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أبرز النتائج
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28,566

مرزق
65,429

اجدابیا
70,227

الجفرة
7,923

سرت
5,863

طبرق
7,571

نالوت
9,393

غات
13,015

وادي الشاطئ
4,745

أوباري
10,470

الجبل الغربي
41,415

مصراتة
58,191

درنة
6,545

سبھا
48,650

المرج
7,735

بنغازي
32,870

زوارة
16,370

المرقب
19,840 الجبل األخضر

الجفارة10,380
17,426

الزاویة
39,197

طرابلس
133,323

البيانات األساسية للهجرة األرقام املسجلة

الوافدون من شامل أفريقيا 
الوافدون من جنوب الصحراء الكربى أفريقيا 

الوافدون من الرشق األوسط وقارة آسيا 

%30 %62 %8

655,144
أجريت الجولة السادسة والعرشين لتجميع البيانات الخاّصة بالهجرة فيام بني 13 يونيو العدد الجميل للمهاجرين

و04 أغسطس 2019. ومتّكنت مصفوفة تتبّع النزوح من إحصاء ما ال يقّل عن 655.144 

جميع  يف  حاليا  موجودون  وهم  مختلفة  دولة   39 من  أكرث  إىل  أصلهم  يعود  مهاجرا 

بلديات ليبيا الـ100ويف داخل 559 محلّة. 

تواصل النزاع املسلّح الذي اندلع يف يوم 04 أبريل 2019 يف جنوب طرابلس طيلة الفرتة 

املشمولة بالدراسة وكان له أثر كبري يف وضع املهاجرين املوجودين يف املناطق املترضرة أو 

عىل مقربة منها خالل الفرتة املشمولة بالدراسة. وعىل نحو أكرث تحديدا، ساهمت هذه 

الظرفية يف تفاقم حالة الضعف التي يعاين منها املهاجرون بهذه املناطق وهو ما دفعهم 

إىل التنّقل إىل املناطق املجاورة بغرب ليبيا وما نتج عنه أيضا انخفاض يف فرص كسب 

التحديثات  العودة إىل قسم  التفاصيل، يرجى  املتوفرة. ولالطالع عىل مزيد من  الّرزق 

حول طرابلس بالصفحة الخامسة. 

 وزيادة عىل ذلك، نتج عن الحالة األمنية املتوترة يف مرزق جنوب ليبيا تدفقات للمهاجرين 

والسكان املستضيفني أيضا باتجاه املناطق املجاورة.  وقد سّجل انخفاض متواصل لفرص 

كسب الرزق عن آخر جولة. ميكنكم االطالع عىل مزيد من التفاصيل بالصفحة السادسة.

 انحدر أصل 602.216 مهاجرا من العدد اإلجاميل للمهاجرين املوجودين يف ليبيا )أي ما 

نسبته 92 يف املائة( من 19 بلدا أفريقيا مختلفا يف حني جاء  50.934 مهاجرا إضافيا )أي 

ما نسبته 8 يف املائة( من عرش دول من قارة آسيا والرشق األوسط. ومثّلت بلدان النيجر 

ومرص وتشاد والسودان ونيجرييا أبرز بلدان انحدر منها أصل املهاجرين بنسبة 71 يف 

املائة من إجاميل عدد املهاجرين يف ليبيا.  

توزيع املهاجرين وفقا للمناطق

ملحة عاّمة

عىل األقّل
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تحديثات حول طرابلسليبيا

ترّضر عدد كبري من األفراد منذ بداية نشوب االشتباكات املسلحة يف املناطق الجنوبية من طرابلس يف يوم 04 أبريل 2019.  ووفقا آلخر تحديث رسيع أصدرته مصفوفة تتبع النزوح 

الخاصة باملنظمة الدولية للهجرة، نزح ما ال يقّل عن 128.150 فردا من جرّاء هذه االشتباكات األخرية التي وقعت يف طرابلس*. وباإلضافة إىل ذلك، خلّف الّنزاع أثره يف املهاجرين 

سواء املوجودين منهم يف مراكز اإليواء أو يف املناطق الحرضية وتبقى مسألة حاميتهم مسألة تدعو للقلق.

 ويف يوم 02 يوليو تعرّض مركز إيواء تاجوراء إىل قصف جّوي يف يوم 02 يوليو أسفر عن مقتل ما ال يقّل عن 53 مهاجرا وجرح 87 مهاجرا آخرا. ** وإىل غاية يوم 26 يوليو، تّم إحصاء 

حوايل 2.967 مهاجرا موجودا يف مراكز اإليواء الخاضعة إلدارة مكتب مكافحة الهجرة غري الرشعية القريبة من املناطق املترّضرة وهم يُعتربون من بني السكان األكرث عرضة للخطر. 

وال يزال تواصل استخدام الرضبات الجوية والقصف املدفعي عىل مقربة من األحياء التي يقيم فيها املدنيون ومن ضمنهم املهاجرين يؤثّر سلبًا يف سبل كسب الرزق بالنسبة لهذه 

الفئة من السكان خاّصة بامتداد فرتة هذه االشتباكات.

وواصلت مصفوفة تتبع النزوح يف اجراء استطالع للمهاجرين يف طرابلس واملناطق املجاورة من خالل مقابالت فردية مع 400 مهاجر يف أبو سليم وعني زارة  وخلّة الفرجان وصالح 

الّدين ووادي الربيع والعزيزية وحي األندلس وجنزور وقرص بن غشري وسوق الجمعة وسواين بن آدم وتاجوراء ووسط طرابلس. وقد ارتبطت االحتياجات اإلنسانية األساسية بتوفري 

الخدمات الصّحية وخدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية واملساكن واملواد غري الغذائية واألمن الغذايئ إىل جانب مصادر الرزق. 

وعىل نحو أكرث تحديدا، أشار أغلبية املستطلعني )نسبة 86 يف املائة( إىل أنّهم يعانون من محدودية إمكانية وصولهم إىل الخدمات الصحية وهي نسبة تدّق ناقوس الخطر خاّصة 

وأّن قرابة الثلث منهم أفادوا أنّهم قد شكوا من إشكاليات صحية خالل آخر ثالثة أشهر. أماّ بالنسبة إىل خدمات املياه والرصف الصحي، فقد عرّبت نسبة 12 يف املائة من املهاجرين 

املستطلعني عن كون مياه الرشب التي يتّم تزويدهم بها غري كافية من حيث الكميات. وذكرت نسبة 40 يف املائة من العينة املستطلعة أنّها تستخدم املراحيض العمومية )التي يشرتك 

فيها أكرث من 10 أشخاص(. وقد تأكّدت هذه النتائج بالوضعية السكنية للمهاجرين الحرضيني، حيث إّن املستطلعني منهم قالوا أنّهم، يف املتوّسط يشرتكون يف غرفة واحدة مع ستّة 

أشخاص آخرين. وفيام يرتبط باحتياجات املهاجرين من املواد غري الغذائية،  كانت املالبس أكرث االحتياجات ورودا )%77( تليها األغطية )%64( ومستلزمات النظافة الصحية )45%( 

ثّم املراتب )%44(. تأثّرت سبل كسب املهاجرين لرزقهم تأثرا حاّدا بسبب انخفاض فرص العمل املتاحة للمهاجرين املعتمدين عىل العمل اليومي ومن جرّاء القيود املفروضة عىل 

تنّقلهم داخل املناطق املترضرة من الّنزاع. 

 HTTPS://DISPLACEMENT.IOM.INT/REPORTS/LIBYA-%E2%80%94-IDP-RETURNEE-REPORT-ROUND-26-JUNE-JULY-2019  للحصول عىل مزيد من التفاصيل، يرجى العودة  إىل  *

UNITED NATIONS SUPPORT MISSION IN LIBYA, ‘REMARKS OF SRSG GHASSAN SALAMÉ TO THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL ON THE SITUATION IN LIBYA’, 29 JULY 2019, HTTPS://.**  

UNSMIL.UNMISSIONS. ORG/REMARKS-SRSG-GHASSAN-SALAM%C3%A9-UNITED-NATIONS-SECURITY-COUNCIL-SITUATION-LIBYA-29-JULY-2019

 تحديثات حول طرابلس
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 تحليل لتدفقات الهجرة وفقا للمناطق

مرزق 

الذين  املهاجرين  أعداد  يف  حاّد  انخفاض  لوحظ  الدراسة،  بهذه  املشمولة  الفرتة  خالل 

تجميع  استكامل  وبعد  البلدية.  األمنية يف هذه  الوضعية  تدهور  بسبب  مرزق  يعربون 

البيانات الخاّصة بالجولة الـ26 بوقت وجيز، اندلعت اشتباكات مسلّحة يف بلدية مرزق 

نجم عنها نزوح أكرث من 620 مهاجرا يعود أصلهم إىل النيجر وتشاد ونيجرييا. وقد توّجه 

هؤالء املهاجرين نحو أماكَن أكرث أمًنا. *  

غات

املجاورة  واملناطق  غات  بلدية  تأثّرت  يونيو،  شهر  أوائل  يف  بغزارة  األمطار  نزول  عقب 

لها تأثّرا شديدا من هذه الفيضانات مع ارتفاع مستويات املياه لتبلغ ما يصل مرتين يف 

املناطق املترّضرة. ونتج عن ذلك نزوح عدد فاق 5.075 فردا من هذه األماكن كان من 

بينهم 450 مهاجرا من النيجر ومايل ونيجرييا وبوركينا فاسو وغانا وموريتانيا والسودان. 

الجفرة

بصفة  املهاجرين  إىل  بالنسبة  عبور  مكان  الجفرة  أصبحت  امليدانيني،  للمالحظني  وفقا 

متزايدة بسبب قلّة توفّر فرص العمل يف املنطقة الذي حّفز تنّقل املهاجرين نحو مواقع 

ساحلية مثل رست ومرصاته حيث ميكن لهم إيجاد مصادر لكسب الرزق.  

امساعد 

ُسّجل ارتفاع يف عدد املهاجرين الوافدين إىل إمساعد ليبيا من مرص خالل شهر يونيو. 

امساعد  إىل  امليدانيني، يدخل حوايل 150 مهاجرا من مطروح مرص  للمالحظني  ووفقا 

بصفة يومية.

الكفرة

شهد شهر يونيو تحرّكات للمهاجرين بني مختلف أحياء الكفرة بسبب التواجد املكثف 

للقوات األمنية املحلية و إجراءات الرقابة املشّددة التي تفرضها. 

الخمس

للمالحظني  ووفقا  الدراسة.  فرتة  خالل  الخمس  منطقة  يف  للمهاجرين  تدفّق  لوحظ 

االشتباكات  مناطق  عن  بعيدا  املهاجرين  تنّقل  إىل  يُعزى  التدفّق  هذا  فإّن  امليدانيني، 

الدائرة يف جنوب طرابلس وإىل وفرة فرص كسب الرزق املوجودة يف الخمس.

وباإلضافة إىل ذلك فقد ُسّجلت تدفّقات موسمية للمهاجرين الذين يعتزمون محاولة 

مأساوية قرب ساحل  يوليو، وقعت حادثة  يوم 26  املتوّسط. ويف  األبيض  البحر  عبور 

  145 إىل  يصل  ما  ليلقى  مهاجرا   350 قرابة  متنه  عىل  مركب  انقلب  عندما  الخمس 

مهاجرا منهم حتفه.  

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

يرجى العودة إىل الصفحات من 15 إىل 18 لإلطالع عىل بيانات مفّصلة حول حاالت الوصول واملغادرة املالحظة

 تدفقات الهجرة يف مناطق جنوب ليبيا
 تدفقات الهجرة يف مناطق رشق ليبيا

/https://www.globaldtm.info/ghat-flash-update-1-17-june-2019** لالطالع عىل مزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل التحديث الرسيع الذي أصدرته مصفوفة تتبع النزوح  حول غات عرب الرابط 

 تدفقات الهجرة يف مناطق غرب ليبيا
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ليبيا

*  لالطالع عىل مزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل التحديث الرسيع الذي أصدرته مصفوفة تتبع النزوح حول مرزق عرب الرابط 

 أعداد املهاجرين الوافدين من أفريقيا إىل ليبيا

24%
32%

9%
1%

نيج�يا
14%

1%

7%

2%

3%

1%
1%

2%
1%

52%

40%

3%

1%

4%

الجزائر

المغرب

ماليالنیجر

السنغال تشاد

نیجیريا

الكامیرون

السودان

مصر

تونس

بوركینا فاسو

غانا
ساحل العاج

غینیا

اثیوبیا

الصومال

إريتريا

توغو
1%

406,905
دول جنوب الصحراء

195,311
شمال أفریقیا
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 أعداد املهاجرين الوافدين من الرشق األوسط 
وقارة آسيا إىل ليبيا

49%

3%

10%

36%

 

 

سوريا

فلسط�

باكستان

بنغ�ديش

50,934
ال�ق ا
وسط

و أسيا

تونس

جمهورية الكونغو

 جمهورية افريقيا
الوسطى

الد�قراطية 

بوركينا فاسو

ساحل العاج
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ليبيا

كيف يصل املهاجرون إىل ليبيا؟

تسلّط الصفحات التالية من التقرير الضوء عىل املسارات التي يسلكها املهاجرون

شهر  ومنتصف  يناير  شهر  وبني  ليبيا.  إىل  للوصول  البلدان  مختلف  من  الوافدون 

تدفق  لرصد  الدراسات  النزوح  تتبع  مصفوفة  أجرت   ،  2019 سنة  من  أغسطس 

الهجرة عىل عيّنة من أكرث من 13.000 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.

             النيجر

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

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

وصلت نسبة 95 يف املائة من مجموع املهاجرين املرصيني إىل ليبيا مبارشة يف حني جاءت

نسبة 3 يف املائة مجتازة السودان.  ووصلت نسبة 1.5 يف املائة من املهاجرين املرصيني

عرب تونس جوا لتتوّجه بعدها إىل ليبيا.

ترتفع كلفة السفر بصفة ملحوظة عندما يعرب املهاجرون املرصيون بلدا آخر باتجاه ليبيا.  

بلغت التكلفة املتوسطة للسفر 762 دوالر أمرييك. وأنفق املهاجرون الذين عربوا السودان 

خالل سفرهم مبالغ أكرب وصلت إىل 2.749 دوالر أمرييك يف املتوسط.  

   مايل

ليبيا؛   الجزائر للوصول إىل  الوافدين من مايل  سلكت أغلبية طفيفة )%48( من املهاجرون 

وعربت نسبة 34 يف املائة منهم النيجر نحو وجهتها، بينام اجتازت نسبة 18 يف املائة النيجر 

باتجاه ليبيا.

مسارات الهجرة
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         السودان

أفادت ما نسبته 93 يف املائة من املهاجرين الوافدين من السودان أنها قد وصلت إىل 

ليبيا مبارشة  من بلد األصل يف حني عربت نسبة 6 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 مرص أّوال 

ليبيا. ووصلت نسبة  املائة مبارشة إىل  ليبيا فيام وصلت نسبة 99 يف  ثّم توجهت نحو 

30 يف املائة من املهاجرين املستطلعني يف الجنوب إىل ليبيا عرب تشاد بينام جاءت نسبة 

الـ70 يف املائة املتبقية إىل ليبيا مبارشة. أما بالنسبة إىل املهاجرين الذين أجروا املقابلة 

يف الغرب فقد اجتازت ما نسبته 2 يف املائة منهم تشاد نحو ليبيا يف حني عربت ما نسبته 

1.5 يف املائة مرص وصوال إىل مقصدها. وجاءت نسبة الـ96.5 يف املائة مبارشة إىل ليبيا 

دون عبور أي بلد آخر.

         بوركينا فاسو

الوافدين من بوركينا فاسو أنها قد عربت  أفادت ما نسبته 90 يف املائة من املهاجرين 

ليبيا.  الجزائر نحو  ثم  املائة مايل  اجتازت ما نسبته 9 يف  بينام  ليبيا،  النيجر وصوال إىل 

وذكرت النسبة املتبقية مسارات أخرى.

           نيجرييا

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

النسبة املتبقية مسارات أخرى عرب بنني والسودان أو مرص.

مسارات الهجرة

© املنظمة الدولية للهجرة ليبيا 2019
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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 يونيو ويوليو 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 عليها

من 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.

يف 29 نقطة رصد تدفق نشطة

يف 7 منطقة

وبداخل 11 بلدية

390 استبيانا أُجريت خالل 

شهري يونيو ويوليو من سنة 2019

املناطق التي تشملها الدراسة

الكفرة

مرزق

إجدابیا

سرت

الجفرة

نالوت
طبرق

غات

وادي الشاطئ

أوباري

الجبل الغربي

مصراتة

درنة

سبھا

بنغازيالمرج

زوارة

المرقب
الجفارةالجبل األخضر

الزاویة طرابلس
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يو
ون

ي

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

من  البالد وليس كعدد إجاميل للحاالت الوصول واملغادرة. ي

* نزح املهاجرون من نقاط رصد تدفق مختلفة يف نفس البلدية

بيانات حول حاالت الوصول واملغادرة املالحظة 

من أبرز بلديات

عدد نقاط المنطقة
حاالت الوصول أعداد المھاجرینرصد التدفق

المقدّرة یومیا
حاالت المغادرة 
المقدّرة یومیا

األعداد المطلقة 
لحاالت الوصول

األعداد المطلقة 
لحاالت المغادرة

أبرز جنسیات 
المھاجرین الوافدین

أبرز جنسیات 
المھاجرین المغادرین

أبرز المناطق التي 
قدم منھا المھاجرون

 أبرز المناطق التي 
سیتوجھ إلیھا المھاجرون

أبرز بلدان المقصد النھائي 
بالنسبة إلى المھاجرین المغادرین

الشرق

مصر1039920681971            2540امساعد
السودان

مصر
لیبیاأجدابیامصرالسودان

إیطالیا

أجدابیامصرمصرمصر987474         25,951طبرق
طبرق

لیبیا
إیطالیا
مالطة

الجنوب

974032            2940البوانیس
مصر
تشاد

نیجیریا

تشاد
مالي
مصر

سبھا
مصراتة
الجفرة
سرت

إسبانیا
إیطالیا
فرنسا

126121590712       417,447القطرون
النیجر
نیجیریا
السودان

النیجر
نیجیریا
السودان

النیجر 
سبھاتشاد

لیبیا
ألمانیا
إیطالیا

22204339         27,923الجفرة
النیجر
السودان
مالي

السودان
النیجر
السنغال

سبھا
وادي الشاطئ

أجدابیا

مصراتھ
سرت

لیبیا
فرنسا
ألمانیا

322219       220,547الشرقیة
النیجر
نیجیریا
تشاد

نیجیریا
بوركینا فاسو

تشاد
سبھامرزق

فرنسا
إیطالیا

بریطانیا

261544       213,015غات
النیجر
مالي

نیجیریا

النیجر
مالي

بوركینا فاسو

أوباري
الجزائر
مرزق

الجزائر
النیجر
مالي

نیجیریا

142366104       447,460سبھا
النیجر
نیجیریا

بوركینا فاسو

النیجر
نیجیریا

بوركینا فاسو

سبھا
مرزق

سبھا
وادي الشاطئ

إیطالیا
لیبیا

بوركینا فاسو

النیجرسبھامرزقالنیجرالنیجر432725       214,490تراغن
مالي
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بيانات حول حاالت الوصول واملغادرة املالحظة 

من أبرز بلديات

 يوليو

*  نزح املهاجرون من نقاط رصد تدفق مختلفة يف نفس  البلدية

   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 المنطقة
حاالت الوصول أعداد المھاجرینرصد التدفق

المقدّرة یومیا
حاالت المغادرة 
المقدّرة یومیا

األعداد المطلقة 
لحاالت الوصول

األعداد المطلقة 
لحاالت المغادرة

أبرز جنسیات 
المھاجرین الوافدین

أبرز جنسیات 
المھاجرین المغادرین

أبرز المناطق التي 
قدم منھا المھاجرون

 أبرز المناطق التي 
سیتوجھ إلیھا المھاجرون

أبرز بلدان المقصد النھائي 
بالنسبة إلى المھاجرین المغادرین

الشرق

1413222175       227,509الكفرة
السودان
الصومال

تشاد

السودان
الصومال

تشاد

السودان
أجدابیا

أجدابیا
السودان

لیبیا
إیطالیا
السودان

مصر10510324262362            2540امساعد
السودان

مصر
لیبیاأجدابیامصرالسودان

إیطالیا

أجدابیامصرمصرمصر382763         25,951طبرق
لیبیا

إیطالیا
ألمانیا

الجنوب

1075035            2940البوانیس
نیجیریا
النیجر
مصر

السوادن
مالي

نیجیریا
سبھا

مصراتة
الجفرة
سرت

إیطالیا
لیبیا
فرنسا

18318414701550       517,447القطرون
النیجر
نیجیریا
تشاد

النیجر
نیجیریا
تشاد

النیجر
تشاد

سبھا
مرزق

لیبیا
ألمانیا
إیطالیا

1816168153         27,923الجفرة
النیجر
مصر
نیجیریا

النیجر
مصر
نیجیریا

سبھا
وادي الشاطئ

أجدابیا

مصراتھ
سرت

لیبیا
إیطالیا
ألمانیا

352540       220,547الشرقیة
النیجر
نیجیریا
تشاد

نیجیریا
بوركینا فاسو

تشاد

مرزق
سبھاسبھا

فرنسا
إیطالیا

بریطانیا

253784139       647,460سبھا
النیجر
نیجیریا
مالي

نیجیریا
بنین
النیجر

سبھا
مرزق

سبھا
وادي الشاطئ

لیبیا
بنین

نیجیریا

النیجرسبھامرزقالنیجرالنیجر333034       214,490تراغن
مالي

53227         22,071بني ولید
النیجر
السودان
أثیوبیا

النیجر
نیجیریا
مالي

الجبل الغربي
إیطالیاالمرقبسرت

الغرب
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 يوليو

قمنا بتحديد احتياجات املهاجرين ذات األولوية يف الـ 559 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 الوصول إليها. وتبني الخريطة التالية أبرز االحتياجات املوافقة 

لكّل منطقة.

 نسب املهاجرين وفقا الحتياجاتهم ذات األولوية

 االحتياجات ذات األولوية وفقا للمناطق

 العينات غري الغذائية

  املياه والرصف الصحي 32%
  والنظافة

35%

 املسكن

الخدمات الصحية

NFI
 50%

83%

احتياجات املهاجرين ذات األولوية 

© املنظمة الدولية للهجرة ليبيا 2019

الكفرة

مرزق

إجدابیا

سرت

الجفرة

نالوت
طبرق

غات

وادي الشاطئ

أوباري

الجبل الغربي

مصراتة درنة

سبھا

المرج

بنغازي

زوارة

المرقب

الجفارةالجبل األخضر

الزاویة طرابلس

الصحة

الغذاء

السكن

المیاه و الصرف
 الصحي و النظافة

  الصحیة

 المواد غیر الغذائیة

المساعدة في المجال القانوني

التعلیم

الحمایة
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من بني 655.144 مهاجراً أحصتهم املصفوفة، ُسّجل ما نسبته 92 يف املائة منهم من البالغني 

ونسبة 8 يف املائة من القارصين. وباإلضافة إىل ذلك، فقد بلغت نسبة الذكور البالغني 87

 يف املائة يف حني مل تتجاوز نسبة اإلناث البالغات 13 يف املائة.

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

النسبة املتبقية فقد مثلت فئة القارصين غري املصحوبني بذويهم نسبة 33 يف املائة.

الرتكيبة السكانية وأنواع املساكن

الرتكيبة السكانية للمهاجرين

أنواع مساكن املهاجرين

%13 
نسبة البالغني

نسبة 
القارصين

غري املصحوبني بذويهم 

%92

%8 

%33

%87 
الذكور

اإلناث

املصحوبني بذويهم
%67

تسكن نسبة 72 يف املائة من املهاجرين يف مساكن مستأجرة تتوىل نسبة 57 يف املائة 

         10 نسبته  ملا  سكن  إيجار  بدفع  العمل  صاحب  يتكّفل  حني  يف  اإليجار  دفع  منهم 

يف املائة منهم. ومل تتجاوز نسبة املهاجرين الذين يسكنون يف بيوت مستأجرة يدفع 

الغري تكاليف إيجارها عنهم نسبة 5 يف املائة.

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 ليبيا

رضخألا لبجلا

قربط

ةنرد

جرملا 53,755

يزاغنب

ايبادجا 53,755

ةرفكلا 53,755

قزرم 53,755

يرابوأ 53,755

تاغ 53,755

اهبس 53,755

ةرفجلا 53,755

ترس

ئطاشلا يداو

تولان
يبرغلا لبجلا  

ةتارصم 53,755

ةراوز

ةيوازلا

بقرملا  

سلبارط

ةرافجلا

666,717

Round 20

قطانملل اقفو نيرجاهملا ميسقت  

رج�نلا
�م15%
14%

داش� 12%
��ام 9%

رج�نلا 17%
داش� 13%
ا���ج�ن 11%
نادوسلا 10%

داش�
رج�نلا19%
17%

��ام 10%
نادوسلا 9%

رج�نلا 28%
�م 19%

نادوسلا        10%
اناغ 8%

داش�    

�م18%
15%

ا�روس
14%

ش�دالغنب

14%

رج�نلا 19%
داش� 15%
�م 14%
��ام 11%

رج�نلا
ا���ج�ن14%
14%

داش� 11%
نادوسلا 11%

�م 46%
نادوسلا 21%

داش� 12%
لاموصلا 5%

�م 65%
نادوسلا  20%

ا�روس 7%
ش�دالغنب 7%

رج�نلا 19%
داش� 13%
ا���ج�ن 13%

�م 11%

رج�نلا 19%
ا���ج�ن 12%

داش� 10%
نادوسلا 9%

رج�نلا 50%
��ام 23%
اناغ 18%

ا���ج�ن 7%

رج�نلا 44%
داش� 30%
�م 10%
ا���ج�ن 5%

رج�نلا 34%
ا���ج�ن 13%

وساف انيكروب
داش�9%
رج�نلا8% 40%

ا���ج�ن 20%
داش� 10%

اناغ 10%

رج�نلا 41%
ا���ج�ن 15%
نادوسلا 12%

اناغ 10%

رج�نلا 45%
داش� 18%
ا���ج�ن 14%

�م 6%

داش� 29%
رج�نلا 21%
نادوسلا 12%

�م 10%

داش� 33%
نادوسلا 30%

�م 18%
اناغ 6%

�م 64%
ا�روس 16%

نادوسلا 12%
داش� 5%

�م 64%
نادوسلا 24%

ا�روس 7%
داش� 3%

�م 60%
نادوسلا 14%

ا�روس 13%
ش�دالغنب 10%

ةلوجلا  26

حاتفملا

ةقطنم ّلكب نيرجاهملا ددع

655,144نيرجاهملل يلامجالا ددعلا

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

ةرجهلل ةيلودلا 
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أعداد املهاجرين وجنسياتهم

أعداد املهاجرين وفقا لجنسياتهم أعداد املهاجرين وفقا ملناطق وجودهم

عدد المھاجرینالمنطقة
نسبة 

المھاجرین
%133,32320طرابلس
%70,22711أجدابیا
%65,42910مرزق

%58,1919مصراتة
%48,6507سبھا

%41,4156الجبل الغربي
%39,1976الزاویة
%32,8705بنغازي
%28,5664الكفرة

%19,8403المرقب
%17,4263الجفارة
%16,3702زوارة
%13,0152غات

%10,4702أوباري
%10,3802الجبل األخضر

%9,3931نالوت
%7,9231الجفرة
%7,7351المرج
%7,5711طبرق
%6,5451درنة
%5,8631سرت

%4,7451وادي الشاطئ
%655,144100المجموع

نسبة المھاجرینعدد المھاجرینالجنسیة
%128,66120النیجر
%101,21915مصر
%98,32515تشاد

%77,84212السودان
%58,3729نیجیریا

%37,9956غانا
%30,3035مالي

%24,9474بنغالدش
%18,1903سوریا

%14,0832الصومال
%7,4111تونس

%6,6931المغرب
%6,5401غینیا

%6,4251أثیوبیا
%6,0051إریتریا
%5,6551السنغال

%5,5241بوركینا فاسو
%5,0701فلسطین

%2,8160.4كوت دیفوار
%2,3960.4الكامیرون

%2,1460.3الجزائر
%1,6540.3باكستان

%1,5050.2زامبیا
%0.8           5,367أخرى

%655,144100المجموع
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املهاجرون الوافدون من قارة آسيا والرشق األوسطليبيا

من بني 655.144 مهاجرا أحصينا وجودهم يف ليبيا، انحدر أصل ما نسبته 8 يف املائة منهم      

من  الوافدون  املهاجرون  ومثّل  مهاجرا(.   50.934  ( األوسط  والرشق  آسيا  قارة  بلدان  من 

بنغالدش غالبية هذه الفئة ) بـ 24.947 فرد أي ما يساوي نسبة 63 يف املائة  من املجموع(. 

ومثّل املهاجرون القادمون من سوريا ثاين أبرز جنسية )بـ 18.190 مهاجرا أي ما نسبته 36      

يف املائة من املجموع(. ومثل املهاجرون الوافدون من فلسطني نسبة 10 يف 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 3 يف املائة.

 الجنوبالرشقالغرب

نسبة المھاجرینأعداد المھاجرینالمنطقة

%34             17,235طرابلس
%8               4,023مصراتة

%7               3,439الجبل الغربي
%5               2,440الزاویة
%5               2,359سرت

%4               2,282المرقب
%2               1,020نالوت

%2                  861الجفارة
%1                  680زوارة

%34,33967المجموع

نسبة المھاجرینأعداد المھاجرینالمنطقة

%13                 6,831أجدابیا
%8                 3,900بنغازي

%5                 2,355الجبل األخضر
%3                 1,365طبرق
%2                    900المرج
%1                    470درنة

%15,82131المجموع

نسبة المھاجرینأعداد المھاجرینالمنطقة

%3700.7سبھا
%3090.6الجفرة
%950.2مرزق

%7742المجموع
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املهاجرون الوافدون من بلدان جنوب الصحراء 

ومن بني العدد اإلجاميل للمهاجرين، جاء ما نسبته 94 يف املائة منهم من البلدان األفريقية مهاجرا )ما يساوي 602.216 مهاجرا( وسّجلنا وجود ما ال يقّل عن 19 جنسية أفريقية        

يف ليبيا خالل هذه الجولة. كام جاء 406.905 مهاجرا منهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.

 وُوجدت نسبة 53 يف املائة املهاجرين الوافدين من بلدان جنوب الصحراء يف املناطق الغربية حيث استضافت منطقة طرابلس ما نسبته 21 يف املائة منهم.كام ُوجدت نسبة 32        

يف املائة من إجاميل عدد املهاجرين الوافدين من أفريقيا جنوب الصحراء الكربى يف الجنوب يف منطقتي مرزق وسبها عىل وجه التحديد. وتركّزت النسبة املتبقية منهم ) 15 يف املائة(

يف رشق البالد ويف منطقة أجدابيا أساسا التي تستضيف نصف عدد املهاجرين الذين سّجلنا وجودهم يف الرشق.

الجنوب الرشق الغرب

نسبة المھاجرینأعداد المھاجرینالمنطقة

%85,89121طرابلس
%33,8638مصراتة
%27,6657الزاویة

%24,3426الجبل الغربي
%13,1103المرقب
%11,8793الجفارة
%10,6953زوارة
%6,1162نالوت
%1,7860.4سرت

%215,34753المجموع

نسبة المھاجرینأعداد المھاجرینالمنطقة

%29,2637أجدابیا
%21,9065الكفرة

%7,2102بنغازي
%4970.1طبرق
%3750.1درنة

%3550.1الجبل األخضر
%2400.1المرج

%15           59,846المجموع

نسبة المھاجرینأعداد المھاجرینالمنطقة

%58,73914مرزق
%42,66510سبھا
%10,0452غات

%9,0702أوباري
%6,4482الجفرة

%4,7451وادي الشاطئ
%131,71232المجموع
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املهاجرون الوافدون من شامل أفريقيا ليبيا

195.311( املائة  يف   32 نسبة  نجد  ليبيا،  يف  املوجودين  األفارقة  للمهاجرين  اإلجاميل  العدد  بني  من 

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

                   4 نسبة  تونس   من  الوافدين  املهاجرين  نسبة  بلغت  فيام  املائة،  يف   40 نسبة  السودانيون  ومثّل  منهم، 

يف املائة  ونسبة املهاجرين القادمني من املغرب نسبة 3 يف املائة كذلك.  وكان حّظ املهاجرين الجزائريني نسبة 

1 يف املائة.

 46 )نسبة  أفريقيا  شامل  من  الوافدين  املهاجرين  من  هاّمة  نسبة  ليبيا  من  الغربية  املنطقة  استضافت 

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

 17( الفئة  هذه  من  نسبة  بأعىل  حظيت  قد  أجدابيا  بلدية  أّن  نالحظ  املناطق  تقسيم  يف  ننظر  وعندما 

املائة. يف   10 بنسبة  ومرصاته  املائة(  يف   11( بنغازي  و  املائة(  يف   15( طرابلس  بلديات  تليها  املائة(  يف 

وأحصينا أيضا وجود 5.700 مهاجرا وافدا من شامل أفريقيا يف منطقة درنة أي نسبة 87 يف املائة من إجاميل 

عدد املهاجرين يف درنة.
 الجنوبالرشقالغرب

نسبة المھاجرینأعداد المھاجرینالمنطقة

%30,19715طرابلس
%20,30510مصراتة

%13,2247الجبل الغربي
%8,9175الزاویة
%4,9953زوارة

%4,5812الجفارة
%4,4352المرقب
%2,2571نالوت
%1,6621سرت

%90,57346المجموع

نسبة المھاجرینأعداد المھاجرینالمنطقة

%34,13317أجدابیا
%21,76011بنغازي

%7,6704الجبل األخضر
%6,5953المرج
%6,4553الكفرة
%5,7093طبرق
%5,7003درنة

%88,02245المجموع

نسبة المھاجرینأعداد المھاجرینالمنطقة

%6,5953مرزق
%5,6153سبھا
%1,9401غات

%1,4001أوباري
%1,1661الجفرة

%16,7169المجموع
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الحوادث البحرية

الوصول إىل إيطاليا بحراً 3.867حاالت الوصول

567 حاالت الغرق

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

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

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

بني 01 يناير و31 يوليو من سنة 2019 ، بلغ حاالت الوصول إىل إيطاليا 3.867 حالة. ومقارنة بالسنة املاضية، انخفض عدد حاالت الوصول إىل إيطاليا بصورة كبرية حيث أنّنا 

سّجلنا 18.546 حالة وصول خالل نفس الفرتة من سنة 2018. وُسّجلت نسبة 80 يف املائة من حاالت الوصول إىل إيطاليا خالل أشهر مايو ويونيو ويوليو وميكن تفسري ذلك 

مبجموعة من التقلبات املوسمية التي ساهمت فيها الظروف املناخية املالمئة ملحاولة العبور عرب البحر األبيض املتوسط هذا إىل جانب عدم استقرار  الوضعية األمنية يف غرب ليبيا. 

للمهاجرين  غرق  حالة   567 ُسّجلت  فقد  البالغ.  القلق  عىل  تبعث  املهاجرين  غرق  نسبة  ضلّت  الفارطة،  بالسنة  مقارنة  إيطاليا  إىل  الوصول  حاالت  انخفضت  وبينام 

عن  أسفر  الخمس  ساحل  من  بالقرب  بحرية  مأساة  وقعت  يوليو   25 يوم  ويف   .2019 يوليو   31 يوم  حتّى  املتوّسط  األبيض  للبحر  املركزي  املسار  عبور  محاولتهم  أثناء 

امرأة. و302  قارصا   181 بينهم  من  كان  وقد   ،2019 سنة  من  يوليو  و31  يناير   01 بني  مهاجرا   2.417 الليبية  السواحل  خفر  أعاد  وقد  مهاجر.   145 إىل  يصل  ما  غرق 

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

4.576
مهاجراً أعادهم خفر السواحل 

إىل الشواطئ الليبية  يف سنة 

2019  )بحلول يوم 31 يوليو(
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تقرير الهجرة للجولة الـ26  

يونيو - يوليو 2019
ليبيا

متثّل حزمة معلومات الهجرة الخاصة مبصفوفة تتبع النزوح جزءا من عمليات املنظمة 

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

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

عىل  النزوح  تتبع  مصفوفة  تعمل  واملانحني،  املعنية  والجهات  الحكومية  السلطات 

مراجعة منهجيتها من أجل  توسيع دائرة مزودي املعلومات الرئيسيني ومجال تنفيذ 

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

وتوسيع نطاق توعيتها اإلعالمية الشاملة.

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

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

أفضل للعدد اإلجاميل للمهاجرين املوجودين يف البالد. 

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

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

القوات  املدين وممثيل  املجتمع  اإلنسانية ومنظامت  واملنظامت  املحلية  األزمة  لجان 

األمنية املحلية واملجتمعات املحلية وزعامء القبائل وممثلني عن البلديات واملحالت، 

املهاجرين  وشبكات  الصحية  واملرافق  التعليمية  الخدمات  عن  ممثلني  إىل  باإلضافة 

وشيوخ املجتمعات وقادة مجتمعات املهاجرين.

املنهجية

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

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

املصفوفة عملية تثبت من صحة البيانات بعدة مناطق من ليبيا. 

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

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

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 

26، مل يتخضع منطقة عني زارة املتأثرة من النزاع للتقييم األسايس. يرجى العودة إىل 

تقييم املهاجرين يف طرابلس الذي أصدرته مصفوفة تتبع النزوح لالطالع عىل مزيد من 

التفاصيل حول الوضع يف هذه املنطقة.  
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تجاوز  قد  أو  يتجاوز  شخص  أي  أنه  عىل  املهاجر  للهجرة  الدولية  املنظمة  تُعرّف 

بغض  املعتاد.  إقامته  مكان  عن  بعيدة  دولة  داخل  متواجد  أو  دولية  حدودا 

 .3 قرسيا،  أو  اختياريا  التنقل  كان  إذا  ما   .2 القانونية،  وضعيته   .1 عن:  النظر 

النزوح،  تتبع  مصفوفة  مبرشوع  خاّصة  وألغراض  اإلقامة.  مدة   .4 التنقل،  أسباب 

الليبية.  الجنسية  يحمل  وال  ليبيا  يف  موجود  فرد  أي  هو  ليبيا،  يف  املهاجر  فإن 

ومدة  للمهاجر،  القانوين  الوضع  بني  الفرق  تقيم  ال  املصفوفة  فإن  وبالتايل، 

شخصا  املهاجر  يكون  قد  املصفوفة  وحسب  للهجرة.  ودوافعه  البلد  يف  إقامته 

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

األصلية. وبلدانهم  ليبيا  بني  الدائري  الهجرة  لنمط  املتبنني  املهاجرين  والعامل 

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

. www.globaldtm.info/libya 

املنهجية

داخل مايصل إىل  29 نقطة رصد تدفق نشطةالتغطية
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يف 7 مناطق ...

13.000 مقابلة مع 
املهاجرين أُجريت بني 

يناير ويوليو من سنة 

2019

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

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

مصفوفة تتبع النزوح مسؤوليتها. 

55

باحث

3

قادة فرق

5

 رشكاء تنفيذيني

املفاهيم 
الباحثني  

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

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

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

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

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