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 لمحة عاّمة
ــطس 2022(،  ــو - أغس ــات )يولي ــع البيان ــن تجمي ــة 43 م ــار الجول يف إط

أحــى مــروع مصفوفــة تتبــع النــزوح يف ليبيــا الخــاص باملنظمــة الدوليــة 

للهجــرة وجــود إجــايل 679.974 مهاجــرا ينحــدر أصلهــم مــن أكــر مــن 

41 جنســية وذلــك يف بلديــات ليبيــا الـــ100. 

وال زالــت البيانــات التــي تجمعهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح يف ليبيــا تــرز أّن 

عــدد املهاجريــن يف ارتفــاع مســتمّر يف مقارنــة بالجولــة الســابقة )677.440 

ــدأ يف  ــذي ب ــوال الّنســق ال ــو 2022( عــى من ــة 42، يوني مهاجــرا يف الجول

مطلــع ســنة 2021. وقبــل ســنة 2021، كان عــدد املهاجريــن يف انخفــاض 

عقــب انتشــار جائحــة كوفيــد 19 يف ســنة 2020. ويفــوق عــدد املهاجريــن 

املســّجل يف ليبيــا خــال الجولــة 43 عــدد املهاجريــن املوافــق لنفــس الفــرة 

مــن ســنة 2019 )636.426 مهاجــر، الجولــة 27، ســبتمر 2019(.

الوضع االجتامعي واالقتصادي
ــن  ــا ب ــتطلعن في ــن املس ــوف املهاجري ــة يف صف ــبة البطال ــت نس ارتفع

شــهري يوليــو وأغســطس مــن ســنة 2022 )24 يف املائــة( يف مقارنــة 

بالجــوالت الثــاث الســابقة مــن تجميــع البيانــات )22 يف املائــة، يف الجولــة 

42 و18 يف املائــة يف الجولــة 41 و17 يف املائــة يف الجولــة 40( وهــي تظــّل 

ــهر  ــة يف ش ــة )17 يف املائ ــل الجائح ــا قب ــتويات م ــن مس ــى م ــك أع كذل

ــن العاطلــن  ــر مــن ســنة 2020(. وتواجــه نســبة أكــر مــن املهاجري فراي

ــة باملهاجريــن الذيــن يعملــون  عــن العمــل صعوبــات باســتمرار يف مقارن

ــاين 1(. )الرســم البي

ــد  ــا يزي ــر إلحاحــا بالنســبة إىل م ــة املســألة األك ــات املالي وتظــّل الصعوب

عــن نصــف املهاجريــن )نســبة 59 يف املائــة( املســتطلعن فيــا بــن 

ــيا  ــاين 1(. ومتاش ــم البي ــنة 2022 )الرس ــن س ــطس م ــو وأغس ــهري يولي ش

مــع التقاريــر الســابقة، كانــت نســبة البطالــة أعــى يف صفــوف املهاجريــن 

الوافديــن مؤّخــرا إىل ليبيــا يف مقارنــة مبــن هــم يف البــاد منــذ فــرة أطــول.

ــن  ــن الوافدي ــن املهاجري ــك، كانــت نســبة النصــف مــن ب ــاال عــى ذل ومث

خــال األشــهر الســتة املاضيــة عاطلــن عــن العمــل يف مقارنــة بنســبة 18 يف

 املائــة مــن املهاجريــن الذيــن قدمــوا إىل ليبيــا منــذ مــا يزيــد عــن ســنتن.  

وذكــرت نســبة ضئيلــة مــن املهاجريــن أنّهــا قــد حصلــت عــى عمــل قبيــل 

ــة )نســبة 53  ــادت األغلبي ــا أف ــة(. في ــا )نســبة 7 يف املائ ــا إىل ليبي وصوله

ــة أشــهر مــن  ــد وجــدت عمــا يف غضــون شــهر إىل ثاث ــا ق ــة( أنّه يف املائ

وصولهــا إىل البــاد )الرســم البيــاين 2(. 

وعندمــا طُــرح الســؤال حــول املخاطــر الرئيســية التــي تواجــه املهاجــرون 

يف إطــار العمــل، ذكــرت أغلبيــة املهاجــرون أّوال انعــدام األمــن الوظيفــي 

)بنســبة 40 يف املائــة(، وثانيــا اســتام أجــور أقــّل مــن املتفــق عليهــا مــن 

ــة(.  ــور )17 يف املائ ــتام األج ــر اس ــة( أو تأخ ــبة 20 يف املائ ــّغل )بنس املش

ــل  ــا تعم ــتطلعن أنّه ــن املس ــف املهاجري ــى نص ــو ع ــبة ترب ــادت نس وأف

مبوجــب عقــود قصــرة األجــل أو يف أعــال مؤقتــة )بنســبة 52 يف املائــة(، 

ــة )24 يف  ــود دامئ ــا عق ــن أّن لديه ــن ع ــن املهاجري ــة م ــت قلّ ــا تحّدث في

املائــة( أو ذات مــّدة محــّددة )22 يف املائــة( )ومرتبــات شــهرية منتظمــة 

ــاين 3(. ــة( )الرســم البي ومتوقّع

وكان انعــدام وثائــق الهويــة )33 يف املائــة( ونقــص املعلومــات )21 يف 

املائــة( أبــرز اشــكاليتن ذكرهــا املهاجــرون يف زمــن اجــراء الدراســة )الرســم 

ــاين 1(. البي
ي تواجه المهاجرين وفقا لوضعهم ي 1 الصعوبات الرئيسية الثالث ال�ت

 الرسم البيا�ف
ي  المه�ف

ي ليبيا عقب
ة الزمنية المطلوبة إليجاد فرصة عمل �ف ي 2 الف�ت

 الرسم البيا�ف
 الوصول

 ا�شكاليات

ا�الية

 ا�شكاليات ا�تعلقة

بوثائق الهوية

 ا�من الغذا� و/أونقص ا�علومات

الوصول إ� ا�ياه النقية

 اشكاليات أمنية

 (اعتداء، هجومات،

الخ)

53%
59%

77%

31% 33%
38%

20% 21%
25%

17% 18%
21%

14% 16%

23%

ا�هاجرين العامل�

جميع ا�ستطلع�

ا�هاجرين العاطل� عن العمل

5%

7%

15%

3%

إيجاد عمل قبل الوصول

 يف غضون أسبوع واحد

بن 3 إىل 6 أشهر

بن شهرين و3 أشهر

يف غضون شهر واحد

أكر من 6 أشهر

33%

38%

ي 3 أنواع عقود التشغيل
 الرسم البيا�ف

24%

52%

2%

22%

 عمل قصر األجل أو مؤقت

وظيفة دامئة

تدريب أو تربص مدفوع األجر

وظيفة ذات أجل محدد
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أطفال
ف  مصحوب�ي

رجال

ف  غ�ي مصحوب�ي

نساء
بالغون

الديمغرافية كيبة  ال�ت جنسيات  5  أبرز 

الجغرافية للمناطق  وفقا  المهاجرين   توزيــــع 

الجولة 43 )يوليو  - أغسطس 2022(

14%
7%

78%

4%

11%
86%

نسبة المهاجرين الذين ذكروا أن 
ي يرسلونها إىل الوطن تمّثل  التحويالت ال�ت
المصدر الرئييسي لمدخول أرسهم 

679.974
ي ليبيا

 مهاجرا �ف

ي ليبيا
أجرت المنظمة الدولية للهجرة �ف

ف  مقابلة مع المزودين الرئيسي�ي
 للبيانات

 بلدية

 محلّة

ي
 المهاجرون موجودون �ف

100

639

من أصل 100

من أصل 667
1,993

  تكلفة رحلة الهجرة
المتوسط للفرد الواحد

USD 919 

47% 

 مقابلة مع المهاجرين
4,790 دراسة رصد التدفق

مروع ممّول من
االتحاد األورويب 

 أبرز النتائج

النيجر

م�

السودان

نيج�يا

تشاد

24%

21%

19%

13%

4%

غرب
55%

جنوب
12%

33%
شرق

فردا 372,889

فردا 84,919

فردا 222,166
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املعلومــات قــد مثّلــت إحــدى  نقــص  أّن  أفــادوا  وبالنســبة إىل مــن 

الصعوبــات الثــاث الرئيســية التــي تواجههــم، ذكــرت األغلبيــة )نســبة 78 

ــا تفتقــد إىل املعلومــات املتعلقــة بفــرص التشــغيل )الرســم  يف املائــة( أنّه

ــدم  ــن ع ــن ع ــن املهاجري ــل م ــبة أق ــت نس ــد تحّدث ــذا وق ــاين 4(. ه البي

احاطتهــا مبعلومــات تتعلـّـق بتوفـّـر الخدمــات )مثــل التعليــم، الصحــة( )26 

يف املائــة(، وُســبُل التــاس الحايــة أو اجــراء طلــب اللجــوء )18 يف املائــة(، 

والهجــرة يف املســتقبل )12 يف املائــة( أو وســائل العــودة إىل الوطــن )11 يف 

املائــة(. وذكــرت نســبة مجموعهــا 12 يف املائــة مــن املهاجريــن أنهــا تفتقــد 

ــر باللغــة التــي يفهمونهــا. إىل املعلومــات األساســية التــي تتوفّ

رحلة الهجرة
ذكــر املهاجــرون أّن النصيــب األكــر لنفقاتهــم يف خضــّم رحلتهــم إىل 

ــة( أوال  ــرة )74 يف املائ ــّري الهج ــات مي ــة خدم ــل يف تكلف ــد متثّ ــا ق ليبي

ــكن  ــة( والس ــذاء )5 يف املائ ــة( والغ ــران )9 يف املائ ــر الط ــا يف تذاك وثاني

ــن  ــن ع ــة املهاجري ــت أغلبي ــد تحّدث ــاين 5(. وق ــم البي ــة( )الرس )4 يف املائ

توظيفهــا لخدمــات تيســر الهجــرة مــن أجــل التنقــل أساســا )86 يف املائــة(. 

ــا قــد دفعــت مليــّري الهجــرة  وبينــت نســبة ضئيلــة مــن املهاجريــن أنّه

مقابــل مســاعدتها عــى عبــور أشــّق املناطــق عــى امتــداد املســار )49 يف 

املائــة( ولتوفــر املعلومــات )33 يف املائــة( والغــذاء وامليــاه )29 يف املائــة( 

ــة(.  ــق )9 يف املائ ــة( والوثائ ــن )15 يف املائ ــة( واألم ــكن )21 يف املائ والس

ــبة  ــرى )بنس ــل األخ ــأن البدائ ــم بش ــص معرفته ــرون إىل نق ــار املهاج وأش

38 يف املائــة( باعتبــاره الســبب الرئيــي الــذي دفعهــم لتوظيــف خدمــات 

ــّري الهجــرة. مي

التحويالت املالية 
ــن  ــي املهاجري ــارب ثلث ــبة تق ــادت نس ــابقة، أف ــر الس ــع التقاري ــيا م متاش

ــة إىل ــات مالي ــلت تحوي ــد أرس ــا ق ــا إّم ــة( أنّه ــتطلعن )61 يف املائ املس

رسال تحويالت مالية منذ وصولهما إلى ليبيا.
أ
ّنهما قد ا

أ
وسط قد ذكرا ا

أ
مستطلعين اثنين من الشرق األ  1

ــن مــن  ــام بذلــك حاملــا تتمّك ــا تعتــزم القي ــة( أو أنّه  أوطانهــا )29 يف املائ

ــبة  ــرت نس ــة(. وذك ــال )32 يف املائ ــن امل ــي م ــا يكف ــع م ــب أو تجمي كس

ــا  ــا ال تنــوي إرســال املــال إىل أوطانهــا )نســبة 21 املائــة( أو أنّه قليلــة أنّه

ال تــوّد اإلجابــة عــن الســؤال )17 يف املائــة(. واســتخلصت دراســة أعّدتهــا 

ــة أّن  ــات املالي ــة والتحوي ــة للهجــرة حــول هجــرة العال ــة الدولي املنظم

األســباب التــي متنــع املهاجريــن مــن إرســال التحويــات قــد تراوحــت بــن 

ــا أّن  ــب )مب ــتام املكاس ــرة اس ــطء وت ــول كايف أو ب ــاب مدخ ــة وغي البطال

ــال  ــل إرس ــرات قب ــع املدّخ ــان تجمي ــب األحي ــون يف أغل ــن يحاول املهاجري

ــل املوثوقــة. التحويــات( فضــا عــى نقــص خدمــات التحوي

ــن  ــطس م ــو وأغس ــهري يولي ــن ش ــا ب ــتطلعون في ــرون املس ــاد املهاج أف

ســنة 2022 أنّهــم قــد أرســلوا تحويــات ماليــة بلغــت 66 دوالرا أمريكيــا يف 

املتوســط إىل أوطانهــم. ويف املقابــل، بلــغ متوّســط التحويــات الشــهرية يف 

ــا وهــو أقــّل مــن متوّســط التحويــات  ــة 103 دوالرا أمريكي الســنة املاضي

الشــهرية يف ســنتي 2019 و2020 )146 و123 دوالرا أمريكيــا(. ويشــر هــذا 

النســق إىل اســتمرار انخفــاض قيمــة التحويــات التــي يرســلها املهاجــرون 

إىل أوطانهــم منــذ  بدايــة جائحــة كوفيــد 19.

 ومتاشــيا مــع التقاريــر الســابقة، اســتمر ارتفــاع نســبة املهاجريــن الذيــن 

ذكــروا أّن التحويــات التــي يرســلونها متثـّـل املصــدر األّول ملدخــول أرستهــم 

مــن نســبة 28 يف املائــة يف شــهر ديســمر مــن ســنة 2020 إىل 47 يف املائــة 

ــر مــن  ــد ذكــرت نســبة أك يف شــهر أغســطس مــن ســنة 2022. هــذا وق

ــراء  ــوب الصح ــن جن ــة( وم ــيا )62 يف املائ ــن آس ــن م ــن الوافدي املهاجري

الكــرى أفريقيــا )49 يف املائــة( أّن املــال الــذي يرســلونه إىل الوطــن ميثّــل 

املصــدر األســايس للدخــل بالنســبة إىل أرستهــم يف مقارنــة باملهاجريــن 

الذيــن ينحــدر أصلهــم مــن شــال أفريقيــا )44 يف املائــة( أو مــن الــرق 
ــة(.1 األوســط )0 يف املائ

ي 4 نوع المعلومات المفقودة بالنسبة إىل المهاجرين الذين ذكروا 
الرسم البيا�ن

ي زمن الدراسة )العدد 
ي واجهتهم �ن نقص المعلومات من ضمن الصعوبات ال�ت

)800

ي 5 فيما أنفق المهاجرون الحصة األك�ب من نفقاتهم خالل 
الرسم البيا�ن

سفرهم إىل ليبيا

فرص العمل

 معلومات عاّمة
 بلغة يفهمها
املهاجرون

توفر الخدمات 
)الصحة، 

التعليم، الخ(

استكال الهجرة

ل التاس  ُسبُ
 الحاية أو طلب

اللجوء

 وسائل العودة
إىل الوطن

78% 26% 18%

12% 12% 11%

تذاكر الطران أخرى  الغذاء

ميري الهجرة

السكن

74%

9% 7% 5% 4%
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وذكــر ثلثــي مجمــوع املهاجريــن املســتطلعن )نســبة 66 يف املائــة( أّن التحويــات 

ــن  ــة م ــت أقلي ــة. وتحّدث ــم الغذائي ــة احتياجاته ــم يف تلبي ــاعد أرسه ــة تس املالي

ــال )37 يف  ــار امل ــى ادخ ــا ع ــا أيض ــاعد أرسه ــات تس ــن أّن التحوي ــن ع املهاجري

املائــة(  فضــا عــى ســداد تكاليــف الهجــرة )25 يف املائــة( وتغطيــة نفقــات أفــراد 

األرسة املتعلّقــة بالصحــة )29 يف املائــة( واحتياجــات التعليــم )16 يف املائــة( عــاوة 

ــد  ــا ق ــن أنّه ــة املهاجري ــت أغلبي ــا بيّن ــة(. وفي ــون )13 يف املائ عــى تســديد الدي

ــدت  مّولــت رحلتهــا مــن مدخراتهــا )62 يف املائــة(، ذكــرت نســبة قليلــة أنّهــا تكبّ

ديونــا مــن أجــل ذلــك )28 يف املائــة(. ومتثّلــت الطــرق األخــرى لتمويــل الســفر إىل 

ليبيــا يف املــال املمنــوح مــن األرسة أو األصدقــاء )27 يف املائــة(، ويف املكاســب بعــد 

ــة( أو  ــا )21 يف املائــة(، ومــن خــال بيــع املمتلــكات )11 يف املائ الوصــول إىل ليبي

املكاســب التــي حققهــا املهاجــرون خــال ســفرهم )2 يف املائــة(.

الوضع األمني 
ــن  ــن الليبي ــن واملواطن ــر املهاجري خــال الفــرة املشــمولة بالدراســة، تواصــل تأثّ

ــة  ــن؛ حكومــة الوحــدة الوطني ــن السياســين الليبي ــن الكيان باألزمــة السياســية ب

ــة  ــتباكات عنيف ــه اش ــذي تخلّلت ــّش ال ــتقرار اله ــي، وباالس ــواب الليب ــس الن ومجل

ــوع 18 يف  ــر مجم ــد ذك ــطس. وق ــوم 27 أغس ــس يف ي ــا يف طرابل ــاغ عنه ــم اإلب ت

ــات  ــرار الهجوم ــى غ ــن، ع ــة باألم ــكاليات املرتبط ــن أّن اإلش ــن املهاجري ــة م املائ

ــو  ــات واجهتهــم يف شــهري يولي ــاث صعوب ــرز ث ــن أب ــت مــن ب ــداءات كان واالعت

ــنة 2022.  ــن س ــطس م وأغس

دوافع الهجرة 
ــعة  ــة تس ــز قراب ــذي حّف ــرة ال ــع األّول للهج ــة الداف ــباب االقتصادي ــت األس مثّل

ــاذ  ــى اتخ ــة( ع ــبة 87 يف املائ ــن )نس ــرة مهاجري ــل كّل ع ــن أص ــن م مهاجري

قــرار الهجــرة. وبصــورة أكــر تحديــدا، رصّحــت نســبة مجموعهــا 49 يف املائــة مــن 

ــم إىل الهجــرة  ــا دفعه ــد األصــل هــو م ــكايف يف بل ــر ال املســتطلعن أّن الدخــل غ

نحــو ليبيــا. وكان البحــث عــن عمــل خــارج البلــد )17 يف املائــة( ونقــص مواطــن 

الشــغل يف بلــد األصــل )20 يف املائــة( الدافعــن الثــاين والثالــث األكــر ذكــرًا للهجــرة 

ــا. إىل ليبي

األمناط والتوّجهات الجغرافية
ــارب  ــر التق ــى تأث ــوء ع ــلّطت الض ــي س ــابقة الت ــتخلصات الس ــع املس ــيا م متاش

الجغــرايف والعاقــات بــن الجاليــات عــى تشــكيل أمنــاط الهجــرة يف الهجــرة، وفــد 

أغلبيــة املهاجريــن املوجوديــن يف ليبيــا مــن بلــدان الجــوار: )نســبة 24 يف املائــة( 

مــن مــر )نســبة 21 يف املائــة( والســودان )نســبة 19 يف املائــة( وتشــاد )نســبة 13 

يف املائــة( )الرســم البيــاين 6(. 

وبصفــة عاّمــة، وفــدت نســبة تجــاوزت نصــف املهاجريــن املوجوديــن يف ليبيــا مــن 

ــة(، يف حــن جــاءت نســبة  ــوب الصحــراء الكــرى )بنســبة 50 يف املائ ــا جن أفريقي

ــن  ــة م ــت أقلي ــة(، ووصل ــبة 42 يف املائ ــا )نس ــال أفريقي ــن ش ــث م ــوق الثل تف

الــرق األوســط )نســبة 5 يف املائــة( أو مــن قــارة آســيا )نســبة 3 يف املائــة( )الرســم 

البيــاين 7(.

ــع  ــن تجمي ــة 43 م ــة بالجول ــزوح الخاص ــع الن ــة تتب ــات مصفوف ــا إلحصائي ووفق

ــس )16 يف  ــن يف مناطــق طرابل ــن املهاجري ــات م ــر مجموع ــزت أك ــات، تركّ البيان

ــة(  ــا )8 يف املائ ــة( وإجدابي ــة( وبنغــازي )11 يف املائ ــه )11 يف املائ ــة( ومرات املائ

ــاين 8(. ــم البي ــة( )الرس ــارة )5 يف املائ ــة( والجف ــة )7 يف املائ والزاوي

ي 7 مناطق أصل المهاجرين
 الرسم البيا�ف

ي 5 نسبة المهاجرين وفقا للجنسيات
الرسم البيا�ف

نسبة املهاجرين عدد املهاجريناجلنسيات

%24                  160,685النيجر

%20                  136,388مصر

%18                  119,570السودان

%13                     88,625تشاد

%5                     31,067 نيجرييا

%3                     23,255سوريا 

%3                     18,263بنغالدش

%3                     17,205مالي

%2                     15,846غانا

%1                       7,496تونس

%1                       6,776فلسطني

%1                       6,265السنغال

%1                       6,239أخرى

%1                       4,971إريرتيا

%1                       4,022بوركينا فاسو 

%1                       3,549باكستان

%0.5                       3,249موريتانيا 

%0.5                       3,151جنوب السودان 

%0.4                       2,381الصومال

%0.3                       2,318كوت ديفوار

%0.3                       2,216املغرب

%0.2                       1,521زامبيا

%0.2                       1,365غري معروف

%0.2                       1,017غينيا

%100 667,440                  اجملموع 

50%
أفريقيا جنوب الصحراء

آسيا
3%

ال	ق ا�وسط
5% 42%

ش�ل أفريقيا
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وح للبيانات  ف ي 8 عدد المهاجرين وفقا للمناطق خالل الجولة 43 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 يهي بغرض التوضيح فقط. األسماء والحدود ال�ت

Alkufra

Ghat Ubari

Misrata

Sebha

Azzawya

بنغازي

المرج

الجبل األخضر

درنة

طبرق

إجدابيا

سرت

الكفرة

مرزق

الجفرة

سبها
غاتأوباري

وادي الشاطئ

الجبل الغربي
نالوت

الزاوية

المرقب

طرابلس

الجفارة

1

1

109,231

11,550

13,510

11,500

20,803

19,840
73,110

11,571

11,100

4,355

14,356

3,268

22,605

23,235

57,600

22,040

17,370

81,543

49,025

36,705 35,327

زوارة
30,330 

مصراتة
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ر جلسات 
ّ
ع المنظمة الدولية للهجرة مساعدات غذائية وتوف

ّ
توز

ي إطار المرحلة الثالثة من 
توعوية حول الوقاية من كوفيد 19 �ف

ي بقيادة 
ّ

حملة التطعيم ضّد كوفيد 19 عيّل المستوى المحيّل
ي لمكافحة األمراض.

المركز الوط�ف

روند الحارس / المنظمة الدولية للهجرة 2022
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 مواطن ضعف المهاجرين واالحتياجات اإلنسانية

ي 8 أبرز االحتياجات اإلنسانية للمهاجرين وفقا للمناطق
 الرسم البيا�ف

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

املهاجريــن  ملواطــن ضعــف  أفضــل  فهــم  إىل  الوصــول  أجــل  مــن 

والحتياجاتهــم اإلنســانية، أجــرت مصفوفــة تتبــع النــزوح 4.790 مقابلــة 

فرديــة مــع املهاجريــن يف ليبيــا فيــا بــن شــهري يوليــو وأغســطس مــن 

ــة يف هــذا القســم وهــي  ــرض املســتخلصات املوضوعي ســنة 2022. وتُع

ــات.   ــر عــى هــذه املقاب ــد إىل حــّد كب تعتم

وبالتــوازي مــع ذلــك، تــرز املقابــات التــي قادتهــا مصفوفــة تتبــع النزوح 

يف ليبيــا مــع 1.993 مــزود رئيــي للبيانــات يف كامــل أنحــاء ليبيــا فيــا 

بــن شــهري يوليــو وأغســطس مــن ســنة 2022 أّن االحتياجــات األساســية 

للمهاجريــن قــد متحــورت حــول توفــر الخدمــات الطبيــة )بالنســبة إىل 

74 يف املائــة( واملــواد غــر الغذائيــة )بالنســبة إىل 54 يف املائــة( والســكن 

)بالنســبة إىل 50 يف املائــة( وامليــاه والــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة 

)بالنســبة إىل 21 يف املائــة(. ومتاشــيا مــع التقاريــر الســابقة، أكّــدت 

املقابــات مــع املزوديــن الرئيســين للبيانــات أّن تكلفــة املــواد الغذائيــة 

وغرهــا مــن املــواد األساســية فضــا عــى مصاريــف اإلســكان والخدمــات، 

ــزال  ــف ال ت ــل هــذه التكالي ــدرة عــى تحّم ــة والق ــة الصحي ــل الرعاي مث

ــة  ــن يف تلبي ــة املهاجري ــي تواجــه أغلبي ــات األساســية الت تشــّكل التحدي

احتياجاتهــم.

من الغذائي. 
أ
جل إعداد التقارير حول الوضع العام لال

أ
من الغذائي في مؤشر واحد من ا

أ
من الغذائي وهي مقاربة تستخدم لتجميع مؤشرات األ

أ
2      وفقا للمنهج الموّحد لمؤشر األ

ــدام  ــات أيضــا عــى انع ــزودون الرئيســيون للبيان ــد تحــّدث امل هــذا وق

ــر  ــر غ ــن التوفّ ــم وع ــات التعلي ــن إىل خدم ــول املهاجري ــة وص إمكاني

الــكايف للمســاكن باعتبارهــا أهــم الحواجــز التــي متنــع املهاجريــن مــن 

ــكن. ــى مس ــول ع ــن الحص ــدارس وم ــم إىل امل ــال أبنائه إرس

امليــاه  شــبكات  بتوفــر  املتعلّقــة  اإلشــكاليات  ارتبطــت  وقــد  هــذا 

ــا  ــا مل ــاه وفق ــة للمي ــة الرديئ ــا وبالنوعي ــل تكاليفه ــى تحّم ــدرة ع بالق

أبــرزه املــزودون الرئيســيون للبيانــات باعتبارهــا الشــواغل األساســية 

ــر يف  ــي تؤثّ ــي الت ــرف الصح ــة وال ــاه والنظاف ــات املي ــة بخدم يف عاق

عافيــة املهاجريــن. وباإلضافــة إىل ذلــك، أبــرز املــزودون الرئيســيون 

للبيانــات أّن اإلشــكاليات املرتبطــة بتوفّــر شــبكات امليــاه، وبالقــدرة 

ــر  ــل شــواغا أساســية تؤثّ ــة متثّ ــل تكاليفهــا وبجودتهــا املرّدي عــى تحّم

يف عافيــة املهاجريــن. وزيــادة عــى ذلــك، ذكــرت نســبة 16 يف املائــة مــن 

املهاجريــن املشــاركن يف املقابــات الفرديــة لدراســة رصــد التدفــق خــال 

شــهري يوليــو وأغســطس مــن ســنة 2022 أّن انعــدام إمكانيــة الوصــول 

ــاث  ــرز ث ــن أب ــن ب ــت م ــد كان ــرب ق ــاه الصالحــة لل ــذاء واملي إىل الغ

ــج  ــات أصدرهــا برنام ــا ألحــدث بيان ــا. ووفق ــم يف ليبي ــات واجهته تحدي

ــن  ــن واملهاجري ــن الاجئ ــة م ــت نســبة 17 يف املائ ــي، كان ــذاء العامل الغ

ممــن تلقــوا مســاعدات مــن برنامــج الغــذاء العاملــي ونســبة 25 يف املائــة 

ممــن توقّفــوا عــن اســتام املســاعدات  تعــاين مــن انعــدام أمــن غــذايئ 
ــاّد. 2 ــط أو ح متوّس

Azzawya

بنغازي

المرج الجبل األخضر

درنة
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سبها
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املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

أبــرزت أكــر مــن 4.700 مقابلــة فرديــة مــع املهاجريــن يف ليبيــا فيــا بــن 

شــهري يوليــو وأغســطس مــن ســنة 2022 أّن مــا يقــارب واحــد مــن أصــل 

كل خمســة مهاجريــن )نســبة 17 يف املائــة( يعانــون مــن عــدم كفايــة املاء 

الصالــح للــرب وهــو مــا يــّر بالصّحــة ومبســتويات النظافــة الصحيــة 

لديهــم. وتظــّل إشــكالية العجــز عــن الوصــول إىل امليــاه الصالحــة للــرب 

ــبة 19  ــرب )بنس ــة( ويف الغ ــبة 21 يف املائ ــوب )بنس ــروزا يف الجن ــر ب أك

يف املائــة( يف مقارنــة بالــرق )بنســبة 8 يف املائــة(. وباإلضافــة إىل ذلــك، 

ذكــرت نســبة أكــر مــن املهاجريــن املوجوديــن يف الجنــوب )59 يف املائــة( 

ــن  ــة باملهاجري ــاه يف مقارن ــد للمي ــدر وحي ــول إىل مص ــا الوص ــه ميكنه أنّ

املســتقرين يف الــرق )56 يف املائــة( أو يف الغــرب )46 يف املائــة(. إالّ 

ــرب )28 يف املائــة(  ــن يف الغ أّن نســبة أكــر مــن املهاجريــن املتواجدي

قــد شــكوا مــن وصــول نــادر إىل منعــدم إىل شــبكات امليــاه العموميــة يف 

مقارنــة باملهاجريــن املســتقرين يف الــرق )14 يف املائــة( أو يف الجنــوب 

ــة(. )12 يف املائ

هــذا وقــد أفــادت نســبة ثــاث أربــاع املهاجريــن املســتطلعن يف الغــرب 

ــادر  ــاث مص ــرز ث ــن أب ــن ب ــت م ــد كان ــة ق ــاه املعدني ــر املي أّن قواري

رئيســية للميــاه الصالحــة للــرب بالنســبة إليهــم، فيــا كانــت شــبكات 

امليــاه العموميــة املصــدر األكــر اعتــادا عليــه يف الــرق )60 يف املائــة( 

ويف الجنــوب )61 يف املائــة(.  ومــن بــن املهاجريــن الذيــن تحّدثــوا عــن 

حصولهــم عــى مــا يكفيهــم مــن امليــاه، ذكــرت نســبة 35 يف املائــة منهــم 

ــة  ــة يف مقارن ــاه العمومي ــم يحظــون بوصــول يومــي إىل شــبكات املي أنّه

ــن  ــم م ــدون إىل كفايته ــن يفتق ــن الذي ــن املهاجري ــة م ــبة 5 يف املائ بنس

ــاه الصالحــة للــرب. املي

ــرا يف  ــار فادحــن أثّ ــاه إىل رضر ودم ــة للمي ــة التحتي ــت البني ــد تعرّض وق

ــص.  ــا إىل حــدوث نق ــة وأّدي ــدرة الخدم ــاج ويف ق اإلنت

ــو وأغســطس  ــن شــهري يولي ــا ب ــت في ــي أجري ــات الت وأظهــرت املقاب

أّن نســبة الثلــث مــن املهاجريــن لديهــا وصــول إىل حــّام وحيــد مشــرك 

مــع أكــر مــن عــرة أشــخاص. وقــد بيّنــت نســبة أكــر مــن املهاجريــن 

الذكــور )33 يف املائــة( يف مقارنــة باملهاجــرات اإلنــاث )27 يف املائــة( 

ــادت  ــر. وأف ــراد أو أك ــع 10 أف ــد م ــّام واح ــتخدام ح ــارك اس ــا تتش أنّه

ــا  ــة( أنّه ــن املســتطلعن يف الــرق )64 يف املائ نســبة أكــر مــن املهاجري

ــة  ــّل يف مقارن ــراد أو أق ــع خمســة أف تتشــارك اســتخدام حــّام واحــد م

باملهاجريــن املســتطلعن يف الجنــوب )51 يف املائــة( أو الغــرب )45 يف 

املائــة(. واســتخلصت األبحــاث مــن مختلــف أنحــاء العــامل أّن الحّامــات 

املشــركة ترتبــط بنتائــج صحيــة ســيئة، مــن ضمنهــا اإلســهال واألمــراض 

ــد  ــار الســلبية عن ــراز ومامســة الفــم، عــاوة عــى اآلث الناجمــة عــن ال

ــوالدة. ال

املواد غري الغذائية 

ــع  ــن املســتطلعن يف إطــار دراســة مصفوفــة تتب ــة املهاجري ذكــرت أغلبي

النــزوح فيــا بــن شــهري يوليــو وأغســطس مــن ســنة 2022 أنّهــا يف حاجة 

إىل املراتــب )58 يف املائــة( واألغطيــة )53 يف املائــة( )الرســم البيــاين 10(. 

وقــد تحّدثــت نســبة أقــّل مــن املهاجريــن عــن احتياجهــا إىل املابــس)47 

ــح  ــة(، واملصابي ــخصية )28 يف املائ ــة الش ــتلزمات النظاف ــة(، ومس يف املائ

الشمســية )18 يف املائــة( وأواين املطبــخ )14 يف املائــة( ومــواد التنظيــف 

)12 يف املائــة(، إىل جانــب الوقــود للتدفئــة أو للطبــخ )11 يف املائــة(.

التعليم

أفــادت قلّــة قليلــة مــن املهاجريــن )نســبة 6 يف املائــة( شــاركت يف 

اســتطاع مصفوفــة تتبــع النــزوح فيــا بــن شــهري يوليــو وأغســطس مــن 

ــن 5 و18  ــراوح أعارهــم ب ــا ت ــن أرسته ــرادا م ــا أف ــنة 2022 أّن لديه س

ســنة يف ليبيــا. ومتاشــيا مــع التقاريــر الســابقة، فاقــت نســبة املهاجــرات 

املســتطلعات يف ليبيــا )31 يف املائــة( اللــوايت لديهــن أطفــال يف عمــر 

ــة(.  ــور )5 يف املائ ــتطلعن الذك ــبة املس ــا نس ــة يف ليبي الدراس

ــات  ــول إىل خدم ــام الوص ــة أم ــية القامئ ــز الرئيس ــت الحواج ــد ارتبط وق

التعليــم باملــوارد املاليــة )بالنســبة إىل 86 يف املائــة( وباالفتقــاد إىل الوثائــق 

الرســمية )64 يف املائــة( وبالعائــق اللغــوي )55 يف املائــة( )الرســم البيــاين 

ــة االندمــاج يف املجتمــع مــن بــن اإلشــكاليات التــي  11(. وكانــت صعوب

شــكت منهــا نســبة 46 يف املائــة مــن املهاجريــن. 

ي 10 االحتياجات الثالثة ذات األولوية من المواد غ�ي الغذائية 
الرسم البيا�ف

)سؤال متعدد االختيارات(

ي تعيق قدرة المهاجرين عىل إرسال  ي 11 االشكاليات الرئيسية ال�ت
الرسم البيا�ف

أطفالهم إىل المدارس )العدد= 140(
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نقص الوثائق

اشكاليات ترتبط بالعزلة االجتاعية واملشاركة يف املجتمع املحيل

حواجز لغوية 

صل 5
أ
من ا 1

من المهاجرين يعانون من عدم كـفاية المياه الصالحة للشرب 
وهو ما يضّر بصحتهم وبمستويات نظافتهم الشخصية.   
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املساكن

ــة  ــات يف هــذه الجول ــن الرئيســين للبيان ــات مــع املزودي أظهــرت املقاب

أّن أربعــة مهاجريــن مــن بــن كّل خمســة مهاجريــن )نســبة 79 يف 

املائــة( يعيشــون يف مســاكن مســتأجرة إّمــا يقومــون هــم بدفــع تكاليــف 

ــاين 12(. وعــى  ــك )الرســم البي ــوىّل مشــّغلهم أو الغــر ذل إيجارهــا أو يت

منــوال التقاريــر الســابقة، تعيــش نســبة أكــر مــن املهاجريــن يف املناطــق 

العمرانيــة يف مســاكن مســتأجرة )يتولّــون بأنفســهم دفــع تكاليــف 

اإليجــار( )بنســبة 69 يف املائــة( يف مقارنــة باملناطــق الريفيــة )بنســبة 57 

يف املائــة(. ويف املقابــل، تســكن نســبة أكــر مــن املهاجريــن يف املناطــق 

ــن  ــة باملهاجري ــة( يف مقارن ــا )نســبة 21 يف املائ ــن عمله ــة يف أماك الريفي

ــة(. وعــى منــوال الجــوالت الســابقة،  يف املناطــق العمرانيــة )15 يف املائ

متاثلــت نســبتي املهاجريــن الذيــن يســكنون يف مســاكن يتــوىّل املشــّغلون 

دفــع تكاليــف إيجارهــا يف األوســاط العمرانيــة )نســبة 9 يف املائــة( 

ــاين 13(.  ــة( )الرســم البي ــة )نســبة 10 يف املائ والريفي

وذكــر املهاجــرون الذيــن شــاركوا يف اســتطاعات مصفوفــة تتبــع النــزوح 

أنّهــم يتشــاركون غرفهــم مــع خمســة أشــخاص يف املتوّســط، وأّن متوّســط 

عــدد الســاكنن بلــغ أربعــة أفــراد عــى الرغــم مــن أّن عــدد املقيمــن يف 

الغرفــة الواحــدة يــراوح بــن الصفــر )يشــغلها ســاكن وحيــد( و44 فــردا. 

ــع عليهــا املــزودون  ــة مــن املســاكن التــي اطّل وكانــت نســبة 59 يف املائ

ــنة  ــن لس ــكن املهاجري ــم ظــروف س ــار تقيي ــات يف إط الرئيســيون للبيان

ــاط اكتظــاظ املســاكن  ــد ارتب ــة. وق ــا مســاكن مكتظّ ــف بأنّه 2020 تصّن

ــا عــى  ــر أيضــا دلي ــة ســلبية وهــي تعت ــج صحــة جســدية وعقلي بنتائ

ــي.  ــان االجتاع ــر والحرم الفق

وأفــادت نســبة 2 يف املائــة مــن املهاجريــن )91 مســتطلع( الذيــن شــاركوا 

يف مقابــات مصفوفــة تتبــع النــزوح فيــا بــن شــهري يوليــو وأغســطس 

ــردت مــن املســكن. وقــد  ــا قــد تعرّضــت للتهديــد بالطــرد أو طُ ــا إّم أنّه

ــم  ــوا للطــرد أو ت ــن تعرّض ــن الذي ــن املهاجري ــرى م أجــرت النســبة الك

تهديدهــم بذلــك املقابــات يف منطقــة طرابلــس )42 يف املائــة( أو يف 

ــة  ــبة 1 يف املائ ــت نس ــد تحّدث ــذا وق ــة(. ه ــاء )13 يف املائ ــة البيض بلدي

مــن املســتطلعن عــن كونهــا عــى علــم بعمليــات الطــرد الجاعيــة التــي 

حدثــت خــال آخــر ثاثــة أشــهر.

11%

1%

21%

10%
57%

 مسكن مستأجر يتوىل
املهاجر دفع اإليجار

 يف مكان العمل

 مسكن مستأجر يتوىّل

 املشغل دفع اإليجار

 ماجئ جاعية

 مساكن أخرى

 مساكن أخرى

 مسكن مستأجر يتوىّل

 املشغل دفع اإليجار

 يف مكان العمل

 ماجئ جاعية
 مسكن مستأجر يتوىل

املهاجر دفع اإليجار

6%

1%

15%

9%

69%

ي المناطق
ي 13 أنواع مساكن المهاجرين بالنسبة للسكان �ف

 الرسم البيا�ف
 العمرانية والريفية

ي 12 أنواع مساكن المهاجرين
الرسم البيا�ف

دفع املهاجر  يتوىل  مستأجر   مسكن 
اإليجار

 مسكن مستأجر يتوىّل

 الغر دفع اإليجار

 يتخذون ملجأ يف
مكان العمل

 أنواع أخرى من
املساكن

 مسكن مستأجر يتوىّل

 املشغل دفع اإليجار

 مساكن غر
 نظامية

66% 17% 9%

4% 2% 2%

مناطق عمرانية

مناطق ريفية
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ر جلسات توعوية 
ّ
ع المنظمة الدولية للهجرة مساعدات غذائية وتوف

ّ
توز

ي إطار المرحلة الثالثة من حملة التطعيم 
حول الوقاية من كوفيد 19 �ف

ي لمكافحة 
ي بقيادة المركز الوط�ف

ّ
ضّد كوفيد 19 عيّل المستوى المحيّل

األمراض.

روند الحارس / المنظمة الدولية للهجرة 2022

تدفقات الهجرة 
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 تدفقات الهجرة

 نقاط رصد تدفق الهجرة يف أرقام

8
402

43

14

 مناطق تم تغطيتها

تقييم

 بلدية

 نقطة رصد تدفق نشطة

ي ليبيا 
ي تشملها شبكة نقاط رصد تدفق الهجرة �ف ي 14  المناطق ال�ت

الرسم البيا�ف

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

ــأن  ــات بش ــت البيان ــطس 2022( ُجمع ــو - أغس ــة ) يولي ــرة الدراس ــال ف خ

ــات  ــزوح تدفق ــع الن ــة تتب ــا مصفوف ــد فيه ــة ترص ــرة يف 43 نقط ــركات الهج ح

ــق  ــد تدف ــاط رص ــام نق ــا. وتٌق ــن ليبي ــق م ــة ويف 8 مناط ــرة يف 14 بلدي الهج

الهجــرة يف أهــم مواقــع العبــور الرئيســية عــى امتــداد مســارات الهجــرة 

ــم. ــن ومغادرته ــود املهاجري ــاالت وف ــد ح ــم رص ــث يت ــا حي ــية يف ليبي الرئيس

وباإلضافــة إىل رصــد تدفقــات الهجــرة وتحديــد حجمهــا يف نقــاط رصــد التدفــق 

ــزوح اســتطاعات مــع  ــع الن هــذه، أجــرى املوظفــون امليدانيــون ملصفوفــة تتب

ــة  ــا املتعلق ــة والنواي ــات الدميغرافي ــات حــول الخاصي ــع بيان ــن لتجمي املهاجري

ــاط  ــف. ويف نق ــن الضع ــانية ومواط ــات اإلنس ــى االحتياج ــاوة ع ــرة، ع بالهج

رصــد تدفــق الهجــرة هــذه، يتــوىّل املوظّفــون امليدانيــون ملصفوفــة تتبــع النــزوح 

ــانية  ــم اإلنس ــم واحتياجاته ــول نواياه ــن ح ــع املهاجري ــتطاعات م ــراء اس اج

ومواطــن ضعفهــم. ويعــرض القســم املــوايل ملحــة عاّمــة عــن املعلومــات الكمية 

والنوعيــة التــي ٌجمعــت خــال فــرة الدراســة.

بنغازي

المرج
الجبل الغربي

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
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 تحليل تدفقات المهاجرين 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 .

تاجوراء

 

ــوراء  ــة تاج ــم يف بلدي ــم رصده ــن ت ــن الذي ــدد املهاجري ــّل ع ظ

مســتقرّا يف الجولــة 43 مــن تجميــع البيانــات )22.149 مهاجــرا( يف 

مقارنــة بالجولــة املاضيــة )23.405 مهاجــرا يف الجولــة 42(. ووفقــا 

للماحظــن امليدانيــن، انخفــض عــدد املهاجريــن املتواجديــن 

يف نقــاط التوظيــف عــى جانــب الطريــق يف بلديــة تاجــوراء 

وبالنقــاط الحدوديــة خــال شــهري يوليــو وأغســطس.  وتحّدثــت 

نســبة تزيــد عــى نصــف املهاجريــن املســتطلعن )57 يف املائــة( 

ــات  ــدى الصعوب ــل اح ــداءات متثّ ــات أو االعت ــون الهجوم ــن ك ع

الرئيســية الثــاث التــي تواجههــم. ووفقــا للمقابــات الفرديــة مــع 

املهاجريــن يف تاجــوراء، عــّرت نســبة 8 يف املائــة عــن كونهــا بــا 

ــاء  ــن يف أنح ــن املهاجري ــة م ــبة 24 يف املائ ــة بنس ــل يف مقارن عم

البــاد.

جنوب ليبيا 

سبها

ــبها  ــة س ــم يف بلدي ــم إحصاؤه ــن ت ــن الذي ــدد املهاجري ــهد ع ش

انخفاضــا طفيفــا يف مقارنــة بالجولــة الســابقة مــن تجميــع 

البيانــات، مــن 23.250 مهاجــرا يف مايــو ويونيــو )الجولــة 42( إىل 

22.250 مهاجــرا يف يوليــو وأغســطس )الجولــة 43(. وخــال الفــرة 

املشــمولة بالتقريــر، أشــار املاحظــون يف امليــدان إىل حــدوث 

إشــكاليات أمنيــة، عــى غــرار الرقــات. وقــد ذكــرت نســبة 

تقــارب الثلــث )30 يف املائــة( مــن املهاجريــن املســتطلعن بصفــة 

فرديــة يف ســبها خــال شــهري يوليــو وأغســطس أّن االعتــداءات 

ــي  ــية الت ــات األساس ــدى الصعوب ــت إح ــد مثّل ــات ق أو الهجوم

ــبة املســجلة  ــر النس ــوق إىل حــد كب ــبة تف ــم، وهــي نس واجهته

يف صفــوف املهاجريــن يف كامــل أرجــاء ليبيــا )18 يف املائــة(. هــذا 

وقــد أبلــغ املاحظــون امليدانيــون عــن انقطــاع الكهربــاء املســتمر 

واملطــّول يف ســبها، مــا أثّــر يف العديــد مــن أماكــن العمــل التــي 

توظّــف أغلبيــة املهاجريــن.  وأفــاد ثاثــة مهاجريــن مــن بــن كل 

ــة( شــاركوا يف مقابــات مصفوفــة  خمســة مهاجريــن )60 يف املائ

تتبــع النــزوح يف زمــن الدراســة يف مقارنــة بنســبة 24 يف املائــة يف 

ــا. كامــل ليبي

بنت بية

ظــّل عــدد املهاجريــن الذيــن تــم إحصاؤهــم يف بلديــة بنــت بيــة 

ــطس،  ــو- أغس ــة 43، يولي ــة )الجول ــرة الدراس ــال ف ــتقرا خ مس

3.950 مهاجــرا( يف مقارنــة بالجولــة األخــرة )الجولــة 42، مايــو – 

يونيــو، 3.990 مهاجــرا(. وخــال شــهر أغســطس، اندلعــت النــران 

يف شــاحنة متوقفــة لنقــل الوقــود عندمــا كان األشــخاص يتدافعون 

لتلقــي الوقــود، لتنفجــر الشــاحنة وتســفر عــن مقتــل مــا ال يقــّل 

عــن تســعة أشــخاص، مبــا فيهــم مهاجريــن، وجــرح أكــر مــن 70 

شــخص آخــر. ووفقــا للماحظــن امليدانيــن، يــأيت املهاجــرون إىل 

بلديــة بنــت بيــة لتوفّــر فــرص التشــغيل بهــا، خاّصــة يف قطاعــي 

ــه  ــر إلي ــذي يُنظ ــادي أيضــا، ال ــاء، وللوضــع االقتص ــة والبن الزراع

عــى أنّــه أفضــل مــن املناطــق املحيطــة بهــا. وقــد ذكــرت نســبة 

41 يف املائــة مــن املهاجريــن املســتطلعن يف إطــار املقابــات 

الفرديــة ملصفوفــة تتبــع النــزوح يف بنــت بيــة فيــا بــن شــهري 

ــا يف البنــاء )28 يف املائــة(  ــم قــد عملــوا إّم يوليــو وأغســطس أنّه

أو يف قطــاع الزراعــة )13 يف املائــة(. فيــا أفــادت نســبة أقــّل مــن 

ــل  ــة متث ــات املادي ــة أّن الصعوب ــن املســتطلعن يف البلدي املهاجري

ــة( يف  ــم )35 يف املائ ــي تواجهه ــية الت ــكاليات الرئيس ــدى اإلش إح

ــاد )59 يف  ــاء الب ــل أرج ــتطلعن يف كام ــن املس ــة باملهاجري مقارن

املائــة(.

غرب ليبيا

ي 15 توزيــــع المهاجرين وفقا للمناطق الجغرافية 
الرسم البيا�ف

غرب
55%

جنوب
12%

33%
شرق

فردا 372,889

فردا 84,919

فردا 222,166
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رشق ليبيا

طربق

عــدد املهاجريــن املســّجل يف بلديــة طــرق يف تزايــد مطـّـرد عــى مــدار 

ــن  ــع مــن 5.235 مهاجــرا يف شــهر أغســطس م ــة، لرتف الســنة املاضي

ســنة 2021 إىل 8.103 مهاجــرا يف شــهر أغســطس مــن هــذه الســنة. 

ــر  ــات، انحــدر أصــل القســم األك ــن الرئيســين للبيان ــا للمزودي ووفق

مــن املهاجريــن املتواجديــن يف طــرق مــن مــر )63 يف املائــة(. 

وبحســب املاحظــن يف امليــدان، يســافر املهاجــرون املريــون إىل ليبيــا 

مــن أجــل العمــل املوســمي، ويٌعتــر أنّهــم مدفوعــن باالرتفــاع العــام 

يف أســعار الســلع يف مــر. وأفــادت نســبة مجموعهــا 22 يف املائــة مــن 

ــن شــهري  ــا ب ــا يف طــرق في ــن املســتطلعن فردي ــن املري املهاجري

ــام(  ــميا أو بانتظ ــا موس ــام )مث ــا تســافر بانتظ ــو وأغســطس أنّه يولي

بــن مــر وليبيــا يف مقارنــة بنســبة 13 يف املائــة مــن املســتطلعن يف 

كامــل أرجــاء ليبيــا.

وبصفــة عاّمــة، أفــاد املاحظــون امليدانيــون أّن الوضــع األمنــي يف 

بلديــة طــرق كان آمنــا وأّن املهاجريــن اســتطاعوا إيجــاد فــرص عمــل 

مؤقتــة بســهولة أكــر عمومــا ويف العديــد مــن القطاعــات. وباالســتناد 

إىل املقابــات التــي أجرتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح مــع املهاجريــن يف 

ــا بــا عمــل،  طــرق، أفــادت نســبة 14 يف املائــة مــن املســتطلعن أنّه

وهــي نســبة تقــّل عــن نســبة املهاجريــن املســتطلعن يف كامــل البــاد 

ــة(. )24 يف املائ

إجدابيا 

ارتفــع عــدد املهاجريــن يف بلديــة إجدابيــا بنســبة 6 يف املائــة يف مقارنــة 

بالجولــة الســابقة من تجميــع البيانات )مــن 12.400 مهاجــر يف الجولة 

ــي  ــع األمن ــّل الوض ــا ظ ــة 43(. وفي ــر يف الجول 42 إىل 13.200 مهاج

يتســم بالهــدوء يف البلديــة، الزال املاحظــون يف امليــدان يبلغــون عــن 

صعوبــة الوضــع االقتصــادي يف إجدابيــا، مبــا يف ذلــك ارتفــاع تكاليــف 

املعيشــة بهــا، وفقــدان الســيولة املاليــة واألســعار املشــطّة ملــواد البنــاء. 

وباإلضافــة إىل ذلــك، كان هنالــك انقطاعــات يوميــة للتيــار الكهربــايئ 

متتــّد ملــا يصــل إىل أربــع ســاعات يف بعــض األحيــان. 

وذكــر تقريبــا جميــع املهاجريــن املشــاركن يف املقابــات الفرديــة مــع 

مصفوفــة تتبــع النــزوح فيــا بــن شــهري يوليــو وأغســطس مــن ســنة 

2022 يف إجدابيــا أنّهــم كانــوا يعملــون )99 يف املائــة(. إالّ أّن نحــو 

ــون  ــم يحظ ــادوا أنه ــد أف ــة( ق ــبة 26 يف املائ ــتطلعن )نس ــع املس رب

ــاث أنشــطة مــدرّة للدخــل أو أكــر، وهــي نســبة تفــوق إىل حــد  بث

كبــر النســبة املســجلة للمهاجريــن املســتطلعن يف كامــل البــاد )5 يف 

املائــة(. وقــد يشــر هــذا إىل الطبيعــة غــر الثابتــة أو املنخفضــة األجــر 

ــتوى  ــط مس ــة. ويرتب ــن يف البلدي ــرة للمهاجري ــل املتوف ــرص العم لف

ــلوك  ــف وبس ــادة الضع ــكايف بزي ــر ال ــتقرارا أو غ ــل اس ــل األق الدخ

ينطــوي عــى املخاطــرة لغايــة كســب املــال. وأفــاد مــا يقــارب نصــف 

املهاجريــن )47 يف املائــة( املســتطلعن يف إجدابيــا أّن عملهــم األســايس 

يف ليبيــا يتعلــق بقطــاع البنــاء )مثــا عامــل بنــاء لديــه مهــارات تقنيــة 

أو مــن غــر مهــارات تقنيــة، مــرف بنــاء، نجــار، كهربــايئ(.

ع المنظمة الدولية للهجرة مساعدات غذائية 
ّ

توز
ي 

ر جلسات توعوية حول الوقاية من كوفيد 19 �ف
ّ
وتوف

إطار المرحلة الثالثة من حملة التطعيم ضّد كوفيد 19 
ي لمكافحة 

ي بقيادة المركز الوط�ف
ّ

عيّل المستوى المحيّل
األمراض.

روند الحارس / المنظمة الدولية للهجرة 2022
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 مسارات الهجرة إىل ليبيا

وح  ف ي قادتها مصفوفة تتبع ال�ف ي اعتمدها المهاجرون الذين جرى استطالعهم ع�ب دراسة رصد التدفق ال�ت ي 16 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 تقارب  
50 يف املائة من املهاجرين يف ليبيا قد وصلوا مبارشة من النيجر أو قد عروا من خالها، مبن فيهم جميع املهاجرين الذين جاؤوا من النيجر 

ومن بوركينا فاسو وغانا ونيجريا

ــتة  ــع س ــة م ــدود الري ــن الح ــم م ــن 4.300 ك ــر م ــا أك ــم ليبي تتقاس

بلــدان. ويبــّن هــذا القســم املســارات الرئيســية الكــرى التــي يســلكها 

املهاجــرون مــن مختلــف البلــدان نحــو ليبيــا. ويســتند هــذا التحليــل 

إىل 17.350 مقابلــة فرديــة كميــة مــع املهاجريــن يف أبــرز املواقــع ومنها 

نقــاط العبــور يف كامــل أنحــاء ليبيــا )عــر دراســة رصــد تدفــق الهجــرة 

الخاصــة مبصفوفــة تتبــع النــزوح فيــا بــن شــهري ينايــر وأغســطس 

من سنة 2022(.

ــدان  ــن البل ــا م ــن إىل ليبي ــن الوافدي ــدد املهاجري ــل الع ــدر أص ال ينح

املجــاورة فقــط، بــل هــم يصلــون عرهــا أيضــا كنتيجــة لتأثــر الرابــط 

ــل  ــة التنق ــر حرك ــت ع ــي تكّون ــة الت التاريخــي والشــبكات االجتاعي

البــري، عــاوة عــى التجــارة والتبــادل الثقــايف واالجتاعــي بــن 

ــدود.  ــر الح ــكان ع الس
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  مسارات الهجرة إىل ليبيا: التحليل والتوّجهات

يبــّن هــذا القســم مــن التقريــر مختلــف املســارات التــي ســلكها 

ــل  ــا قب ــم عروه ــروا أنّه ــي ذك ــدان الت ــرز البل ــرون )وي املهاج

الوصــول إىل ليبيــا( ونســب املهاجريــن الذيــن اســتخدموا هــذه 

ــي  ــات الت ــتناد إىل البيان ــل باالس ــدان األص ــا لبل ــارات وفق املس

جمعتهــا مصفوفــة تتبــع النــزوح يف ليبيــا فيــا بــن شــهري ينايــر 

وأغســطس مــن ســنة 2022. 

ويحتــوي هــذا الجــدول أيضــا عــى متوســط تكلفــة كل مســار، 

وســائل تنقــل املهاجريــن والعــدد اإلجــايل للمهاجريــن مــن كّل 

بلــد، فضــا عــى توزّعهــم الجغــرايف وفقــا ملناطــق ليبيــا.
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تحليل المناطق

املنظمة الدولية للهجرة 2022 ©

ع المنظمة الدولية للهجرة مساعدات غذائية 
ّ

توز
ر جلسات توعوية حول الوقاية من كوفيد 

ّ
وتوف

ي إطار المرحلة الثالثة من حملة التطعيم ضّد 
19 �ف

ي بقيادة المركز 
ّ

كوفيد 19 عيّل المستوى المحيّل
ي لمكافحة األمراض.

الوط�ف

روند الحارس / المنظمة الدولية للهجرة 2022
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 تحليل المناطق - التوزيــــع

ي ليبيا وفقا للمناطق )باالستناد 
ي 17 أعداد المهاجرين �ف

الرسم البيا�ف
إىل بيانات تتبع التنقل(

وفقــا  عمرانيــة  مناطــق  ي 
�ن يســكنون   مهاجريــن 

البيانــات تجميــع  مــن   43 الجولــة   لمســتخلصات 

أبــرزت املقابــات مــع املزوديــن الرئيســين للبيانــات التــي أجريــت فيــا 

ــف  ــن نص ــر م ــنة 2022 أّن أك ــن س ــطس م ــو وأغس ــهري يولي ــن ش ب

مجمــوع املهاجريــن يوجــدون يف غــرب ليبيــا )نســبة 55 يف املائــة(، بينــا 

كانــت نســبة قليلــة يف الــرق )33 يف املائــة( ويف الجنــوب )12 يف املائــة(.

ويوجــد أكــر مــن نصــف املهاجريــن )أي نســبة 54 يف املائــة( يف املناطــق 

ــة(  ــه )11 يف املائ ــة( ومرات الســاحلية مــن طرابلــس )نســبة 16 يف املائ

ــا )8 يف املائــة( والزاويــة )7 يف املائــة(،  وبنغــازي )12 يف املائــة( وإجدابي

ويتوافــق ذلــك مــع النســق القائــم منــذ فــرة طويلــة.

ــن  ــا ب ــات في ــن الرئيســين للبيان ــع املزودي ــات م ــتناد إىل املقاب وباالس

ــن كّل  ــن مــن ب ــو وأغســطس مــن ســنة 2022، يســكن اثن شــهري يولي

ثاثــة مهاجريــن )نســبة 69 يف املائــة( يف مناطــق عمرانيــة. ويف املقابــل، 

ــة. ــة( يف املناطــق الريفي تســكن نســبة الثلــث )31 يف املائ

ــة مــن الســكان الليبيــن يف املناطــق  ويوجــد نســبة تقــّدر بـــ80 يف املائ

ــزون أساســا يف كــرى املناطــق العمرانيــة عــى امتــداد  العمرانيــة، ويركّ

ــازي.  ــه وبنغ ــس ومرات ــل طرابل ــن قبي ــط، م ــض املتوس ــر األبي البح

2 من أصل كل 3

نسبة المهاجرينعدد المهاجرينالمنطقة

%16                          109,231طرابلس
%12                            81,543بنغازي

%11                            73,110مصراتة

%8                            57,600إجدابيا

ة %7                            49,025الزاوي

%5                            36,705الجفارة

%5                            35,327المرقب

%4                            30,330زوارة

%3                           23,235الجبل الغربي

%3                           22,605سبها
%3                           22,040مرزق

%3                           20,803طبرق

ة %3                            19,840درن

%3                            17,370الك فرة

%2                            14,356وادي الشاطئ

%2                            13,510المرج

%2                             11,571سرت

%2                            11,550الجفرة

خضر %2                            11,500الجبل الأ
اري وب %2                            11,100اأ

%1                              4,355نالوت

%1>                              3,268غات

%679,974100المجموع
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 تحليل المناطق - جنسيات المهاجرين

ف أبرز 4 جنسيات للمهاجرين وفقا للمناطق    ي 18 خريطة تب�يّ
الرسم البيا�ف

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

تظهــر الخريطــة أدنــاه )الرســم البيــاين 18( أبــرز أربــع جنســيات 

للمهاجريــن وفقــا لتوزيعهــا يف مناطــق ليبيــا وذلــك باالســتناد إىل بيانات 

الجولــة 43 )يوليــو - أغســطس مــن ســنة 2022(. وتــرز هــذه الخريطــة 

ــرايف  ــرب الجغ ــرا بالق ــرا كب ــر تأثّ ــا يتأثّ ــن يف ليبي ــع املهاجري أّن توزي

ــة  ــة والتاريخي ــة والثقافي ــة والعرقي ــة واالقتصادي ــط االجتاعي وبالرواب

ــن  ــّكان م ــة للس ــرة الدائري ــر الهج ــن ع ــر الزم ــى م ــأت ع ــي نش الت

ــن النيجــر ومــر والســودان وتشــاد.  ــدا م ــدان الجــوار، تحدي بل

ــة  ــق الجنوبي ــن يف املناط ــن املتواجدي ــة املهاجري ــل أغلبي ــدر أص وينح

مــن مــرزق وســبها والجفــرة وأوبــاري ووادي الشــاطئ وغــات مــن البلد 

املجــاور النيجــر. ويشــّكل املهاجــرون الوافــدون مــن تشــاد والســودان 

ــي  ــرة الت ــة الكف ــن يف منطق ــن املوجودي ــن املهاجري ــة م ــر مجموع أك

تحــّد تشــاد والســودان. وبالنســبة إىل املهاجريــن مــن تشــاد فقــد 

شــّكلوا ثــاين أكــر مجموعــة مــن املهاجريــن يف املناطــق الجنوبيــة مثــل 

ــاري وســبها. مــرزق وأوب

ــق  ــن يف املناط ــن املهاجري ــة م ــّم فئ ــون أه ــرون املري ــل املهاج  وميثّ

الرقيــة مــن ليبيــا عــى غــرار الجبــل األخــر ودرنــة واملــرج وطــرق 

وبنغــازي. 

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

47%
31%
14%
3%

65%
26%
6%
3%

40%
19%
12%
8%

17%
15%
14%
11%

48%
18%
10%
9%

35%
23%
14%
9%

46%
11%
10%
9%

النيجر
تشاد

نيجيريا
السودان

Lorem ipsum

20%
20%
16%

السودان

النيجر
مصر

تشاد

45%
29%
10%
6%

29%
22%
20%
9%

28%
20%
14%
8% 36%

20%
12%
11%

56%
9%
8%
6%

58%
21%
9%
8%

35%
12%
12%
9%

46%
17%
16%
7%

65%
17%
17%

1%

43%
29%
16%
9%20%

14%
13%
12%

29%
21%
11%
9%

النيجر
مصر

السودان
مالي

67%
9%
7%
6%

43%
13%
11%
6%

الجبل الغربي

 الزاوية

مفتاح الخريطة

< 10,000

100,001 - 148,460

10,001 - 20,000

35,000 - 100,000

20,001 - 35,000

عدد المهاجرين بكل منطقة

 ا�صدر

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

 رسميا من قبل ا�نظمة الدولية للهجرة 

IOM, DTM, BSC

النيجر
السودان

نيجيريا
تشاد

النيجر

تشاد

مصر
السودان

النيجر

تشاد
مصر

السودان

النيجر

السودان

تشاد
مصر

النيجر

مصر
السودان

تشاد

النيجر

مصر

السودان
تشاد

مصر
النيجر

تشاد
السودان

بنغالديش
تشاد

مصر
السودان

سوريا
تشاد

مصر
السودان

تشاد
سوريا

مصر
السودان

تشاد
سوريا

مصر
السودان

سوريا
تشاد

مصر
السودان

تشاد

سوريا
مصر

السودان

النيجر
تشاد

السودان
مالي

النيجر
مالي
مصر

نيجيريا

النيجر

السودان
تشاد

نيجيريا
تشاد

السودان

مصر
نيجيريا

بنغالديش

تشاد

مصر

سوريا

النيجر

السنغال
غانا

نيجيريا

22%
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 تحليل مناطق األصل

ي ليبيا
ي 19 مناطق أصل المهاجرين وفقا لمناطق تواجدهم �ف

 الرسم البيا�ف

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

ّ
ف األقليات )ومن ضمنهم من تعذ مالحظة: 1.201 مهاجرا من ذوي جنسيات تعت�ب من ب�ي

ــي  ــات الت ــين للبيان ــن الرئيس ــع املزودي ــات م ــتناد إىل املقاب باالس

أجريــت فيــا بــن شــهري يوليــو وأغســطس مــن ســنة 2022، ال يزال 

املهاجــرون الوافــدون مــن بلــدان شــال أفريقيــا )مــن بينهــا مــر 

ــا  ــن يف رشق ليبي ــن املوجودي ــة املهاجري والســودان( يشــّكلون أغلبي

)بنســبة 66 يف املائــة(. هــذا وميثـّـل املهاجــرون الوافــدون مــن بلــدان 

جنــوب الصحــراء الكــرى يف أفريقيــا أغلبيــة املهاجريــن املوجوديــن 

يف جنــوب ليبيــا وغربهــا )بنســبتي 86 و58 يف املائــة(.

ــع  ــا ملواق ــن وفق تجــدون التقســيم الكامــل ملناطــق أصــل املهاجري

ــاين 19(. ــم البي ــفله )الرس ــدول أس ــا يف الج ــم يف ليبي تواجده

خضر %6                  9,100%2                  1,091%6                 1,309الجبل الأ

%6                  8,835%13                  8,348%1                    187الك فرة

%7                  9,647%4                  2,519%6                 1,344المرج

%33                47,534%32                19,337%64               14,672بنغازي

%11                16,330%4                  3,390%1                    120درنة

%24                35,476%45                18,195%17                 3,929إجدبيا

%13                18,892%1                     545%6                 1,366طبرق

22,927             10%53,425              24%145,814           66%

%24                  2,496%10                  9,054%0                     -الجفرة

%7                     736%3                 2,532%0                     -غات

%24                 2,470%31                19,172%37                    398مرزق

%23                  2,394%25                19,697%47                     514سبها

وباري %15                  1,626%12                  9,346%12                    128اأ

%7                     774%19                13,535%4                      47وادي الشاطئ

1,087               1%73,336              86%10,496              12%

%8                  9,881%6                12,473%3                    871الجبل الغربي

%13                16,081%9                20,145%1                    373الجفارة

%8                10,773%11               22,906%6                 1,648المرقب

%14                17,482%14                30,018%6                 1,525الزاوية

%19                24,749%20               42,505%22                 5,856مصراتة

%1                  1,667%1                  2,513%1                    148نالوت

%3                 3,826%2                  3,327%16                 4,418سرت

%22                27,575%32                69,132%42               11,466طرابلس

%13                16,210%6                13,289%3                    831زوارة

27,136             7%216,308           58%128,244           34%

51,150             343,069           284,554           

لى الشرق المجموع بالنسبة ا 

المنطقة
سيا الهاجرون الوافدون من ا 

وسط) (والشرق الأ
المهاجرون الوافدون من
جنوب الصحراء الكبرى

المهاجرون الوافدون من شمال 
فريقيا اأ

الشرق

الجنوب

لى الجنوب المجموع بالنسبة ا 

الغرب

لى الغرب المجموع بالنسبة ا 

لى ليبيا المجموع بالنسبة ا 
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ى  المهاجرون الوافدون من جنوب الصحراء الك�ب

ى أفريقيا  ي 21 نسبة المهاجرين الوافدين من مناطق الجنوب الصحراء الك�ب
 الرسم البيا�ف

ى  ي 20 المهاجرون الوافدون من جنوب الصحراء الك�ب
الرسم البيا�ف

أفريقيا )أبرز 6 جنسيات(

خافــا للتقاريــر الســابقة، انخفــض عــدد املهاجريــن الوافديــن من 

أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى والنســبة التــي متثّلهــم انخفاضــا 

طفيفــا يف مقارنــة بالجــوالت األخــرة املاضيــة مــن عــدد 346.900 

)52 يف املائــة، الجولــة 423( إىل 343.069 فــردا )50 يف املائــة، 

الجولــة 43(. 

ــات  ــع البيان ــن تجمي ــابقة م ــوالت الس ــوال الج ــى من ــه ع إالّ أنّ

ــا  ــن يف ليبي ــن املوجودي ينحــدر أصــل أكــر مــن نصــف املهاجري

والذيــن ينحــدر أصلهــم مــن بلــدان جنــوب الصحــراء الكــرى يف 

ــة(  ــل النيجــر )نســبة 48 يف املائ ــدان الجــوار مث ــن بل ــا م أفريقي

ــن 20 و21(. ــمن البياني ــة( )الرس ــبة 26 يف املائ ــاد )نس وتش

ــت  ــنة 2022، الحظ ــن س ــو م ــل ويوني ــهري أبري ــن ش ــا ب وفي

مصفوفــة تتبــع النــزوح يف تشــاد انخفــاض عــدد املهاجريــن 

املســافرين إىل ليبيــا عــر نقطــة رصــد تدفــق الهجــرة يف أونيانغــا 

ــح  ــن املرج ــنة 2020. وم ــن س ــع األول م ــة بالرب ــر، يف مقارن كب

ــى  ــش ع ــاط التفتي ــود نق ــف وج ــة تكثي ــك نتيج ــون ذل أن يك

مقربــة مــن مدخــل منجــم ذهــب كيلينجــا )الواقــع عــى الجانــب 

الليبــي مــن الحــدود( وهــو مــا ثنــى األفــراد عــن الســفر إىل تلــك 

ــا. ــة وعره املنطق

وزيــادة عــى ذلــك، الحظــت مصفوفــة تتبــع النــزوح يف النيجــر 

ــر شــعبية  ــق يف مســارات الهجــرة األك ــة للطري الظــروف الصعب

بســبب املوســم املمطــر وتكاليــف النقــل املرتفعــة نتيجــة لتزايــد 

تصحيح  : نسبة املهاجرين الذين ينحدر أصلهم من جنوب الصحراء الكرى أفريقيا من ضمن مجموع املهاجرين املذكور يف تقرير املنظمة الدولية للهجرة يف   3
ليبيا للجولة 42 مل يكن صحيحا وينبغي أن يكون 52 يف املائة )عوضا عن 56 يف املائة(.

 أســعار الوقــود. ووفقــا ملصفوفــة تتبــع النــزوح يف النيجــر، أفضت 

هــذه الظــروف إىل انخفــاض يف التدفقــات العابــرة للحــدود بــن 

النيجــر وليبيــا )والنيجــر والجزائــر( فيــا بــن شــهري يوليــو 

ــو.  ــة بشــهر يوني وأغســطس يف مقارن

وبصفــة عاّمــة، مــا يزيــد عــن 60 يف املائــة مــن املهاجريــن 

ــن  ــطس م ــر وأغس ــهري يناي ــن ش ــا ب ــا في ــتطلعن يف ليبي املس

ســنة 2022 قــد عــروا أو قدمــوا مــن النيجــر أو تشــاد.

ي إقرارا أو قبوال رسميا من المنظمة الدولية للهجرة ي تحملها ال تع�ن هذه الخريطة يهي بغرض التوضيح فقط. األسماء والحدود ال�ت
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ي 22 نسبة المهاجرين وفقا لجنسياتهم
 الرسم البيا�ف

ي 23 المهاجرين الوافدين من بلدان شمال أفريقيا
 الرسم البيا�ف

تزايــد عــدد املهاجريــن الوافديــن مــن شــال أفريقيــا والنســبة التــي 

ــة  ــة بالجول ــن يف مقارن ــيل للمهاجري ــدد الجم ــن الع ــن ضم ــم م متثّله

ــة4  ــن 266.469 مهاجــرا )40 يف املائ ــات م ــع البيان ــن تجمي األخــرة م

مــن إجــايل عــدد املهاجريــن، الجولــة 42( ليبلــغ 284.554 فــردا )42 

يف املائــة مــن إجــايل عــدد الســكان، الجولــة 42( ليبلــغ 284.554 فــردا 

)42 يف املائــة مــن إجــايل عــدد املهاجريــن، الجولــة 43(.  

ــا  ــن ارتفاع ــن املري ــدد املهاجري ــع ع ــدا، ارتف ــر تحدي ــورة أك  وبص

ــنة 2022 إىل 144.543  ــن س ــو م ــهر يوني ــن 136.388 يف ش ــا م طفيف

ــن مــن  ــل، ارتفــع عــدد املهاجري يف أغســطس مــن ســنة 2022. وباملث

الســودانين مــن 119.570 خــال الجولــة األخــرة مــن تجميــع البيانات 

ــردا. إىل 129.782 ف

ــة  ــا بالضائق ــن يف ليبي ــدد املهاجري ــاع ع ــّر ارتف ــن أن ُيف ــن املمك م

املاليــة، عــى غــرار انخفــاض ســعر رصف العملــة مقابــل الــدوالر 

ــل  ــى العوام ــا ع ــذاء، فض ــعار الغ ــاع أس ــم وارتف ــي والتضّخ األمري

املتصلــة بحقــوق اإلنســان. وقــد ذكــرت أغلبيــة املهاجريــن املســتطلعن 

يف ليبيــا )64 يف املائــة( فيــا بــن شــهري يوليــو وأغســطس أّن األســباب 

الرئيســية التــي دفعتهــم للهجــرة إىل ليبيــا قــد متثّلــت يف انعــدام 

ــد األصــل. ورصّحــت نســبة كــرى مــن بــن مــن  ــكايف يف بل الدخــل ال

ــرد( أّن  ــهر )163 ف ــتة أش ــن س ــل ع ــا يق ــذ م ــا من ــدون يف ليبي يتواج

ــة( قــد مثــل الدافــع غيــاب فــرص العمــل يف بلــد األصــل )24 يف املائ

تصحيح  : نسبة املهاجرين الذين ينحدر أصلهم من شال أفريقيا من ضمن مجموع املهاجرين املذكور يف تقرير املنظمة الدولية للهجرة يف ليبيا للجولة 42 مل يكن صحيحا   4
وينبغي أن يكون 40 يف املائة )عوضا عن 35 يف املائة(.

األّول لســفرهم إىل ليبيــا يف مقارنــة مبــن كانــوا يف البــاد لفــرة أطــول 

)حيــث تراوحــت نســبتهم بــن 10 و16 يف املائــة(.

ــن  ــن املوســمين، الذي ــك، مــن املعــروف أّن املهاجري ــادة عــى ذل وزي

يصلــون أساســا مــن مــر والســودان، يســافرون خــال شــهري يوليــو 

وأغســطس ملارســة أنشــطة مثــل جنــي الثــار وقــص شــعر األغنــام.

ي إقرارا أو قبوال رسميا من المنظمة الدولية للهجرة ي تحملها ال تع�ن هذه الخريطة يهي بغرض التوضيح فقط. األسماء والحدود ال�ت
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ق األوسط  المهاجرون من آسيا وال�ش

ق األوسط وجنوب آسيا  ي 25 نسبة المهاجرين الوافدين من ال�ش
الرسم البيا�ف

ي 24 المهاجرون من بلدان من قارة آسيا )بما فيها بلدان 
الرسم البيا�ف

ق األوسط(   ال�ش

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

متاشــيا مــع التقاريــر الســابقة، ســّجلت مصفوفــة تتبــع النزوح نســبة 

ــن  ــراً( الوافدي ــة أو 51.150 مهاج ــن )7 يف املائ ــن املهاجري ــة م قليل

مــن قــارة آســيا )4 يف املائــة( أو الــرق األوســط )3 يف املائــة( خــال 

الجولــة 43 مــن تجميــع البيانــات. وقــد جــاءت األغلبيــة مــن ســوريا 

)23.205 مهاجــرا( وبنغــادش )18.538 مهاجرًا( أي بنســبتي 45 و36 

يف املائــة مــن مجمــوع املهاجريــن )مبــا فيهــم الاجئــن( الوافديــن 

مــن هــذه البلــدان )الرســم البيــاين 24(.  هــذا ومثـّـل املهاجــرون مــن 

ســوريا وبنغــادش نســبة 3 يف املائــة مــن إجــايل عــدد املهاجريــن 

يف ليبيــا. وباإلضافــة إىل ذلــك، تــم إحصــاء 6.803 مهاجــرا عرّفــوا عــن 

أنفســهم بكونهــم فلســطينيون )13 يف املائــة( باإلضافــة إىل نســبة 3 

يف املائــة وافــدة مــن باكســتان )1.628 مهاجــرا(.
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 الحوادث البحرية

ي 26 الوصول إىل  إيطاليا ومالطة ع�ب المسار المركزي  
 الرسم البيا�ف

للبحر األبيض المتوسط 2019/2022

ي 27 حاالت الغرق أو الفقدان بالمسار المركزي للبحر األبيض المتوسط وفقا للسنوات2022/ 2019
الرسم البيا�ف

وصــل مجمــوع 30.703 مهاجــرا إىل إيطاليــا ومالطــة انطاقــا مــن 

ــو  ــهري يولي ــال ش ــط يف خ ــض املتوس ــر األبي ــر البح ــس ع ــا وتون ليبي

ــرة  ــس الف ــة وصــول يف نف ــدد 19.098 حال ــة بع وأغســطس، يف مقارن

ــاين 26(.   ــم البي ــنة 2021 )الرس ــن س م

العودة إىل ساحل ليبيا
بحلــول يــوم 3 ســبتمر مــن ســنة 2022، تــم إنقــاذ مجمــوع 15.067 

مهاجــرا يف البحــر وإنزالهــم يف الشــواطئ الليبيــة. ومــن بــن مــن أعيــدوا 

إىل الشــواطئ الليبيــة، كان هنالــك 13.632 رجــا )90 يف املائــة( و884 

امــرأة )6 يف املائــة( و383 طفــاً )3 يف املائــة( و140 طفلــًة )1 يف املائة(.  

الغرق يف البحر
ــرق  ــّجل غ ــنة 2022، ُس ــن س ــطس م ــر وأغس ــهري يناي ــن ش ــا ب في

األبيــض  للبحــر  املركــزي  باملســار  وفقــدان مجمــوع 999 شــخص 

املتوّســط. وهــو رقــم يقــّل عــن الرقــم املســجل يف ســنة 2021 بقليــل 

)1.106( ويفــوق الرقــم املســجل يف ســنتي 2019 )426( و2020 )826( 

ــاين 27(. ــم البي ــة )الرس ــرة الزمني ــس الف ــدى نف ــى م ع

ســّجل مــروع املهاجــرون املفقــودون الخــاص باملنظمــة الدوليــة 

للهجــرة أكــر عــدد مــن الوفيــات منــذ ســنة 2016 يف مســارات الهجــرة 

ــام األول إىل  ــك يف املق ــود ذل ــنة 2021 ويع ــا يف س ــا وداخله إىل أوروب

تزايــد عــدد الضحايــا يف مســار البحــر األبيــض املتوســط.  وقــد وقعــت 

ــة  ــة الســواحل الليبي ــات يف البحــر األبيــض املتوســط قبال ــة الوفي أغلبي

حيــث لفــظ 871 شــخصا أنفاســهم يف 36 حادثــة تحطـّـم قــوارب. ومــن 

املرجــح أن يكــون هــذا الرقــم تقديــر أقــّل لعــدد الوفيــات اإلجــايل إذ 

أنـّـه عــى مــدار الســنة مل يتــم إيجــاد صلــة بــن رفــات 123 شــخص بــأّي 

حادثــة تحطـّـم ســفينة ُجرفــت عــى الشــاطئ يف مواقــع عديــدة، وهــو 

مــا يــدّل عــى وقــوع حــوادث تحطّــم ســفن مل يتــم تســجيلها حاليــا. 
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 المنهجية

                                      تعريف المهاجر
ــزوح  ــع الن ــة تتب ــات الهجــرة الخاصــة مبصفوف ــة معلوم ــل حزم متثّ

ــد  ــة برص ــرة املتعلق ــة للهج ــة الدولي ــات املنظم ــن عملي ــزءا م ج

ــة  ــات منتظم ــر معلوم ــل توف ــن أج ــّخرة م ــرة واملس ــق الهج تدف

ــا. ــا منه ــا وانطاق ــا، عره ــرة إىل ليبي ــول الهج ح

 ويســتند هــذا التقريــر الخــاص بالهجــرة يف ليبيــا إىل البيانــات التــي 

ــا  ــزوح عــر مختلــف أنشــطة تجميعه ــع الن ــة تتب جمعتهــا مصفوف

ــا  ــة وتحاليله ــن اإلجالي ــداد املهاجري ــتمّد أع ــذا وتس ــات. ه للبيان

مــن البيانــات املســتقاة مــن أداة تتبــع التنقــل( مبــا فيهــا التقييــات 

ــزوح  ــع الن ــة تتب املتعــددة القطاعــات للمناطــق )الخاصــة مبصفوف

ــا ومــن ضمنهــم  ــة للســكان يف ليبي والتــي تحــي األرقــام اإلجالي

املهاجريــن وتســاعد يف بيــان االحتياجــات اإلنســانية ذات األولويــة 

عــر مقابــات تُجــرى مــع املزوديــن الرئيســين للبيانــات عــى 

مســتوين جغرافيــن مختلفــن؛ مســتوى املناطــق( املســتوى اإلداري 

ــة. ــات( املســتوى اإلداري 3: البلدي ــة )والبلدي 2: منطق

وبالنســبة إىل قســم تحليــل مســارات الهجــرة وجوانــب أخــرى مــن 

الهجــرة كذلــك، مبــا فيهــا مواطــن ضعــف املهاجريــن واحتياجاتهــم 

اإلنســانية، فهــي تعتمــد أساســا عــى البيانــات الجزئيــة التــي 

تســتقى عــر اجــراء مقابــات كميّــة مــع املهاجريــن يف إطــار رصــد 

ــايل  ــع الح ــة، الوض ــول املنهجي ــل ح ــن التفاصي ــد م ــق وملزي التدف

ــع  ــارة موق ــك، الرجــاء زي ــات وأكــر مــن ذل ــا، قواعــد البيان يف ليبي

ــزوح عــر اإلنرنــت. ــع الن ــة تتب مصفوف

تعتــر املنظمــة الدوليــة للهجــرة مصطلــح ‘املهاجــر’ مصطلحــا 

ــدويل ويعكــس الفهــم املشــرك  ــون ال ــا للقان ــرّف وفق شــاما ال يُع

ــواء  ــاد، س ــه املعت ــكان إقامت ــن م ــدا ع ــل بعي ــخص انتق ــول ش ح

داخــل حــدود البلــد الواحــد أو خــارج حــدود دوليــة، بصفــة 

مؤقتــة أو دامئــة وألســباب متنوعــة. ويضــّم هــذا املصطلــح عــددا 

ــة  ــي العال ــة وه ــّدد بدقّ ــخاص تح ــة لألش ــات القانوني ــن الفئ م

ــل  ــة مث ــة قانوني ــم بصف ــة تنقاته ــدة وأشــخاص تحــّدد نوعي الواف

ــدويل  ــون ال ــدد القان ــن ال يّح ــن واألشــخاص الذي ب ــن املهرَّ املهاجري

تعريفــات لوضعياتهــم أو لوســائل تنقاتهــم مثــل الطــاّب الدوليــن 

ومــن أجــل تحقيــق هــدف تجميــع البيانــات حــول الهجــرة، تعــرّف 

ــة »املهاجــر  ــة واالجتاعي ــم املتحــدة للشــؤون االقتصادي إدارة األم

ــادة” (  ــه املعت ــد إقامت ــّر بل ــخص يغ ــه “ أي ش ــى أنّ ــدويل« ع ال

إدارة األمــم املتحــدة للشــؤون االقتصاديــة واالجتاعيــة، توصيــات 

حــول 1998 ) الفقــرة 32 ) اإلحصائيــات املتعلقــة بالهجــرة الدوليــة، 

ــة 1. املراجع

هــذا التقريــر ال يأخــذ بعــن االعتبــار إالّ ‘املهاجريــن الدوليــن” يف 

ليبيــا وفقــا لتعريفهــم أعــاه. 
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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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