
يف ظل تسارع وترية انتشار كوفيد-19 يف شامل أفريقيا، ال شك أن هذا الوباء يؤثر ليس فقط عىل الالجئني واملهاجرين بل أيضا 
عىل أمناط ودوافع أوسع نطاقا للهجرة املختلطة إىل ليبيا و خاللها. أعلنت ليبيا عن أول حالة مسجلة يف 24 مارس. وحتى 13 
أبريل ارتفع العدد إىل 26 من إجاميل 535 اختبارا تم إجراؤها. ونظرا ملحدودية االختبارات املتوفرة، فمن املرجح أن يكون الرقم 
املعلن للحاالت عبارة عن تقديرات فقط مع بعض التحفظ. عالوة عىل هذا، فإن الرصاع املتصاعد -وخاصة يف طرابلس وعىل 
امتداد الساحل الغريب- يعيق من قدرة الدولة عىل مجابهة هذا الوباء. إن فهم االحتياجات الخاصة فيام يتعلق بكوفيد-19 
التي تشتغل يف املجال اإلنسـاين  الجهات  تنقل، سيساعد  الذين هم يف حالة  الفهم والخربات املختلفة لألشخاص  ومستوى 
-وتحديدا من يعملون يف مجال الصحة وبرامج دعم سبل العيش- الذين يسعون لتقديم املساعدة لالجئني واملهاجرين يف ليبيا. 

ملفات املستجيبني 
إن األساس الرئييس لتحليل هذه اللمحة هو عدد 40 الجئا ومهاجرا الذين شملهم اإلستطالع يف الفرتة من 6 أبريل وحتى 13 
 )n=11( تليها غانا ،)n=12( أبريل 2020. وقد كانت الجنسيات األساسية لالجئني واملهاجرين الذين تم استجوابهم هي نيجريا
ثم بوركينا فاسو )n=5( والنيجر )n=4(. باإلضافة إىل جنسيات أخرى منها بنني وساحل العاج ومايل والسنغال والسودان. من 
هذا العدد 32 من الذكور و 8 إناث تراوحت أعامرهم بني 20 و 42. الغالبية العظمى من املستجيبني قالوا بأنهم مل يصلوا إىل 
وجهتهم املطلوبة )n=17( بينام 11 شخصا قالوا بأنهم وصلوا إىل نهاية رحلتهم )11 مل يعرفوا فيام إذا كانوا قد وصلوا إىل نهاية 

رحلتهم ، بينام رفض مستجيب واحد اإلجابة(.

يشعر غالبية الالجئني واملهاجرين بالقلق من إصابتهم بكوفيد-19
.فيام كلهم عدا  به  بأنهم قد سمعوا  إذا كانوا قد سمعوا بفريوس كورونا، أجاب جميعهم وعددهم 40  عند سؤالهم فيام 
بعون عددا من التدابري كالتباعد بني األشخاص ولبس القفازات. اثنان  شخص واحد قال بأنه رأى أناسا يترصفون بحذر أكرث ويتّ
وثالثون مستجيبا قالوا بأنهم موافقون أو موافقون بشدة مع هذه العبارة »أشعر بالقلق من اإلصابة بفريوس كورونا،« بينام 

13 مستجيبا وافقوا بشدة أو وافقوا عىل »أشعر بالقلق من نقيل للفريوس.«

ملحة من مرشوع 4Mi ملركز الهجرة املختلطة - شامل أفريقيا 
فهم آثار كوفيد-19 عىل الالجئني واملهاجرين يف طرابلس

الشكل 1. نظرة الالجئني واملهاجرين لطرق نقل فريوس كورونا

يتخذ جميع الالجئني واملهاجرين الذين شملهم اإلستطالع تدابري وقائية إضافية 
لحامية أنفسهم ضد كوفيد-19

قال جميع املستجيبني بأنهم اتخذوا تدابري وقائية لحامية أنفسهم وحامية مجتمعاتهم من نقل فريوس كورونا. 38 مستجيبا 
من بني الـ 40 قالوا بأنهم يقومون بغسل أيديهم أو استعامل املطهرات بصفة أكرب. وقال 32 مستجيبا بأنهم يضعون الكاممات 
ويرتدون القفازات. عالوة عىل ذلك، ذكر أغلب املستجيبني تجنب األماكن املزدحمة )n=27( وبقائهم يف املنزل واإللتزام بالعزل 

.)n=23( الذايت
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أشار معظم املستجيبني إىل قلة التحصل عىل العمل وإحتياجهم الحايل للمواد 
األساسية واملساعدة املالية

أفاد املستجيبون بأن هذا الوباء قد أثر عىل سبل كسب رزقهم وجودة الحياة يف طرابلس. وقد كانت قلة التحصل عىل العمل 
من أوىل مصادر القلق للذين تم سؤالهم )n=29(، تال ذلك نقص يف الحصول عىل االحتياجات األساسية )n=20(. إىل جانب 
ذلك، قال العديد من املستجيبني )19( بأنهم يشعرون بالقلق حيال الوضع الراهن وحول مستقبلهم الغري واضح. اتضح هذا 
من خالل مقابلة مع مخرب رئييس تم إجراؤها مع مهاجر من بوركينا فاسو يف طرابلس والذي قال بأن العديد: »خائفون من 
أن يطول الوضع أكرث مام قد يضطرهم إىل البقاء يف املنزل وبذلك لن يتمكنوا من العمل، فكيف سيديرون حياتهم؟«واعترب 
د 7 مستجيبني آخرين أيضا عىل تصاعد  التمييز أحد الحواجز الرئيسية التي تعيق دون التحصل عىل الرعاية الصحية، فيام أكّ

العنرصية والكراهية ضد األجانب وتأثريها عىل حياتهم اليومية.

الشكل 3. ما هي اآلثار األخرى التي تسببت بها األزمة عىل حياتك اليومية؟

أفاد الالجئون واملهاجرون بالعوائق املختلفة التي تحول بينهم وبني تحصلهم 
عىل الخدمات الصحية يف طرابلس

عندما سئل املستجيبون من الالجئني واملهاجرين يف طرابلس »إن ظهرت عليك أعراض فريوس كورونا واحتجت إىل الرعاية 
الصحية، هل بإمكانك الحصول عىل الخدمات الصحية اليوم؟«، أجاب أكرث من النصف بقليل )n=21( بأنه بإمكانهم ذلك، 
11 كانوا غري متأكدين، 6 رفضوا اإلجابة، و 2 قالوا بأنه ال ميكنهم الحصول عىل الخدمات الصحية. وحني تم سؤالهم عن أبرز 
املعوقات، اتضح بأن املعوقات األولية كانت عدم معرفتهم إىل أين يتوجهون )n=18(، التعرض للتمييز )n=16(، وأخريا مخاوف 

.)n=15( عىل أوضاعهم كمهاجرين

الشكل 2. ما هي املعوقات التي تحول دون الحصول عىل الخدمات الصحية؟
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حينام سِئلوا عاّم إذا كانوا بحاجة إىل مساعدة إضافية مبا أن فريوس كورونا قد بدأ باالنتشار، أجاب 29 من أصل 40 من الالجئني 
واملهاجرين بـ »نعم«. من هذا الرقم، جميعهم تقريبا )n=27( أشار بالحاجة إىل املساعدات األساسية عىل شكل ماء وغذاء 

.)n=26( ومسكن، كام أشاروا إىل حاجتهم إىل املساعدة املالية

الشكل 4. ما نوع املساعدة اإلضافية التي ميكن أن تستفيد منها؟

كام جرى التأكيد عىل الحاجة إىل املساعدات األساسية عىل شكل ماء وغذاء ومسكن من مخرب رئييس »يف طرابلس، من ضمن 
الذين أتحدث إليهم أشخاص كثريون يعيشون يف غرفة واحدة فأحيانا تجد 7 أشخاص يف مبيت مشرتك ، وقد يتحصلون عىل 10 

دنانري يف األسبوع لرشاء الطعام وجلبه لجميع من يف الغرفة، فالذي يتحصل عىل 10 دنانري ينفقها عىل الجميع.«

Co-funded by 
the European Union

مرشوع 4Mi و كوفيد-19
إن مبادرة آلية مراقبة الهجرة املختلطة )4Mi( هي منظومة جمع البيانات األولية ملركز مراقبة الهجرة املختلطة والتي 
تُعد وسيلة مبتكرة تساعد عىل ملء الفراغات املعرفية وإثراء السياسات واإلستجابة فيام يتعلق بطبيعة تحركات 
الهجرة املختلطة. يف األوقات العادية، يتم تسجيل وتوظيف املستجيبني وإجراء املقابالت معهم وجها لوجه، ولكن 
نظرا للوضع الراهن لوباء كوفيد-19، فقد تم تعليق املقابالت املبارشة وجها لوجه لجمع البيانات يف جميع البلدان. 

لقد استجاب مركز الهجرة املختلطة ألزمة كوفيد-19 عن طريق تغيري البيانات التي يقوم بجمعها وطريقة جمعها. 
فتوظيف املستجيبني يتم من خالل عدة آليات سواًء عن بعد أو عن طريق طرف ثالث: أما أخذ العينات فيتم عن 
طريق خليط من طرق اإلستهداف املحدد وما يعرف بتأثري كرة الثلج – اإلستهداف عن طريق املعارف -. هذا يعد 
إستبيان جديد حول آثار كوفيد-19 عىل الالجئني واملهاجرين وأيضا اآلن االستبيانات تُدار عن طريق الهاتف بواسطة 
مراقبني من مرشوع 4Mi يف غرب ورشق وشامل أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية. ال يجب استخدام النتائج املشتقة من 
العينات التي تم سؤالها كاستدالالت أو مؤرشات عىل  كل لالجئني واملهاجرين فالعينة متثيلية فقط. إن التحول إىل 
نظام التوظيف والتسجيل عن بعد وطريقة جمع البيانات عن بعد أيضا تؤدي إىل حاالت انحياز أو مخاطر محتملة، 
ومن غري املمكن تفاديها بالكامل. لهذا تم وضع تدابري إضافية للكشف والسيطرة -قدر اإلمكان- عىل االنحياز وكذلك 
لحامية البيانات الشخصية. لالطالع عىل املزيد من التحليالت والتفاصيل حول طريقة البحث يف مرشوع 4Mi، يرجى 

 www.mixedmigration.org/4mi :زيارة الرابط
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