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ن  تتّبع تنّقل النازح�ي
 أداة تتبع األحداث

وح. تعت�ب جميع  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 ل موظفو مصفوفة تتبع ال�ز

ّ
تنويه: يمث

ل.
ّ
ي تصدر عن رصد تدفق الهجرة و عن تتّبع التنق

ي جميع التقارير النهائية ال�ت
البيانات الواردة بمراقب األحداث منقولة وُمثبتة �ز

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

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

 �ن
  عن إغالق الحدود وإنشاء مسارات جديدة. ولإلّطالع عىل مزيد من التقارير وعىل قاعدة البيانات تفضلوا بزيارة

ي الغذاء والمالبس.ن
ن . وتتمثل أهم احتياجاتهم �ن غادر 15 فردا من سوق الخميس نحو زلي�ت
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تاجوراء
ة المشمولة بهذا التحديث، وقد عادت 250 أرسة إىل مساكنها  ظل الوضع عىل هدوئه خالل الف�ت
ي سبتم�ب وعجزت عن

ي اندلعت �ن ي تاجوراء نتيجة لالشتباكات ال�ت
 بينما ال زالت 13  أرسة نازحة �ن

ي لحقت بمساكنها.ن ار البالغة ال�ت العودة بسبب األ�ن

ي بن آدم خالل شهر أكتوبر أثناء عبورهم إىل مناطق أخرى.ن
وصل ما يقّدر بــ 700 مهاجرا  إىل سوا�ن

ي سادت المنطقة خالل ن زارة مع استمرار حالة الهدوء ال�ت ي ع�ي
 عاد قرابة 950 فردا إىل مساكنهم �ن

 شهر أكتوبر.ن

 وصل حواىلي 900 مهاجرا  إىل الجفرة خالل شهر أكتوبر؛ وقد جاء أغلبهم للعمل الموسمي وللعبور
إىل  مناطق أخرى.ن

ي المنطقة. وتتمّثل احتياجاتهم
 عاد قرابة 365 فردا إىل درنة خالل شهر أكتوبر مع استقرار الوضع �ن

ي نالغذاء والمواد العينية غ�ي الغذائية فضال عن توف�ي األدوية لهم والحماية.ن
�ن

www.globaldtm.info/libya.

ي تحتاج إىل مأوى وإىل ي أبو سليم من بينهم بعض األرسال�ت
 عاد قرابة 9.925 فردا إىل مساكنهم �ن

ر مساكنها. وباإلضافة إىل ذلك، عاد حواىلي 3.000 مهاجر ّ  مساعدات عينية غ�ي غذائية نظرا إىل ت�ن
إىل أبو سليم عقب انتهاء االشتباكات.ن

ر
ّ
ي المنطقة نظرا إىل محدودية توف

ه لن تب�ت جميعها �ن
ّ
 عادت حواىلي 170 أرسة  إىل تاورغاء غ�ي أن

ي طريق عبورهم
ن 500 و 1000 مهاجر إىل تاورغاء �ن واح ب�ي  الخدمات األساسية بها. ووصل عدد ي�ت

ة المشمولة بالتقرير.ن إىل مناطق أخرى خالل الف�ت

بلدية

المفتاح

أحداث مّتصلة بالمهاجرين

ن أحداث مّتصلة بالنازح�ي

أحداث مّتصلة بالعائدين

 1  -  31  أكتوبر
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