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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 بن آدم 
سوا�ز

Project funded by
the European Union

ي الجفرة وأجدابيا خالل سنة
ن �ن ي هراوة بعد أن كانوا نازح�ي

 عاد ما يقارب 40 فردا إىل مساكنهم �ن
 2016؛ وتمّثل المواد العينية غ�ي الغذائية أبرز احتياجات هؤالء  العائدين إىل جانب إمكانية

 الحصول عىل المبالغ النقدية. ووصل عدد يقّدر بـ350 مهاجرا إىل هراوة من أجدابيا والجفرة والكفرة
ي نيته مواصلة السفر

 وقد جاء البعض منهم بحثا عن فرص لكسب الرزق فيما قدم البعض اآلخر و�ن
نحو وجهات أخرى

ي بن آدم والمناطق
ي سوا�ن

 وصل حواىلي 180 مهاجرا خالل شهر نوفم�ب بحثا عن فرص لكسب الرزق �ن
المجاورة لها. ن

الجفرة 
ي يوم 5 نوفم�ب والذي شّنه مقاتلون متطرفون مشتبه

 عقب الهجوم الذي شهدته مدينة الفقهاء �ن
 فيهم، غادر قرابة 320 فردا مساكنهم نحو المدن القريبة مثل هون ووادن وسوكنه. وقّدمت

. ن رين خالل شهر نوفم�ب ي مساعدات موّجهة إىل السكان المت�ن
ي المجال اإلنسا�ن

الجهات الفاعلة �ن

www.globaldtm.info/libya.

أبو سليم 
ي طرابلس

 حواىلي 50 أرسة عادت إىل أبو سليم من الزنتان )حيث كانت نازحة منذ وقوع االشتباكات �ن
ي منازلها السابقة. ووصل عدد ال يقّل عن 3.800 مهاجر إىل أبو

 سنة 2014(. وهي اآلن تسكن �ن
؛ منهم من جاء ألّول مرة إىل البلدية بحثا عن فرص لكسب الرزق ومنهم من  سليم خالل شهر نوفم�ب

. ن ي شهر سبتم�ب
عاد ليستأنف عمله السابق قبل تصاعد األعمال العدائية �ن

بلدية

المفتاح

أحداث مّتصلة بالمهاجرين

ن أحداث مّتصلة بالنازح�ي

أحداث مّتصلة بالعائدين

 1  -  30   نوفم�ب

أبو سليم 
العجيالت 

هراوة 

سواين بن آدم 

الزنتان 

الجفرة 

صرباته 

ي حاجة إىل المساعدات من المواد العينية غ�ي الغذائية و المواد العينية الغذائية.ن
قرابة 20 أرسة �ن

العجيالت  

اته نحو المجتمعات المحلية ي ص�ب
 خالل شهر نوفم�ب ، غادرت ما ال يقّل عن 30 أرسة مساكنها �ن

ي  وقت الحق من نفس الشهر فور استقرار األوضاع األمنية. ن
القريبة لتعود �ن

اته  ص�ب

م أغلبيتهم مواصلة ن ي التقرير ويع�ت
ة المشمولة �ن  وصل حواىلي  300 مهاجر إىل الزنتان خالل الف�ت

 السفر نحو وجهات أخرى.ن

الزنتان

هراوة

.


