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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 37 ف 4مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 لمحة عاّمة
ــا وجــود إجــايل ــزوح يف ليبي ــع الن ــة تتب  أحصــت مصفوف
 597.611 مهاجــرا ينحــدر أصلهــم مــن أكرث من 40 جنســية
وذلــك يف بلديــات ليبيــا الـ100 وخالل شــهري مايــو ويونيو

.من سنة 2021 ويف إطار الجولة 37 من تجميع البيانات

ــذي ــن ال ــابقة أّن املهاجري ــات الس ــرت الدراس ــد أظه  وق
 وفــدوا إىل ليبيــا يف اآلونــة األخــرة هــم أقــّل اســتقراراً
ــن ــر قادري ــون غ ــد يكون ــة وق ــة عاّم ــم بصف ــن غره  م
ــة مــن أجــل طلــب ــاد عــى الشــبكات املحلي  عــى االعت
 املســاعدة. لذلــك فقــد تــم إدراج الوصــول حديثــا إىل ليبيــا
 يف خانــة عوامــل الخطــر الكــرى التــي تضــاف إىل مواطــن
ــر ــردي. ويف تقري ــتوى الف ــى املس ــن ع ــة املهاجري  هشاش
ــة ــي واملنظم ــة العامل ــج األغذي ــداد برنام ــن إع ــث م  حدي
 الدوليــة للهجــرة، تبــّن أّن املهاجريــن الذيــن هــم يف ليبيــا
ــدام ــاً النع ــرث تعرّض ــهر أك ــتّة أش ــن س ــّل ع ــّدة تق ــذ م  من
ــي ــذاء، الت ــتهالك الغ ــتويات اس ــذايئ. وإّن مس ــن الغ  األم
ــدار ــى م ــا ع ــتهلكة وبتنّوعه ــة املس ــرثة األغذي ــاس بك  تُق
ــوف ــا يف صف ــّل عموم ــت أق ــة، كان ــبعة املاضي ــام الس  األي
ــرب يف ــرة أق ــذ ف ــا من ــوا إىل ليبي ــن وصل ــن الذي  املهاجري

.

 وخــالل فرة الدراســة، ظّل عــدد املهاجرين مســتقرّا إىل حّد
36 مــن تجميــع البيانــات )مــارس-  
ــّجلة ــداد املس ــن األع ــّل أدىن م ــه يظ ــل 2021(، إالّ أنّ  أبري

يف فرة ما قبل انتشار الجائحة

ــبة ــت نس ــا انخفض ــو، وفي ــو ويوني ــهري ماي ــالل ش  وخ
يف املائــة  يف   22 مــن  املهاجريــن  صفــوف  يف   البطالــة 
ــا ــة، إالّ أنّه ــذه الجول ــة يف ه ــل إىل 20 يف املائ ــهر أبري  ش
ــت أعــى مــن مســتويات مــا قبــل انتشــار الوبــاء )17  ظلّ
 يف املائــة يف شــهر فرايــر مــن ســنة 2020(. وال زالــت
العمــل عــن  العاطلــن  املهاجريــن  مــن  أكــر   نســبة 
 تفيــد أنّهــا عاجــزة عــن تلبيــة احتياجاتهــا يف مقارنــة
ــرت ــك، ذك ــى ذل ــاال ع ــون. ومث ــن يعمل ــن الذي  باملهاجري
ــا ــل أنّه ــن العم ــن ع ــن العاطل ــن املهاجري ــر م ــبة أك  نس
 تشــكو مــن انعــدام األمــن الغــذايئ ومــن إشــكاليات
ــة ــاه الصالح ــول إىل املي ــن الوص ــز ع ــا تعج ــة أو أنّه  مالي

.للرشب يف مقارنة باملهاجرين الذين يعملون

ي 2 الدوافع الرئيسية لمغادرة بلد األصل
الرسم البيا�ف

 وباإلضافــة إىل ذلــك، كانــت نســبة البطالــة أعــى يف صفوف
 املهاجريــن الذيــن وفــدوا إىل ليبيــا مؤّخــرا )الرســم البيــاين
 1(. ومثــاال عــى ذلــك، قرابــة نصــف عــدد املهاجريــن
 الذيــن وصلــوا خــالل أقــّل مــن 6 أشــهر مضــت أفــادوا أنّهم
 عاطلــون العمــل )نســبة 48 يف املائــة( يف مقارنــة مبــن هــم

).يف ليبيا منذ فرات أطول )سنة إىل سنتن؛ 12 يف املائة
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.مقارنة مبن وصلوا منذ ما يزيد عى ستة أشهر

(

ي ليبيا
ي 1 نسبة البطالة وفقا لمدة البقاء �ف

الرسم البيا�ف

 وأظهــرت املقابــالت الفرديــة مــع املهاجريــن التــي قادتهــا
ــو أّن ــو ويوني ــهري ماي ــالل ش ــزوح خ ــع الن ــة تتب  مصفوف
 الدوافــع االقتصاديــة الزالــت تتصــّدر قامئــة دوافــع مغــادرة
 بلــدان األصــل يف أغلــب الحــاالت )88 يف املائــة(. هذا وذكر
 نصــف عــدد املهاجريــن املســتطلعن أّن الدخــل غــر الكايف
 يف بلــد األصــل مثّــل الحافــز الــذي شــّجعهم عــى الهجــرة
 إىل ليبيــا. وزيــادة عــى ذلــك، أفــاد مهاجــر مــن أصــل كّل
 خمســة مهاجريــن أّن البحــث عــن فــرص عمــل يف الخــارج
 )19 يف املائــة( أو غيــاب فــرص التشــغيل يف بلــد األصل )19

يف املائة( قد مثاّل الدافعن األساسين لهجرتهم

 ومتاشــيا مــع التقاريــر الســابقة، ذكــرت أغلبيــة املهاجريــن
ــبة 33 ــاء )بنس ــات البن ــون يف قطاع ــم يعمل ــن أنّه  العامل
 يف املائــة منهــم( ويف العمــل املنــزيل وتقديــم الرعايــة
البحــري والصيــد  الفالحــة  ويف  املائــة(  يف   8  )نســبة 
 )بنســبة 7 يف املائــة( ويف البيــع بالتجزئــة ويف املبيعــات
ــكا ــع وامليكاني ــع، التصني ــة( أو يف املصان  )بنســبة 6 يف املائ
 )بنســبة 7 يف املائــة(. أمــا البقيــة )نســبة 39 يف املائــة(
ــون يف وظائــف متعــددة فمنهــم الخياطــون ــوا يعمل فكان

.ومنهم الباعة املتجولون وعّال املطابخ واملدرّسون
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 37 ف 5مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 ظــّل عــدد املهاجريــن الذيــن حاولــوا عبــور البحــر األبيــض
املتوســط انطالقا من ســواحل ليبيا وتونس يف نســق االرتفاع

.خالل فرة الدراسة 

 ويف يــوم 09 مايــو، تــم إنقــاذ مــا يزيــد عــى 700مهاجــر
انتشــال تــم  فيــا  ليبيــا،  ســاحل  عــى  البحــر   يف 
ــل. ــة طف ــا جثّ ــن بينه ــّل كان م ــى األق ــث ع ــة جث  خمس
 وألســبوعن متتاليــن يف شــهر مايــو، تــّم إنقــاذ أكــرث
9-15( أســبوع  كّل  يف  البحــر  يف  مهاجــر   1.000  مــن 

.مايو و22-16 مايو( وإعادتهم إىل السواحل الليبية

ي البحــر
 الهجــرة واإلنقــاذ �ف

88%
      من المهاجرين ذكروا أّن الدافع الرئيسي لهجرتهم

إىل ليبيا  هو دافع ذو طابع اقتصادي

ي 3 مناطق أصل المهاجرين
الرسم البيا�ف

 وبحلــول يــوم 26 يونيــو، تجــاوز عــدد املهاجريــن الذيــن
ــم ــن ت ــن الذي ــايل للمهاجري ــدد اإلج ــم الع ــم إنقاذه   ت

.إعادتهم إىل ليبيا خالل كامل سنة 2020

 وميثّــل مجمــوع حــاالت الوصــول إىل إيطاليــا ومالطــة
 خــالل النصــف األول مــن ســنة 2021 )20.810 فــرد( أكــرث
 مــن ضعفــي العــدد املســّجل يف ســنة 2020 )8.649 فــرد(
 وأكــرث مــن خمســة أضعــاف العــدد املســّجل يف 2019
ــع ــّل بأرب ــى أق ــه يبق ــن أنّ ــم م ــى الرغ ــرد(، ع )4.055 ف

مرّات من العدد املسّجل يف سنة 2017 )83.753 فرد(.

.مــن ســواحل ليبيا أو تونس باتجــاه إيطاليا ومالطة

ــري ــار البح ــّجل يف املس ــات املس ــدد الوفي ــع ع ــد ارتف  وق
 املؤّدي إىل أوروبا خالل ســنة 2021 يف مقارنة بســنة 2020.
 وبصفــة عاّمــة، ارتفعــت حــاالت غــرق املهاجريــن يف البحر
ــف ــالل النص ــة خ ــبة 130 يف املائ ــط بنس ــض املتوس  األبي
 األول مــن ســنة 2021 يف مقارنــة بنفــس الفــرة مــن ســنة
 2020، فيــا تزايــد عــدد املهاجريــن الذيــن حاولــوا عبــور
 البحــر األبيــض املتوســط نحــو أوروبــا بنســبة 31 يف املائــة.
 وقــد حدثــت أغلبيــة حــاالت الغــرق هــذه )نســبة 83 يف
املائــة( يف املســار املركــزي للبحــر األبيــض املتوّســط انطالقــا

األنمــاط والتوجهــات الجغرافيــة
 متاشــيا مــع التقاريــر الســابقة، ظلّــت أمنــاط الهجــرة
ــرا بالقــرب الجغــرايف وبروابــط الشــتات، ــرا كب ــرة تأثّ  متأثّ
 إذ مثّــل املهاجــرون الوافــدون مــن البلــدان املجــاورة:
 النيجــر )نســبة 21 يف املائــة( ومــر )نســبة 18 يف املائــة(
)نســبة 14 املائــة( والتشــاد  )نســبة 16 يف   والســودان 

.يف املائة( أكر مجموعة من املهاجرين يف ليبيا

 ووفــدت أغلبيــة املهاجريــن املوجوديــن يف ليبيــا مــن
ــة( ــبة 56 يف املائ ــرى )بنس ــراء الك ــوب الصح ــا جن  أفريقي
 وشــال أفريقيــا )نســبة 35 يف املائــة(، فيــا وصلــت
 أقليــة منهــم مــن الــرشق األوســط )نســبة 5 يف املائــة( أو

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

ــزت أكــر مجموعــات  ومتاشــيا مــع التقاريــر الســابقة، تركّ
 مــن املهاجريــن يف مناطــق طرابلس )15 يف املائــة( وأجدابيا
 )11 يف املائــة( ومراتــه )8 يف املائــة( وبنغازي )7 يف املائة(
ويف مــرزق )6 يف املائــة( وذلــك وفقــا إلحصائيــات مصفوفة

.تتبع النزوح الخاصة بالجولة 37 من تجميع البيانات

56%
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 37 ف 6مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

وح للبيانات ف ي 4 عدد المهاجرين وفقا للمناطق خالل الجولة 37 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

Alkufra

Misrata

Sebha

Azzawya

بنغازي

المرج

الجبل األخضر

درنة

طبرق

اجدابيا

سرت

الكفرة

مرزق

 الجفرة

سبها

غات

وادي الشاطئ

الجبل الغربي
نالوت

زوارة

الزاوية

مصراتة

المرقب

طرابلس

الجفارة

1

1

91,316

12,495

10,990

14,910

8,143

12,485
59,799

9,857

15,231

5,970

20,977

8,830

أوباري
8,500

28,825

30,176

67,123

34,295

16,135

44,247

45,465

32,145 19,630



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 37 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

581 )تتبع التنقل، الجولة 37)

من أصل 100

من أصل 667

1.912
 تغطية
100%

أبرز النتائج

 597,611 توزيــــع المهاجرين وفقا للمناطق الجغرافية

 الجولة 37 )مايو - يونيو 2021

745 USD

36%

تكاليف الهجرة )المتوسط للفرد

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

 المصدر الرئيسي لمدخول أرسهم

: 

(

وع ممول من طرف   م�ش

ي االتحاد األورو�ب

  مقابلة مع المهاجرين
 دراسة رصد التدفق

3.897

(

ي ليبيا
مهاجرا �ف

النيجر

م�

السودان

 نيج�يا

 تشاد

21%

18%

16%

14%

6%

غرب
53%

29%18%
جنوب شرق



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 37 ف 8مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 االحتياجات اإلنسانية

 الصورة: أقامت المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الغذاء
ي صفوف

ي �ف
ف حالة األمن الغذا�ئ اكة بغية تحس�ي  العالمي رسش

ي ليبيا
رين من جائحة كوفيد 19 �ف

ّ
 المهاجرين المتأث

ي شهر مايو من سنة 2021، بدأت فرق موارد المهاجرين
 و�ف

ة لفائدة ي توزيــــع أغذية جاهزة لألكل مبارسش
 وآلية االستجابة �ف

ي وليد وسبها ي زوارة وب�ف
الفئات الضعيفة من المهاجرين �ف

ي / المنظمة الدولية للهجرة ليبيا 2021 © 
مؤيد الزغدا�ف

.

.

.



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 37 ف 9مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

ــات يف ــي للمعلوم ــزود رئي ــع 1.912 م ــالت م ــرزت املقاب  أب
 كامــل أنحــاء ليبيــا وعــى مــدار شــهري مايــو ويونيــو مــن ســنة
 2021 أّن االحتياجــات األساســية للمهاجريــن قــد متحــورت
ــة( ــبة إىل 90 يف املائ ــة )بالنس ــات الطبي ــر الخدم ــول توف  ح
ــكن ــة( والس ــبة إىل 56 يف املائ ــة )بالنس ــر الغذائي ــواد غ  وامل
 )بالنســبة إىل 30 يف املائــة( وامليــاه والــرف الصحــي والنظافــة

 ومتاشــيا مــع التقاريــر الســابقة، أكّــدت املقابــالت مــع املزودين
ــن ــة وغرهــا م ــواد الغذائي ــة امل ــات أّن تكلف  الرئيســين للبيان
 املــواد األساســية فضال عــى مصاريف اإلســكان والخدمات، مثل
 الرعايــة الصحيــة والقــدرة عــى تحّمــل هــذه التكاليــف ال تزال
ــة املهاجريــن ــات األساســية التــي تواجــه أغلبي  تشــّكل التحدي
 يف تلبيــة احتياجاتهــم. والحــظ املــزودون الرئيســيون للبيانــات
ــات ــى الوصــول إىل خدم ــن ع ــدرة املهاجري ــدم ق أيضــا أّن ع

ملتابعــة مبــادرة  عــن  املشــرك  يونيــو  لتقريــر   ووفقــا 
 األســواق يف ليبيــا، ظلّــت أســعار الســلع الغذائيــة وغــر
األســعار مــن  املائــة  يف  بـــ10  أعــى  األساســية  الغذائيــة 

 مواطن ضعف المهاجرين واالحتياجات اإلنسانية

.

.

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

الصحية )بالنسبة إىل 22 يف املائة

املسّجلة يف فرة ما قبل مستويات كوفيد 19 يف مارس 2020

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

واملساعدة القانونية

.)

التعليــم قــد مثـّـل إشــكالية يف بعــض الحــاالت

.

Azzawya
الصحة السكن

المياه و الصرف الصحي

التعليم

المواد غير الغذائية

المساعدة في المجال القانوني

الغذاء األمن

بنغازي

المرج الجبل األخضر

درنة

طبرق

اجدابيا

سرت

الكفرة

مرزق

مفتاح الخريطة

الجفرة

سبها

غاتأوباري

وادي الشاطئ

الجبل الغربي
نالوت

زوارة

الزاوية

مصراتة

المرقب

طرابلس

الجفارة

1

1



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 37 ف 10مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

لصحة  ا

 ذكــر أكــرث مــن ثلثــي العــدد اإلجــايل للمهاجريــن )نســبة 77
ــة ــة وصــول محــدودة أو منعدم ــم إمكاني ــه لديه ــة( أنّ  يف املائ
ــّدة ــّد ح ــة أش ــذه الوضعي ــت ه ــة. وكان ــات الصحي  إىل الخدم
يف منطقتــي الغــرب )بنســبة 84 يف املائــة( والجنــوب )72%

 أنّهم قاموا بالتسجيل.

 وفقــا ملنظمة الصحة العامليــة، مل تنطلق حملة تطعيم املهاجرين
ــوا ــد أدرج ــن ق ــو. إالّ أّن املهاجري ــهر يوني ــر ش ــة أواخ  إىل غاي
 يف مرحلــة التســجيل مبــا يزيــد عــن 3.300 مهاجــر قــد ذكــروا

.

ــتبيانات ــارشة واالس ــالت املب ــن املقاب ــتخلصات م ــرت املس  أظه
 عــر اإلنرنــت بقيــادة الرنامــج العاملــي للغــذاء واملنظمــة
أّن مــا يصــل إىل مهاجــر مــن أصــل كل للهجــرة   الدوليــة 
ــن انعــدام ــون م ــم يعان ــون عــى أنّه ــن يصّنف  خمســة مهاجري
ــتوى ــد مس ــم تحدي ــد ت ــديد. وق ــط إىل ش ــذايئ متوس ــن غ  أم
 األمــن الغــذايئ للمهاجريــن باالســتناد إىل مــؤرشات تشــمل

.

.

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

خدمات الصحة

.اســتهالك الغــذاء والضعــف االقتصادي واســتنزاف األصول

 املهاجــرون األصغــر ســنا والعاطلــن عــن العمــل أو الذيــن
 يعتمــدون عــى مدخــول يومــي ومــن وصلــوا إىل ليبيــا حديثــا،
 وخاّصــة منهــم مــن وصــل خــالل أقــّل مــن ســتة أشــهر،
 جميــع هــؤالء معرّضــون بشــكل خــاّص إىل انعــدام األمــن
 الغــذايئ. وباإلضافــة إىل ذلــك، أبــرز التقريــر لجــوء املهاجريــن
 إىل اعتــاد اســراتيجيات معيشــية للتكيــف يف إطــار أزمــة
ــة ــية املتعلّق ــات األساس ــض النفق ــل خف ــوارئ مث ــة ط  أو حال
 بالرعايــة الصحيــة أو بالتعليــم، أو أداء أعــال أو أنشــطة ذات
 مخاطــر كــرى مــن أجــل مواجهــة تحديــات اســتهالك الغــذاء
ــنة 2020. ــن س ــو م ــة بشــهر ماي ــد ارتفعــت يف مقارن ــي ق  الت
ــتنزفوا ــوا اس ــد يكون ــن ق ــض املهاجري ــك إىل أّن بع ــر ذل  ويش
قدرتهــم عــى مواجهــة الصدمــات املســتقبلية وهــو مــا يفاقــم

. 

يف املائة( يف مقارنة بالرشق )52 يف املائة( 

إمكانية وصول منعدمة

إمكانية وصول تامة

28%

64%
8%

إمكانية وصول محدودة

77
 يف املائة من املهاجرين لديهم

 وصول محدود إىل منعدم إىل

 الخدمات الصحية

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

) تتكون من 4.166 مستطلع

ــات، ــين للبيان ــن الرئيس ــع املزودي ــالت م ــتناد إىل املقاب  وباالس
 كانــت اإلشــكاليات الرئيســية التــي تقــف حاجــزا أمــام وصــول
ــف ــة بتكالي ــة مرتبط ــة الصحي ــات الرعاي ــن إىل خدم  املهاجري
 هــذه الخدمــات. وزيــادة عــى ذلك، كان تــديّن نوعيــة الخدمات
 وعــدم انتظــام التزويــد باألدويــة مــن بــن اإلشــكاليات األخــرى
 التــي شــكا منهــا املهاجــرون. هــذا وقــد ذكــروا أيضــا أّن الوصــول

.غر اآلمن إىل هذه الخدمات قد مثّل عائقا يف بعض الحاالت

ارتفــاع بتســجيل  العامليــة  الصحــة  منظمــة  أفــادت   وقــد 
الشــويرف )يف بلديــات  اإلصابــة يف   كبــر يف عــدد حــاالت 
الجنــوب(. )يف  مــرزق  ويف  ليبيــا(  غــرب  الغــريب،   الجبــل 
عــدوى ذات  ويونيــو  مايــو  شــهري  خــالل  ليبيــا   وظلّــت 

مجتمعية وتحمل سالالت متحّورة تثر القلق

من مدى هشاشتهم عموما إزاء الصدمات املستقبلية

الغذايئ األمن 

90%84%

39%

29%

10%

6%

 القدرة ع� تحّمل التكاليف

 الوصول ا�من

الجودة

 ا�سافة

 إمدادات غ� موثوقة من

 الدواء

1
           مهاجرين مستطلعن يشكون 

   من انعدام األمن الغذايئ بينا اعتُر

 أكرث من نصف عدد املهاجرين عى

حافّة األمن الغذايئ

 ما يصل إىل

3
 مهاجرين شاركوا مقابالت مبارشة ذكروا

 أّن دخلهم قد ترّضر منذ بداية الجائحة،

خاّصة من بينهم العاملون اليوميون

 األمن الغذايئ

ُسبُل كسب الرزق

5 من
.

4من



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 37 ف 11مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 عــى غــرار مســتخلصات البيانــات املجّمعــة عــى مــدار الســنة
 املاضيــة، أظهــرت املقابــالت مــع املزوديــن الرئيســين للبيانــات
ــة( ــبة 76 يف املائ ــن )نس ــة املهاجري ــة أّن أغلبي ــذه الجول  يف ه
 تســكن يف مســاكن مســتأجرة. هــذا وقــد فاقت نســبة املهاجرين
ــن ــكنون يف أماك ــن يس ــة والذي ــق الريفي ــن يف املناط  املوجودي
ــّغلهم ــوىّل مش ــاكن يت ــة( أو يف مس ــبة 24 يف املائ ــم )نس  عمله
 دفــع تكاليــف إيجارهــا )10 يف املائــة( نســبة املهاجريــن يف
 املناطــق الحرضيــة ) 10 و7 يف املائــة تباعــا( )الرســم البيــاين 8(.
 إالّ أّن نســب املهاجريــن الذيــن يســكنون يف مالجــئ جاعيــة قد
تســاوت بالنســبة إىل مــن يتواجدون يف مناطــق حرضية ومن هم

.يف مناطق ريفية

ــن املســتطلعن )54 يف املساكن ــادت نســبة تجــاوزت نصــف املهاجري  أف
 املائــة( أنّهــا تتشــارك مرافــق دورات امليــاه مــع أكــرث مــن خمســة
 أفــراد، ومــن بينهــم مــن ذكــروا أيضــا أنّهــم يســتخدمون حامات
 مشــركة مع ما يزيد عى 10 أشــخاص )بالنســبة إىل 42 يف املائة(.
ــة ــة واملوثوق ــة والنظيف ــة، اآلمن ــات املالمئ ــل الحام ــذا ومتثّ ه

ــبة 20 ــن )أي نس ــة مهاجري ــن كل خمس ــن ب ــر م ــاد مهاج  أف
 يف املائــة مــن املهاجريــن( أنّــه يعجــز عــن الوصــول إىل كفايتــه
 مــن املــاء الصالــح للــرشب. وكانــت هــذه املشــكلة أشــّد وطــأة
ــرب )16 يف ــة بالغ ــة( يف مقارن ــبة 36 يف املائ ــوب )بنس  يف الجن
 املائــة( والــرشق )9 يف املائــة(. وبالنســبة إىل املهاجريــن الذيــن
 ذكــروا أنــه لديهــم وصــول منعــدم أو محــدود إىل شــبكات
ــأة )بنســبة ــاه املعبّ ــاه العموميــة فهــم يعتمــدون عــى املي  املي
)بنســبة 36 يف بامليــاه  التزويــد  املائــة( أو شــاحنات   71 يف 
ــات ــة( أو الحنفي ــة )بنســبة 26 يف املائ ــار املحمي ــة( أو اآلب  املائ

.

.

.

العمومية )بنسبة 5 يف املائة( من أجل سّد احتياجاتهم

 وذكــرت نســبة تجــاوزت ثلثــي املهاجريــن أّن مصــدر تزويدهــا
ــع خــارج املســكن، وبالنســبة إىل ــرشب يق ــاه الصالحــة لل  باملي
14 يف املائــة منهــم فقــد أفــادوا أّن هــذا املصــدر يتواجــد

عى بعد 500 مر من مقّر إقامتهم

مسألة أساسية لحفظ كرامة وأمان وصحة ورفاه اإلنسان

 عــى غــرار التقاريــر الســابقة، أفــادت قلـّـة قليلــة مــن املهاجرين
 )نســبة 5 يف املائــة( شــاركت يف اســتطالع مصفوفــة تتبــع النــزوح
ــا ــن أرسته ــرادا م ــا أف ــو أّن لديه ــو ويوني ــن شــهري ماي ــا ب  في
 تــراوح أعارهــم بــن 5 و و18 ســنة يف ليبيــا. كــا ذكــر نصــف
 مجمــوع هــؤالء أّن األطفــال منهــم يف عمــر الدراســة كانــوا غــر
 قادريــن عــى االلتحاق بصفــوف املدرســة نتيجة لغيــاب الوثائق
 الرســمية أساســا )بالنســبة إىل 66 يف املائــة( وبســبب التكاليــف
 )80 يف املائــة( )الرســم البيــاين 10(. وكان الحاجــز اللغــوي
 )74 يف املائــة( والعزلــة االجتاعيــة )71 يف املائــة( مــن بــن
اإلشــكاليات التــي منعــت املهاجريــن الذيــن تــراوح أعارهــم

.بن 5 و18 سنة من الوصول إىل خدمات التعليم يف ليبيا

ي 8 أنواع مساكن المهاجرين
الرسم البيا�ف

خدمات املياه والرف الصحي والنظافة الصحية

 التعليم

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

 الرسم البيا�ف
التعليم

 نسبة املهاجرين يف ليبيا الذين يعيشون مع أفراد من
 أرستهم تراوح أعارهم بن 5 و18 سنة ذكروا أنّهم

غر قادرين عى الوصول إىل خدمات التعليم

6%
 نسبة املهاجرين املوجودين يف ليبيا الذين أفادوا
 أنّه لديهم أفراد من أرسهم تراواح أعارهم بن

5و18 سنة
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 37 ف 12مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

التحويالت املالية

 أفــادت نســبة 28 يف املائــة مــن املهاجرين املســتطلعن فيا بن
 شــهري مايــو ويونيــو من ســنة 2021 أنّهــا قد أرســلت تحويالت
ــا مل ترســل ــة أنّه ــا. وذكــرت نســبة 34 إضافي ــة إىل أوطانه   مالي

.

أفــاد الســنة،  لهــذه  الســابقة  املســتخلصات  مــع   ومتاشــيا 
 املهاجــرون أنّهــم قــد أرســلوا تحويــالت ماليــة أقــّل مــن قيمــة
 متوســط التحويــالت الشــهرية التــي أرســلوها يف ســنة 2019 أو
 2020. وقد أرســل املســتطلعون 102 دوالرا أمريكيا يف املتوســط
 إىل أوطانهــم خــالل شــهري مايــو ويونيــو مــن ســنة 2021، وهو
 مبلــغ يقــّل عــن متوســط التحويــالت الشــهرية التــي ســّجلت يف

تحويالت مالية، إالّ أنّها تعتزم القيام بذلك مستقبال

 املواد غر الغذائية

 ووفقــا لتقريــر اإلســكوا، مثّلــت ليبيــا مصــدرا صافيــاً للتدفقــات
 الخارجيــة للتحويــالت منــذ مطلــع عــام 2000 عــى األقــل، إالّ
 أّن قيمــة هــذه التدفقــات قــد انخفضــت منــذ ســنة 2013 بعــد
ــة ــرزت دراس ــد أب ــة. وق ــق ذروة تاريخي ــت إىل تحقي  أن وصل
 حديثــة أصدرتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح حــول التحويــالت أّن
 قيمــة التحويــالت قــد انخفضــت بنســبة 15 يف املائــة بن ســنتي
 2019 و2020. وذكــرت نســبة 36 يف املائــة مــن املهاجريــن
ــل املصــدر ــن يرســلون تحويــالت أّن هــذه التحويــالت متثّ  الذي
 األّول ملدخــول أرسهــم وأنّهــا تســاعد يف تغطيــة نفقــات األرسة
 الخاّصــة بالغــذاء أو باالحتياجــات الصحيــة عــى ســبيل املثــال.
كــا أفــاد املهاجــرون أّن التحويــالت التــي يرســلونها تســاعدهم

(.سنتي 2019 ) 146 دوالرا أمريكيا( و2020 )123 دوالرا أمريكيا

يف زيادة املدخرات ويف االستثار ويف سداد الديون

ي 10 نسبة المهاجرين الذين أرسلوا تحويالت مالية منذ أن وصلوا
 الرسم البيا�ف

إىل ليبيا

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

.

كّل خمســة أصــل  مــن  مهاجريــن  أربعــة  مــن  أكــرث   ذكــر 
ــم يف حاجــة إىل املــواد غــر ــة( أنّه ــن )نســبة 86 يف املائ  مهاجري
 الغذائيــة مــن األغطيــة )بنســبة 49 يف املائــة( واملراتــب )51
 يف املائــة( واملالبــس )42 يف املائــة( عــالوة عــى مســتلزمات

(.النظافة الصحية )29 يف املائة( )الرسم البياين 11

ــن ــل الذي ــن العم ــن ع ــن العاطل ــبة املهاجري ــت نس ــد فاق  وق
ــبة ــة( نس ــة )99 يف املائ ــر الغذائي ــواد غ ــة إىل امل ــم يف حاج  ه
 املهاجريــن الذيــن يعملــون )82 يف املائــة(. وعــى نفــس املنــوال،
ــوا إىل ــن وصل ــن الذي ــن مــن ب ــت نســبة أكــر مــن املهاجري  قال
ــة إىل ــم يف حاج ــهر مضــت أنّه ــتة أش ــن س ــّل م ــالل أق ــا خ  ليبي
 املــواد غــر الغذائيــة )92 يف املائــة( يف مقارنــة باملتواجديــن

(.يف ليبيا منذ سنة أو ملدة أطول من ذلك )83 يف املائة
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 37 ف 13مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 تدفقات الهجرة

.

 الصورة: قادت فرق موارد املهاجر وآلية االستجابة دورات توعوية
 يف حي األندلس من أجل تنوير املهاجرين بخطورة الهجرة غر

 الرشعية ونتائج القرارات املبنية عى معلومات خاطئة التي
تعرّضهم لخطر االحتجاز والتعذيب والحرمان من الحرية

مؤيد الزغداين/ املنظمة الدولية للهجرة 2021 ©



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 37 ف 14مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 تدفقات الهجرة

 نقاط رصد تدفق الهجرة يف أرقام

10

332

43

13

 مناطق تم تغطيتها

تقييم

 بلدية

 نقطة رصد تدفق نشطة

 خــالل فــرة الدراســة )مايو – يونيــو 2021( رصــدت النقاط
ــع ــة تتب ــة مبصفوف ــرة الخاص ــق الهج ــد تدف  الـــ43  لرص
 النــزوح تنقــالت الهجــرة يف 13 بلديــة ويف 10 مناطــق مــن
ــام نقــاط رصــد تدفــق الهجــرة يف أهــم مواقــع  ليبيــا. وتٌق
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 نواياه 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

  وخــالل فرة الدراســة، مثّل إغــالق نقاط العبــور الحدودية
 .املتعلق بأسباب أمنية تحديا أمام رصد التدفق يف غات

بنغازي
المرج
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 37 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

مصفوفــة أحصتهــم  الذيــن  املهاجريــن  عــدد   ارتفــع 
ــع ــة 37 مــن تجمي ــزوح يف البيضــاء خــالل الجول ــع الن  تتب
 البيانــات بنســبة 16 يف املائــة يف مقارنــة بالجولــة 36

. 

. 

 الكفرةالبيضاء 

. 

. 

)من 9.380 إىل 10.870 مهاجرا( 

 وذكــر املالحظــون امليدانيــون أّن الجهــات األمنية قد طبّقت
 تدابــر احرازيــة يف نقــاط الدخــول بالتعــاون مــع الشــؤون
ــة ــو ملواجه ــو ويوني ــهري ماي ــالل ش ــة خ ــة بالبلدي  الصحي
 ارتفــاع اإلصابــات بكوفيــد 19. وباإلضافــة إىل ذلــك، قامــت
 الدوريــات األمنيــة برصــد املهاجريــن يف البيضــاء للتأكد من
حيازتهــم ألوراقهــم الرســمية ولوضــع حــّد لظاهــرة تســّول

 أحصــت مصفوفــة تتبــع النزوح وجــود 15.530 مهاجر
يف الكفــرة، وقــد ظــّل هــذا العــدد مســتقرّا عــى مــدار

.

 ووفقــا للمالحظن امليدانيــن، كان الوضع األمني خالل
الفــرة املشــمولة بالتقريــر مســتقرّا ومتّكــن املهاجرون

 وقد تزايدت فرص التشغيل املوّجهة للمهاجرين عى
 إثر تحسن بعض من الخدمات العمومية مثل خدمة

.

.

يف هذا القطاع يف بلدية البيضاء

املهاجرين

ــرت فــرص العمــل اليوميــة للمهاجريــن يف  هــذا وقــد توفّ
ــدون ــرون الواف ــكّل املهاج ــة. ويش ــاء خاّص ــات البن  قطاع
مــن مــر أكــر مجموعــة مــن املهاجريــن العاملــن

النصف األّول من سنة 2021

املقيمن يف الكفرة من التنّقل يف أمان داخلها

الكهرباء

 ويف شــهر مايــو، انتقــل العديــد مــن املهاجريــن
 مــن ربيانــة إىل الكفــرة )وجالــو( للعمــل يف املــزارع.
البينيــة إىل  يفتقــر  عبــور  موقــع  ربيانــة   ومتثّــل 
 التحتيــة املالمئــة وإىل األنشــطة الصناعيــة أو املنشــآت
 الصحيــة الكــرى. ولذلــك يعــّر املهاجــرون عــى
أنّهــم عــى اســتعداد لدفــع تكاليــف مرتفعــة للتنّقــل

.من ربيانة نحو مناطق أخرى

 الصورة: يف شهر مايو، عقدت املنظمة
 الدولية للهجرة مجموعة من األنشطة
 الثقافية لفائدة املهاجرين يف طرابلس

 )يف الصورة( والقطرون وسبها وبني وليد
 وزوارة لالحتفال باليوم العاملي للتنوع

الثقايف

.

 مؤيد الزغداين/ املنظمة الدولية ©
للهجرة 2021
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 غرب ليبيا

يف إحصاؤهــم  تــم  الذيــن  املهاجريــن  عــدد   ظــّل 
 بلديــة مراتــه مســتقرا خــالل الجولــة 37 يف مقارنــة
ــرا يف ــات )46.310 مهاج ــع البيان ــن تجمي ــة 36 م  بالجول

. 

. 

 مراته

 إالّ أّن فــرص العمل املتوفــرة للمهاجرين قد تناقصت خالل
شــهر يونيــو ويرجــع ذلــك يف الغالــب إىل ارتفــاع درجــات

 وأبــرزت دراســة حديثــة تحــّدد مهــارات عمــل املهاجريــن
 يف مراتــه أّن املهاجريــن ال يشــكون فقــط مــن عــدم
ــر فــرص عمــل بــل هــم أيضــا يفتقــدون إىل املهــارات  توفّ
 املطلوبــة إليجــاد فــرص عمــل وألدائهــا وأنّهــم كانــوا
 حريصــن عــى تلّقــي تدريــب. وقــد اســتخلص هــذا
 التقريــر أيضــا أّن األجــور الضعيفــة وعــدم انتظــام دفعهــا
 وارتفــاع تكاليــف املعيشــة يف مراتــه، عــالوة عــى خطــر
 التعــرّض للرسقــة والرسقــة املســلّحة كانــت مــن بــن

 الجولة 36 و46.755 مهاجرا يف الجولة 37

املالحظــون ذكــر  بالتقريــر،  املشــمولة  الفــرة   وخــالل 
 امليدانيــون تحّســنا يف الوضع األمنــي واالقتصادي يف مراته
ــات ــه والبلدي ــن مرات ــارة ب ــة التج ــدت حرك ــد تزاي فق

األخرى عى سبيل املثال

 اإلشكاليات التي تواجه املهاجرين املقيمن يف مراته .

. 

(.

 ووفقــا للمالحظــن امليدانيــن، عــادت نســبة مــن املهاجرين
إىل أوطانهــا قبــل شــهر رمضــان نظــرا إىل ندرة فــرص العمل

الوضــع كان  بالتقريــر،  املشــمولة  الفــرة  مــدار   وعــى 
األمنــي مســتقرّا عــى الرغــم مــن انقطــاع التيّــار الكهربــايئ

ي 13 توزيــــع المهاجرين وفقا للمناطق الجغرافية
 الرسم البيا�ف

. 

درجات الحرارة واالنقطاع املتكّرر للتيّار الكهربايئ

الزنتان

 ظــّل عــدد املهاجريــن املتواجديــن يف الزنتان مســتقرّا خالل
ــة 36 ــة بالجول ــرا( يف مقارن ــة )15.900 مهاج ــرة الدراس  ف

.)من تجميع البيانات )16.100 مهاجرا

املتوفّرة يف هذا الشهر ثّم عادوا إىل ليبيا بعد العيد

.والنقص يف الغاز الطبيعي

 ووفقــا للمالحظــن امليدانيــن، وبينــا يوجــد مهاجــرون يف
 الزنتــان ينعمــون بدخل مســتقر إالّ أنّه يوجــد أيضا من هم

 .يكافحون يف سبيل إعالة أنفسهم

 رشق ليبيا

سبها

ــن يف ســبها مســتقرّا ــن املتواجدي  ظــّل عــدد املهاجري
 عــى مــدار النصــف األول مــن ســنة 2021 )27.350

(.مهاجرا يف الجولة -35 يناير وفراير من سنة 2021

ــر امليدانيــة، كان املهاجــرون يشــعرون  ووفقــا للتقاري
 بانعــدام األمــن يف بلديــة ســبها بســبب بالغــات
ــن ــة وع ــل الفدي ــن أج ــاف م ــوادث االختط ــن ح  ع
ــون ــر املهاجــرون )والليبي ــد تأثّ ــة املســلّحة. وق  الرسق
ــص ــرص التشــغيل ونق ــر ف ــة توفّ ــك( بســبب قلّ  كذل

 .السيولة

 ويف شــهر يونيــو، أدانــت بعثــة األمــم املتحــدة للدعــم
ــؤوليتها ــش مس ــت داع ــذي أعلن ــوم ال ــا الهج  يف ليبي
 عنــه يف ســبها والــذي أّدى إىل مقتــل عــدد مــن ضبـّـاط

الجيش وجرح آخرين وفقا للتقارير املحليّة
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 مسارات الهجرة إىل ليبيا

الحــدود مــن  كــم   4.300 مــن  أكــرث  ليبيــا   تتقاســم 
ــارات ــم املس ــذا القس ــّن 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 ونيجريا

ــة ــن الجائحــة، تؤكّــد البيانــات املجّمع ــم م  وعــى الرغ
 حــول مســارات الهجــرة أّن بلــدان الجــوار، وال ســيّا النيجر
 وتشــاد والســودان ومــر 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
.)

.فيا بن شهري يناير ويونيو من سنة 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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  مسارات الهجرة إىل ليبيا: التحليل والتوّجهات

املسارات مختلف  التقرير  من  القسم  هذا   يبّن 
عروها التي  البلدان  عر  )أي  املهاجرون  سلكها   التي 
الذين املهاجرين  ونسب  ليبيا(  إىل  الوصول  قبل 

.

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

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

(

446$

779$

ليبيا

 تونس

جّوا بحرا أو برّا

90% 10%17%74%

الجزائر

1,529

 بنغ	دش

61%

39%
80%

 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

22% 27% 51%

نقل خاّص

 بوركينا فاسو

2,445

96%

مهاجرا

 ليبيا

840$

900$

1,500$

1.500$

النيجر

النيجر

 النيجر

 ما¤

 النيجر

 تونس

 نيج¥يا

97%

1%

1%

1%*

 الجزائر

 نقل عمومينقل خاّص

 برّا

12% 86%

3,321$

4,951$

2,812$

2,860$

ليبيا  تركيا

 تركيا

 م¦

  ا¨مارات العربية ا�تحدة

*

*

20,058

28%

13%

21%

38%

مهاجرا

  ا¨مارات العربية ا�تحدة

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

(وبلدان أخرى فقط أو مجموعة من هذه البلدان

الجنوب

8%

1%

17%

10% 10%

3%

استخدموا هذه املسارات وفقا لبلدان األصل
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 مشيا أو أخرى برّا

1% 28% 71%

 تشاد

84,381

 السودان

م�

108,224

592$

620$
*

98%

2%

759$

2,388$

89%

6%

1,147$ 5%

*

 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 وتونس والكويت وا�ردن والسودان

945$

908$

728$

694$

 النيجر

النيجر

 ما�

24,191

 النيجر

125,660

72%

17%

7%
الجزائر

 بوركينا فاسو
 أخرى برّا

2% 24% 73%
2%  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

497$

468$

99%

1%*

 برّا

2% 26% 74%

 نقل عمومينقل خاّص

66% 19%

جّوا  أخرى برّا

21%12%8% 58%53%5%42%
 نقل عمومينقل خاّص

18%16%

47%51%

%61%37الجزائر
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 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

 نيج�يا

38.021 

 السودان

7%

52%41%

29%11%59%

991$

1,289$

1,079$

 النيجر

*

88%

3%
الجزائر

741$

796$
تشاد

86%

11%

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

 جوا أو أخرىبرا

1% 27% 72%

 نقل عمومينقل خاّص

الغرب الجنوب ال£ق

9%

1.067$
*

3%

 (

مهاجرا 

 النيجر

مهاجرا 94.173

* 

* 

جّوا 26% 63%11%
 نقل عمومينقل خاّص

برا

 تونس

3.827

228$ 100%

مهاجرا 

ليبيا

 

1%
86%

5%

جّوا

21%15% 60%
أخرى

4%
 نقل عمومينقل خاّص

برا
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ــت املنظمــة  الصــورة: يف شــهر مايــو مــن ســنة 2021، تولّ
 الدوليــة للهجــرة تيســر نشــاط “أرســم خريطــة مســارك”
 باملدرســة الفرنســية يف طرابلــس يف اليــوم العاملــي للتنــوع
 الثقــايف. وقــد شــارك مجمــوع 58 مهاجــرا يف هــذا النشــاط
ــم إىل ــم ورحلته ــن ثقافاته ــض ع ــم البع ــوا لبعضه  وتحّدث

            التحليل القائم
 عى املناطق

©  IOM 2021روند الحارس

ليبيا وتناقشوا حول مخاطر الهجرة غر الرشعية.
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 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 ــرشق )29 يف املائ ــث يف ال ــارب الثل ــبة تق  نس

ي ليبيا وفقا للمناطق )باالستناد
ي 15 أعداد المهاجرين �ف

 الرسم البيا�ف
 )إىل بيانات تتبع التنقل

 ويف املقابــل، يقــّدر وجــود نســبة تزيد عــى 90 يف املائة من
 الســكان الليبيــن يف كــرى املراكــز الحرضيــة عــى امتــداد
ــه ــس ومرات 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( ومراتــه  املائــة(  يف   11( 

(.يف املائة( والزاوية )8 يف املائة(  

وبنغازي

51%
ي المناطق

 من المهاجرين متواجدين �ف
 الساحلية من طرابلس وأجدابيا ومرصاته

 وبنغازي والزاوية

 وباالســتناد إىل املقابــالت مــع املزوديــن الرئيســين للبيانات
يف شــهري مايــو ويونيــو من ســنة 2021، يســكن حــوايل 64

.يف املائة من املهاجرين يف مناطق حرضية

نسبة المهاجرينعدد المهاجرينالمنطقة
%91,31615 طرابلس
%11                 67,123أجدابيا
%10                 59,799مرصاته
%8                 45,465 الزاوية
%7                 44,247بنغازي
%6                 34,295مرزق

%5                 32,145الجفارة

ي %5                 30,176 الجبل الغرب 
%5                 28,825 سبها
%4                 20,977زوارة

%3                 19,630المرقب
%3                 16,135 الكفرة
%3                 15,231أوباري

%14,9102 الجبل األخرصر
%2                 12,495 الجفرة

%2                 12,505درنة
%2                 10,990المرج
%2                    9,914رست

%1                    8,830وادي الشاطئ
%1                    8,500غات
ق %1                    8,143 طب 
%1                    5,970 نالوت

%591,415100المجموع
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 تحليل المناطق - جنسيات المهاجرين
ــر ــاين أك ــّكلوا ث ــد ش ــاد فق ــن تش ــن م ــبة إىل املهاجري  وبالنس
الجنوبيــة والغربيــة املناطــق  املهاجريــن يف   مجموعــة مــن 
ــة ــّم فئ ــن أه ــرون املري ــل املهاج ــرة وميثّ ــرزق والجف ــل م  مث
 مــن املهاجريــن يف املناطــق الجنوبيــة والغربيــة مــن ليبيــا
ــازي. ــرق وبنغ ــرج وط ــة وامل ــرض ودرن ــل األخ ــرار الجب ــى غ   ع
ــر ــن مــن تونــس ومــن الجزائ ــن الوافدي ــا يخــّص املهاجري  وفي
 فهــم ال ميثّلــون أغلبيــة املهاجريــن يف املناطــق الحدوديــة ،
ــة أو هــي أقــّل مــن ذلــك ــل إّن نســبتهم ال تتجــاوز 1 يف املائ ب

ف أبرز 4 جنسيات للمهاجرين وفقا للمناطق   ي 16 خريطة تب�يّ
   الرسم البيا�ف

يف املائة و 0.3 يف املائة تباعا 1( .

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

 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 16(. وميثّ )الرســم البي

.الهجرة الدائرية األكرث استقرارا بن ليبيا ودول الجوار

 تظهــر الخريطــة أدنــاه أبــرز أربــع جنســيات للمهاجريــن وفقــا
 لتوزيعهــا يف مناطــق ليبيــا وذلــك باالســتناد إىل بيانــات الجولــة
 37 التــي جمعــت خــالل شــهري مايــو ويونيــو مــن ســنة
ــن ــة املهاجري ــال، ينحــدر أصــل أغلبي  2021. وعــى ســبيل املث
 املتواجديــن يف املناطــق الجنوبيــة والغربيــة مــن مــرزق وســبها
 والجفــرة وأوبــاري والجبــل الغــريب ووادي الشــاطئ وغــات مــن
ــن ــدون م ــرون الواف ــّكل املهاج ــر.   ويش ــاور النيج ــد املج  البل
ــن ــن املوجودي تشــاد والســودان أكــر مجموعــة مــن املهاجري

.يف منطقة الكفرة التي تحّد تشاد  والسودان من الشال

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%
30%
19%
6%

59%
17%
15%
5%

38%
14%
11%
9%

14%
13%
12%
12%

53%
20%
9%
7%

48%
21%
11%
5%

50%
9%
7%
7%

النيجر
نيجيريا

مالي
مصر

21%
20%
16%
14%

النيجر
مصر
تشاد

نيجيريا

62%
24%
6%
2%

22%
17%
15%
11%

15%
14%
14%
11% 14%

14%
14%
12%

80%
5%
4%
4%

59%
17%
11%
9%

60%
16%
5%
4%

60%
20%
7%
6%

63%
24%
9%
3%

62%
23%
7%
5%22%

19%
14%
10%

21%
19%
15%
13%

نيجر
مصر
مالي
تشاد

45%
20%
18%
6%

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

النيجر
تشاد
مصر

السودان

النيجر

تشاد

مصر
السودان

مصر

السودان
النيجر

مالي

نيجيريا

تشاد

السودان
النيجر

السودان
تشاد

النيجر
مصر

النيجر

نيجيريا
مصر
تشاد

تشاد
النيجر

مصر
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
غانا

نيجيريا
السنغال

النيجر
مالي

موريتانيا
غانا

النيجر

نيجيريا

تشاد
السودان

السودان
تشاد

نيجيريا
مصر

تشاد

بنغالديش
مصر

سوريا
النيجر

مالي

نيجيريا
غانا
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 تحليل مناطق األصل

ي ليبيا
ي 17 مناطق أصل المهاجرين وفقا لمناطق تواجدهم �ف

 الرسم البيا�ف

ي هذا الجدول
ر تحديد جنسياتهم أيضا( لم يقع احتسابهم �ف

ّ
ف األقليات )ومن ضمنهم من تعذ مالحظة: 674 مهاجرا من ذوي جنسيات تعت�ب من ب�ي

 عــى الرغــم مــن الجائحــة، ال يــزال املهاجــرون الوافــدون
ــا مــر والســودان( ــا فيه ــا )مب ــدان شــال أفريقي ــن بل  م
 يشــّكلون حــوايل ثلثــي املهاجريــن املتواجديــن يف رشق
 ليبيــا )%64( بينــا كان املهاجريــن الوافديــن مــن بلــدان
ــة ــل النيجــر وتشــاد( أغلبي ــوب الصحــراء الكــرى )مث  جن
 املهاجريــن املركّزيــن يف جنــوب وغــرب ليبيــا )بنســبة
 %89 و%62 تباعــا(. تجــدون أســفله تقســيم مناطــق

 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. وقــد أبــرزت املقابــالت
مــع النــزوح  تتبــع  مصفوفــة  أجرتهــا  التــي    الفرديــة 
 املهاجريــن فيــا بــن شــهري مايــو ويونيــو أّن ثالثــة مــن
بــن كل أربعــة مهاجريــن قــد هاجــروا إىل ليبيــا بتشــجيع .)

.

أصل املهاجرين وفقا للمناطق الليبية )الرسم البياين 16
من أرسهم أو أصدقائهم يف وطنهم األصيل أو خارجه

#%#%
%1          370%16       3,100الجبل األخضر

%13       5,739%0الكفرة
%1          395%6       1,215المرج
%19       8,046%29       5,465بنغازي
%1          555%6       1,120درنة

%63     27,092%36       6,825أجدابيا
ق %1          634%7       1,380طبر

19,105    11%42,831    25%
%11     10,087%30          660الجفرة
%8       7,846%0               3غات
%32     30,830%1            25مرزق
%25     23,645%64       1,390سبها
%16     14,901%5          110أوباري

%9       8,470%0وادي الشاطئ
2,188       2%95,779    89%

ي %10     18,489%2          655الجبل الغربر
%11     21,632%4       1,031الجفارة
%6     12,235%6       1,870المرقب
%16     30,315%11       3,150الزاوية
%20     39,081%14       4,212مضاته
%2       3,765%1          242نالوت
%2       3,503%11       3,191رست

%28     54,192%46     13,515طرابلس
%6     11,369%4       1,210زوارة

29,076    9%194,581  62%
50,369    8%333,191  56%

جنوب ليبيا

المجموع بالنسبة إىل جنوب ليبيا

غرب ليبيا

المجموع بالنسبة إىل غرب ليبيا
المجموع بالنسبة إىل ليبيا

ق ليبيا المجموع بالنسبة إىل شر

المنطقة 
بما )المهاجرون من آسيا 
ق األوسط (فيها الشر

المهاجرون من جنوب 
ى الصحراء الكبر

ق ليبيا رسر
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تشاد

النیجر

غانا
ساحل العاج

نیجیریا

السنغال

مالي

غینیا

الصومال

بوركینا فاسو
اریتریا

اثیوبیا

مصر

السودان

المغرب
الجزائر

تونس

51%

44%

3%
1%

2%

25%
38%

7%
1%

11%

1%

7%

1%

2%

1%
 2%

1%

333,191
دول جنوب الصحراء

213,377
دول شمال أفریقیا

موریتانیا
1%

1%
زامبیا

ى  المهاجرون الوافدون من شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الك�ب

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

ى أفريقيا ي 18 المهاجرون الوافدون من جنوب الصحراء الك�ب
ــاء، الرسم البيا�ف ــار الوب ــن آث ــم م ــى الرغ ــابقة وع ــر الس ــرار التقاري ــى غ  ع

يف  56 )نســبة  املهاجريــن  مــن  الكــرى  النســبة  زالــت   ال 
تتمثّــل ليبيــا  يف  املتواجديــن  مهاجــرا(   333.191 أو   املائــة 
الكــرى الصحــراء  جنــوب  مــن  الوافديــن  املهاجريــن   يف 
ــبة ــر )نس ــن النيج ــدون م ــرون الواف ــّكل املهاج ــا.  ويش  أفريقي
%38( ومــن تشــاد )بنســبة %25( أبــرز جنســيتن بالنســبة

.

إىل املهاجرين القادمن من جنوب الصحراء الكرى إىل ليبيا

.) 

 بشــهر أبريــل مــن نفــس الســنة، وهــو مــا يتوافــق مــع بيانــات
يونيــو بشــهر  الخاّصــة  النيجــر  يف  النــزوح  تتبــع   مصفوفــة 
ــر ــرة لتش ــق الهج ــد تدف ــاط رص ــن نق ــا م ــم تجميعه ــي ت  والت
ــاوزت ــا( تج ــو ليبي ــر )نح ــن النيج ــادرة م ــات الص  إىل أّن التدفق
كان ذلــك،  إىل  وباإلضافــة  النيجــر(.  )إىل  الــواردة   التدفقــات 
ــن بنقــاط رصــد التدفــق وهــو ــك ارتفــاع يف عــدد املهاجري  هنال
ــت ــي أغلق ــة الت ــدود الري ــح الح ــادة فت ــره بإع ــن تفس ــا ميك  م
ــة ــد كان قراب ــد 19. وق ــروس كوفي ــار ف ــة انتش ــبقا ملكافح  مس
ــة( ــر )55 يف املائ ــن النيج ــادرون م ــن يغ ــدد املهاجري ــف ع  نص
 )فيــا كانــت نســبة الثلــث تدخــل إىل النيجــر )27 يف املائــة

 ويعر معظم املهاجرين من غرب ووسط أفريقيا النيجر
 للوصول إىل ليبيا

املهاجريــن عــدد  ارتفــع  بالتقريــر،  املشــمولة  الفــرة   خــالل 
ــال ــن ش ــرى وم ــراء الك ــوب الصح ــدان جن ــن بل ــن م   الوافدي

شــال أفريقيــا ارتفاعــاً طفيفــاً يف مقارنــة بالجولة 36

.

 ارتفــع عــدد املهاجريــن الوافديــن مــن غــرب ووســط أفريقيــا إىل
ــة ــة يف مقارن ــمولة بالدراس ــرة املش ــا يف الف ــا طفيف ــا ارتفاع  ليبي

.

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

 .الدولية للهجرة

فيا كانت النسبة املتبقية تتنقل داخليا )18 يف املائة

غانا

� ما

 نيج�يا

تشاد

 النيجر

الصومال

125,660

84,381

38,021

24,513

24,191

5,660



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 37 ف 26مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 متاشــيا مــع نتائــج الجــوالت الســابقة، جــاءت األغلبيــة
 العظمــى مــن املهاجريــن يف ليبيــا الذيــن ينحــدر أصلهم
 مــن شــال أفريقيــا من مــر )بنســبة %51( والســودان
 )بنســبة %44( ومــن تونــس واملغــرب والجزائــر )بنســبة
 5 يف املائــة(. وجــاءت نســبة 36 يف املائــة مــن املهاجرين
مهاجــرا  213.377( أفريقيــا  شــال  مــن  لبييــا   يف 

ي 21 نسبة المهاجرين وفقا لجنسياتهم
 الرسم البيا�ف

.

)

وهذه النسبة متاثل النسب املسجلة يف الجوالت السابقة

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

 ظلّــت نســبة املهاجريــن الوافديــن مــن شــال أفريقيــا

.مستّقرة يف مقارنة بالتقارير السابقة

الجزائر

تونس

ا�غرب

 السودان

 م�

17%

5,357

4,094

1,529

108,224

94,173

نسبة المهاجرينعدد المهاجرين

%21            125,660النيجر
%18            108,224مرص

%16              94,173السودان
%14              84,381تشاد

يا %6              38,021نيجير
%4              24,513غانا

%4              24,191مالي 
%4              21,569سوريا

%3              20,058بنغالدش
ن %1                 5,718فلسطير
%1                 5,661الصومال
%1                 5,357المغرب
%1                 5,152غينيا
يا %1                 5,007إريير

%1                 4,840السنغال
%1                 4,094تونس

%1                 3,154كوت ديفوار
%1                 3,142موريتانيا 

%0.4                 2,646أخرى
%0.4                 2,445بوركينا فاسو

%0.4                 2,103باكستان
%0.3                 1,892إثيوبيا
%0.3                 1,775زامبيا

%0.3                 1,529الجزائر
%0.2                 1,297غامبيا

ون %0.2                 1,009الكامير
%100            597,611المجموع



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 37 ف 27مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

ق األوسط  المهاجرون من آسيا وال�ش

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

ي 22 المهاجرون من بلدان من قارة آسيا )بما فيها بلدان
 الرسم البيا�ف

ق األوسط   ال�ش

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 الــرشق األوســط )5 يف املائــة( خــالل
 الجولــة 37 )9 يف املائــة أو 50.369 مهاجــرا(. وقــد جــاءت
ــة مــن ســوريا و بنغــالدش بعــدد 21.569 مهاجــرا  األغلبي
ــن( أي بنســبتي ــا )مبــا فيهــم الجئ  و20.058 مهاجــرا تباع
ــوريا ــن س ــرون م ــل املهاج ــذا ومثّ ــة.  ه  43 و40 يف املائ
 وبنغــالدش نســبة 4 و3 يف املائــة تباعــا مــن إجــايل عــدد
 املهاجريــن املتواجديــن يف ليبيــا. وباإلضافــة إىل ذلــك،
 تــم إحصــاء 5.718 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 

(

 وخالل شهر مايو، عاد  160 مهاجرا من بنغالدش إىل وطنهم
 مــن بنغــازي عر برنامــج العودة اإلنســانية الطوعيــة التابع

يف املائة وافدة من باكستان )2.103 مهاجرا

.للمنظمة الدولية للهجرة

بنغ�دش

 سوريا

فلسطينيون

باكستان

دول أخرى

2,103

921

21,569

20,058

5,718

جمهورية الكونغو

 جمهورية افريقيا
الوسطى

الدقراطية 

بوركينا فاسو

ساحل العاج

سوريا

فلسطيني�
باكستان

بنغ�ديش

4%
11%

43%

40%

50,369
ال�ق ا�وسط

و أسيا



ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 37 ف 28مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

.

 الصورة: قادت فرق موارد املهاجر وآلية االستجابة دورات توعوية
 يف حي األندلس من أجل تنوير املهاجرين بخطورة الهجرة غر

 الرشعية ونتائج القرارات املبنية عى معلومات خاطئة التي
تعرّضهم لخطر االحتجاز والتعذيب والحرمان من الحرية
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ي ليبيا
وح �ف ف  مصفوفة تتبع ال�ف

وح - الجولة 37 ف 29مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ال�ف

 الحوادث البحرية

ــر ــة ع ــا ومالط ــر إىل إيطالي ــوع 20.810  مهاج ــل مجم  وص
 البحــر األبيــض املتوســط فيــا بــن 01 ينايــر و30 يونيــو  مــن
ــة ســنة 2021 وهــو مــا يشــّكل ارتفاعــا بنســبة 240 يف املائ

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

الوصول إىل إيطاليا ومالطة

 ،2021 ســنة  مــن  ويونيــو  مايــو  شــهري  بــن   وفيــا 
ومالطــة إيطاليــا  إىل  مهاجــر   11.712 مجمــوع   وصــل 
ــد ظــّل ــض املتوســط. وق ــزي  للبحــر األبي ــر املســار املرك  ع
عــر ومالطــة  إيطاليــا  إىل  الواصلــن  املهاجريــن   عــدد 
 املســار البحــري يف ســنة 2021 يفــوق األعــداد املســجلة
 يف ســنتي 2019 و2020 اعتبــارا مــن شــهر فرايــر 2021

ي البحر
 عمليات اإلنقاذ �ف

ــم يف  ــر وإنزاله ــرا يف البح ــوع 8.514 مهاج ــاذ مجم ــم إنق  ت
 ليبيــا يف شــهري مايــو ويونيــو يف مقارنــة بعــدد 2.272 مهاجرا

ــم إىل ــي بإرجاعه ــواحل الليب ــر الس ــام خف ــن ق ــن م ــن ب  وم
ــرأة و558 ــك 13.980 رجــال و 1.001 ام  الشــواطئ، كان هنال

 خالل نفس الفرة من سنة 2020

.).

.

.

 أنقــذ خفــر الســواحل الليبــي 15.700 فــردا يف البحــر خــالل
ــو. ــوم 3 يولي ــة ي ــن ســنة 2021 وإىل غاي  أول ســتة أشــهر م
ــّم ــن ت ــن الذي ــة أضعــاف املهاجري ــل هــذا  العــدد ثالث  وميث
 إنقاذهــم خــالل نفــس الفــرة مــن ســنة 2020 )5.475
ــم ــن ت ــن الذي ــد تجــاوز بالفعــل عــدد املهاجري مهاجــر( وق

.

ي البحر
الغرق �ف

ــوا ــم غرق ــد أنه ــراً أو يعتق ــن 767 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 

ســنة مــن  يونيــو  شــهر  غايــة  وإىل   2014 ســنة   ومنــذ 
املركــزي املســار  يف  فــردا   10.385 غــرق  ُســّجل   ،2021 
 للبحــر األبيــض املتوســط، أي نصــف الحــوادث املســجلة يف
ــريب ــي والغ ــط )الرشق ــض املتوس ــر األبي ــة للبح ــارات الثالث  املس

تونس خالل النصف األّول من سنة 2021

(.

اعراضهم أو إنقاذهم يف البحر وإنزالهم طيلة سنة 2020

ي 25 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 

 طفال.  )فيا كان نوع جنس وعمر 161 فردا غر متوفّر

.)واملركزي( )ما يفوق 20.000 حالة غرق

يف مقارنة بنفس الفرة من السنة املاضية )8.649 فردا
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مهاجرا أعادهم جهاز خفر السواحل
الليبي إلى الشواطئ الليبية 

 
بين شهري يناير ويونيو

من سنة 2021 

مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا عبر
المسار المركزي للبحر المتوسط 

 
بين شهري يناير و يونيو

من سنة 2021 

 الوفيات
 تم تسجيلها على طول البحر

 األبيض المتوسط
 

بين شهري يناير و يونيو
من سنة 2021 
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وح - الجولة 37 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
 توفــر 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 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 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 ــن واألش ب ــن املهرَّ ــل املهاجري ــة مث ــة قانوني  بصف
 الذيــن ال يّحــدد القانــون الــدويل تعريفــات لوضعياتهــم
 أو لوســائل تنقالتهــم مثــل الطــالّب 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 أعاله

.

.

.

.

الجولة 36، دراسة رصد التدفق

5 
كاء منفذين  �ش

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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