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                                                                                      المنظمة الدولية للهجرة 2020
 جميع الحقوق محفوظة وال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من

جاع أو نقله عىل أّي  هذا المنشور أو تخزينه بنظام االس�ت
ونية كانت أو ميكانيكية أو بالنسخ  نحو أو بأّية وسيلة، إلك�ت
ي مسبق من المنظمة  أو التسجيل أو غ�ي ذلك، إاّل بإذن كتا�ب

         الدولية للهجرة

 صورة الغالف:استجابة لتدهور الظروف المعيشية و الرتفاع
 حاالت كوفيد 19، وّزعت فرق آلية موارد المهاجرين

 واالستجابة الخاّصة بالمنظمة الدولية للهجرة مواد إغاثة
 أساسية تتضمن مستلزمات نظافة صحية ومراتب ومصابيح

ي
 شمسية باإلضافة إىل أدوات مطبخية لفائدة المهاجرين �ف
ي الزاوية

 شهر يوليو. وقد أجريت عمليات التوزيــــع هذه �ف
ي وليد. ©نور عبد الحكيم مؤمن  وزوارة والقطرون وسبها و ب�ف
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 32 ف 4مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 لمحة عاّمة

 يعــرض هــذا التقريــر نتائــج الجولــة 32 مــن تجميــع
 البيانــات التــي أجرتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح خــال
والتــي  2020 ســنة  مــن  وأغســطس  يوليــو   شــهري 
ــدر ــا ينح ــرا يف ليبي ــود 584.509 مهاج ــا وج ــت فيه  أحص
 أصلهــم مــّا ال يقــّل عــن 47 جنســية مختلفــة. هــذا
بلديــات جميــع  يف  املهاجريــن  وجــود  ُســّجل   وقــد 
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 جنوب الصحراء الك�ى32%

 أفريقيا

 ش�ل
 أفريقيا
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 آسيا

 ال�ق
%51 ا�وسط

.

 ليبيا الـ100 ويف 575 محلّة )من أصل 667

 هــذا وقــد ظــّل عــدد املهاجريــن  يف انخفــاض مطــرد
بلــغ وأبريــل(   مــارس  )شــهري  الـــ30  الجولــة   منــذ 
الـــ30 )625.638 مهاجــرا( الجولــة  بــن  املائــة   الـــ7 يف 
ــذا ــن ه ــد تزام ــرا(. وق ــة الـــ32 )584.509 مهاج  والجول
كوفيــد وبــاء  انتشــار  بدايــة  مــع  املطــرد   االنخفــاض 
الناجمــة واالقتصاديــة  االجتاعيــة  والتأثــرات   19 
ــه ــة ب ــل املرتبط ــد التنق ــر تقيي ــى تداب ــاوة ع ــه، ع عن

ــة ــرة األزم ــداد ف ــن امت ــة ع ــار الناجم ــة إىل اآلث  وباإلضاف
 واســتمرار عيــش املهاجريــن يف ظــروف ســيئة، زاد فــروس
 كوفيــد 19 مــن تفاقــم وضعيــة املهاجريــن األكــر ضعفــا،
ــة، ــة غــر نظامي ــن هــم يف وضعي ــك الذي  مــن بينهــم أولئ
 أو مــن يعملــون يف القطاعــات غــر الرســمية فضــا عــى
ــف ــبب العن ــم بس ــن أوطانه ــّروا م ــن ف ــن الذي  املهاجري
ــاع معــدالت ــون الرتف ــن املرجــح أن يك ــاد. وم  أو االضطه
 البطالــة وصعوبــة الوصــول إىل فــرص كســب الــرزق،
املراقبــة األمنيــة وتقييــد حريــة فضــا عــى تشــديد 

.التنقل تأثر  يف انخفاض عدد املهاجرين يف ليبيا

).

ومنــذ الدراســة  فــرة  وخــال  ذلــك،  مــع   وبالتــوازي 
نقــاط أغلــب  بقيــت   شــهر مــارس مــن ســنة 2020، 
الليبيــن باســتثناء  الدخــول،  أمــام  مغلقــة   الدخــول 
مــن العديــد  فُتحــت  الوقــت،  نفــس  ويف   العائديــن. 
منتظمــة بصفــة  الحــدود  لعبــور  الربيــة  النقــاط 

.من أجل الساح للمهاجرين مبغادرة الباد

البلــد ملغــادرة  حــاالت  وردت  ذلــك،  إىل   وباإلضافــة 
 بطريقــة غــر رشعيــة عــرب الحــدود الجنوبيــة الليبيــة بينــا
ــة ــراض البحري ــات االع ــة وعملي ــة األمني ــت املراقب  تكثف
 وصــّد الاجئــن يف منطقــة رشق ليبيــا وجنــوب رشقهــا
ــور ــه األم ــت إلي ــا آل ــر في ــر فأك ــاهم أك ــا س ــك م وذل

غــر الهجــرة  حــاالت  ارتفعــت  ذلــك،  عــى   وزيــادة 
إىل للوصــول  املتوّســط  األبيــض  البحــر  عــرب   الرشعيــة 
شــهري فخــال  املاضيــة.  بالســنة  مقارنــة  يف   أوروبــا 
مــن مهاجــرا   12.393 متّكــن  أغســطس،  يوليــو 

 وخــال شــهر أغســطس، غــرق مــا ال يقــّل عــن 45 مهاجــر،
 مبــا فيهــم خمســة أطفــال، عندمــا تحطــم القــارب الــذي
ــاء ــن ج ــاج، الذي ــا الـــ37 ن ــا. أّم ــواطئ ليبي ــم يف ش  يقلّه
 أغلبهــم مــن الســنغال ومــايل وتشــاد وغانــا، فقــد أرســلوا
 إىل مراكــز اإليــواء بعــد أن أنقذهــم الصيــادون. وقــد
 ُســجلت 398 حالــة غــرق خــال ســنة 2020 )بحلــول يــوم
31 أغســطس( يف املســار املركــزي للبحــر األبيــض املتوســط

املائــة بنســبة 3 يف  املهاجريــن  عــدد  انخفــض   وفيــا 
 يف مقارنــة بالجولــة 31، فــإّن أبــرز جنســياتهم ظلــت
 متناســقة مــع الجــوالت املاضيــة وهــي تتأثــر بالقــرب
 الجغــرايف وبروابــط املجتمعــات. وقــد جــاءت أغلبيــة
مــن املائــة(  يف   66 أو  مهاجــرا   387.616(  املهاجريــن 
املائــة يف   17( ومــر  املائــة(  يف   20( الجــوار  بلــدان 

 ومتاشــيا مــع التوجــه الــذي كان متســقا طيلــة الســنة
املهاجريــن مــن  مجموعــة  أكــرب  تركّــزت   املاضيــة، 
12( وأجدابيــا  املائــة(  يف   14( طرابلــس  مناطــق   يف 
يف  7( وبنغــازي  املائــة(  يف   10( ومراتــه  املائــة(  يف 

.

.(

).املائة( ومرزق )7 يف املائة( وسبها )6 يف املائة

.الوصول إىل إيطاليا ومالطة من ليبيا وتونس

.

 من املهاجرين الذين أجروا مقابات يف إطار
 دراسة رصد التدفق يف شهري يوليو وأغسطس
 2020 ذكروا أّن املخاوف املتعلقة باملال متثل

 إحدى أبرز ثاثة إشكاليات يعانون منها يف
زمن الدراسة

وتشاد )16 يف املائة( والسودان )14 يف املائة



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 32 ف 5مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 نسبة البطالة
 تسّجل ارتفاعا بنسبة %8 عن الجولة 30

الذيــن البطالــة يف صفــوف املهاجريــن   بلغــت نســبة 
مــا وهــو  املائــة،  يف   27 نســبة  الدراســة  يف   شــاركوا 
 مياثــل النســب املســجلة يف الجــوالت املاضيــة ويفــوق
قبــل املائــة(  يف   17( فربايــر  بشــهر  الخاصــة   النســبة 
ــاء ــر الوب ــزال تأث ــد 19. وال ي ــاء كوفي ــار وب ــة انتش  بداي
ــن ــرزق بالنســبة إىل املهاجري ــرص كســب ال ــا عــى ف  بالغ
 وفقــا للمزوديــن الرئيســين للمعلومــات. وقــد تــرر
 املهاجــرون مــن العملــة اليوميــن مــن فــروس كوفيــد 19
ــريض ــل الع ــرص العم ــص ف ــاد ونق ــؤ االقتص ــبب تباط  بس
ــع ــن املواق ــة م ــاور 92 يف املائ ــبة تتج ــع يف نس أو املتقط

27%

ــي ــية الت ــر الرئيس ــل الخط ــدى عوام ــة إح ــل البطال  ومتثّ
 مــن شــأنها أن تزيــد مــن مواطــن الضعــف القامئــة ومــن

ــن عــن العمــل ــن العاطل ــع املهاجري ــا جمي  ويعــاين تقريب
 )نســبة 95 يف املائــة( مــن صعوبــة واحــدة عــى األقــل ومن
ــة ــات الجــوع والعطــش واالشــكاليات املالي  هــذه الصعوب
 والتعــرّض إىل هجــوم أو عــدم الحصــول عــى املعلومــات،
 مقابــل بنســبة 62 يف املائــة مــن املهاجرين الذيــن يعملون.
 ومثــاال عــى ذلــك، تشــكو نســبة 6 يف املائــة مــن املهاجرين
 الذيــن يعملــون مــن الجــوع و/أو العطــش مقابــل نســبة
العمــل عــن  العاطلــن  املهاجريــن  مــن  املائــة  يف   20

 تضاعــف عــدد حــاالت اإلصابــة بكوفيــد 19 يف ليبيــا
ــو ــهر يوني ــر ش ــة يف آخ ــن 824 حال ــة م ــا مضاعف  أضعاف
أغســطس. شــهر  نهايــة  بحلــول  حالــة   14.624  إىل 
يف كبــرة  مجتمعيــة  عــدوى  حــاالت  وجــدت   وقــد 
بلديــات يف  الحــاالت  لعــدد  وتصاعــد  املــدن   أبــرز 
ــا ــزور وغره ــس وجن ــه والخم ــن ومرات ــس وزلي طرابل

تزايد حاالت اإلصابة بكوفيد 19  البطالة وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية

ــوع 14.624 ، ــب مجم ــطس، أصي ــوم 31 أغس ــول ي  وبحل
العــدد يعكــس  ال  رقــم  وهــو  بالفــروس،  شــخصا 

 كــا يتأثــر املهاجريــن بســوء ظــروف معيشــتهم وبنقــص
 الوقــود ومــن االنقطــاع املتكــرر للكهربــاء إىل جانــب
االســتجابة تعيــق  التــي  الصحيــة  املرافــق   وضعيــات 
ــرة ــة للهج ــة الدولي ــل املنظم ــاء. وتعم ــي الوب ــام تف  أم
ــرشكاء ــة وال ــة الوطني ــات الصح ــع هيئ ــق م ــاون وثي  بتع
ــة نقــاط ــد 19 وملراقب  الدوليــن لاســتجابة يف ظــرف كوفي
الدخــول  وملعالجــة مــرىض كوفيــد 19 مــن املهاجريــن

.

.االحتياجات اإلنسانية مثل انعدام األمن الغذايئ

.

الحقيقي لإلصابات وفقا ملنظمة الصحة العاملية

.

.

.

الخاضعة للتقييم خال شهري يوليو وأغسطس



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 32 ف 6مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

وح للبيانات ف ي 2 عدد المهاجرين وفقا للمناطق خالل الجولة 32 من تجميع مصفوفة تتبع ال�ف
 الرسم البيا�ف

Alkufra

Ghat Ubari

Misrata

Sebha

Azzawya

بنغازي

المرج

الجبل األخضر

درنة

طبرق

اجدابيا

سرت

الكفرة

مرزق

 الجفرة

سبها

غاتأوباري

وادي الشاطئ

الجبل الغربي
نالوت

زوارة

الزاوية

مصراتة

المرقب

طرابلس

الجفارة

1

1

83,140

10,900

8,900

12,450

5,995

9,585
56,980

7,631

13,007

7,217

20,501

6,698

12,3922

37,800

32,213

71,615

41,337

24,355

39,287

23,288

23,288 17,383



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 32 ف 7مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

كيبة الديمغرافية  أبرز 5 جنسيات ال�ت

ف بذويــهمأطفال  مصحوب�ي

رجال

ف بذويــهم  غ�ي مصحوب�ي

نساء

بالغون

8%
6%

82%

2%

10%

93%

 بلدية

ة
ّ
محل

ي
المهاجرون موجودون �ف

ن للمعلومات  مقابلة مع مزودين رئيسي�ي

100

575
(تتبع التنقل، الجولة 32)

من أصل 100

من أصل 667
1.724

 تغطية
100%

أبرز النتائج

 584,509 توزيــــع المهاجرين وفقا للمناطق الجغرافية
ي ليبيا

 مهاجرا �ف

 الجولة 32 (يوليو - أغسطس 2020

1,312 USD

29%

تكاليف الهجرة (المتوسط للفرد

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

 المصدر الرئيسي لدخل أرسهم

: 

(

(

الغرب
50%

29%
ال�ق

21%
الجنوب



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 32 ف 8مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 االحتياجات اإلنسانية

 الصورة: موظفو المنظمة الدولية للهجرة يقّدمون مساعدات عاجلة إىل المهاجرين
ي طرابلس. وقد

ي نقطة إنزال �ف
ي إىل الشاطئ �ف  الذين أعادهم خفر السواحل اللي�ب

ي خالل شهري مايو ويونيو. وكانت فرق  تواصلت محاوالت الهجرة من الساحل اللي�ب
ي نقاط اإلنزال لتوف�ي الغذاء والمياه والمساعدات

ة �ف  المنظمة الدولية للهجرة حا�ف
 الصحية وإلجراء تقييم للحماية بهدف االستجابة لجميع احتياجات المهاجرين. وبعد

ي مراكز اإليواء حيث توفر فرق الدعم النفسي واالجتماعي
 ذلك ُتستكمل المتابعة �ف

 استشارات واسعافات نفسية أولية ودعما موّجه لفائدة األشخاص الذين تم إنقاذهم
ي البحر من أجل تحقيق استيعاب أفضل للصدمة والتمكن من التأقلم معها.

                                                                                                                                            �ف
ي / المنظمة الدولية للهجرة 2020

      © مؤيد الزغدا�ف

 االحتياجات اإلنسانية



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 32 ف 9مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 مواطن ضعف المهاجرين واالحتياجات اإلنسانية

ي 3 أبرز االحتياجات اإلنسانية
 الرسم البيا�ف

متثّلــت الســابقة،  الجــوالت  مســتخلصات  مــع   متاشــيا 
التــي للمهاجريــن  األساســية  اإلنســانية   االحتياجــات 
املزوديــن مــع  1.724مقابلــة  عــرب  تحديدهــا   جــرى 
وطيلــة ليبيــا  أنحــاء  كامــل  يف  للبيانــات   الرئيســين 
توفــر ســنة 2020 يف  مــن  وأغســطس  يوليــو   شــهري 
واملســاكن املائــة(  يف   81 )لنســبة  الصحيــة   الخدمــات 
ــة )لنســبة 38 ــر الغذائي ــواد غ ــة( وامل  )لنســبة 42 يف املائ
ــرف ــة وال ــة الصحي ــات النظاف ــاه وخدم ــة( واملي  يف املائ
ــاه ــة أدن ــر الخريط ــة(. وتظه ــبة 24 يف املائ ــي )لنس  الصح
ــذا ــق. ه ــا للمناط ــية وفق ــانية األساس ــات اإلنس  االحتياج
الغــذايئ باألمــن  املرتبطــة  االحتياجــات  بــرزت   وقــد 
ــن ــا م ــن يف ليبي ــة مهاجري ــل ثاث ــن أص ــر م ــدى مهاج  ل
الغــذايئ انعــدام األمــن  أنّهــم يعانــون مــن  املحتمــل 

 ووفقــا لبيانــات تتبــع التنقــل الخاصــة مبصفوفــة تتبــع
ــا ــن وفق ــه املهاجري ــدي يواج ــرب تح ــإّن أك ــزوح، ف  الن
 إلفــادات املزوديــن الرئيســين للبيانــات يتمثـّـل يف تلبيــة
قدرتهــم محدوديــة  بســبب  األساســية   احتياجاتهــم 
ــة ــات املطلوب ــف هــذه الخدم ــة بتكالي ــة مقارن الرشائي

 أمــا بالنســبة إىل عــدم قــدرة املهاجريــن عــى الوصــول
وامليــاه، واملســاكن  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات   إىل 
 باإلضافــة إىل الــرف الصحــي ومســتلزمات النظافــة
ــل اإلشــكالية الرئيســية يف ــة، فــكل مــا ســبق ميث  الصحي
ــة.  تلبيــة االحتياجــات األساســية بالنســبة إىل هــذه الفئ
ــاض ــع انخف ــة م ــق خاّص ــى القل ــث ع ــر يبع ــذا أم  وه
معــدل وارتفــاع  املتوفــرة  العــريض  العمــل   فــرص 
ــة ــروس. وبصف ــار الف ــل انتش ــا قب ــرة م ــة بالف  البطال
 عاّمــة، ذكــرت نســبة 51 يف املائــة مــن املهاجريــن
ــاث ــم ث ــار أه ــة يف إط ــكاليات املالي ــتطلعن اإلش املس

 وقــد تــرر املهاجــرون مــن اآلثــار االجتاعيــة واالقتصادية
الناجمــة عــن الوبــاء ومــن امتــداد األزمــة ومــا لذلــك مــن

نتائج عى الوضع األمن وتوفر الخدمات العمومية

. 

إشكاليات تعاين منها يف زمن إجراء املقابلة .

. 

. 

Azzawya
الصحة السكن

المياه و الصرف الصحي

التعليم

المواد الغير 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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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 32 ف 10مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 الصحة

8%

209,000

 ارتفعت أسعار املواد الغذائية والسلع األساسية بنسبة 8

يف املائة مقارنة بفرة بداية انتشار  وباء كوفيد 19

 من املرّجح أن يكون املهاجرون والاجئون يعانون من

 انعدام األمن الغذايئ

 استجابة برنامج الغذاء العاملي لوباء كوفيد يف ليبيا، يونيو(

2020(

69%
من ا�هاجرين

 لديهم إمكانية وصول

محدودة إ� منعدمة

إ� ا�راكز الصحية

65%
امكانية وصول محدودة

31%
امكانية وصول تامة

4%
� �كن الوصول

ي 3 إمكانية وصول المهاجرين إىل الخدمات الصحية (عينة تتكون
 الرسم البيا�ف

) من 3.992 مستطلع
ــول ــة الوص ــت إمكاني ــابقة، ظلّ ــر الس ــع التقاري ــيا م  متاش
ــة ــبة إىل أغلبي ــرا بالنس ــا كب ــة تحدي ــات الصحي  إىل الخدم
ــدد ــي ع ــن ثلث ــر م ــا. فأك ــن يف ليبي ــن املوجودي  املهاجري
وصــول إمكانيــة  لديهــم  املائــة(  يف   69(  املهاجريــن 
 محــدودة إىل منعدمــة إىل الخدمــات الصحيــة )الرســم
ــن ــدد املهاجري ــاع ع ــة أرب ــبة إىل ثاث ــاين 5(. و بالنس  البي
مــن أساســا  يشــكون  فهــم  املائــة(،  يف   77(  اإلجــايل 

 وزيــادة عــى ذلــك، يــزداد الوضــع خطــورة يف الجنــوب ويف
 الغــرب حيث ذكرت نســبة 74 و78 يف املائــة من املهاجرين
 أن لديهــا إمكانيــة وصــول محدودة إىل منعدمــة إىل الرعاية
ــن يف ــن املهاجري ــة م ــبة 60 يف املائ ــة بنس ــة مقارن  الصحي
رشق ليبيــا. وميكــن أن يعــود هــذا األمر إىل ارتفــاع معدالت

 وميثــل وبــاء كوفيــد 19 ضغطــا إضافيــا عــى قطــاع
يشــكو والــذي  باألعبــاء  املثقــل  العمومــي   الصحــة 
الطاقــم ويف  الطبيــة  املعــدات  يف  بالــغ  نقــص   مــن 
ــن ــة م ــن 80 إىل 90 يف املائ ــا ب ــررت م ــد ت ــي. وق الطب

األمن الغذايئ

 ووفقــا لتوقعــات برنامــج األغذيــة الخــاص باألمــم املتحــدة
 فــإن عــدد املهاجريــن والاجئــن الذيــن يشــكون مــن
ــن ــع م ــد ارتف ــون ق ــن أن يك ــذايئ ميك ــن الغ ــدام األم  انع
فــردا  209.000 إىل   )19 كوفيــد  وبــاء  )قبــل   109.100

ــات ــب التداعي ــا إىل جان ــال أمده ــي ط ــة الت ــرت األزم  أثّ
 االجتاعيــة واالقتصاديــة إلجــراءات التقييــد بســبب كوفيد
 19 عــى وضــع األمــن الغــذايئ بالنســبة إىل املهاجريــن يف
ــاض ــا. وعــى الرغــم مــن تواصــل انخف  كامــل أرجــاء ليبي
ــع األساســية خــال شــهر ــة والبضائ ــواد الغذائي  أســعار امل
 يوليــو، إال أّن هــذه األســعار تظــّل أعــى بنســبة 8 يف املائــة
 مقارنــة بفــرة ما قبل وبــاء كوفيــد 19. وكان هذا االنخفاض
  يف األســعار مرتبطــا بانخفــاض بلــغ 43 يف املائــة يف األســعار
ــن ــدى البائع ــعار ل ــاع األس ــود وارتف ــمية للوق ــر الرس  غ
للوقــود الــدوري  للنقــص  للوقــود. ونتيجــة   الرســمين 
ــأ األرس واملستشــفيات ــا تلج ــرا م ــاء، كث والنقطــاع الكهرب

.كذلك إىل االعتاد عى املولدات الكهربائية

.كلفة هذه الخدمات التي جعلتها صعبة املنال

.البطالة يف جنوب الباد وغربها مقارنة مبناطق الرشق

.مرافق الرعاية الصحية األساسية بسبب كوفيد 19

.
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 مدينة

 ريف

مساكن أخرى

 يف مساكن مستأجرة يتوىل

 املشغل دفع تكاليف اإليجار

 يف أماكن العمل

 يف مساكن جاعية

8%

12%

8%

11%

8%

16%

8%

10%

 مساكن مستأجرة يتوىل

 املهاجر دفع اإليجار
68%

52%

 خدمات املياه والرف الصحي والنظافة الصحية

 أشــارت نســبة 26 يف املائــة مــن املهاجريــن أنهــا مل تتمكــن
 أبــدا مــن الوصــول )بالنســبة إىل 6 يف املائــة( أو نــادرا
 مــا ميكنهــا الوصــول )20 يف املائــة( إىل شــبكات امليــاه
ــة( ــة )46 يف املائ ــت النســبة املتبقي ــا متكن ــة. في  العمومي
 مــن الوصــول إىل هــذه الخدمــة يف أغلــب األوقــات أو
 بشــكل يومــي )27 يف املائــة(. ومــن بــن أولئــك الذيــن مل
 يتمكنــوا أبــدا مــن الوصــول إىل الشــبكات العموميــة للمياه
 أو نــادرا مــا يتمكنــون مــن ذلــك، فــإن أغلبيتهــم يعّولــون
 عــى قواريــر امليــاه املعدنيــة )72 يف املائــة( فيــا تعتمــد
ــات ــة( والحنفي ــة )30 يف املائ ــار املحمي ــى اآلب ــة ع  البقي
 العموميــة )13 يف املائــة( أو عــى شــاحنات التزويــد بامليــاه

.

 وقــد ذكــر ربــع العــدد اإلجــايل للمهاجريــن املســتطلعن
 أنهــم يشــكون مــن عــدم كفايــة امليــاه الصالحــة للــرشب
 بنســبة تفــوق ضعــف النســبة يف الفــرة مــا قبــل كوفيــد
 19 يف ينايــر وفربايــر )11 يف املائــة، الجولــة 29(. وباإلضافــة
 إىل ذلــك، تقــارب نســبة املهاجريــن العاطلــن عــن العمــل
 والذيــن يفتقــدون إىل مــا يكفيهــم مــن املــاء الصالــح

يف املائة( أو عى مجموعة من هذه املصادر 12(

.للرشب )38 يف املائة( ضعف نسبة املهاجرين العاملن

.

 املواد غر الغذائية

 شــكلت املراتــب أكــر املــواد غــر الغذائيــة طلبــا )بالنســبة
 إىل  51 يف املائــة( لــدى املهاجريــن املســتطلعن خــال
ــة( ــة )46 يف املائ ــو وأغســطس ، تليهــا األغطي  شــهري يولي
 و مســتلزمات النظافــة الصحيــة )36 يف املائــة( )الرســم
املهاجريــن مــن  الكــربى  النســبة  وكانــت   .)6  البيــاين 
ــة  املعطلــن عــن العمــل يف حاجــة إىل املــواد غــر الغذائي
)98 يف املائــة( مقارنــة باملهاجريــن العاملــن )76 يف املائــة

(.أو املهاجرين أصحاب أعال حرة )82 يف املائة
)

ي 5 احتياجات المهاجرين من المواد غ�ي الغذائية
الرسم البيا�ف

46%

31%

51%

10%

36%

17%

15%

أغطية

م�بس

مراتب

أدوات مطبخ

مستلزمات نظافة صحية

مواد تنظيف

الوقود للتدفئة أو
للطبخ

46%

31%

51%

10%

36%

17%

15%

أغطية

م�بس

مراتب

أدوات مطبخ
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مواد تنظيف

الوقود للتدفئة أو
للطبخ

46%

31%

51%

10%

36%

17%

15%

أغطية

م�بس

مراتب

أدوات مطبخ

مستلزمات نظافة صحية

مواد تنظيف

الوقود للتدفئة أو
للطبخ

46%

31%

51%

10%

36%

17%

15%

أغطية

م�بس

مراتب

أدوات مطبخ

مستلزمات نظافة صحية

مواد تنظيف

الوقود للتدفئة أو
للطبخ

46%

31%

51%

10%

36%

17%

15%

أغطية

م�بس

مراتب

أدوات مطبخ

مستلزمات نظافة صحية

مواد تنظيف

الوقود للتدفئة أو
للطبخ

46%

31%

51%

10%

36%

17%

15%

أغطية

م�بس

مراتب

أدوات مطبخ

مستلزمات نظافة صحية

مواد تنظيف

الوقود للتدفئة أو
للطبخ

46%

31%

51%

10%

36%

17%

15%

أغطية

م�بس

مراتب

أدوات مطبخ

مستلزمات نظافة صحية

مواد تنظيف

الوقود للتدفئة أو
للطبخ

46%

31%

51%

10%

36%

17%

15%

أغطية

م�بس

مراتب

أدوات مطبخ

مستلزمات نظافة صحية

مواد تنظيف

الوقود للتدفئة أو
للطبخ

 املساكن

ــة ــن يف مســاكن عمومي ــن املهاجري ــرب م ــش نســبة أك  تعي
 باألوســاط الحريــة )77 يف املائــة( مقارنــة باألوســاط
 الريفيــة )64 يف املائــة(، وتتــوىل األغلبيــة )68 يف املائــة و52
ــرب ــدد أك ــكن ع ــتئجار. ويس ــوم االس ــع معل ــة( دف  يف املائ
 مــن املهاجريــن يف األوســاط الريفيــة يف مســاكن مســتأجرة
ــة( ــا )10 يف املائ ــف إيجاره ــع تكالي ــغلون دف ــوىل املش  يت
 مقارنــة باملهاجريــن يف األوســاط الحريــة. فيــا تســاوت
ــف ممــن يعيشــون يف ــة والري ــن يف املدين  نســبة املهاجري
.مســاكن يتكفــل أشــخاص آخــرون بدفــع تكاليــف إيجارها

 وتقيــم نســبة كبــرة مــن املهاجريــن يف أماكــن عملهــا
ــن ــون يف أماك ــن يقيم ــبة الذي ــل نس ــة(. ومتث  )10 يف املائ
املائــة( ضعــف  العمــل يف األوســاط الحريــة )16 يف 
 النســبة يف الريــف )8 يف املائــة(. ومــن املألــوف جــدا
ــاكنهم ــرون مس ــارك املهاج ــا أن يش ــاء ليبي ــل أنح  يف كام
 مــع غرهــم مــن املهاجريــن العملــة. ويُعتــرب الســكن
خاصــة خطــرة  مســألة  االزدحــام  شــديدة  منــازل   يف 

.يف ظل انتشار كوفيد 19 يف صفوف املهاجرين

ي 6 أنواع مساكن المهاجرين
 الرسم البيا�ف

 مساكن مستأجرة يتوىل

 املهاجر دفع اإليجار

مساكن أخرى

 يف أماكن العمل

 يف مساكن مستأجرة يتوىل

 املشغل دفع تكاليف اإليجار

 يف مساكن جاعية

.



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 32 ف 12مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 من تدفقات الهجرة

 الصورة: موظفو المنظمة الدولية للهجرة يوّزعون سالل غذاء
ي تاجوراء

اكة مع برنامج األغذية العالمي �ف  عىل المهاجرين بال�ش
ي ©

IOM 2020 / مؤيد الزغدا�ف

 تُفهم التحويات املالية عى أنها األموال
 أو البضائع التي يرسلها غر املواطنن إىل

أرسهم وأصدقائهم يف بلدان األصل

 من األشخاص يف كامل أنحاء العامل
 يستفيدون من دعم التحويات املالية

 التي يرسلها املهاجرون العّال إىل
 أوطانهم إدارة الشؤون االقتصادية
واالجتاعية باألمم املتحدة، 2019

79%
 من املهاجرين الذين يرسلون تحويات
 مالية ذكروا أن هذه التحويات تساعد
يف تغطية االحتياجات األساسية لألرسة

 وصلت نسب قليلة من املهاجرين بناء عى تشجيع
 ميّسي الهجرة )4 يف املائة( وباعثي املشاريع )2 يف

 .)املائة( أو قادة املجتمعات )أقل من 1 يف املائة

‘‘

التحويات املالية

 مــن املرّجــح أن يكــون لخســارة فــرص التشــغيل وانخفــاض
 األجــور بســبب كوفيــد 19 تأثــرا يف نقــص التدفقــات
 الخارجيــة للتحويــات. فقــد كانــت نســبة املهاجريــن
املائــة بقرابــة 10 يف  أقــّل  تحويــات  يرســلون   الذيــن 
ــد ــاء وإجــراءات تقيي ــل انتشــار الوب ــه قب  مــّا كانــت علي
ــة ــبة 26 يف املائ ــرت نس ــد ذك ــه. وق ــي أعقبت ــل الت  التنق
ــال ــة خ ــات مالي ــلون تحوي ــم يرس ــن أنه ــن املهاجري  م
الجولــة املائــة يف  بنســبة 35 يف   الجولــة32 يف مقارنــة 
ــبة ــت نس ــك، ارتفع ــة إىل ذل ــل(. باإلضاف  30 )مارس-أبري
ــات ــة تحوي ــادوا أنهــم مل يرســلوا أيّ ــن أف ــن الذي  املهاجري
 لكنهــم يعتزمــون القيــام بذلــك عندمــا يصبحــون قادريــن
 عــى كســب املــال مــن 21 يف املائــة خــال شــهري مــارس
وأبريــل إىل 31 يف املائــة فيــا بــن شــهري يوليو وأغســطس

 وقــد ينتــج عــن انخفــاض التدفقــات مــن التحويــات
 املاليــة تزايــد نســبة الفقــر وتناقــص إمكانيــة وصــول األرس
ــة ــل الرعاي ــل، مث ــدان األص ــية يف بل ــات األساس  إىل الخدم
ــة( ــن )29 يف املائ ــدد املهاجري ــي ع ــة ثلث ــة. وقراب  الصحي
 ذكــروا أّن األمــوال التــي يرســلونها إىل أوطانهــم متثّــل
 املصــدر األول ملدخــول أرستهــم. ويرســل جميــع املهاجريــن
ــا )94 يف املائــة( التحويــات املاليــة إىل أفــراد األرسة  تقريب
 املقربــن )الزوجــة، األطفــال، الوالديــن و/أو األشــّقاء(.
ــع ــة تتب ــا مصفوف ــي أجرته ــة الت ــات الدراس ــر بيان  وتظه
 النــزوح فيــا بــن يوليــو وأغســطس أّن أغلبيــة املهاجريــن
تســاعد املاليــة  تحوياتهــم  أّن  أفــادوا  املائــة(  يف   79( 
 يف تغطيــة نفقــات بعــض مــن االحتياجــات األساســية
 لــألرسة. ومثــاال عــى ذلــك، ذكــر املهاجــرون أّن تحوياتهــم
ــة( ــألرسة )47 يف املائ ــة ل ــات الغذائي ــي النفق ــة تغطّ  املالي
 ومعلــوم اإليجــار واملرافــق )46 يف املائــة( واملصاريــف
 األخــرى املتعلّقــة بالصحــة )22 يف املائــة(، إىل جانــب
ــة(. وقــد أظهــرت الدراســات  دراســة األطفــال )17 يف املائ
أّن التحويــات املاليــة الدوليــة تســاهم يف تخفيــض نســب

.عمل األطفال يف البلدان ذات املدخول الضعيف

19

 الشبكات االجتاعية

ــن ــة املهاجري ــاء أغلبي ــابقة، ج ــر الس ــع التقاري ــيا م  متاش
ــة(. ــم أو أرسهــم )نســبة 81 يف املائ ــن أهاليه  بتشــجيع م
ــكان ــون يف م ــن يعيش ــراد األرسة الذي ــاء وأف  وكان األصدق
ــرة )70 ــى الهج ــتطلعن ع ــّجع املس ــن ش ــر م ــل أك  األص
 يف املائــة( يف مقارنــة باألصدقــاء وأفــراد األرسة الذيــن
وقــد املائــة(.  )11 يف  األصــل  مــكان   يعيشــون خــارج 
 وصلــت نســب قليلــة مــن املهاجريــن بنــاء عــى تشــجيع
2( املشــاريع  وباعثــي  املائــة(  يف   4( الهجــرة   ميــّسي 

يف املائة( أو قادة املجتمعات )أقل من 1 يف املائة

ــة ــط األرسي ــا الرواب ــا فيه ــة، مب ــبكات االجتاعي ــل الش  متث
 وعاقــات الصداقــة، واملعــارف مــن نفــس مــكان األصــل،
 كّل هــذه هــي مبثابــة عامــل مــن بــن عــّدة عوامــل، يوّجــه
ــرى ــل األخ ــن العوام ــن ب ــرة.  م ــا إىل الهج ــد م ــرار أح  ق
ــع ــع نحــو التمت  يوجــد الوضــع االقتصــادي الــيء والتطل
باملكانــة واملركــز، املعانــاة مــن الضغــط االجتاعــي وتحمل

مسؤولية األرسة والنزاع وانتهاك حقوق اإلنسان

 بينــا مل تســتند أغلبيــة املهاجريــن يف قــرار هجرتهــا 
ثلثــي مــن  أكــر  فــإن  امليسيــن،  تشــجيعات   عــى 
ــم ــروا أنه ــد ذك ــة( ق ــتطلعن )67 يف املائ ــن املس  املهاجري
 قــد لجــأوا إىل االســتعانة بخدمــات ميــسي الهجــرة. وقــد
ــات ــتعانوا بخدم ــد اس ــم ق ــن أنه ــم املهاجري ــاد معظ  أف
ولعبــور املائــة(  )86يف  النقــل  أجــل  مــن   امليسيــن 
 املناطــق الخطــرة نحــو ليبيــا )46 يف املائــة(. وبدرجــة
عــرب ســفرهم  نظمــوا  الذيــن  املهاجــرون  ذكــر   أقــل، 
 امليسيــن أنّهــم قــد تحصلــوا عــى الغــذاء واملــاء )بنســبة

)يف املائة( وعى السكن )بنسبة 22 يف املائة 28

.
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.

.
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 32 ف 13مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 املهاجرون يف ليبيا
 الصورة: استجابة لتدهور الظروف املعيشية
 والرتفاع حاالت اإلصابة بكوفيد 19، قّدمت

 فرق آلية موارد املهاجرين واالستجابة
 مواد إغاثة أساسية تتضمن مستلزمات

 نظافة صحية ومراتب ومصابيح شمسية
 ومواد للطبخ لفائدة املهاجرين. وقد

 جرت هذه التوزيعات يف طرابلس )املوقع
 الذي التقطت فيه هذه الصورة( والزاوية

والقطرون وسبها وبني وليد

.



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 32 ف 14مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 تحليل تدفقات املهاجرين ومناطق وجودهم

 يستند تحليل أماكن وجود املهاجرين وتنقلهم إىل توجهات التنقل املاحظة عى أرض الواقع خال فرة الدراسة

 جنوب ليبيا

 انخفــض عــدد املهاجريــن املوجوديــن يف بلديــة القطــرون
 بنســبة 26 يف املائــة بــن شــهري يوليــو وأغســطس )الجولــة
ــة 31(، مــن ــو )الجول ــو ويوني ــة بشــهري ماي  32( يف مقارن
 20.947 يف الجولة 31 إىل 15.425 مهاجرا خال هذه الجولة

 وخــال فــرة الدراســة، تأثّــرت ظــروف عيــش املهاجريــن
 وخاّصــة الذيــن يعملون منهم يف القطــاع املنجمي من جرّاء
 ،فــرض اإلغــاق الجــزيئ كإجــراء للتصــدي النتشــار كوفيد19

 .فضا عى تكّرر انقطاع الكهرباء ونقص الوقود

. 

 القطرون

 سبها

ي 7 توزيــــع المهاجرين وفقا للمناطق الجغرافية
 الرسم البيا�ف

الغرب
50%

29%
ال�ق

21%
الجنوب

ســبها يف  املوجوديــن  املهاجريــن  عــدد   انخفــض 
مــن  31 بالجولــة  مقارنــة  يف  املائــة  يف   4  بنســبة 
املائــة يف   36.530 إىل   37.990 مــن  البيانــات  تجميــع 

ــبها ــن يف س ــإّن املهاجري ــة ف ــات امليداني ــا للماحظ  ووفق
 ميثّلــون أكــر فئــة متــررة مــن الوضــع األمنــي املتدهــور
 ومــن ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة وغــر الغذائيــة. وقــد
ــد  تســبّب انخفــاض فــرص العمــل وانتشــار فــروس كوفي
ــاد ــادرة الب ــن إىل مغ ــن املهاجري ــرب م ــدد أك ــع ع  .يف دف

 رشق ليبيا

 خــال شــهري يوليو وأغســطس، مل تُســّجل بلديــة طربق أي
 حالــة وصــول وفقــا للماحظــن امليدانيــن ومــن املرّجــح أن
 يعــود ذلــك إىل إغــاق الحــدود الربيــة وإىل تشــديد املراقبة
ــة إىل ــمية. وباإلضاف ــر الرس ــول غ ــاط الدخ ــة يف نق  األمني
 ذلــك، أقــرّت الســلطات املحليــة إجــراءات إغــاق جــزيئ يف
 املنطقــة مــن أجــل التصــدي النتشــار فــروس كوفيــد 19.
 وقــد أثـّـر ذلــك أساســا عــى العملــة اليوميــن الذيــن كانــوا
 يعانــون أســاس مــن ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة وغــر
 الغذائيــة. وقــد انخفــض العــدد اإلجــايل للمهاجريــن
مقارنــة يف  املائــة  يف   6 بنســبة  طــربق  يف   املوجوديــن 
 بشــهري مايــو ويونيــو مــن 5.541 إىل 5.235 مهاجــرا

 طربق

. 

 شحات

 تكثفــت الدوريــات األمنيــة التــي تســتهدف املهاجريــن يف
ــم( ــّولون منه ــن يتس ــة الذي ــة )خاّص ــر نظامي ــة غ  وضعي
 خــال شــهري يوليــو وأغســطس. ووفقــا للماحظــات
مصــدر املهاجريــن  مــن  العديــد  خــس   امليدانيــة، 
ــى ــدون ع ــن يعتم ــؤالء الذي ــة ه ــرزق، خاّص ــبهم لل  كس
 العمــل العــريض أو املتقطّــع، بســبب تخّوفهــم مــن أن
ــم. ــّم ترحيله ــم ومــن ث ــم واحتجازه ــّم القبــض عليه يت
 وخــال شــهر أغســطس، تــّم منــع تنّقــل املهاجريــن
الجــزيئ نتيجــة إلجــراء اإلغــاق   مــن شــحات وإليهــا 
ــد19. ــروس كوفي ــّي ف ــدي لتف ــه للتص ــّم تطبيق ــذي ت  ال
ــدد ــع ع ــد ارتف ــراءات، فق ــذه اإلج ــن ه ــم م ــى الرغ  وع
ببيانــات مقارنــة  يف  املائــة  يف   18 بنســبة   املهاجريــن 
(.الجولــة 31 مــن 2.750 إىل 3.250 مهاجــرا )الجولــة 32

امساعد

يف الداخليــة  الحركــة  عــادت  يوليــو،  شــهر   خــال 
املهاجريــن رصــد  ومتــّن  عهدهــا  ســالف  إىل   البلديــة 
الدخــول نقــاط  أّن  إالّ  كالســابق.  التوظيــف  نقــاط   يف 
الليبيــن أمــام  إالّ  مفتوحــة  تكــن  مل  للبــاد  الرســمية 

.

. 

أو للساح للمهاجرين بالعودة إىل أوطانهم
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 غرب ليبيا

 مراته

ي 8 توزيــــع المهاجرين وفقا لجنسياتهم
 الرسم البيا�ف

ــت الوضعيــة يف مراتــه مســتقرة بشــكل عــام خــال  ظلّ
ــب ــرص كس ــرت ف ــو، توفّ ــهر يولي ــة. ويف ش ــرة الدراس  ف
 الــرزق توفّــرا كبــرا بالنســبة إىل املهاجريــن العاملــن
نتيجــة الخضــار  أســواق  و  املاشــية  تربيــة  مجــايل   يف 
لاحتفــال بعيــد اإلضحــى الــذي عــّزز الوضــع االقتصــادي

صرباته

ــة ــف يف البلدي ــاط التوظي ــن يف نق ــدد املهاجري ــع ع  ارتف
14 بنســبة  الدراســة  فــرة  خــال  صرباتــه   الغربيــة 

نسبة املهاجرينعدد املهاجرينالجنسية
%20                 118,094 النيجر

%17                  97,247 مصر

%16                  91,690 تشاد

%14                  80,585 السودان

%7                  41,614 نيجيريا

%5                  27,220 غانا

%5                  26,631 مالي

%3                  19,167 بنغالدش

%3                  18,937 سوريا

%2                    9,352 الصومال

%1                    6,779 إريتريا

%1                    5,305 غينيا

%1                    4,793 فلسطين

%1                    4,749 السنغال

%1                    4,158 أخرى

%1                    4,149 تونس

%1                    4,094 بوركينا فاسو

%1                    4,086 املغرب

%1                    3,586 إثيوبيا

%0                    2,696 الكاميرون

%0                    2,666 كوت ديفوار

%0                    2,095 موريتانيا

%0                    1,674باكستان

%0                    1,635زامبيا 

%0                    1,507 الجزائر

ــة ــي، خاّص ــل اليوم ــرص العم ــاض ف ــبب انخف ــد تس  وق
 يف مجــال البنــاء بســبب ارتفــاع نســبة اإلســمنت، يف
ــف ــاط التوظي ــن يف نق ــن املنتظري ــدد املهاجري ــد ع  تزاي
الــرزق لكســب  ُســبُل  عــن  بحثــا  طويلــة  لســاعات 

يف املائة يف مقارنة بشهري مايو ويونيو 2020

. 

. 

. 
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 مسارات الهجرة إىل ليبيا

 ميثّــل هــذا القســم مــن تقريــر الهجــرة تحليــا ألبــرز
 مســارات الهجــرة التــي يســلكها املهاجــرون مــن مختلــف
 البلــدان للقــدوم إىل ليبيــا. ويســتند هــذا التحليــل إىل
ــع ــن يف املواق ــع املهاجري ــة م ــة الفردي ــتبيانات الكمي  االس
ــور املنتــرشة يف كامــل ــاط العب ــي تشــمل نق  األساســية الت
ــال ــرة( خ ــق الهج ــد تدف ــتارات رص ــاد )اس ــاء الب  أرج
2020 ســنة  مــن  وأغســطس  ينايــر  شــهري  بــن  مــا 

وح  ف ي قادتها مصفوفة تتبع ال�ف ي اعتمدها المهاجرون الذين جرى استطالعهم ع�ب دراسة رصد التدفق ال�ت ي 9 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
 48.7 يف املائة من املهاجرين يف ليبيا قد وصوال مبارشة من النيجر أو قد عربوا من خالها، مبا فيهم جميع املهاجرين الذين جاؤوا من

 .النيجر ومن بوركينا فاسو وغانا ومايل ونيجريا

 ويظهــر تحليــل البيانــات املجّمعــة حــول املســارات أّن
ــا ــر يف كونه ــدور كب ــع ب ــا تضطل ــاورة لليبي ــدان املج  البل
بلــدان عبــور أيضــا إىل جانــب بلــدان مصــّدرة للمهاجريــن

وذلك بالنســبة إىل أغلبية املهاجرين يف ليبيا

ــط ــي ترب ــية الت ــارات الرئيس ــاه املس ــة أدن ــربز الخريط  ت
 ليبيــا بالبلــدان املجــاورة وبالبلــدان الرئيســية األخــرى
 التــي ينحــدر منهــا أصــل املهاجريــن املســتطلعن يف ليبيــا

.

.

.

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

.

0.
7%

1.4%

1.4
%

2.3%

48
.8

%

2.3%

1.7%

3.6%

9.
2%

%1.6بنغالدیش

6.
6%

19%

16.1%

0.8%

0.5%

0.6%

0.5%

0.7%

0.1%

%0.2باكستان

0.6%

0.2
%

0.2%

0.4%

0.1%

إجمالي عدد العینة 15,543

ینایر 2020 - أغسطس 2020

0.
1%



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 32 ف 17مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

Photo: IOM staff conducting field work with migrants in Sikka 
detention centre (Tripoli). 
© Moayad Zaghdani / IOM 2020

 الصورة : يف إطار برنامج العودة الطوعية اإلنسانية الخاّص
 باملنظمة الدولية للهجرة، قّدم موظف دعم يف العمليات

 امليدانية استشارات ما قبل املغادرة لفائدة املهاجرين.
 وميثل مرشوع العودة الطوعية اإلنسانية رشيان الحياة
 بالنسبة إىل املهاجرين الذين تقطّعت بهم ُسبُل العودة

 إىل أوطانهم وقد استأنف هذا املرشوع سالف نشاطه يف
 يوم 20 أغسطس عقب انقطاع مؤقت دام خمسة أشهر
 بسبب تقييد التنقل نتيجة النتشار وباء كوفيد 19. ويف

 شهر أغسطس، متّكن 118 مهاجرا من غانا من العودة إىل
 أكرا عى من طائرة مستأجرة من طرابلس بتنظيم من

 .املنظمة الدولية للهجرة
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 تحليل المناطق - التوزيــــع
نصــف إحصــاء  تــّم  الســابقة،  التقاريــر  مــع   متاشــيا 
 العــدد اإلجــايل للمهاجريــن )نســبة 50 يف املائــة( يف
ــو ــهري يولي ــن ش ــا ب ــال م ــة خ ــق الغربي ــا يف املناط  ليبي
 ويونيــو مــن ســنة 2020 يف حــن كانــت نســبة تزيــد عــى
ــة يف ــبة 21 يف املائ ــة( ونس ــرشق )29 يف املائ ــع يف ال  الرب
 الجنــوب. وتظــّل طرابلــس املنطقــة التــي تســتضيف أكــرب
ــرا ــة أو 83.140 مهاج ــن )14 يف املائ ــن املهاجري ــبة م نس

ي ليبيا وفقا للمناطق (باالستناد
ي 10 أعداد المهاجرين �ف

 الرسم البيا�ف
إىل بيانات تتبع التنقل

نسبة املهاجرينعدد األفراداملنطقة
%14          83,140 طرابلس

%12          71,615أجدابيا

%10          56,980مصراته

%7          41,835 الزاوية

%7          39,287 بنغازي

%7          41,337مرزق

%6          32,213 الجبل الغربي

%6          37,800 سبها

%4          23,288 الجفارة

%4          24,355 الكفرة

%4          20,501 زوارة

%3          17,383 املرقب

%2          12,450 الجبل األخضر

%2          10,900 الجفرة

%2           8,900املرج

%2           9,585 درنة

%2          12,392غات

%2          13,007أوباري

%1           7,217 نالوت

%1           7,631سرت

%1           5,995 طبرق

%1           6,698 وادي الشاطئ

%584,509100املجموع

( 

الدبــداب الحدوديــن  الربيــّن  املعربيــن  ظــّل   وقــد 
شــهر منــذ  مغلقــن  وليبيــا  الجزائــر  بــن   واســيّان 
احتــواء ســبيل  يف  املتخــذة  اإلجــراءات  بســبب   مايــو 
يتــّم فتحهــا مــن أنّــه  إالّ   انتشــار وبــاء كوفيــد 19. 
وطنهــم إىل  بالعــودة  للمهاجريــن  الســاح  أجــل 

الحدوديــة يف النقطتــان  ظلّــت  املنــوال  نفــس   وعــى 
 امســاعد )مــر – ليبيــا( ويف رأس اجديــر )تونــس – ليبيــا(
ــا مــن حــن آلخــر  مغلقــان أمــام الدخــول إالّ أنهــا فتحت
 ولفــرات وجيــزة مــن أجــل الســاح ملجموعــات املهاجرين
ــة ــة الحدودي ــت النقط ــد فُتح ــذا وق ــاد. ه ــادرة الب  مبغ
 الربيــة بــن ليبيــا والنيجــر “التــوم” بصــورة جزئيــة خــال
ــو ــو ويولي ــّم تــم إغاقــه خــال شــهري يوني ــو ث  شــهر ماي
وإعــادة فتحــه بصفــة جزئيــة خــال شــهر أغســطس

إىل الدخــول  نقــاط  أغلبيــة  ظلّــت  عاّمــة،   وبصفــة 
 ليبيــا مغلقــة بصفــة تامــة أو جزئيــة أمــام املهاجريــن
تقييــد إىل  يعــود  وذلــك  الدراســة  فــرة   خــال 
واملحليــة الوطنيــة  الســلطات  فرضتــه  الــذي  التنقــل 

من أجل التصدي النتشار وباء كوفيد 19
.

.

.
.)
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 تحليل المناطق - جنسيات المهاجرين

 تظهــر الخريطــة أدنــاه أبــرز أربــع جنســيات للمهاجريــن
 وفقــا لتوزيعهــا يف مناطــق ليبيــا وذلــك باالســتناد إىل
ــو ــي جمعــت خــال شــهري يولي ــة 32 )الت ــات الجول  بيان
 وأغســطس مــن ســنة 2020(. وعــى الرغــم مــن التقييدات
 التــي فرضــت عــى حريــة التنقــل، إالّ أّن توزيــع املهاجريــن
جغرافيــا وفقــا للجنســيات ظــّل متأثــرا بالقــرب الجغــرايف

ف أبرز 4 جنسيات للمهاجرين وفقا للمناطق   ي 11 خريطة تب�يّ
   الرسم البيا�ف

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

32%
30%
18%
6%

57%
19%
15%
5%

34%
15%
10%
9%

14%
13%
13%
9%

40%
28%
10%
9%

48%
21%
12%
5%

42%
11%
9%
6%

النيجر
نيجيريا

مصر
مالي

19%
15%
15%
13%

النيجر
مصر

نيجيريا
تشاد

29%
26%
20%
6%

23%
18%
12%
11%

18%
13%
12%
11% 19%

14%
12%
11%

40%
17%
13%
11%

59%
16%
11%
10%

43%
14%
10%
9%

60%
21%
10%
5%

64%
23%
8%
3%

63%
21%
7%
5%22%

16%
16%
11%

17%
14%
11%
11%

النيجر
مصر

نيجيريا
تشاد

50%
23%
19%
5%

55%
20%
15%
6%

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

النيجر
تشاد
مصر

السودان
نيجيريا

تشاد

مصر
السودان

النيجر
تشاد

مالي

السودان

النيجر

مصر
نيجيريا

تشاد

النيجر
مصر

نيجيريا
تشاد

سوريا
تشاد

مصر
السودان

سوريا
تشاد

مصر
السودان

سوريا
بنغالديش

مصر
السودان

سوريا
بنغالديش

مصر
السودان

سوريا

تشاد

مصر

السودان

تشاد

غانا
مصر

السودان

النيجر
نيجيريا

تشاد
غانا

النيجر
نيجيريا

السودان
غانا

النيجر

نيجيريا
تشاد

السودان السودان
تشاد
نيجر
غانا

تشاد
بنغالديش

مصر
سوريا

النيجر
مالي

نيجيريا
غانا

الوافــدون املهاجــرون  يشــّكل  املثــال،  ســبيل   وعــى 
ــن ــن املتواجدي ــن املهاجري ــة م ــرب مجموع ــر أك ــن م  م
غــرار عــى  ليبيــا  يف  الســاحلية  الرشقيــة  املناطــق   يف 
وبنغــازي وطــربق  واملــرج  ودرنــة  األخــر  الجبــل 

 ومــن جهــة أخــرى ميثـّـل املهاجــرون الوافــدون مــن النيجــر
 أكــرب مجموعــة موجــودة يف أغلــب املناطــق الغربيــة
 وجنــوب الغربيــة مــن ليبيــا مثــل مــرزق وســبها وأوبــاري
 وغــات والجفــرة. ويشــّكل املهاجــرون الوافــدون مــن تشــاد
 ومــن نيجريــا ثــاين وثالــث أبــرز جنســيتن يف عــّدة مناطــق
 مــن غربيــة وجنــوب غربيــة. وبالنســبة إىل منطقــة الكفــرة
ــداد ــرب أع ــت أك ــد ضّم ــاد، فق ــودان وتش ــّد الس ــي تح  الت
ــة ــودان يف املنطق ــن الس ــاد وم ــن نش ــن م ــن املهاجري . م

.

.



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 32 ف 20مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 تحليل مناطق األصل

ي ليبيا
ي 12 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: 1.375 مهاجر من ذوي جنسيات تعت�ب من ب�ي

 متاشــيا مــع التقاريــر الســابقة، شــّكل املهاجــرون الوافــدون
ــا مــر والســودان( ــا فيه ــا )مب ــدان شــال أفريقي ــن بل  م
 أغلبيــة املهاجريــن املتواجديــن يف رشق ليبيــا )%58( بينــا
ــراء ــوب الصح ــدان جن ــن بل ــن م ــن الوافدي  كان املهاجري
 الكــربى )مثــل النيجــر وتشــاد( أغلبيــة املهاجريــن املركّزين
 يف جنــوب وغــرب ليبيــا )بنســبة %87 و%65 تباعــا(.
 تجــدون يف الجــدول أدنــاه التقســيم الكامــل ملناطــق أصــل
املهاجريــن وفقــا للمناطــق الليبيــة )الرســم البيــاين 12

 ويف الكفــرة، رشق ليبيــا، انخفــض عدد املهاجريــن الوافدين
 مــن جنــوب الصحــراء الكــربى أفريقيــا بنســبة 20 يف املائــة
 يف مقارنــة مبســتخلصات البيانــات املجّمعــة خــال شــهري
 مايــو ويونيــو من 20.404 )الجولــة 31( إىل 16.275 مهاجرا
ــع ــن )يف جمي ــة 32(. وقــد انخفــض عــدد املهاجري  )الجول
مناطــق األصــل( بنســبة 13 يف املائــة منــذ الجولــة 31

.)

.

#%#%#%
%9,3205%4250%2,7052الجبل األخضر

%8,0805%16,2756%0الكفرة
%7,4904%3650%1,0451املرج

%27,16316%7,7523%4,3723بنغازي
%8,2955%5250%7650درنة

%35,07220%29,56010%6,9834أجدابيا
%4,2392%3860%1,3701طبرق

17,24010%55,28832%99,65958%
%1,6641%8,9267%3100الجفرة

%1,7691%10,6239غات
%4,6334%36,67930%250مرزق
%4,9504%32,05026%8001سبها

%1,5701%11,4379أوباري
%6,6985وادي الشاطئ

1,1351%106,41387%14,58612%
%9,1473%22,1898%8020الجبل الغربي

%4,8642%17,4436%9010الجفارة
%3,7091%11,5694%2,0871املرقب
%10,1184%28,77310%2,5541الزاوية

%16,3126%36,55913%4,1091مصراته
%1,9211%4,7412%5550نالوت
%2,1051%2,4991%2,7941سرت

%17,7306%52,07618%12,7554طرابلس
%7,4233%12,3794%6990زوارة

27,2569%188,22865%73,32925%
      45,631 8%       349,929 60%       187,574 32%

املجموع

املنطقة
بما فيها )املهاجرون من آسيا 

(الشرق األوسط
املهاجرون من جنوب 
الصحراء الكبرى

املهاجرون من شمال أفريقيا

شرق ليبيا

جنوب ليبيا

املجموع

غرب ليبيا

املجموع
العدد اإلجمالي



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 32 ف 21مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

ى  المهاجرون الوافدون من شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الك�ب

ى  ي 14 نسبة المهاجرين الوافدين من شمال أفريقيا ومناطق الجنوب الصحراء الك�ب
 الرسم البيا�ف

ى أفريقيا ي 13 المهاجرون الوافدون من جنوب الصحراء الك�ب
 جــاءت النســبة الكــربى مــن املهاجريــن )نســبة 60 يف الرسم البيا�ف

 املائــة( املتواجديــن يف ليبيــا مــن جنــوب الصحــراء الكــربى
التقاريــر مــع  ومتاشــيا  مهاجــرا(.    394.944(  أفريقيــا 
 الســابقة، وصــل أغلبيــة املهاجريــن مــن هــذه الفئــة
ــاد )بنســبة 26%(. ــن تش ــر )بنســبة %34( وم ــن النيج  م
ببيانــات انخفــاض أعــداد املهاجريــن   وتواصــل نســق 
ــن ــة املهاجري ــن جه ــص م ــو، وباألخ ــو ويوني ــهري ماي  ش
ــك ــود ذل ــد يع ــاد. وق ــن تش ــر وم ــن النيج ــن م  الوافدي
ــّم فرضــه ــذي ت ــة التنقــل ال ــد حرك  عــى األرجــح إىل تقيي
 بســبب كوفيــد 19 والتباطــؤ االقتصــادي الــذي نجــم عنــه
والــذي أّدى بــدوره إىل التقليــل مــن فــرص كســب الــرزق

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

 ما�

 غانا

 نيج�يا

 تشاد

النيجر

17%

118,094

91,690

76,41741,614

27,220

26,631

9,352 الصومال

ــي ــن النيجــر والت ــر الصــادرة م ــد هــذا بالتقاري ــد تأكّ  وق
 بيّنــت أّن أعــداد التدفقــات الــواردة )إىل النيجــر( قــد
وشــهد هــذا  ليبيــا(.  )إىل  الصــادرة  التدفقــات   فاقــت 

. عدد املهاجرين املرّحلن إىل تشاد خال شهر يوليو

.

تشاد

النیجر

غانا
ساحل العاج

نیجیریا

السنغال

مالي

غینیا

الصومال

بوركینا فاسو
اریتریا

اثیوبیا

الكامیرون

مصر

السودان

المغرب
الجزائر

تونس

52%

43%

2%
1%

2%

26%
34%

8%
1%

12%

1%

8%

2%

3%

1%
 2%

1%
1%

349,929
دول جنوب الصحراء

187,574
دول شمال أفریقیا

موریتانیا
1%



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 32 ف 22مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 متاشــيا مــع نتائــج الجــوالت الســابقة، جــاءت األغلبيــة
ينحــدر الذيــن  ليبيــا  يف  املهاجريــن  مــن   العظمــى 
 أصلهــم مــن شــال أفريقيــا مــن مــر )بنســبة 52%(
واملغــرب تونــس  ومــن   )43% )بنســبة   والســودان 
ــن الـــ584.509 ــن ب ــة. وم ــبة 4 يف املائ ــر )بنس  والجزائ
 مهاجــرا الذيــن أحصتهــم مصفوفــة تتبــع النــزوح خــال
البيانــات، جــاءت نســبة  الجولــة 32، مــن تجميــع 
32 يف املائــة مــن شــال أفريقيــا )187.574 مهاجــرا

 الصورة: يف شهر يوليو، أعاد خفر السواحل يف ليبيا 174 مهاجرا إىل ليبيا إىل شواطئ
 طرابلس. وقد كانت فرق املنظمة الدولية للهجرة عى أهبة االستعداد يف نقاط

 اإلنزال من أجل توفر املساعدات العاجلة إىل املهاجرين. وخال شهري يوليو
 وأغسطس، أعيد 1.143 مهاجرا ثم 1.362 مهاجرا آخرا إىل ليبيا. وباالستناد إىل هذا

 التوجه الحايل، من املرّجح أن يتصاعد معّدل الهجرة وسط وضعية إنسانية متدهورة
  وتفي وباء كوفيد 19

ي 15 المهاجرون الوافدون من شمال أفريقيا
 الرسم البيا�ف

.

.)

 الجزائر

 ا�غرب

 تونس

 السودان

 م�

17%

97,247

76,417

4,149

80,585

4,086

1,507



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 32 ف 23مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

ق األوسط  المهاجرون من آسيا وال�ش

ق األوسط وجنوب آسيا ي 18 نسبة المهاجرين الوافدين من ال�ش
 الرسم البيا�ف

ي 16 المهاجرون من بلدان من قارة آسيا (بما فيها
 الرسم البيا�ف

ق األوسط   بلدان ال�ش
ــع ــة تتب ــّجلت مصفوف ــابقة، س ــر الس ــع التقاري ــيا م  متاش
 النــزوح نســبة قليلــة مــن املهاجريــن مــن الوافديــن مــن
ــة 32 )8 يف ــال الجول ــط خ ــرشق األوس ــيا أو ال ــارة آس  ق
 املائــة أو 45.631 مهاجــرا(. وقــد جــاءت األغلبيــة مــن
 بنغــادش )42 يف املائــة( وســوريا )42 يف املائــة( أي بعــدد
فيهــم )مبــا  تباعــا  مهاجــرا  و18.937  مهاجــرا   19.167 
ــة وجــود 4.793 مهاجــرا ــد أحصــت املصفوف ــن(. وق  الجئ
ــتان ــن باكس ــرا م ــة( و1.060 مهاج ــطينيا )11 يف املائ  فلس
ــل املهاجــرون مــن ســوريا نســبة ــة(  هــذا ومثّ  )4 يف املائ
 42 يف املائــة واملهاجــرون مــن بنغــادش نســبة 42 يف املائــة
ــن ــن م ــن الوافدي ــايل للمهاجري ــدد اإلج ــن الع ــا م  أيض
 بلــدان آســيا والــرشق األوســط املوجوديــن يف ليبيــا. هــذا
 وقــد بلــغ عــدد املهاجريــن مــن فلســطن 4.958 مهاجــرا

.)أي نسبة %11( ومن باكستان 1.634 مهاجرا )4%(

جمهورية الكونغو

 جمهورية افريقيا
الوسطى

الدقراطية 

بوركينا فاسو

ساحل العاج

سوريا

فلسطيني�
باكستان

بنغ�ديش

4%
11%

42%

42%

45,631
ال�ق ا�وسط

و أسيا

 سوريا

بنغ�دش

 فلسط�

 باكستان

 أخرى

19,167

18,937

4,793

1,674

1,060

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



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 32 ف 24مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 الحوادث البحرية

وتونــس ليبيــا  مــن  الوصــول  عــدد حــاالت   تضاعــف 
 إىل إيطاليــا ومالطــة عــرب البحــر األبيــض املتوســط يف
 الفــرة الفاصلــة بــن ينايــر وأغســطس 2020 )19.343
ــرة ــس الف ــة بنف ــرات يف مقارن ــاث م ــن ث ــر م ــردا( أك  ف
البيــاين )الرســم  فــردا(   5.450( املاضيــة  الســنة   مــن 
ــف ــو وأغســطس فقــط تضاع ــهري يولي  19(. وخــال ش
ــة ــرات مقارن ــع م ــن أرب ــر م ــول أك ــاالت الوص ــدد ح  ع
ــاين 20 ــم البي ــة )الرس ــنة املاضي ــن الس ــرة م ــس الف بنف

ي 19 الوصول إىل  إيطاليا ع�ب المسار المركزي
 الرسم البيا�ف

للبحر األبيض المتوسط 2019/2020

ي 18 حاالت الوصول إىل ليبيا ع�ب مسار البحر
 الرسم البيا�ف

 األبيض المتوسط وأعداد المهاجرين الذين أعيدوا إىل ليبيا

 ومنــذ بدايــة هــذه الســنة )وإىل غايــة يــوم 31 أغســطس
 2020(، قام خفر الســواحل يف ليبيا باعراض 7.981 مهاجرا
يف البحــر. ومــن بينهــم كان هنالــك 430 طفــا و535 امــرأة

ــر ــط أخط ــض املتوس ــر األبي ــزي للبح ــار املرك ــّل املس  ويظ
 نقطــة عبــور بحريــة واألكــر فتحــا بــاألرواح. وخــال شــهر
ــا مبــا ــويّف مــا ال يقــّل عــن 45 مهاجــرا والجئ  أغســطس، ت
 فيهــم خمســة أطفــال عندمــا غــرق القــارب الــذي يقلّهــم
 وهــم بصــدد محاولــة العبــور نحــو أوروبــا. هــذه الحادثــة
متثّــل أســوء حادثــة تحطّــم للقــوارب خــال هــذه الســنة
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19,343

 مهاجرا وصلو إ

 ع� ا�سار ا�ركزيإيطاليا

 للبحر ابيض ا�توسط

 ب� شهري يناير وأغسطس من سنة

2020

7,981
 مهاجرا أعادهم خفر السواحل

 الليبية إ
 سواحل  ليبيا

ب� شهري يناير و أغسطس

من سنة 2020

398
حالة غرق

  تم تسجيلها � ا�سار

 ا�ركزي للبحر ابيض ا�توسط


 من شهر يناير إ

أغسطس 2020 31

مــن املتوّخــاة  التدابــر  تســببت  ذلــك،  مــع   وبالتــوازي 
إغــاق يف   19 كوفيــد  فــروس  لتفــي  التصــدي   أجــل 
 املوانــئ وتأخــر عمليــات اإلنــزال زيــادة عــى انخفــاض
املركــزي املســار  يف  واإلنقــاذ  البحــث  ســفن   وجــود 
التحــرّكات فيــه  تكــر  الــذي  املتوســط  األبيــض   للبحــر 

للهجــرة الدوليــة  املنظمــة  دعــت  أغســطس،  شــهر   ويف 
ــوري ــزال الف ــن إىل اإلن ــؤون الاجئ ــامية لش ــة الس  واملفوضي
ــال ــم أطف ــا فيه ــن 400 مهاجــر والجــئ، مب ــر م ــن ألك  واآلم
ــوارب يف ــة ق ــن ثاث ــى م ــن ع ــوا عالق ــل، كان ــرأة حام  وام
 املســار املركــزي للبحــر األبيــض املتوســط ويف انتظــار الوصــول
باإلنــزال التجاريــة  للســفن  الســاح  إّن  آمــن.  مرفــأ   إىل 
ــن مســألة أساســية وإالّ ســوف ــوري للمســافرين املنَقذي  الف
 لــن يُســتجاب لنــداءات اســتغاثتهم وســوف يعريهــم الخــوف
 مــن البقــاء عالقــن يف البحــر لفــرات زمنيــة ممتــدة. ووفقــا
ــع ــذا الوض ــإّن ه ــا، ف ــم يف ليبي ــدة للدع ــم املتح ــة األم  لبعث
ــر ــانية وأك ــر إنس ــزال أك ــة إن ــاد آلي ــة إىل اعت ــربز الحاج  ي
ــة ــوق اإلنســان الدولي ــع حق ــاىش م ــع تت ــى التوقّ ــدرة ع  ق
 فضــا عــى التزامــات البحــث واإلنقــاذ لتفــادي حــاالت
املســار هــذا  عــرب  املســافرين  األفــراد  واختفــاء   .الغــرق 
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 32 ف 25مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

ــل حزمــة معلومــات الهجــرة الخاصــة مبصفوفــة تتبــع  متثّ
ــرة ــة للهج ــة الدولي ــات املنظم ــن عملي ــزءا م ــزوح ج  الن
 املتعلقــة برصــد تدفــق الهجــرة واملســّخرة مــن أجــل
 توفــر معلومــات منتظمــة حــول الهجــرة إىل ليبيــا، عربهــا
ــرة ــاص بالهج ــر الخ ــذا التقري ــتند ه ــا ويس ــا منه  وانطاق
تتبــع التــي جمعتهــا مصفوفــة  البيانــات  ليبيــا إىل   يف 
ــذا ــات ه ــا للبيان ــطة تجميعه ــف أنش ــرب مختل ــزوح ع  الن
 وتســتمّد أعــداد املهاجريــن اإلجاليــة وتحاليلهــا مــن
 البيانــات املســتقاة مــن أداة تتبــع التنقــل( مبــا فيهــا
)الخاصــة للمناطــق  القطاعــات  املتعــددة   التقييــات 
ــة  مبصفوفــة تتبــع النــزوح والتــي تحــي األرقــام اإلجالي
ــاعد يف ــن وتس ــم املهاجري ــن ضمنه ــا وم ــكان يف ليبي  للس
 بيــان االحتياجــات اإلنســانية ذات األولويــة عــرب مقابــات
 تُجــرى مــع املزوديــن الرئيســين للبيانــات عــى مســتوين
 جغرافيــن مختلفــن؛ مســتوى املناطــق( املســتوى اإلداري
البلديــة  :3 اإلداري  املســتوى  )والبلديــات(  منطقــة   :2

ــب ــرة وجوان ــارات الهج ــل مس ــم تحلي ــبة إىل قس  وبالنس
ــف ــن ضع ــا مواط ــا فيه ــك، مب ــرة كذل ــن الهج ــرى م  أخ
تعتمــد فهــي  اإلنســانية،  واحتياجاتهــم   املهاجريــن 
ــة التــي تســتقى عــرب اجــراء ــات الجزئي  أساســا عــى البيان
ــق ــد التدف ــار رص ــن يف إط ــع املهاجري ــة م ــات كميّ  مقاب
ــايل ــع الح ــة، الوض ــول املنهجي ــل ح ــن التفاصي ــد م  وملزي
الرجــاء البيانــات وأكــر مــن ذلــك،  ليبيــا، قواعــد   يف 
اإلنرنــت النــزوح عــرب  تتبــع  زيــارة موقــع مصفوفــة 

 المنهجية

ي أرقام
 تجميع المنظمة الدولية للهجرة للبيانات �ف

1.724           
ي دراسة رصد تدفق

 مهاجرا شاركوا �ف
ف شهري مايو ويونيو  الهجرة ب�ي

      تغطية 2020
100%

73  
باحث

3 
 قادة فرق

5 
كاء منفذين  �ش

                                      تعريف المهاجر

 نعتــرب املنظمــة الدوليــة للهجــرة مصطلــح ‘املهاجــر’
الــدويل للقانــون  وفقــا  يُعــرّف  ال  شــاما   مصطلحــا 
ــدا ــل بعي ــخص انتق ــول ش ــرك ح ــم املش ــس الفه  ويعك
 عــن مــكان إقامتــه املعتــاد، ســواء داخــل حــدود البلــد
 الواحــد أو خــارج حــدود دوليــة، بصفــة مؤقتــة أو
 دامئــة وألســباب متنوعــة. ويضــّم هــذا املصطلــح عــددا
ــي ــة وه ــّدد بدقّ ــخاص تح ــة لألش ــات القانوني ــن الفئ  م
 العالــة الوافــدة وأشــخاص تحــّدد نوعيــة تنقاتهــم
ــخاص ــن واألش ب ــن املهرَّ ــل املهاجري ــة مث ــة قانوني  بصف
 الذيــن ال يّحــدد القانــون الــدويل تعريفــات لوضعياتهــم
 أو لوســائل تنقاتهــم مثــل الطــاّب الدوليــن ومــن أجــل
 تحقيــق هــدف تجميــع البيانــات حــول الهجــرة، تعــرّف
 إدارة األمــم املتحــدة للشــؤون االقتصاديــة واالجتاعيــة
ــد ــّر بل ــخص يغ ــه “ أي ش ــى أنّ ــدويل« ع ــر ال  »املهاج
للشــؤون املتحــدة  األمــم  إدارة   ) املعتــادة”   إقامتــه 
 االقتصاديــة واالجتاعيــة، توصيــات حــول 1998 ) الفقرة
32 ) اإلحصائيــات املتعلقــة بالهجــرة الدوليــة، املراجعة 1

 هــذا التقريــر ال يأخــذ بعــن االعتبــار إالّ ‘املهاجريــن
الدوليــن” يف ليبيا وفقــا لتعريفهم أعاه
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حركة لرصد  ي  األورو�ب االتحاد  من  بتمويل  وح  ف ال�ف تتبع  مصفوفة   تأسست 
وتحليلها ليبيا  البيانات عن سكان  مقارنة مجموعات  لغرض  وتتبعها   السكان 
من ي 

اإلنسا�ف للمجتمع  الدعم  لتوف�ي  وح  ف ال�فّ تتّبع  مصفوفة  ُوضعت  ها.   ون�ش
التدخالت لتنسيق  الالزمة  األساسية  الديمغرافية  بالبيانات  تزويده   خالل 
بالمصفوفة الخاصة  التنقل  تتّبع  مجموعة  تضّم  ة. 

ّ
األدل عىل   القائمة 

متاحة ومواقع  تفاعلّية  ولوحات  وخرائط  بيانات  وقاعدة  تحليلية   تقارير 
والمواقع السكانية  والخصائص  األعداد  عىل  تحتوي  نت  اإلن�ت  ع�ب 
للّسكان األساسية  االحتياجات  إىل  إضافة  والتنّقل  وح  ف ال�فّ وأنماط   األصلّية 
ومجموعات وح  ف ال�فّ تتّبع  مصفوفة  تقارير  جميع  عىل  ولالطالع   . ف  المتنّقل�ي

التاىلي الموقع  زيارة  الرجاء  والتفاعلّية  االحصائية  والخرائط   البيانات 

www.globaldtm.info.libya

http://www.globaldtm.info.libya 

