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Disclaimer: DTM’s Event Tracker is sourced through DTM staff and partners and is triangulated with data collected through DTM’s Flow Monitoring and Mobility Tracking components. All data reported 
in the Event Tracker is considered as reported and is validated in all final reports published by Flow Monitoring and Mobility Tracking.

وح. تعت�ب جميع البيانات الواردة بمراقب  ز ز بمصفوفة تتبع ال�ز ي رصد تدفق الهجرة وتتبع التنقل الخاصت�ي
كاء المصفوفة مصادر معلومات مراقب األحداث ويتّم التثّبت من صّحتها من عّدة مصادر ع�ب أدا�ت وح و�ش ز تنويه: يمّثل موظفو مصفوفة تتبع ال�ز

ي تصدر عن رصد تدفق الهجرة و عن تتّبع التنّقل. ي جميع التقارير النهائية ال�ت
األحداث منقولة وُمثبتة �ز

نزاع/ اشتباكات
بلدية

المفتاح
طرابلس)العاصمة(

أحداث مّتصلة بالمهاجرين
ز أحداث مّتصلة بالنازح�ي

ية  ر لنا نقال شامال ألنماط التنقل الب�ش
ّ
ي توف وح مجموعة من األدوات ال�ت ز عّد مصفوفة تتبع ال�ز وح الخاص بالمنظمة الدولية للهجرة ليبيا. وتُ ز وع مصفوفة تتبع ال�ز يمثل مراقب األحداث جزءا من م�ش

ق بتحديثات تنّقالت السكان 
ّ
ز داخليا والعائدين والمهاجرين خاّصة فيما يتعل بليبيا. ويمثل مراقب األحداث أداة نصف شهرية تجمع معلومات من عّدة مصادر وبكامل أرجاء ليبيا تخّص النازح�ي

.www.globaldtm.info/libya المرتبطة الناتجة عن إغالق الحدود وإنشاء مسارات جديدة. ولإلّطالع عىل مزيد من التقارير وعىل قاعدة البيانات تفضلوا بزيارة

درنة

خليج السدرة 

ي شيحا )القلعة(. 
ي المغار و�ز

ي وسط المدينة �ز
ال زالت االشتباكات متواصلة �ز

ي أصبحت آمنة.  ي المناطق ال�ت
وقد عادت قرابة 3,390 أ�ة إىل منازلها �ز

ين من نفس  ي يوم 14 يونيو استمرت إىل اليوم الواحد والع�ش
ي الميناء النفطي بخليج السدرة �ز

اندلعت اشتباكات �ز
ز أ�ة  ز إىل راس النوف وخمس�ي يقة ومائة أ�ة من مطراف�ي ون أ�ة من عقيلة إىل ال�ب الشهر. وقد نتج عنها نزوح ع�ش

أخرى من راس النوف إىل بن جواد. وقد عادت جميع األ� النازحة إىل مساكنها بحلول يوم 22 يونيو.


