســبة 62 يف املائة(. وتســكن 

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

ــا  ــف إيجاره ــع تكالي ــّغلهم دف ــوىّل مش ــاكن يت ــة( أو يف مس 19 يف املائ

)9 يف املائــة( نســبة املهاجريــن يف املناطــق الحريــة )10 و8 يف املائــة 

تباعــا( )الرســم البيــاين 13(.

وذكــر املهاجــرون أنّهــم يتشــاركون غرفهــم مــع خمســة أشــخاص 

ــة الواحــدة  ــن يف الغرف ــدد املقيم ــن أّن ع ــم م ــى الرغ ــط، ع يف املتوّس

يــراوح بــن الصفــر و500 فــردا )متوســط عــدد الســاكنن بلــغ 4 أفــراد(.  

وأفــادوا كذلــك ألنّهــم يدفعــون يف املتوســط 44 دوالرا أمريكيــا يف الشــهر 

مقابــل الســكن.

وأفــادت نســبة 1 يف املائــة مــن املهاجريــن )26 مســتطلع( شــاركت يف 

ــر  ــر ونوفم ــن شــهري أكتوب ــا ب ــزوح في ــع الن ــة تتب ــات مصفوف مقاب

مــن ســنة 2021 أنّــه قــد تــم تهديدهــا بالطــرد، وكانــت أغلبيــة هــؤالء 

املهاجريــن يف عــن زارة )بنســبة 45 يف املائــة(. ويف فــرة الدراســة، 

ــه قــد تــم طردهــا خــال آخــر  أفــادت نســبة مجموعهــا 6 يف املائــة أنّ

ــة أشــهر. ثاث

ــوء  ــنة 2022 الض ــانية لس ــات اإلنس ــة لاحتياج ــة العاّم ــلّط اللمح وتس

ســوق  دخــول  عــى  للمهاجريــن  القانونيــة  القــدرة  غيــاب  عــى 

اإليجــارات وهــو مــا ينعكــس يف اتفاقــات غــر موثّقــة أو غــر موجــودة، 

ــة  ــار وقلّ ــة اإليج ــوايئ يف قيم ــاع عش ــرد وارتف ــد للط ــر متزاي وإىل خط

ــة إمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات  ــة املســكن ومحدودي عمليــات صيان

ــكن. ــة الس ــديّن نوعي وت

األمن الغذايئ

ــن الرئيســين  ــه كل مــن املزودي ــّر عن يظــّل األمــن الغــذايئ هاجســا ع

للبيانــات واملهاجريــن الذيــن شــاركوا يف دراســة مصفوفــة تتبــع النــزوح 

ــرز  ــنة 2021. وي ــن س ــر م ــر ونوفم ــهري أكتوب ــن ش ــا ب ــا في يف ليبي

ــض الهجــرة أّن نســبة  ــن نب ــي ع ــذاء العامل ــج الغ ــر لرنام أحــدث تقري

ــون مــن انعــدام األمــن الغــذايئ يف ســنة 2021  ــن يعان ــن الذي املهاجري

)25 يف املائــة( قــد تجــاوزت نســبتهم يف ســنة 2020 )19 يف املائة(.   وقد 

اســتهلكت نســبة كــرى مــن املهاجريــن وجبــة واحــدة أو أقــّل يف اليــوم 

ــة  ــة( يف مقارن ــنة 2021 )41 يف املائ ــة يف س ــراء املقابل ــبق إج ــذي س ال

بســنة  2020)28 يف املائــة(.  وباإلضافــة إىل ذلــك، ذكــرت نســبة 42 يف 

املائــة مــن املهاجريــن املســتطلعن أنّهــا اعتمــدت اســراتيجيات تكيّــف 

تســتند إىل الغــذاء عــى مــدار الســبعة أيــام التــي ســبقت الدراســة مــن 

جــرّاء عــدم قدرتهــا عــى الحصــول عــى مــا يكفيهــا مــن الغــذاء. 

ويظهــر التحليــل الــذي أجــرHه برنامــج األغذيــة العاملــي أّن مســتويات 

ــات، إالّ أّن  ــبة إىل كّل الفئ ــت بالنس ــد ارتفع ــذايئ ق ــن الغ ــدام األم انع

ــن  ــا ب ــن الشــباب )في ــة يف صفــوف املهاجري الوضــع كان أشــّد صعوب

ــنتن(،  ــن س ــل م ــا )أق ــا حديث ــاؤوا إىل ليبي ــن ج ــنة( والذي 14 و20 س

وبالنســبة إىل مــن يفتقــدون إىل مصــدر دخــل غــر مســتقر ويعتمــدون 

ــة. عــى األنشــطة غــر الرســمية واملســاعدات الغذائي

ــة العاملــي عــن  ووفقــا ألحــدث ملحــة رسيعــة أصدرهــا برنامــج األغذي

ــاع  ــاء وارتف ــون أّن حــاالت انقطــاع الكهرب ــر الفاّح األمــن الغــذايئ، ذك

أســعار املســتلزمات مثــل البــذور وامليــاه والوقــود تقــّوض قدرتهــم عــى 

ــن  ــن املهاجري ــة م ــبة 14 يف املائ ــرت نس ــد ذك ــذا وق ــة األرض. ه زراع

الذيــن شــاركوا يف اســتطاع مصفوفــة تتبــع النــزوح أنّهــا تعمــل يف 

قطاعــات الفاحــة والصيــد البحــري والغابــات )عملــة ذوي مهــارات أو 

ــارات(. دون مه

ــة العاملــي أّن األمــن الغــذايئ  وباإلضافــة إىل ذلــك، أفــاد برنامــج األغذي

يف ليبيــا قــد تأثّــر مــن محدوديــة الوصــول إىل الغــذاء بســبب النســبة 

العاليــة للبطالــة ومــا يزيــد الحالــة ســوءا تضّخــم األســعار ومحدوديــة 

اإلمــدادات مــن املــواد الغذائيــة املدعومــة مثــل الدقيــق الــذي يذكــر أّن 

التّجــار يبيعونــه مقابــل ســعر أعــى مــن الســعر الــوارد عــى املســتوى 

الوطنــي.  

 مناطق حرية

 مناطق ريفية

*

ان *
ّ
نت، فإّن عّينة السك من الجدير بالذكر أّنه بالنظر إىل طبيعة المنهجية القائمة شبكة اإلن�ت

نت بصفة أهّم، أي من يمّثلون  نت ومن لديهم ربط باإلن�ت تتضّمن فقط مستعمىلي اإلن�ت
ان األغ�ف نسبيا. 

ّ
السك



14

39 الجولة   - الهجرة  عن  ليبيا  في  النزوح  تتبع  مصفوفة  14   تقرير 

خصائص المهاجرين الذكور والمهاجرات اإلناث
يســتند التحليــل الــوارد أدنــاه إىل البيانــات املجّمعــة عــر 20.696 مقابلــة أجرتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح يف ليبيــا مــع املهاجريــن فيــا بــن شــهري ينايــر وســبتمر مــن ســنة 2021، مــا 

مل يــرد خــاف ذلــك.

 السّن

يظهــر تحليــل البيانــات التــي جمعتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح أّن 

ــور.  ــن الذك ــن املهاجري ــاً م ــّنا عموم ــر س ــت أك ــاث كان ــرات اإلن املهاج

ــور  ــن الذك ــن املهاجري ــة م ــت نســبة 63 يف املائ ــك، كان ــى ذل ــاال ع ومث

أصغــر مــن ســن ثاثــن ســنة، يف مقارنــة بنســبة 50 يف املائــة مــن 

املهاجــرات اإلنــاث.

الوضع االجتامعي والعائيل

ــا  ــن، في ــر متزوج ــة( غ ــور )65 يف املائ ــن الذك ــة املهاجري ــت أغلبي كان

كانــت أغلبيــة املهاجــرات متزوجــات )66 يف املائــة(. وبصفــة ماثلــة، كان 

أربــع مــن أصــل خمســة مهاجريــن )81 يف املائــة( دون زوجاتهــم فيــا 

كانــت أغلبيــة املهاجــرات مــع أزواجهــن يف البــاد )84 يف املائــة(. وباملثــل، 

كانــت نســبة أكــر مــن املهاجــرات اإلنــاث )35 يف املائــة( مــع أطفالهــن 

يف ليبيــا يف مقارنــة باملهاجريــن الذكــور )5 يف املائــة(.

وقــد أبــرزت دراســة أعّدتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح يف ليبيــا عــن 

الشــبكات االجتاعيــة أّن أقليّــة مــن املهاجــرات قــد أفــادت بأنّها ســافرت 

ــن  ــرار هجرته ــتناداً يف ق ــر اس ــاالً أك ــّن إج ــرات ك ــا وأّن املهاج مبفرده

ــن. ــاء املقّرب ــة واألصدق ــى العائل ع

املجتمعيــة  والتطلّعــات  الجنســانية  األعــراف  إىل  ذلــك  يشــر  وقــد 

ومســتوى القبــول يف بلــدان املنشــأ واملقصــد عــى حــّد الســواء، إضافــة 

إىل  كيفيــة الـــتأثر يف حيويــة الهجــرة أيضــا. وزيــادة عــى ذلــك، يتبــن 

ــون  ــد يواجه ــاث ق ــور واإلن ــن الذك ــورة أّن املهاجري ــر املنش ــن التقاري م

تحديــات ويصادفــون فرصــاً مختلفــة عــن بعضهــم البعض نتيجــة لألعراف 

االجتاعيــة املســتندة إىل املنظــور الجنســاين. وعــى ســبيل املثــال، بعضــاً 

مــن القوانــن الوطنيــة والعــادات واملعتقــدات قــد متنــع أو تثنــي النســاء 

عــن الســفر مبفردهــن أو عــن البحــث عــن عمــل خــارج أوطانهــن، فيــا 

قــد يشــعر بعــض مــن املهاجريــن الذكــور بخســارة قيمتهــم أو غايتهــم 

عندمــا يكونــون عاطلــن عــن العمــل وعاجزيــن عــن إرســال التحويــات، 

إذ أّن ذلــك يتعــارض مــع املعيــار الثقــايف الــذي يصّنفهــم كمعيلــن 

ألرسهــم.

ــة أكــر مــن الرجــال إىل التنقــل  ــل النســاء عاّم ــك، متي ــة إىل ذل وباإلضاف

داخليــا أو ملســافات أقــر يف إطــار أنشــطة التجــارة عــر الحــدود وبــن 

املناطــق لفــرات زمنيــة قصــرة.

مّدة البقاء 

ــا  ــتطلعات يف ليبي ــرات املس ــاء املهاج ــّدة بق ــاوزت م ــة، تج ــة عام بصف

مــّدة بقــاء نظرائهــم املهاجريــن الذكــور. هــذا وقــد أفــادت نســبة ضئيلــة 

مــن املهاجــرات اللــوايت شــاركن يف املقابــات )نســبة 20 يف املائــة( أنّهــن 

ــة باملهاجريــن  ــا منــذ مــا ال يزيــد عــن الســنة يف مقارن يتواجــدن يف ليبي

الذكــور )نســبة 30 يف املائــة(. وعــى نفــس املنــوال، كانــت نســبة أكــر 

ــا منــذ مــا يربــو عــى الخمــس ســنوات  مــن املهاجــرات تتواجــد يف ليبي

)نســبة 30 يف املائــة( يف مقارنــة باملهاجريــن الذكــور )نســبة 10 يف املائــة(. 

التعليم

ذكــرت نســبة أكــر مــن املهاجــرات )نســبة 49 يف املائــة( أنّهــن مل 

يلتحقــن إطاقــاً باملدرســة أو أنّهــن مل ينهــن املرحلــة األساســية يف مقارنــة 

ــة(.  ــبة 40 يف املائ ــور )نس ــن الذك باملهاجري

إالّ أّن نســًب ماثلــة مــن املهاجــرات اإلنــاث واملهاجريــن الذكــور )نســبة 

ــة )9 يف  ــة الجامعي ــة أو الدراس ــة الثانوي ــوا املرحل ــد أنه ــة( ق 12 يف املائ

املائــة بالنســبة إىل اإلنــاث و7 يف املائــة بالنســبة إىل الذكــور(.

التشغيل

أفــادت نســبة أكــر مــن املهاجــرات )نســبة 36 يف املائــة( أنّهــن يعملــن 

يف مقارنــة باملهاجريــن الذكــور.

ي لمكافحة األمراض والمنظمة الدولية ي الصورة: أطلق المركز الوط�ف
 �ف

وس كوفيد 19 لفائدة المهاجرين كة للتطعيم ضد ف�ي  للهجرة الحملة المش�ت
ية ي مراكز اإليواء والمناطق الح�ف

 �ف
ي / المنظمة الدولية للهجرة 2021

مؤيد الزغدا�ف
.
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39 الجولة   - الهجرة  عن  ليبيا  في  النزوح  تتبع  مصفوفة  15   تقرير 

يســتند التحليــل الــوارد أدنــاه إىل البيانــات املجّمعــة عــر 20.696 مقابلــة أجرتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح يف ليبيــا مــع املهاجريــن فيــا بــن شــهري ينايــر وســبتمر مــن ســنة 2021، مــا 

مل يــرد خــاف ذلــك.

إناث  ذكور

أعزب - عزباء

  مرحلة إعدادية

  مرحلة ثانوية

تعليم جامعي

 الوضع االجتاعي

 املستوى الدرايس

33% 64%

65% 33%

%26 دون تعليم رسمي 21%
%23مرحلة ابتدائية غر منهاة 19%

%13 مرحلة ابتدائية 22%

17% 20%

12% 12%

7% 9%

70,313

13% 87%

 أنثى بالغة
يف ليبيا

 يوجد إجايل

 متثّل املهاجرات اإلناث نسبة

من السكان املهاجرين البالغن
 يف ليبيا 

من السكان املهاجرين البالغن
 يف ليبيا 

 ميثّل املهاجرون الذكور نسبة

 املصدر: بيانات مصفوفة تتبع النزوح لتتبع التنقل يف الجولة 39

 املصدر: بيانات مصفوفة تتبع النزوح لتتبع التنقل يف الجولة 39 املصدر: بيانات مصفوفة تتبع النزوح لتتبع التنقل يف الجولة 39

 املصدر: بيانات مصفوفة تتبع النزوح لتتبع التنقل يف الجولة 39

465,699
 ذكر بالغ

 يف ليبيا

 يوجد إجايل

متزوج - متزوجة

منفصل )ة( مطلق )ة( أرمل )ة

 يتواجدون يف ليبيا
 مع الزوج

سنة سنة

السن يف املتوسط السن يف املتوسط

 يتواجدون يف
 ليبيا مع الزوجة

84%

32 29

19%

 أكر من 5 سنوات

مدة اإلقامة يف ليبيا

%12 أقّل من 6 أشهر 18%
%8 بن 6 أشهر وسنة 12%

%50 بن سنة و5 سنوات 59%

30% 10%

15%2% )

((((((

خصائص المهاجرين الذكور والمهاجرات اإلناث
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39 الجولة   - الهجرة  عن  ليبيا  في  النزوح  تتبع  مصفوفة  16   تقرير 

 تدفقات الهجرة

.

 قامت الفرق املتنّقلة الخاّصة مبوارد املهاجرين وآلية االستجابة
 بتوزيع مبارش ملجموعات جاهزة لألكل يف القطرون بالراكة
 مع برنامج األغذية العاملي لفائدة 20 مهاجرا متّررا ينحدر

 أصلهم من التشاد. وترمي هذه الراكة إىل دعم األمن الغذايئ
 للمهاجرين املحتاجن ولألفراد النازحن املتررين من جائحة

كوفيد 19 يف ليبيا

روند الحارس/ املنظمة الدولية للهجرة 2021 ©

ي شهر أكتوبر وحالما استؤنفت الرحالت اإلنسانية من ليبيا،
ي الصورة: �ف

 �ف
 من غامبيا عىل العودة الطوعية إىل غامبيا ع�ب

ً
 تمت مساعدة 127 مهاجرا

برنامج العودة الطوعية اإلنسانية الخاص بالمنظمة الدولية للهجرة
 

ي / المنظمة الدولية للهجرة 2021
مؤيد الزغدا�ف
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39 الجولة   - الهجرة  عن  ليبيا  في  النزوح  تتبع  مصفوفة  17   تقرير 

 تدفقات الهجرة

 نقاط رصد تدفق الهجرة يف أرقام

9

515

37

12

 مناطق تم تغطيتها

تقييم

 بلدية

 نقطة رصد تدفق نشطة

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

 الرسم البيا�ف

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

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

خــال فــرة الدراســة )أكتوبــر – نوفمــر 2021( رصــدت النقــاط الـــ37  لرصــد 

تدفــق الهجــرة الخاصــة مبصفوفــة تتبــع النــزوح تنقــات الهجــرة يف 12 بلديــة 

ــع  ــام نقــاط رصــد تدفــق الهجــرة يف أهــم مواق ــا. وتٌق ويف 9 مناطــق مــن ليبي

العبــور الرئيســية عــى امتــداد مســارات الهجــرة الرئيســية يف ليبيــا حيــث تُرصــد 

حــاالت وفــود املهاجريــن ومغادرتهــم.

ويف نقــاط رصــد تدفــق الهجــرة هــذه، يتــوىّل املوظّفــون امليدانيــون ملصفوفــة 

تتبــع النــزوح اجــراء اســتطاعات مــع املهاجريــن حــول نواياهــم واحتياجاتهــم 

اإلنســانية ومواطــن ضعفهــم. ويعــرض القســم املــوايل املعلومــات الكميــة 

ــرة الدراســة. ــي ٌجمعــت خــال ف ــة الت والنوعي
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39 الجولة   - الهجرة  عن  ليبيا  في  النزوح  تتبع  مصفوفة  18   تقرير 

 تحليل تدفقات المهاجرين ومناطق وجودهم

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

 يف يوم 2 نوفمر عاد 162 مهاجراً )98 امرأة و28 رجاً و36
 طفاً(، من بينهم 14 مهاجرا من ذوي الحاالت الصحية،
 إىل نيجريا عر برنامج العودة اإلنسانية الطوعية التابع

 للمنظمة الدولية للهجرة

.

مؤيد الزغداين/ املنظمة الدولية للهجرة 2021 ©

.

رشق ليبيا 

أجدابيا 

شــهد عــدد املهاجريــن املتواجديــن يف بلديــة أجدابيــا يف الجولــة 

ــراً )18,920 مهاجــراً(  ــات انخفاضــا كب ــع البيان ــن تجمي الـــ39 م

يف مقارنــة بالجولــة الـــ38 )27,030 مهاجــراً(. ووفقــا للماحظــن 

ــل يف  ــة التنق ــص حرك ــاض إىل تناق ــود هــذا االنخف ــن، يع امليداني

ــي متــّر عــر  ــا الت ــن تشــاد والســودان وليبي املســارات الواقعــة ب

ــة، يعــاين املهاجــرون  ــا. وباالســتناد إىل املاحظــات امليداني أجدابي

أيضــا مــن نــدرة فــرص العمــل ومــن ارتفــاع أســعار الســلع واملــواد 

الغذائيــة الــذي قــد أثنــى الكثريــن عــن البقــاء يف أجدابيــا. وبنــاء 

ــا خــال  ــة األســواق يف ليبي ــادرة املشــركة ملراقب ــر املب عــى تقري

شــهر أكتوبــر فقــد ظلـّـت أســعار املــواد الغذائيــة وغــر الغذائيــة 

يف بلديــة أجدابيــا أعــى بنســبة 32  يف املائــة يف مقارنة مبســتويات 

مــا قبــل الجائحــة )مــارس 2020(.

امساعد

ــتقرّا  ــاعد مس ــة امس ــن يف بلدي ــن املوجودي ــدد املهاجري ــّل ع ظ

ــة  ــة 38 يف مقارن ــرا يف الجول ــة )3.700 مهاج ــرة الدراس ــال ف خ

ــة 39(. ووفقــا للماحظــن امليدانيــن،  بـــ3.900 مهاجــراً يف الجول

ــن  ــا ب ــال م ــا خ ــاعد هادئ ــة امس ــي يف بلدي ــع األمن كان الوض

ــاء  ــاع البن ــنة 2021. إالّ أّن قط ــن س ــر م ــر ونوفم ــهري أكتوب ش

ــاع  ــن ارتف ــّرر م ــد ت ــن ق ــن املهاجري ــد م ــّغل العدي ــذي يش ال

أســعار مــواد البنــاء. ونتيجــة لذلــك، يكافــح الكثــر مــن املهاجرين 

يف ســبيل تلبيــة احتياجاتهــم األساســية وكانــوا غــر قادريــن عــى 

االدخــار وعــى ارســال التحويــات إىل أرسهــم وفقــا للماحظــن 

ــدود  ــى الح ــة ع ــديد املراقب ــن تش ــا ع ــادوا أيض ــن. وأف امليداني

عــى إثــر بــذل املزيــد مــن الجهــود الراميــة إىل مكافحــة شــبكات 

ــب.  التهري

ي شهر يونيو 
ي ليبيا �ف

كة لمراقبة األسواق من طرف المجموعة العاملة المعنية بالنقد والسوق �ف أنشئت المبادرة المش�ت
ي ليبيا. وتقود 

ق بديناميكية السوق �ف
ّ
من سنة 2017 من أجل تنوير المبادرات المستندة إىل النقد وفهم أفضل متعل

منظمة ريتش هذه المبادرة بدعم من أعضاء من المجموعة العاملة المعنية بالنقد والسوق.

*

*
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39 الجولة   - الهجرة  عن  ليبيا  في  النزوح  تتبع  مصفوفة  19   تقرير 

ي 15 توزيــــع المهاجرين وفقا للمناطق الجغرافية
 الرسم البيا�ف

غرب ليبيا 

عني زارة 

ــة الـــ  ــال الجول ــن زارة خ ــن يف ع ــن املوجودي ــدد املهاجري ــع ع ارتف

39)24.200 فــرداً( يف مقارنــة بالجولــة 38 )17.500 فــرداً(. وميكــن أن 

يرتبــط هــذا االرتفــاع بحركــة املهاجريــن مــن حــي األندلــس إىل عــن 

زارة خــال مطلــع أكتوبــر عــى إثــر عمليــة احتجــاز عــدد كبــر مــن 

املهاجريــن ومــا حــدث بعــد  ذلــك. وزيــادة عــى ذلــك، تعيــش بلديــة 

عــن زارة يف طــور التعــايف وإعــادة البنــاء بعــد انتهــاء النــزاع ويعتــر 

الوضــع األمنــي بهــا مســتقرا نســبيا. وقــد ســاهم هــذا يف خلــق فــرص 

ــال إىل عــن زارة،  ــن إىل االنتق ــن املهاجري ــر م ــز عــددا أك عمــل وحّف

خاّصــة مــن وفــدوا مــن النيجــر ومــر والســودان وتشــاد مــن بينهــم.

تاجوراء 

شــهد عــدد املهاجريــن املوجوديــن يف تاجــوراء ارتفاعاً طفيفــا )20.530 

ــة 39(.  ــة بـــ 22.553مهاجــراً يف الجول ــة 38 يف مقارن مهاجــرا يف الجول

وخــال فــرة الدراســة، نظّمــت بلديــة تاجــوراء حملــة تطعيــاً لفائــدة 

املهاجريــن بنقــاط التوظيــف. وباإلضافــة إىل ذلــك، وباالســتناد إىل 

املاحظــات امليدانيــة، تحّســن الوضــع األمنــي تحّســنا كبــرا يف تاجــوراء 

ــبكات  ــّد ش ــة ض ــا دور يف املعرك ــون له ــة ليك ــّوات األمني ــار الق بانتش

تهريــب البــر واملخــّدرات.

جنوب ليبيا

القطرون 

خــال الفــرة املشــمولة بالدراســة، اســتمر عــدد املهاجريــن املوجوديــن 

يف بلديــة القطــرون يف االنخفــاض )8.200 فــرداً(، وهــو نســق بــدأ يف 

الجولــة  37)15.655 فــرداً(،  وتواصــل يف الجولــة 38 )10.618 فــرداً(. 

ووفقــا لتقاريــر املاحظــن امليدانيــن، قــد يعــود انخفــاض عــدد 

املهاجريــن يف بلديــة القطــرون إىل الوضــع األمنــي غــر املســتقر نســبيا، 

خاّصــة أمــام ورود تقاريــر حــول جرائــم اســتهدفت مهاجريــن.

سبها 

تبايــن عــدد املهاجريــن املتواجديــن يف ســبها خــال آخــر ثــاث جوالت 

مــن تجميــع البيانــات وهــو مــا يــدّل عــى وجــود توّجهــات موســمية. 

ووفقــا لدراســة أصدرتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح، يغــادر أغلبيــة 

املهاجريــن املوســمين فيــا بــن شــهري أكتوبــر وديســمر، وهــو مــا 

ــرا  ــذي يشــّغل عــددا كب ــي التمــور ال يتوافــق مــع انتهــاء موســم جن

ــة  ــال الجول ــك، خ ــى ذل ــاال ع ــا. ومث ــبها مث ــن يف س ــن املهاجري م

الـــ39 مــن تجميــع البيانــات، انخفــض عــدد املهاجريــن ليبلــغ 22.057  

مهاجــرا يف مقارنــة بـــ 27.400مهاجــرا يف الجولــة 37 و35.788 فــرداً يف 

ــة 38. الجول

ووفقــا للتقاريــر امليدانيــة، شــعر املهاجــرون املتواجــدون يف ســبها 

ــة مســلّحة  ــات رسق ــن عملي ــات ع ــن بســبب ورود باغ ــدام األم بانع

وخطــف مــن أجــل طلــب الفديــة. هــذا الشــعور بانعــدام األمــن قــد 

أثـّـر ســلبا يف مــدى حريــة تنّقــل املهاجريــن ويف قدرتهــم عــى البحــث 

ــن  ــة م ــادت نســبة 61 يف املائ ــد أف ــرزق. وق ــن مصــادر لكســب ال ع

املهاجريــن الذيــن شــاركوا يف اســتطاع مصفوفــة تتبــع النــزوح يف ســبها 

ــة  ــل يف مقارن ــا دون عم ــر أنّه ــر ونوفم ــهري أكتوب ــن ش ــا ب ــال م خ

بنســبة 23 يف املائــة يف بقيــة البلديــات. وعــى نفــس املنــوال، ذكــرت 

أغلبيــة املهاجريــن )نســبة 95 يف املائــة( أّن اإلشــكاليات املاديــة كانــت 

ــة  ــة ب 61يف املائ ــرز ثــاث إشــكاليات تواجههــم يف مقارن مــن بــن أب

ــات.  ــة البلدي يف بقي

59%

28%14%
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 مسارات الهجرة إىل ليبيا

وح  ف ي قادتها مصفوفة تتبع ال�ف ي اعتمدها المهاجرون الذين جرى استطالعهم ع�ب دراسة رصد التدفق ال�ت ي 16 أبرز المسارات ال�ت
 الرسم البيا�ف

 كيفية قراءة هذه الخريطة

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

النيجر ومن بوركينا فاسو وغانا ونيجريا

ــتة  ــع س ــة م ــن الحــدود الري ــم م ــن 4.300 ك ــر م ــا أك تتقاســم ليبي

بلــدان. ويبــّن هــذا القســم املســارات الرئيســية الكــرى التــي يســلكها 

املهاجــرون مــن مختلــف البلــدان نحــو ليبيــا. ويســتند هــذا التحليــل 

إىل 24.449 مقابلــة فرديــة كميــة مــع املهاجريــن يف أبرز املواقــع ومنها 

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

الخاصــة مبصفوفــة تتبــع النــزوح فيــا بــن شــهري ينايــر ونوفمــر مــن 

ســنة 2021(.

ينحــدر أصــل األغلبيــة العظمــى مــن املهاجريــن املتواجديــن يف ليبيــا 

ــة  ــط والقراب ــك نتيجــة لشــبكات الراب ــأيت ذل ــدان الجــوار، وي ــن بل م

ــارة،  ــري والتج ــل الب ــل التنق ــن بفض ــرور الزم ــر م ــأت ع ــي نش الت

عــاوة عــى التبــادالت الثقافيــة واالجتاعيــة بــن ســكان ليبيــا وســّكان 

ــوار.  دول الج
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  مسارات الهجرة إىل ليبيا: التحليل والتوّجهات

ــارات  ــف املس ــر مختل ــن التقري ــم م ــذا القس ــّن ه يب

التــي ســلكها املهاجــرون )أي عــر البلــدان التــي عروهــا 

قبــل الوصــول إىل ليبيــا( ونســب املهاجريــن الذيــن 

ــل.  ــدان األص ــا لبل ــارات وفق ــذه املس ــتخدموا ه اس

ــة  ــط تكلف ــى متوس ــا ع ــدول أيض ــذا الج ــوي ه ويحت

كل مســار، وســائل تنقــل املهاجريــن والعــدد اإلجــايل 

للمهاجريــن مــن كّل بلــد، فضــا عــى توزّعهــم الجغــرايف 

ــا. $xxxيف مناطــق ليبي

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

(

461$

714$

ليبيا

 تونس

جّوابرّا

91% 9%17%75%

الجزائر

1,858

 بنغ�دش

71%

39%
82%

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

مهاجرا 

الغرب ال�ق

نقل سيارة خاصة أو مستأجرة أو   حافلة 

مش�ك مث�

برّا

 نقل عمومي

جّوا

20% 23% 57%

نقل خاّص

 بوركينا فاسو

4,201

87%

مهاجرا

 ليبيا

900$

642$

1,500$

1,167$

النيجر

 تونس

95%

3%

1%

<1%

 نقل عمومينقل خاّص

 برّا

16% 84%

3,366$

3,863$

3,146$

2,682$

ليبيا  تركيا

م£

 تركيا

  ا¦مارات العربية ا�تحدة

*

*

20,254

24%

19%

16%

41%

مهاجرا

  ا¦مارات العربية ا�تحدة

والكويت وتونس  وتركيا  وم£  ا�تحدة  العربية  وا¦مارات  وقطر  وا�ردن  الهند  تتضمن:  ا�تعددة   ا�سارات 

(وبلدان أخرى) فقط أو مجموعة من هذه البلدان

الجنوب

6%

1%

19%

12% 6%6%

نقل عمومي أو خاّص

12%

النيجر الجزائر

Lorem ipsum

*
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جّوا

 برّا

 برّا

 مشيا أو أخرى

1%

 أخرى

32% 67%19%20%61%

 تشاد

78,601 

 السودان

م�

108,084

21%11%2% 56%5%43%

586$

582$

98%

2%

869$

2,990$

90%

6%

2,044$ 4%

*

995$

886$

950$

820$

 النيجر

النيجر

 برّا

2%

1%

51%

 أخرى برّا

2% 26% 72%

29% 71%

 ما�

20,144

 النيجر

148,619

40%

73%

17%

6%

572$

600$

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

 نقل عمومينقل خاّص

بلدان العبور قد تتضمن النيجر، الجزائر أو السودان

*

*

10%

مشيا

52%

47%

59% الجزائر
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 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

4%

90%

14%

6%

 جوا أو أخرىبرا

1% 30% 69%

جّوا 24% 66%

51%

30%

 نيج�يا

35,088

 السودان

 تونس

6,359

21%21% 57%

43%

56%

1,072$

1,239$

1,141$

 النيجر

*

88%

2%
الجزائر

806$

713$
تشاد

87%

367$ 100%

10%
10%

 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

10%

977$
*

3%

أخرى

1%

 (

مهاجرا 

 النيجر

 نقل عمومينقل خاّص

مهاجرا 96,081

مهاجرا 

ليبيا

 نقل عمومينقل خاّص

* 

 

* 

برا

برا

6%
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 الصورة: انطلقت حملة التطعيم التي نظمها املركز الوطني ملكافحة
 األمراض يف شهر أكتوبر من سنة 2021. خال هذا الشهر، قّدم

 املرشدون املجتمعيون للمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الفرق
 الطبية للمنظمة وللمركز الوطني ملكافحة األمراض لفائدة أكر من

 7.000 مهاجر معلومات تتعلّق بالتطعيم ضّد فروس كورونا 19
 وباإلجابة عن األسئلة املتعلقة مبا قبل التطعيم وباملفاهيم الخاطئة التي

 عّر عنها املهاجرون يف مراكز اإليواء ويف األوساط الحرية. وبحلول
.شهر ديسمر، تلّقى مجموع 7.366  مهاجر تطعيا ضّد كوفيد 19

مؤيد الزغداين/ املنظمة الدولية للهجرة 2021 ©
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 تحليل المناطق - التوزيــــع
ي ليبيا وفقا للمناطق )باالستناد إىل

ي 17 أعداد المهاجرين �ف
 الرسم البيا�ف

 )بيانات تتبع التنقل

ية ي مناطق ح�ف
ي ليبيا يعيشون �ف

 مهاجرين �ف
 فيما ذكر 3 من أصل 10 مهاجرين أّنهم

ي مناطق ريفية
 يسكنون �ف

710 من أصل

عــى غــرار التقاريــر الســابقة، تواجــد أكــر مــن نصــف عــدد املهاجريــن 

الذيــن شــاركوا يف الدراســة فيــا بــن شــهري أكتوبــر ونوفمــر مــن ســنة 

ــا )نســبة 59 يف املائــة(، بينــا كانــت نســبة تقــارب  2021 يف غــرب ليبي

الثلــث يف الــرق )28 يف املائــة( ونســبة تقــّل عــن الخمــس يف الجنــوب 

)14 يف املائــة(.

ــق  ــة( يف املناط ــن )54 يف املائ ــدد املهاجري ــف ع ــن نص ــر م ــوزّع أك وت

الســاحلية مــن طرابلــس )16 يف املائــة( ويف مراتــه )11 يف املائــة 

ــة(.  ــا )8 يف املائ ــة( وأجدابي ــة )8 يف املائ ــة( والزاوي وبنغــازي )10 يف املائ

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

شــهري أكتوبــر ونوفمــر مــن ســنة 2021، يســكن ســبعة مهاجريــن مــن 

أصــل كل 10 مهاجريــن يف مناطــق حريــة. ويف املقابــل، يقــّدر وجــود 

ــز  ــن يف كــرى املراك ــة مــن الســكان الليبي ــد عــى 90 يف املائ نســبة تزي

ــس  ــل طرابل ــن قبي ــض املتوســط، م ــر األبي ــداد البح ــى امت ــة ع الحري

ــه وبنغــازي.  ومرات

نسبة  املهاجرينعدد املهاجريناملنطقة

طرابلس100,881                       16%
%11                          70,582مصراته
بنغازي


59,731                          10%

%8                          51,350الزاوية
8%                          50,250اجدابيا
%7                          40,581الجفارة
%6                          36,699زوارة

املرقب33,408                          5%
%4                          25,106مرزق
%4                          22,417سبها

%3                          20,318الجبلالغربي
%3                          15,838درنه

الكفرة15,300                          2%
%2                          14,668وادىالشاطئ

%2                          12,655طبرق
%2                          10,045اوباري

الجبلاالخضر9,559                             2%
%1                             9,300الجفرة
%1                             8,228املرج
سرت7,649                             1%
نالوت3,800                             1%
%0                             2,642غات

%621,007100املجموع
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 تحليل المناطق - جنسيات المهاجرين

ف أبرز 4 جنسيات للمهاجرين وفقا للمناطق   ي 18 خريطة تب�يّ
   الرسم البيا�ف

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

ــا  ــن وفق ــع املهاجري ــد 19، إالّ أّن توزي ــة كوفي ــن جائح ــم م ــى الرغ ع

ــب  ــرايف إىل جان ــرب الجغ ــب الق ــوما حس ــزال مرس ــا ال ي ــق ليبي ملناط

الروابــط االجتاعيــة واالقتصاديــة والعرقيــة والتاريخيــة )الرســم البيــاين 

 .)18

 تظهــر الخريطــة أدنــاه أبــرز أربــع جنســيات للمهاجريــن وفقــا 

لتوزيعهــا يف مناطــق ليبيــا وذلــك باالســتناد إىل بيانــات الجولــة 39 

التــي جمعــت خــال شــهري أكتوبــر ونوفمــر مــن ســنة 2021. وعــى 

ســبيل املثــال، ينحــدر أصــل أغلبيــة املهاجريــن املتواجديــن يف املناطــق 

ــل  ــاري والجب ــرة وأوب ــبها والجف ــرزق وس ــن م ــة م ــة والغربي الجنوبي

ــد املجــاور النيجــر.  ويشــّكل  الغــريب ووادي الشــاطئ وغــات مــن البل

املهاجــرون الوافــدون مــن تشــاد والســودان أكــر مجموعــة مــن 

املهاجريــن املوجوديــن يف منطقــة الكفــرة التــي تحــّد تشــاد والســودان 

ــاين  ــد شــّكلوا ث ــن تشــاد فق ــن م ــن الشــال. وبالنســبة إىل املهاجري م

ــل  ــة مث ــة والغربي ــن يف املناطــق الجنوبي أكــر مجموعــة مــن املهاجري

مــرزق والجفــرة وميثـّـل املهاجــرون املريــن أهــّم فئــة مــن املهاجريــن 

ــا عــى غــرار الجبــل األخــر  يف املناطــق الجنوبيــة والغربيــة مــن ليبي

ودرنــة واملــرج وطــرق وبنغــازي.  وفيــا يخــّص املهاجريــن الوافديــن 

مــن تونــس ومــن الجزائــر فهــم ال ميثّلــون أغلبيــة املهاجريــن يف املناطق 

ــن  ــّل م ــي أق ــة أو ه ــاوز 1 يف املائ ــبتهم ال تتج ــل إّن نس ــة، ب الحدودي

ــا(.  ــة تباع ــة و 0.3 يف املائ ــك )1 يف املائ ذل

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

33%
31%
16%
6%

64%
19%
11%
4%

41%
12%
10%
8%

15%
14%
12%
10%

49%
18%
10%
9%

42%
20%
11%
6%

44%
10%
9%
6%

النيجر
تشاد

نيجيريا
مصر

19%
19%
16%

السودان

النيجر
مصر

تشاد

61%
24%
6%
3%

27%
14%
14%
12%

16%
14%
11%
10% 25%

22%
17%
10%

62%
6%
5%
5%

57%
19%
9%
9%

60%
16%
5%
4%

52%
17%
14%
7%

66%
23%
10%

1%

48%
19%
11%
7%21%

15%
13%
13%

33%
20%
13%
12%

مصر
النيجر
مالي
تشاد

67%
10%
7%
6%

36%
9%
9%
8%

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

مصر

السودان
النيجر

تشاد

نيجيريا

تشاد

السودان
النيجر

السودان

تشاد
النيجر

مصر

النيجر

مصر
السودان

تشاد

مصر
النيجر

تشاد
السودان

سوريا
تشاد

مصر
السودان

سوريا
تشاد

مصر
السودان

سوريا
بنغالديش

مصر
السودان

تشاد
سوريا

مصر
السودان

سوريا
تشاد

مصر
السودان

تشاد

باكستان
مصر

السودان

النيجر
مصر

بوركينا فاسو
مالي

النيجر
مالي

موريتانيا
نيجيريا

النيجر

نيجيريا
تشاد

السودان
تشاد

السودان

مصر
نيجيريا

تشاد
بنغالديش

مصر

السودان
النيجر

السنغال
غانا

نيجيريا

23%
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 تحليل مناطق األصل

ي ليبيا
ي 19 مناطق أصل المهاجرين وفقا لمناطق تواجدهم �ف

 الرسم البيا�ف

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

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

عــى غــرار الجــوالت الســابقة، ال يــزال املهاجــرون الوافــدون مــن بلدان 

ــي  ــوايل ثلث ــّكلون ح ــودان( يش ــر والس ــا م ــا فيه ــا )مب ــال أفريقي ش

املهاجريــن املتواجديــن يف رشق ليبيــا )%63( بينــا كان املهاجريــن 

الوافديــن مــن بلــدان جنــوب الصحــراء الكــرى )مثــل النيجــر وتشــاد( 

ليبيــا  وغــرب  جنــوب  يف  املركّزيــن  املهاجريــن  أغلبيــة  يشــّكلون 

ــفله تقســيم مناطــق أصــل    ــا(. تجــدون أس )بنســبة %87 و%63 تباع

ــا  ــن وفق ــل املهاجري ــل ملناطــق أص ــاه التقســيم الكام يف الجــدول أدن

ــاين 19(.  ــم البي ــة )الرس ــق الليبي للمناط

يــرز التحليــل أّن الصــات املشــركة وشــبكات القرابــة متيّــز الهجــرة إىل 

ليبيــا وأنّهــا قــد تطــورت مبــرور الزمــن عــر الهجــرة الدائريــة للســكان 

مــن خــال بلــدان الجــوار. ويوجــد عديــد مــن العوامــل التــي تتصــل 

بقــرار الهجــرة مــن بينهــا الشــبكات االجتاعيــة. وقــد أبــرزت املقابات 

ــا  ــن في ــع املهاجري ــزوح م ــع الن ــة تتب ــا مصفوف ــي أجرته ــة الت الفردي

بــن شــهري أكتوبــر ونوفمــر أّن ثاثــة مــن بــن كل أربعــة مهاجريــن 

قــد هاجــروا إىل ليبيــا بتشــجيع مــن أرسهــم أو أصدقائهــم يف وطنهــم 

األصــي أو خارجــه. وتتــاىش هــذه املســتخلصات مــع دراســة مصفوفــة 

تتبــع النــزوح حــول الشــبكات االجتاعيــة والتــي أبــرزت أّن املهاجريــن 

يتأثـّـرون بشــبكات الرابــط والقرابــة خــال عمليــة الهجــرة.

%7             7,196%2                 658%8            1,705  الجبل االخضر
%9             9,728%13             5,572%0-  الكفرة

%5             5,477%4             1,628%5            1,111املرج
%34           36,963%32           13,579%45            9,079 بنغازي

%13           14,059%4             1,649%1                130درنة
أجدابيا

6,649            33%19,162           45%24,439           23%
%10           10,493%1                 562%8            1,600طبرق

%63        108,355%25           42,810%12          20,274املجموع بالنسبة إلى شرق ليبيا
%22             2,150%10             7,150%0-الجفرة

%2                 201%3             2,441%0-غات
%28             2,696%31           22,339%5                   71مرزق

%29             2,749%25           18,377%83            1,221سبها
%10                 973%12             8,936%9                136أوباري

%9                 820%19           13,808%3                   40وادى الشاطئ
1,468            2%73,051           87%9,589             11%

%9             9,090%5           10,462%2                756الجبل الغربي
%12           11,903%11           26,360%5            1,532الجفارة
%14           13,955%8           17,497%6            1,956  املرقب
%14           14,057%15           33,632%11            3,661الزاوية

%18           17,947%20           45,609%21            7,026مصراته
%1             1,414%1             2,257%0                119  نالوت
%3             2,596%1             2,230%8            2,823  سرت

%19           19,110%30           68,509%38          12,862  طرابلس
%10           10,226%10           23,619%8            2,804زوارة

33,539          9%230,175        63%100,298        28%
55,281          346,036        218,242        

املجموع بالنسبة إلى جنوب ليبيا

غرب ليبيا

املجموع بالنسبة إلى غرب ليبيا
املجموع بالنسبة إلى ليبيا

املنطقة
بما فيها )املهاجرون من آسيا 

(الشرق األوسط
املهاجرون من جنوب 
الصحراء الكبرى

املهاجرون من شمال أفريقيا

شرق ليبيا

جنوب ليبيا
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ى  المهاجرون الوافدون من جنوب الصحراء الك�ب

ى أفريقيا  ي 21 نسبة المهاجرين الوافدين من مناطق الجنوب الصحراء الك�ب
 الرسم البيا�ف

ى أفريقيا ي 20 المهاجرون الوافدون من جنوب الصحراء الك�ب
 الرسم البيا�ف

ــة، ال  ــار الجائح ــن آث ــم م ــى الرغ ــر الســابقة وع ــرار التقاري ــى غ ع

زالــت النســبة الكــرى مــن املهاجريــن )نســبة 56 يف املائــة أو 346.036 

مهاجــرا( املتواجديــن يف ليبيــا تتمثّــل يف املهاجريــن الوافديــن مــن 

جنــوب الصحــراء الكــرى أفريقيــا.  ويشــّكل املهاجــرون الوافــدون 

مــن النيجــر )نســبة %43( ومــن تشــاد )بنســبة %23( أبــرز جنســيتن 

ــرى إىل  ــراء الك ــوب الصح ــن جن ــن م ــن القادم ــبة إىل املهاجري بالنس

ــاين 20(. ــم البي ــا )الرس ليبي

وعــى منــوال الجولتــن 37 و38، اســتمّر عــدد املهاجريــن الوافديــن مــن 

ــا يف الفــرة  ــا طفيف ــاع ارتفاع ــا يف االرتف ــا إىل ليبي غــرب ووســط أفريقي

املشــمولة بالدراســة يف مقارنــة بأشــهر يوليــو وأغســطس وســبتمر مــن 

ســنة 2021.

 وقــد ارتفــع عــدد املهاجريــن الوافديــن مــن النيجــر يف مقارنــة بالجولــة 

ــع  ــية م ــات متاش ــأيت هــذه البيان ــات. وت ــع البيان ــن تجمي الفارطــة م

مســتخلصات مصفوفــة تتبــع النــزوح يف النيجــر التــي ســّجلت زيــادة يف 

عــدد املهاجريــن املســافرين والعابريــن لنقــاط رصــد التدفــق فيــا بــن 

شــهري أكتوبــر ونوفمــر بنســبة 8 يف املائــة يف مقارنــة بشــهر ســبتمر. 

ومثــاال عــى ذلــك،  ســجلت مصفوفــة تتبــع النــزوح يف ليبيــا نســبة 55 

يف املائــة مــن املســافرين املغادريــن النيجــر نحــو ليبيــا يف شــهر ســبتمر 

ــة  ــر ونســبة 67  يف املائ ــة يف شــهر أكتوب ــة بنســبة 61 يف املائ يف مقارن

يف نوفمــر. 

ووفقــا ملصفوفــة تتبــع النــزوح يف النيجــر، ميكــن أن يفــّر هــذا االرتفــاع 

بانتهــاء موســم الحصــاد يف النيجــر والبحــث عــن فــرص لكســب الــرزق 

يف ليبيــا. 

ويعــر معظــم املهاجريــن مــن غــرب ووســط أفريقيــا النيجــر للوصــول 

إىل ليبيــا. 

78,601

148,619

21,557

20,144

8,286

35,088

 النيجر

 تشاد

 غانا

 مايل

السنغال

نيجريا

1,779
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العراق

السودان
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اثيوبيا

إريتريا

الصومال

تشاداليمن
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الجزائر
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>40%

16% - 40%

6% - 15%

2% - 5%

≤1%

346,036
مهاجر
من دول جنوب صحراء
أفريقيا

ي إقرارا أو قبوال رسميا من المنظمة الدولية للهجرة ي تحملها ال تع�ن هذه الخريطة هي بغرض التوضيح فقط. األسماء والحدود ال�ت
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ي 22 نسبة المهاجرين وفقا لجنسياتهم
 الرسم البيا�ف

ي 23 المهاجرين الوافدين من بلدان شمال أفريقيا
 الرسم البيا�ف

ــة،  ــّد لفــرة طويل ــه امت ــج الجــوالت الســابقة ومــع توّج متاشــيا مــع نتائ

جــاءت األغلبيــة العظمــى مــن املهاجريــن يف ليبيــا مــن بــن الذيــن ينحدر 

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

%44( ومــن تونــس واملغــرب والجزائــر )بنســبة 6 يف املائــة( )الرســم 

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

ثــاين وثالــث أكــر مجموعــة مــن املهاجريــن  يف ليبيــا.

ــا  ــن مــن شــال أفريقي ــن الوافدي ــة، ارتفــع  عــدد املهاجري وبصفــة عاّم

)218.242 فــرداً( ارتفاعــاً طفيفــاً يف مقارنــة بالجولــة الســابقة )212.561 

ــر  ــجلة يف التقري ــبة املس ــبة النس ــون نس ــون ميثّل ــم ال يزال ــرداً(، إالّ أنّه ف

الســابق )نســبة 35%(.

ليبيا مصر

سوريا

األردن
العراق

 السودان

 جنوب
السودان

Uganda

إثيوبيا

إريتريا

الصومال

تشاداليمن
النيجر

نيجيريِاِ

الجزائر

موريتانيا مالي
 بوركينا 
فاسو

الكاميرون

 أفريقيا
الوسطى

 ساحل
العاج

غينيا

السنغال

تونس
المغرب

≥50%

41% - 49%

21% - 40%

5% - 20%

<5%

غانا
التوغو

بنين

218,242
مهاجر
من دول شمال
أفريقيا

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

مر

 السودان

الجزائر

املغرب

تونس

96,081

108,084

5,860

1,858

6,359
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ق األوسط  المهاجرون من آسيا وال�ش

ق األوسط وجنوب آسيا ي 25 نسبة المهاجرين الوافدين من ال�ش
 الرسم البيا�ف

ي 24 المهاجرون من بلدان من قارة آسيا )بما فيها بلدان
 الرسم البيا�ف

ق األوسط   ال�ش

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

.

(

ــزوح  ــع الن ــة تتب ــّجلت مصفوف ــابقة، س ــر الس ــع التقاري ــيا م متاش

نســبة قليلــة مــن املهاجريــن الوافديــن مــن قــارة آســيا )4 يف املائــة( 

ــة أو  ــة 39 )9 يف املائ ــة( خــال الجول أو الــرق األوســط )5 يف املائ

ــرا(.  55.281 مهاج

وقــد جــاءت األغلبيــة مــن ســوريا وبنغــادش بعــدد 21.930 مهاجــرا 

ــم  ــا فيه ــة )مب ــبتي 40 و37 يف املائ ــا أي بنس ــرا تباع 20.254 مهاج

ــل املهاجــرون مــن  ــاين 24(.  هــذا ومثّ ــا، )الرســم البي ــن( تباع الجئ

ســوريا وبنغــادش نســبتي 4 و3 يف املائــة تباعــاً مــن إجــايل عــدد 

ــم إحصــاء  ــك، ت ــة إىل ذل ــا. وباإلضاف ــن يف ليبي ــن املتواجدي املهاجري

ــن  ــة م ــة( )نســبة 14 يف املائ 7.754 مهاجــرا فلســطينيا )14 يف املائ

العــدد اإلجــايل للمهاجريــن الوافديــن مــن الــرق األوســط وجنوب 

أفريقيــا باإلضافــة إىل نســبة 8 يف املائــة وافــدة مــن باكســتان )4.238 

مهاجــرا(.

20,254

21,930

4,238

1,105

7,754

 سوريا

بنغادش

باكستان

أخرى

فلسطن

مصر

سوريا

الفلسطينين
األردن

العراق

 السعودية

السودان

 جنوب
السودان أثيوبيا

إريتريا

الصومال

اليمن

باكستان

إيرانأفغانستان

الهند بنغالديش

نيبال

Chad
Niger

نيجيريا

الجزائر ليبيا

Mali

Burkina 
Faso

الكاميرون

 أفريقيا
Ghanaالوسطى

Togo
بنين

تونس

Morocco

>40%

21% - 40%

11% - 20%

5% - 10%

<5%55,281           
 مهاجر من الشرق

55,281
مهاجر من الشرق
 األوسط و دول
 أسيا
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 الصورة:موظف باملنظمة الدولية للهجرة يقّدم معلومات ملهاجر
 بعيادة املنظمة يف حي األندلس يف طرابلس، وهو أحد مواقع

.تطعيم املهاجرين ضد فروس كوفيد 19

مؤيد الزغداين/ املنظمة الدولية للهجرة 2021 ©
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 الحوادث البحرية

ي 27 الوصول إىل  إيطاليا ع�ب المسار المركزي للبحر األبيض المتوسط2021/ 2019/2020  
الرسم البيا�ف

ي 26 حاالت الوصول إىل ع�ب البحر ، اإلعادة والغرق ع�ب
 الرسم البيا�ف

ي
 المسار المركزي للبحر األبيض المتوسط باتجاه إيطاليا ومالطة �ف

 سنة 2021

الوصول إىل إيطاليا ومالطة

وصــل مجمــوع 63.660 مهاجــرا إىل إيطاليــا ومالطــة مــن ليبيــا وتونــس  

ــن  ــر م ــر و30 نوفم ــن 01 يناي ــا ب ــط في ــض املتوس ــر األبي ــر البح ع

ســنة 2021 يف مقارنــة بعــدد 36.435 مهاجــرا خــال نفــس الفــرة 

مــن الســنة املاضيــة. وقــد ظــّل عــدد املهاجريــن الوافديــن إىل إيطاليــا 

ومالطــة عــر البحــر أعــى  مــن األرقــام املســجلة يف ســنتي 2019 

و2020 اعتبــارا مــن شــهر فرايــر مــن ســنة 2021 )الرســم البيــاين 27(.

ــا،  ــزوح يف أوروب ــع الن ــة تتب ــه مصفوف ــث أصدرت ــر حدي ــا لتقري ووفق

ــع  ــا  خــال الرب ــن ليبي ــا م انخفــض عــدد حــاالت الوصــول إىل إيطالي

الثالــث مــن ســنة 2021 يف مقارنــة بالربــع الثــاين. ومنــذ مطلــع ســنة 

2021،  وبينــا ال زالــت ليبيــا تشــّكل البلــد الــذي  يحظــى بالنصيــب 

األكــر مــن املهاجريــن  الذيــن يغــادرون منها نحــو أوروبا، إالّ أّن  نســبة 

حــاالت املغــادرة قــد انخفضــت مــن 62 يف املائــة إىل 45 يف املائــة.  هــذا 

ومتثّــل تونــس  وتركيــا  ثــاين وثالــث أبــرز بلــد مغــادرة بنســبتي 36 و 

14 يف املائــة للمغــادرة تباعــاً. أّمــا البقيــة، فقــد انطلقــت مــن ســواحل 

ــك  ــة بذل ــرو. ويف مقارن ــا أو  مونتينغ ــر، ألباني ــان، م ــر، اليون الجزائ

كانــت تونــس أبــرز بلــد ســافر انطاقــا منــه املهاجــرون يف ســنة 2020 

)بنســبة 43 يف املائــة لجميــع حــاالت الوصــول إىل إيطاليــا(. 

عمليات اإلنقاذ يف البحر

تــم إنقــاذ مجمــوع 30.990 مهاجــرا يف البحــر وإنزالهــم يف ليبيــا يف ســنة 

2021 وإىل غايــة يــوم 4 ديســمر. ومــن بــن مــن قــام خفــر الســواحل 

ــا و2.344  ــك 27.219 رج ــواطئ، كان هنال ــم إىل الش ــي بإرجاعه الليب

ــر  ــردا غ ــر 161 ف ــس وعم ــوع جن ــا كان ن ــا.  )في ــرأة و849 طف ام

ــر(. متوفّ

الغرق يف البحر

ــم  ــد انطاقه ــر بع ــوم 20 نوفم ــراً يف ي ــن 75 مهاج ــد ع ــا يزي ــرق م غ

مــن الســواحل الليبيــة وفقــا لروايــة 15 نــاٍج أنقذهــم صيّــادون قبــل أن 

ــوا نقلهــم إىل زوارة. يتولّ

ــواطئ  ــرا يف الش ــن 1.305 مهاج ــّل ع ــا ال يق ــرق م ــّجل غ ــاً، س وعموم

ــّجلت 173  ــد س ــر 2021، وق ــر و30 نوفم ــن 01 يناي ــا ب ــة في الليبي

ــر.  ــر ونوفم ــن شــهري أكتوب ــا ب ــرق في ــة غ حال

251

1,895

1,039
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4,059

1,158

1,7261,817
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63,660

30,893

1,305

مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا و مالطا عبر
المسار المركزي للبحر المتوسط 

 
بين شهري يناير و نوفمبر

من سنة 2021 

 الوفيات
 تم تسجيلها على طول البحر

 األبيض المتوسط
 

بين شهري يناير و نوفمبر
من سنة 2021 

مهاجرا أعادهم جهاز خفر السواحل
الليبي إلى الشواطئ الليبية 

 
بين شهري يناير ونوفمبر

من سنة 2021 
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 المنهجية

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

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

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

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

 ويســتند هــذا التقريــر الخــاص بالهجــرة يف ليبيــا إىل البيانــات التــي 

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

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

مــن البيانــات املســتقاة مــن أداة تتبــع التنقــل( مبــا فيهــا التقييــات 

ــزوح  ــع الن ــة تتب املتعــددة القطاعــات للمناطــق )الخاصــة مبصفوف

ــا ومــن ضمنهــم  ــة للســكان يف ليبي والتــي تحــي األرقــام اإلجالي

املهاجريــن وتســاعد يف بيــان االحتياجــات اإلنســانية ذات األولويــة 

عــر مقابــات تُجــرى مــع املزوديــن الرئيســين للبيانــات عــى 

مســتوين جغرافيــن مختلفــن؛ مســتوى املناطــق( املســتوى اإلداري 

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

وبالنســبة إىل قســم تحليــل مســارات الهجــرة وجوانــب أخــرى مــن 

الهجــرة كذلــك، مبــا فيهــا مواطــن ضعــف املهاجريــن واحتياجاتهــم 

اإلنســانية، فهــي تعتمــد أساســا عــى البيانــات الجزئيــة التــي 

تســتقى عــر اجــراء مقابــات كميّــة مــع املهاجريــن يف إطــار رصــد 

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

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

ــزوح عــر اإلنرنــت. ــع الن ــة تتب مصفوف

تعتــر املنظمــة الدوليــة للهجــرة مصطلــح ‘املهاجــر’ مصطلحــا 

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

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

داخــل حــدود البلــد الواحــد أو خــارج حــدود دوليــة، بصفــة 

مؤقتــة أو دامئــة وألســباب متنوعــة. ويضــّم هــذا املصطلــح عــددا 

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

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

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

تعريفــات لوضعياتهــم أو لوســائل تنقاتهــم مثــل الطــاّب الدوليــن 

ومــن أجــل تحقيــق هــدف تجميــع البيانــات حــول الهجــرة، تعــرّف 

ــة »املهاجــر  ــة واالجتاعي ــم املتحــدة للشــؤون االقتصادي إدارة األم

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

إدارة األمــم املتحــدة للشــؤون االقتصاديــة واالجتاعيــة، توصيــات 

حــول 1998 ) الفقــرة 32 ) اإلحصائيــات املتعلقــة بالهجــرة الدوليــة، 

ــة 1. املراجع

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

ليبيــا وفقــا لتعريفهــم أعــاه. 

88  
باحث

3 
 قادة فرق

م رقا أ يق يف  لفر  ا

37 
 نقطة رصد تدفق الهجرة

 نشطة عر 10مناطق يف ليبيا

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

3,7481,843

نات  للبيا للهجرة  لدولية  ا ملنظمة  ا تجميع 
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وح ومجموعات البيانات والخرائط ف  مصفوفة تتّبع ال�فّ
التاىلي الموقع  زيارة  الرجاء  والتفاعلّية   االحصائية 
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