مراقب أحداث النزوح  -تحديث نصف شهري
 09أغسطس –  28أغسطس 2017

العجيالت

درنة
يوم  09اغسطس ،وضع
الجيش الوطني الليبي قيودا على
التنقل حول درنة .ويجب على
المقيمين بها طلب تصريح من
الجيش للدخول إلى درنة أو
للخروج منها.

سرت
األسر العائدة إلى سرت
ترجع إلى تاجوراء وعين
زارة مجددا في يوم 9
أغسطس .وتمثل المواد
الغذائية أهم احتياجات هذه
األسر.

بنغازي
تستمر االشتباكات في
محلة اخريبش بين الجيش
و الجماعات المسلحة من
يوم  15اغسطس.

الكفرة

حدوث اشتباكات في يوم  25أغسطس.
أسفرت هذه االشتباكات عن قتيلين
مدنيين.

الجفرة
وردنا هجوم داعش على
محلة الفقهاء في يوم
 24أغسطس .أسفر هذا
الهجوم عن  11قتيل
مدني.

أدت االشتباكات التي
وقعت بمحلة جنان عطية
يوم  14أغسطس إلى
نزوح بين  25و30
أسرة إلى محلتي النصر
والجديدة .وقد عادت
أغلب األسر إلى منازلها
باستثناء ستة أسر الزالت
تنتظر إصالح األضرار
التي لحقت بيوتها .وتمثل
المواد غير الغذائية أهم
احتياجات هذه األسر.

الخمس

وصول  102مهاجرا من
بلدية زليتن إلى بلدية الخمس
يوم  20أغسطس .وقد
كانت إيطاليا تمثل الوجهة
المقصودة لهؤالء المهاجرين.
وهم اآلن متواجدون بمركز
إيواء الخمس.

المفتاح

طرابلس(العاصمة)
بلدية
نزاع /اشتباكات
وجود عائدين
وجود نازحين
أحداث متّصلة بالمهاجرين

يمثل مراقب األحداث جزءا من مشروع مصفوفة تتبع النزوح الخاص بالمنظمة الدولية للهجرة ليبيا .وتُع ّد مصفوفة تتبع النزوح مجموعة من األدوات التي توفّر لنا نقال شامال ألنماط
صة في ما يتعلّق
التنقل البشرية بليبيا .ويمثل مراقب األحداث أداة نصف شهرية تجمع معلومات من عدّة مصادر وبكامل أرجاء ليبيا
ّ
تخص النازحين داخليا والعائدين والمهاجرين خا ّ
ّ
ولإلطالع على مزيد من التقارير وعلى قاعدة البيانات تفضلوا بزيارة
بتحديثات تنقّالت السكان المرتبطة الناتجة عن إغالق الحدود وإنشاء مسارات جديدة.
.www.globaldtm.info/libya

تنويه :يمثّل موظفو مصفوفة تتبع النزوح وشركاء المصفوفة مصادر معلومات مراقب األحداث ويت ّم التثبّت من صحّتها من عدّة مصادر عبر أداتي رصد
تدفق الهجرة وتتبع التنقل الخاصتين بمصفوفة تتبع النزوح .تعتبر جميع البيانات الواردة بمراقب األحداث منقولة و ُمثبتة في جميع التقارير النهائية التي
تصدر عن رصد تدفق الهجرة و عن تتبّع التنقّل.

