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 المقّدمة
  يجري مركز الهجرة المختلطة لشمال أفريقيا استطالعات رأي ميدانّية تستهدف المهاجرين

والاّلجئين وطالبي الّلجوء المتنّقلين على طرق الهجرة الرئيسّية بهدف الخروج بقاعدة بيانات 
على مدى فترٍة من الزمن وتحديد اّتجاهات الهجرة المختلطة على صعيد الدول والمنطقة 

 ككّل.
  وتظهر هذه النبذة النتائج األولّية الستطالع الرأي حول حياة المهاجرين الذين ينتقلون مع

 تدّفقات الهجرة المختلطة ونواياهم وتجاربهم والذين وصلوا في العام الفائت إلى إيطاليا.
  وعلى الرغم من أّن هذه النتائج ال يمكن أن تمّثل إحصائّيا جموع الّسكان المهاجرين، إال

 أّنها تلقي الضوء على عملّية الهجرة.
 

 نتائج مهّمة 
آب/أغسطس في مراكز  12آذار/مارس و 3مقابلًة أجريت بين  122 ترتكز هذه النتائج على

االستقبال والعبور في تورينو، وآستي، وميالن، وبولونيا، ومودينا، وروما، وباليرمو، وتراباني، 
 وكاستيال ماري ديل غولفو.

 
 اإلساءات والمخاطر

  من المستطَلعين بأّنهم شهدوا وفاة مهاجٍر آخر في خالل رحلتهم. وُسّجلت معظم 86أفاد %
%(، والبببحبر األببيب  36% من الحوادث(، والصحراء الكبرى )21حاالت الوفاة في ليبيا )

 %( فوقعت في بلدان عبوٍر أخرى .2%(. أّما ما تبّقى من حاالت الوفاة )32المتوّسط )
  من البمبسبتبطبَلبعبيبن إّنبهبم ال يشبجبعبون ايخبريبن عبلبى البقبيبام ببهبذه البرحبلبة مبن 56.2قال %

الصحراء الكبرى في أفريقيا إلى إيطاليا. وباالستناد إلى المقابالت التي أجريت معبهبم، تبببّيبن 
، في حين أّن أكبثبر البنبعبوت اسبتبخبداًمبا “ الموت”أّن أكثر مصطلٍح ارتبط بوصف الرحلة هو 

، “ غير منطقبي“ ، و“ غير إنساني“ ، و“مجهد“، و“رهيب“، و“مؤلم“، و“مريع“، و“مميت”كانت 
 “.خطر“و

  مبن 68% من المستطبَلبعبيبن ببأّنبهبم اخبتبببروا أو شبهبدوا إتبجباًرا ببالبببشبر، وكبانبت 26أفاد %
إذ تبببدأ البعبمبلبّيبة عبلبى  -%22الحاالت وقعت في ليبيا. أّما المسؤولون عنها فهم مهّربون )

أّنها تهريب وتتحّول إلى حالة إتجاٍر بالبشر(، أو جماعات الجريمة المنّظمة أو قّطباع طبرٍق 
%(، أو أرببباب عببمببل وأشببخببا   آخببرون 11مببزعببومببون )“  أصببدقبباء  ” %(، أو38مببحببلببيببيببن )

%(، 1%(، أو جماعات البثبّوار )3%(، أو الشرطة المحلّية )11يسّهلون رحلة المهاجرين )
 %(.1أو جهات  أخرى غير محّددٍة )

  من المستطَلعين نوًعا من أنواع اإلساءة في خالل رحلتهم.52عانى أو شهد % 
  من المستطَلعين بأّنهم عانوا من أو شهدوا 68ما خال المستطَلعين الذين وصلوا جوًّا، أفاد %

%(، 22%(، أو عمالة قسرّية )82%(، أو سرقة )12إساءًة جسدّية أو تعذيب، أو اعتقال )
 %(.31%(، أو تلف أوراق ثبوتّية )28أو إساءة جنسّية )

 
 مستطَلعينفئات الالتقسيم الديموغرافي ل

 

 

 
 

 
 الطرقات

 ( 82باإلستناد إلى نتائج المسح فإّن أكثر الطرقات استخداًما هي إلى ليبيا عبر النيجر ،)%
 %(.21%(، والسودان )23والجزائر )

  اسُتخدمت طريق النيبجبر مبن قبببل ايتبيبن مبن ببلبدان أفبريبقبيبا البوسبطبى وغبرب أفبريبقبيبا. أّمبا
%(، 1%(، وغبامبببيبا )12%(، والبكبامبرون )28المسافرون عبر الجبزائبر فبأتبوا مبن مبالبي )

% من المسافرين عبببر ببوركبيبنبا فباسبو 11وغينيا، ونيجيريا، وغانا، وتوغو، والسنغال. وَعَبر 
 و/أو مالي، قبل الوصول إلى النيجر أو الجزائر.

  شهر بشكٍل متوسطّي. 23تطّلبت الرحلة عبر النيجر وليبيا إلى إيطاليا 

  من المستطَلعين الذين سافروا عبر السودان من القرن األفريقي.288أتى % 

  من المستطَلعين بأّنبهبم لبم يبخبتباروا قبطبع البببحبر األببيب  35أفاد %

 إن هذا البحث ممّول من حكومة النروج بدعٍم من المنّظمة الدولّية للهجرة في إيطاليا 

  مركز الهجرة المختلطة لشمال أفريقيا

 تّتمة ...
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% على السفر على يّد قطاع الطرق المحبلبيبيبن أو البجبنبود، وأفباد 22من بين هؤالء ُأكِره أو ُأجبر  
أو رّب عبمبل أو “  صبديبًقبا” % ببأّن 25% بأّنهم أجبروا على يد تّجار البشر أو المهّربين. وأفاد 12

زمياًل أو غيرهم أجبروهم على السفر باستخدام القارب مبن دون أن يبمبّدوهبم ببأي مبعبلبومبات دقبيبقبة 
 حول ما سيحصل معهم.

  إلبى  22باالستناد إلى شهادات المستطَلعين، تبّين أّن القوارب المّطاطّية تنقل ما يتراوح بين
 شخًصا. 268شخًصا، على الرغم من أّن قدرة استيعابها الوسطّية هي  128

  إّنبهبم 21% من المستطَلعين بأّنهم لم يدفعوا مباشرًة مقابل رحلتهم بالقارب. وقال 22أفاد %
% مبن 23ال يتذّكرون المبلغ الذي دفعبوه مبقباببل البرحبلبة. ومبن ببيبن البذيبن دفبعبوا مببباشبرًة )

 288% مبنبهبم ببيبن 28دوالًرا أمبريبكبي، و 228و 28% منهم ببيبن 26المستطَلعين(، دفع 
دوالٍر أمبريبكبي، فبي حبيبن دفبع  1888و 2888% منهم بين 38دوالٍر أمريكّي، و 2888و

 دوالٍر أمريكي. 1888%( أكثر من 21الباقون )
  مزعوم، أو “ صديق  ”قال واحد  من بين أربعة مستطَلعين إّنهم وصلوا إلى ليبيا بعد أن أقنعهم

بكفالٍة من رّب عمٍل مستقبلي مزعوم، أو بعد أن أقبتبادهبم مبهبّرب  رغبًمبا عبن إرادتبهبم. وقبيبل 
للذين سافروا بكفالٍة من صديٍق أو رّب عبمبٍل ببأّن لبيبببيبا ببلبد  آمبن وفبيبهبا البكبثبيبر مبن فبر  
العمل. وعند وصولهم إلى ليبيا، وال سيما إلى القطرون التي هي أّول مدينة وصول، أو إلى 

أو طرابلس، كان قّطاع الطرق المحبلبيبيبن يبلبقبون البقببب  عبلبى البمبهباجبريبن بشبكبٍل    بني وليد
 متكّرر.

  عبر زوارة.6% منهم عبر طرابلس، و11% من المستطَلعين ليبيا، 55وترك % 
 

 تعليقات فئات المستطَلعين
 

يوًما، وكّنا نتعّرض للتهديد على يد  01"عندما وصلنا إلى ليبيا، أعُتقلت وزوجي في سجٍن لمّدة 
قّطاع الطرق الذين طالبونا بشكٍل يومّي بدفع فدية. ُعّذب زوجي بالصعق الكهربائي في شررجر ، 

مسبتبطبَلبعبة مبن البكبامبيبرون فبي   -إذ أرادوا معاقبت  ألّن  حاول حمايتي مرن مرحراوات ااغرترصراب
  1828/6/28باليرمو في إيطاليا في 

 
"أتمّنى لو أّنني عرفت أمرين قبل الهجرة: أوًا أّن  من الصعب جدًّا قطع الصحراء. فإذا اعتررترت 
على السرعة فهم لن يتوّقفوا عن تربك. ثانًيا، العنصرّية في ليبيا تّدنا شديدة. لم يخطر ببالي 
يوًما أّن المطاف سينتهي بي في السجن فأنا شخٌص صادق، ولكن هذا ما حصل معي في ليبريرا 
ومن دون أّي سبٍب يذكر. كانوا ينادوننا بالحمير، ويعاملوننا كالعبيد، وعندما كّنا نرقرف برالصرّف 
للحصول على الطعام، كانوا يتربوننا واحًدا تلو اآلخر، لدرجة أّنني لم أستطع الرمرشري. عرنردمرا 

، كان رّب العمل يعطيني الطعام ا النقود مقابل عملي. فري “ وظيفة” خرجت من السجن ووجدت 
أحد األيام، قلت ل  إّنني جّد تعب وغير قادٍر على العمل. فسكرب فري أذنري الروقرود لرمرعراقربرتري، 

مستطَلع من نيجيريا في كاستيال ماري ديبل غبولبفبو فبي إيبطبالبيبا فبي  -"وحّتى اليوم ا أسمع جّيًدا.
1828/6/18 

 
ا ترأتروا إلرى إيرطرالريرا، ابرقروا فري ” "عندما كان أصدقائي يتصلون بي من مالي، كنت أقول لهم 

مستطَلعة من مالي في باليرمو في إيطبالبيبا،  -فهنا فرص الموت أكبر من فرص النجاة."“  أفريقيا!
 28/6/1828في 

 
"ما من أحٍد يفخر بترك موطن . عندما تترك بلدك فألّن تملك سبًبا وجيًها. ولكن يمكنك أن تختار 

 -أّي طريٍق تسلك إذا ُأعطيت المعلومات. إذا عاد بي الزمن إلى الوراء، لن أختار طريق لريربريرا."
 1828/1/6مستطَلع من الكامرون في مركز استقبال في ميالن في 

 
ساعاٍت من  3شخًصا. بعد حوالى  021كّنا مسافرين عبر القارب من طرابلس إلى صقلية وكّنا ”

لى مياه البحر. مات  أشخاٍص مرن جررّاء الرحرروق، ومرن  2اإلبحار، تسّرب الوقود إلى القارب وا 
بينهم والدة وطفٌل حملت  بين ذراعّي في خالل الرحلة عبر الربرحرر. أصربرت برحرروٍق شرديردة فري 

مستطَلعة من البكبامبرون فبي ببالبيبرمبو فبي إيبطبالبيبا فبي   -“ ساقّي، لكّنني حميت الطفل حّتى النهاية
26/6/1828 

 
إّن النصيحة التي أعطيها للمهاجرين هي أن يبقوا في بلدانهم فالرحلة جّد صعبرة، وسرترنرفرقرون ” 

مسبتبطبَلبعبة مبن السبنبغبال فبي ببالبيبرمبو فبي إيبطبالبيبا فبي    -“ الكثير من المرال لرترخراطرروا برحريراتركرم.
25/6/1828 

 
يجب وقف الهجرة إلى أوروبا على الفور فهي غير مفيدة للمهاجرين والكثير منهم لقوا حتفهرم. ” 

لو عرفت ما كانت الرحلة لتؤول إلي  لكنت اترخرذت قرراراٍت مرخرترلرفرة. كرنرت ذهربرت إلرى وجرهرة 
مستطَلع من غينيا في كاسبتبيبال  -“مختلفة. إّن الرحلة إلى أوروبا مريعٌة بالفعل، كنت أفقد صوابي

 11/6/1828ماري ديل غولفو في إيطاليا في  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صور ميدانّية

 

 
 
 
 
 

 إن هذا البحث ممّول من حكومة النروج بدعٍم من المنّظمة الدولّية للهجرة في إيطاليا 

  مركز الهجرة المختلطة لشمال أفريقيا

أم وأطفالها في مركز استقبال في باليرمو في إيطاليا في 
25/6/1828 

امرأة سودانّية مع طفلها في مبركبز اسبتبقببباٍل 
 25/6/1828في باليرمو في 

رجل  سودانّي كسر ساقيه اإلثنتين في 
محاولة الفرار من مركز إيطالي معني بأخذ 
البصمات وهو اين في مركز استقبال في 

 12/6/1828 –كاستيال ماري ديل الغولفو


