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ليبيا

أنواع املساكن

أبرز النتائج

تغطية %100

571 من أصل 667 

محلّة

%100

من البلديات

 يوجد املهاجرون يف

املزودون الرئيسيون للمعلومات

%91 %9
إناث ذكور 

أبرز 3 مناطق

وفقا لنسب املهاجرين

مرصاته

طرابلس

أجدابيا

أبرز 3 مناطق أصل

وفقا لنسب املهاجرين

%65

%29

6% قارة آسيا والرشق األوسط

شامل أفريقيا 

22%جنوب الصحراء الكربى

%11

%10

 يف مكان العمل
 يف مساكن مستأجرة يتوىليف مساكن مستأجرة 

املشغل دفع إيجارها
مباين مهجورة مساكن أخرى  يف مساكن مستأجرة يتوىل

الغري دفع إيجارها

مخيامت غري نظامية 
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%12
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%9 

%33
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%88

%20

%14

%12

مهاجرا يف ليبيا
663,445 

%10
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 نيجرييا
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البيانات األساسية للهجرة األرقام املسجلة

الوافدون من شامل أفريقيا 
الوافدون من جنوب الصحراء الكربى أفريقيا 

الوافدون من الرشق األوسط وقارة آسيا 

%29 %65 %6

663,445
العدد الجميل للمهاجرين

البيانات الخاّصة بالهجرة خالل شهري نوفمرب وديسمرب من سنة  الثالثة والعرشين لتجميع  أجريت الجولة 

 .2018

ومتّكنت مصفوفة تتبّع النزوح من إحصاء ما ال يقّل عن 663.445 مهاجرا موجودين حاليا يف جميع بلديات 

ليبيا ويف داخل 571 محلّة. ويعود أصل املهاجرين إىل أكرث من 44 دولة. وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، 

بلغنا تعزيز الرقابة األمنية عىل املناطق الحدودية يف مناطق مختلفة من ليبيا )الرجاء االطالع عىل الصفحة 

12 ملعرفة املزيد من التفاصيل حول ذلك(. 

انحدر أصل  623.529 مهاجرا من  العدد اإلجاميل للمهاجرين املوجودين يف ليبيا )أي ما نسبته  94 يف املائة( 

املائة( من عرش دول         أفريقيا مختلفا يف حني جاء 39.629 مهاجرا إضافيا )أي ما نسبته 6 يف  بلدا  من 33 

من قارة آسيا والرشق األوسط.

ومل يكشف العدد املتبقي )297 فرد( عن بلد أصلهم. 

وقد مثلت النيجر ومرص وتشاد والسودان ونيجرييا أبرز خمسة بلدان جاء منها املهاجرون إىل ليبيا. 

ومن بني 623.529 مهاجراً وافداً من أفريقيا، جاء 434.391 فردا منهم )ما نسبته 70 يف املائة من املجموع( 

)ما نسبته 30 يف املائة( من بلدان شامل  إضافياً  من بلدان جنوب أفريقيا يف حني وصل 189.138 مهاجراً 

أفريقيا.

املائة(          يف   57 نسبته  )ما  الغربية  املناطق  يف  الصحراء  بلدان جنوب  من  الوافدين  املهاجرين  أغلبية  وُوجد 

يف طرابلس ويف املناطق املجاورة لها عىل وجه التحديد. وانقسمت النسبة املتبقية  من املهاجرين األفارقة    

بني رشق البالد وجنوبها )بنسبتي 23 يف املائة و20 يف املائة تباعا(. 

وتستضيف منطقة الجنوب ما نسبته 21 يف املائة من املهاجرين األفارقة وقلّة قليلة من املهاجرين الوافدين 

من بلدان قارة آسيا والرشق األوسط )توجد نسبة 1 يف املائة فقط من املهاجرين الوافدين من بلدان قارة 

آسيا والرشق األوسط يف الجنوب(.

.

توزيع املهاجرين وفقا للمناطق

ملحة عاّمة

!!

!

!

!

!

!

!
!

!!!!

!

!

!

!!

!
!

!

! الكفرة
25,632

مرزق
51,044

إجدابیا
69,840

الجفرة
15,113

سرت
3,465

طبرق
6,800

نالوت
9,622

غات
10,715

وادي الشاطئ
3,925

أوباري
8,810

الجبل الغربي
45,218

مصراتة
63,370

درنة
5,915

سبھا
42,870

المرج
7,505

بنغازي
29,780

زوارة
17,495

المرقب
19,500 الجبل األخضر

10,280
الجفارة

38,231

الزاویة
36,925

طرابلس
143,400
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أعداد املهاجرين األفارقة املوجودين يف ليبياليبيا

434,470

داشت
رجينلا22%

31%

اناغ
10%

جاعلا لحاس
1%

ايريجين
15%

لاغنسلا
1%

يلام
7%

اينيغ
1%

لاموصلا
3%

وساف انيكروب
1% ايرتيرإ

2%

ايبويثأ
2%

ايناتيروم
0.3%

نوريماك
1%

ايبماز
0.4%

ايبماغ
0.2%

اينيك
0.3%

ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا لبق نم ايمسر الوبق وأ ارارقإ ينعت ال ةطيرخلا هذه يف دودحلاو ءامسألا ،طقف حيضوتلا ضرغل يه ةطيرخلا هذه

رصم
52%

نادوسلا
41%

برغملا 3%

رئازجلا
1%

سنوت 3%

189,138
لامش نادلب  

ايقيرفأ    

 بونج نادلب
ىربكلاءارحصلا

يتوبيج
0.4%
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 أعداد املهاجرين القادمني من الرشق األوسط 
ومن آسيا واملوجودين يف ليبيا

64%0.7%

4%

5%

24%

0.2%

39,629

1%

0.4%

0.1%

نميلا
0.2%

دنهلا

ناتسكاب

شيدالغنب

نيبيلفلا

ايروس

نيطسلفقارعلا  

ندرألا

ايكرت

ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا لبق نم ايمسر الوبق وأ ارارقإ ينعت ال ةطيرخلا هذه يف دودحلاو ءامسألا ،طقف حيضوتلا ضرغل يه ةطيرخلا هذه
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كيف يصل املهاجرون إىل ليبيا؟

تسلّط الصفحات التالية من التقرير الضوء عىل املسارات التي يسلكها املهاجرون 

الوافدون من مختلف البلدان للوصول إىل ليبيا. وخالل سنة 2018، أجرت مصفوفة 

تتبع النزوح الدراسات لرصد تدفق الهجرة عىل عيّنة من 44.000 مهاجرا من بينهم 

42.692 فردا كشفوا عن املسارات التي اعتمدوها خالل سفرهم . 

وتعرض الخريطة املوجودة عىل الصفحة الثامنة املسارات الرئيسية وتتضّمن أعداد 

املهاجرين الوافدين من البلدان املجاورة  لليبيا والبلدان البعيدة عىل حّد الّسواء.  

ومتثل البلدان املجاورة بلدان عبور بالنسبة إىل املهاجرين القادمني من مناطق أخرى 

من أفريقيا وبلدان أصل بالنسبة إىل عدد ال يستهان به من املهاجرين اآلخرين.  

وقد أخذنا بعني اإلعتبار املسارات الرئيسية التي اعتمدها املهاجرون ال غريها من 

لكّل مسار من  املوافقة  املهاجرين  أدرجناها نسب  التي  النسب  املسارات ومتثل 

تقّدم جميع  الخريطة  أّن  اإلعتبار  الرجاء األخذ بعني  للمهاجرين.  العدد اإلجاميل 

املهاجرين  اجتياز  حسب  تقسيمها  يتم  وال  املستطلعة  بالعيّنة  الخاّصة  البيانات 

بلد األصل. وللحصول عىل مزيد  باعتباره  البلد  أو مغادرتهم من ذاك  لبلد معنّي 

من املعلومات حول مسارات الهجرة املقّسمة وفقا لبلد األصل، الرجاء اإلطالع عىل 

تحليل بلدان األصل يف الصفحتني التاليتني. 

مسارات الهجرة
          

           النيجر

عموما، يصل املهاجرون الوافدون من النيجر مبارشة إىل ليبيا دون الحاجة إىل اجتياز 

بلد عبور. ومل تتجاوز نسبة الذين جاؤوا منهم إىل ليبيا مجتازين الجزائر اثنني يف املائة 

من العدد اإلجاميل للمهاجرين وقد أجروا جميع املقابلة يف املنطقة الغربية من ليبيا.        

ومل يعرب املهاجرون الذين أجروا املقابلة يف الجنوب أو الرشق أي بلد يف سفرهم نحو 

ليبيا.

           مرص 

وصلت نسبة 98 يف املائة من مجموع املهاجرين املرصيني إىل ليبيا مبارشة يف حني جاءت 

نسبة 1.5 يف املائة مجتازة السودان. أما عن نسبة الـ0.5 يف املائة املتبقية فقد وصلت 

عرب تونس جوا لتتوّجه بعدها إىل ليبيا. 

ترتفع كلفة السفر بصفة ملحوظة عندما يعرب املهاجرون املرصيون من خالل بلد أخر 

حيث ذكرت نسبة 84 يف املائة من املستطلعني الذين جاؤوا إىل ليبيا مبارشة أنها قد 

أنفقت أقل من ألف دوالر أمرييك بينام أنفق املهاجرون الذين عربوا السودان أو تونس 

خالل سفرهم أكرث من هذا املبلغ. ومل تتجاوز نسبة املهاجرين الذين اجتازوا السودان يف 

خضّم سفرهم إىل ليبيا ومل ينفقوا أكرث من ألف دوالر أمرييك نسبة 21 يف املائة ونسبة 

من عربوا تونس دون أن ينفقوا أكرث من ذلك املبلغ نسبة 29 يف املائة. 

أكرث من  إىل وجهتهم  آخر وصوال  بلد  عبور  إىل  املسافرون مبفردهم  املهاجرون  ومييل 

من  املائة  يف   7 نسبته  ما  أتت  فقد  مجموعات  يف  املسافرين  املهاجرين  من  غريهم 

أو  بالسودان )5%(   ليبيا مرورا  إىل  املسافرين مبفردهم  املرصيني  املهاجرين  مجموع 

تونس )%2(، يف حني مل تتخطّى نسبة املرصيني املسافرين يف مجموعات والذين عربوا 

السودان نحو ليبيا نسبة واحد يف املائة. 
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مسارات الهجرة
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17%
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إجمالي عدد العینة : 41,634

:الفترة المشمولة بالتقریر
  ینایر - دیسمبر 2018 

15% - 5

5% - 1

أقل من 1%
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تنویھ

 ھــذه الخریطــة ھــي لغــرض التوضیــح فقــط. األســماء
 والحــدود فــي ھــذه الخریطــة ال تعنــي إقــرارا أو قبــوال

.رسمیا من المنظمة الدولیة للھجرة
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         السودان

أفادت ما نسبته 90 يف املائة من املهاجرين الوافدين من السودان أنها قد وصلت إىل 

ليبيا مبارشة من بلد األصل يف حني عربت ما نسبته  7 يف املائة جمهورية تشاد باتجاه ليبيا 

وأفادت ما نسبته 3 يف املائة من املهاجرين املستطلعني يف الرشق أنها قد اجتازت مرص 

اجراء  مكان  باختالف  املهاجرون  يسلكها  التي  املسارات  وتختلف  مقصدها.  إىل  وصوال 

املقابلة معهم يف ليبيا. فنسبة 5 يف املائة من املهاجرين الذين أجروا املقابلة يف الرشق قد 

سافرت إىل مرص أّوال ثّم توجهت نحو ليبيا فيام وصلت نسبة 95 يف املائة مبارشة إىل ليبيا. 

ووصلت نسبة 29 يف املائة من املهاجرين املستطلعني يف الجنوب إىل ليبيا عرب تشاد. أما 

بالنسبة إىل املهاجرين الذين أجروا املقابلة يف الغرب فقد اجتازت ما نسبته 10 يف املائة 

منهم تشاد نحو ليبيا يف حني عربت ما نسبته 1 يف املائة مرص وصوال إىل مقصدها.

         مايل 

سلك املهاجرون الوافدون من مايل ثالثة مسارات أساسية للوصول إىل ليبيا؛ حيث عربت 

النيجر  املائة  اجتازت نسبة 36 يف  بينام  الجزائر نحو وجهتها،  املائة منهم  نسبة 42 يف 

باتجاه ليبيا.  وجاءت نسبة 21 يف املائة إىل ليبيا عابرة بوركينا فاسو ثم النيجر. أما النسبة 

املتبقية فقد ذكرت أنّها اجتازت مسارات أخرى.

يتم اختيار املسارات بناء عىل عبور املهاجرين لنقاط عبور حدودية رسمية أو غري رسمية؛ 

إذ أّن أكرث من نصف املهاجرين الذين دخلوا ليبيا بصفة رسمية كانوا قد سافروا مبارشة 

من مايل بالطائرة )52%(. 

ومن بني املهاجرين الذين جاؤوا عرب نقاط عبور حدودية غري رسمية نجد ما نسبته 42 يف 

املائة من إجاميل عدد املهاجرين الذين جاؤوا عرب الجزائر ونسبة 37 يف املائة أخرى متثل 

املهاجرين الذين عربوا النيجر. أما عن النسبة املتبقية فقد وصلت إىل ليبيا عرب بوركينا 

فاسو ثّم النيجر. 

         بوركينا فاسو

أفادت ما نسبته 92 يف املائة من املهاجرين الوافدين من بوركينا فاسو أنها قد عربت 

النيجر وصوال إىل ليبيا، بينام اجتازت ما نسبته 4 يف  املائة مايل ثم الجزائر نحو ليبيا. 

وذكرت ما نسبته 3 يف املائة أنها قد بادرت أّوال بالتوّجه إىل مايل ثم النيجر قبل الدخول 

إىل ليبيا.  وذكرت النسبة املتبقية مسارات أخرى.

فاقت تكلفة سفر املهاجرين الذين اجتازوا النيجر تكلفة سفر من عربوا مايل والجزائر. 

حيث ذكرت  نسبة 79 يف املائة من املهاجرين الذين غادروا بوركينا فاسو عابرين النيجر 

وصوال إىل ليبيا أنّها قد أنفقت أكرث من ألف دوالر أمرييك بينام أنفقت نسبة 59  يف 

املائة من إجاميل عدد املهاجرين الذين جاؤوا إىل ليبيا عرب مايل ثم الجزائر مبلغا تجاوز 

األلف دوالر أمرييك. 

وتختلف املسارات التي يسلكها املهاجرون باختالف مكان اجراء املقابلة معهم يف ليبيا. 

فنسبة 99 يف املائة من املهاجرين الذين أجروا املقابلة يف الجنوب وصلوا إىل ليبيا عرب 

النيجر فيام جاءت النسبة املتبقية مجتازة مايل أوال ثم الجزائر نحو وجهتها ليبيا. أما 

بالنسبة إىل املهاجرين املستطلعني يف الغرب فقد اعتمدوا مسارات أكرث تنّوعا؛ حيث أّن 

ما نسبته 56 يف املائة منهم قد سافرت عرب النيجر، فيام جاءت ما نسبته 20 يف املائة 

مجتازة مايل أّوال ثم الجزائر. وسافرت نسبة 16 يف املائة أخرى إىل مايل ثم النيجر نحو 

ليبيا. واجتازت ما نسبته 5 يف املائة نيجرييا ثم النيجر باتجاه مقصدها. واجتازت نسبة 

الـ3 يف املائة املتبقية مسارات أخرى.  

 

مسارات الهجرة



مصفوفة تتّبع النزوح ليبيا

 www.globaldtm.info/libyadtmlibya@iom.int+216 52 621 464

تقرير الهجرة للجولة الـ23  

نوفمرب - ديسمرب 2018
ليبيا

10

             بنغالدش 

سافرت ما نسبته 99 يف املائة من املهاجرين القادمني من بنغالدش إىل ليبيا عرب الجو. 

وذكرت ما نسبته 92 يف املائة منهم أنّها قد جاءت إىل ليبيا مبارشة )بينام حطّت الطائرة 

ساعات قالئل يف بلد عبور( واجتازت ما نسبته 5 يف املائة مرص قبل أن تقّرر مواصلة 

رحلتها نحو ليبيا فيام عربت نسبة 3 يف املائة بلدانا أخرى.

    غانا 

جاء املهاجرون الوافدون من غانا يف األساس عرب  بوركينا فاسو ثم النيجر وصوال إىل ليبيا 

)بنسبة 76 يف املائة من إجاميل عددهم(. وقدمت نسبة 8 يف املائة عابرة نيجرييا ثم 

النيجر نحو ليبيا. وسافرت نسبة 5  يف املائة عرب بوركينا فاسو ومايل ثم الجزائر. وذكرت 

نسبة 5 يف املائة أخرى أنها قد سافرت عرب توغو ثم بنني والنيجر قبل دخولها إىل ليبيا. 

وكشفت نسبة الـ6 يف املائة املتبقية أنها قد اتخذت مسالك أخرى يف رحلتها. 

التي أجريت فيها املقابالت مع املهاجرين  وقد أظهر تقسيم املسارات وفقا للمنطقة 

أّن نسبة 88 يف املائة من املهاجرين الوافدين من غانا والذين أجروا املقابلة يف الجنوب 

املهاجرين  من  املائة  يف   66 نسبة  واتخذت  النيجر،  ثم  فاسو  بوركينا  عرب  سافروا  قد 

الغرب نفس  املهاجرين املستطلعني يف  املائة من  املستطلعني يف الرشق ونسبة 68 يف 

هذا املسار. 

    نيجرييا 

سافرت نسبة 99 يف املائة من املهاجرين الوافدين من نيجرييا عرب النيجر. فيام سلكت 

النسبة املتبقية مسارات أخرى عرب تشاد والنيجر والجزائر أو قدمت مبارشة إىل ليبيا 

عرب الجو.

                    الكامريون                  
       71 )بنسبة  النيجر  ثم  نيجرييا  عرب  أساسا  الكامريون  من  الوافدون  املهاجرون  جاء 

يف املائة من إجاميل عدد العينة املستطلعة(. وذكرت نسبة 23 يف املائة أنها قد عربت 

تشاد نحو ليبيا فيام استخدمت نسبة 6 يف املائة مسارات أخرى.

©IOM LIBYA/ Moayad Zaghdani  

مسارات الهجرة

 © املنظمة الدولية للهجرة/ مسيهيل 
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يتناول هذا القسم النتائج اإلحصائية املتعلقة بحاالت الوصول واملغادرة املطلقة واملقّدرة من 

جميع نقاط رصد تدفق الهجرة التي غطّتها مصفوفة تتبّع النزوح داخل 14 نقطة خالل شهري 

نوفمرب وديسمرب من سنة 2018. 

وتُعترب نقاط رصد تدفق الهجرة مواقع معيّنة داخل بلديات ليبيا يتّم فيها رصد أعداد كبرية من 

املهاجرين الوافدين أو املغادرين. 

احتامل  يوجد  فإنّه  ليبيا  داخل  املهاجرين  تنقل  إىل كرثة  نظرا  أنّه  االعتبار  بعني  األخذ  الرجاء 

الوصول  فإّن حاالت  وبذلك  تدفق.  رصد  نقطة  من  أكرث  الواحد يف  املهاجر  احتساب  يقع  أن 

واملغادرة املالحظة يجب أن تكون مؤرشا لحجم التنقل يف مناطق مختلفة من البالد. ويتناول 

حسب  اليومية  واملغادرة  الوصول  لحاالت  واملقّدرة  املطلقة  األعداد  التقرير  من  القسم  هذا 

جنسيات املهاجرين ومكان املغادرة وبلد املقصد. ويتم تقسيم جميع البيانات املتحّصل  عليها 

من كّل موقع ثّم يُعّد تقرير حولها ويُرفع عىل مستوى املنطقة من أجل توفري تحليل إحصايئ 

حول تقلبات الهجرة يف ليبيا. 

البيانات امللّخصة يف الجدول بتحليل مشرتك ملناطق مرزق وسبها والجفرة وطربق  وتُستكمل 

والكفرة وهو ما ميّدنا بفهم أفضل للسياق الذي يدور فيه عبور املهاجرين لهذه املناطق املعينة 

ويقّدم لنا مزيدا من األدلّة  التي تفّس اتخاذ مسارات معيّنة أكرث من غريها. 

يف 86 نقطة رصد تدفق نشطة

يف 15 منطقة

وبداخل 29 بلدية

1.136 استبيانا تم اجراؤها خالل

شهري نوفمرب وديسمرب

املناطق التي تشملها الدراسة

الكفرة

مرزق

اجدابیا

 سرت

الجفرة

نالوت
طبرق

غات

وادي الشاطئ

اوباري

الجبل الغربي

مصراتة

درنة

سبھا

بنغازيالمرج

زوارة

المرقب

ضر
الجبل االأخ

الجفارة

الزاویة طرابلس
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تدفقات الهجرة

مرزق 

نوفمرب.  شهر  خالل  والرشقية  القطرون  بلديات  يف  املوجودين  املهاجرين  عدد  ارتفع 

سافر  وقد  امليدانيني.  للمالحظني  وفقا  الفرتة  نفس  خالل  النقل  تكاليف  وانخفضت 

املهاجرون من النيجر نحو ليبيا بعد انتهاء موسم الزراعة مبا أنّه من املتوقع أن تكون فرص 

الحصول عىل مورد لكسب الرزق يف ذاك البلد أوفر. وقد الحظنا بقاء املهاجرين العابرين 

يف بلدية القطرون لفرتة وجيزة قبل مواصلتهم السفر نحو سبها ثم باتجاه الشامل. ويف 

شهر ديسمرب، انخفض عدد املهاجرين العابرين مرة أخرى بسبب انخفاض درجة الحرارة 

واشتداد حّدة األوضاع األمنية .

سبها 

متثّل سبها وجهة ونقطة عبور ذات حيوية كبرية بالنسبة إىل املهاجرين. وتؤثّر الوضعية 

األمنية يف بلدية سبها وتوفر فرص العمل فيها تأثريا كبريا يف حركات الهجرة بغّض النظر 

عن التقلّب املوسمي لتدفقات املهاجرين. وخالل شهر نوفمرب، انخفض عدد الوافدين إىل 

سبها انخفاضا طفيفا بسبب نقصان فرص التشغيل املحيل يف املنطقة ومن جرّاء اشتداد 

حّدة األوضاع األمنية. 

الجفرة

مل تبلغنا أيّة إشكاليات كربى بني املهاجرين واملجتمعات املستضيفة يف منطقة الجفرة. 

وقد كان الوضع مستقرا إىل حّد ما بالنسبة إىل أغلب املهاجرين نظرا إىل وفرة  فرص 

العمل يف الفالحة ويف العمل اليدوي.   

طربق

سّجلنا ارتفاع قيمة الدينار الليبي مقارنة بالدوالر األمرييك  يف األسواق غري الرسمية  

خالل الفرتة املعنية بالدراسة. وقد أفىض ذلك عىل سوق العمل الليبي جاذبية أكرب 

لدى املهاجرين املرصيني. غري أنّنا قد الحظنا يف نفس الفرتة الزمنية تكثيف الدوريات 

األمنية عىل الجانبني من الحدود املرصية الليبية وقد أثّر ذلك سلبا يف التوجه العام. 

وعىل نحو مامثل، انخفضت حركة املهاجرين ونسبة وجودهم يف نقاط رصد التدفق. 

الكفرة

بعض  مغادرة  يف  املنطقة  يف  الرقابة  لضوابط  املحلية  السلطات  انفاذ  تزايد  تسبّب 

املهاجرين من الكفرة. 



 www.globaldtm.info/libyadtmlibya@iom.int+216 52 621 464

مصفوفة تتّبع النزوح ليبيا

13

تقرير الهجرة للجولة الـ23  

نوفمرب - ديسمرب 2018
ليبيا

 نوفمرب

   الرجاء األخذ بعني االعتبار أنّه نظرا إىل كرثة تنقل املهاجرين داخل ليبيا فإنّه يوجد احتامل أن يقع احتساب املهاجر الواحد يف أكرث من نقطة رصد تدفق. وبذلك فإّن حاالت الوصول واملغادرة املالحظة يجب أن تكون مؤرشا لحجم التنقل يف مناطق مختلفة

من  البالد وليس كعدد إجاميل للحاالت الوصول واملغادرة. ي

* نزح املهاجرون من نقاط رصد تدفق مختلفة يف نفس املنطقة*

بيانات حول حاالت الوصول واملغادرة املالحظة 

من أبرز عرش مناطق

أعداد المهاج��نالمنطقة
حاالت الوصول 

المقدّرة يوم�ا
حاالت المغادرة 

المقدّرة يوم�ا
األعداد المطلقة 
لحاالت الوصول

األعدادالمطلقة 
لحاالت المغادرة

أبرز ج�س�ات 
المهاج��ن الوافدين

أبرز ج�س�ات 
المهاج��ن المغادر�ن

أبرز المناطق ال��� 
قدم منها المهاجرون

 أبرز المناطق ال��� 
س�توجه إليها المهاجرون

أبرز �لدان المقصد النها��� 
�ال�س�ة إ� المهاج��ن المغادر�ن

 1,819                       2,023                      258                          277                      51,044               مرزق
الن�جر
ن�ج���ا

بوركينا فاسو

الن�جر
ن�ج���ا

بوركينا فاسو
سبهاالن�جر

إ�طال�ا
فر�سا
لي��ا

 2,309                       2,371                      123                          125                      6,800                 ط��ق
م�

السودان
سور�ا

م�
السودان
سور�ا

أجداب�ام�
لي��ا

إ�طال�ا
فر�سا

 1,076                       1,147                      116                          124                      19,500               المرقب
الن�جر
م�

ن�ج���ا

الن�جر
السودان
سور�ا

المرقبأو�اري
إ�طال�ا
الن�جر
ألمان�ا

 239                           307                          57                             66                        63,370               م�اته
بنغالدش

إر����ا
الن�جر

إثي���ا
الن�جر
إر����ا

المرقبسبها
إ�طال�ا
الن�جر
ألمان�ا

 262                           278                          47                             47                        42,870               سبها
ن�ج���ا
الن�جر
ما��

الن�جر
ن�ج���ا

بوركينا فاسو
وادي الشا��سبها

لي��ا
فر�سا
إ�طال�ا

 322                           313                          50                             46                        38,231               الجفارة
ن�ج���ا

ما��
م�

ن�ج���ا
ما��
غي��ا

طرا�لسطرا�لس
لي��ا

إ�طال�ا
فر�سا

 512                           543                          31                             33                        25,632               ال�فرة
السودان
الصومال

�شاد

السودان
الصومال

�شاد
أجداب�االسودان

لي��ا
إ�طال�ا
م�

 180                           172                          28                             28                        143,400             طرا�لس
�شاد

الن�جر
م�

الن�جر
�شاد
م�

طرا�لسطرا�لس
لي��ا

الن�جر
لبنان

 168                           205                          22                             26                        15,113               الجفرة
الن�جر
�شاد

ن�ج���ا

الن�جر
�شاد

ن�ج���ا
م�اتهسبها

لي��ا
إ�طال�ا
فر�سا

 23                             41                            5                               10                        8,810                 أو�اري
ن�ج���ا
الن�جر

مور�تان�ا

ن�ج���ا
الن�جر

مور�تان�ا
مرزقمرزق

إ�طال�ا
الن�جر
لي��ا
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بيانات حول حاالت الوصول واملغادرة املالحظة 

من أبرز عرش مناطق

سمرب
  دي

* نزح املهاجرون من نقاط رصد تدفق مختلفة يف نفس املنطقة*

   الرجاء األخذ بعني االعتبار أنّه نظرا إىل كرثة تنقل املهاجرين داخل ليبيا فإنّه يوجد احتامل أن يقع احتساب املهاجر الواحد يف أكرث من نقطة رصد تدفق. وبذلك فإّن حاالت الوصول واملغادرة املالحظة يجب أن تكون مؤرشا لحجم التنقل يف مناطق مختلفة

من  البالد وليس كعدد إجاميل للحاالت الوصول واملغادرة. ي

أعداد المهاج��نالمنطقة
حاالت الوصول 

المقدّرة يوم�ا
حاالت المغادرة 

المقدّرة يوم�ا
األعداد المطلقة 
لحاالت الوصول

األعدادالمطلقة 
لحاالت المغادرة

أبرز ج�س�ات 
المهاج��ن الوافدين

أبرز ج�س�ات 
المهاج��ن المغادر�ن

أبرز المناطق ال��� 
قدم منها المهاجرون

 أبرز المناطق ال��� 
س�توجه إليها المهاجرون

أبرز �لدان المقصد النها��� 
�ال�س�ة إ� المهاج��ن المغادر�ن

 3,123                       3,148                      338                          346                      51,044               مرزق
الن�جر
ن�ج���ا
�شاد

الن�جر
ن�ج���ا
�شاد

الن�جر
مرزق
�شاد

سبها
مرزق

وادي الشا��

لي��ا
إس�ان�ا
ألمان�ا

 1,825                       1,943                      90                             95                        6,800                 ط��ق
م�

السودان
م�

السودان
م� 
ط��ق

أجداب�ا
م� 
ط��ق

لي��ا
إ�طال�ا
مالطة

 230                           264                          50                             66                        38,231               الجفارة

الن�جر
م�

ن�ج���ا

ن�ج���ا
م�
غي��ا

طرا�لس
الجفارة

الج�ل الغر���

طرا�لس
الزاو�ة
المرقب

لي��ا
إ�طال�ا
فر�سا

 315                           349                          40                             50                        42,870               سبها
الن�جر
ن�ج���ا

ما��

الن�جر
ن�ج���ا

بوركينا فاسو

سبها
مرزق
أو�اري

وادي الشا��
طرا�لس

سبها

لي��ا
الن�جر
إ�طال�ا

 205                           251                          34                             45                                 143,400طرا�لس
الن�جر 
�شاد
م�

الن�جر 
�شاد

السنغال

طرا�لس
سبها

المرقب

طرا�لس
المرقب
الجفارة

م�
لي��ا

الن�جر

 126                           184                          31                             44                        63,370               م�اته
�شاد

السنغال
بنغالدش

ن�ج���ا
�شاد

بنغالدش

سبها
طرا�لس
الجفرة

طرا�لس
م�اته
المرقب

إ�طال�ا
لي��ا

ألمان�ا

 402                           446                          26                             29                        25,632               ال�فرة
السودان

�شاد
الصومال

السودان
الصومال

�شاد

السودان
�شاد

أجداب�ا

أجداب�ا
مرزق
ال�فرة

إ�طال�ا
لي��ا

السودان

 295                           331                          19                             21                        15,113               الجفرة
الن�جر
�شاد

السودان

الن�جر
�شاد

السودان

سبها
وادي الشا��

أجداب�ا

م�اته
�ت

طرا�لس

لي��ا
فر�سا
إ�طال�ا

 18                             14                            6                               5                          8,810                 أو�اري
الن�جر
ن�ج���ا
مور�تان�ا

ن�ج���ا
مور�تان�ا
الن�جر

مرزق
سبها

أو�اري
مرزق

الن�جر
إ�طال�ا

الممل�ة المتحدة ال���طان�ة

 44                             50                            3                               3                          19,500               المرقب
الن�جر

السودان
�شاد

الن�جر
السودان

�شاد

المرقب
طرا�لس

المرقب
طرا�لس

الن�جر
السودان

�شاد
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نوفمرب - ديسمرب 2018
احتياجات املهاجرين ذات األولوية ليبيا

قمنا بتحديد احتياجات املهاجرين ذات األولوية يف الـ571 محلّة املستضيفة من خالل تجميع البيانات استنادا عىل مزودين 

الغذائية  غري  املواد  جانب  إىل  والنظافة  الصحي  الرصف  املياه وخدمات  توفّر  أّن  إىل  توّصلنا  وقد  للمعلومات.  رئيسيني 

واملسكن والخدمات الصحية هي أبرز احتياجات هذه الفئة. ويربز الرسم البياين التايل نسب املناطق وفقا لالحتياجات 

املذكورة فيها. 

 وقد كانت الخدمات الصحية أكرث احتياج ذُكر بنسبة 76 يف املائة من املناطق الليبية التي يعاين املهاجرون داخلها من 

نقص املرافق الصحية أو هم يصارعون يف سبيل الوصول إليها. وتبني الخريطة التالية أبرز االحتياجات لكّل منطقة. 

غري  العينات 

 الغذائية

 نسب املهاجرين وفقا الحتياجاتهم ذات األولوية

الصحي والرصف   املياه 

  %25  والنظافة

34%

 املسكن

  الغذاء

الخدمات الصحية

NFI
 54%

72%

76%

©الشايبي- املنظمة الدولية للهجرة ليبيا -  توزيع املواد غري الغذائية يف مركز إيواء طريق السكة يف طرابلس،2018

 االحتياجات ذات األولوية وفقا للمناطق

الكفرة

مرزق

اجدابیا

سرت

الجفرة

نالوت
طبرق

غات

وادي الشاطئ

أوباري

  الجبل الغربي

مصراتة

درنة

 سبھا

المرج

بنغازي

زوارة

المرقب

الجفارةالجبل االخضر

الزاویة طرابلس

الصحة

الغذاء

السكن

المیاه  و الصرف الصحي
والنظافة  الصحیة 

المواد غیر الغذائیة

المساعدة في المجال القانوني

األمن

التعلیم



مصفوفة تتّبع النزوح ليبيا

 www.globaldtm.info/libyadtmlibya@iom.int+216 52 621 464

تقرير الهجرة للجولة الـ23  

نوفمرب - ديسمرب 2018
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التعليم 

تعّذر عىل أطفال املهاجرين الوصول إىل الخدمات التعليمية يف نسبة 

29  يف املائة من الـ571 محلّة املستضيفة للبلديات. ويف نسبة 42 يف 

املائة من املحالّت، متّكن قلة قليلة من أطفال املهاجرين من االلتحاق 

مبقاعد الدراسة. ويف عّدة مناطق مثل بنغازي والجفرة والكفرة وغات 

عجز جميع األطفال عن الدراسة باستثناء قلة قليلة منهم. ومل يتمكن 

أطفال املهاجرين من مزاولة الدراسة يف نسبة 78 يف املائة من محالت 

.*الجبل الغريب ونسبة 70 يف املائة من محالت نالوت

 إمكانية وصول املهاجرين إىل خدمات التعليم يف املناطق

  نسب املحالّت التي ذكرت محدودية أو انعدام الوصول إىل  خدمات التعليم فيها

http://www.globaldtm.info/ ملزيد من املعلومات حول املدارس يف ليبيا، الرجاء االطالع عىل مجموعة بيانات مصفوفة تتبع النزوح الخاّصة بتقرير النزوح للجولة الـ23 عرب موقع *

الكفرة

مرزق

اجدابیا

سرت

 الجفرة

نالوت
طبرق

غات

 وادي الشاطئ

اوباري

الجبل الغربي

 مصراتة

درنة

سبھا

المرج

بنغازي

زوارة

المرقب

ضر
الجبل األخ

الجفارة

الزاویة

طرابلس

وصول محدود لكل المحالت

وصول محدود ألكثر من %90 من المحالت

 وصول محدود إلى 70 - 90 % من المحالت

وصول محدود إلى 50 - %70 من المحالت

وصول محدود إلى أقل من %50 من المحالت

 % المحالت لكل منطقة خالل فترة الجولة 
  عدم أو محدودیة الوصول إلى خدمات التعلیم
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نوفمرب - ديسمرب 2018
ليبيا

من  منهم  املائة  يف   91 نسبته  ما  سّجلنا  أحصيناهم،  مهاجراً   663.445 بني  من 

نسبة  بلغت  فقد  ذلك،  إىل  وباإلضافة  القارصين.  من  املائة  9 يف  ونسبة  البالغني 

الذكور البالغني 87 يف املائة يف  حني مل تتجاوز نسبة اإلناث البالغات 13 يف املائة. 

أّما بالنسبة إىل املهاجرين القارصين، فكانت نسبة املصحوبني منهم بذويهم 67 يف 

املائة. أّما النسبة املتبقية فقد مثلت فئة القارصين غري املصحوبني بذويهم )نسبة 

33 يف املائة(. 

الرتكيبة السكانية وأنواع املساكن

الرتكيبة السكانية للمهاجرين

أنواع مساكن املهاجرين

%12 
نسبة البالغني

نسبة 
القارصين

غري املصحوبني بذويهم 

%90

%10 

%35

%88 
الذكور

اإلناث

املصحوبني بذويهم
%65

تسكن نسبة 76 يف املائة من املهاجرين يف مساكن مستأجرة تتوىل نسبة 61 يف املائة منهم دفع 

اإليجار يف حني يتكّفل صاحب العمل بدفع إيجار سكن ملا نسبته 9 يف املائة منهم. ومل تتجاوز 

نسبة املهاجرين الذين يسكنون يف بيوت مستأجرة يدفع الغري تكاليف إيجارها عنهم نسبة 6 

يف املائة.

يف مساكن مستأجرة

منتجعات مهجورة

 يف مكان العمل

 مساكن أخرى

 يف مساكن مستأجرة يتوىل

الغري دفع إيجارها

 مخيامت غري نظامية

 يف مساكن مستأجرة يتوىل املشّغل

 دفع إيجارها
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أبرز الجنسيات املسّجلة وفقا ملناطق تركّزها 

رضخألا لبجلا  

قربط  

ةنرد

جرملا  53,755

يزاغنب   

ايبادجأ  53,755

ةرفكلا  53,755

قزرم  53,755

يرابوأ  53,755

تاغ 53,755

اهبس  53,755

ةرفجلا  53,755

ترس  

ئطاشلا يداو

تولان
يبرغلا لبجلا  

هتارصم 53,755

ةراوز

ةيوازلا  

بقرملا  

سلبارط  

ةرافجلا

679,897

Round 20

قطانملل اقفو نيرجاهملا ميسقت  

ةلوجلا  23

حاتفملا

ةقطنم ّلكب نيرجاهملا ددع

ةقطنم

دلب

هذه يف دودحلاو ءامسألا ،طقف حيضوتلا ضرغل يه ةطيرخلا هذه
ةمظنملا نم ايمسر الوبق وأ ارارقإ ينعت ال ةطيرخلا 

ةرجهلل ةيلودلا 

663,455نيرجاهملل  يلامجإلا ددعلا

�م 54%
نادوسلا 20%
ش�دالغنب 9%

ا�روس 9%

�م 70%
نادوسلا 20%

ا�روس 4%
ا�نات�روم 3%

�م 58%
نادوسلا 23%

ا�روس 8%
داش� 2%

�م 46%
نادوسلا 22%

داش� 14%
لاموصلا 6%

رج�نلا 18%
داش� 14%
�م 12%
��ام 11%

ا���ج�ن 17%
رج�نلا 16%

داش� 12%
نادوسلا 11%

رج�نلا 33%
�م 18%
نادوس 9%
داش� 9%

رج�نلا 18%
ا���ج�ن 17%

داش� 10%
�م 10%

رج�نلا 19%
داش� 13%
ا���ج�ن 11%
نادوسلا 10%

رج�نلا 20%
داش� 12%
�م 10%
اناغ 9%

ا���ج�ن 17%
رج�نلا 16%

داش� 10%
��ام 9%

رج�نلا 17%
ا���ج�ن 14%

داش� 12%
��ام 11% داش� 25%

رج�نلا 16%
�م 15%

ش�دالغنب 14%

�م 71%
نادوسلا 11%

ا�روس 7%
داش� 5%

داش� 33%
نادوسلا 30%

�م 17%
اناغ 8%

رج�نلا 52%
داش� 34%
�م 5%
��ام 2%

رج�نلا 46%
��ام 24%
اناغ 20%

ا���ج�ن 8%

رج�نلا 29%
ا���ج�ن 15%
وساف انيكروب 10%
�م رج�نلا9% 39%

ا���ج�ن 21%
اناغ 11%
�م 9%

رج�نلا 40%
ا���ج�ن 14%
نادوسلا 12%

اناغ 11%

رج�نلا 46%
ا���ج�ن 16%

داش� 12%
�م 8%

داش� 21%
رج�ن 20%

نادوسلا 14%
�م 11%
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أعداد املهاجرين وجنسياتهمليبيا

أعداد املهاجرين وفقا لجنسياتهم أعداد املهاجرين وفقا ملناطق وجودهم

نسبة المھاجرینعدد المھاجرینالجنسیات
%132,98420النیجر 
%97,68715مصر 
%93,41814تشاد

%77,30512السودان 
%66,59010نیجیریا
%44,0937غانا
%31,5455مالي 

%25,4144بنغالدش
%12,7052الصومال
%10,6182إریتریا
%10,5672إثیوبیا
%9,5431سوریا
%6,4601تونس
%6,2471السنغال

%5,9071بوركینا فاسو
%5,4441المغرب 

%3,8291غینیا
%3,5951كوت دیفوار
%3,2510.5الكامیرون

%2,6800.4توغو
%2,2420.3الجزائر
%1,7660.3فلسطین
%1,6870.3باكستان

نسبة المھاجرینعدد المھاجرینالجنسیات
%1,5700زامبیا 
%1,2600كینیا

%1,1570موریتانیا 
%7150غامبیا 
%5870الفلبین

%4900سیرالیون
%3400غینیا االستوائیة

%3050الغابون
%2590الھند
%2180أخرى
%1500تركیا
%1400رواندا

%1100جمھوریة الكونغو
%940العراق

%900جنوب أفریقیا 
%800مالوي
%790أوكرانیا
%760الیمن

%700.0جمھوریة أفریقیا الوسطى
%530.0األردن
%300.0نامیبیا 
%50.0أوغندا

%663,455100.0المجموع

نسبة المھاجرینعدد المھاجرینالمنطقة 
%143,40022طرابلس
%63,37010مصراتھ
%69,84011أجدابیا
%51,0448مرزق 

%45,2187الجبل الغربي 
%42,8706سبھا

%36,9256الزاویة
%38,2316الجفارة
%29,7804بنغازي
%25,6324الكفرة
%19,5003المرقب
%8,8101أوباري 
%15,4952زوارة
%15,1132الجفرة
%10,7152غات

%10,2802الجبل األخضر 
%9,6221نالوت
%6,8001طبرق
%7,5051.1المرج
%5,9150.9درنة 

%3,9250.6وادي الشاطئ
%3,4650.5سرت
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املهاجرون الوافدون من قارة آسيا والرشق األوسط

من بني 663.445 مهاجرا أحصينا وجودهم يف ليبيا، انحدر أصل ما نسبته 6 يف املائة منهم من بلدان قارة آسيا والرشق األوسط )39.629 مهاجرا(. ومثّل املهاجرون 

الوافدون من بنغالدش غالبية هذه الفئة ) بـ25.414فرد أي ما يساوي نسبة 64 يف املائة من املجموع(. ومثل املهاجرون القادمون من سوريا ثاين أبرز جنسية )بـ9.543 

مهاجر أي ما نسبته 24 يف املائة من املجموع.  ومثل املهاجرون الوافدون من فلسطني ومن باكستان نسبة5 و4  يف املائة تباعا من إجاميل عدد مهاجري هذه الفئة.  

واعتُرب املهاجرون القادمون من الفلبني والهند والعراق واألردن وتركيا أقلية املهاجرين الذين يعود أصلهم إىل قارة آسيا وبلدان الرشق األوسط حيث مل تتجاوز نسبتهم 

من مجتمعني نسبة 3 يف املائة.

العراقالهندالفليبنيباكستانفلسطنيسوريابنغالدش  األردن اليمنتركيا 

 الجنوبالرشقالغرب

نسبة المھاجرینأعداد المھاجرینالمنطقة

%30         11,958طرابلس 
%8           3,109الجفارة

%8           3,001الجبل الغربي
%7           2,905مصراتھ
%5           2,027المرقب
%5           1,840الزاویة
%2              809نالوت
%2              788سرت
%0              185زوارة

%26,62267المجموع

نسبة المھاجرینأعداد المھاجرینالمنطقة

%16         6,526أجدابیا
%6         2,350 بنغازي

%5         1,848الجبل األخضر
%2            885المرج
%2            693طبرق
%1            300درنة

%12,60232المجموع

نسبة المھاجرینأعداد المھاجرینالمنطقة

%2450.6الجفرة
%1200.3سبھا
%400.1مرزق

%4051المجموع
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املهاجرون الوافدون من بلدان جنوب الصحراء ليبيا

ومن بني العدد اإلجاميل للمهاجرين، جاء  ما نسبته 94 يف املائة منهم من البلدان األفريقية  مهاجرا  )ما يساوي 623.529 مهاجرا( وسّجلنا وجود ما ال يقّل عن 33 جنسية  أفريقية 

يف ليبيا خالل هذه الجولة. كام جاء 434.391  مهاجرا منهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وُوجدت نسبة 60 يف املائة املهاجرين الوافدين من بلدان جنوب الصحراء يف 

املناطق الغربية حيث استضافت منطقة طرابلس ما نسبته 23 يف املائة منهم. كام ُوجدت نسبة 26 يف املائة من إجاميل عدد املهاجرين الوافدين من أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

يف الجنوب يف منطقتي مرزق وسبها عىل وجه التحديد. وتركّزت النسبة املتبقية منهم )13 يف املائة( يف رشق البالد. 

الجنوب الرشق الغرب

نسبة المھاجرینأعداد المھاجرینالمنطقة

%98,74423طرابلس
%39,6719مصراتھ

%33,8378الجبل الغربي 
%26,8436الجفارة
%26,4456الزاویة
%13,3753المرقب
%11,3823زوارة
%7,3681.7نالوت
%1,5280.3سرت

%259,19360المجموع

نسبة المھاجرینأعداد المھاجرینالمنطقة

%44,83710مرزق 
%37,5659سبھا

%13,7603الجفرة
%9,1152غات

%7,4602أوباري
%3,9251وادي الشاطئ

%116,66227المجموع

نسبة المھاجرینأعداد المھاجرینالمنطقة

%30,1977أجدابیا
%19,1524الكفرة

%7,0602بنغازي
%8200الجبل األخضر 

%5000المرج
%4970طبرق
%3100درنة

%13      58,536المجموع
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املهاجرون الوافدون من شامل أفريقيا 

 189.1383( املائة  29 يف  نسبة  نجد  ليبيا،  املوجودين يف  األفارقة  للمهاجرين  اإلجاميل  العدد  بني  من 

مهاجرا( منهم من الوافدين من بلدان شامل أفريقيا. وقد مثل املهاجرون املرصيون نسبة 52 يف املائة 

منهم، ومثّل السودانيون نسبة 41 يف املائة، فيام بلغت نسبة املهاجرين الوافدين من تونس ومن املغرب 

نسبة  3 يف املائة  لكّل جنسية منهام. وكان حّظ املهاجرين الجزائريني نسبة 1 يف املائة. 

 استضافت املنطقة الغربية من ليبيا قرابة نصف املهاجرين الوافدين من شامل أفريقيا )نسبة 47 يف 

املائة( واستضافت املنطقة الرشقية نسبة 45 يف املائة منهم. وأحصينا النسبة املتبقية منهم يف الجنوب. 

وعندما ننظر يف تقسيم املناطق نالحظ أن أجدابيا قد حظيت بأعىل نسبة من هذه الفئة )18 يف املائة( 

تليها العاصمة طرابلس بنسبة 17 يف املائة. 

املائة           يف   90 نسبة  أي  درنة  منطقة  يف  أفريقيا  شامل  من  وافدا  مهاجرا   5.305 وجود  أيضا  وأحصينا 

من إجاميل عدد املهاجرين يف درنة.

 الجنوبالرشقالغرب

نسبة المھاجرینأعداد المھاجرینالمنطقة

%32,69817طرابلس
%20,79411مصراتھ
%8,6405الزاویة
%8,2794الجفارة

%8,2534الجبل الغربي
%4,0952المرقب
%3,9282زوارة
%1,4451نالوت
%9891سرت

%89,12147المجموع

نسبة المھاجرینأعداد المھاجرینالمنطقة

%33,11718أجدابیا
%20,37011بنغازي

%7,6124الجبل األخضر
%6,4803الكفرة
%6,1203المرج
%5,6103طبرق
%5,3053درنة

%84,61445المجموع

نسبة المھاجرینأعداد المھاجرینالمنطقة

%6,1673مرزق
%5,1853سبھا
%1,6001غات

%1,3501أوباري
%1,1011الجفرة

%15,4038المجموع
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الحوادث البحريةليبيا

عدد املهاجرين الذين أعادهم خفر السواحل إىل الشواطئ الليبية خالل سنة 2018 23.370حاالت الوصول

1.306 حاالت الغرق

إىل إيطاليا عرب املسار املركزي للبحر األبيض املتوسط )بحلول يوم 31 ديسمرب(

املسّجلة يف املسار املركزي للبحر األبيض املتوسط )بحلول يوم 31 ديسمرب(

15.428
مهاجراً أعادهم خفر السواحل 

إىل الشواطئ الليبية خالل سنة 

2018
/http://migration.iom.int للحصول عىل مزيد من املعلومات حول تدفقات الهجرة يف العامل، الرجاء زيارة املوقع 

خالل سنة 2018، بلغ حاالت الوصول إىل إيطاليا 23.370 حالة منذ بداية السنة. ومقارنة بالسنة املاضية، انخفض عدد حاالت الوصول إىل إيطاليا بصورة كبرية 

بنسبة 80 يف املائة )حيث أنّنا سّجلنا 119.369 حالة وصول خالل سنة 2017(

وباإلضافة إىل ذلك، سّجلنا ارتفاع حاالت غرق املهاجرين أثناء محاولتهم عبور املسار املركزي للبحر األبيض املتوسط حيث فاقت عدد حاالت غرق املهاجرين هذه السنة ضعف 

الحاالت املسّجلة خالل السنة املاضية بـ 1.306 حالة غرق. 

ومن بني 15.976 مهاجرا أعادهم خفر السواحل نجد 1.056 مهاجرا أعيدوا خالل شهري نوفمرب وديسمرب.
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متثّل حزمة معلومات الهجرة الخاصة مبصفوفة تتبع النزوح جزءا من عمليات املنظمة 

الدولية للهجرة املتعلقة برصد تدفق الهجرة واملسّخرة من أجل توفري حزم منتظمة 

ومع  اإلنساين  املجال  يف  الفاعلني  مع  التشاور  خالل  ومن  الهجرة.  معلومات  حول 

عىل  النزوح  تتبع  مصفوفة  تعمل  واملانحني،  املعنية  والجهات  الحكومية  السلطات 

مراجعة منهجيتها من أجل  توسيع دائرة مزودي املعلومات الرئيسيني ومجال تنفيذ 

آليات تقييمها وإلعادة النظر يف كيفية رصد املهاجرين وللرفع من مصداقية البيانات 

وتوسيع نطاق توعيتها اإلعالمية الشاملة.

استنادا إىل التحديثات التي أُدخلت عىل املنهجية والتي رشعت مصفوفة تتبع النزوح 

يف تطبيقها، متّكنت املصفوفة من توسيع أنظمة تجميعها للمعلومات من أجل رصد 

أفضل للعدد اإلجاميل للمهاجرين املوجودين يف البالد. 

آليات  تعزيز  عىل  باحثيها  مع  النزوح  تتبع  مصفوفة  تعمل  امليداين،  املستوى  وعىل 

التثبت من مصادر البيانات عرب زيادة عددها بكل املستويات اإلدارية مبا فيها : ممثيل 

القوات  املدين وممثيل  املجتمع  اإلنسانية ومنظامت  واملنظامت  املحلية  األزمة  لجان 

األمنية املحلية واملجتمعات املحلية وزعامء القبائل وممثلني عن البلديات واملحالت، 

املهاجرين  وشبكات  الصحية  واملرافق  التعليمية  الخدمات  عن  ممثلني  إىل  باإلضافة 

وشيوخ املجتمعات وقادة مجتمعات املهاجرين.

املنهجية

ويف ذات الوقت، تعمل مصفوفة تتبع النزوح جنبا إىل جنب مع رشكائها التنفيذيني 

عىل مراجعة طريقة تجميع املعلومات وتحسني جودتها.ولتحقيق هذه الغاية، أجرت 

املصفوفة عملية تثبت من صحة البيانات بعدة مناطق من ليبيا. 

وتشّكل عملية التثبّت من صحة البيانات الخاّصة مبصفوفة تتبع النزوح مبادرة نحو 

توفري بيانات تتسم بأعىل مستوى ممكن من مستويات الجودة. وقد أُطلقت مجموعة 

يونيو سنة 2018. وتستند  التنقل يف شهر  بتتبع  الخاصة  التقييم  أدوات  جديدة من 

هذه األدوات إىل املشاورات مع جميع األطراف والجهات املعنية من أجل رصد أفضل 

للعدد اإلجاميل للمهاجرين املوجودين يف ليبيا. 

ومتكنت املصفوفة مؤخرا من تدريب رشكائها التنفيذيني حول املنهجية وأدوات التقييم 

التي تّم تحديثها.
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تُعرّف املنظمة الدولية للهجرة املهاجر عىل أنه أي شخص يتجاوز أو قد تجاوز حدودا دولية أو 

متواجد داخل دولة بعيدة عن مكان إقامته املعتاد. بغض النظر عن: 1. وضعيته القانونية، 2. 

ما إذا كان التنقل اختياريا أو قسيا، 3. أسباب التنقل، 4. مدة اإلقامة.

ليبيا، هو أي فرد موجود  املهاجر يف  النزوح، فإن  تتبع  برامجية ذات صلة مبصفوفة  وألغراض 

يف ليبيا وال يحمل الجنسية الليبية. وبالتايل، فإن املصفوفة ال تقيم الفرق بني الوضع القانوين 

البلد ودوافعه للهجرة. فحسب املصفوفة قد يكون املهاجر شخصا  إقامته يف  للمهاجر، ومدة 

املهاجرين  والعامل  الطويل،  املدى  عىل  املقيمني  إىل  باإلضافة  لالجئني،  مصّدر  بلد  من  قادما 

املتبنني لنمط الهجرة الدائري بني ليبيا وبلدانهم األصلية.

وملزيد من التفاصيل، الرجاء االطالع عىل منهجيات رصد التدفق وتتبع التنقل عرب املوقع

www.globaldtm.info/libya 

املنهجية

داخل مايصل إىل  86 نقطة رصد تدفقالتغطية
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يف 15منطقة...

5.142 مقابلة مع 
املهاجرين أُجريت خالل 

شهري نوفمرب وديسمرب 

2018

تنويه: يستند محتوى هذا التقرير إىل املعلومات املجّمعة خالل اجراء الدراسة وبذلك فإّن 

التي ال ميكن أن تتحّمل  الواردة فيه متثّل آراء األرس املستطلعة ومواقفها  األرقام والنتائج 

مصفوفة تتبع النزوح مسؤوليتها. 

55

باحث

3

قادة فرق

5

 رشكاء تنفيذيني

املفاهيم 
الباحثني  

تغطية للمواقع                                                                   
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تأسست مصفوفة تتبع النزوح بتمويل  من االتحاد  األورويب  لرصد حركة السكان وتتبعها لغرض مقارنة مجموعات البيانات عن سكان ليبيا وتحليلها ونرشها. 

ُوضعت مصفوفة تتبّع الّنزوح لتوفري الدعم للمجتمع اإلنساين من خالل تزويده بالبيانات الدميغرافية األساسية الالزمة لتنسيق التدخالت القامئة عىل األدلّة.  

تضّم مجموعة تتبّع التنقل الخاصة باملصفوفة تقارير تحليلية وقاعدة بيانات وخرائط ولوحات تفاعليّة ومواقع متاحة عرب اإلنرتنت تحتوي عىل األعداد 

والخصائص السكانية واملواقع األصليّة وأمناط الّنزوح والتنّقل إضافة إىل االحتياجات األساسية للّسكان املتنّقلني. ولالطالع عىل جميع تقارير مصفوفة تتبّع 

 . www.globaldtm.info.libya الّنزوح   ومجموعات البيانات والخرائط االحصائية والتفاعليّة، الرجاء  زيارة املوقع التايل
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