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مزود معلومات رئييس

متت مقابلتهم

نازحا يف ليبيا
منهم قد نزحوا بسبب التهديد/ الخوف من النزاع العام ومن وجود 

الجامعات املسلحة

عائدا يف ليبيا

من النازحني يعيشون يف مساكن 

يتولون دفع إيجارها بأنفسهم

منهم يعيشون يف مساكنهم

األصلية.
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التغيريات  السياق
سبتمرب  شهري  بني  أجريت  التي  البيانات  لتجميع  والعرشين  الثانية  الجولة  نتائج  التقرير  هذا  يربز 

العائدين يف ارتفاع مستمّر خالل الفرتة املشمولة  لنا، فإّن عدد  وأكتوبر من سنة 2018. وكام يتجّل 

بالدراسة حيث بلغ إجاميل 403.973 عائدا )بزيادة قدرت بـ21.756 فردا(. وقد ساهمت حركة العودة 

إىل درنة يف هذا االرتفاع بشكل كبري  نتيجة تحّسن الظروف األمنية فيها إذ سّجلنا عودة 4.137 أرسة 

جديدة إىل درنة )قرابة 20.688 فردا( خالل الجولة الثانية والعرشين. أّما عن عدد النازحني املسّجل 

خالل هذه الجولة فقد أحصينا نزوح 187.423 فردا يف ليبيا. 

 وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، تصاعدت االشتباكات يف طرابلس بسبب املعارك التي نشبت يف الفرتة 

ما بني 26 أغسطس و24 سبتمرب 2018 بني جامعات مسلّحة مختلفة والتي أّدت إىل نزوح ما ال يقّل 

عن 5.065 أرسة.  وبعد انتهاء  هذه املعارك، عادت نسبة 84 يف املائة من النازحني عل امتداد ستة 

أسابيع الحقة. الرجاء االطالع عل الصفحتني السادسة والسابعة للحصول عل املزيد من التفاصيل فيام 

يخّص أزمة طرابلس وحركة العودة التي تبعتها إثر اتفاق األطراف املتنازعة عل وقف إطالق النار يف 

يوم 23 سبتمرب. 

الرجاء األخذ بعني االعتبار أّن النزوح من طرابلس قد حدث خالل فرتة تجميع البيانات الخاصة بالجولة 

22 وأّن حاالت العودة التالية جرت بعد االنتهاء من تجميع البيانات األساسية يف نهاية شهر أكتوبر. 

وسوف نتطرّق إىل أحداث النزوح والعودة الخاّصة بطرابلس خالل الجولة الـ23.  وبإمكانكم االطالع 

عل مزيد من املعلومات يف التحديثات الرسيعة التي تصدرها املصفوفة عرب موقع 

. www.globaldtm.info/libya 

واملياه  الغذائية  غري  العينية  املواد  توفري  يف  ليبيا  يف  العائدين  للسكان  الرئيسية  االحتياجات  متثلت 

السكان  منه  يشكو  تحديا  العمومية  الصحية  الخدمات  وظلّت  هذا  لهم.  الصحي  الرصف  وخدمات 

النازحون والعائدون فضال عن املجتمعات املستضيفة، إذ أّن ما يقارب نصف عدد املرافق العمومية ال 

تعمل بصفة كاملة. وسّجلنا أيضا وجود مدارس مترضرة ومدّمرة يف 29 بلدية. 

وسيقّدم هذا التقرير تفاصيل أكرث عن الجداول الزمنية للنزوح والعودة وعن مناطق األصل واإلقامة 

وأنواع املساكن  واالحتياجات. 

ملحة عاّمة

النازحون

العائدون

الجولة 20الجولة 19 

250,000

500,000

الجولة 22 الجولة 21
أكتوبر أغسطس يونيو 2018أبريل 2018



FEB - MAR 2018

LIBYA
IDP REPORT

 2018 كتوبر  أ  - سبتمرب 

ليبيا
 تقرير عن النزوح

+216 29 994 884  www.globaldtm.info/libyadtmlibya@iom.int

الكفرة

مرزق

اجدابيا

سرت

الجفرة

نالوت
طبرق

غات

وادى الشاطئ

اوباري

الجبل الغربي

مصراته

درنه

سبها

المرج

بنغازي

زوارة
المرقب

الجبل االخضر

ارة
لجف

ا

الزاوية

طرابلس

الكفرة

مرزق

اجدابيا

سرت

الجفرة

نالوت
طبرق

غات

وادى الشاطئ

اوباري

الجبل الغربي

مصراته

درنه

سبها

المرج

بنغازي

زوارة
المرقب

الجبل االخضر

ارة
لجف

ا

الزاوية

طرابلس

 5

أبرز التغيريات الطارئة عىل مستوى البلدية

زيادة ب20.688 فرد يف 

عدد العائدين يف درنة

انخفاض يف عدد 

النازحني يف سبها

بـ 2.100 فرد 

21.350 فردا عادوا إىل طرابلس 

بعد انتهاء االشتباكات
 فردا نزح خالل اشتباكات

  طرابلس

العائدون

زيادة يف عدد العائدين

 يف صرباته بـ 190 فرد

 

خاصيات النازحني والعائدين 

النازحون

انخفاض بـ 1.925 فرد يف 

عدد النازحني يف أجدابيا

25.325 

 الرجاء األخذ بعني االعتبار أّن حاالت النزوح والعودة املرتبطة باالشتباكات التي حدثت يف  طرابلس قد تم تحديدها من خالل أداة تتبع األحداث الطارئة الخاصة مبصفوفة تتبع النزوح يف ليبيا ومل يقع تضمينها يف مجموعة بيانات  الجولة 22 ألّن بعضها قد حدث بعد استكامل.

www.globaldtm.info/libya .تجميع البيانات يف املناطق املعنية. ولالطالع عىل مزيد من املعلومات املتعلقة بتحديثات أداة تتبع األحداث والتحديثات الرسيعة، الرجاء زيارة موقع
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النزوح الداخيل يف طرابلس 

اثر اندالع االشتباكات بني الجامعات املسلحة يف طرابلس يف 26 أغسطس، 

نزحت ما ال يقل عن 5.065 أرسة )حوايل  25.325 فردا( إىل بني وليد 

األرس  أصل  وينحدر  طرابلس.  منطقة  من  أخرى  وبلديات  وترهونة  

النازحة من األحياء املتأثّرة من النزاع يف جنوب طرابلس مبا فيها عني زارة 

وصالح الدين وقرص بن غشري وطريق املطار إىل جانب خلّة الفرجان. 

ومتكث أغلب األرس النازحة مع أقاربها يف مساكن خاّصة بينام تتجّمع 

قرابة 180 أرسة بصفة مؤقتة يف املدارس واملالجئ الجامعية املوجودة    

يف منطقة طرابلس.   ومن أبرز احتياجات هذه األرس نذكر املواد الغذائية 

الغذائية والتدخالت الصحية إىل جانب خدمات الرصف الصحي.  وغري 

وقد انطلقت عملية إيصال املساعدات اإلنسانية إىل املدارس بعد فرتة 

املناطق  إىل  كذلك  املساعدات  وقٌدمت  إليها  األهايل  نزوح  من  وجيزة 

الحرضية من طرابلس التي حّددنا وجود حاالت فيها تستوجب تدّخالت 

إنسانية عاجلة.

املتحاربة  األطراف  إليه  توّصلت  الذي  الّنار  اتفاق وقف إطالق  وإبّان   

طرابلس  يف  تدريجيا  األوضاع  توتّر  حّدة  تراجعت  سبتمرب،   24 يوم  يف 

وتحّسنت ظروف املناطق املجاورة لها يف شهر أكتوبر بصورة ملحوظة.

 املناطق املتأثرة بالنزاع مبينة باللون األحمر يف الخريطة

 التسميات املستخدمة واملواد املعروضة يف هذه الخريطة ال تعني بالرضورة التعبري ع نآراء أي طرف وخاّصة  األمم املتحدة )واملنظمة الدولية للهجرة(فيام يخص  الوضعية القانونية ألي بلد، أو إقليم،

مدينة، موقع أو لسلطات هذا البلد، أو فيام يخّص تعيني الحدود الجغرافية له

 مواقع أخرى خارج طرابلس نزحت منها األرس: الرحيبات )10 أرس(، السبيعة )10 أرسة(، نالوت )10 أرس( ، جادو )10 أرس(، مرصاته )15 أرسة( ، ظاهر الجبل )15 أرسة(  

  ،  العزيزية )17 أرسة(، براك )20 أرسة(، الزنتان )23 أرسة(، رصمان )25 أرسة(، غريان )25 أرسة(، الزهراء )35 أرسة(، قرص األخيار )35 أرسة(، بنغازي )40 أرسة(، زلينت )40

 أرسة(، مسالته )40 أرسة(، الزاوية )45 أرسة(، رست )45 أرسة(، صرباته )50 أرسة( ، بني وليد )180 أرسة(، الخمس )250 أرسة(، ترهونة )895 أرسة(.  ر

 الرجاء األخذ بعني االعتبار أّن أحداث النزوح التي ذكرت سابقا قد وردت يف أداة تتبع األحداث الطارئة يف ليبيا الخاّصة مبصفوفة تتبع النزوح ومل نذكرها يف مجموعة بيانات الجولة الـ22 ألّن بعضها قد حدث بعد استكامل تجميع بيانات الجولة يف املناطق

 .www.globaldtm.info/libya   املعنية. ولالطالع عىل مزيد من املعلومات املتعلقة بتحديثات أداة تتبع األحداث والتحديثات الرسيعة، الرجاء زيارة موقع
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عودة النازحني إىل طرابلس  

سّجلنا عودة ما ال يقّل عن 4.270 أرسة نازحة خالل األسابيع الستة التي تلت وقف 

القتال بتاريخ 24 سبتمرب. 

وقد شهدت األحياء املتأثرة من  النزاع يف جنوب طرابلس  وخاّصة منطقتي أبو سليم 

وعني زارة املكتظتني بالسّكان. 

أبو سليم: عودة 1.890 أرسة تقريبا )9.450 فرد( خالل شهري سبتمرب وأكتوبر.

عني زارة )وخلّة الفرجان واألحياء املجاورة(: عودة حوايل  2.070 أرسة تقريبا )10.350 

فرد( .

تاجوراء: عودة ما ال يقّل عن 310 أرسة )1.550 فرد( إىل تاجوراء من بلدية ترهونة 

ومن مواقع أخرى بعد انتهاء املعارك. 

 أرسة عائدة  4.270

 حوايل

 فردا 21.350

 الرجاء األخذ بعني االعتبار أّن أحداث العودة التي ذكرناها سابقا قد جرت باملواقع املعنية بعد انتهاء تجميع البيانات الخاصة بالجولة 22 وبالتايل فهي غري مذكورة يف هذا التقرير. وقد أحصينا عدد العائدين من خالل أداة تتبع الحاالت الطارئة الخاصة مبصفوفة تتبع النزوح. ولالطالع عىل مزيد من املعلومات

.www.globaldtm.info/libyaاملتعلقة بتحديثات أداة تتّبع األحداث والتحديثات الرسيعة، الرجاء زيارة موقع
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خالل هذه الجولة، تم تحديد وجود نسبة %45 من النازحني داخليا يف غرب ليبيا. يف حني ُوجدت نسبة %30 منهم يف الرشق و%25 يف الجنوب. وكانت 

بنغازي أبرز منطقة يتواجد فيها النازحون) 25.665 نازحا( )تليها سبها )21.005 نازحا(. ) راجع  الخريطة 1 للتعرّف عل عدد النازحني يف كّل منطقة(.

أبرز عرش بلديات يقيم بها النازحون 

أبرز عرش بلديات شهدت عودة

 2018 كتوبر  أ  - سبتمرب 

ليبيا
تقرير عن النزوح مواقع وجود النازحني والعائدين

العائدون

النازحون

يُعزى االرتفاع املالحظ يف عدد العائدين خالل هذه الجولة إىل موجة العودة التي شهدتها بلديّات بنغازي ورست وأوباري خالل مدة تجميع 

البيانات. وقد أحصينا نسبة %51  من جملة العائدين يف رشق ليبيا  ونسبة %42 أخرى يف غرب البالد، بينام توزعت نسبة الـ%8 املتبقية يف 

الجنوب.
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النازحون العائدون

 2018 كتوبر  أ  - سبتمرب 

ليبيا
خريطة 1: مواقع وجود النازحني والعائدين تقرير عن النزوح
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 2018 كتوبر  أ  - سبتمرب 

ليبيا
مواقع وجود النازحني والعائدين تقرير عن النزوح

نسبة النازحينعدد األسر النازحةعدد النازحين الوجھةبلدية األصل

%49            23,075         4,647بنغازي 
%25            11,675         2,317مصراتھ

%5              2,407            480سوق الجمعة
%3              1,500            300أبو سلیم
%3              1,180            236البیضاء

%15              7,123         1,391بلدیات أخرى
العدد اإلجمالي  9,371         46,960            100%

%31              8,275         1,655أجدابیا
%11              3,075            655سرت

%10              2,750            550أبو سلیم
%9              2,300            460جنزور

%8              2,090            415بنغازي 
%31              8,430         1,676بلدیات أخرى

العدد اإلجمالي  5,411         26,920            100%
%31              3,415            683الكفرة

%18              1,970            394بني ولید
%8                 845            169مرزق
%7                 835            167سبھا

%6                 700            140الغریفة
%30              3,393            651بلدیات أخرى

العدد اإلجمالي  2,204         11,158            100%

 بنغازي

 مصراتھ

 أوباري

نسبة النازحينعدد األسر النازحةعدد النازحين الوجھةبلدية األصل

%20              1,985            397أجدابیا
%14              1,385            277سبھا

%8                 835            141الخمس
%6                 605            121بني ولید

%6                 575            115سرت
%45              4,492            893بلدیات أخرى

%100              9,877         1,944العدد اإلجمالي
%30              2,090            418مرزق

%28              2,000            400القطرون
%13                 940            188أوباري
%10                 710            142زلیتن

%4                 280              56سوق الجمعة
%15              1,050            211بلدیات أخرى

%100              7,070         1,415العدد اإلجمالي

 سرت

سبھا
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مثّل تدهور الوضعية األمنية أهم األسباب التي دعت أغلبية النازحني )%92( إىل نزوحهم )أنظر إىل الرسم 

البياين 3(. وباإلضافة إىل ذلك، فقد نزحت ما نسبته %23 نتيجة تدهور الوضعية االقتصادية ونسبة 23% 

أخرى من جرّاء نقص الخدمات األساسية. واختارت نسبة %8 أخرى أن تتوّجه إىل بلديات أخرى بسبب 

عوامل أخرى. . 

دوافع النزوح الداخيل والعودة

 2018 كتوبر  أ  - سبتمرب 

ليبيا
حركة النزوح والعودة    تقرير عن النزوح

 دوافع النزوح الداخيل الرئيسية  )ميكن أن يختار املستطلعون أكرث

من اختيار( ا

يف   69 إىل  بالنسبة  األكرب  الجذب  عامل  املقصد  مجتمعات  يف  أفضل  أمنية  ظروف  وجود  مثّل 

املائة من النازحني، فيام كان وجود األقارب والعالقات االجتامعية والثقافية ثاين أهم عامل جذب 

من   32% لنسبة  جذب  عنرص  األساسية  الخدمات  توفّر  وشّكل  املائة(.  يف   52 )لنسبة  للنازحني 

النازحني بينام نزحت نسبة %24  إىل مناطق محددة إلمكانية الحصول عل املساعدات اإلنسانية 

فيها. واختارت نسبة %39 أخرى وجهات معينة  لوفرة فرص كسب الرزق فيها.

 أبرز عوامل جذب النازحني إىل املحالت
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أظهرت بيانات الجولة الـ22 أّن األطفال )أقّل من 18سنة( ميثلون نسبة 50 % من إجاميل 

عدد النازحني. كام ميثل البالغون )بني 19 و59 سنة( نسبة %41 من النازحني ومل تتجاوز 

نسبة األفراد األكرب سنا )أكرث من 60 سنة( 9% . 

 مثل الذكور نسبة %49 من عينة السكان يف كل الفئات العمرية، فيام بلغت نسبة اإلناث  

.51%

 50%

17-0 سنة

%9

+60 سنة

%51   %49

ن وفقا لفئاتهم العمرية تقسيم االنازح�ي

النازحون

%41

18-59 سنة

 2018 كتوبر  أ  - سبتمرب 

ليبيا
الرتكيبة الدميغرافية للّنازحني والعائدين تقرير عن النزوح
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Rented
accommodation

(self-pay)

Host families
who are
relatives

In Informal
Settings (e.g.
tents, caravans,

makeshift
shelters)

In unfinished
buildings

OtherRented
accommodation
(paid by others)

Other public
buildings

Host families
who are not

relatives

In deserted
resorts

SchoolsSquatting on 
other people’s 
properties (e.g. 
in farms, flats, 

houses)



تعيش نسبة %69 من النازحني يف مساكن خاصة مستأجرة  بينام تأوي نسبة %6 مساكنا عمومية أو مخيامت غري نظامية. وتسكن 

نسبة%4  يف أنواع أخرى من املساكن )أنظر إىل الجدول أدناه(.

وتبنّي الخريطة رقم 3 توزيع النازحني يف املساكن العمومية واملساكن الخاصة حسب املناطق يف بليبيا. وتعيش نسبة %79 من النازحني 

يف املدارس أو املباين العمومية األخرى.  بينام تسكن ما نسبته %10 لدى أقارب لها ويتوىل آخرون دفع قيمة إيجار مساكن ما نسبته2%  

من النازحني. أما النسبة املتبقية )%3(، فتسكن يف مباين  مهجورة.

نسبة العائدين الذين يعيشون         

يف مساكنهم األصلية

%84

 2018 كتوبر  أ  - سبتمرب 

ليبيا
تقرير عن النزوح مساكن النازحني والعائدين

%69

%10
%6%5

يف مساكن مهجورة دون مساكنيف مساكن مستأجرة يف مساكن عموميةأخرىيف مباين غري مكتملةيف مساكن غري نظامية مع عائالت مستضيفة   مساكن استوىل عليها
الغري

 ?

%4%1%6 %0 %3

 أنواع املساكن
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خريطة : أنواع مساكن العائدين  
 2018 كتوبر  أ  - سبتمرب 

ليبيا
تقرير عن النزوح

ةنرد يزاغنب   

189,025

ترس  

سلبارط  

هتارصم  

11,765

بقرملا  

ةيوازلا  

ةراوز  

ةرافجلا  

يبرغلا لبجلا  
تولان  

ئطاشلا يداو  

يرابوأ  

تاغ   
قزرم   

76,085

27,685

12,057

34,18

4,625

2,310

1,735

930

656

365

210

502

1,680

اهبس  

13,360

7,065

ةرفكلا  

500

ايبادجأ  

93% ��صألا نكسملا  
6% رجأتسم نكسم  
1% ىرخأ ن�اسم  

87% ىرخأ ن�اسم  
13% ��صألا نكسملا  

84% رجأتسم نكسم  
16% ��صألا نكسملا  

85% ��صألا نكسملا  
12% رجأتسم نكسم  

1% ��ا�م ةروجهم �  
1% راج�إلا عفد نود ،ةف�ضتسم �أ عم  
1% نكسم نود  

95% ��صألا نكسملا  
5% رجأتسم نكسم  

73% رجأتسم نكسم  
27% راج�إلا عفد نود ،ةف�ضتسم �أ عم  

96% ��صألا نكسملا  
2% رجأتسم نكسم  
2% ��ا�ملا وأ سرادملا� ىرخألا ة�مومعلا �  

73% رجأتسم نكسم  
27% راج�إلا عفد نود ،ةف�ضتسم �أ عم  

51% رجأتسم نكسم  
49% راج�إلا عفد نود ،ةف�ضتسم �أ عم  

90% راج�إلا عفد نود ،ةف�ضتسم �أ عم  
10% رجأتسم نكسم  

100% ��صألانكسملا

48% راج�إلا عفد نود ،ةف�ضتسم �أ عم  
44% رجأتسمنكسم  

8% ��صألا نكسملا  

78% ��صألا نكسملا  
14% رجأتسم نكسم  

5% راج�إلا عفد نود ،ةف�ضتسم �أ عم  
2% ��ا�ملا وأ سرادملا� ىرخألا ة�مومعلا �  
1% ىرخأ ن�اسم  

100% ��صألا نكسملا  

92% ��صألا نكسملا  
8% رجأتسم نكسم  

90% ��صألا نكسملا  
7% رجأتسم نكسم  
3% ىرخأ ن�اسم  

52% ��صألا نكسملا  
48% راج�إلا عفد نود ،ةف�ضتسم �أ عم  

100% رجأتسم نكسم  
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 2018 كتوبر  أ  - سبتمرب 

ليبيا
خريطة: أنواع املساكن العمومية للنازحني تقرير عن النزوح

1,950

86%

 بنغازي

2,090

14%

 أجدابيا

100%

60%

14%

26%

 م�اته

 غات

29%

 أوباري

86%

14%

48%

 مرزق

94%

 طرابلس

 الجفارة

88%

12%

2,657

6,560

1,385

345

45

 الكفرة

100%

 ا�رقب

622

43%

57%

71%

2,110

41%

11%

63%

37%

 سبها

7,100

 نالوت

98%

2%

1,330

4,405

1%

3%

3%

 منتجعات سياحية مهجورة

 مبا� غ� مكتملة

 مساكن عمومية أخرى

ا�ستي�ء ع
 ممتلكات الغ� مثل ا�زارع وا�نازل

مساكن غ
 نظامية مثل الخيام والبيوت ا�تنقلة

أنواع ا�ساكن

ا�دارس
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 احتياجات العائدين والنازحني ذات األولوية

وفقا لنتائج هذه الجولة، مثّل توفري الغذاء والسكن والخدمات الصحية أبرز احتياجات السكان 

إىل  بالنسبة  األساسية  االحتياجات  واألمن  والتعليمية  الصحية  الخدمات  مثلت  بينام  النازحني. 

السكان العائدين. ويعرض الجدول أدناه قامئة االحتياجات املسّجلة بالنسبة إىل النازحني والعائدين 

يف كّل محلّة وفقا لرتتيبها حسب مستوى األولوية.

احتياجات العائدين ذات األولوية احتياجات النازحني ذات األولوية 

املسكن

الغذاء 

الغذاء

املواد غري الغذائية 

خدمات الصحة  

الرصف الصحي 

 2018 كتوبر  أ  - سبتمرب 

ليبيا
تقرير عن النزوح إمكانية وصول النازحني والعائدين إىل الخدمات

العائدون

النازحون

االحتياج ذو األولوية 
األولى

االحتياج ذو األولوية 
الثانية

االحتياج ذو األولوية 
المجموعالثالثة

         228,793                   51,116                 108,625                 69,052 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
         228,672                 123,622                   70,985                 34,065المواد غير الغذائية

         183,844                   55,695                   28,654                 99,495الغذاء
         165,387                   15,652                 119,315                 30,420خدمات الصحة

         158,445                   79,255                     1,705                 77,485التعليم
           75,110                     8,240                     1,270                 65,600األمن

           65,560                   20,095                   45,465-المسكن
           18,461                   18,315-                      146الحماية

             3,116                     3,000                          96                        20المساعدات في المجال القانوني 
             2,727                     1,715                        590                      422الوصول إلى مصادر كسب الرزق

االحتياج ذو األولوية 
األولى

االحتياج ذو األولوية 
الثانية

االحتياج ذو األولوية 
المجموعالثالثة

         129,890                   39,387                   47,405                 43,098الغذاء
         112,882                   42,797                   55,676                 14,409خدمات الصحة

         122,769                   17,581                   22,846                 82,342المسكن

           77,080                   41,543                   20,442                 15,095المواد غير الغذائية

 المياه والصرف الصحي والنظافة            43,415                   18,505                   14,599                 10,311الوصول إلى مصادر كسب الرزق
           40,108                   13,685                   11,435                 14,988الصحية

           14,640                     1,580                     8,395                   4,665التعليم

             8,045                     5,795                     2,190                        60المساعدات في المجال القانوني
             5,710                     4,695                        260                      755األمن

             4,280                        705                     3,025                      550الحماية
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الصحة

الغذاء

املواد غري الغذائية 

البلديات التي يوجد بها صعوبات يف الحصول 

عىل خدمات: 

 2018 كتوبر  أ  - سبتمرب 

ليبيا
تقرير عن النزوح خريطة: وصول النازحني والعائدين إىل الخدمات   

!7

!7

!7

!7
!7!7

!7
!7

!7

!7

!7

!7
!7

 ظاهر الجبل الزنتان

 سيدي السائح
 سوق الخميس

!7

!7

!7

!7

!7

!!7!7
القره بول��

يقه  ال��

 هراوة

 الحوامد وازن م�اته

 الحرابه
الشقيقة

 زلطن
 غرب الزاوية

 القلعة

قية   ال��

 مراده

 الساحل

 درج

 الزاوية

اته  ص��
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التعليم

بلغت نسبة املدارس العمومية املفتوحة يف 98 بلدية بني %80 و100%. أما عن املدارس الخاصة املفتوحة فقد سجلنا 

نسبة ترتاوح بني %80 و%100 من املدارس الخاصة املفتوحة يف 77 بلدية. وتراوحت نسبة املدارس املفتوحة يف خمس 

بلديات بني %61  و%80 ويف بلديتني اثنتني بني %41 و60%. وأحصينا 156 مدرسة مترضرة جزئيًا إىل جانب 18 مدرسة 

يتخذها النازحون مسكناً لهم و38 مدرسة ُدّمرت تدمرياً كامالً. 

 2018 كتوبر  أ  - سبتمرب 

ليبيا
تقرير عن النزوح بيانات شاملة ملختلف القطاعات

 عدد املدارس املغلقة وفقا ألنواعها

 نسب املدارس املفتوحة يف البلديات
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الصحة

يف إطار توفري مؤرشات أساسية عن الصحة تُجّمع البيانات حول نسب املستشفيات الحكومية املفتوحة يف البلدية وأنواع 

املرافق الصحية املتوفّرة بها ومدى توفّر األدوية فيها بانتظام. 

وقد بلغت نسبة املستشفيات املفتوحة بصفة كاملة %48 ونسبة املستشفيات املفتوحة بصفة جزئية %41 بينام سجلنا 

نسبة %11 من املستشفيات غري املفتوحة. أما بالنسبة إىل املراكز والعيادات الصحية العمومية فهي تعمل بصفة كلية 

يف نسبة %54 من البلديات وبصفة جزئية يف نسبة %36  من البلديات األخرى . وتوجد مراكز وعيادات صحية عمومية 

غري مفتوحة بنسبة %10 من البلديات )21 بلدية(. ونأيت عل ذكر املراكز والعيادات الصحية الخاصة التي كانت تعمل 

بشكل كامل يف %68 من البلديات وبصفة جزئية يف نسبة %29 من البلديات األخرى. ومل تتجاوز نسبة البلديات التي 

سجلت وجود مراكز وعيادات صحيّة خاّصة غري مفتوحة فيها %2 )18 بلدية(.

وبالنسبة إىل احصائيات مدى توفّر األدوية يف البلديات فقد سّجلنا نسبة %97 من البلديات التي تشهد عدم انتظام 

يف تزويدها بالدواء ونسبة %2 أخرى من البلديات التي عرفت انتظاما يف توفري الدواء ونسبة مامثلة للبلديات التي مل 

نعرف إن كان توفّر الدواء فيها منتظام أو غري منتظم.

%97

توفر الدواء بشكل غري 

منتظم 

%2

 غري معروف

 2018 كتوبر  أ  - سبتمرب 

ليبيا
بيانات شاملة ملختلف القطاعات تقرير عن النزوح

توفر الدواء بانتظام 

 1% 

 املرافق الصحية
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الخدمات العمومية والرصف الصحي

متثّل الكهرباء وحاويات النفايات أكرث الخدمات العمومية املذكورة  يف البلديات وفقا لهذه الجولة. وقد توفّرت 

الكهرباء يف  45 بلدية بصفة منتظمة بينام ُزّودت 59 بلدية بحاويات النفايات. وامتلكت 43 بلدية شبكة للتزويد 

باملياه، فيام مل يتجاوز عدد البلديات التي احتوت نظام رصف صحي  أربع بلديات والبلديات التي تضمنت خدمة 

إصالح البنية التحتية العمومية خمس بلديات. وبالنسبة إىل املياه الصالحة للرشب فقد كانت سليمة يف 20 بلدية 

وغري صالحة للرشب يف 25 بلدية وذات أسعار مرتفعة يف 63 بلدية أخرى. 

عدد البلديات التي تتوفر فيها هذه الخدمات 

املشاكل املرتبطة بالحصول عل املاء الصالح للرشب يف البلديات مصادر املياه الرئيسية 

 2018 كتوبر  أ  - سبتمرب 

ليبيا
بيانات شاملة ملختلف القطاعات تقرير عن النزوح

 ال يوجد مشاكل

 مشاكل أخرى

 املياه  غري صالحة للرشب أو

 الطبخ

 أسباب أمنية

 أسعار املياه مرتفعة



 www.globaldtm.info/libya 21

FEB - MAR 2018

LIBYA
IDP REPORT

 2018 كتوبر  أ  - سبتمرب 

ليبيا
 تقرير عن النزوح

+216 29 994 884  www.globaldtm.info/libyadtmlibya@iom.int 

الغذاء
ميثّل السوق املصدر األّول القتناء الغذاء بالنسبة إىل النازحني يف 99 بلدية. وأفاد النازحون يف أربع بلديات أخرى 

أنهم يقتنون الغذاء من مصادر أخرى. 

ومثّلت املساعدات الخريية والهبات املصدر الرئييس للغذاء يف نسبة %23 من البلديات. ويتّم تزويد النازحني 

بالغذاء من طرف العائلة أو األصدقاء يف %3 من عدد البلديات اإلجاميل. 

وقد ارتبطت املشكلة األساسية التي تحول دون توفري الغذاء بغالء األسعار يف نسبة %96 من البلديات  وبنقص 

قاعدة  عل  االطالع  الرجاء  بالبلديات،  املتعلقة  التفاصيل  من  وملزيد  أخرى.  نسبة 3%  يف  املتوفرة  الكميات 

البيانات املرفقة.

املشاكل املرتبطة بالحصول عل الغذاء

 2018 كتوبر  أ  - سبتمرب 

ليبيا
بيانات شاملة ملختلف القطاعات تقرير عن النزوح

  الكميات املتوفرة يف املحالت

 أو األسواق غري كافية 3%

اليوجد اشكالية 1%

  األسعار باهظة

96% 

 كيف يشرتي الناس املواد الغذائية؟

 املصادر الرئيسية للغذاء بالنسبة إىل النازحني

43

70

70

 الّدين

 الدفع �استخدام �طاقة م�ف�ة 

 الدفع نقدا 

How do people purchase food?
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املواد غري الغذائية والوصول إىل مصادر كسب الرزق   

ُجّمعت البيانات وفقا لالحتياجات غري الغذائية ذات األولوية يف كل بلدية. وقد مثلت مراتب النوم أهم 

هذه االحتياجات بالنسبة إىل 70 بلدية  تليها املالبس  بالنسبة إىل 58 بلدية ثم مستلزمات النظافة الصحية 

يف 47 بلدية و املصابيح الكهربائية املحمولة يف 29  بلدية.

وكان سعر هذه املواد مرتفعا جدا يف 95 بلدية وذات نوعية غري جيّدة يف 19 بلدية أخرى. وبالنسبة إىل 

خمس بلديات أخرى، فقد كانت املشاكل الرئيسية املرتبطة بالحصول عل املواد غري الغذائية متمثلة يف 

بُعد املسافة عن السوق املحيل. ومل يكن هناك صعوبة يف الحصول عل املواد غري الغذائية يف ثالث بلديات 

أخرى.

 املواد غري الغذائية ذات األولوية وفقا للبلديات

 2018 كتوبر  أ  - سبتمرب 

ليبيا
بيانات شاملة ملختلف القطاعات تقرير عن النزوح

5
198

3

االشكاليات الرئيسية املرتبطة بإمكانية الحصول عل املواد غري الغذائية

95

 ال يوجد مشاكل مشاكل أخرى الجودة بُعد املسافة عن السوقاألسعار باهظة
 املحيل
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األمن 

تبنّي لنا املؤرشات املتعلقة بأمن البلدية قدرة سكانها عل التنقل بسالم يف أنحائها إىل جانب األسباب التي تحول دون ذلك ووجود ذخائر 

متفجرة أو التحذير من إمكانية وجودها.

توجد الذخائر املتفجرة بنسبة %11 من عدد البلديات اإلجاميل، فيام خلت نسبة %89 من البلديات من الذخائر املتفجرة. وال يستطيع السكان 

يف نسبة 18 يف املائة من البلديات الخاضعة للتقييم التنقل  بأمان. ويعود السبب يف ذلك إىل انعدام األمن أساسا )بالنسبة إىل 14 بلدية( وإىل 

التهديد بأخطار الذخائر املتفجرة )يف بلديتني اثنتني(.

 2018 كتوبر  أ  - سبتمرب 

ليبيا
تقرير عن النزوح بيانات شاملة ملختلف القطاعات

  وجود الذخائر املتفجرة يف البلديات هل يستطيع السكان التنقل بأمان داخل البلديات ؟

البلدیات التي ال یستطیع المقیمون 
األسباب التي تمنعھم من ذلكفیھا  التنقل بأمان

انعدام األمنالجمیل
انعدام األمنالشرقیة
انعدام األمنالزھراء
انعدام األمنبنت بیة
خطر وجود ذخائر  متفجرةدرنة

انعدام األمنحي األندلس
خطر وجود ذخائر  متفجرةجنوب الزاویة

انعدام األمنمرادة
انعدام األمنمرزق

انعدام األمنقصر األخیار
انعدام األمنسبھا

الطرق مغلقة تاجوراء
انعدام األمنتراغن
انعدام األمنزلطن
انعدام األمنزلیتن
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التغطيةاملساعي

جمع قسم تتبّع التنّقل الخاص مبصفوفة تتبع النزوح بيانات هذا التقرير عرب مزودي املعلومات الرئيسيني 

عل مستويني اثنني هام مستوى البلدية واملحلة وعل مدار أربعة أسابيع. بإمكانكم االطالع عل املنهجية 

. www.globaldtm.info.libya الكاملة لتتبع التنقل عرب موقع مصفوفة تتبع النزوح

خالل الجولة الثانية والعرشون، أجرت مصفوفة تتبع النزوح تقييامت داخل 100 بلدية 659 محلة من 

جملة 667 محلة يف ليبيا.

وأجريت كذلك مقابالت مع 1,414مزود رئيسياً للمعلومات خالل هذه الجولة.

للمعلومات عل مستوى البلدية و1.105مزودين رئيسيني للمعلومات  ومتت مقابلة 165 مزوداً رئيسياً 

عل مستوى املحلة، وكان  %36 منهم من ممثيل أقسام يف البلدية )الشؤون االجتامعية، شؤون املحلة( و 

%16 من ممثيل لجان األزمة و %9  أخرى من العاملني املحليني يف املجال اإلنساين أو املنظامت املجتمعية. 

ومن بني الـ 1,441مزوداً رئيسياً للمعلومات نسبة  %10 من اإلناث و%90 من الذكور.

الباحثني

659 محلة من أصل 667

يف 100 بلدية..

 55
باحث

1,904 مزود رئييس 

للمعلومات  

91%ذكور 

3قادة فرق

5رشكاء تنفيذيني

%9

إناث 
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 تقرير عن النزوح

تغطية

للمواقع

املنهجية 

عدد المزودين الوظيفة 
النسبة الرئيسيين للمعلومات

 ممثلون عن أقسام أخرى في البلدیة 
(الشؤون االجتماعیة، شؤون 

المحالت)
68036%

%20211منظمات المجتمع المدني

%20410 ممثلون عن الخدمات الصحیة

%1679ممثلون عن الخدمات التعلیمیة

%1307 ممثلون عن مجموعات النازحین
%1357قوات األمن

%1096 ممثلون عن المجتمع/ القبائل

%965 ممثلون لدى لجان األزمة المحلیة

  فریق توزیع المواد غیر الغذائیة 
%643العامل في المجال اإلنساني

%533قادة مجموعات المھاجرین

%332 أخرى

%191 ممثلون عن الخدمات الصحیة

%121 رجال الدین
العدد اإلجمالي  1904100%
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مصداقية البيانات

بلغت نسبة البيانات ذات املصداقية العالية خالل هذه الجولة %38 وكانت نسبة البيانات ذات املصداقية الكبرية %45 بينام كانت نسبة 

16 % من البيانات ذات مصداقية ضعيفة. ويقوم هذا التقسيم بناء عل اتساق البيانات التي ميّدنا بها املزّودون الرئيسيون للمعلومات 

حول مصادر بياناتهم وحول مدى مواءمتها مع التصورات العامة.

تنويه: يستند محتوى هذا التقرير عل  البيانات املجّمعة خالل الدراسة. لذلك فإن النتائج والخالصات متثّل رؤى  األرس  املستطلعة وآرائها التي ال ميكن أن تكون مصفوفة تتبع النزوح مسؤولة عنها.

عالية ذات مصداقية 34% مصداقية كبيرة ذات 57% ذات مصداقية ضعيفة 9%

املنهجية 

 ذات مصداقية ضعيفة %16 ذات مصداقية كبرية %45 ذات مصداقية عالية 38%
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 مصفوفة تتبّع الّنزوح ليبيا

 تأسست مصفوفة تتبع النزوح بتمويل من االتحاد األورويب لرصد حركة السكان وتتبعها لغرض مقارنة مجموعات البيانات عن سكان ليبيا وتحليلها ونرشها. ُوضعت

 مصفوفة تتبّع الّنزوح لتوفري الدعم للمجتمع اإلنساين من خالل تزويده بالبيانات الدميغرافية األساسية الالزمة لتنسيق التدخالت القامئة عل األدلّة. تضّم مجموعة

السكانية األعداد والخصائص  اإلنرتنت تحتوي عل  تفاعليّة ومواقع متاحة عرب  بيانات وخرائط ولوحات  تقارير تحليلية وقاعدة  باملصفوفة  الخاصة  التنقل   تتبّع 

 واملواقع األصليّة وأمناط الّنزوح والتنّقل إضافة إىل االحتياجات األساسية للّسكان املتنّقلني. ولالطالع عل جميع تقارير مصفوفة تتبّع الّنزوح ومجموعات البيانات

والخرائط االحصائية والتفاعليّة، الرجاء زيارة املوقع التايل

www.globaldtm.info.libya .  
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