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أبرز النتائج

تغطية مجيع املناطق 100%
 محلّة من أصل

100%  
من البلديات

 مقابلة أجريت مع املزودين املهاجرون موجودون يف

   الرئيسيني للمعلومات
2,505 

 نسبة البالغني نسبة األطفال
93% 7% 

 أطفال مصحوبون
 بذويهم

26% 74% 

 الرتكيبة الدميغرافية

 نساء
10% 

 رجال
90% 

  مقابلة أجريت مع املهاجرين 15,800

نوع املسكن

مسكن مستأجر يتوّل املهاجر دفع اإليجار بنفسه

مسكن مستأجر يتوّل املشّغل أو الغري دفع اإليجار

مسكن جامعي غري نظامي

 اإلقامة يف مكان العمل

 مساكن أخرى

63%

13%

13%

8%

3%

 أبرز ثالث مناطق أصل
(وفقا لنسبة املهاجرين)

63%

29%

8% آسيا والرشق األوسط

شامل أفريقيا

جنوب الصحراء الكربى

ية
س

رئي
 ال

ت
سيا

جن
 ال

النيجر

39>
جنسية

 التحويالت املالية
 املتوسط الشهري

دوالرا أمريكيا 

20%

15%

15%

12%

8%

 

مهاجرا موجودا يف ليبيا

636,426
 

 عىل األقّل
 مرص

تشاد

السودان

نيجرييا

  أطفال غري
 مصحوبني بذويهم

 الحالة الوظيفية

     نسبة املهاجرين الذين يشتغلون          

%22   نسبة املهاجرين الذين ال يشتغلون
 78%

160

 تكاليف السكن
 املتوسط الشهري

دوالرا أمريكيا  66

567667

(استبيانات رصد التدفق يف سنة 2019)

الجولة 27، تتبع التنّقل

(الجولة 27) 
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 ملحة عاّمة

 الخريطة 1. توّزع املهاجرين يف مناطق ليبيا

 CONTEXT

 مناطق األصل

 وفيام يتعلّق باالحتياجات اإلنسانية، ال زال الوصول إىل الخدمات الصحية التحدي األّول الذي يواجه املهاجرين يف ليبيا. وفيام بني شهري يناير وسبتمرب من سنة 2019، 

أجريت مقابالت مع أكرث من 8.700 مهاجر بشان دراسة الصحة يف إطار رصد تدفق الهجرة. ومن بني مستخلصات هذه الدراسة أّن نسبة 75 يف املائة من املستطلعني 

لديهم إمكانية وصول محدودة إىل منعدمة متاما إىل الخدمات الصحية يف ليبيا عندما يحتاجون إليها. ويواجهون تحديات يف الوصول إىل مثل الخدمات يف جنوب البالد 

خاّصة. واستنتجنا أيضا أّن املجتمعات املضيفة تُصارع هي األخرى يف سبيل توفري احتياجاتها من املرافق الصحية، إالّ أن معاناة املهاجرين تفوق معاناتهم مبواجهتهم 

إشكالية إضافية عن اإلشكاليات التي تواجه السكان الليبيني.  هذا وقد  أجري تقييم األمن الغذايئ للمهاجرين بصفة مشرتكة بني مصفوفة تتبع النزوح وبرنامج الغذاء 

العاملي و كشف عن مستويات مقلقة من انعدام األمن الغذايئ التي يشكو منها ثلث املهاجرين املستطلعني يف ليبيا يف صفوف املهاجرين العاطلني عن العمل أو من 

جاؤوا حديثا إىل ليبيا. 

ومن بني 15.800 مهاجرا أجرى  باحثو مصفوفة تتبع النزوح مقابالت معهم، وجدنا أن نسبة 78 يف املائة منهم تعمل لدى الغري أو لحسابها الخاص أو هي متارس أنشطة 

وقتية تدّر عليها مدخوال.  وأشار أغلبية املهاجرين العاملني أنّهم يرسلون حواالت مالية إىل بلدانهم األصلية حيث يقّدر معدل الحواالت املرسلة بـ 160 دوالرا أمريكيا.3

2019 نوفمــر   18 يــوم  يف  طرابلــس  يف  الوضــع  بشــأن  املتحــدة  لألمــم  التابــع  األمــن  ملجلــس  ســامه  غّســان  العــاّم  لألمــن  الخــاص  املمثــل  ماحظــات  ليبيــا،  يف  للدعــم  املتحــدة  األمــم    بعثــة 

https://unsmil.unmissions.org/srsg-ghassan-salame-briefing-security-council-18-november-2019

املهاجرون يف ليبيا

 يف غرب ليبيا

يف رشق ليبيا

يف جنوب ليبيا

مهاجرا 636.426

عىل األقّل

مهاجرا 636.426

49% 
26%
25% 

63% 

26%  

 8% 

من جنوب الصحراء الكربى 

  
  من شامل أفريقيا 

من قارة آسيا والرشق األوسط  

الخاّصة البيانات  لتجميع  والعرشين  السابعة  الجولة   أجريت 

 بالهجرة فيام بني شهري أغسطس وسبتمرب من سنة 2019. ومتّكنت

 مصفوفة تتبّع النزوح من  إحصاء ما ال يقّل عن 636.426 مهاجرا

 يعود أصلهم إىل أكرث من 39 دولة مختلفة. قدم أغلبية املهاجرين

 من البلدان املجاورة لليبيا عىل غرار النيجر وتشاد والسودان ومرص

 وهم ميثلون ثلثي نسبة املهاجرين املوجودين يف البالد.   وتتوزّع هذه

الفئة حاليا يف جميع بلديات ليبيا ال 100 ويف داخل 567 محلّة.3

عىل  واملدفعي  الجوي  القصف  استخدام  حاالت  تواصلت  ولقد 

مقربة من املناطق املأهولة باملدنيني وما انفكت هذه الرضبات 

تؤثّر سلباً يف سالمة املدنيني وتهّدد أرواحهم باستمرار حالة النزاع.   

ويف يوم 18 نوفمرب  تعرّض موقع مدين للتصنيع يف جنوب تاجوراء 

يقّل عن سبعة  ال  ما  مقتل  أسفرت عن  عّدة رضبات جوية  إىل 

ساهمت  تحديدا،  أكرث  نحو  وعىل  آخرين*.   35 وإصابة  مدنيني 

هذه الظرفية يف تفاقم حالة الضعف التي يعاين منها املهاجرون 

املجاورة  املناطق  إىل  التنّقل  إىل  دفعهم  ما  وهو  املناطق  بهذه 

بغرب ليبيا وما نتج عنه أيضا انخفاض  يف   فرص كسب الّرزق.3 
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الكفرة
29,678

مرزق
69,929

اجدابیا
70,330

الجفرة
8,550

سرت
6,138

طبرق
7,500

نالوت
9,404

غات
13,765

وادي الشاطئ
5,050

أوباري
11,065

الجبل الغربي
40,138

مصراتة
57,484 درنة

7,190

سبھا
48,690

المرج
8,345

بنغازي
33,720

زوارة
17,187

المرقب
20,075 الجبل األخضر

الجفارة11,025
17,679

الزاویة
42,411

طرابلس
101,073
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تحليل لتدفقات الهجرة وفقا للمناطق
ليبيا  جنوب 

ليبيا  رشق 

ليبيا  غرب 

 مرزق

عقب ترّدي الحالة األمنية يف مرزق خالل األسبوع األول من أغسطس، غادر 

املهاجرون املناطق املتأثرة من النزاع وتوّجهوا إىل سبها وأوباري ووادي عتبة 

والقطرون وغات إىل جانب أحياء أخرى أكرث أمانا يف بلدية مرزق.3 

 غات

ارتفع عدد املهاجرين املوجودين يف غات خالل شهر أغسطس. وقد قدموا 

أساسا من بلدية مرزق وينحدر أصل أغلبيتهم من النيجر.3

 القطرون 
وباملثل، سّجلت حاالت وصول جديدة للمهاجرين من مرزق إىل القطرون بسبب 

االشتباكات الدائرة يف البلدية. ومن جملة املهاجرين الذين فّروا مز مرزق هناك 

من عقد العزم عىل العودة إىل موطنه ومن بدأ رحلة البحث عن مورد لكسب 

الفئة األخرية يستضيفها مهاجرون من نفس جنسيتها  القطرون. هذه  الرزق يف 

يف مساكنهم.3

* لالطالع على مزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل التحديث السريع الذي أصدرته مصفوفة تتبع النزوح حول مرزق عرب الرابط
 https://www.globaldtm.info/libya-murzuq-flash-update-27-august-2019/

طربق 
واستنادا إىل املالحظني امليدانيني، نّفذت  السلطات املحلية عمليات هدفها 

الحّد من أنشطة التهريب وهو ما نتج عنه نقص يف تدفقات الهجرة عرب 

تراخيص  املهاجرين املرصيني مّمن ال ميلكون  أّدى إىل عودة  املدينة. كام 

إقامة إىل بلدهم من قبل السلطات يف رشق ليبيا

جالو
ارتفع عدد املهاجرين الوافدين إىل بلدية جالو فيام بني شهري أغسطس 

مقارنة  املالمئة  واالقتصادية  األمنية  الوضعية  إىل  ذلك  ويُعزى  وسبتمرب 

يف  للمهاجرين  الرزق  كسب  فرص  توفّرت  وقد  ليبيا.  من  أخرى  مبناطق 

مجاالت النقل والخدمات وتجهيز األطعمة والتجارة توفّرا كبريا يف البلدية. 

وكانت الجنسيات السودانية والتشادية واملرصية أبرز الجنسيات املرصودة 

يف جالو

إمساعد
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، مل يتسّنى لعدد كبري من املهاجرين املرصيني 

الدخول إىل ليبيا بصفة يومية عرب نقطة العبور الرسمية للحدود يف امساعد ما 

اضطّر العديد إىل اتخاذ منافذ غري رسمية للوصول إىل ليبيا. هذا وقد قامت 

الحاملني  غري  املرصيني  املهاجرين  بإعادة  أيضا  امساعد  يف  املحلية  السلطات 

لرتاخيص إقامة إىل وطنهم خالل شهري أغسطس وسبتمرب

 أجدابيا
كان الوضع يف البلدية مستقرا وتوفّرت فرص كسب الرزق للمهاجرين ومل ترد 

أيّة إشكاليات أمنية كربى

.

زوارة

أبريل،  التي نشبت يف جنوب طرابلس يف شهر  تبعا لالشتباكات املسلّحة 

ارتفعت تدفقات املهاجرين نحو املناطق املجاورة ومبا فيها زوارة. بعض 

الرزق والبعض اآلخر  البحث عن مصدر لكسب  يريد  من جاء إىل زوارة 

ينوي مواصلة السفر نحو وجهات أخرى

غدامس
كانت تدفقات الهجرة ضعيفة جدا يف غدامس عىل طول الطريق الحدودية بني 

تشديد  إىل  هذا  يُنسب  أن  ميكن  امليدانيني،  للمالحظني  واستنادا  والجزائر.  ليبيا 

املراقبة الحدودية من الجانب الجزائري وإىل الوضعية األمنية املتقلّبة يف جنوب 

ليبيا طيلة فرتة الدراسة

.
.

.

..
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 املهاجرون الوافدون من بلدان أفريقيا إىل ليبيا

 املهاجرون الوافدون من شامل أفريقيا
يشّكل املهاجرون الوافدون من شامل أفريقيا نسبة 26 يف املائة من العدد الجميل 

املرصيون  املهاجرون  ومثّل   .(185.158) ليبيا  يف  أحصيناهم  الذين  للمهاجرين 

نسبة 53 يف املائة منهم. وكانت نسبة املهاجرين التونسيني واملغربيني 3 يف املائة 

لكل جنسية منهام. وكان حّظ املهاجرين الجزائريني نسبة 1 يف املائة

تشاد

النیجر

غانا
ساحل العاج

نیجیریا

السنغال

مالي

غینیا

الصومال

بوركینا فاسو
اریتریا

اثیوبیا

الكامیرون

مصر

السودان

المغرب
الجزائر

تونس

53%

40%

3%
1%

3%

24%
32%

9%
1%

12%

1%

8%

2%

4%

1%
2 %

2%
1%

403,301
دول جنوب الصحراء

185,158
دول شمال أفریقیا

 هذه اخلريطة هي لغرض التوضيح فقط. األمساء الواردة واحلدود املرسومة ال تعين إقرارا أو قبوال رمسيا من املنظمة الدولية للهجرة.

 املهاجرون الوافدون من جنوب الصحراء الكربى
ليبيا خالل  يف  وجودهم  أحصينا  الذين  للمهاجرين  اإلجاميل  العدد  بني  ومن 

جنوب  بلدان  من  منهم  مهاجرا   403.301 أصل  انحدر  الجولةالـ27، 

الصحراء الكربى

التشاد (97.160)، من  النيجر (129.245) ومن  أغلبهم من  أىت     وقد 

نيجرييا (49.283)، من غانا (35.522) ومن مايل (32.518).3

.

.

129,245 

97,160 

49,283 

35,522 32,518 

59,573 

دول أخرىمالي   غانا  نیجیریا   تشاد   النیجر  

98,588 

73,199 

6,435 5,191 1,745 

الجزائر  المغرب   تونس   السودان  مصر   
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جمهورية الكونغو

 جمهورية افريقيا
الوسطى

الدقراطية 

بوركينا فاسو

ساحل العاج

سوريا

فلسطيني�
باكستان

بنغ�ديش

3%
11%

38%

46%

47,638
ال�ق ا�وسط

و أسيا

املهاجرون الوافدون من الرشق األوسط وقارة آسيا إىل ليبيا

 هذه الخريطة هي لغرض التوضيح فقط. األسامء الواردة والحدود املرسومة ال تعني إقرارا أو قبوال رسميا من املنظمة الدولية للهجرة.

  املهاجرون الوافدون من الرشق األوسط وقارة آسيا

من بني 636.426 مهاجرا أحصينا وجودهم يف ليبيا خالل الجولة الـ27، انحدر أصل 

قارة آسيا والرشق األوسط (47.638) ومثّل  بلدان  املائة منهم من  ما نسبته 8 يف 

املهاجرون الوافدون من بنغالدش غالبية هذه الفئة ) ب 21.694 فرد أي ما يساوي 

نسبة 46 يف املائة من املجموع). وشّكل املهاجرون القادمون من سوريا ثاين أبرز 

جنسية (ب 18.195 مهاجرا أي ما نسبته 38 يف املائة من املجموع). وبلغ املهاجرون 

الفلسطينيون نسبة 11يف املائة من إجاميل عدد مهاجري هذه الفئة

واعتُرب املهاجرون القادمون من بلدان أخرى منى قارة آسيا وبلدان الرشق األوسط 

أقلية حيث مل تتجاوز نسبتهم مجتمعني نسبة 5 يف املائة.3

.

.

21,694 

18,195 

5,089 

1,604 1,056 

دول أخرىباكستانفلسطینسوریابنغالدش
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تسلّط الصفحات التالية من التقرير الضوء عىل املسارات التي يسلكها املهاجرون الوافدون من مختلف البلدان للوصول إىل ليبيا. وبني شهر يناير ومنتصف شهر سبتمرب 

من سنة 2019 ، أجرت مصفوفة تتبع النزوح الدراسات لرصد تدفق الهجرة عىل عيّنة من أكرث من 15.800 مهاجرا من بينهم 7.000 فردا كشفوا عن املسارات التي 

اعتمدوها خالل سفرهم إىل ليبيا.

وتعرض الخريطة املوجودة عىل الصفحة التاسعة 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 املسارات ومتثل النسب التي أدرجناها نسب املهاجرين املوافقة لكّل مسار من العدد 

اإلجاميل للمهاجرين.

الرجاء األخذ بعني اإلعتبار أّن الخريطة تقّدم جميع البيانات الخاّصة بالعيّنة املستطلعة وال يتم تقسيمها حسب اجتياز املهاجرين لبلد معّي أو مغادرتهم من ذاك البلد 

باعتباره بلد األصل. وللحصول عىل مزيد من املعلومات حول مسارات الهجرة املقّسمة وفقا لبلد األصل، الرجاء اإلطالع عىل تحليل بلدان األصل يف الصفحتني التاليتني.

مسارات الهجرة
كيف يصل املهاجرون إل ليبيا؟

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

اجتياز بلد عبور. ومل تتجاوز نسبة الذين جاؤوا منهم إىل ليبيا مجتازين الجزائر 

نسبة واحد 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
مبارشة يف  ليبيا  إىل  املرصيني  املهاجرين  املائة من مجموع  نسبة 94 يف  وصلت 

املائة من  السودان.  ووصلت نسبة 2 يف  املائة مجتازة  حني جاءت نسبة 3 يف 

املهاجرين املرصيني عرب تونس جوا لتتوّجه بعدها إىل ليبيا. وقد ذكرت نسبة الـ1 

مكان  إىل  باالستناد  الهجرة  مسارات  وتختلف  أخرى.  مسارات  املتبقية  املئة  يف 

إجراء املقابلة اختالفا كبريا. فمن بني املهاجرين املرصيني الذين متّت مقابلتهم يف 

الرشق، سافرت نسبة 1 يف املائة إىل تونس أّوال ثم إىل ليبيا بينام دخلت نسبة 99 

يف املائة ليبيا مبارشة. وعن املهاجرين املرصيني الذين شاركوا يف الدراسة يف جنوب 

البالد، قدمت نسبة 98 يف املائة منهم إىل ليبيا مبارشة يف حني جاءت نسبة 2 يف 

املائة عرب النيجر. أما بالنسبة للمهاجرين املرصيني ممن قابلناهم يف الغرب، فقد 

جاءت نسبة 9 يف املائة عرب السودان ونسبة 4 يف املائة عرب تونس فيام دخلت 

نسبة الـ86 يف املائة املتبقية ليبيا مبارشة. 

آخر  بلدا  املرصيون  املهاجرون  يعرب  عندما  ملحوظة  بصفة  السفر  كلفة  ترتفع 

باتجاه ليبيا.   بلغت التكلفة املتوسطة للسفر مبارشة إىل ليبيا 750 دوالر أمرييك. 

وأنفق املهاجرون الذين عربوا تونس ضعف املبلغ (1.500 دوالر). أما من عربوا 

السودان فقد أنفقوا 2.500 دوالر أمرييك يف املتوسط.   

      مايل
سلكت أغلبية طفيفة (%44) من املهاجرون الوافدين من مايل الجزائر للوصول 

إىل ليبيا؛  وعربت نسبة 38 يف املائة منهم النيجر نحو وجهتها، بينام اجتازت نسبة 

18 يف املائة بوركينا فاسو ثم النيجر باتجاه ليبيا.

وقد اختلف متوّسط عمر املهاجرين املستطلعني باختالف املسارات التي سلكوها 

وصوال إىل ليبيا حيث اختار املهاجرون األكرب سّنا السفر إىل ليبيا عرب الجزائر وكان 

متوّسط عمر هذه املجموعة 31 سنة. وبلغ متوّسط عمر املهاجرين الذين سافروا 

عرب النيجر 29 سنة بينام كان متوّسط عمر املهاجرين مّمن اختاروا القدوم إىل 

ليبيا عرب بوركينا فاسو ثّم النيجر 27 سنة. 

                 السودان 
أفادت ما نسبته 94 يف املائة من املهاجرين الوافدين من السودان أنها قد وصلت 

إىل ليبيا مبارشة  من بلد األصل يف حني عربت نسبة 5  يف املائة جمهورية تشاد 

باتجاه ليبيا وأفادت النسبة املتبقية أنها قد اجتازت مرص وصوال إىل مقصدها. 

وتختلف املسارات التي يسلكها املهاجرون باختالف مكان اجراء املقابلة معهم يف 

ليبيا. فنسبة 1 يف املائة من املهاجرين الذين أجروا املقابلة يف الرشق قد سافرت 

إىل  املائة مبارشة  ليبيا فيام وصلت نسبة 99 يف  ثّم توجهت نحو  أّوال  إىل مرص 

ليبيا. ووصلت نسبة 28 يف املائة من املهاجرين املستطلعني يف الجنوب إىل ليبيا 

بالنسبة  أما  ليبيا مبارشة.  إىل  املتبقية  املائة  بينام جاءت نسبة 72 يف  عرب تشاد 

إىل املهاجرين الذين أجروا املقابلة يف الغرب فقد اجتازت ما نسبته 2 يف املائة 

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

وجاءت نسبة 97 يف املائة مبارشة إىل ليبيا دون عبور أي بلد آخر.

 تشاد 

من  أقلية  كانت  و  مبارشة  قدموا  تشاد  من  سافروا  الذين  املهاجرين  أغلبية 

املهاجرين من أصل تشادي قد عرب النيجر قبل وصولها إىل ليبيا. وعندما وّجهنا 

إليهم سؤاال حول درجة األمان التي شعروا بها يف أثناء الرحلة أجابت نسبة 28 

يف املائة من املهاجرين من تشاد أنها لك تشعر باألمان خالل سفرها، فيام ذكرت 

نسبة 59 يف املائة أنها قد شعرت بأمان نسبي. أّما عن النسبة املتبقية فقد قد 

أحّست بأمان طيلة الرحلة.
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 مسارات الهجرة

   بنغالدش 

عرب قرابة نصف املهاجرين الوافدين من بنغالدش تركيا قبل الوصول إىل ليبيا. 

ومتثّل هذه الفئة من املهاجرين من أهم الجنسيات التي تدفع أعىل املبالغ 

يف رحلتها إىل ليبيا إذ أّن متوسط تكاليف السفر من بنغالدش إىل ليبيا يقّدر 

بـ3.500 دوالر أمرييك. وقد لجأ نسبة 96 يف املائة من إجاميل الوافدين من 

بنغالدش إىل القدوم إىل ليبيا بسبب ظروفها االقتصادية.

  تونس 

جاء جميع املهاجرين الوافدين من تونس مبارشة إىل ليبيا وعرب نقاط دخول 

حدودية رسمية. وقد عرّبت نسبة 91 يف املائة عن أنها قد أحست بأمان خالل 

سفرتها. بينام ذكرت نسبة 9 يف املائة أنها قد شعرت بأمان نسبي يف رحلتها 

باتجاه ليبيا. 
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          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 7 يف املائة مايل ثم الجزائر نحو ليبيا. 

وذكرت النسبة املتبقية مسارات أخرى.

مدى  عىل  ليبيا  إىل  فاسو  بوركينا  من  السفر  تكاليف  متوسط  انخفض  وقد  هذا 

بالنسبة إىل من قدموا يف سنة  القليلة املاضية من 1.975 دوالر أمرييك  السنوات 

2016 إىل 1.220 بالنسبة إىل من جاؤوا خالل هذه السنة.

           نيجرييا  

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

سلكت النسبة املتبقية مسارات أخرى عرب تشاد ومرص والسودان أو بنني.

هذا وقد بلغ متوسط تكلفة السفر بالنسبة للمهاجرين الوافدين من نيجرييا 1.500 

دوالرا أمريكيا. 
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تدفقات الهجرة

يتناول هذا القسم النتائج اإلحصائية املتعلقة بحاالت الوصول واملغادرة املطلقة واملقّدرة من جميع نقاط رصد تدفق الهجرة التي غطّتها مصفوفة تتبّع النزوح داخل 

تسعة مناطق خالل شهري أغسطس وسبتمرب من سنة 2019. 

وتُعترب نقاط رصد تدفق الهجرة مواقع معيّنة داخل بلديات ليبيا يتّم فيها رصد أعداد كبرية من املهاجرين الوافدين أو املغادرين.

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.

 ويتناول هذا القسم من التقرير األعداد املطلقة واملقّدرة لحاالت الوصول واملغادرة اليومية حسب جنسيات املهاجرين ومكان املغادرة وبلد املقصد. ويتم تقسيم جميع 

البيانات املتحّصل عليهامن كّل موقع ثّم يُعّد تقرير حولها ويُرفع عىل مستوى املنطقة من أجل توفري تحليل إحصايئ حول تقلبات الهجرة يف ليبيا. وتُستكمل البيانات 

امللّخصة يف الجدول بتحليل مشرتك ملناطق مرزق وسبها والجفرة وطربق 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.

املناطق اليت تشملها الدراسة

أُجريت خالل  شهري أغسطس وسبتمرب  استبيانا 
2019

416

الكفرة

مرزق

اجدابیا

سرت

الجفرة

نالوت
طبرق

غات

وادي الشاطئ

أوباري

الجبل الغربي

مصراتة

درنة

سبھا

المرج

iبنغازي

زوارة المرقب الجفارةالجبل األخضر

الزاویة طرابلس

 24
7 

11

نقطة رصد نشطة
 مناطق
 بلدية
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 أغسطس

 سبتمرب

 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

عدد نقاط البلدیة
رصد التدفق

أعداد 
المھاجرین

حاالت الوصول 
المقدّرة یومیا

حاالت المغادرة 
المقدّرة یومیا

األعداد المطلقة 
لحاالت الوصول

األعداد المطلقة 
لحاالت المغادرة

أبرز جنسیات 
المھاجرین الوافدین

أبرز جنسیات 
المھاجرین المغادرین

التي  أبرز المناطق 
قدم منھا المھاجرون

التي سیتوجھ  أبرز المناطق 
إلیھا المھاجرون

النھائي بالنسبة  أبرز بلدان المقصد 
إلى المھاجرین المغادرین

        2,095       2,068         105           108     540          2إمساعد
مصر

السودان
مصر

أجدابیامصرالسودان
لیبیا

إیطالیا

أجدابیامصرمصرمصر             30            74             3               3  6,510          2طبرق
لیبیا

إیطالیا
مالطا

             31            40             6             10     980          2البوانیس
النیجر
نیجیریا
مالي

النیجر
السودان
مصر

سبھا
مصراتھ

الشاطئ وادي 
سرت

إیطالیا
لیبیا

إسبانیا

           330          590         233           18,197303          5القطرون
النیجر
نیجیریا
السودان

النیجر
بوركینا فاسو

نیجیریا

النیجر
مرزق

الجزائر
سبھا

النیجر
لیبیا

بوركینا فاسو

             86            43           20             21  8,550          2الجفرة
النیجر

السودان
تشاد

النیجر
السودان

تشاد

سبھا
الشاطئ وادي 

أجدابیا

مصراتھ
سرت

المرقب

لیبیا
فرنسا
إیطالیا

             32            22             3               22,0474          2الشرقیة
النیجر
نیجیریا
تشاد

نیجیریا
تشاد

بوركینا فاسو
سبھامرزق

فرنسا
إیطالیا
لیبیا

             71            15             8               13,7656          2غات
النیجر
مالي

نیجیریا

النیجر
مالي

بوركینا فاسو

أوباري
مرزق
الجزائر

الجزائر
سبھا

النیجر
لیبیا

بوركینا فاسو

           118            66           25             47,71017          4سبھا
النیجر
نیجیریا
مالي

نیجیریا
بوركینا فاسو

النیجر

سبھا
مرزق

الشاطئ وادي 
سبھا

لیبیا
بوركینا فاسو

بنین
النیجرسبھامرزقالنیجرالنیجر             28            27             3               15,7153          2تراغن

الشرق

الجنوب

عدد نقاط البلدیة
رصد التدفق

أعداد 
المھاجرین

حاالت الوصول 
المقدّرة یومیا

حاالت المغادرة 
المقدّرة یومیا

األعداد المطلقة 
لحاالت الوصول

األعداد المطلقة 
لحاالت المغادرة

أبرز جنسیات 
المھاجرین الوافدین

أبرز جنسیات 
المھاجرین المغادرین

التي  أبرز المناطق 
قدم منھا المھاجرون

التي سیتوجھ  أبرز المناطق 
إلیھا المھاجرون

النھائي بالنسبة  أبرز بلدان المقصد 
إلى المھاجرین المغادرین

           180          198             9             28,70610          2الكفرة
السودان

تشاد
نیجیریا

السودان
تشاد

الكامیرون

تشاد
السودان

مرزق
أجدابیا

إیطالیا
لیبیا

        2,653       2,781         106           111     540          2إمساعد
مصر

السودان
مصر

أجدابیامصرالسودان
لیبیا

إیطالیا

أجدابیامصرمصرمصر             48            78             4               7  6,510          2طبرق
لیبیا

إیطالیا
مالطا

             37            54             7             11     980          2البوانیس
النیجر

السودان
مصر

تشاد
النیجر
مصر

سبھا
مصراتھ
سرت

الشاطئ وادي 

إیطالیا
لیبیا

فرنسا

           670          560         208           18,197274          5القطرون
النیجر
نیجیریا
السودان

النیجر
نیجیریا
السودان

سبھاالنیجر
لیبیا

ألمانیا
فرنسا

           261          283           20             21  8,550          2الجفرة
النیجر

السودان
تشاد

النیجر
السودان

تشاد

سبھا
الشاطئ وادي 

أجدابیا

مصراتھ
سرت

المرقب

لیبیا
إیطالیا
فرنسا

             45            35             5               22,0473          2الشرقیة
النیجر
نیجیریا
تشاد

نیجیریا 
بوركینا فاسو

تشاد
سبھامرزق

فرنسا
إیطالیا

الوالیات المتحدة األمریكیة

             74            38             7               13,7654          2غات
النیجر
مالي

بوركینا فاسو

النیجر
مالي

بوركینا فاسو

الجزائر
أوباري
مرزق

الجزائر
أوباري
مرزق

النیجر
مالي

بوركینا فاسو

             84            73           19             47,71015          4سبھا
النیجر
نیجیریا
بنین

بوركینا فاسو
مالي 
النیجر

سبھا
مرزق

سبھا
الشاطئ وادي 

نیجیریا
مالي
لیبیا

             36            32             4               15,7153          2تراغن
النیجر
النیجرسبھامرزقالنیجرمالي

ماليمالي226001177غدامس
النیجر

إیطالیاالجبل الغربي الجزائر

الشرق

الجنوب

الغرب
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احتياجات املهاجرين ذات األولوية

 نسب املهاجرين وفقا الحتياجاتهم ذات األولوية

خدمات الصحة

السكن

املواد غري الغذائية

 املياه، الصرف الصحي والنظافة الصحية

© IOM Libya

NFI

الكفرة

مرزق

اجدابیا

سرت

الجفرة

نالوت
طبرق

غات

وادي الشاطئ

اوباري

الجبل الغربي

مصراتة درنة

سبھا

المرج

بنغازي

زوارة

المرقب

الجفارةالجبل االخضر

الزاویة طرابلس

الصحة

الغذاء

السكن

المیاه و الصرف
 الصحي و النظافة

 الصحیة

المواد الغیر الغذائیة

المساعدة في المجال القانوني

األمن

الحمایة

 قمنا بتحديد احتياجات املهاجرين ذات األولوية يف الـ 567 محلّة املستضيفة من خالل

 تجميع البيانات استنادا عىل مزودين رئيسيني للمعلومات. وقد توّصلنا إىل أّن توفّر املياه

 وخدمات الرصف الصحي والنظافة إىل جانب املواد غري الغذائية 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 83 يف املائة من املناطق الليبية

 التي يعاين املهاجرون داخلها من نقص املرافق الصحية أو هم يصارعون يف سبيل

 الحصول عليها.3

.وتبني الخريطة التالية أبرز االحتياجات املوافقة لكّل منطقة

.
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احتياجات املهاجرين ذات األولوية

الصّحة 
ذكرت نسبة 5 يف املائة من املهاجرين الذين أجريت مقابالت معهم أنّهم مصابون 

بأمراض مزمنة،  بإصابتهم  أفادو  الذين  الـ 444 فردا من  بأمراض مزمنة. ومن بني 

السكري، وذكرت نسبة بلغت 38 يف  أنّها تشكو من داء  املائة  قالت نسبة 46 يف 

املائة أنّها مصابة بارتفاع ضغط الدم. وقالت نسبة وصلت إىل الـ28 يف املائة أنّها 

تعاين من أمراض مزمنة أخرى.

 وباإلضافة إىل ذلك، أخربتنا نسبة 3 يف املائة من املهاجرين املستطلعني أنّها تشكو 

من أمراض حاّدة يف وقت اجراء املقابلة. إذ كانت نسبة املصابني منهم بالتهابات يف 

الجهاز التنفيس 33 يف املائة و بإصابات باملسالك البولية 29 يف املائة وبأمراض جلدية 

أو بالتهاب يف الجهاز التنفيس 26 يف املائة. وذكرت نسبة 15 يف املائة منهم أنها تعاين 

من إسهال مايئ. وتتلّقى أغلبيتهم (نسبة 67 يف املائة) عالجا إلصابتها. 

كان الوصول إىل الخدمات الصحية التحدي األول الذي يواجه املهاجرين يف ليبيا. 

أو  محدودة  وصول  إمكانية  لديهم  أّن  املائة)  يف   75) املهاجرين  أغلبية  أفاد  وقد 

منعدمة إىل الخدمات الصحية يف ليبيا. 

التي أجروا فيها املقابلة نالحظ  وعندما ننظر يف تقسيم املهاجرين وفقا للمنطقة 

مقارنة  الصحة  مرافق  إىل  أفضل  وصول  إمكانية  لديهم  الرشق  يف  املهاجرين  أّن 

باملهاجرين يف الغرب. وبالنسبة للمهاجرين يف الجنوب فقد كانت لهم أضعف نسبة 

وصول إىل هذه الخدمات يف البالد. 

 متوّسط قيمة اإليجار الشهرية وفقا للفئات العمرية

 متوّسط تكاليف استئجار السكن حسب التقسيم الجغرايف )الحّصة
 الفردية(.3

مبا أّن الخدمات الصحية والسكن تعترب من بني االحتياجات اإلنسانية األساسية للمهاجرين املوجودين يف ليبيا وذلك استنادا للمزودين الرئيسيني للمعلومات، أدرجت 

مصفوفة تتبع النزوح أسئلة مرتبطة بهذين االحتياجني يف استبيانات رصد التدفق التي تُجرى مع املهاجرين يف كامل أرجاء ليبيا. أكرث من 15.800  مهاجرا شارك يف الدراسة 

التي أنجزتها مصفوفة تتبع النزوح خالل سنة 2019 حول املهاجرين يف ليبيا. وقد أجاب 8.737 مهاجرا من بني املهاجرين املستطلعني عن األسئلة املتعلّقة بالصحة، فيام 

أجاب 8.896 مهاجرا عن األسئلة املرتبطة بالسكن. 

 إمكانية وصول املهاجرين إل الخدمات الصحية وفقا للتقسيم الجغرايف

66$

الجنوب

52$

الغرب

24$

الرشق

إمكانية وصول املهاجرين إل الخدمات الصحية )8.737 مقابلة(.س

السكن 
بأنفسهم  اإليجار  دفع  يتولون  الذين  املهاجرين  سكن  تكاليف  اختلفت 

باختالف املنطقة التي يقيمون فيها يف ليبيا، إذ أّن املهاجرون يف جنوب ليبيا 

يقومون بدفع متوّسط ما قيمته 66 دوالر شهريا بينام يبلغ متوّسط ما يدفعه 

من يقيم يف رشق ليبيا 24 دوالرا (أنظر إىل الرسم البياين أدناه). 

كام أّن هذه االختالفات قامئة أيضا عىل سّن املهاجرين حيث أّن املهاجرين 

األكرب سّنا يدفعون أمواال أكرث لقاء توفري السكن مقارنة مبن هم أصغر سّنا 

كام هو مبنّي يف الرسم البياين أدناه. وتبلغ متوّسط قيمة االستئجار بالنسبة 

للمهاجرين ممن هم يف العرشينيات من أعامرهم حوايل 47 دوالرا شهريا. 

يف  هم  الذين  املهاجرين  إىل  بالنسبة  االستئجار  قيمة  متوّسط  كان  فيام 

الخمسينيات من عمرهم قيمة 68 دوالر شهريا. 

هذه االختالفات ميكن بتفسريها بأّن املهاجرين األكرب سّنا مييلون إىل مشاركة 

السكن مع أقل عدد من األشخاص عىل عكس املهاجرين األصغر سّنا (أنظر 

إىل الرسم البياين أدناه).

أصغر من 20 سنة

(20-29)

(30-39)

(40-49)

(50-59)

 متوّسط عدد األشخاص الذين يتشاركون الغرفة الواحدة وفقا
لفئاتهم العمرية

25%

72%

3%

إمكانیة وصول مطلقة 

إمكانیة وصول محدودة

إمكانیة وصول منعدمة 

24%

52%

6%

74%

44%

92%

3% 4% 2%

الغرب الشرق الجنوب

إمكانیة وصول 
مطلقة 

إمكانیة وصول 
محدودة

إمكانیة وصول 
منعدمة 
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من بني 636.426 مهاجراً أحصتهم املصفوفة، كان ما نسبته 93 يف املائة 

منهم من البالغني ونسبة 7 يف املائة من القارصين. وباإلضافة إىل ذلك، فقد 

البالغني 90 يف املائة يف حني مل تتجاوز نسبة اإلناث  بلغت نسبة الذكور 

البالغات 10 يف املائة أّما بالنسبة إىل املهاجرين القارصين، فكانت نسبة 

املصحوبني منهم بذويهم 74 يف املائة. أّما النسبة املتبقية فقد مثلت فئة 

القارصين غري املصحوبني بذويهم نسبة 26 يف املائة.

وقد أحصينا وجود أغلبية املهاجرات يف املنطقة الغربية من ليبيا (64 يف 

املائة) وكذلك هو األمر بالنسبة للمهاجرين القارصين (82 يف املائة). 

تسكن نسبة 71 يف املائة من املهاجرين (449.819) يف مساكن مستأجرة تتوىل نسبة 58 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 3 يف املائة. لجأ حوايل 85.000 مهاجرا للسكن يف مساكن 

جامعية تضّم مهاجرين آخرين وهم يشّكلون نسبة 13 يف املائة من مجموع املهاجرين. وتتوّزع مثل هذه املساكن 

أساسا يف الجهة الجنوبية (71 يف املائة). 

 نساء
10% 

بالغون

رجال

أطفال

 أطفال غري
مصحوبني بذويهم  أطفال مصحوبون

 بذويهم

93% 7% 

26% 74% 

90% 

 أنواع مساكن املهاجرين

372,280 

84,914 

60,348

48,560 

17,191 

12,924 

3,350 

36,859 

© IOM Libya

الرتكيبة الدميغرافية للمهاجرين والسكن

يف مساكن مستأجرة

منشآت مهجورة

 يف مكان العمل

 مساكن أخرى

 يف مساكن مستأجرة يتوىل

الغري دفع إيجارها

 مخيامت غري نظامية

      يف مساكن مستأجرة يتوىل

 املشّغل دفع إيجارها

 مدارس/ منشآت عمومية
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أبرز الجنسيات املسّجلة وفقا ملناطق تركّزها

أعداد املهاجرين وفقا لجنسياتهم أعداد املهاجرين وفقا ملناطق وجودهم

�س�ة املها�ريI�Ë sا لل�نسية�دœ املها�ريs ا'نسية 
%20                            129,245النيجر

%15                              98,588مصر

%15                              97,160تشاد

%12                              73,199السودان

%8                              49,283نيجرييا

%6                              35,522غانا

%5                              32,518مالي 

%3                              21,694بنغالد‘

%3                              18,195سوريا

%2                              15,508الصومال

%1                                7,592إ�يوبيا

%1                                7,540غينيا

%1                                7,498إري�يا

f1                                6,435تون%

%1                                5,758بوركينا فاسو

%1                                5,191املغر«

%1                                5,089فلسطني

%1                                4,540السنغال

È1                                4,370دول أخر%

%1                                3,702الكامريون

%0                                2,795كوت ديفوار 

%0                                1,745ا'زائر

%0                                1,655زامبيا

%0                                1,604باكستان

Ÿ100                            636,426ا:مو%

�س�ة املها�ريI�Ë sا للمنطIة �دœ املها�ريs املنطIة 
%16 101,073 طرا�لس

%11                              70,330أجدابيا

%11                              69,929مرزق

%9                              57,484مصراته

%8                              48,690سبها

%7                              42,411الزاوية

%6                              40,138ا'بل الغربي

%5                              33,720بنغازي

%5                              29,678الكفرة

V3                              20,075املرق%

%3                              17,679ا'فارة

%3                              17,187زوارة

%2                              13,765غات

%2                              11,065أوباري

%2                              11,025ا'بل األخCر

%1                                9,404نالوت

%1                                8,550ا'فرة

Ã1                                8,345املر%

%1                                7,500طربق

%1                                7,190درنة

%1                                6,138سرت

T1                                5,050وادي الشاط%

Ÿ100                            636,426ا:مو%

النيجر

الجزائر

تشاد

السودان

م�

العدد األجمالي للمھاجرین  : 636,426

Misrata

Egypt

تونس
الجبل االخضر

م� 61%
السودان 14%
سوريا 12%
بنغالديش 9%

الجبل الغربي
النيجر 19%
يا نيج�� 13%
تشاد 13%
م� 12%

الجفارة
النيجر 19%
تشاد 16%
يا نيج�� 14%

ما�� 9%

الجفرة
النيجر 40%
تشاد 27%
غانا 12%
م� 8%

الكفرة
تشاد 29%
النيجر 23%
السودان 12%
م� 10%

المرقب
النيجر 21%
تشاد 14%
م� 12%

ما�� 11%
المرج

م� 66%
السودان 20%
سوريا 6%
بنغالديش 4%

بنغازي
م� 46%
السودان 21%
تشاد 12%
سوريا 6%

درنة
م� 63%
السودان 24%
سوريا 7%
تشاد 3%

اجدابیا
تشاد 33%
السودان 30%
م� 18%
غانا 6%

غات
النيجر 43%
يا نيج�� 15%
السودان 11%
غانا 10%

مصراتة
النيجر 30%
م� 19%
السودان 10%
تشاد 8%

مرزق
النيجر 43%
تشاد 24%
يا نيج�� 12%
م� 6%

نالوت
النيجر 19%
يا نيج�� 12%
تشاد 10%

ما�� 9%

سبھا
النيجر 34%
يا نيج�� 13%
تشاد 9%
بوركينا فاسو 8%

سرت
م� 17%
بنغالديش 16%
تشاد 14%
سوريا 13%

طبرق
م� 62%
سوريا 16%
السودان 13%
تشاد 5%

طرابلس
النيجر 14%
تشاد 12%

ما�� 10%
م� 9%

أوباري
النيجر 41%
يا نيج�� 19%
تشاد 11%
غانا 9%

وادي الشاطئ
النيجر 51%

ما�� 22%
غانا 18%
يا نيج�� 7%

زوارة
النيجر 13%
م� 13%
تشاد 10%

ما�� 9%

الزاویة
النيجر 16%
يا نيج�� 12%
تشاد 12%
السودان 11%  

تقسيم ا�هاجرين وفقا للمناطق

الجولة 27

مفتاح الخريطة

IOM, DTM, BSC ا�صدر

 هذه الخريطة هي لغرض التوضيح فقط و ا�س�ء و الحدود � هذه

 الخريطة � تعني اقرارا أول فبو� رسميا من قبل ا�نظمة

الدولية للهجرة

:

0 100 200 30050
Kilometers

< 10,000

100,001 - 148,460

10,001 - 20,000

35,000 - 100,000

20,001 - 35,000

Country

Mantika

 عدد ا�هاجرين بكل منطقة
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املهاجرون الوافدون من قارة آسيا والرشق األوسط

توزّع املهاجرين يف ليبيا وفقا ملناطق األصل

الغرب الرشق

                     املهاجرون الوافدون من شامل أفريقيا   

 املهاجرون الوافدون من جنوب الصحراء الكربى أفريقيا

الجنوب الرشق الغرب

الجنوب الرشق الغرب

�س�ة املها�ريs�دœ املها�ريsاملنطIة

f15,31932طرابل%
%3,5918مصراته
%2,5595الزاوية
%2,4795سرت

V2,2805املرق%
%2,2345ا'بل الغربي

%1,0272�الوت

%7382ا'فارة
%6801زوارة

%30,90765المجم�ع

�س�ة املها�ريs�دœ املها�ريsاملنطIة

%6,83114أجدابيا
%3,9558بنغازي

%2,3805ا'بل األخCر
%1,3653طربق
Ã9102املر%
%5451درنة

%15,98634المجم�ع

�س�ة املها�ريs�دœ املها�ريsاملنطIة

%3701سبها
%2701ا'فرة
%1050مرزق

%7452المجم�ع

�س�ة املها�ريs�دœ املها�ريsاملنطIة

f66,38216طرابل%
%33,5758مصراته
%30,0047الزاوية

%25,8626ا'بل الغربي
%13,5513ا'فارة
V13,5013املرق%
%11,7043زوارة

%6,1822نالوت
%1,8700سرت

%202,63150المجم�ع

�س�ة املها�ريs�دœ املها�ريsاملنطIة

%29,3007أجدابيا
%23,1936الكفرة
%7,3292بنغازي
%4970طربق
%3900درنة

%3550.1ا'بل األخCر
Ã2700.1املر%

%61,33415المجم�ع

�س�ة املها�ريs�دœ املها�ريsاملنطIة

%62,96016مرزق
%42,70511سبها
%11,7753غات

%9,6652أوباري
%7,1812ا'فرة

T5,0501وادي الشاط%
%139,33635المجم�ع

�س�ة املها�ريs�دœ املها�ريsاملنطIة

%20,31811مصراته
f19,37210طرابل%

%11,8526ا'بل الغربي
%9,8485الزاوية
%4,8033زوارة

V4,2912املرق%

%3,3102ا'فارة

%2,1951نالوت

%1,7331سرت 

%77,72242المجم�ع

�س�ة املها�ريs�دœ املها�ريsاملنطIة

%34,19918أجدابيا 
%22,43612بنغازي

%8,2904ا'بل األخCر
Ã7,1654املر%

%6,4854الكفرة

%6,2553درنة

%5,6383طربق

%90,46849المجم�ع

�س�ة املها�ريs�دœ املها�ريsاملنطIة

%6,8644املرزق
%5,6153سبها
%1,9901غات

%1,4001أوباري
%1,0991ا'فرة

%16,9689المجم�ع

الجنوب



 مصفوفة تتبّع النزوح | أغسطس - سبتمرب 2019 تقرير عن الهجرة يف ليبيا

15
 مصفوفة تتبّع النزوح الجولة 27 | أغسطس - سبتمرب 2019

IOM LIBYA

الحوادث البحرية

بني 01 يناير و30 سبتمرب من سنة 2019، بلغ حاالت الوصول إىل إيطاليا 7.633 حالة. وهو ما ميثّل انخفاضا حاّدا مقارنة بالسنة املاضية مقارنة بالسنة املاضية (أقّل من 

ثلث عدد الواصلني إىل إيطاليا خالل نفس الفرتة من سنة 2018). وُسّجلت قرابة نصف حاالت الوصول (3.766 فردا) إىل إيطاليا خالل شهري أغسطس ومايو وميكن 

تفسري ذلك بالظروف املناخية املالمئة ملحاولة العبور عرب البحر األبيض املتوسط هذا إىل جانب عدم استقرار الوضعية األمنية يف طرابلس.  

وقد أعاد خفر السواحل الليبية 7.192 مهاجرا بني 01 يناير و30 سبتمرب من سنة 2019، وقد كان من بينهم 311 قارصا و437  امرأة.

وبينام انخفضت حاالت الوصول إىل إيطاليا مقارنة بالسنة الفارطة، ضلّت نسبة غرق املهاجرين تبعث عىل القلق البالغ. فقد ُسّجلت 659 حالة غرق للمهاجرين أثناء 

محاولتهم عبور املسار املركزي للبحر األبيض املتوّسط حتّى يوم 25 سبتمرب 2019.. 

وتستمّر املنظمة الدولية للهجرة بعثة ليبيا يف رصد اتّجاهات وأمناط تنّقل املهاجرين املاكثني يف ليبيا والذين يعتزمون مواصلة سفرهم نحو أوروبا.

حاالت الوصول 7,633

حاالت الغرق659

إىل إيطاليا عرب املسار املركزي للبحر األبيض املتوسط )بحلول يوم 30 سبتمرب(

املسّجلة يف املسار املركزي للبحر األبيض املتوسط )بحلول يوم 30 سبتمرب(

7,192
مهاجراً أعادهم خفر السواحل               

إل الشواطئ الليبية  يف سنة 2019

  )بحلول يوم 30 سبتمرب(

*للحصول عىل مزيد من املعلومات حول تدفقات الهجرة يف العامل، الرجاء زيارة املوقع التايل: ء

الوصول إىل إيطاليا حبرا خالل سنة 2019

http://migration.iom.int/

202 
60 

262 255 

782 

1,786 

1,419 
1,268 

1,599 

سبتمربأغسطfيوليويونيومايوأبريلمار”فربايريناير 
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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 

حول معلومات الهجرة. ومن خالل التشاور مع الفاعلني يف املجال اإلنساين ومع السلطات الحكومية والجهات املعنية واملانحني، راجعت مصفوفة تتبع النزوح 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 الشامل خالل سنتي 2018 و2019. 

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. 

وعىل املستوى امليداين، تعمل مصفوفة تتبع النزوح مع باحثيها عىل تعزيز آليات التثبت من مصادر البيانات عرب زيادة عددها بكل املستويات اإلدارية مبا فيها : ممثيل 

لجان األزمة املحلية واملنظامت اإلنسانية ومنظامت املجتمع املدين وممثيل القوات األمنية املحلية واملجتمعات املحلية وزعامء القبائل وممثلني عن البلديات واملحالت، 

باإلضافة إىل ممثلني عن الخدمات التعليمية واملرافق الصحية وشبكات املهاجرين وشيوخ املجتمعات وقادة مجتمعات املهاجرين.

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 

جديدة من أدوات التقييم الخاصة بتتبع التنقل يف سنتي 2018 و2019. وتستند هذه األدوات إىل املشاورات مع جميع األطراف والجهات املعنية من أجل رصد أفضل 

للعدد اإلجاميل للمهاجرين املوجودين يف ليبيا.  وخالل فرتة تجميع البيانات الخاّصة بالجولة 27، مل يتخضع بلدية سبها  للتقييم األسايس. يرجى العودة إىل تقييم املهاجرين 

يف طرابلس الذي أصدرته مصفوفة تتبع النزوح لالطالع عىل مزيد من التفاصيل حول الوضع يف هذه املنطقة.  

تعترب املنظمة الدولية للهجرة مصطلح »املهاجر« مصطلحا شامال ال يُعرّف وفقا للقانون الدويل ويعكس الفهم املشرتك حول شخص انتقل بعيدا عن مكان إقامته (ا) 

املعتاد، سواء داخل حدود البلد الواحد أو خارج حدود دولية، بصفو مؤقتة أو دامئة وألسباب متنوعة. ويضّم هذا املصطلح  عددا من الفئات القانونية لألشخاص  تحّدد 

بني واألشخاص الذين ال يّحد القانون الدويل تعريفات لوضعياتهم أو لوسائل  بدقّة وهي العاملة الوافدة وأشخاص تحّدد نوعية تنقالتهم بصفة قانونية مثل املهاجرين املهرَّ

تنقالتهم منثل الطالّب الدوليني. 

ومن أجل تحقيق هدف تجميع البيانات حول الهجرة، تعرّف إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية »املهاجر الدويل« عىل أنّه » أّي شخص يغرّي بالده أو 

مكان إقامته املعتاد« (إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية، توصيات حول اإلحصائيات املتعلقة بالهجرة الدولية، املراجعة 1 (1998) الفقرة.32). وتستثني 

إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية التنقالت التي تكون من أجل »الرتفيه، العطل، زيارة األصدقاء واألقارب، العمل، العالج أو السفرات الدينية«.

هذا التقرير ال يأخذ بعني االعتبار إالّ »املهاجرين الدوليني« يف ليبيا الذين عرّفناهم أعاله. 

www.globaldtm.info/  وملزيد من التفاصيل حول املنهجية، الوضع الحايل يف ليبيا، قواعد البيانات وأكرث من ذلك، الرجاء زيارة موقم مصفوفة تتبع النزوح عرب اإلنرتنت

. libya

بإمكانكم أيضا االطالع عىل أحدث تقرير عن النازحني والعائدين يف ليبيا يف نفس املوقع. 

تنويه:
إىل  التقرير  هذا  محتوى  يستند   

اجراء  خالل  املجّمعة  املعلومات 

األرقام  فإّن  وبذلك  الدراسة 

والنتائج الواردة فيه متثّل آراء األرس 

ميكن  ال  التي  ومواقفها  املستطلعة 

النزوح  تتبع  مصفوفة  تتحّمل  أن 

مسؤوليتها. 

املنهجية

55

باحث  

3 
قادة فرق

5 
شركاء منفذين

جتميع املنظمة الدولية للهجرة للبيانات

 داخل ما يصل إىل  29 نقطة رصد تدفق نشطة يف

7 مناطق

15.800
 مقابلة مع املهاجرين أُجريت بني يناير 

وسبتمرب من سنة 2019

تغطية مجيع املناطق 100%



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 الّنزوح  ومجموعات البيانات والخرائط االحصائية والتفاعليّة، 

الرجاء  زيارة املوقع التايل

 . www.globaldtm.info.libya 

مشروع بتمويل من االحتاد األوروبي


