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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 4مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 لمحة عاّمة
ــايل 610.128  ــود إج ــا وج ــزوح يف ليبي ــع الن ــة تتب ــت مصفوف أحص

مهاجــرا ينحــدر أصلهــم مــن أكــر مــن 44 جنســية وذلــك يف بلديــات 

ليبيــا الـــ100 وخــال مــا بــن شــهري يوليــو وســبتمرب مــن ســنة 2021 

ــات.  ــع البيان ــة 38 مــن تجمي ويف إطــار الجول

اســتمّر عــدد املهاجريــن يف االرتفــاع خــال الفــرة املشــمولة بالتقريــر 

عــى نفــس منــوال الّنســق الــذي بــدأ يف شــهر ينايــر مــن ســنة 2021. 

غــر أّن عــدد املهاجريــن يف ليبيــا ال يــزال أدىن مــن األعــداد املســّجلة 

يف فــرة مــا قبــل انتشــار الجائحــة وأقــّل بكثــر مــن العــدد املســّجل يف 

ســنة 2019 بالنســبة إىل نفــس فــرة الدراســة )655.144 مهاجــر خــال 

مــا بــن يونيــو ويوليــو 2019، الجولــة 26(. وقبــل مطلــع ســنة 2021، 

ــر  ــى إث ــا ع ــا تدريجي ــن يف ليبي ــن املهاجري ــّكان م ــدد الس ــص ع تناق

بدايــة وبــاء كوفيــد 19 والتباطــؤ االقتصــادي الــذي أفــى إىل ارتفــاع 

ــة  ــديد املراقب ــرة وتش ــل املتوفّ ــرص العم ــاض ف ــة، انخف ــبة البطال نس

األمنيةعــاوة عــى التقيــدات املفروضــة عــى التنّقــل. 

التشغيل وسوق العمل

ــق  ــو للقل ــا وإن كان يدع ــا هادئ ــي يف ليبي ــع األمن ــّل الوض ــا ظ وبين

أيضــا، فقــد اســتمرّت ســنوات النــزاع واألعبــاء اإلضافيــة التــي تؤثـّـر يف 

املهاجريــن كذلــك، يف إعاقــة الوضــع األمنــي. ووفقــا لبيانــات دراســة 

القــّوة العاملــة، كــا أشــر إليهــا يف تقييــم الســوق الــذي صــدر حديثــا، 

يشــّكل املهاجــرون العاملــون حــوايل ثلــث اليــد العاملــة يف ليبيــا 

حســب التقديــرات. إالّ أّن نســبة البطالــة يف صفــوف املهاجريــن )20 

يف املائــة( ال زالــت أعــى مــن النســب املســّجلة يف فــرة مــا قبــل الوبــاء 

ــر 2021(. ــة يف شــهر فرباي )17 يف املائ

أجــرت مصفوفــة تتبّــع النــزوح مقابــات فرديــة مــع املهاجريــن 

ــد  ــو وســبتمرب، وق ــن شــهري يولي ــا ب ــن عــن العمــل خــال م العاطل

ــد مــن  ــغ املهاجــرون املســتطلعون باســتمرار عــن مواجهتهــم ملزي أبل

الصعوبــات عــى غــرار اإلشــكاليات املاليــة واألمنيــة إىل جانــب انعــدام 

إمكانيــة وصولهــم إىل امليــاه الصالحــة للــرب يف مقارنــة باملهاجريــن 

الذيــن يعملــون.  وباإلضافــة إىل ذلــك، كانــت نســبة البطالــة أعــى يف 

صفــوف املهاجريــن الذيــن وفــدوا إىل ليبيــا مؤّخــرا )الرســم البيــاين 1( 

يف مقارنــة مبــن هــم يف ليبيــا منــذ فــرات أطــول. وقــد تــّم تحديــد هذا 

العامــل عــى أنّــه عامــل خطــر كبــر يعّمــق مــن هشاشــة املهاجريــن 

عــى املســتوى الفــردي. 

ي ليبيا
ي 1 نسبة البطالة وفقا لمدة البقاء �ف

 الرسم البيا�ف

ــة  ــا مصفوف ــي قادته ــن الت ــع املهاجري ــة م ــات الفردي ــرت املقاب وأظه

تتبــع النــزوح خــال مــا بــن شــهري يوليــو وســبتمرب أّن تســعة مهاجرين 

ــة  ــع االقتصادي ــروا أّن الدواف ــد ذك ــن ق ــرة مهاجري ــل كّل ع ــن أص م

الزالــت تتصــّدر قامئــة دوافــع مغادرتهــم بلــدان األصــل )الرســم البيــاين 

2(. وتــأيت هــذه النتائــج متاشــية مــع التقييــم الــذي أجرتــه مصفوفــة 

ــي  ــة ثلث ــرة قراب ــل إىل أّن هج ــذي توّص ــر، وال ــزوح يف النيج ــع الن تتب

ــرب كان  ــن النيجــر واملســتطلعن يف شــهر نوفم ــن م ــن الوافدي املهاجري

لهــا أثــر إيجــايب عــى أرسهــم.

ي 2 الدوافع الرئيسية لمغادرة بلد األصل
الرسم البيا�ف

اقتصادية أخرى

قطاعات التشغيل

ــن  ــن العامل ــة املهاجري ــرت أغلبي ــابقة، ذك ــر الس ــع التقاري ــيا م ومتاش

أنّهــا تعمــل يف قطاعــات البنــاء )بنســبة 34 يف املائــة منهــم( ويف العمــل 

املنــزيل وتقديــم الرعايــة )نســبة 9 يف املائــة( ويف الفاحــة ورعايــة 

املاشــية والغابــات والصيــد البحــري )بنســبة 7 يف املائــة( ويف التصنيــع 

أو يف العمــل يف املصانــع )بنســبة 7 يف املائــة(. وشــملت قطاعــات 

البنــاء والفاحــة والتصنيــع عــى نصيــب كبــر مــن القــّوة العاملــة التــي 

تتضّمــن مهاجريــن.  هــذه القطاعــات التــي وردت أيضــا يف تقييم ســوق 

ــات لخلــق مواطــن شــغل.  العمــل تحظــى بأعــى إمكاني
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 5مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

ي 3 مناطق أصل المهاجرين
الرسم البيا�ف ــن شــاركوا يف  ــة( الذي ــن )نســبة 93 يف املائ ــا كّل املهاجري ــاد تقريب أف

ــاع  ــوء أوض ــن س ــون م ــم يعان ــزوح أنّه ــع الن ــة تتب ــتطاع مصفوف اس

ــع  ــفوية م ــل ش ــود عم ــك عق ــم متتل ــة منه ــم.  فاألغلبي ــود عمله عق

املشــّغل )70 يف املائــة( أو هــي تعمــل مــن غــر عقــود )23 يف املائــة(. 

ــا  ــل إليه ــي توّص ــتخلصات الت ــد املس ــج تؤكّ ــذه النتائ ــدو أّن ه ويب

تقييــم ســوق العمــل الــذي أصدرتــه املنظمــة الدوليــة للهجــرة والــذي 

وجــد أّن أغلبيــة املهاجريــن املســتطلعن كانــوا مــن غــر عقــد عمــل 

ــه تاريــخ محــّدد لانتهــاء وأوقــات عمــل محــّددة مســبقا.  ب

األمناط والتوجهات الجغرافية

ظلّــت أمنــاط الهجــرة متأثـّـرة تأثـّـرا كبــرا بالقــرب الجغــرايف وبروابــط 

الشــتات، إذ مثـّـل املهاجــرون الوافــدون مــن البلــدان املجــاورة: النيجــر 

)نســبة 20 يف املائــة( ومــر )نســبة 18 يف املائــة( والســودان )نســبة 

15 يف املائــة( والتشــاد )نســبة 14 يف املائــة( أكــرب مجموعــة مــن 

ــا. املهاجريــن املتواجديــن يف ليبي

ووفــدت أغلبيــة املهاجريــن املوجوديــن يف ليبيــا مــن أفريقيــا جنــوب 

ــا )نســبة 35  ــة( وشــال أفريقي الصحــراء الكــربى )بنســبة 56 يف املائ

يف املائــة(، فيــا وصلــت أقليــة منهــم مــن الــرق األوســط )نســبة 5 

يف املائــة( أو مــن قــارة آســيا )نســبة 4 يف املائــة( )الرســم البيــاين 3(.

ــن يف مناطــق طرابلــس )15  ــزت أكــرب مجموعــات مــن املهاجري وتركّ

يف املائــة( ومراتــه )11 يف املائــة( وأجدابيــا )11 يف املائــة( وبنغــازي 

ــك  ــة( وذل ــارة )6 يف املائ ــة( والجف ــة )8 يف املائ ــة( والزاوي )8 يف املائ

وفقــا إلحصائيــات مصفوفــة تتبــع النــزوح الخاصــة بالجولــة 38 مــن 

تجميــع البيانــات.
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ة بداية انتشار الوباء ي مقارنة بف�ت
ي المائة �ن

 وهي أعىل بنسبة 3 �ن
ي الجولة  32 بنسبة 7

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

ي المائة( )يوليو- أغسطس 2020
ي المائة )27 �ن

(�ن

56%
 جنوب الصحراء الك�ى

 أفريقيا

 آسيا
4%

 ال	ق
 ا�وسط

5%

35%
 ش�ل أفريقيا



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 6مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

وح للبيانات ف ي 4 عدد المهاجرين وفقا للمناطق خالل الجولة 38 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
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 7مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

كيبة الديمغرافية  أبرز 5 جنسيات ال�ت

أطفال
ف بذويــهم  مصحوب�ي

رجال

ف بذويــهم  غ�ي مصحوب�ي

نساء

بالغون

9%
7%
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2%

10%

91%

 بلدية

ة
ّ
محل

ي
المهاجرون موجودون �ف

ف للمعلومات  مقابلة مع مزودين رئيسي�ي

100

630 )تتبع التنقل، الجولة 37(

من أصل 100

من أصل 667

1.821
 تغطية
100%

أبرز النتائج

 610,128 توزيــــع المهاجرين وفقا للمناطق الجغرافية

 الجولة 38 )يوليو - سبتم�ب 2021

909 USD

38%

تكاليف الهجرة )المتوسط للفرد

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

 المصدر الرئيسي لمدخول أرسهم

: 

(

وع ممول من طرف   م�ش

ي االتحاد األورو�ب

  مقابلة مع المهاجرين
 دراسة رصد التدفق

7.824

(

ي ليبيا
مهاجرا �ف

غرب
56%

27%17%
جنوب شرق

النيجر

م�

السودان

 نيج�يا

 تشاد

20%

18%

15%

14%
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 8مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 االحتياجات
 اإلنسانية

ي شهر أغسطس، قامت الفرق المتنّقلة الخاّصة بموارد المهاجرين
ي الصورة: �ف

 �ف
ي سبها بتوزيــــع مستلزمات

 وآلية االستجابة بتقديم الدعم لفائدة المهاجرين �ف
 نظافة صحية ووجبات جاهزة باإلضافة إىل مواد إغاثة أساسية أخرى

روند الحارس / المنظمة الدولية للهجرة 2021

.

.

.



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 9مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 مواطن ضعف المهاجرين واالحتياجات اإلنسانية

ي 5 أبرز االحتياجات اإلنسانية للمهاجرين وفقا للمناطق
 الرسم البيا�ف

أبــرزت املقابــات مــع 1.821 مــزود رئيــي للمعلومات يف كامــل أنحاء 

ليبيافيــا بــن شــهري يوليــو وســبتمرب مــن ســنة 2021 أّن االحتياجــات 

ــة  ــر الخدمــات الطبي ــد متحــورت حــول توف ــن ق األساســية للمهاجري

)بالنســبة إىل 83 يف املائــة( واملــواد غــر الغذائيــة )بالنســبة إىل 52 يف 

املائــة( والســكن )بالنســبة إىل 28 يف املائــة( وامليــاه والــرف الصحــي 

والنظافــة الصحيــة )بالنســبة إىل 20 يف املائــة(. ومتاشــيا مــع التقاريــر 

ــات أّن  ــين للبيان ــن الرئيس ــع املزودي ــات م ــدت املقاب ــابقة، أكّ الس

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

مصاريــف اإلســكان والخدمــات، مثــل الرعايــة الصحيــة والقــدرة عــى 

ــي  ــية الت ــات األساس ــّكل التحدي ــزال تش ــف ال ت ــذه التكالي ــل ه تحّم

تواجــه أغلبيــة املهاجريــن يف تلبيــة احتياجاتهــم. 

ــن  ــد م ــبة إىل عدي ــق بالنس ــدر قل ــل مص ــذايئ ميثّ ــن الغ والزال األم

املهاجريــن. ويقــّدر تقريــر مشــرك بــن برنامج الغــذاء العاملــي واملنظمة 

الدوليــة للهجــرة أّن مهاجــرا مــن أصــل كّل خمســة مهاجريــن يعــاين مــن 

انعــدام األمــن الغــذايئ.  وبينــا ارتفعــت أســعار املــواد الغذائيــة وغــر 

الغذائيــة األساســية بنســبة 2 يف املائــة فيــا بــن شــهري يونيــو ويوليــو 

ــت أعــى  بســبب ارتفــاع أســعار غــاز الطهــي، إالّ أّن هــذه األســعار ظلّ

بنســبة 13 يف املائــة يف مقارنــة بالفــرة التــي ســبقت الجائحــة يف شــهر 

مــارس مــن ســنة 2020.  

Azzawya
الصحة السكن

المياه و الصرف الصحي

التعليم

المواد غير الغذائية

المساعدة في المجال القانوني

الغذاء األمن

بنغازي

المرج الجبل األخضر

درنة

طبرق

اجدابيا

سرت

الكفرة

مرزق

مفتاح الخريطة

الجفرة

سبها

غاتأوباري

وادي الشاطئ

الجبل الغربي
نالوت

زوارة

الزاوية

مصراتة

المرقب

طرابلس

الجفارة
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1

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



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 10مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

إمكانية وصول منعدمة

إمكانية وصول تامة

23%

70%
7%

إمكانية وصول محدودة

77
 يف املائة من املهاجرين لديهم

 وصول محدود إىل منعدم إىل

 الخدمات الصحية

ي 6 إمكانية وصول المهاجرين إىل الخدمات الصحية )عينة
 الرسم البيا�ف

) تتكون من 4.166 مستطلع

الصحة

ومتاشــيا مــع التقاريــر الســابقة، ذكــر أكــر مــن ثلثــي العــدد اإلجــايل 

للمهاجريــن )نســبة 77 يف املائــة( أنـّـه لديهــم إمكانيــة وصــول محدودة 

أو منعدمــة إىل الخدمــات الصحيــة. وكانــت هــذه الوضعيــة أشــّد حــّدة 

يف منطقتــي الغــرب )بنســبة 84 يف املائــة( والجنــوب )%77 يف املائــة( 

يف مقارنــة بالــرق )51 يف املائــة(.

وخــال شــهر أغســطس، وفيــا انخفضــت نســب اإلصابــات اإليجابيــة 

بكوفيــد 19 يف الغــرب، إالّ أنّهــا قــد ارتفعــت يف الجنــوب مــن 60 إىل 70 

)بنســبة 5 يف املائــة( بنســبة فاقــت املعــدالت التــي تــويص بهــا منظمــة 

الصحــة العامليــة. 

ــع  ــور الوض ــا تده ــة يف ليبي ــاع الصّح ــر قط ــك، ذك ــى ذل ــادة ع وزي

ــة،  ــذي تفاقــم بنقــص الوقــود للمراكــز الصحي ــوب ال ــي يف الجن الصّح

وانقطــاع الكهربــاء واشــكاليات الســيولة عــاوة عــى تدهــور الوضــع 

ــبها.  ــة يف س ــي، خاّص األمن

ــت  ــات، كان ــين للبيان ــن الرئيس ــع املزودي ــات م ــتناد إىل املقاب وباالس

ــن  ــول املهاجري ــام وص ــزا أم ــف حاج ــي تق ــية الت ــكاليات الرئيس اإلش

ــات.  ــذه الخدم ــف ه ــة بتكالي ــة مرتبط ــة الصحي ــات الرعاي إىل خدم

ــول إىل  ــى الوص ــن ع ــدرة املهاجري ــدم ق ــك، كان ع ــة إىل ذل وباإلضاف

ــن  ــن ب ــا م ــديّن جودته ــا( وت ــم صحيّ ــض رعايته ــل رف ــات )مث الخدم

ــا.  ــاغ عنه ــّم اإلب ــي ت ــكاليات الت اإلش

80%
 من املهاجرين أفادوا أنّه ال ميكنهم الوصول إىل الخدمات الصحية

 وأّن قدرتهم عى تحّمل تكاليفها كانت من بن العوائق التي منعتهم

 من تحقيق ذلك

واســتخلص تقريــر حديــث أصدرتــه املفوضيــة الســامية لحقــوق 

اإلنســان أّن الظــروف املعيشــية غــر املناســبة والحواجــز القامئــة أمــام 

الوصــول إىل الرعايــة الصحيــة، فضــا عــى التمييــز قــد أعاقــت وصــول 

املهاجريــن إىل خدمــات الرعايــة الصحيــة املتــررة أصــا مــن ســنوات 

ــد 19 .    ــزاع وازداد هــذا األمــر ســوءا بعــد جائحــة كوفي الن

ــز  ــع املرك ــة للهجــرة م ــة الدولي ــه املنظم ــث أجرت ــم حدي ــل تقيي توّص

ــة أّن نســبة 6 يف  ــة العاملي ــي ملكافحــة األمــراض ومنظمــة الصّح الوطن

املائــة مــن بــن املهاجريــن الـــ391 املســتطلعن تعــاين مــن أمــراض مــن 

ــان و اإلســهال. وقــد أجريــت هــذه  ــات التنفســية والرق ــا االلتهاب بينه

املقابــات يف مواقــع العبــور األساســية يف بنــي وليــد وأوبــاري وســبها و 

القطــرون وإمســاعد والكفــرة. ويوجــد مــا يقــّدر بـــ301.026 مهاجــراً يف 

حاجــة إىل املســاعدات الطبيــة وفقــا إىل اللمحــة العامــة لســنة 2022 

حــول القطــاع الصّحــي. 

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية 

ــة  ــن كل خمس ــن ب ــر م ــاد مهاج ــابقة، أف ــر الس ــع التقاري ــيا م متاش

ــن  ــز ع ــه يعج ــن( أنّ ــن املهاجري ــة م ــبة 21 يف املائ ــن )أي نس مهاجري

الوصــول إىل كفايتــه مــن املــاء الصالــح للــرب وهــو مــا يــّر بالصّحــة 

ــّد  ــكلة أش ــذه املش ــت ه ــم. وكان ــة لديه ــة الصحي ــتويات النظاف ومبس

ــرب )17 يف  ــة بالغ ــة( يف مقارن ــبة 64 يف املائ ــوب )بنس ــأة يف الجن وط

ــة(.  ــرق )8 يف املائ ــة( وال املائ

وأفــاد مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية أّن شــبكات الــرف الصحــي 

يف الجنــوب متــررة بشــكل كبــر، وهــو مــا أثـّـر عــى إمــدادات امليــاه 

الصالــح للــرب وعــى الصّحــة العاّمــة. وبالتــوازي مــع ذلــك، ذكــرت 

منظّمــة الصحــة العامليــة أّن أعــى نســب العــدوى بكوفيــد 19 يف شــهر 

ــت مرتفعــة يف  ــد ظلّ ــات ق ــوب وأّن نســبة الوفي ــت يف الجن ــو كان يولي

أغلــب املناطــق عــى مــدار شــهر أغســطس. هــذا ويعــّد توفــر امليــاه 

والظــروف املتعلّقــة بالــرف الصّحــي وبالنظافــة الصحيــة مســألة 

هاّمــة بالنســبة إىل حايــة الصّحــة يف إطــار تفــّي األمــراض املعديــة، 

ومــن ضمنهــا جائحــة كوفيــد 19 الراهنــة. 

وذكــر املهاجــرون املســتطلعون يف دراســة مصفوفــة تتبــع النــزوح 

فيــا بــن شــهري يوليــو وســبتمرب مــن ســنة  2021 أّن مصــادر امليــاه 

الرئيســية التــي يعتمــدون عليهــا مــن أجــل ســّد احتياجاتهــم تتمثـّـل يف 

قواريــر امليــاه املعدنيــة )بنســبة 60 يف املائــة( ويف الشــبكات العموميــة 

للتزويــد بامليــاه )بنســبة 49 يف املائــة( واآلبــار املحميــة )بنســبة 19 يف 

ــة(. ــة )بنســبة 14 يف املائ ــة( أو الحنفيــات العمومي املائ

ــن  ــا تشــكو م ــن أنّه ــن املهاجري ــة م ــت نســبة 22 يف املائ هــذا وأضاف

وصــول غــر منتظــم إىل منعــدم إىل الشــبكات العموميــة للتزويــد 

بامليــاه. وخــال شــهر يوليــو، تــّررت شــبكة امليــاه يف بنغــازي تــّررا 

ــاكل  ــر بعضــاً مــن شــبكات الهي ــا لهجــوم دّم ــرا مــن جــرّاء تعرّضه كب

األساســية للميــاه يف الجفــارة مــا أّدى إىل انقطــاع هــذه الخدمــات عــا 



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 11مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

يقــّدر بـــ 1.5 مليــون ســاكن أو أكــر. وخــال شــهر أغســطس، تســبّب 

انســداد يف الفــرع الرقــي مــن النهــر الصناعــي العظيــم الــذي يوفّــر 

نســبة 60 يف املائــة مــن امليــاه العذبــة املســتخدمة يف ليبيــا يف إغــاق 

ــة  ــة الصحي ــة والنظاف ــتويات الصّح ــّدد مس ــا ه ــو م ــر وه ــذا الّنه ه

ــا  ــع وفق ــراض يف املجتم ــار األم ــر انتش ــن خط ــّكان وزاد م ــدى الس ل

ــيف. لليونيس

1
 مهاجرين أفادوا أنّهم ال يحصلون عى كفايتهم من املاء

 الصالح للرب وهو ما يعرّض صّحتهم ومستوى نظافتهم
 الصحية للخطر

5  من أصل

التحويالت املالية

ــة  ــتطلعن يف دراس ــن املس ــن املهاجري ــة م ــبة 29 يف املائ ــادت نس أف

مصفوفــة تتبــع النــزوح فيــا بــن شــهري يوليــو وأغســطس مــن ســنة 

2021 أنّهــا قــد أرســلت تحويــات ماليــة إىل أوطانهــا. وذكــرت نســبة 

ــام  ــزم القي ــا تعت ــة، إالّ أنّه ــات مالي ــل تحوي ــا مل ترس ــة أنّه 34 إضافي

بذلــك مســتقبا. وأفــاد املهاجــرون أنّهــم قــد أرســلوا تحويــات ماليــة 

ــهري  ــال ش ــم خ ــط إىل أوطانه ــا يف املتوس ــت 96 دوالرا أمريكي بلغ

ــّل عــن متوســط  ــغ يق ــو وأغســطس مــن ســنة 2021، وهــو مبل يولي

التحويــات الشــهرية التــي ســّجلت يف ســنتي 2019 )146 دوالرا 

ــاين 7(.  ــم البي ــا( )الرس ــا( و2020 )123 دوالرا أمريكي أمريكي

وأبــرزت دراســة حديثــة أصدرتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح حــول 

التحويــات أّن العوامــل التــي متنــع املهاجريــن مــن إرســال التحويــات 

شــملت انعــدام فــرص العمــل )املســتقّر( أو الّدخــل غــر الــكايف 

ــال  ــل إرس ــرات قب ــع املدخ ــون إىل تجمي ــن مييل ــار أّن املهاجري )باعتب

التحويــات( فضــا عــى غيــاب الخدمــات املوثوقــة لتحويــل األمــوال. 

وباإلضافــة إىل ذلــك، أبــرزت النتائــج املســتخلصة مــن مصفوفــة تتبــع 

النــزوح يف النيجــر أّن مــا يقــارب ثاثــة أربــاع األرس املســتطلعة )نســبة 

ــوال ــادت أّن قيمــة األم ــد أف ــة( يف شــهر نوفمــرب 2020 ق 73 يف املائ

ي 8 نسبة المهاجرين الذين أرسلوا تحويالت مالية منذ أن
 الرسم البيا�ف

ي البالد
 وصلوا  إىل ليبيا وفقا لمدة بقائهم �ف

التــي اســتلموها مــن فــرد مــن األرسة يعيــش خــارج البلــد قــد انخفضت 

منــذ بدايــة أزمــة الصّحــة العامة. 

وأظهــر هــذا التقييــم أيضــا أّن نســبة 69 يف املائــة مــن األرس النيجريــة 

املســتطلعة قــد ذكــرت انخفــاض وتــرة اســتام التحويــات منــذ 

ــة  ــع بداي ــن م ــا تزام ــو م ــنة 2020 وه ــن س ــارس م ــهر م ــف ش منتص

ــت  ــا قــد قلّل ــاء كوفيــد 19. ونتيجــة لذلــك، أفــادت هــذه األرس أنّه وب

ــت نســبة  ــه. وكان ــا وجودت ــة غذائه ــن كمي ــة وم ــا الغذائي ــن نفقاته م

املهاجريــن التــي ذكــرت أنّهــا أرســلت تحويــات أعــى بكثــر بالنســبة 

ــن  ــة باملهاجري ــة( يف مقارن ــون )41 يف املائ ــن يعمل ــن الذي إىل املهاجري

الذيــن ال يعملــون )13 يف املائــة(. إالّ أّن أكــر مــن نصــف نســبة 

املهاجريــن العاطلــن عــن العمــل )نســبة 51 يف املائــة( قــد عــرّبت عــن 

نيّتهــا إرســال تحويــات ماليــة مســتقبا يف مقارنــة بنســبة 22 يف املائــة 

ــن.  ــن العامل ــن املهاجري م

ــا  ــوا يف ليبي ــن كان ــن الذي ــوال، فاقــت نســبة املهاجري وعــى نفــس املن

منــذ مــّدة أطــول أنّهــم يرســلون تحويــات ماليــة يف مقارنــة بالواصلــن 

إىل ليبيــا مؤّخــرا )الرســم البيــاين 8(. ومثــاال عــى ذلــك، ذكــرت نســبة 7 

يف املائــة مــن املهاجريــن التــي وصلــت إىل ليبيــا منــذ مــا يقــّل عن ســتّة 

أشــهر أنّهــا قــد أرســلت التحويــات يف مقارنــة بنســبة 45 يف املائــة مــن 

املهاجريــن الذيــن كانــوا يف ليبيــا منــذ مــا يزيــد عــن ســنتن. 

وأفــادت نســبة 38 يف املائــة مــن املهاجريــن أّن التحويــات التــي 

يرســلونها متثّــل املصــدر األّول ملدخــول أرستهــم وأنّهــا تســاعدهم 

ــة  ــذاء والعائل ــات الغ ــات مثــل نفق ــن النفق ــة م ــة مجموع يف تغطي

واالســتئجار واملرافــق إىل جانــب مســاهمتها يف االدخــار مــن أجــل البنــاء 

ويف االســتثار أو يف ســداد الديــون. 

ي يرسلها ي 7 متوّسط قيمة التحويالت المالية ال�ت
 الرسم البيا�ف
  المهاجرون

146 US$ 
2019

123 US$ 

2021

96 US$ 

يوليو- سبتمرب 2020
ها األموال أو السلع

ّ
 ُتفهم التحويالت المالية عىل أن

ي يرسلها غ�ي المواطنون إىل أرسهم وأصدقائهم  ال�ت
ي بلدان األصل

  �ن

أرسلوا تحوي�ت مالية

أقل من 6 أشهر

6 

 سنة إ� سنت�

أك� من سنت�

7%

35% 39%

75%

43%

25%

18%

25%

17%

30%

39%

45%

 � يرسلوا تحوي�ت، لكنهم

يعتزمون إرسالها مستقب�ً

 � يرسلوا تحوي�ت و�

يعتزمون إرسالها مستقب�ً

إ� 12 شهرا



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 12مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

ي 11 احتياجات المهاجرين من المواد غ�ي الغذائية وفقا
 الرسم البيا�ف

إلفاداتهم

ي 8 أنواع مساكن المهاجرين
الرسم البيا�ف

ي وصولهم إىل خدمات
ي تواجه المهاجرين �ف ي 9 الصعوبات ال�ت

 الرسم البيا�ف
التعليم

املساكن

عــى غــرار مســتخلصات البيانــات املجّمعــة عــى مــدار مــّدة طويلــة، 

أظهــرت املقابــات مــع املزوديــن الرئيســين للبيانــات يف هــذه الجولــة 

مســاكن  يف  تســكن  املائــة(  يف   76 )نســبة  املهاجريــن  أغلبيــة  أّن 

ــون يف  ــن يعيش ــن الذي ــن املهاجري ــرب م ــبة أك ــر أّن نس ــتأجرة. غ مس

املناطــق الحريــة يســتأجرون مســاكنا )بنســبة 81 يف املائــة( يف 

ــن يف  ــن املهاجري ــرب م ــبة أك ــكن نس ــة. وتس ــق الريفي ــة باملناط مقارن

املناطــق الريفيــة يف أماكــن عملهــا )نســبة 23 يف املائــة( أو يف مســاكن 

يتــوىّل مشــّغلهم دفــع تكاليــف إيجارهــا )9 يف املائــة( نســبة املهاجريــن 

ــاين 9(. ــم البي ــا( )الرس ــة تباع ــة )11 و8 يف املائ ــق الحري يف املناط

 

إالّ أّن نســب املهاجريــن الذيــن يســكنون يف ماجــئ جاعيــة قــد 

ــة ومــن هــم  تســاوت بالنســبة إىل مــن يتواجــدون يف مناطــق حري

ــاركون  ــم يتش ــرون أنّه ــر املهاج ــة(. وذك ــة )4 يف املائ ــق ريفي يف مناط

غرفهــم مــع أربعــة أشــخاص يف املتوّســط، عــى الرغــم مــن أّن عــدد 

املقيمــن يف الغرفــة الواحــدة يــراوح بــن الصفــر و120 فــردا )بالنســبة 

ــة(.  ــة الفردي إىل الغرف

وأفــادت نســبة 1 يف املائــة مــن املهاجريــن )95 مســتطلع( شــاركت يف 

مقابــات مصفوفــة تتبــع النــزوح فيــا بــن شــهري يوليــو وســبتمرب أنـّـه 

قــد تــم تهديدهــا بالطــرد، وكانــت أغلبيــة هــؤالء املهاجريــن يف عــن 

زارة )بنســبة 34 يف املائــة( أو يف زوارة )21 يف املائــة(. 

التعليم

ــن  ــن املهاجري ــة م ــة قليل ــادت قلّ ــابقة، أف ــر الس ــرار التقاري ــى غ ع

)نســبة 6 يف املائــة( شــاركت يف اســتطاع مصفوفــة تتبــع النــزوح 

فيــا بــن شــهري يوليــو وســبتمرب أّن لديهــا أفــرادا مــن أرستهــا تــراوح 

أعارهــم بــن 5 و18 ســنة يف ليبيــا. كــا ذكــر نصــف مجمــوع هــؤالء

)نسبة 53 يف املائة( أّن األطفال منهم يف عمر الدراسة كانوا غر

ــق  ــاب الوثائ ــة لغي ــة نتيج ــوف املدرس ــاق بصف ــى االلتح ــن ع  قادري

الرســمية أساســا )بالنســبة إىل 92 يف املائــة( وبســبب التكاليــف أيضــا 

)82 يف املائــة( )الرســم البيــاين 10(. وكان الحاجــز اللغــوي )68 يف 

املائــة( والعزلــة االجتاعيــة )67 يف املائــة( مــن بــن اإلشــكاليات التــي 

ــن  ــنة م ــن 5 و18 س ــم ب ــراوح أعاره ــن ت ــن الذي ــت املهاجري منع

ــا.  ــم يف ليبي ــات التعلي ــول إىل خدم الوص

املواد غري الغذائية

ــن  ــة مهاجري ــل كّل خمس ــن أص ــن م ــة مهاجري ــن أربع ــر م ــر أك ذك

ــن  ــة م ــر الغذائي ــواد غ ــة إىل امل ــم يف حاج ــة( أنّه ــبة 86 يف املائ )نس

األغطيــة )بنســبة 47 يف املائــة( واملراتــب )47 يف املائــة( واملابــس )40 

ــة(  ــة )28 يف املائ ــة الصحي ــتلزمات النظاف ــى مس ــاوة ع ــة( ع يف املائ

ــاين 11(. ــم البي )الرس

ــن هــم يف  ــن عــن العمــل الذي ــن العاطل ــد فاقــت نســبة املهاجري وق

حاجــة إىل املــواد غــر الغذائيــة )99 يف املائــة( نســبة املهاجريــن الذيــن 

يعملــون )83 يف املائــة(. وعــى نفــس املنــوال، قالــت نســبة أكــرب مــن 

ــتة  ــن س ــّل م ــال أق ــا خ ــوا إىل ليبي ــن وصل ــن الذي ــن ب ــن م املهاجري

أشــهر مضــت أنّهــم يف حاجــة إىل املــواد غــر الغذائيــة )93 يف املائــة( 

يف مقارنــة باملتواجديــن يف ليبيــا منــذ ســنة أو ملــدة تجــاوزت خمــس 

ــة(.  ســنوات )71 يف املائ

 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

92%

82%

68%

67%

 التكاليف ا�الية

 غياب وثائق الهوية

 ا	نعزال ا	جت�عي

 الحاجز اللغوي

47%
مراتب

 ا�صابيح الشمسية

47%
 اغطية

أوا
 الطبخ

28%
مستلزمات النظافة الصحية

18%

40%
ا��بس

15%



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 13مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 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 ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 14مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 تدفقات الهجرة

 نقاط رصد تدفق الهجرة يف أرقام

10

777

56

15

 مناطق تم تغطيتها

تقييم

 بلدية

 نقطة رصد تدفق نشطة

ي ليبيا
ي تشملها شبكة نقاط رصد تدفق الهجرة �ف ي 12  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

ــاط الـــ56   ــدت النق ــبتمرب 2021( رص ــو – س ــة )يولي ــرة الدراس ــال ف خ

لرصــد تدفــق الهجــرة الخاصــة مبصفوفــة تتبــع النــزوح تنقــات الهجــرة يف 

15 بلديــة ويف 10 مناطــق مــن ليبيــا. وتٌقــام نقــاط رصــد تدفــق الهجــرة يف 

أهــم مواقــع 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 

املــوايل  القســم  واحتياجاتهــم اإلنســانية ومواطــن ضعفهــم. ويعــرض 

املعلومــات الكميــة والنوعيــة التــي ٌجمعــت خــال فــرة الدراســة.
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 15مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 تحليل تدفقات املهاجرين ومناطق وجودهم

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

 الصورة: موظف تابع ملصفوفة تتبع
 النزوح يجري استطاعا مع رجل يف شهر

أغسطس 2021

.

 مؤيد الزغداين/ املنظمة الدولية ©
للهجرة 2021

رشق ليبيا 

بنغازي

ــن  ــة 38 م ــال الجول ــازي خ ــة بنغ ــن يف بلدي ــدد املهاجري ــع ع ارتف

تجميــع البيانــات بنســبة 7 يف املائــة يف مقارنــة بالجولــة 37 مــن 

مهاجــرا.   36.889 إىل   34.402

ــن  ــدد املهاجري ــادة يف ع ــون إىل زي ــون امليداني ــار املاحظ ــذا وأش ه

ــا  ــن مــن مــر وســوريا وبنغــادش عــرب الجــّو إىل مطــار بنين الوافدي

ــتناد إىل  ــل. وباالس ــن ذي قب ــر م ــة الوصــول أصبحــت أي ألّن إمكاني

املزوديــن الرئيســين للبيانــات يصــل العديــد مــن املهاجريــن املريــن 

بصفــة موســمية إىل ليبيــا للعمــل يف قطــاع الصيــد البحــري مــع نهايــة 

شــهر يوليــو إىل غايــة شــهر أكتوبــر فيــا يجــد غرهــم مــن املهاجريــن 

مواطــن شــغل يف البنــاء والحــرف اليدويــة. 

وتــربز دراســة حديثــة أصدرتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح حــول الهجــرة 

ــة  ــرة دائري ــار هج ــن يف إط ــن الوافدي ــة املهاجري ــة أّن أغلبي الدائري

ــن  ــة م ــبة 79 يف املائ ــت نس ــد كان ــاورة. وق ــدان مج ــن بل ــون م يصل

ــع  ــات م ــاركوا يف املقاب ــن ش ــرق الذي ــمين يف ال ــن املوس املهاجري

ــدت مــن مــر.  ــد وف ــزوح ق ــع الن ــة تتب مصفوف

الفــرة  امليدانيــون خــال  وبالتــوازي مــع ذلــك، ســّجل املاحظــون 

املشــمولة بالدراســة وجــود عــدد كبــر مــن املهاجريــن الذيــن يحاولــون 

عبــور البحــر األبيــض املتوســط عــرب قــوارب غــادرت مــن شــواطئ بنغــازي 

ــا.  ــول إىل وجهته ــت يف الوص ــا أخفق لكّنه

جالو

ظــّل عــدد املهاجريــن يف بلديــة جالــو مســتقرّا بشــكل كبــر خــال فــرة 

ــة بـــ15.995 مهاجــرا  ــة 38 يف مقارن الدراســة )16.000 مهاجــرا يف الجول

ــو نقطــة عبــور مهمــة تربــط  ــة 37(. وقــد أصبحــت بلديــة جال يف الجول

مناطــق الحــدود الجنوبيــة يف ليبيــا باملناطــق الســاحلية الشــالية.  وخال 

الفــرة املشــمولة بالتقريــر، ســّجل املاحظــون امليدانيــون ارتفاعــا يف عــدد 

ــن يعــربون  ــة- الذي ــا خاّص ــن بنغــادش وإثيوبي ــن م ــن- الوافدي املهاجري

ــون إىل  ــرون املري ــن املهاج ــد م ــل العدي ــق. ويص ــد التدف ــق رص مناط

ــاء.  ــة والبن ــاالت الزراع ــل يف مج ــف للعم ــل الصي ــة فص ــع بداي ــو م جال

هــذا وميثـّـل املهاجــرون العاملــون يف جالــو حــوايل نســبة 80 يف املائــة مــن 

اليــد العاملــة يف الســوق املحــي. 

.



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 16مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

ي 13 توزيــــع المهاجرين وفقا للمناطق الجغرافية
 الرسم البيا�ف

غرب ليبيا 

مرصاته 

ــة  ــرة الدراس ــال ف ــه خ ــن يف مرات ــن املتواجدي ــدد املهاجري ــع ع ارتف

ــة 37 إىل 57.483 يف  ــة مــن 46.755 مهاجــرا يف الجول بنســبة 23 يف املائ

ــة. هــذه الجول

 ويف شــهر يوليــو، تــم وضــع قيــود تهــدف إىل التصــدي النتشــار كوفيــد 

19. ومــن بــن هــذه اإلجــراءات، فرضــت الســلطات املحليــة إغاقــاً جزئيا 

وأغلقــت العديــد مــن املطاعــم واملحــاّت التجاريــة الكــربى. وقــد أثـّـرت 

هــذه اإلجــراءات ســلبيا عــى مصــادر رزق املهاجريــن طيلــة شــهر يوليو.

ــم إلغــاء اإلغــاق خــال شــهري أغســطس وســبتمرب، وهــو مــا   وقــد ت

ــب  ــرص لكس ــن ف ــث ع ــى البح ــن ع ــن املهاجري ــرب م ــدد أك ــّجع ع ش

ــع  ــاوى م ــرة ال تتس ــغل املتوفّ ــن الش ــر أّن مواط ــة. غ ــرزق يف البلدي ال

ــن.  ــن العامل ــرف املهاجري ــن ط ــغيل م ــى التش ــب ع ــاع الطل ارتف

قرص األخيار

تضاعــف عــدد املهاجريــن يف قــر األخيــار خــال الجولــة 38 يف مقارنــة 

بالجولــة 37، مــن 2.630 إىل 5.150 مهاجــرا. 

وقــد فرضــت الســلطات املحليــة إغاقــاً جزئيــا يف قــر األخيــار خــال 

شــهر يوليــو مــن جــرّاء ارتفــاع اإلصابــات بكوفيــد 19. ووفقــا للمزوديــن 

الرئيســين للبيانــات، تــّرر الســكان املهاجريــن والســكان الليبيــن 

ــة  ــوءا نتيج ــع س ــد 19، وزاد الوض ــة بكوفي ــدات املرتبط ــبب التقيي بس

ــاع املشــّط للســلع األساســية.  لارتف

ــن  ــة. إالّ أّن املهاجري ــرة الدراس ــة ف ــتقرّا طيل ــي مس ــع األمن وكان الوض

ــرّاء  ــن ج ــية م ــم األساس ــة احتياجاته ــل تلبي ــن أج ــون م ــوا يكافح كان

ــد  ــل أح ــذي ميثّ ــاء ال ــال البن ــغيل يف مج ــن التش ــص مواط ــاق ونق اإلغ

ــار. وانطاقــاً مــن  أهــّم القطاعــات املشــّغلة للمهاجريــن يف قــر األخي

ــم ضــّد  ــة التطعي ــن إىل حمل ــّم ضــّم املهاجري شــهر أغســطس 2021، ت

ــد 19.  كوفي

جنوب ليبيا

القطرون 

انخفــض عــدد املهاجريــن املتواجديــن يف القطــرون بنســبة 32 يف املائــة 

مــن 15.655 مهاجــرا يف الجولــة 37 إىل 10.618 يف الجولــة 38. 

ــة  ــن الرق ــات ع ــك باغ ــت هنال ــن، كان ــن امليداني ــا للماحظ ووفق

ــال  ــن خ ــمل مهاجري ــاحنة ش ــادث ش ــب ح ــار إىل جان ــاق الن وإط

ــة. ــمولة بالدراس ــرة املش الف

ــودان  ــن الس ــرون م ــن يف القط ــن املوجودي ــل املهاجري ــدر أص  وينح

ــة. وتعتمــد نســبة كــربى منهــم عــى  والتشــاد والنيجــر بصــورة غالب

ــب  ــة لكس ــات الفاحي ــع املنتوج ــى بي ــي أو ع ــل اليوم ــرص العم ف

ــرزق.  ال

سبها 

ارتفــع عــدد املهاجريــن املتواجديــن يف ســبها ارتفاعــا ملحوظــا خــال 

الجولــة 38 )مــن 27.400 مهاجــرا يف الجولــة 37 إىل 35.788 يف الجولــة 

.)38

ــّل  ــة يظ ــع يف املدين ــإّن الوض ــن ف ــن امليداني ــا للماحظ ــه وفق إالّ أنّ

ــن  ــاغ ع ــم اإلب ــد ت ــن. وق ــن املهاجري ــد م ــبة إىل العدي ــا بالنس صعب

حــوادث مــن قبيــل الرقــة املســلّحة وخطــف املهاجريــن مــن أجــل 

ــة أخــرى. ــب أنشــطة إجرامي ــة إىل جان ــب الفدي طل

 هــذا وتشــكو بلديــة ســبها أيضــا مــن تباطــؤ اقتصــادي أثّر يف الســكان 

مــن الليبيــن واملهاجريــن عــى حــّد الســواء، ولكــن عــى املهاجريــن 

الذيــن وصلــوا إىل ليبيــا مؤّخــرا بشــكل أكــرب. وأشــار املاحظــون 

ــذاء  ــف الغ ــاع تكالي ــن ارتف ــون م ــن يعان ــون إىل أّن املهاجري امليداني

ــة، عــاوة عــى تكاليــف االســتئجار. ــة الصحي والرعاي

ويف شــهر ســبتمرب، أصــدر مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية تقريــرا 

ــة  ــث أّن املنطق ــبها حي ــاين يف س ــع اإلنس ــور الوض ــن تده ــّدث ع تح

تعيــش عــى وقــع انقطــاع مطــّول للتيــار الكهربــايئ ونقــص يف الوقــود 

ــى  ــبتمرب ع ــهر س ــية. ويف ش ــلع األساس ــعار الس ــّط ألس ــاع مش وارتف

ســبيل املثــال، تــم إيقــاف العمــل يف مركــز العــزل يف ســبها ويف إجــراء 

تحاليــل كوفيــد 19 بســبب نقــص يف الوقــود. 

غرب
56%

27%17%
جنوب شرق



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 17مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 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 14 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 عربوا من خالها، مبن فيهم جميع املهاجرين الذين جاؤوا من

النيجر ومن بوركينا فاسو وغانا ونيجريا

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

بلــدان. ويبــّن هــذا القســم املســارات الرئيســية الكــربى التــي يســلكها 

املهاجــرون مــن مختلــف البلــدان نحــو ليبيــا. ويســتند هــذا التحليــل 

إىل 20.701 مقابلــة فرديــة كميــة مــع املهاجريــن يف أبرز املواقــع ومنها 

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

الخاصــة مبصفوفــة تتبــع النــزوح فيــا بــن شــهري ينايــر وســبتمرب مــن 

ســنة 2021(.

ينحــدر أصــل األغلبيــة العظمــى مــن املهاجريــن املتواجديــن يف ليبيــا 

مــن بلــدان الجــوار، ويــأيت ذلــك نتيجــة لشــبكات الرابــط والقرابــة التي 

ــاوة  ــارة، ع ــري والتج ــل الب ــل التنق ــن بفض ــرور الزم ــرب م ــأت ع نش

عــى التبــادالت الثقافيــة واالجتاعيــة بــن ســكان ليبيــا وســّكان دول 

الجــوار. 

15% - 5

5% - 1

أقل من 1%

أكثر من 20%

20% - 15

تنویھ

الفترة المشمولة بالتقریر

ھــذه الخریطــة ھــي لغــرض التوضیــح فقــط. األســماء

 

والحــدود فــي ھــذه الخریطــة ال تعنــي إقــرارا أو قبــوال

 

رسمیا من المنظمة الدولیة للھجرة
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 18مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

  مسارات الهجرة إىل ليبيا: التحليل والتوّجهات

يبــّن هــذا القســم مــن التقريــر مختلــف املســارات التــي 

ســلكها املهاجــرون )أي عــرب البلــدان التــي عربوهــا قبــل 

الوصــول إىل ليبيــا( ونســب املهاجريــن الذيــن اســتخدموا 

هــذه املســارات وفقــا لبلــدان األصــل. 

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

ــن والعــدد اإلجــايل  كل مســار، وســائل تنقــل املهاجري

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

(

458$

714$

ليبيا

 تونس

جّوابرّا

90% 10%17%76%

الجزائر

1,764

 بنغ�دش

68%

32%
81%

 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

19% 25% 56%

نقل خاّص

 بوركينا فاسو

4,962

86%

مهاجرا

 ليبيا

868$

642$

900$

1.500$

النيجر

 النيجر

 تونس

ما£

95%

4%

1%

1%*

 نقل عمومينقل خاّص

 برّا

16% 84%

3,332$

3,146$

3,803$

2,931$

ليبيا  تركيا

 تركيا

 م¤

  ا§مارات العربية ا�تحدة

*

*

23,032

24%

17%

20%

39%

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%

18%

13% 6%6%

نقل عمومي أو خاّص

13%

النيجر الجزائر



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 19مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

جّوا

 برّا

 برّا

 مشيا أو أخرى

1%

 أخرى

30% 69%17%19%64%

 تشاد

83,894 

 السودان

م�

108,152

20%12%1% 56%6%43%

583$

625$

98%

2%

855$

2,600$

89%

6%

1,976$ 5%

*

999$

868$

952$

674$

 النيجر

النيجر

 برّا

2%

1%

51%

 أخرى برّا

2% 25% 73%

29% 71%

 ما�

24,910

 النيجر

122,364

38%

73%

17%

6%

554$

493$

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

*

*

11%

مشيا

51%

47%

61% الجزائر



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 20مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 ليبيا

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

السعودية والنيجر وتونس وجنوب السودان وكينيا و جمهورية أفريقيا الوسطى

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

والسودان وبوركينا فاسو وتونس وتركيا والكام�ون والجزائر والسودان

جّوا

ليبيا

7%

4%

85%

13%

6%

 جوا أو أخرىبرا

1% 31% 68%

جّوا 24% 66%

49%

28%

 نيج�يا

39.348

 السودان

 تونس

5.238

20%22% 57%

44%

58%

1,087$

1,213$

1,013$

 النيجر

*

90%

3%
الجزائر

796$

741$
تشاد

86%

238$ 100%

11%
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

7%

977$
*

3%

أخرى

1%

 (

مهاجرا 

 النيجر

 نقل عمومينقل خاّص

مهاجرا 92.155

مهاجرا 

ليبيا

 نقل عمومينقل خاّص

* 

 

* 

برا

برا



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 21مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 الصورة: يف متابعة لليوم العاملي ملكافحة االتجار بالبر، عقدت املنظمة
 الدولية للهجرة حدثا استمّر ليومن يف طرابلس وضّم مجموعة من قادة
 مجتمعات املهاجرين ومن الناجن من االتجار بالبر من أجل التناقش

 حول طرق مكافح االتجار   بالبر يف ليبيا. وأجري نشاط يستند إىل
.الفنون لفائدة األطفال والنساء الناجن من االتجار بالبر

روند الحارس/ املنظمة الدولية للهجرة 2021 ©

 التحليل القائم عى
 املناطق



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 22مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 تحليل المناطق - التوزيــــع
ي ليبيا وفقا للمناطق )باالستناد إىل

ي 15 أعداد المهاجرين �ف
 الرسم البيا�ف

 )بيانات تتبع التنقل

ي المناطق
 من المهاجرين متواجدين �ف

 الساحلية من طرابلس وأجدابيا ومرصاته
 وبنغازي والزاوية

51%

عــى غــرار التقاريــر الســابقة، تواجــد أكــر مــن نصــف عــدد املهاجريــن 

الذيــن شــاركوا يف الدراســة فيــا بــن شــهري يوليــو وســبتمرب مــن ســنة 

2021 يف غــرب ليبيــا )نســبة 56 يف املائــة(، بينــا كانــت نســبة تقــارب 

الثلــث يف الــرق )27 يف املائــة( ونســبة تقــّل عــن الخمــس يف الجنــوب 

)17 يف املائــة(.

ــس  ــن طرابل ــاحلية م ــق الس ــن يف املناط ــدد املهاجري ــف ع ــوزّع نص وت

)15 يف املائــة( وأجدابيــا )9 يف املائــة( ومراتــه )11 يف املائــة وبنغــازي 

)8 يف املائــة( والزاويــة )8 يف املائــة(. وعــى ســبيل املقارنــة، أجــرت 

املنظمــة الدوليــة للهجــرة تقييــا حديثــا لســوق العمــل وكان مــن بــن 

مســتخلصاته وجــود 62 يف املائــة مــن اليــد العاملــة مركّــزة يف األوســاط 

ــب.  ــه واملرق ــريب ومرات ــل الغ ــازي والجب ــس وبنغ ــة لطرابل الحري

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

ــة  ــوايل 64 يف املائ ــكن ح ــنة 2021، يس ــن س ــبتمرب م ــو وس ــهري يولي ش

ــّدر وجــود نســبة  ــل، يق ــة. ويف املقاب ــن يف مناطــق حري ــن املهاجري م

تزيــد عــى 90 يف املائــة مــن الســكان الليبيــن يف كــربى املراكــز الحريــة 

ــه  ــس ومرات ــل طرابل ــن قبي ــط، م ــض املتوس ــر األبي ــداد البح ــى امت ع

ــازي.  وبنغ

نسبة المهاجرينعدد المهاجرينالمنطقة
%90.95415 طرابلس
%69.30811مرصاته
%57.3559أجدابيا
%48.6438بنغازي
%47.2588 الزاوية
%38.2276الجفارة
%36.0536سبها

%29.6025المرقب
%28.5885مرزق
%26.5994زوارة

ي %24.2254 الجبل الغرب 
%15.0002 الكفرة

%14.8252وادي الشاطئ
%14.3302درنة
ق %11.9482طب 
%10.3982رست
%9.9032المرج

%9.8552 أوباري
%9.7502 الجفرة

%8.9001 الجبل األخرصر
%5.4911 نالوت
%2.9160 غات

%610.128100المجموع



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 23مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 تحليل المناطق - جنسيات المهاجرين

ف أبرز 4 جنسيات للمهاجرين وفقا للمناطق   ي 16 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 ــن جائحــة كوفي ــم م عــى الرغ

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 

 .)16

 تظهــر الخريطــة أدنــاه أبــرز أربــع جنســيات للمهاجريــن وفقــا 

ــة 38  ــات الجول ــتناد إىل بيان ــك باالس ــا وذل ــق ليبي ــا يف مناط لتوزيعه

التــي جمعــت خــال شــهري يوليــو وســبتمرب 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

الغــريب ووادي الشــاطئ وغــات مــن البلــد املجــاور النيجــر.  ويشــّكل 

املهاجــرون الوافــدون مــن تشــاد والســودان أكــرب مجموعــة مــن 

املهاجريــن املوجوديــن يف منطقــة الكفــرة التــي تحــّد تشــاد والســودان 

ــاين  ــن مــن تشــاد فقــد شــّكلوا ث مــن الشــال. وبالنســبة إىل املهاجري

ــة مثــل  ــة والغربي أكــرب مجموعــة مــن املهاجريــن يف املناطــق الجنوبي

مــرزق والجفــرة وميثـّـل املهاجــرون املريــن أهــّم فئــة مــن املهاجريــن 

يف املناطــق الجنوبيــة والغربيــة مــن ليبيــا عــى غــرار الجبــل األخــر 

ودرنــة واملــرج وطــربق وبنغــازي.  وفيــا يخــّص املهاجريــن الوافديــن 

مــن تونــس ومــن الجزائــر فهــم ال ميثّلــون أغلبيــة املهاجريــن يف 

ــي  ــة أو ه ــاوز 1 يف املائ ــبتهم ال تتج ــل إّن نس ــة، ب ــق الحدودي املناط

ــا(.  ــة تباع ــة و 0.3 يف املائ ــك )1 يف املائ ــن ذل ــّل م أق

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

30%
30%
18%
5%

59%
17%
15%
5%

38%
12%
11%
9%

14%
13%
12%
11%

44%
21%
11%
10%

43%
19%
10%
6%

45%
10%
8%
7%

النيجر
تشاد

نيجيريا
مصر

20%
16%
14%

مصر

تشاد
السودان

النيجر

30%
30%
18%
5%

22%
17%
13%
11%

16%
13%
11%
11% 21%

16%
15%
12%

55%
7%
7%
5%

59%
17%
10%
8%

60%
16%
5%
4%

52%
17%
14%
7%

60%
22%
8%
8%

55%
20%
8%
8%21%

19%
14%
10%

20%
19%
17%
10%

مصر
النيجر
مالي
تشاد

35%
25%
12%
8%

20%
12%
12%
11%

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

نيجيريا
مصر
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

غانا
مصر

السودان

النيجر
غانا

نيجيريا
مالي

النيجر
مالي

موريتانيا
نيجيريا

النيجر

نيجيريا

تشاد
السودان

تشاد
السودان

مصر
غانا

تشاد

بنغالديش
مصر

السودان
النيجر

مالي
مصر

غانا

20%



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 24مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 تحليل مناطق األصل

ي ليبيا
ي 17 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: 1.235 مهاجرا من ذوي جنسيات تعت�ب من ب�ي

عــى الرغــم مــن الجائحــة، ال يــزال املهاجــرون الوافــدون مــن بلــدان 

ــي  ــا مــر والســودان( يشــّكلون حــوايل ثلث ــا فيه ــا )مب شــال أفريقي

ــن  ــا كان املهاجري ــا )%62( بين ــن يف رشق ليبي ــن املتواجدي املهاجري

الوافديــن مــن بلــدان جنــوب الصحــراء الكــربى )مثــل النيجــر وتشــاد( 

ــبة 85%  ــا )بنس ــرب ليبي ــوب وغ ــن يف جن ــن املركّزي ــة املهاجري أغلبي

ــدول  ــل   يف الج ــق أص ــيم مناط ــفله تقس ــدون أس ــا(. تج و%61 تباع

ــق  ــا للمناط ــن وفق ــل املهاجري ــق أص ــل ملناط ــيم الكام ــاه التقس أدن

ــاين 17(.  ــة )الرســم البي الليبي

يــربز التحليــل أّن الصــات املشــركة وشــبكات القرابــة متيّــز الهجــرة إىل 

ليبيــا وأنّهــا قــد تطــورت مبــرور الزمــن عــرب الهجــرة الدائريــة للســكان 

مــن خــال بلــدان الجــوار. ويوجــد عديــد مــن العوامــل التــي تتصــل 

بقــرار الهجــرة مــن بينهــا الشــبكات االجتاعيــة. وقــد أبــرزت املقابــات 

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

ــن  ــن كل أربعــة مهاجري ــة مــن ب ــو وســبتمرب أّن ثاث ــن شــهري يولي ب

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 الهجريــة.

#%#%
%1          432%8       1,669الجبل األخضر

%12       5,371%0           -الكفرة
%3       1,380%5       1,083المرج
%25     11,088%36       7,031بنغازي
%3       1,402%6       1,181درنة

%52     22,730%36       7,175أجدابيا
ق %3       1,127%8       1,635طبر

19,774     12%43,530     26%
%8       7,303%16          374الجفرة
%3       2,691%0               1غات
%29     24,853%1             34مرزق
%34     29,717%77       1,825سبها
%10       8,950%4          103أوباري

%15     13,279%2             48وادي الشاطئ
2,385       2%86,793     85%

ي %7     14,213%2          839الجبل الغربر
%12     25,301%5       1,732الجفارة
%8     16,519%6       1,875المرقب
%15     31,734%10       3,304الزاوية
%21     44,640%18       6,121مضاته
%2       3,468%1          212نالوت
%2       3,585%10       3,484رست

%26     53,709%43     14,616طرابلس
%8     16,688%5       1,810زوارة

33,993     10%209,857  61%
56,152     9%340,180  56%

ق ليبيا المجموع بالنسبة إىل شر

المنطقة 
بما )المهاجرون من آسيا 
ق األوسط (فيها الشر

المهاجرون من جنوب 
ى الصحراء الكبر

ق ليبيا رسر

جنوب ليبيا

المجموع بالنسبة إىل جنوب ليبيا

غرب ليبيا

المجموع بالنسبة إىل غرب ليبيا
المجموع بالنسبة إىل ليبيا



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 25مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

ى  المهاجرون الوافدون من شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الك�ب

ى  ي 19 نسبة المهاجرين الوافدين من شمال أفريقيا ومناطق الجنوب الصحراء الك�ب
 الرسم البيا�ف

ى ي 18 المهاجرون الوافدون من جنوب الصحراء الك�ب
 الرسم البيا�ف

 أفريقيا

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

زالــت النســبة الكــربى مــن املهاجريــن )نســبة 56 يف املائــة أو 340.180 

مهاجــرا( املتواجديــن يف ليبيــا تتمثّــل يف املهاجريــن الوافديــن مــن 

جنــوب الصحــراء الكــربى أفريقيــا.  ويشــّكل املهاجــرون الوافــدون 

مــن النيجــر )نســبة %36( ومــن تشــاد )بنســبة %25( أبــرز جنســيتن 

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

ــاين 18(. ــم البي ــا )الرس ليبي

وعــى منــوال الجولــة 37، اســتمّر عــدد املهاجريــن الوافديــن مــن 

ــا يف االرتفــاع ارتفاعــا طفيفــا يف الفــرة  ــا إىل ليبي غــرب ووســط أفريقي

املشــمولة بالدراســة يف مقارنــة بشــهري مايــو ويونيــو مــن ســنة 2021. 

غــر أّن عــدد املهاجريــن الوافديــن مــن النيجــر قــد انخفــض قليــا يف 

مقارنــة بالجولــة الفارطــة مــن تجميــع البيانــات. وخــال شــهر يوليــو، 

ــت مغلقــة  ــزوح يف النيجــر أّن الحــدود كان ــع الن ــة تتب ــادت مصفوف أف

وأن نقــاط التفتيــش قــد تــم تعزيزهــا بضبّــاط الرطــة مــن أجــل منــع 

األنشــطة اإلجراميــة. أّمــا يف شــهر أغســطس فقــد تــم إنشــاء حاجــز أمام 

دخــول ســبها والخــروج منهــا نتــج عنــه انخفــاض يف التدفقــات يف نقــاط 

ســيغيدين ومادامــا التــي تســّجل التنقــات عــرب الحدوديــة مــن ليبيــا 

وإليهــا. ويعــرب معظــم املهاجريــن مــن غــرب ووســط أفريقيــا النيجــر 

للوصــول إىل ليبيــا. 

غانا

� ما

 نيج�يا

تشاد

 النيجر

الصومال

123,364

83,894

39,948

26,943

24,910

5,830

تشاد

النیجر

غانا
ساحل العاج

نیجیریا

السنغال

مالي

غینیا

الصومال

بوركینا فاسو
اریتریا

اثیوبیا

مصر

السودان

المغرب
الجزائر

تونس

51%

43%

2%
1%

2%

25%
36%

8%
1%

12%

2%

7%

1%

2%

1%
 1%

1%

340,180
دول جنوب الصحراء

212,561
دول شمال أفریقیا

موریتانیا
1%

1%
زامبیا



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 26مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

ي 21 نسبة المهاجرين وفقا لجنسياتهم
 الرسم البيا�ف

ي 20 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 %51( والســودان )بنســبة 

ــاءت  ــة(. وج ــبة 6 يف املائ ــر )بنس ــرب والجزائ ــس واملغ ــن تون %43( وم

نســبة فاقــت ثلــث عــدد املهاجريــن يف ليبيــا مــن شــال أفريقيــا )35 يف 

ــة أو 212.561 مهاجــرا(.  املائ

ــا  ــال أفريقي ــن ش ــن م ــن الوافدي ــايل للمهاجري ــدد اإلج ــّل الع ــا ظ ك

مســتقرّا إىل حــّد كبــر يف مقارنــة بالجــوالت الســابقة. وخــال فــرة 

ــد 19 يف شــهر  ــة مــن كوفي ــاد يف موجــة ثالث ــع دخــول الب الدراســة، وم

يوليــو، أغلقــت جميــع املنافــذ الحدوديــة الربيــة والحدوديــة مــع تونــس 

ــبتمرب. ــهر س ــف ش ــة منتص إىل غاي

نسبة المهاجرينعدد المهاجرينالجنسية

%20             122,364النيجر
%18             108,152مرص

%15               92,155السودان
%14               83,894تشاد

يا %6               39,348نيجير
%4               26,943غانا

%4               24,910مالي 
%4               23,032بنغالدش

%4               22,124سوريا
ن %1                 6,491فلسطير
%1                 5,830السنغال
%1                 5,659الصومال
%1                 5,255المغرب
%1                 5,235تونس
%1                 5,116أخرى
%1                 5,043غينيا

%1                 4,962بوركينا فاسو
يا %1                 4,910إريير

%1                 3,453موريتانيا 
%0.5                 2,920كوت ديفوار

%0.5                 2,870باكستان
%0.3                 2,044إثيوبيا
%0.3                 1,888زامبيا

%0.3                 1,764الجزائر
ون %0.2                 1,394الكامير

%0.2                 1,338جنوب السودان 
%0.2                 1,034غامبيا

%%112288110000,,661100المجموع

الجزائر

تونس

ا�غرب

 السودان

 م�

17%

5,255

5,235

1,764

108,152

92,155



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 27مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

ق األوسط  المهاجرون من آسيا وال�ش

ق األوسط وجنوب آسيا ي 23 نسبة المهاجرين الوافدين من ال�ش
 الرسم البيا�ف

ي 22 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 املائة( 

أو الــرق األوســط )5 يف املائــة( خــال الجولــة 38 )9 يف املائــة أو 

ــادش  ــوريا وبنغ ــن س ــة م ــاءت األغلبي ــد ج ــرا(. وق 56.152 مهاج

بعــدد 23.032 مهاجــرا 22.124 مهاجــرا تباعــا )مبــا فيهــم الجئــن( 

املائــة.  هــذا ومثّــل املهاجــرون مــن  أي بنســبتي 41 و39 يف 

ســوريا وبنغــادش نســبة 4 يف املائــة مــن إجــايل عــدد املهاجريــن 

املتواجديــن يف ليبيــا لــكّل جنســية منهــا. وباإلضافــة إىل ذلــك، تــم 

إحصــاء 6.419 مهاجــرا عرّفــوا عــن أنفســهم بكونهــم فلســطينيون 

)12 يف املائــة( باإلضافــة إىل نســبة 5 يف املائــة وافــدة مــن باكســتان 

ــرا(. )2.870 مهاج

جمهورية الكونغو

 جمهورية افريقيا
الوسطى

الدقراطية 

بوركينا فاسو

ساحل العاج

سوريا

فلسطيني�
باكستان

بنغ�ديش

5%
12%

41%

39%

56,152
ال�ق ا�وسط

و أسيا

بنغ�دش

 سوريا

فلسطينيون

باكستان

دول أخرى

2,870

921

23,032

22,124

6,491



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 28مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

.

 يف شهر سبتمرب واصلت الفرق املتنّقلة الخاّصة مبوارد املهاجرين
 وآلية االستجابة يف توزيع املساعدات لفائدة املهاجرين يف ليبيا.
 ويف عن زارة، تلّقى املهاجرون رعاية صحية ومستلزمات نظافة

 صحية فضا عى مجموعات غذائية ومعلومات حول مخاطر
الهجرة غر النظامية

مؤيد الزغداين/ املنظمة الدولية للهجرة 2021 ©

. 



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 29مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 الحوادث البحرية

ي 24 الوصول إىل  إيطاليا ع�ب المسار المركزي للبحر األبيض المتوسط2021/ 2019/2020  
الرسم البيا�ف

ي 25 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 46.626 مهاجــرا إىل إيطاليــا ومالطــة عــرب البحــر 

ــنة 2021  ــن س ــبتمرب م ــر و30 س ــن 01 يناي ــا ب ــض املتوســط في األبي

وهــو مــا يشــّكل ارتفاعــا بأكــر مــن الضعــف يف مقارنــة بآخــر جولــة 

ــو  ــة 37، يوني ــة الجول ــع نهاي ــردا م ــات )20.782 ف ــع البيان ــن تجمي م

2021(. وحــوايل نفــس العــدد مــن املهاجريــن )25.844 مهاجــرا( قــد 

ــنة  ــن س ــبتمرب م ــو وس ــهري يولي ــن ش ــة ب ــا ومالط ــوا إىل إيطالي وصل

2021 وهــو عــدد مقــارب لعــدد املهاجريــن الذيــن وصلــوا إىل إيطاليــا 

ــن ســنة 2020.  ومالطــة خــال أول تســعة أشــهر م

وقــد كان عــدد املهاجريــن الوافديــن إىل إيطاليــا ومالطــة عــرب البحــر 

أعــى باســتمرار يف ســنة 2021 يف مقارنــة بســنة 2019 أو بســنة 

ــر حديــث  ــاين 24(. ووفقــا لتقري ــر )الرســم البي ــذ شــهر فرباي 2020 من

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة للهجــرة، أغلبيــة املهاجريــن الذيــن وصلــوا 

إىل إيطاليــا عــرب البحــر خــال النصــف األول مــن ســنة 2021 كانــوا قــد 

ــة(، فيــا غــادرت  ــة )بنســبة 62 يف املائ انطلقــوا مــن الشــواطئ الليبي

األقليــة مــن تونــس )بنســبة 18 يف املائــة( وتركيــا )بنســبة 14 يف املائــة( 

والجزائــر )بنســبة 2 يف املائــة( واليونــان )بنســبة 2 يف املائــة( أو مــر 

ــة(.  )بنســبة 2 يف املائ

ويف مقارنــة بذلــك كانــت تونــس أبــرز بلــد ســافر انطاقــا منــه 

لجميــع حــاالت  املائــة  )بنســبة 43 يف  املهاجــرون يف ســنة 2020 

إيطاليــا(.  إىل  الوصــول 

عمليات اإلنقاذ يف البحر

ــا يف  ــم يف ليبي ــر وإنزاله ــرا يف البح ــوع 25.823 مهاج ــاذ مجم ــم إنق ت

ســنة 2021 وإىل غايــة يــوم 2 أكتوبــر. ومــن بــن مــن قــام خفــر 

الســواحل الليبــي بإرجاعهــم إىل الشــواطئ، كان هنالــك 22.950 رجــا 

و1.778 امــرأة و934 طفــا.  )فيــا كان نــوع جنــس وعمــر 161 فــردا 

ــر(. غــر متوفّ

الغرق يف البحر

غــرق مــا ال يقــّل عــن 1.118 مهاجــرا يف الشــواطئ الليبيــة خــال ســنة 

2021 و إىل حــّد هــذا التاريــخ، وقــد ســّجلت 349 حالــة غــرق فيــا بــن 

أشــهر يوليــو وأغســطس وســبتمرب. 
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 38 ف 30مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 المنهجية

ي أرقام
 تجميع المنظمة الدولية للهجرة للبيانات �ف

4828

      تغطية
100%

76  
باحث

3 
 قادة فرق

                                      تعريف المهاجر

الجولة 36، دراسة رصد التدفق

5 
كاء منفذين  رسش

ي الدراسة
 مهاجرًا شارك �ن

42 
نقطة رصد تدفق الهجرة

ي ليبيا
ي 10 مناطق �ن

نشطة �ن

متثّــل حزمــة معلومــات الهجــرة الخاصــة مبصفوفــة تتبــع النــزوح 

ــة برصــد  ــة للهجــرة املتعلق ــة الدولي ــات املنظم ــن عملي جــزءا م

تدفــق الهجــرة واملســّخرة مــن أجــل توفــر معلومــات منتظمــة 

ــا. ــا منه ــا، عربهــا وانطاق حــول الهجــرة إىل ليبي

ــات  ــا إىل البيان ــرة يف ليبي ــاص بالهج ــر الخ ــذا التقري ــتند ه  ويس

ــطة  ــف أنش ــرب مختل ــزوح ع ــع الن ــة تتب ــا مصفوف ــي جمعته الت

تجميعهــا للبيانــات. هــذا وتســتمّد أعــداد املهاجريــن اإلجاليــة 

ــا  ــل( مب ــع التنق ــن أداة تتب ــتقاة م ــات املس ــن البيان ــا م وتحاليله

)الخاصــة  للمناطــق  القطاعــات  املتعــددة  التقييــات  فيهــا 

مبصفوفــة تتبــع النــزوح والتــي تحــي األرقــام اإلجاليــة للســكان 

يف ليبيــا ومــن ضمنهــم املهاجريــن وتســاعد يف بيــان االحتياجــات 

اإلنســانية ذات األولويــة عــرب مقابــات تُجــرى مــع املزوديــن 

الرئيســين للبيانــات عــى مســتوين جغرافيــن مختلفــن؛ مســتوى 

املناطــق( املســتوى اإلداري 2: منطقــة )والبلديــات( املســتوى 

اإلداري 3: البلديــة.

ــرى  ــب أخ ــرة وجوان ــارات الهج ــل مس ــم تحلي ــبة إىل قس وبالنس

مــن الهجــرة كذلــك، مبــا فيهــا مواطــن ضعــف املهاجريــن 

واحتياجاتهــم اإلنســانية، فهــي تعتمــد أساســا عــى البيانــات 

الجزئيــة التــي تســتقى عــرب اجــراء مقابــات كميّــة مــع املهاجريــن 

ــة،  ــل حــول املنهجي ــن التفاصي ــد م ــق وملزي يف إطــار رصــد التدف

الوضــع الحــايل يف ليبيــا، قواعــد البيانــات وأكــر مــن ذلــك، الرجــاء 

ــت. ــرب اإلنرن ــزوح ع ــع الن ــة تتب ــع مصفوف ــارة موق زي

تعتــرب املنظمــة الدوليــة للهجــرة مصطلــح ‘املهاجــر’ مصطلحــا شــاما 

ال يُعــرّف وفقــا للقانــون الــدويل ويعكــس الفهــم املشــرك حــول 

شــخص انتقــل بعيــدا عــن مــكان إقامتــه املعتــاد، ســواء داخــل 

حــدود البلــد الواحــد أو خــارج حــدود دوليــة، بصفــة مؤقتــة أو 

دامئــة وألســباب متنوعــة. ويضــّم هــذا املصطلــح عــددا مــن الفئــات 

القانونيــة لألشــخاص تحــّدد بدقّــة وهــي العالــة الوافــدة وأشــخاص 

ــن  ب ــن املهرَّ ــل املهاجري ــة مث ــة قانوني ــم بصف ــة تنقاته ــّدد نوعي تح

ــدويل تعريفــات لوضعياتهــم  ــون ال ــدد القان ــن ال يّح واألشــخاص الذي

ــق  ــل تحقي ــن أج ــن وم ــاّب الدولي ــل الط ــم مث ــائل تنقاته أو لوس

هــدف تجميــع البيانــات حــول الهجــرة، تعــرّف إدارة األمــم املتحــدة 

ــه “ أي  للشــؤون االقتصاديــة واالجتاعيــة »املهاجــر الــدويل« عــى أنّ

شــخص يغــّر بلــد إقامتــه املعتــادة” ( إدارة األمــم املتحــدة للشــؤون 

 (  32 الفقــرة   (  1998 حــول  توصيــات  واالجتاعيــة،  االقتصاديــة 

ــة 1. ــة، املراجع ــرة الدولي ــة بالهج ــات املتعلق اإلحصائي

ــن” يف  ــن الدولي ــار إالّ ‘املهاجري ــن االعتب ــذ بع ــر ال يأخ ــذا التقري ه

ــاه.  ــم أع ــا لتعريفه ــا وفق ليبي



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

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

ّ
األدل عىل   القائمة 

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