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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 36 ف 4مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 لمحة عاّمة
ــا وجــود إجــايل ــزوح يف ليبي ــع الن ــة تتب  أحصــت مصفوف
 591.415 مهاجــرا ينحــدر أصلهــم مــن أكرث من 43 جنســية
وذلــك يف بلديــات ليبيــا الـ100 وخالل شــهري مارس وأبريل

22%

من سنة 2021 ويف إطار الجولة 36 من تجميع البيانات

.(

.

 إالّ أّن النســق البطــيء للتعــايف مــن ســنوات النــزاع وعــدم
ــّي ــاد املح ــاء يف االقتص ــار الوب ــيايس، وآلث ــتقرار الس االس

.

ــة ــبة البطال ــن أّن نس ــع املهاجري ــة م ــالت الفردي ــرز املقاب  وت
ــا ــدوا إىل ليبي ــن وف ــن الذي ــوف املهاجري ــى يف صف ــت أع  كان
 مؤّخــرا )أقــّل مــن 6 أشــهر، نســبة 52 يف املائــة( يف مقارنــة مبــن
 هــم يف ليبيــا منــذ فــرات أطــول )ســنة إىل ســنتني؛ 13 يف املائــة
ــد ــاين 2((. وق ــم البي ــة )الرس ــنتني؛ 14 يف املائ ــن س ــرث م  أو ألك
 أظهــرت الدراســات الســابقة أّن املهاجريــن الذي وفــدوا إىل ليبيا
 يف اآلونــة األخــرية هــم أقــّل اســتقراراً مــن غريهــم بصفــة عاّمــة
 وقــد يكافحــون يف ســبيل إيجــاد عمــل الئــق، وهــو مــا يعّمــق
 مــن مــدى هشاشــتهم إزاء العديــد مــن املخاطــر مبــا فيهــا غياب
 إمكانيــة الحصــول عــى مســكن الئــق و انعــدام األمــن الغــذايئ.
 فاملهاجــرون الذيــن هــم أكــرث اســتقرارا يف ليبيــا مييلــون أيضــا إىل
. االعتــاد عــى أصدقائهــم أو عــى الشــبكات املحلية ملســاعدتهم

 نسبة البطالة

أّن  36 الجولــة  بيانــات  تظهــر  ذلــك،  عــى   وزيــادة 
ــذي ــر ال ــّدي األك ــل التح ــزال متثّ ــة ال ت ــكاليات املالي  اإلش
الهويــة وثائــق  غيــاب  ويليهــا  املهاجريــن،   يواجــه 
املتصلــة املخاطــر  عــى  فضــال  الكافيــة   واملعلومــات 
ــني ــن ب ــؤرش م ــوء م ــة أس ــى البطال ــن تبق ــة. ولك  بالحاي
ــرية ــبة كب ــرت نس ــك، ذك ــى ذل ــاال ع ــؤرشات. ومث  كّل امل
يواجهــون أنّهــم  يعملــون  ال  الذيــن  املهاجريــن   مــن 
ــاه ــول إىل املي ــادا إىل الوص ــا وافتق ــة وجوع ــاكالً مالي  مش
لألمــن بصفــة متزايــدة  الصالحــة للــرب أو انعدامــاً 
ــول إىل ــات يف الوص ــب صعوب ــاين 1( إىل جان ــم البي  )الرس
 خدمــات الصحــة والتعليــم يف مقارنــة باملهاجريــن الذيــن

 وخــالل شــهري مــارس وأبريــل، ظلّــت نســبة البطالــة
شــهري يف  عليــه  كانــت  كــا  املهاجريــن  صفــوف   يف 
 ينايــر وفرايــر مــن ســنة 2021 )22 يف املائــة( وأعــى
ــة يف ــاء )17 يف املائ ــل انتشــار الوب ــا قب ــن مســتويات م  م
 شــهر فرايــر مــن ســنة 2020(. وقــد أبــرزت آخــر واجهــة
ــار ــول آث ــزوح ح ــع الن ــة تتب ــا مصفوف ــة أصدرته  إلكروني
ــات ــزودي املعلوم ــة م ــا  ألغلبي ــا ووفق ــد 19 يف ليبي  كوفي
ــني ــا ب ــة( في ــبة 65 يف املائ ــتطلعني )نس ــيني املس  الرئيس
 شــهري أبريــل ومايــو مــن ســنة 2021 أّن املهاجريــن ميثّلون
 أشــّد الفئــات الســكانية تــّررا يف ليبيــا من وبــاء كوفيد 19
 بســبب فقــدان مصــادر الــرزق وتزايــد املخاطــر الصحيــة،
ــرية ــة كب ــل بدرج ــود التنق ــف قي ــن تخفي ــم م ــى الرغ ع

ة بداية انتشار الوباء ي مقارنة بف�ت
ي المائة �ن

 وهي أعىل بنسبة 5 �ن

ي
ي الجولة 32 )27 �ن

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

)المائة( )يوليو- أغسطس 2020

.

 وخــالل فــرة الدراســة، اســتمّر عــدد املهاجريــن يف تســجيل
تجميــع مــن   35 بالجولــة  مقارنــة  يف  طفيفــة   زيــادة 
 البيانــات، إالّ أنّــه يظــّل أدىن مــن األعــداد املســّجلة يف
 فــرة مــا قبــل انتشــار الجائحــة. ولعــّل هــذا االرتفــاع
التخفيــف بينهــا  العوامــل مــن   عائــد ملجموعــة مــن 
 التدريجــي يف التقييــدات املفروضــة عــى التنقــل منــذ
 االنطــالق يف حملــة التطعيــم ضــد كوفيــد 19 يف ليبيــا
ــى ــالوة ع ــنة 2021، ع ــن س ــل م ــهر أبري ــف ش  يف منتص
 تحّســن الوضــع األمنــي منــذ االتفــاق عــى وقــف إطــالق

النار وعى تكوين حكومة الوحدة يف مارس 2021

.ال يزال يؤثّر يف املهاجرين املوجودين يف ليبيا كذلك

يعملون )اطلع عى قسم االحتياجات اإلنسانية

ي تواجه المهاجرين وفقا لوضعهم ي 1 الصعوبات الرئيسية ال�ت
 الرسم البيا�ف

ي  المه�ف

ي ليبيا
ي 2 نسية البطالة وفقا لمدة البقاء �ف

الرسم البيا�ف

ــون ــم يعمل ــون أنّه ــن يعمل ــن الذي ــة املهاجري ــرت أغلبي  وذك
العمــل املائــة منهــم( ويف  البنــاء )بنســبة 34 يف   يف قطــاع 
 املنــزيل وتقديــم الرعايــة )نســبة 8 يف املائــة( ويف الفالحــة
 والصيــد البحــري )بنســبة 7 يف املائــة( ويف البيــع بالتجزئــة
 ويف املبيعــات )بنســبة 6 يف املائــة( أو يف املصانــع، التصنيــع
38 )نســبة  البقيــة  أمــا  املائــة(.  يف   7 )بنســبة   وامليكانيــكا 
فمنهــم متعــددة  وظائــف  يف  يعملــون  فكانــوا  املائــة(  يف 

الخياطون ومنهم الباعة املتجولون و الخبّازون.
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ــة ــا االجتاعي ــا وآثاره ــة كورون ــن جائح ــم م ــى الرغ  وع
بــني مشــرك  حديــث  تقريــر  أظهــر   واالقتصاديــة، 
تتبــع ومصفوفــة  تشــاد  يف  النــزوح  تتبــع   مصفوفــة 
 النــزوح يف النيجــر أّن الهجــرة إىل ليبيــا كان لهــا تأثــري
النيجــر املهنــي ملواطنــي  الوضــع   إيجــايب جــي عــى 
ــاع ــن ارتف ــم م ــى الرغ ــا. فع ــن يف ليبي ــاد املوجودي  وتش
 نســبة البطالــة بعــد الجائحــة، إالّ أّن نســبة أقــّل مــن
ــا ــت ال تعمــل يف ليبي ــن مــن تشــاد والنيجــر كان املهاجري

.يف مقارنة بنسبة العاطلني عن العمل يف بلدان األصل

 وظلّــت دوافــع الهجــرة بالنســبة إىل املســتطلعني يف هــذه
 الدراســة فيــا بــني شــهري مــارس وأبريــل مــن ســنة 2021
 دوافعــاً اقتصاديــًة يف املقــام األّول، بغــّض النظــر عــن
 مــّدة إقامــة املســتطلع يف ليبيــا، إذا كان قــد وصــل حديثــاً
 )خــالل أقــّل مــن 6 أشــهر مضــت( أو منــذ فــرة أطــول مــن
 ذلــك. وبصفــة عاّمــة، ذكــرت أغلبيــة املهاجريــن أّن الدافــع
ــالً ــي متمثّ ــا األص ــادرة موطنه ــا ملغ ــذي دفعه ــي ال  الرئي
 يف الدافــع االقتصــادي الــذي يشــمل غيــاب مصــدر دخــل
 أو فــرص تشــغيل يف بلدهــم األّم أو يف بحثهــم عــن عمــل
 خــارج الوطــن. وكثــريا مــا تكــون دوافــع الهجــرة متعــّددة
 ومعّقــدة وميكــن أن تتأثّــر كذلــك بالعالقــات االجتاعيــة.
 فقرابــة ثالثــة أربــاع عــدد املهاجريــن )نســبة 74 يف املائــة(
 قــد أفــادوا أّن أحــدا من بــني شــبكاتهم االجتاعيــة املقّربة،
 أي مــن األصدقــاء أو العائلــة يف بلــد األصــل أو يف الخــارج

. قد مثّل أكرث من شّجعهم عى اتخاذ قرار الهجرة

 المغــادرة  مــن البحــر

 ارتفــع عــدد املهاجريــن الذيــن حاولــوا عبــور البحــر
 األبيــض املتوســط انطالقــا مــن ســواحل ليبيــا وتونــس
أن وميكــن  الدراســة.  فــرة  خــالل  ملحوظــاً   ارتفاعــاً 
 يعــود هــذا االرتفــاع يف حــاالت الهجــرة إىل عمليــات
ــبة ــروف املناس ــة وإىل الظ ــة جزئي ــر بصف ــاذ يف البح  اإلنق
التنقــل تقييــد  مــن  للتخفيــف  الحديثــة  كاإلجــراءات 

.وهدوء البحر نسبيا وتزايد نشاط ميّسي الهجرة

ــّد اآلن ــارب إىل ح ــم ق ــة تحطّ ــوء حادث ــت أس ــد وقع  وق
 يف أبريــل عندمــا غــرق مــا ال يقــّل عــن 130 مهاجــر
 عــى إثــر انقــالب قاربهــم. وفيــا بــني شــهري ينايــر
ــر ــن 500 مهاج ــرث م ــرق أك ــنة 2021، غ ــن س ــل م  وأبري
وهــو املتوســط،  األبيــض  للبحــر  املركــزي  املســار   يف 
الوفيــات عــدد  أضعــاف  ثالثــة  مــن  أكــرث  ميثــل   مــا 

(.املسّجلة رسميا يف سنة 2020 )146 حالة وفاة

90%
 من المهاجرين ذكروا أّن الدافع الرئيسي الذي دفعهم

للهجرة من ليبيا  هو دافع ذا طابع اقتصادي

األنمــاط والتوجهــات الجغرافيــة

ــن ــدد املهاجري ــف يف ع ــاع الطفي ــن االرتف ــم م ــى الرغ  ع
ــرة ــّل متأثّ ــرة تظ ــاط الهج ــا، إالّ أّن أمن ــن يف ليبي  املوجودي
 تأثّــرا كبــريا بالقــرب الجغــرايف وبروابــط الشــتات. إذ مثّــل
 املهاجــرون الوافــدون مــن البلــدان املجــاورة: النيجــر
 )نســبة 21 يف املائة( ومرص )نســبة 18 يف املائة( والســودان

 نسبة 16 يف املائة( والتشاد )نسبة 14 يف املائة أكرث من 
. ثلثي عدد املهاجرين الجمي يف ليبيا

مــن ليبيــا  املوجوديــن يف  املهاجريــن  أغلبيــة   وكانــت 
ــة( ــبة 56 يف املائ ــرى )بنس ــراء الك ــوب الصح ــا جن  أفريقي
 و شــال أفريقيــا ) نســبة 35 يف املائــة(، فيــا كانــت
أقليــة منهــم مــن الــرق األوســط )نســبة 5 يف املائــة

أو من قارة آسيا )نسبة 4 يف املائة( )الرسم البياين 3(.

ي 3 مناطق أصل المهاجرين
الرسم البيا�ف

56%
 جنوب الصحراء الك�ى

 أفريقيا

 آسيا
4%

 ال	ق
 ا�وسط

5%

35%
 ش�ل أفريقيا



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 36 ف 6مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

وح للبيانات ف ي 4 عدد المهاجرين وفقا للمناطق خالل الجولة 36 من تجميع مصفوفة تتبع ال�ف
 الرسم البيا�ف

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

وح - الجولة 36 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

10%
8%

80%

2%

10%

90%

 بلدية

ة
ّ
محل

ي
المهاجرون موجودون �ف

ن للمعلومات  مقابلة مع مزودين رئيسي�ي

100

580 )تتبع التنقل، الجولة 36)

من أصل 100

من أصل 667

1.983
 تغطية
100%

أبرز النتائج

 591,145 توزيــــع المهاجرين وفقا للمناطق الجغرافية
ي ليبيا

 مهاجرا �ف

 الجولة 36 )مارس - أبريل 2021

849 USD

37%

تكاليف الهجرة )المتوسط للفرد

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

 المصدر الرئيسي لدخل أرسهم

: 

(

وع ممول من طرف   م�ش

ي االتحاد األورو�ب

الغرب
52%

الجنوب
18%

30%
 ال�ق

  مقابلة مع المهاجرين
 دراسة رصد التدفق

4.828

(

النيجر

م�

السودان

 نيج�يا

 تشاد

21%

18%

16%

14%

6%



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 36 ف 8مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 االحتياجات اإلنسانية

ي شهر مارس، ومن أجل االحتفال باليوم العالمي للمرأة، أجرت المنظمة الدولية للهجرة دورة
 �ف

ي مجتمعاتها
ي مجال القيادة �ف

ي طرابلس لالحتفال بالمرأة �ف
إلذكاء الوعي مع 12 امرأة مهاجرة �ف

مجدي الناكوع / المنظمة الدولية للهجرة ليبيا 2021 © 

.



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 36 ف 9مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

ــات يف ــي للمعلوم ــزود رئي ــع 1.983 م ــالت م ــرزت املقاب  أب
ــل مــن ــارس وأبري ــا وعــى مــدار شــهري م  كامــل أنحــاء ليبي
 ســنة 2021 أّن االحتياجــات األساســية للمهاجريــن قــد متحورت
ــة( ــبة إىل 88 يف املائ ــة )بالنس ــات الطبي ــري الخدم ــول توف  ح
ــكن ــة( والس ــبة إىل 57 يف املائ ــة )بالنس ــري الغذائي ــواد غ  وامل
 )بالنســبة إىل 30 يف املائــة( وامليــاه والــرصف الصحــي والنظافــة

أبــرز تحّملهــا  عــى  والقــدرة  الخدمــات  تكلفــة   وكانــت 
ــكن ــذاء والس ــن للغ ــري املهاجري ــام توف ــان أم ــكاليتني تقف  اش
 وخدمــات الصحــة وامليــاه والنظافــة والــرصف الصحــي إىل
التــي األدلــة  الغذائيــة. واســتخلصت  املــواد غــري   جانــب 
ــم ــن أجــل اجــراء تقيي ــة للهجــرة م ــة الدولي ــا املنظم  جمعته
أّن  19 لكوفيــد  واالقتصاديــة  االجتاعيــة  لآلثــار   حديــث 
ــذ بدايــة ــة األساســية كانــت متغــرّية من  أســعار املــواد الغذائي
 الجائحــة، وهــو مــا ميكــن أن يُرجــم إىل تعّمــق مســتوى

.

 الصحيــة )بالنســبة إىل 22 يف املائــة(. وباإلضافــة إىل ذلــك، يظل
 تحقيــق األمــن الغــذايئ تحّديــا بالنســبة إىل بعــض املهاجريــن
ــواق وخاّصــة مــن ال يعملــون مــن بينهــم أو مــن لديهــم وصــول ــة األس ــادرة ملتابع ــن مب ــرك ع ــر مش ــر تقري ــا آلخ  ووفق

 يف ليبيــا، ظلّــت أســعار الســلع الغذائيــة وغــري الغذائيــة
قبــل مــا  أســعار  مــن  املائــة  يف  بـــ12  أعــى   األساســية 

 مواطن ضعف المهاجرين واالحتياجات اإلنسانية

.

.

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

محدود أو منعدم إىل شبكات األمان االجتاعي

الجائحة أي مارس 2020

عى تحّمل تكاليف هذه املواد ويف انخفاض دخلهم

املعلومــات ملــزودي  ووفقــا  ذلــك،  إىل   وباإلضافــة 
أو الخدمــات  إىل  الوصــول  إمكانيــة  انعــدام   فــإّن 
قــد املهاجريــن  إىل  بالنســبة  إليهــا  املحــدود   الوصــول 
متتعهــم دون  يحــول  الــذي  الرئيــي  الحاجــز   مثّــل 

 هشاشــة األرس األشــّد فقــرا. فأكــرث مــن ثالثــة مــن أصــل
ــة ــني املنظم ــرك ب ــتطالع مش ــاركوا يف اس ــن ش ــة مهاجري  أربع
ــعار ــروا أّن أس ــد ذك ــاس ق ــة فولونت ــرة ومنظم ــة للهج  الدولي
 املــواد الغذائيــة قــد شــهدت ارتفاعــا تزامــن مــع بدايــة
ــم ــن مينعانه ــاد املهاجــرون أّن أهــم حاجزي ــد أف  الجائحــة. وق
 مــن الحصــول عــى املــواد الغذائيــة قــد متثــال يف عــدم قدرتهــم

بخدمات التعليم والحاية واملساعدة القانونية

.

Azzawya
الصحة السكن

المياه و الصرف الصحي
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 36 ف 10مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

لصحة  ا

ــات ــول إىل الخدم ــابقة، ال زال الوص ــر الس ــع التقاري ــيا م  متاش
 الصحيــة ميثّــل إشــكالية تواجــه أغلبيــة املهاجريــن. فأكــرث مــن
 ثلثــي املهاجريــن )نســبة 72 يف املائــة( لديهــم إمكانيــة وصــول
ــة. وكانــت نســبة  محــدودة  إىل منعدمــة إىل الخدمــات الصحي
ــول إىل ــا الوص ــه ال ميكنه ــادت أنّ ــد أف ــن ق ــن املهاجري ــر م  أك
 الرعايــة  يف الصحيــة يف جنــوب البــالد )نســبة 10 يف املائــة( ويف

املائة( قد الحظوا تغرّيا يف أسعار األدوية بسبب كوفيد 19

 وتتــاىش هــذه املســتخلصات مع التقريــر املوجز الــذي أصدرته
 مصفوفــة تتبــع النــزوح والــذي ســلّط الضــوء عــى أّن التحــدي
 األســايس الــذي يواجــه املهاجريــن يف الوصــول إىل مرافــق الصحة
 يتمثــل يف تكلفتهــا )54 يف املائــة( ويدعمهــا أيضــا التقريــر
ــاس ــة فولونت ــرة ومنظم ــة للهج ــة الدولي ــه املنظم ــذي نرت  ال
 والــذي اســتنتج أّن قرابــة نصــف عــدد املهاجريــن )نســبة 49 يف

.

 هــذا ووجــد التقريــر املوجــز ملصفوفــة تتبــع النــزوح أيضــا أّن
 الخــوف مــن اإلصابة بفــريوس كوفيد 19 )43 يف املائة(، وبســبب
 غيــاب الوثائــق املطلوبــة وانعــدام الثقــة )15 يف املائــة( مثّلــت
 مخــاوف إضافيــة عــّر عنهــا املهاجــرون. وأظهــر تقريــر حديــث
 نرتــه املنظمة الدوليــة للهجرة ومنظمة فولونتاس أّن املهاجرون
 قــد أفــادوا أنّهــم يتلّقــون معاملــة مختلفــة باعتبارهــم أجانــب،
وهــو وضــع اشــتّد تأزّمــا مــع الجائحــة، حيــث إنـّـه يوجــد تصــّور

.

.)

ي تعيق وصول المهاجرين إىل ي 7 االشكاليات األساسية ال�ت
 الرسم البيا�ف

خدمات الصحة

.أّن املهاجرون يكونون أكرث عرضة لحمل الفريوس ولنره

ــن ــن املهاجري ــة م ــبة 6 يف املائ ــادت نس ــل، أف ــهر أبري  ويف ش
يف شــاركوا  ممــن   )498 أصــل  مــن  مهاجــرا   30  )أو 
الوطنــي واملركــز  للهجــرة  الدوليــة  املنظمــة   اســتبيان 
مثــل أمــراض  مــن  يعانــون  أنهــم  األمــراض   ملكافحــة 
وكانــت واإلســهال  التنفــي   بالجهــاز  حــاّدة   التهابــات 

. 

 أفــادت نســبة مجموعها 28 يف املائة من املهاجرين املســتطلعني
 يف شــهري مــارس وأبريــل أنّهــا قــد أرســلت تحويــالت ماليــة إىل
الوطــن، فيــا ذكــرت نســبة 32 يف املائــة مــن املهاجريــن أنّهــا

. 

105 الشــهرية  التحويــالت  قيمــة  متوســط  بلــغ   وقــد 
 دوالرا أمريكيــا وفقــا للمهاجريــن، وهــو مبلــغ يقــّل عــن
دوالرا  146(  2019 ســنة  يف  الشــهرية  التحويــالت   متوّســط 

باإلضافــة إىل غيــاب الخدمــات املوثوقــة لتحويل املال

 هــذا وأظهــرت دراســة حديثــة قادتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح
ــال ــت دون إرس ــي حال ــل الت ــالت أّن العوام ــوص التحوي  بخص
 املهاجريــن للتحويــالت قــد متثّلــت يف غيــاب مصــدر رزق
 )مســتقّر( أو يف مدخــول غــري كايف )باعتبــار أّن املهاجريــن
التحويــالت يرســلوا  أن  قبــل  املدّخــرات  يجمعــون   عامــة 

أرسهم وأصبحوا بدورهم يعتمدون عليها يف كثري من األحيان

 هــذا وقــد بــنّي تقريــر حديــث نرتــه املنظمــة الدوليــة للهجــرة
 وقادتــه منظمــة فولونتــاس حــول اآلثــار االجتاعيــة واالقتصادية
 لكوفيــد 19 أّن أكــرث مــن نصــف املهاجريــن املســتطلعني )نســبة
 51 يف املائــة( قــد ذكــروا أّن أجورهــم قــد انخفضــت منــذ بدايــة
ــة نتيجــة لتــرر قطــاع العمــل اليومــي  أزمــة الصحــة العمومي
 الــذي يعتمــد أغلبهــم عليــه. وبنــاء عــى ذلــك، أبــرز التقريــر أّن
 املهاجريــن قــد توقّفــوا عن إرســال التحويــالت املاليــة التي تدعم

. 

الغرب )7 يف املائة( يف مقارنة بالرق )5 يف املائة

إمكانية وصول منعدمة

إمكانية وصول تامة

28%

64%
8%

إمكانية وصول محدودة

72 
 يف املائة من املهاجرين لديهم

 وصول محدود إىل منعدم إىل

 الخدمات الصحية

ــة ــل تكاليــف خدمــات الرعاي ــت القــدرة عــى تحّم  هــذا ومثّل
 الصحيــة الحاجــز الرئيــي بالنســبة إىل نســبة هاّمــة مــن
ــات ــى الوصــول إىل هــذه الخدم ــن ع ــري القادري ــن غ  املهاجري
الحاجــز اآلمــن  الوصــول  كان  فيــا  املائــة(،   )نســبة 73 يف 
 الثــاين الــذي يقــف أمامهــم.  وقــد أظهــر تحليــل إمكانيــة
ــي أّن نســبة ــا للوضــع املهن ــة وفق ــة الصحي  الوصــول إىل الرعاي
 أكــر مــن املهاجريــن العاطلــني عــن العمــل لديهــا وصــول
ــة ــبة 84 يف املائ ــات )نس ــذه الخدم ــدم إىل ه ــدود إىل منع مح

يف مقارنة باملهاجرين الذين يعملون )68 يف املائة

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

) تتكون من 4.828 مستطلع

.)

(.أغلبيتهم يف القطرون  )27 يف املائة( والكفرة )23 يف املائة

  التحويــالت املالية

مل ترسل تحويالت، إالّ أنّها تعتزم القيام بذلك يف املستقبل

(.أمريكيا( ويف سنة 2020 )123 دوالرا أمريكيا

ها األموال أو السلع
ّ
 ُتفهم التحويالت المالية عىل أن

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

  �ن
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 36 ف 11مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

يرســلون أنّهــم  أفــادوا  الذيــن  املهاجريــن  نســبة   وكانــت 
يعملــون كانــوا  مــن  بكثــري يف صفــوف  أعــى   التحويــالت 
 )نســبة 32 يف املائــة( يف مقارنــة مبــن كانــوا دون عمــل )13
 يف املائــة(. إالّ أّن نصــف مجمــوع املهاجريــن العاطلــني عــن
ــتقبال ــالت مس ــال التحوي ــم إرس ــن نيّته ــّروا ع ــد ع ــل ق  العم

 يف مقارنــة باملهاجريــن الذيــن يعملون )نســبة 27 يف املائة(.

.

خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

 وعــى نحــو مشــابه، أفــادت نســبة أكــر مــن املهاجريــن
أنّهــم أطــول  مــدة  منــذ  ليبيــا  يف  يتواجــدون   الذيــن 
 يرســلون التحويــالت املاليــة يف مقارنــة باملهاجريــن الذيــن
البيــاين 8(. ومثــاال عــى ليبيــا مؤّخــرا )الرســم   وصلــوا إىل 
الذيــن املهاجريــن  مــن  املائــة  يف   7 نســبة  ذكــرت   ذلــك، 
ــلت ــد أرس ــا ق ــهر أنّه ــن 6 أش ــّل م ــذ أق ــا من ــدوا إىل ليبي  وف
 تحويــالت ماليــة إىل الوطــن يف مقارنــة بنســبة 37 يف املائــة

 أفــاد قرابــة مهاجــر مــن بــني كل خمســة مهاجريــن )أي نســبة
 17 يف املائــة مــن املهاجريــن( أنّــه يعجــز عــن الوصــول إىل
 كفايتــه مــن املــاء الصالــح للــرب. وكانــت هــذه املشــكلة
 أشــّد وطــأة يف الجنــوب )بنســبة 24 يف املائــة( ويف الغــرب
 )16 يف املائــة( يف مقارنــة بالــرق )9 يف املائــة(. وبالنســبة
 إىل املهاجريــن الذيــن ذكــروا أنــه لديهــم وصــول منعــدم أو
ــى ــدون ع ــم يعتم ــة فه ــاه العمومي ــبكات املي ــدود إىل ش  مح
التزويــد  امليــاه املعبّــأة )بنســبة 70 يف املائــة( أو شــاحنات 
 بامليــاه )بنســبة 33 يف املائــة( أو اآلبــار املحميــة )بنســبة 25
ــن ــة( م ــبة 11 يف املائ ــة )بنس ــات العمومي ــة( أو الحنفي  يف املائ
ــن ــة م ــبة 5 يف املائ ــبة إىل نس ــم. وبالنس ــّد احتياجاته ــل س  أج
ــدود إىل ــول مح ــون بوص ــم يحظ ــروا أنّه ــن ذك ــن الذي  املهاجري
 منعــدم إىل شــبكات امليــاه العموميــة، فقــد قالــوا أيضــا أّن هــذه

 ومــن ضمــن املهاجريــن الذيــن ذكــروا أنّهــم يرســلون تحويــالت
 ماليــة، قالــت األغلبيــة منهــم أّن األمــوال التــي يرســلونها
ــا ــن احتياجاته ــض م ــف بع ــة تكالي ــم يف تغطي ــاعد أرسه  تس
هــذه فــإّن  منهــم،  املائــة  يف   37 إىل  وبالنســبة   األساســية. 
 التحويــالت متثـّـل املصــدر األّول ملدخــول أرس هــؤالء املهاجريــن.
التــي األمــوال  أّن  املهاجــرون  أفــاد  ذلــك،  عــى   ومثــاال 
ــة( ــي تكاليــف غــذاء األرسة )بنســبة 62 يف املائ  يرســلونها تغطّ
 واملصاريــف املتعلقــة بالصحــة )27 يف املائــة( وبالتعليــم )19 يف

.

.)

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

إىل ليبيا

.

ي 9 احتياجات المهاجرين من المواد غ�ي الغذائية وفقا إلفاداتهم
الرسم البيا�ف

من املهاجرين الذين يتواجدون يف ليبيا منذ أكرث من سنتني

املائة( إىل جانب تكاليف االستئجار واملرافق )31 يف املائة

 وباإلضافــة إىل ذلــك، أفــاد مهاجــران مــن بــني كّل خمســة
 مهاجريــن أّن التحويــالت املاليــة التــي يرســلونها تســاعد يف
ــالت ــى أّن التحوي ــدّل ع ــا ي ــو م ــرات األرس، وه ــز مدخ  تعزي
ــع ــة لتنوي ــل خطّ ــدور التخفيــف مــن املخاطــر ومتثّ ــع ب  تضطل

مصادر الدخل بالنسبة إىل املهاجرين يف بلدان األصل

 املياه متثل املصدر الوحيد املتوفر للمياه بالنسبة إليهم

 وعــى غــرار التوّجــه العــاّم، أفــادت نســبة أكــر مــن املهاجريــن
 العاطلــني عــن العمــل )26 يف املائــة( أنّهــا ال متلــك كفايتهــا مــن
ــون ــن يعمل ــن الذي ــة باملهاجري ــح للــرب يف مقارن ــاء الصال  امل

.يف املائة 14( 

خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

 ذكــر أكــرث مــن أربعــة مهاجريــن مــن أصــل كّل خمســة
 مهاجريــن )نســبة 86 يف املائــة( أنّهــم يف حاجــة إىل املــواد غــري
 الغذائيــة، مــن األغطيــة )بنســبة 62 يف املائــة( واملراتــب )47 يف
 املائــة( واملالبــس )43 يف املائــة( عــالوة عــى مســتلزمات النظافة

(.إىل سنة )89 يف املائة( أو ملدة أطول من ذلك )84 يف املائة

ــن ــل الذي ــن العم ــني ع ــن العاطل ــبة املهاجري ــت نس ــد فاق  وق
املائــة( يف   99( الغذائيــة  غــري  املــواد  إىل  حاجــة  يف   هــم 
وعــى املائــة(.  يف   82( يعملــون  الذيــن  املهاجريــن   نســبة 
ــني ــن ب ــن م ــن املهاجري ــر م ــبة أك ــت نس ــوال، قال ــس املن  نف
ــت ــهر مض ــتة أش ــن س ــّل م ــالل أق ــا خ ــوا إىل ليبي ــن وصل  الذي
املائــة( يف   94( الغذائيــة  غــري  املــواد  إىل  حاجــة  يف   أنّهــم 
أشــهر  6 بــني  مــا  منــذ  ليبيــا  يف  باملتواجديــن  مقارنــة  يف 

(.الصحية )24 يف املائة

62%
 ا�غطية

43%
ا��بس

55%
مراتب

أوا الطبخ

24%
مستلزمات النظافة الصحية

15% 14%
وقود للتدفئة/ للطبخ

أرسلوا تحوي�ت مالية

أقل من 6 أشهر

6 
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 � يرسلوا تحوي�ت، لكنهم

يعتزمون إرسالها مستقب�ً
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يعتزمون إرسالها مستقب�ً
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 36 ف 12مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

خدمات التعليم

مــن قليلــة  قلّــة  أفــادت  الســابقة،  التقاريــر  غــرار   عــى 
اســتطالع يف  شــاركت  املائــة(  يف   6 )نســبة   املهاجريــن 
 مصفوفــة تتبــع النــزوح فيــا بــني شــهري مــارس وأبريــل
 أّن لديهــا أفــرادا مــن أرستهــا تــراوح أعارهــم بــني 5 و18
ــال ــا. كــا ذكــر نصــف مجمــوع هــؤالء أّن األطف  ســنة يف ليبي
ــاق ــى االلتح ــن ع ــري قادري ــوا غ ــة كان ــر الدراس ــم يف عم  منه
ــا ــمية أساس ــق الرس ــاب الوثائ ــة لغي ــة نتيج ــوف املدرس  بصف
ــة( ــة( وبســبب التكاليــف )69 يف املائ  )بالنســبة إىل 80 يف املائ
 )الرســم البيــاين 10(. وكان الحاجــز اللغــوي )64 يف املائــة(
 والعزلــة االجتاعيــة )42 يف املائــة( مــن بــني اإلشــكاليات
التــي منعــت املهاجريــن الذيــن تــراوح أعارهــم بــني 5

.

 وذكــر أكــرث مــن نصــف مجمــوع املهاجريــن )نســبة 57 يف
ــة ــني املنظم ــرك ب ــر املش ــار التقري ــتطلعني يف إط ــة( املس  املائ
ــّرروا مــن ــد ت ــم ق ــاس أنّه ــة للهجــرة ومنظمــة فولونت الدولي

و18 ســنة مــن الوصــول إىل خدمــات التعليــم يف ليبيــا

املساكن

ي وصولهم إىل خدمات
ي تواجه المهاجرين �ف ي 10 الصعوبات ال�ت

 الرسم البيا�ف
التعليم

.

ــالت ــة، أظهــرت املقاب  وعــى غــرار مســتخلصات الســنة املاضي
أّن الجولــة  هــذه  يف  للبيانــات  الرئيســيني  املزوديــن   مــع 
ــاكن ــكن يف مس ــة( تس ــبة 76 يف املائ ــن )نس ــة املهاجري  أغلبي
ــن ــن املوجودي ــبة املهاجري ــت نس ــد فاق ــذا وق ــتأجرة. ه  مس
 يف املناطــق الحريــة والذيــن يســكنون يف أماكــن عملهــم
ــة ــق الريفي ــن يف املناط ــبة املهاجري ــة( نس ــبة 23 يف املائ  )نس
ــكنون ــن يس ــن الذي ــبة إىل املهاجري ــا بالنس ــة(. أم  )10 يف املائ
ــن ــني م ــة ب ــت النســب متاثل ــد كان ــة، فق  يف  مالجــئ جاعي
 يعيشــون يف مناطــق حريــة ومــن هــم يف مناطــق ريفيــة )2
ــن ــن املهاجري ــة م ــر يف املائ ــبة أك ــادت نس ــد أف  يف املائة(.وق
العمــل أماكــن  ويف  جاعيــة  مالجــئ  يف  يســكنون   الذيــن 
أنهــم يســكنون وســط ظــروف شــديدة االكتظــاظ،  أيضــا 
ــن ــن الذي ــة باملهاجري ــة يف مقارن ــة متدني ــة هيكلي  وذات نوعي
 يقيمــون يف مســاكن مســتأجرة. وقــد تــم تحديــد مجمــوع
 128.000 مهاجــر والجــئ يف حاجــة إىل املســاعدات مــن مــواد

.إغالق املدارس نتيجة للجائحة

من أصل كل 2 1
 مهاجرين يف ليبيا يعيش مع أفراد من أرسته تراوح
 أعارهم بني 5 و18 سنة ذكر أنّهم غري قادرين عى

الوصول إىل خدمات التعليم

6%
 من املهاجرين املوجودين يف ليبيا أفادوا أنّه لديهم
أفراد من أرسهم تراواح أعارهم بني 5و18 سنة

غري غذائية ومن توفري السكن إليهم يف  سنة 2021

ي 11 أنواع مساكن المهاجرين
الرسم البيا�ف

80%

69%

64%

42%

 التكاليف ا�الية

 غياب وثائق الهوية

 ا	نعزال ا	جت�عي

 الحاجز اللغوي

 مساكن مستأجرة (يتو�

ا�هاجر دفع ا�يجار

�  الســكن 

 مكان العمل
 مساكن ج�عية

72
%

55
%

10
%

23
%

8% 8%

2%2%

 مساكن أخرى

12
%

8%

(

كن  مســا

ة جر  مســتأ

 (يتــو� ا�شــّغل

دفع ا�يجار

(



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 36 ف 13مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 تدفقات الهجرة

.

 يتوىل موظف خاّص مبصفوفة تتبع النزوح اجراء مقابلة مع مهاجر
 يف طرابلس لفائدة دراسة موضوعية حول الهجرة يف ليبيا بتمويل
 من وزارة الخارجية والتنمية الريطانية. ومنذ بداية جائحة كوفيد
 19، أصبحت جميع املقابالت املبارشة تتم بالتوافق مع توجيهات
.املنظمة العاملية للصحة وسلطات الصحة املحلية حول منع العدوى

مؤيد الزغداين/ املنظمة الدولية للهجرة 2021 ©



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 36 ف 14مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 تدفقات الهجرة

 نقاط رصد تدفق الهجرة يف أرقام

10

513

42

15

 مناطق تم تغطيتها

تقييم

 بلدية

 نقطة رصد تدفق نشطة

 خــالل فــرة الدراســة )مــاري – أبريــل 2021( رصــدت
ــة ــق الهجــرة الخاصــة مبصفوف ــاط الـــ42  لرصــد تدف  النق
 تتبــع النــزوح تنقــالت الهجــرة يف 15 بلديــة ويف 10 مناطــق
 مــن ليبيــا. وتٌقــام نقــاط رصد تدفــق الهجرة يف أهــم مواقع
العبــور الرئيســية عــى امتــداد مســارات الهجــرة الرئيســية

 .يف ليبيا حيث تُرصد حاالت وفود املهاجرين ومغادرتهم

ــون ــوىّل املوظّف ــق الهجــرة هــذه، يت ــاط رصــد تدف  ويف نق
 امليدانيــون ملصفوفــة تتبــع النــزوح اجــراء اســتطالعات
ــانية ــم اإلنس ــم واحتياجاته ــول نوياه ــن ح ــع املهاجري  م
ــات ــوايل املعلوم ــم امل ــرض القس ــم. ويع ــن ضعفه ومواط

 .الكمية والنوعية التي ٌجمعت خالل فرة الدراسة

ي ليبيا
ي تشملها شبكة نقاط رصد تدفق الهجرة �ف ي 12  المناطق ال�ت

 الرسم البيا�ف

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

بنغازي
المرج

الجبل األخضر

درنة

طبرق

اجدابيا

سرت

 الكفرة

مرزق

الجفرة

سبها

أوباري
غات

 المناطق التي لم يتم تغطيتها
المناطق التي تم تغطيتها

وادي الشاطئ

الجبل الغربي
نالوت

زوارة

مصراتة

الزاوية

المرقب

طرابلس
الجفارة



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 36 ف 15مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 تحليل تدفقات املهاجرين ومناطق وجودهم

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

 رشق ليبيا

 انخفــض عــدد املهاجرين يف بلدية البيضــاء خالل الجولة 36
من تجميع البيانات بنسبة 10 يف املائة يف مقارنة بالجولة 35

. 

. 

البيضاء 

 الكفرة

الجهــات طبّقــت  وأبريــل،  مــارس  شــهري   وخــالل 
الخدمــات مــع  بالتعــاون  وقائيــة  تدابــري   األمنيــة 
ــل ــن أج ــول م ــاط الدخ ــاء يف نق ــة البيض ــة لبلدي  الصحي
ــري، ــذه التداب ــة له ــد 19. ونتيج ــار كوفي ــن انتش ــّد م  الح
البلديــة إىل  الوافــدون  املهاجريــن  عــدد   انخفــض 

. 

 جنوب ليبيا

 ظــّل عــدد املهاجريــن املتواجديــن يف بلديــة القطــرون
 مســتقرّا خــالل فــرة الدراســة. ويف شــهر مــارس، أثّــر
 الوضــع األمنــي و إجــراءات الحــد مــن التنّقــل تأثــريا
حــّد عــى  واملهاجريــن  الليبيــني  الســكان  يف   شــديدا 
 الســواء.  هــذا وقــد تــم اإلبــالغ عــن العديــد مــن حــوادث

 القطرون

. 

ي 13 توزيــــع المهاجرين وفقا للمناطق الجغرافية
 الرسم البيا�ف

من 10.400 إىل 9.380 مهاجر 

 وباإلضافــة إىل ذلــك، مثــل انخفــاض فــرص العمــل اليومــي
 املتوفــرة، فضــال عــى ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة تحديا
بالنســبة إىل املهاجرين املقيمني يف ســبها خالل شــهر رمضان

 ظــّل عــدد املهاجريــن املتواجديــن يف الكفرة مســتقرّا خالل
 فرة الدراســة. ويف شــهر مارس، تــّرر املهاجــرون العاملون
 يف قطاعــات تعتمــد إىل حــّد كبــري عــى الكهربــاء يف بلديــة
الكفــرة )إىل جانــب مدينــة الربيانة، الواقعــة يف غرب بلدية

.

الرمليــة العواصــف  عرقلــت  الدراســة،  فــرة   وخــالل 
ــالت ــة تنّق ــررة يف الصحــراء ودرجــة الحــرارة املرتفع  املتك
 املهاجريــن مــن املــدن والبلــدان األخــرى وإليهــا، ويضــاف
الصحــراء يف  الضيــاع  مــن  العــام  الخــوف  ذلــك   إىل 

.ومن تعطّل املحركات ومن العطش والجوع

.

 ويف شــهر أبريــل، تحّســن الوضع األمني ولوحــظ املهاجرون
أو املغادرون منها وفقا للمالحظات امليدانية

الكفرة( من انقطاع التيار الكهربايئ لفرات طويلة

السقة وإطالق النار التي استهدفت املهاجرين

من جديد يف نقاط التوظيف

53%

29%18%



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 36 ف 16مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 غرب ليبيا

القره بويل

بــويل القــره  يف  املتواجديــن  املهاجريــن  عــدد   ارتفــع 
ــريا ــا كب ــات ارتفاع ــع البيان ــن تجمي ــة 36 م ــالل الجول خ

. 

. 

 مرصاته

مرصاتــه يف  املتواجديــن  املهاجريــن  عــدد   ارتفــع 
وأبريــل مــارس  شــهري  بــني  فيــا  ملحوظــا   ارتفاعــا 
الجولــة 35 الجولــة 36 إىل 46.310 يف  مــن 45.610 يف 

األمنيــة الدوريــات  تكثّفــت  مــارس،  شــهر   وخــالل 
مرصاتــه. بلديــة  يف  رسقــة  حــوادث  عــّدة  إثــر   عــى 
عمليــة مرصاتــه  بلديــة  تقــود  ذلــك،  إىل   وباإلضافــة 
للمهاجريــن. الصحــي  الوضــع  حــول  بيانــات   تجميــع 
يفتقــدون الذيــن  املهاجــرون  أصبــح  لذلــك،   ونتيجــة 
التوظيــف إىل وثائــق هويــة رســمية يتجنبــون نقــاط 

يف مقارنة بالجولة 35، من 4.170 إىل 5.980 مهاجرا

مــن مهاجريــن  بــويل  القــره  بلديــة   وتســتضيف 
النيجــر ضمنهــا  ومــن  الجنســيات،   مختلــف 
أغلبهــم ويعمــل  وغانــا.  ومــرص  والســودان  وتشــاد 

يف العمــل اليومــي، وخاّصــة يف قطــاع البنــاء

. 

 .والتجّمع خوفا من التعرّض إىل االعتقال واالحتجاز

. 

 يف شــهر أبريــل، وزع فريــق مــوارد املهاجــر وآلية االســتجابة
ــية، ــة أساس ــواد إغاث ــة للهجــرة م ــة الدولي ــع للمنظم  التاب
 منهــا الغــذاء ومجموعــات النظافة الصحيــة واملالبس، فضال
عــى املصابيــح الشمســية واملراتــب وأواين مطبــخ لفائــدة

املهاجرين يف الزاوية )يف الصورة(، إىل جانب مواقع أخرى

ي شهر أبريل، وزع فريق موارد المهاجر وآلية االستجابة التابع للمنظمة الدولية
 �ن

 للهجرة مواد إغاثة أساسية، منها الغذاء ومجموعات النظافة الصحية والمالبس،
ي الزاوية

ي مطبخ لفائدة المهاجرين �ن
 فضال عىل المصابيح الشمسية والمراتب وأوا�ن

ي الصورة(، إىل جانب مواقع أخرى
)�ن

روند الحارس / المنظمة الدولية للهجرة ليبيا 2021 © 



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 36 ف 17مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 مسارات الهجرة إىل ليبيا

الحــدود مــن  كــم   4.300 مــن  أكــرث  ليبيــا   تتقاســم 
ــارات ــم املس ــذا القس ــنّي ه ــدان. ويب ــتة بل ــع س ــة م  الري
 الرئيســية الكــرى التــي يســلكها املهاجــرون مــن مختلــف
ــل إىل 23.602 ــذا التحلي ــتند ه ــا. ويس ــو ليبي ــدان نح  البل
 مقابلــة فرديــة كميــة مــع املهاجريــن يف أبــرز املواقــع
ــا )عــر دراســة ــور يف كامــل أنحــاء ليبي ــا نقــاط العب  ومنه
ــزوح ــع الن ــة تتب ــة مبصفوف ــرة الخاص ــق الهج ــد تدف رص

وح  ف ي قادتها مصفوفة تتبع ال�ف ي اعتمدها المهاجرون الذين جرى استطالعهم ع�ب دراسة رصد التدفق ال�ت ي 14 أبرز المسارات ال�ت
 الرسم البيا�ف

 كيفية قراءة هذه الخريطة

  تُظهر النسب عى كّل مسار يف الخريطة نسبة املهاجرين الذين ذكروا أنهم قد اعتمدوا ذلك املسار يف سفرهم. ومثاال عى ذلك، نسبة
 49 يف املائة من املهاجرين يف ليبيا قد وصلوا مبارشة من النيجر أو قد عروا من خاللها، مبن فيهم جميع املهاجرين الذين جاؤوا من

النيجر ومن بوركينا فاسو وغانا ومايل ونيجرييا

ــة ــن الجائحــة، تؤكّــد البيانــات املجّمع ــم م  وعــى الرغ
 حــول مســارات الهجــرة أّن بلــدان الجــوار، وال ســيّا النيجر
 وتشــاد والســودان ومــرص ال زالــت تضطلع بالدور األســايس
ــرة ــارات الهج ــداد مس ــى امت ــور ع ــدان عب ــا بل  باعتباره
 الرئيســية. هــذا وميثّــل املهاجــرون الوافــدون مــن دول

.الجوار أكر مجموعة من املهاجرين املتواجدين يف ليبيا
.)

فيــا بــني شــهري ينايــر وأبريــل مــن ســنة 2021

. 

.

15% - 5

5% - 1

أقل من 1%

أكثر من 20%

20% - 15

تنویھ

الفترة المشمولة بالتقریر

ھــذه الخریطــة ھــي لغــرض التوضیــح فقــط. األســماء

 

والحــدود فــي ھــذه الخریطــة ال تعنــي إقــرارا أو قبــوال

 

رسمیا من المنظمة الدولیة للھجرة

.
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 36 ف 18مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

  مسارات الهجرة إىل ليبيا: التحليل والتوّجهات
ونسب ليبيا(  إىل  الوصول  قبل  عروها  التي  البلدان  عر  )أي  املهاجرون  سلكها  التي  املسارات  مختلف  التقرير  من  القسم  هذا  يبنّي 

أصلهم لبلدان  وفقا  املسارات  هذه  استخدموا  الذين  املهاجرين 

.
 ويحتوي هذا الجدول أيضا عى متوسط تكلفة كل مسار، وسائل تنقل املهاجرين والعدد اإلجايل للمهاجرين من كّل بلد، فضال عى

توزّعهم الجغرايف يف مناطق ليبيا

xxx$

Libya

xx%

الذين ا�هاجرين   نسبة 

 سلكوا هذا ا�سار

مسار كل   تكلفة 

 بالدو�ر ا�مري�

 بلد العبور

 بلد ا�غادرة

 ا�سارات

 كيفية قراءة هذا الرسم البيا 

 التكلفة
 ا�توسط (بالدو�ر ا�مري�

 عدد ا�هاجرين الوافدين من هذا البلد إ� ليبيا

(

.

567$

720$

ليبيا

 تونس

جّوا بحرا أو برّا

94% 6%33%67%

الجزائر

1,797

 بنغ	دش

78%

22%

3%

15%19%66%

 وجود ا�هاجرين � ليبيا وفقا وسائل النقل التكاليف ا�سارات
)  ا�توسط (بالدو�ر ا�مري� للمناطق الجغرافية

مهاجرا 

الغرب ال�ق

نقل سيارة خاصة أو مستأجرة أو   حافلة 

مش�ك مث	

برّا

 نقل عمومي

جّوا

25% 19% 56%

نقل خاّص

 بوركينا فاسو

3,172

84%16% 0%

مهاجرا

 ليبيا

 مجموعة من ا�سارات

992$

723$

3,612$

868$

النيجر

النيجر

 النيجر

 نيج¤يا

 الجزائر

 تونس

 ما¥

90%

3%

4%

2%*

 الجزائر

*

 نقل عمومينقل خاّص

جّوا برّا

1% 13% 86%

3,721$

4,951$

3,879$

3,481$

ليبيا
 تركيا

 تركيا

 م¦

  ا¨مارات العربية ا�تحدة

*

*

20,132

27%

13%

11%

48%

مهاجرا

  ا¨مارات العربية ا�تحدة

ا�تحدة وم¦ وتركيا وتونس والكويت العربية   الهند وا�ردن وقطر وا¨مارات  ا�تعددة تتضمن:   ا�سارات 

(وبلدان أخرى فقط أو مجموعة من هذه البلدان

الجنوب



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 36 ف 19مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 مشيا أو أخرى برّا

2% 22% 76%21%

 تشاد

83,245

 السودان

م�

106,504

676$

620$
النيجر

99%

1%

868$

2,088$

91%

5%

2,478$ 4%

*

 نقل عمومينقل خاّص

*

 وجود ا�هاجرين � ليبيا وفقا وسائل النقل التكاليف ا�سارات
 للمناطق الجغرافية

الغرب الجنوب ال�ق

مهاجرا

 ليبيا

 ليبيا

مهاجرا

 ا�سارات ا�تعددة تتضمن واحدة أو مجموعة من البلدان التالية:  ا�مارات العربية ا�تحدة

وسوريا  وتركيا وجنوب السودان وا�ردن وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو

938$

1,284$

2,545$

1,006$

 النيجر

النيجر

 ما�

24,159 

 النيجر

124,260 

54%

23%

20%
الجزائر

 بوركينا فاسو
 أخرى برّا

1% 21% 78%
2%

56%41%
 نقل عمومينقل خاّص

4%

*

*

 ليبيا

 ليبيا

مهاجرا

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

فاسو وتشاد والسودان

مهاجرا

*

750$

490$
*

99%

1%*

 برّا

2%

 مشيا أو أخرى

1% 21% 78%44%54%
 نقل عمومينقل خاّص

 مسارات متعددة سلكها ا�هاجرون من خ¢ل عبور إّما الجزائر وتشاد وم� أو نيج�يا

19%60%

جّوا  أخرى برّا

21%12%8% 58%56%4%40%
 نقل عمومينقل خاّص



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 36 ف 20مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 ليبيا

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

السعودية والنيجر وتونس وجنوب السودان وكينيا و جمهورية أفريقيا الوسطى

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

والسودان وبوركينا فاسو وتونس وتركيا والكام�ون والجزائر والسودان

ليبيا

2%
86% 11%

 نيج�يا

37.271

 السودان

 تونس

3.897

13% 34%52%

1,317$

2,975$

955$

 النيجر

*

95%

1%
الجزائر

998$

924$
تشاد

90%

240$ 100%

7%

 وجود ا�هاجرين � ليبيا وفقا وسائل النقل التكاليف ا�سارات
 ا�توسط (بالدو�ر ا�مري� للمناطق الجغرافية

 جوا أو أخرىبرا

2% 21% 77%

6%

55%39%
 نقل عمومينقل خاّص

الغرب الجنوب ال£ق

3%

1,063$
*

3%

 (

مهاجرا 

 النيجر

مهاجرا 92.757

مهاجرا 

ليبيا

* 

 

* 

جّوا 22% 68%10%
 نقل عمومينقل خاّص

برا

جّوا

21%20% 56%
أخرى

2%
 نقل عمومينقل خاّص

برا



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 36 ف 21مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 يف شــهر مــارس، ومــن أجــل ضــان وصــول املهاجريــن يف
 مراكــز اإليــواء إىل الرعايــة الصحية املختصــة، نظمت الفرق
ــات ــرة فحوص ــة للهج ــة الدولي ــة باملنظم ــة الخاص  الطبي
لفائــدة وقابلــة  نســائية  أمــراض  طبيــب  مــع   طبيــة 
ــازي ــس وبنغ ــواء طرابل ــزي إي ــرات يف مرك ــاء املهاج النس

            التحليل القائم
 عى املناطق

IOM 2021 / مؤيد الزغداين ©

.



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 36 ف 22مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 تحليل المناطق - التوزيــــع
النســبة تواجــدت  الســابقة،  التقاريــر  غــرار   عــى 
الدراســة يف  شــاركوا  الذيــن  املهاجريــن  مــن   الكــرى 
كانــت بينــا  املائــة(،  يف   53 )نســبة  ليبيــا  غــرب   يف 
ــبة ــة( ونس ــرق )29 يف املائ ــث يف ال ــارب الثل ــبة تق  نس

ي ليبيا وفقا للمناطق )باالستناد
ي 14 أعداد المهاجرين �ف

 الرسم البيا�ف
 )إىل بيانات تتبع التنقل

 ويف املقابــل، يقــّدر وجــود نســبة تزيد عــى 90 يف املائة من
 الســكان الليبيــني يف كــرى املراكــز الحريــة عــى امتــداد
ــه ــس ومرصات ــل طرابل ــن قبي ــط، م ــض املتوس ــر األبي  البح

.

(.تقّل عن الخمس يف الجنوب )18 يف املائة

يف املائــة(  يف   51( املهاجريــن  عــدد  نصــف   وتــوزّع 
 املناطــق الســاحلية مــن طرابلــس )15 يف املائــة( وأجدابيــا
7( وبنغــازي  املائــة  يف   10( ومرصاتــه  املائــة(  يف   11( 

(.يف املائة( والزاوية )7 يف املائة(  

وبنغازي

51%
ي المناطق

 من المهاجرين متواجدين �ف
 الساحلية من طرابلس وأجدابيا ومرصاته

 وبنغازي والزاوية

نسبة المهاجرينعدد األفرادالمنطقة
%91.45515 طرابلس
%11                 67,251أجدابيا
%10                 59,768مرصاته
%7                 43,950 بنغازي
%7                 41,270الزاوية
%6                 33,690مرزق

%5                 31,897الجفارة

ي %5                 29,943 الجبل الغرب 
%5                 28,730 سبها
%4                 21,422زوارة

%3                 19,870المرقب
%3                 16,310 الكفرة
%3                 15,110أوباري

%13.3752 الجبل األخرصر
%2                 12,495 الجفرة

%2                 12,165درنة
%2                 10,810المرج
%2                    9,857رست

%2                    9,221وادي الشاطئ
%1                    8,500غات
ق %1                    8,243 طب 
%1                    6,043 نالوت

%591,415100المجموع



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 36 ف 23مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 تحليل المناطق - جنسيات المهاجرين
 تظهــر الخريطــة أدنــاه أبــرز أربــع جنســيات للمهاجريــن وفقــا
 لتوزيعهــا يف مناطــق ليبيــا وذلــك باالســتناد إىل بيانــات الجولــة
 36 التــي جمعــت خــالل شــهري مــارس وأبريــل مــن ســنة 2021.
 وعــى ســبيل املثــال، ينحــدر أصــل أغلبيــة املهاجريــن املتواجدين
ــرة ــبها والجف ــرزق وس ــن م ــة م ــة والغربي ــق الجنوبي  يف املناط
ــد ــن البل ــات م ــاطئ وغ ــريب ووادي الش ــل الغ ــاري والجب  وأوب
ــاد ــن تش ــدون م ــرون الواف ــّكل املهاج ــر.   ويش ــاور النيج  املج
 والســودان أكــر مجموعــة مــن املهاجريــن املوجوديــن يف منطقة
ــي تحــّد تشــاد  والســودان مــن الشــال. وبالنســبة  الكفــرة الت
 إىل املهاجريــن مــن تشــاد فقــد شــّكلوا ثــاين أكــر مجموعــة مــن
 املهاجريــن يف املناطــق الجنوبيــة والغربيــة مثــل مــرزق والجفــرة
 وميثـّـل املهاجــرون املرصيــني أهــّم فئة مــن املهاجريــن يف املناطق
 الجنوبيــة والغربيــة مــن ليبيــا عــى غــرار الجبــل األخــر ودرنــة
 واملــرج وطــرق وبنغــازي.  أّمــا بالنســبة إىل املهاجريــن الوافديــن
 مــن تونــس ومــن الجزائــر فهــم ال ميثّلــون أغلبيــة املهاجريــن يف
ــة أو ــل إّن نســبتهم ال تتجــاوز 1 يف املائ ــة ، ب املناطــق الحدودي

ف أبرز 4 جنسيات للمهاجرين وفقا للمناطق   ي 15 خريطة تب�يّ
   الرسم البيا�ف

.

هي أقّل من ذلك. )1 يف املائة و 0.3 يف املائة تباعا(.

 

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

 عــى الرغــم مــن جائحــة كوفيــد 19، إالّ أّن توزيــع املهاجريــن
 وفقــا ملناطــق ليبيــا ال يــزال مرســوما حســب القرب الجغــرايف إىل
 جانــب الروابــط االجتاعيــة واالقتصاديــة والعرقيــة والتاريخيــة
ــل هــذا التوزيــع مــؤرّشا عــى أمنــاط ــاين 15(. وميثّ )الرســم البي

الهجرة الدائرية األكرث استقرارا بني ليبيا ودول الجوار

 هــذا وقــد أبرزت دراســة حديثة أصدرتهــا مصفوفة تتبــع النزوح
 أّن أمنــاط الهجــرة املوســمية تتأثـّـر بشــكل كبري بالقــرب الجغرايف
 وبالعالقــات االجتاعيــة. فأكــرث مــن نصــف مجمــوع املهاجريــن
 مــن العــّال املوســميني املوجوديــن يف جنــوب ليبيــا كانــوا مــن
 النيجــر، فيــا قــدم حــوايل كل أربعــة أفــراد مــن بــني خمســة
)أي نســبة 79 يف املائــة( مــن املهاجريــن املوجوديــن يف الــرق

من مرص، عى سبيل املثال

.

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

31%
31%
19%
6%

59%
17%
15%
5%

39%
14%
9%
9%

14%
13%
12%
12%

52%
21%
9%
7%

48%
22%
11%
5%

50%
9%
7%
7%

النيجر
نيجيريا

مالي
مصر

21%
21%
16%
14%

النيجر
مصر
تشاد

نيجيريا

61%
24%
6%
2%

22%
17%
14%
12%

14%
14%
13%
12% 18%

14%
14%
13%

80%
5%
4%
4%

58%
17%
12%
10%

60%
16%
5%
4%

59%
20%
7%
6%

64%
23%
9%
2%

61%
23%
8%
5%22%

19%
14%
10%

20%
20%
14%
12%

مصر
النيجر
تشاد

السودان

50%
22%
20%
5%

15%
13%
13%
11%

الجبل الغربي

 الزاوية

مفتاح الخريطة

< 10,000

100,001 - 148,460

10,001 - 20,000

35,000 - 100,000

20,001 - 35,000

عدد المهاجرين بكل منطقة

 ا�صدر

 هذه الخريطة هي لغرض التوضيح فقط و ا�س�ء و الحدود � هذه الخريطة � تعني اقرارا أو قبو�

 رسميا من قبل ا�نظمة الدولية للهجرة 

IOM, DTM, BSC
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تشاد
مصر
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نيجيريا

تشاد
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النيجر
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النيجر
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تشاد
النيجر
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السودان

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
مالي

موريتانيا
غانا

النيجر

نيجيريا

تشاد
السودان

السودان
تشاد

نيجيريا
مصر

تشاد

بنغالديش
مصر

سوريا
النيجر

مالي

نيجيريا
غانا



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 36 ف 24مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 تحليل مناطق األصل

ي ليبيا
ي 16 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: 417 مهاجرا من ذوي جنسيات تعت�ب من ب�ي

 متاشــيا مــع التقاريــر الســابقة، شــّكل املهاجــرون الوافــدون
ــا مــرص والســودان( ــا فيه ــا )مب ــدان شــال أفريقي ــن بل  م
 حــوايل ثلثــي املهاجريــن املتواجديــن يف رشق ليبيــا )64%(
 بينــا كان املهاجريــن الوافديــن من بلدان جنــوب الصحراء
 الكــرى )مثــل النيجــر وتشــاد( أغلبيــة املهاجريــن املركّزين
 يف جنــوب وغــرب ليبيــا )بنســبة %88 و%62 تباعــا(.
تجــدون يف الجــدول أدنــاه التقســيم الكامــل ملناطــق أصــل

 يــرز التحليــل أّن الصــالت املشــركة وشــبكات القرابــة
ــن ــرور الزم ــد تطــورت مب ــا ق ــا وأنّه ــز الهجــرة إىل ليبي  متيّ
 عــر الهجــرة الدائريــة للســكان مــن خــالل بلــدان الجــوار.
 ويوجــد عديــد مــن العوامــل التــي تتصــل بقــرار الهجــرة
 مــن بينهــا الشــبكات االجتاعيــة. ومثــاال عى ذلــك، ذكرت
ــا ــه كان لديه ــة( أن ــبة 54 يف املائ ــن )نس ــة املهاجري  أغلبي
ــادت ــا. وأف ــافروا إليه ــل أن يس ــن قب ــا م ــاء يف ليبي  أصدق
 نســبة الربــع )24 يف املائــة( مــن املهاجريــن أنـّـه كان لديهــا
أفــراد مــن أرسهــا يف ليبيــا. أّمــا نســبة الثلــث، فقــد أفــادت

.)

.

املهاجرين وفقا للمناطق الليبية )الرسم البياين 16

أنّه كان لديها معارف يف ليبيا قبل أن تهاجر إليها

#%#%
%1          385%16       2,964الجبل األخضر

%14       5,911%0الكفرة
%1          395%6       1,170المرج

%19       8,129%28       5,312بنغازي
%1          540%6       1,085درنة

%63     27,039%36       6,827أجدابيا
ق %1          629%7       1,380طبر

18,738    11%43,028    25%
%11     10,077%30          660الجفرة

%8       7,846%0               3غات
%32     30,225%1            25مرزق
%25     23,690%63       1,390سبها

%16     14,781%5          110أوباري
%9       8,489%1            18وادي الشاطئ

2,206       2%95,108    88%
ي %10     18,593%2          687الجبل الغربر

%11     21,579%4       1,041الجفارة
%6     12,445%6       1,870المرقب
%14     27,160%10       2,910الزاوية

%20     39,176%15       4,525مضاته
%2       3,781%1          277نالوت
%2       3,462%11       3,188رست

%28     54,406%46     13,520طرابلس
%6     11,859%4       1,215زوارة

29,233    9%192,461  62%
50,177    8%330,597  56%

جنوب ليبيا

المجموع بالنسبة إىل جنوب ليبيا

غرب ليبيا

المجموع بالنسبة إىل غرب ليبيا
المجموع بالنسبة إىل ليبيا

المنطقة 
بما )المهاجرون من آسيا 
ق األوسط (فيها الشر

المهاجرون من جنوب 
ى الصحراء الكبر

ق ليبيا رسر

ق ليبيا المجموع بالنسبة إىل شر
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غانا

� ما

 نيج�يا

تشاد

 النيجر

الصومال

121,023

84,124

35,235

24,865

24,022

6,130

ى  المهاجرون الوافدون من شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الك�ب

ى  ي 18 نسبة المهاجرين الوافدين من شمال أفريقيا ومناطق الجنوب الصحراء الك�ب
 الرسم البيا�ف

ى أفريقيا ي 17 المهاجرون الوافدون من جنوب الصحراء الك�ب
 الرسم البيا�ف

التقاريــر الســابقة وعــى الرغــم مــن آثــار  عــى غــرار 
 الوبــاء، ال زالــت النســبة الكــرى مــن املهاجريــن )نســبة
ليبيــا املتواجديــن يف  مهاجــرا(  أو 330.597  املائــة   56 يف 
ــرى ــراء الك ــوب الصح ــن جن ــن م ــن الوافدي ــل املهاجري  متث
 أفريقيــا.  ويشــّكل املهاجــرون الوافــدون مــن النيجــر )نســبة
ــبة ــيتني بالنس ــرز جنس ــبة %25(أب ــاد )بنس ــن تش %38( وم

.

إىل املهاجرين القادمني من جنوب الصحراء الكرى
.) 

 بشــهر فرايــر مــن نفــس الســنة، وهــو مــا يتوافــق مــع بيانــات
 مصفوفــة تتبــع النــزوح يف النيجــر الخاّصــة بشــهري مــارس
ــق الهجــرة ــاط رصــد تدف ــا مــن نق ــم تجميعه ــي ت ــل والت  وأبري
 لتشــري إىل أّن التدفقــات الصــادرة مــن النيجــر )نحــو ليبيــا(
 تجــاوزت التدفقــات الــواردة )إىل النيجــر(. ويف شــهر أبريــل،
 قرابــة نصــف عــدد املهاجريــن كانــوا يغــادرون مــن النيجــر )48
ــا كانــت نســبة الثلــث تدخــل إىل النيجــر )31 يف ــة( في  يف املائ
املائــة( فيــا كانــت النســبة املتبقيــة تتنقــل داخليــا )21 يف املائــة
 ويعــر معظــم املهاجرين من غرب ووســط أفريقيا النيجر للوصول

ــن ــدد املهاجري ــع ع ــر، ارتف ــمولة بالتقري ــرة املش ــالل الف  خ
 الوافديــن مــن بلــدان جنــوب الصحــراء الكــرى ومــن شــال
ــة ــة 35. وباإلضاف ــة بالجول ــاً يف مقارن ــاً طفيف ــا ارتفاع  أفريقي
 إىل تحّســن الوضــع األمنــي وإىل إلغــاء القيــود املفروضــة
 عــى التنقــل، قــد تفــّس أمنــاط الهجــرة املوســمية أيضــا هــذا
ــا ــة أصدرته ــرز دراســة حديث ــا. هــذا وت ــاع إىل حــّد م  االرتف
 مصفوفــة تتبــع النــزوح حــول الهجــرة املوســمية أّن العــّال
 املوســميني، واملجموعــة الوافــدة منهــم مــن الــدول املجــاورة
ــفر ــون إىل الس ــودان مييل ــرص والس ــاد وم ــر وتش ــل النيج  مث
 إىل ليبيــا يف شــهري مــارس وأبريــل بحثــا عــن عمــل مؤقــت.
 وميثــل املهاجــرون الوافــدون مــن النيجــر ومــن تشــاد األغلبية
 الســاحقة مــن العــال املوســميني خاصة يف مجال زرع أشــجار

النخيل يف الجفرة والقطرون وسبها عى سبيل املثال

.

 ارتفــع عــدد املهاجريــن الوافدين من غرب ووســط أفريقيا إىل
إىل ليبيا ليبيــا ارتفاعــا طفيفــا يف شــهر أبريــل من ســنة 2021 يف مقارنة

تشاد

النیجر

غانا
ساحل العاج

نیجیریا

السنغال

مالي

غینیا

الصومال

بوركینا فاسو
اریتریا

اثیوبیا

الكامیرون

مصر

السودان

المغرب
الجزائر

تونس

51%

44%

3%
1%

2%

25%
38%

7%
1%

11%

1%

7%

1%

2%

1%
 1%

1%
1%

330,597
دول جنوب الصحراء

210,224
دول شمال أفریقیا

موریتانیا
1%

1%
زامبیا

.

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

 .الدولية للهجرة
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 متاشــيا مــع نتائــج الجــوالت الســابقة، جــاءت األغلبيــة
ينحــدر الذيــن  ليبيــا  يف  املهاجريــن  مــن   العظمــى 
)بنســبة مــرص  مــن  أفريقيــا  شــال  مــن   أصلهــم 
تونــس ومــن   )44% )بنســبة  والســودان   )51% 
وجــاءت املائــة(.  يف   5 )بنســبة  والجزائــر   واملغــرب 
 نســبة فاقــت ثلــث عــدد املهاجريــن يف لبييــا مــن
مهاجــرا  210.224 أو  املائــة  يف   36( أفريقيــا   شــال 

ي 19 نسبة المهاجرين وفقا لجنسياتهم
 الرسم البيا�ف

.
)

وهذه النسبة متاثل النسبة املسجلة يف الجولة 35

ي 20 المهاجرين الوافدين من بلدان شمال أفريقيا
 الرسم البيا�ف

الجزائر

تونس

ا�غرب

 السودان

 م�

17%

5,269

3,879

1,779

106,540

92,757

نسبة المهاجرينعدد المهاجرين
%21            124,260النيجر

%18            106,540مرص
%16              92,757السودان

%14              83,245تشاد
يا %6              37,271نيجير

%4              24,219غانا
%4              24,159مالي 

%4              21,224سوريا
%3              20,123بنغالدش
ن %1                 5,681فلسطير

%1                 5,620الصومال
%1                 5,269المغرب

يا %1                 4,909إريير
%1                 4,862غينيا

%1                 4,721السنغال
%1                 4,181أخرى
%1                 3,879تونس

%1                 3,223موريتانيا 
%1                 3,172بوركينا فاسو
%1                 3,172كوت ديفوار

%0.4                 2,133باكستان
%0.4                 2,093إثيوبيا

%0.3                 1,779الجزائر
%0.3                 1,570زامبيا

%0.2                 1,353غامبيا
%100            591,415المجموع
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ق األوسط  المهاجرون من آسيا وال�ش

ق األوسط وجنوب آسيا ي 22 نسبة المهاجرين الوافدين من ال�ش
 الرسم البيا�ف

ق ي 21 المهاجرون من بلدان من قارة آسيا )بما فيها بلدان ال�ش
 الرسم البيا�ف

  األوسط
ــع ــة تتب ــّجلت مصفوف ــابقة، س ــر الس ــع التقاري ــيا م  متاش
 النــزوح نســبة قليلــة مــن املهاجريــن الوافديــن مــن قــارة
 آســيا )4 يف املائــة( أو الــرق األوســط )5 يف املائــة( خــالل
 الجولــة 36 )9 يف املائــة أو 50.171 مهاجــرا(. وقــد جــاءت
ــة مــن ســوريا و بنغــالدش بعــدد 21.224 مهاجــرا  األغلبي
ــني( أي بنســبتي ــا )مبــا فيهــم الجئ  و20.123 مهاجــرا تباع
ــوريا ــن س ــرون م ــل املهاج ــذا ومثّ ــة.  ه  42 و40 يف املائ
 وبنغــالدش نســبة 4 و3 يف املائــة تباعــا مــن إجــايل عــدد
 املهاجريــن املتواجديــن يف ليبيــا. وباإلضافــة إىل ذلــك،
 تــم إحصــاء 5.426 مهاجــرا عرّفــوا عــن أنفســهم بكونهــم

.)

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

يف  4 نســبة  إىل  باإلضافــة  املائــة(  يف   11(  فلســطينيون 
 املائــة وافــدة مــن باكســتان. هــذا وقــد جــاء 1.016 فــردا

(

من دول أخرى )نسبة 2 يف املائة

بنغ�دش

 سوريا

فلسطينيون

باكستان

دول أخرى

2,095

890

21,539

20,351

5,421

جمهورية الكونغو

 جمهورية افريقيا
الوسطى

الدقراطية 

بوركينا فاسو

ساحل العاج

سوريا

فلسطيني�
باكستان

بنغ�ديش

4%
11%

42%

40%

50,177
ال�ق ا�وسط

و أسيا
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ي شهر أبريل، وزع فريق موارد المهاجر وآلية االستجابة التابع للمنظمة
 �ن

 الدولية للهجرة مواد إغاثة أساسية، منها الغذاء ومجموعات النظافة الصحية
ي مطبخ لفائدة

 والمالبس، فضال عىل المصابيح الشمسية والمراتب وأوا�ن
ي الصورة(، إىل جانب مواقع أخرى

ي الزاوية )�ن
المهاجرين �ن

 روند الحارس/ املنظمة الدولية للهجرة  © 

. 
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 الحوادث البحرية

عــر ومالطــة  إيطاليــا  إىل  مهاجــر    4.000 قرابــة   وصــل 
مــارس شــهري  بــني  فيــا  املتوســط  األبيــض   البحــر 
يف ارتفاعــا  يشــكل  مــا  وهــو   2021 ســنة  مــن   وأبريــل 
مقارنــة بنفــس الفــرة مــن الســنة املاضيــة )1.124 فــردا

ي 23 الوصول إىل  إيطاليا ع�ب المسار المركزي للبحر األبيض المتوسط2021/ 2019/2020  
الرسم البيا�ف

ي 24 حاالت الوصول إىل ع�ب البحر ، اإلعادة والغرق ع�ب
 الرسم البيا�ف

ي سنة
 المسار المركزي للبحر األبيض المتوسط باتجاه إيطاليا ومالطة �ف

2021 

.

الوصول إىل إيطاليا ومالطة

ينايــر شــهري  بــني  وفيــا  فــردا(.   769(  2019  وبســنة 
 وأبريــل مــن ســنة 2021، وصــل مجمــوع 9.078 مهاجــر إىل

ي البحر
 عمليات اإلنقاذ �ف

  تم إنقاذ مجموع 2.864 مهاجرا يف البحر وإنزالهم يف ليبيا خالل 

 وفيــا ميكــن أن يُفّس هذا االرتفاع يف عــدد املهاجرين املغادرين
ــة بالتوجــه املوســمي ــة جزئي ــس بصف ــا وتون  مــن ســواحل ليبي
ــور ــون عب ــن يحاول ــن الذي ــن املهاجري ــدد م ــى ع ــّجل أع  )يس
 املســار املركــزي للبحــر األبيــض املتوســط عاّمــة يف أشــهر الربيــع
ــدات ــف يف التقيي ــا بالتخفي ــط أيض ــن أن ترتب ــف(، وميك  والصي

ــني شــهري ــا ب ــم إنقاذهــم في ــن ت ــن الذي ــني املهاجري ــن ب  وم
ــك 5.932 رجــال 521 ــل مــن ســنة 2021، كان هنال ــر وأبري  يناي
  امــرأة ، عــالوة عــى 321 طفــال )فيــا كان نــوع جنــس وعمــر46

 ووفقــا لليونيســيف وبحلــول شــهر أبريل مــن ســنة 2021، كانت
  نســبة الخمــس مــن الواصلــني إىل املوانــئ األوروبيــة عــر املســار

شهري مارس وأبريل

.املركزي للبحر األبيض املتوسط من األطفال

.

 تــم إنقــاذ مجمــوع 1.663 مهاجــر يف البحــر وإعادتهــم إىل ليبيــا
(.يف غضون أسبوع واحد فقط )من 28 مارس إىل 3 أبريل

.املفروضة عى التنقل مؤّخرا وبتزايد نشاط ميّسي الهجرة أيضا

ي البحر
الغرق �ف

ــوا ــم غرق ــد أنه ــراً أو يعتق ــن 503 مهاج ــل ع ــا ال يق ــرق م  غ
عبــور محاولــة  بصــدد  وهــم  املتوســط  األبيــض  البحــر   يف 
أو ليبيــا  ســواحل  مــن  انطالقــا  املتوســط  األبيــض  البحــر 

ــا ــت م ــردا. وحصل ــّجل غــرق 266 ف ــل فقــط، ُس  ويف شــهر أبري
ــرث حــوادث ــر أك ــى إث ــرق هــذه ع ــارب نصــف حــاالت الغ  يق
لقــي اآلن  حتّــى  العــام  هــذا  دمويــة يف  القــوارب   تحطّــم 
ــالب ــد انق ــم بع ــخص حتفه ــن 130 ش ــّل ع ــا ال يق ــا م خالله

.

فرد غري متوفر(

تونس خالل أول أربعة أشهر من سنة 2021

.القارب الذي يقلّهم من جرّاء ظروف بحرية قاسية
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مهاجرا أعادهم جهاز خفر السواحل
الليبي إلى الشواطئ الليبية 

 
بين شهري يناير وأبريل

من سنة 2021 

مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا عبر
المسار المركزي للبحر المتوسط 

 
بين شهري يناير و أبريل

من سنة 2021 

 الوفيات
 تم تسجيلها على طول البحر

 األبيض المتوسط
 

بين شهري يناير و أبريل
من سنة 2021 
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 إيطاليا ومالطة عر املسار املركزي للبحر األبيض



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 36 ف 30مصفوفة 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
 توفــري معلومــات منتظمــة حــول الهجــرة إىل ليبيــا، عرهــا
ــرة ــاص بالهج ــر الخ ــذا التقري ــتند ه ــا ويس ــا منه  وانطالق
تتبــع التــي جمعتهــا مصفوفــة  البيانــات  ليبيــا إىل   يف 
ــذا ــات ه ــا للبيان ــطة تجميعه ــف أنش ــر 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 عــر مقابــالت
 تُجــرى مــع املزوديــن الرئيســيني للبيانــات عــى مســتويني
 جغرافيــني مختلفــني؛ 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 عــر اجــراء ــات الجزئي  أساســا عــى البيان
ــق ــد التدف ــار رص ــن يف إط ــع املهاجري ــة م ــالت كميّ  مقاب
ــايل ــع الح ــة، الوض ــول املنهجي ــل ح ــن التفاصي ــد م  وملزي
الرجــاء البيانــات وأكــرث مــن ذلــك،  ليبيــا، قواعــد   يف 
اإلنرنــت النــزوح عــر  تتبــع  زيــارة موقــع مصفوفــة 

 المنهجية

ي أرقام
 تجميع المنظمة الدولية للهجرة للبيانات �ف

4828

      تغطية
100%

76  
باحث

3 
 قادة فرق

                                      تعريف المهاجر

 نعتــر املنظمــة الدوليــة للهجــرة مصطلــح ‘املهاجــر’
الــدويل للقانــون  وفقــا  يُعــرّف  ال  شــامال   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 تنقالتهــم
ــخاص ــني واألش ب ــن املهرَّ ــل املهاجري ــة مث ــة قانوني  بصف
 الذيــن ال يّحــدد القانــون الــدويل تعريفــات لوضعياتهــم
 أو لوســائل تنقالتهــم مثــل الطــالّب الدوليــني ومــن أجــل
 تحقيــق هــدف تجميــع البيانــات حــول الهجــرة، تعــرّف
 إدارة األمــم املتحــدة للشــؤون االقتصاديــة واالجتاعيــة
ــد ــرّي 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 بعــني االعتبــار إالّ ‘املهاجريــن
الدوليــني” يف ليبيا وفقــا لتعريفهم أعاله

.

.

.

.

الجولة 36، دراسة رصد التدفق

5 
كاء منفذين  رسش

ي الدراسة
 مهاجرًا شارك �ن

42 
نقطة رصد تدفق الهجرة

ي ليبيا
ي 10 مناطق �ن

نشطة �ن



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

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

ّ
األدل عىل   القائمة 

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