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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

ب 
ّ
نزح ما يقارب من 30 فردا من سبها إىل نالوت لتقل

ي 
�ز احتياجاتهم  وتتمّثل  بمدينتهم.  ي  األم�ز الوضع 

توف�ي حليب األطفال والمواد الغذائية والمستلزمات 
الطبية والمساكن.

بنغازي

مرصاتة

نتيجة االشتباكات  25 فردا من سبها إىل كاباو  نزح 
لديها.  باستضافتهم  المحلية  األ�  قامت  وقد 
األطفال  حليب  توف�ي  ي 

�ز احتياجاتهم  وتتلّخص 
والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

 عادت 170 أ�ة أخرى إىل مساكنها بالمناطق 
أ�  نزوح  يستمّر  ز  ح�ي ي 

�ز آمنة  أصبحت  ي  ال�ت
نالوتأخرى.

المعمورة مع تحّسن  75 فردا إىل  عاد ما يقارب من 
األفراد  هؤالء  كان  وقد  هناك.  األمنية  الوضعية 
وتتمثل  البلدية.  نفس  من  أخرى  مناطق  ي 

�ز ز  نازح�ي
نظرا  المساكن  توف�ي  ي 

�ز األولوية  ذات  احتياجاتهم 
ار بالغة. إلصابة مساكنهم األصلية بأ�ز

ي وليد. وينحدر  وصل 4.000 مهاجرإىل مرصاته ع�ب الجفرة وأوباري وب�ز
يا وأثيوبيا وبنغالدش وتشاد.  أصل أغلبيتهم من السودان وإري�ت

نتيجة  بنغازي  إىل  درنة  من  أ�ة   45 نزحت 
االشتباكات. وأقاموا بمساكن مستأجرة أو لدى 
المواد  توف�ي  ي 

�ز احتياجاتهم  وتتمثل  أقاربهم. 
الغذائية وغ�ي الغذائية والرعاية الصحية. 

درنة

كاباو

الماية

أحداث مّتصلة بالعائدين

األمنية  الظروف  تحّسن  إثر  العزيزية  إىل  طرابلس  من  أ�ة   40 عادت 
ي 

رة و�ز ي ترميم مساكنهم المترصز
ز احتياجاتهم األساسية  �ز

ّ
ك بالمنطقة. وت�ت

ومستلزمات  والمالبس  األغطية  مثل  الغذائية  غ�ي  والمواد  األثاث  توف�ي 
ب. التنظيف والماء الصالح لل�ش

ي الزنتان وترهونة إىل منازلها  عادت 400 أ�ة من بلدي�ت
ي توف�ي المواد 

ي أبو سليم. وتتمثل أبرز احتياجاتهم �ز
�ز

الغذائية وغ�ي الغذائية عىل غرار األثاث واألغطية.

الزاوية جنوب

العزيزية
أبو سليم

سبها

ي القطرون ومرزق إىل سبها. وقد عاد البعض منهم  عاد 535 فردا من بلدي�ت
إىل مساكنهم األصلية فيما استأجر البعض اآلخر منازال  ليقيم فيها. وتتضمن 

احتياجاتهم ذات األولوية توف�ي المواد غ�ي الغذائية والمسكن واألدوية.

بلغنا، وصل حواىلي 1.700 مهاجر  وافدين  لما  وفقا 
وماىلي  يا  ونيج�ي والنيجر  والتشاد  السودان  من  أساسا 

وأثيوبيا والصومال إىل بلدية الزاوية جنوب.


