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الجولة الـ26
النازحون

%94

301.407

%62

منهم قد نزحوا بسبب التهديد /الخوف من النزاع العام ومن وجود
الجامعات املسلحة

نازحا يف ليبيا

من النازحني يعيشون يف مساكن
يتولون دفع إيجارها بأنفسهم

العائدون

%79

447.025

%82

تحسن الوضعية األمنية
ّ

عائدا يف ليبيا

منهم يعيشون يف مساكنهم
األصلية.

التغطية

املواقع
أبرز ثالث بلديات شهدت
نزوحا
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ملحة عا ّمة

تقرير عن النزوح

يونيو  -يوليو 2019

السياق
يستعرض هذا التقرير نتائج الجولة السادسة والعرشين املستخلصة من عمل وحدة تت ّبع التنقل
الخاصة مبصفوفة تتبع النزوح يف ليبيا والتي تغطّي الفرتة املمتدة بني  23يونيو و 4أغسطس
ّ
 2019من سنة  .2019خالل ما بني شهري يونيو ويوليو من سنة  ،2019ارتفع عدد النازحني
داخليا يف ليبيا من عدد  268.629إىل  301.407نازحا يف آخر الجولة الـ.26.

الخاصة بالجولة الـ ،26بادر أكرث من  16.700فرد إىل النزوح
و بعد فرتة وجيزة من انتهاء عملية تجميع البيانات
ّ
من مرزق إىل املناطق املجاورة لها من ج ّراء تصاعد أعامل العنف التي أغرقت البلدية .بإمكانكم االطالع عىل
مزيد من التفاصيل حول ذلك يف التحديث الرسيع الذي أصدرته مصفوفة تتبّع النزوح عرب الرابط https://www.
/globaldtm.info/libya-murzuq-flash-update-27-august-2019

خالل ما بني شهري يونيو ويوليو من سنة  ،2019ارتفع عدد النازحني داخليا يف ليبيا من عدد
 268.629إىل  301.407نازحا يف آخر الجولة الـ 26وتعود حاالت النزوح الجديدة خالل الفرتة
املشمولة بالتقرير إىل تواصل االشتباكات يف جنوب طرابلس وإىل حركة نزوح السكّان املرتبطة
بذلك وإىل النزوح املحيل بنسب أقل من ج ّراء الفيضانات التي حدثت يف غات خالل شهر يونيو
والتي أث ّرت يف أكرث من  5.000شخص .منذ اندالع ال ّنزاع املسلّح يف يوم  4أبريل  2019،تواصلت
تتحل بكثافة سكانية عالية والتي تقع
االشتباكات طيلة الفرتة املشمولة بالتقرير يف املناطق التي ّ
يف جنوب طرابلس ،وهو ما دفع املدنيني إىل النزوح باتجاه أحياء أخرى أكرث أمانا يف طرابلس
وجبال نفوسة وعىل طول الرشيط الساحيل يف غرب ليبيا .وال يزال الخطر محدقا بالنازحني الذين
لجأوا إىل مواقع قريبة من محيط االشتباكات الجارية وباملجتمعات املستضيفة لهم التي توفّر
لهم املأوى أيضاً .ولالطالع عىل مزيد من املعلومات املتعلّقة بالنزوح من طرابلس ،يرجى الرجوع
إىل الصفحة الخامسة.

وفيام يتعلّق باحتياجات السكّان وجدنا أ ّن توفري املساكن واملساعدات الغذائية وغري الغذائية فضال عىل الخدمات
الصحية مثّلت أهم احتياجات الفئة النازحة منهم .فيام كان توفري املواد الغذائية وخدمات املياه والرصف الصحي
والنظافة الصحية فضال عىل املواد غري الغذائية والخدمات الصحية أبرز احتياجات السكان العائدين .وكام كان
الخاص مبختلف القطاعات
الحال يف الجوالت السابقة . ،ولالطالع عىل مزيد من التفاصيل ،يرجى الرجوع إىل القسم
ّ
الذي يبتدأ من الصفحة عدد .12
النازحون

العائدون

الجولة 24
فرباير 2019

الجولة 23
ديسمرب 2018

الجولة 25
أبريل 2019

الجولة 26
يوليو 2019

الرسم البياين  :1أعداد النازحني والعائدين املس ّجلة خالل آخر أربع جوالت
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ليبيا

ال ّنزوح من طرابلس

تقرير عن النزوح

يونيو  -يوليو 2019

النزوح من طرابلس
قصف جويّاً مكثّفاً ألحق رضرا بالغاً
أُ ِ
جب أكرث من  128.150فردا عىل مغادرة مساكنهم والنزوح من املناطق الجنوبية من طرابلس منذ بداية نشوب النزاع املسلّح يف يوم  04أبريل  .2019وشمل تصاعد النزاع املسلّح ً
باألماكن الواقعة يف مناطق ال ّنزاع ونجم عنه نزوح كبري للمدنيني بسبب تدهور الوضعية األمنية.
رضرين من النزاع منذ بدأ األزمة .ومتكّنت املصفوفة من نرش أكرث من  25تقري ًرا رسيعاً وتقييامً بحلول نهاية فرتة تجميع البيانات
وقد بادرت مصفوفة تتبع النزوح بإصدار تقارير عن التتبّع الطارئ للسكان النازحني واملت ّ
الخاصة بالجولة الـ ،26من بينها أحدث تقييم لألسواق الذي تجدونه عرب الرابط التايل .www.globaldtm.info/libya
ّ

الرسم البياين  2الجدول الزمني لتتّبع النزوح الطارئ من طرابلس
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ليبيا

التحديثات حول غات

تقرير عن النزوح

يونيو  -يوليو 2019

الفيضانات يف غات
عقب نزول األمطار بغزارة يف أوائل شهر يونيو ،تأث ّرت بلدية غات واملناطق املجاورة لها تأثّرا شديدا من هذه الفيضانات مع ارتفاع
رضرة .ونتج عن ذلك نزوح عدد فاق  5.075فردا من هذه األماكن .والتجئ أكرث
مستويات املياه لتبلغ ما يصل مرتين يف املناطق املت ّ
من  1.850فردا نازحا ،أي نسبة الثلث من مجموع السكان النازحني من بلدية غات ،إىل السكن يف مالجئ جامعية يف بلديتي غات
وأوباري يف الوقت الحايل ،بينام متكث النسبة املتبقية لدى أرس مستضيفة لها ويف العراء يف الصحراء خارج غات.
ومتثّلت أبرز احتياجات السكّان النازحني يف توفري املواد الغذائية واملياه فضال عىل املواد غري الغذائية (املراتب واألغطية ومستلزمات
النظافة الصحية) إليهم .كام يحتاج النازحون الذين يبيتون يف العراء خارج غات إىل املساكن وخدمات الرصف الصحي بشكل عاجل.

الصورة :املنظمة الدولية للهجرة ،يونيو  ،2019فريق التتبع يف حاالت الطوارئ يزور األرس النازحة
يف غات واملناطق املجاورة لها

رضر املرافق الصحية مثل مستشفى غات
كانت الخدمات الطبية محدودة للغاية بسبب ت ّ
من الفيضانات .كام واجه السكان النازحون تحديا عرقل إمكانية وصولهم إىل املرافق
الصحية ،حيث إ ّن أقرب مرفق إليهم يبعد عن مكان نزوحهم أكرث من خمس كيلومرتات.
وزيادة عىل ذلك ،كانت اللوازم الطبية متوفرة توفّرا محدودا يف السوق مبا فيها أدوية
معالجة األمراض املزمنة مثل داء السكري وارتفاع ضغط الد ّم.
وعىل الرغم من أ ّن مستويات املياه قد انحرست تدريجيا ،إالّ أ ّن األرضار التي لحقت
تظل بليغة .يرجى زيارة الرابط التايل للحصول عىل مزيد
باملنازل والبني التحتية يف غات ّ
من التفاصيل /http://www.globaldtm.info/ghat-flash-update-1-17-june-2019
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خاصيات النازحني والعائدين

ليبيا

تقرير عن النزوح

يونيو  -يوليو 2019

أبرز عرش بلديات شهدت نزوحا أو عودة

الرسم البياين  :5البلديات التي نزح إليها السكان (أبرز  10بلديات) ي

خالل الجولة السادسة والعرشين ،أحصينا وجود القسم األكرب من النازحني (نسبة  68يف املائة) يف غرب
ليبيا ،وبلغت نسبة النازحني إىل الرشق  17يف املائة .وس ّجلنا أيضا وجود نسبة  16يف املائة من النازحني يف
الجنوب .وقد شهدت بلديات أبو سليم وتاجوراء وسوق الجمعة تدفقا كبريا للنازحني إليها بلغ مجموع
 15.727نازحا جديدا.
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الرسم البياين  :6البلديات التي عاد إليها السكان (أبرز  10بلديات) ي

أما بالنسبة إىل السكان العائدين إىل مناطق أصلهم فقد س ّجلنا وجود أغلبيتهم يف رشق ليبيا (نسبة  51يف املائة)
ونسبة  41يف املائة يف الغرب فيام انترشت البقية يف جنوب البالد .وكان لبلدية بنغازي أعىل عدد من العائدين (
 188.625فردا) تليها رست  77.210عائدا) ويربز الرسم البياين  6أهم عرش بلديات شهدت عودة خالل هذه الجولة).
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ليبيا

خاصيات النازحني والعائدين

تقرير عن النزوح

يونيو  -يوليو 2019

خريطة  :1مواقع وجود النازحني والعائدين
650

61,790
70,000

الرسم البياين  :7خريطة مواقع وجود النازحني والعائدين

37,270

درنة

طرابلس

21,340

8,370

الجفارة

الزاوية

املرقب

الجبل االخرض
املرج

مرصاتة

بنغازي

890
215
26,995

طربق

881
27,600

502

زوارة

13,470 7,875

14,098

9,345 37,092

189,025

الجبل الغريب

رست

نالوت

716
11,195

12,067 11,021

77,510

إجدابيا
14,015

500

2,310 3,545

وادي الشاطئ

الجفرة

210 1,385
935

سبها
21,100

2,085

أوباري
3,320

الكفرة
6,855
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مرزق
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غات
980 8,135
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ليبيا

خاصيات النازحني والعائدين

تقرير عن النزوح

يونيو  -يوليو 2019

مقارنة بلديات األصل ببلديات النزوح
اﻟﻧزوح ﻣن
ﺑﻧﻐﺎزي

طراﺑﻠس

ﻋﯾن زارة

40,972
ﺑﻧﻐﺎزي
ﻣﺻراﺗﮫ
ﺟﻧزور
أﺟداﺑﯾﺎ
ﺟﺎﻟو
ﺑﻠدﯾﺎت أﺧرى
23,872
ﺗرھوﻧﺔ
اﻟﻘره ﺑوﻟﻠﻲ
ﺑﻧﻲ وﻟﯾد
ﺳرت
ﺳﯾدي اﻟﺳﺎﺋﺢ
ﺑﻠدﯾﺎت أﺧرى
22,934
زﻟﯾﺗن
ﺗﺎﺟوراء
ﻋﯾن زارة
ﺻﺑراﺗﮫ
اﻟزھراء
ﺑﻠدﯾﺎت أﺧرى

22,635
11,255
1,800
1,200
605
3,477
6,796
4,130
3,700
1,950
1,470
5,826
3,605
3,220
2,725
2,485
2,000
8,899

اﻟﻧزوح ﻣن
ﻣﺻراﺗﮫ

أوﺑﺎري

19,573
أﺟداﺑﯾﺎ
أﺑو ﺳﻠﯾم
ﺑﻧﻐﺎزي
ﺟﻧزور
ﺗرھوﻧﺔ
ﺑﻠدﯾﺎت أﺧرى
9,996
اﻟﻛﻔرة
ﺑﻧﻲ وﻟﯾد
ﻣرزق
اﻟﻐرﯾﻔﺔ
اﻟﻘطرون
ﺑﻠدﯾﺎت أﺧرى

8,275
2,750
2,090
1,850
540
4,068
3,415
2,520
845
700
525
1,991

الرسم البياين عدد  :8جدول يربز تقسيم بلديات األصل مقارنة ببلديات النزوح ي ا

ّ
يقل عن  22.635من النازحني املوجودين
تدل املقارنة فيام بني بلديات األصل وبلديات العودة عىل أنّه يف حاالت عديدة مل تغادر نسبة كبرية من النازحني نحو مكان بعيد ج ّدا عن بلدية األصل .ومثال ذلك أ ّن عدد ال ّ
يف بلدية بنغازي قد قدموا من نفس البلدية أو من بلديات مجاورة.
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ليبيا

خاصيات النازحني والعائدين

تقرير عن النزوح

يونيو  -يوليو 2019

دوافع النزوح الداخيل

الرسم البياين عدد  :10دوافع اختيار مكان النزوح الحايل ي ا

الرسم البياين عدد  :9دوافع النزوح (مغادرة مكان األصل)ي

ذكرت األغلبية العظمى من املزودين الرئيسيني للمعلومات أ ّن أغلبية النازحني (نسبة  94يف املائة منهم)
مبي يف الرسم عدد .9
قد غادرت املحالت األصلية لها لدواعي أمنية كام هو ّ
ومتثلت األسباب الثانوية التي دفعت بالسكان إىل النزوح يف تدهور الوضع االقتصادي يف مكان األصل
ونقص الخدمات األساسية يف مكان األصل.

وباملثل عندما طرحنا تساؤال حول األسباب التي دفعت النازحني إىل اختيار مكان يتوجهون إليه دون آخر أجاب
أغلبية املزودين الرئيسيني للمعلومات (نسبة  57يف املائة منهم) أ ّن وجود ظروف أمنية أفضل مثّل أهم سبب
يليه إقامة أقارب مبكان النزوح ( 55يف املائة) وما يفرتضه ذلك من روابط اجتامعية وثقافية ومن شبكات األمان
االجتامعي املحتملة .وشكّل توفّر الخدمات األساسية دافعا آخر (لنسبة  34يف املائة) إىل جانب إمكانية الوصول
إىل املساعدات اإلنسانية ( 26يف املائة).

وبصفة عا ّمة ،ارتبط الدافع الرئييس بالوضع األمني الذي اضطلع بدور هام يف اتخاذ قرار مغادرة مكان األصل واختيار مكان النزوح عىل ح ّد السواء.
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ليبيا

الرتكيبة الدميغرافية لل ّنازحني والعائدين

تقرير عن النزوح

يونيو  -يوليو 2019

الرتكيبة الدميغرافية
خالل أزمة طرابلس ،أجرت مصفوفة تت ّبع ال ّنزوح دراسة رسيعة لألرس النازحة من أجل مزيد استيعاب تركيبتهم الدميغرافية .ولتحقيق ذلك ،جمع باحثو املصفوفة بيانات دميغرافية من عينة تتكون من
وتوصلنا أيضا إىل أ ّن ما يقارب نسبة  48يف املائة من هذه العيّنة متثّل أطفاال ال تتجاوز أعامرهم  18سنة.
 6.000أرسة نازحة ،وجدنا أ ّن هذه العيّنة تتك ّون من نسبة  51يف املائة من اإلناث .هذا ّ
املفصل.
يرجى العودة إىل الرسم البياين أدناه ملعرفة التقسيم الدميغرايف ّ

%49

%51

الرسم البياين عدد  :11تقسيم عينة النازحني وفقا لنوع الجنس ي ا

الرسم البياين عدد  :12تقسيم عينة النازحني وفقا لفئاتهم العمرية ي ا
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الخاصة مبختلف القطاعات
بيانات النازحني والعائدين ّ

ليبيا

تقرير عن النزوح

يونيو  -يوليو 2019

احتياجات النازحني والعائدين
احتياجات النازحني ذات األولوية

احتياجات العائدين ذات األولوية

الرسم البياين عدد  :13احتياجات النازحني ذات األولويةي ا
احتياجات النازحني األربعة ذات األولوية:
الغذاء

الرسم البياين عدد  :14احتياجات العائدين ذات األولويةي ا
احتياجات العائدين الـأربعة ذات األولوية:
الغذاء

املسكن

املسكن

الخدمات الصحية

الخدمات الصحية

املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية

املواد غري الغذائية

لكل احتياج وفقا
املتوسط املر ّجح باالستناد إىل السكّان املترضرين من نقص يف االحتياجات يف املنطقة الخاضعة للتقييم وإىل ترتيب األولويات املسند ّ
نتوصل إىل تحديد االحتياجات ذات األولوية من خالل احتساب
ّ
ّ
للمزودين الرئيسسني للمعلومات .ويربز الرسامن  13و 14النسب املئوية للمتوسط املر ّجح الذي احتسبناه من أجل املقارنة فيام بني احتياجات النازحني واحتياجات العائدين.
12
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ليبيا

الخاصة مبختلف القطاعات
بيانات النازحني والعائدين ّ

تقرير عن النزوح

يونيو  -يوليو 2019

أنواع مساكن النازحني والعائدين

?
مساكن أخرى

?
مساكن غري نظامية

املنشآت العمومية

مع أرس مستضيفة

مساكن أخرى

يف مساكن مستأجرة

الرسم البياين عدد  :16مساكن النازحني ي ا

مع أرس مستضيفة

يف مساكن مستأجرة

املسكن األصيل

الرسم البياين عدد  :17مساكن العائدين ا

خاصة مستأجرة ،فيام تتخذ نسبة  21يف املائة ملجأ لها لدى عائالت مستضيفة لها دون دفع معلوم الكراء .وتقيم نسبة  6يف املائة يف املدارس
توصلنا إىل أ ّن نسبة  62يف املائة من النازحني املوجودين يف ليبيا يقيمون يف مساكن ّ
ّ
واملنشآت العمومية األخرى مثل املساكن غري النظامية (بالنسبة إىل  6يف املائة) ومساكن أخرى (بالنسبة إىل نسبة  6يف املائة) بينام اتخذت نسبة  2يف املائة من النازحني من املنشأت املهجورة مأوى لها.
ومن جهة أخرى ،عادت األغلبية العظمى من العائدين (نسبة  83يف املائة) لتسكن يف منازلها السابقة الواقعة يف مكان األصل .أما عن النسبة املتبقية فهي إما تستأجر مسكنا (8يف املائة) أو تعيش مع أرس مستضيفة لها (7
يف املائة) أو يف أنواع أخرى من املساكن ( 2يف املائة).
الرجاء االطالع عىل الصفحة  16للحصول عىل التقسيم الجغرايف للنازحني وفقا ألنواع مساكنهم العمومية والخاصة وعىل الصفحة  17ملعرفة مساكن العائدين يف مختلف أنحاء ليبيا.

13
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ليبيا

الخاصة مبختلف القطاعات
بيانات النازحني والعائدين ّ

تقرير عن النزوح

يونيو  -يوليو 2019

طرابلس

خريطة مساكن النازحني

70%
مرصاتة

بنغازي

8,625

30%

82%

93%

2,870

2,870

18%

7%

الجفارة
2,131

4,090
رست

4,090

املرقب

95%

93 %
7%

5%

100%

60

2,270
2,010

1169

نالوت

الجبل الغريب

275

98%

86%
إجدابيا
1,460

355

2%

14%

100%

سبها
63%
37%

7,035
275

غات

4,405

أوباري
100%

71%

29%

6,560

مرزق
48%

41%
45

11%

الكفرة

نوع املسكن
ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﮭﺟورة

100%

اﻹﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻐﯾر
) ﻣزارع ,ﺷﻘﻖ ,ﻣﻧﺎزل(
ﻣدارس أو ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻣوﻣﯾﺔ أﺧرى

الرسم البياين  :18خريطة أنواع املساكن العمومية التي يقيم فيها النازحون

ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻣﺎت اﻟﻧﺎزﺣﯾن ﻏﯾر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ
دون ﻣﺳﺎﻛن
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ليبيا

خريطة :أنواع املساكن العمومية للنازحني
خريطة مساكن العائدين
63%
24%
13%

يونيو  -يوليو 2019

ﻁﺭﺍﺑﻠﺱ
ﻣﺴﺎ�ﻨﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﺘﺎﺟﺮة

99%
1%

ﺩﺭﻧ ﺔ
ﻣﺴﺎ�ﻨﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة
ﻣﻊ أ� ﻣﺴﺘﻀ�ﻔﺔ,دون دﻓﻊ ا�ﺠﺎر

تقرير عن النزوح

ﺑﻧﻐﺎﺯﻱ

ﻣﺴﺎ�ﻨﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة

92%
8%

89%
11%

ﺍﻟﻣﺭﻗﺏ
ﻣﺴﺎ�ﻨﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﺘﺎﺟﺮة

80%
20%

90%
7%
3%

189.025

37,270

ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة
ﻣﺴﺎ�ﻨﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ

502

881

ﻣﺴﺎ�ﻨﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة
ﻣﺴﺎ�ﻦ اﺧﺮى

ﻣﺴﺎ�ﻨﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة
ﻣﻦ دون ﻣﺴﻜﻦ

ﻣﺻﺭﺍﺗﺔ

97%
3%

ﻣﺴﺎ�ﻨﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة

12,067

77,510

2,310

ﺍﻟﺟﺑﻝ ﺍﻟ ﻐﺭﺑﻲ

100%

ﻣﺴﺎ�ﻨﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ

500

100%

87%
13%

ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة

210

ﻣﺴﺎ�ﻨﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ

42%
36%
22%

ﻧﺎﻟﻭﺕ
ﻣﺴﺎ�ﻦ اﺧﺮى
ﻣﺴﺎ�ﻨﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺷﺎﻁﺊ

100%

ﺍﺟﺩﺍﺑﻳﺎ

ﻣﺴﺎ�ﻨﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة
ﻣﻊ أ� ﻣﺴﺘﻀ�ﻔﺔ ,دون دﻓﻊ ا�ﺠﺎر

ﺍ ﻟ ﺟ ﻔﺎ ﺭ ﺓ

88%
10%
1%

9,345

ﺯﻭﺍﺭﺓ

88%
8%
3%

13,470

61,790
8,375

ﺳﺭ ﺕ

ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ

ﺳﺑﻬﺎ

ﻣﻊ ا� ﻣﺴﺘﻀ�ﻔﺔ ,دون دﻓﻊ ا�ﺠﺎر
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة
ﻣﺴﺎ�ﻨﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ

2,085

ﺃﻭﺑﺎﺭﻱ

ﻣﻊ أ� ﻣﺴﺘﻀ�ﻔﺔ,دون دﻓﻊ ا�ﺠﺎر
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة

90%
10%

28,010
980

965

45%
31%
24%

ﻣﺭﺯ ﻕ
ﻣﻊ أ� ﻣﺴﺘﻀ�ﻔﺔ,دون دﻓﻊ ا�ﺠﺎر

ﻣﺴﺎ�ﻨﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة

69%
31%

ﻏﺎ ﺕ

ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة
ﻣﻊ أ� ﻣﺴﺘﻀ�ﻔﺔ ,دون دﻓﻊ ا�ﺠﺎر

1,735

ﺍﻟﻛﻔﺭﺓ

60%
40%
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الخاصة مبختلف القطاعات
بيانات النازحني والعائدين ّ

ليبيا

تقرير عن النزوح

يونيو  -يوليو 2019

التعليم
من بني الـ 100بلدية الخاضعة للتقييم خالل الجولة الـ ،26أكّد لنا املزودون الرئيسيون للبيانات يف  95بلدية أ ّن نسبة ما بني  51و 100يف املائة من مدارسها الحكومية مفتوحة .وتراوحت نسب املدارس الخاصة املفتوحة
يف  77بلدية بني  51و 100يف املائة.
وتراوحت نسب املدارس الخاصة املفتوحة يف بلديتني اثنتني بني  0و 50يف املائة بينام أفاد مزودو املعلومات الرئيسيون أ ّن ما بني  0و 51يف املائة من املدارس الخاصة تعمل يف  13بلدية .الرجاء االطالع عىل الرسم البياين
 20للحصول عىل تقسيم أكرث تفصيال.
وبالنظر إىل أوضاع املدارس ،استخلصنا أنّه يوجد  28مدرسة يستغلّها ال ّنازحون ملجأ لهم و 44مدرسة أخرى مد ّمرة بالكامل.

الرسم البياين  :20عدد البلديات وفقا لنسب املدارس الحكومية والخاصة املفتوحة فيها

16
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الرسم البياين :21عدد املدارس التي يتخذها النازحون ملجأ لهم واملترضرة جزئيا واملدمرة كليا
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الخاصة مبختلف القطاعات
بيانات النازحني والعائدين ّ

ليبيا

تقرير عن النزوح

يونيو  -يوليو 2019

الغذاء

فيام يتعلّق بالبيانات املج ّمعة حول إمكانية وصول النازحني والعائدين والسكان اآلخرون من املجتمعات املستضيفة إىل الغذاء ،ذكر مزودو املعلومات الرئيسيون أنّهم يقومون باشرتاء الغذاء من األسواق مبارشة يف 99
بلدية .ويف  15بلدية ،توزّع الجمعيات الخريية ومنظامت اإلغاثة الغذاء باعتبارها مصدر رئيسيا لإلمدادات الغذائية.

الرسم البياين  :23االشكاليات الرئيسية املرتبطة بالحصول عىل الغذاء

الرسم البياين  :22املصدر الرئييس للحصول عىل الغذاء يف البلديات

شكّل ارتفاع أسعار املواد الغذائية أكرب إشكالية تقف أمام الحصول عىل هذه املواد يف نسبة  94يف املائة من البلديات.
ومتثلت طرق الدفع الرئيسية املستخدمة يف اشرتاء املواد الغذائية يف الدفع نقدا واستعامل البطاقات املرصفية فيام اعتمد سكان
أكرث من نصف البلديات ( 55يف املائة) عىل التداين لتوفري الغذاء.

الرسم البياين  :24طرق الدفع الرئيسية الشرتاء الغذاء حسب البلديات
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الخاصة مبختلف القطاعات
بيانات النازحني والعائدين ّ

ليبيا

تقرير عن النزوح

يونيو  -يوليو 2019

الص ّحة
بلغت نسبة املستشفيات املفتوحة يف ليبيا  64يف املائة بينام كانت نسبة املستشفيات التي تعمل بشكل جزيئ نسبة
 31يف املائة .أما بالنسبة إىل املستشفيات التي ال تعمل عىل اإلطالق فقد بلغت نسبتها  5يف املائة.
متكّنت املصفوفة من تقييم  190مستشفى خالل فرتة تجميع البيانات .وقد كانت نسبة  55يف املائة منها تعمل
بشكل كامل ،فيام كانت نسبة  38يف املائة منها تعمل بشكل جزيئ.
مبي
ومام يالحظ أ ّن عديدا من البلديات تفتقر متاما إىل املراكز الصحية العمومية
ّ
والخاصة املفتوحة كام هو ّ
يف الرسم البياين عدد.26
ومل يكن هنالك مستشفيات مفتوحة يف  13بلدية ومل توجد مراكز صحية صحية وعيادات مفتوحة الستقبال املرىض
يف  76بلدية.
الرسم البياين  :25مدى توفر الدواء بانتظام يف البلديات

اتسم تزويد البلديات باألدوية باالنتظام يف بلدية واحدة (ككلة) من البلديات
الخاضعة للتقييم .وكانت نسبة البلديات التي تشهد عدم انتظام يف تزويدها
باألدوية  94يف املائة.

الرسم البياين  :26توفر املرافق الصحية ومستوى تشغيلها يف بلديات ليبيا الـ100
18
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الخاصة مبختلف القطاعات
بيانات النازحني والعائدين ّ

ليبيا

تقرير عن النزوح

يونيو  -يوليو 2019

املواد غري الغذائية وإمكانية الوصول إىل األسواق
تولينا تجميع البيانات أيضا حول االحتياجات اإلنسانية ذات األولوية املرتبطة باملواد غري الغذائية .وفيام يتعلّق
بالتحديات التي تعرتض السكان يف الحصول عىل املواد غري الغذائية ،استخلصنا أ ّن ارتفاع أسعارها مثّل العائق األكرب أمام
توفري هذه املواد ملن يحتاجها .وسلّط مزودو املعلومات الرئيسيون الضوء عىل أ ّن جودة املواد املتاحة قد مثّل إشكالية
ست بلديات ،كان بعد املسافة عن السوق املحيل عائقا يحول دون توفري هذه املواد.
يف  12بلدية .ويف ّ

الرسم البياين  :27املواد غري الغذائية ذات األولوية وفقا لعدد البلديات

وجاءت املراتب يف أعىل األولويات حيث تم ذكرها يف  79بلدية مبثابة االحتياج ذي أقىص أولوية
تليها مستلزمات النظافة الصحية يف  62بلدية .فيام كان الوقود ثالثت أبرز احتياج يف  45بلدية
واملالبس رابع أهم االحتياجات يف  31بلدية أخرى.
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الرسم البياين  :28االشكاليات الرئيسية املرتبطة بالحصول عىل املواد غري الغذائية
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ليبيا

بيانات شاملة ملختلف القطاعات
األمن
ت ٌجمع املؤرشات املتصلة باألمن يف جميع البلديات يف إطار التقييامت األساسية للبلديات وهي تهدف إىل تحديد قدرة سكان
البلديات عىل التنقل بسالم يف أنحائها إىل جانب األسباب التي تحول دون ذلك ووجود ذخائر متفجرة أو التحذير من إمكانية
وجودها.

الرسم البياين  :29هل توجد ذخائر غري منفجرة يف البلديات؟

الرسم البياين  :30هل يستطيع السكان التنقل يف أمان داخل البلديات؟

تقرير عن النزوح

يونيو  -يوليو 2019
اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ
اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻓﻲ أﻣﺎن داﺧﻠﮭﺎ

اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻘﻞ
ﻓﻲ أﻣﺎن ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت

درﻧﺔ
ﻣﺮزق

طﺮﯾﻖ ﻣﻐﻠﻘﺔ ،ﺧﻄﺮ /وﺟﻮد اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﻤﻨﻔﺠﺮة
اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ

ﺗﺮاﻏﻦ

اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ

ﺳﺒﮭﺎ

اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ

اﻟﻌﺰﯾﺰﯾﺔ

طﺮﯾﻖ ﻣﻐﻠﻘﺔ ،اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ،أﺳﺒﺎب أﺧﺮى

اﻟﺴﺒﯿﻌﺔ

طﺮﯾﻖ ﻣﻐﻠﻘﺔ ،اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ،أﺳﺒﺎب أﺧﺮى

ﻗﺼﺮ ﺑﻦ ﻏﺸﯿﺮ

طﺮﯾﻖ ﻣﻐﻠﻘﺔ ،اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ،أﺳﺒﺎب أﺧﺮى

ﺳﯿﺪي اﻟﺴﺎﺋﺢ

اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ

ﺳﻮق اﻟﺨﻤﯿﺲ

طﺮﯾﻖ ﻣﻐﻠﻘﺔ ،اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ،أﺳﺒﺎب أﺧﺮى

زﻟﯿﺘﻦ

اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ

أﺑﻮ ﺳﺎﯾﻢ

طﺮﯾﻖ ﻣﻐﻠﻘﺔ ،اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ،أﺳﺒﺎب أﺧﺮى

ﻋﯿﻦ زارة

طﺮﯾﻖ ﻣﻐﻠﻘﺔ ،اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ،أﺳﺒﺎب أﺧﺮى

الرسم البياين  :31جدول يربز البلديات التي ال يستطيع سكانها التنقل فيها يف أمان واألسباب
التي متنعهم من ذلك

توجد الذخائر غري املتفجرة يف سبع بلديات .وال يستطيع السكان يف  17بلدية التنقل يف أمان.
ويعود سبب تقييد التنقل يف البلديات أساسا إىل انعدام األمن أساسا (بالنسبة إىل  11بلدية) و إىل إغالق الطرق (يف  7بلديات).
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الخاصة مبختلف القطاعات
بيانات النازحني والعائدين ّ

ليبيا

تقرير عن النزوح

يونيو  -يوليو 2019

خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة والخدمات العمومية
وردت خدمة تجميع النفايات والكهرباء وشبكات التزويد باملياه كأكرث الخدمات العمومية توفرا خالل
هذه الجولة عىل الرغم من أ ّن التزويد بالكهرباء يجري بشكل متقطّع .وقد توفّرت خدمة تجميع النفايات
يف  63بلدية بصفة منتظمة بينام ُز ّودت  51بلدية بخدمة الكهرباء وكانت شبكات التزويد باملياه تعمل
عىل قدم وساق قي نسبة  45يف املائة من البلديات.

الرسم البياين  :32الخدمات العمومية املتوفرة يف البلديات

الرسم البياين  :33املصادر الرئيسية لتزويد البلديات باملياه

21

www.globaldtm.info/libya



الرسم البياين :34االشكاليات األساسية املرتبطة مبياه الرشب
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+218910024827

ليبيا

املنهجية

تقرير عن النزوح

يونيو  -يوليو 2019

التغطية

املنهجية

 2.382مزود رئييس
للمعلومات
 97%ذكور

جمع قسم تت ّبع التنقّل الخاص مبصفوفة تتبع النزوح بيانات هذا التقرير عرب مزودي املعلومات الرئيسيني
كل شهرين .بإمكانكم االطالع عىل املنهجية الكاملة لتتبع
عىل مستويني اثنني هام مستوى البلدية واملحلة ّ
التنقل عرب موقع مصفوفة تتبع النزوح . www.globaldtm.info.libya

 659محلة من أصل 667
 %3إناث

خالل الجولة السادسة والعرشين ،أجرت مصفوفة تتبع النزوح تقييامت داخل  100بلدية.
وأجريت كذلك مقابالت مع  2.382مزودا رئيسياً للمعلومات خالل هذه الجولة.
ومتت مقابلة  404مزودا ً رئيسياً للمعلومات عىل مستوى البلدية و 1.978مزودا رئيسيا للمعلومات عىل
مستوى املحلة ،وكانت نسبة  % 31منهم من ممثيل أقسام البلدية (الشؤون االجتامعية ،شؤون املحلة)
و  12%من أعضاء منظامت املجتمع املدين ونسبة  10%من ممثيل الخدمات الصحية.
ومن بني الـ 2.382.مزودا ً رئيسياً للمعلومات نجد نسبة  3%من اإلناث و 97%من الذكور.

الباحثني
55

3قادة فرق

باحث

تغطية

5رشكاء منفذين

للمواقع
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يف  100بلدية..
اﻟﻣزودﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت

2382
ﻣﻣﺛﻠون ﻋن أﻗﺳﺎم أﺧرى ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺔ
)اﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﺷؤون اﻟﻣﺣﻼت(
ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ
ﻣﻣﺛﻠون ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﻣﻣﺛﻠون ﻟدى ﻟﺟﺎن اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻣﻣﺛﻠون ﻋن ﻣراﻓﻖ اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻣﻣﺛﻠون ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ /اﻟﻘﺑﺎﺋل
ﻗوات اﻷﻣن
رﺟﺎل اﻟدﯾن

282
239
207
191
162
161
128

ﻣﻣﺛﻠون ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻧﺎزﺣﯾن

103

ﻓرﯾﻖ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣواد ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻗﺎدة ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن
أﺧرى
ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن
اﻟﻔرﯾﻖ اﻟطﺑﻲ اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ

dtmlibya@iom.int

741

94
52
9
7
6

31%
12%
10%
9%
8%
7%
7%
5%
4%
4%
2%
0%
0%
0%

+218910024827

ليبيا

املنهجية

تقرير عن النزوح

يونيو  -يوليو 2019

مصداقية البيانات
بلغت نسبة البيانات ذات املصداقية العالية خالل هذه الجولة  52يف املائة وكانت نسبة البيانات ذات املصداقية الكبرية  37%بينام كانت نسبة  % 14من البيانات ذات مصداقية ضعيفة.
ويقوم هذا التقسيم بناء عىل اتساق البيانات التي مي ّدنا بها املز ّودون الرئيسيون للمعلومات حول مصادر بياناتهم وحول مدى مواءمتها مع التصورات العامة.

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

الخريطة املرجعية  -ليبيا

400
Km
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تقرير عن النزوح

يونيو  -يوليو 2019

0

dtmlibya@iom.int

+218910024827

مصفوفة تت ّبع ال ّنزوح ليبيا
تأسست مصفوفة تتبع النزوح بتمويل من االتحاد األورويب لرصد حركة السكان وتتبعها لغرض مقارنة مجموعات البيانات عن سكان ليبيا
وتحليلها ونرشهاُ .وضعت مصفوفة تت ّبع ال ّنزوح لتوفري الدعم للمجتمع اإلنساين من خالل تزويده بالبيانات الدميغرافية األساسية الالزمة لتنسيق
التدخالت القامئة عىل األدلّة .تض ّم مجموعة تتبّع التنقل الخاصة باملصفوفة تقارير تحليلية وقاعدة بيانات وخرائط ولوحات تفاعليّة ومواقع
للسكان
متاحة عرب اإلنرتنت تحتوي عىل األعداد والخصائص السكانية واملواقع األصل ّية وأمناط ال ّنزوح والتنقّل إضافة إىل االحتياجات األساسية ّ
املتنقّلني .ولالطالع عىل جميع تقارير مصفوفة تت ّبع ال ّنزوح ومجموعات البيانات والخرائط االحصائية والتفاعل ّية ،الرجاء زيارة املوقع التايل
www.globaldtm.info.libya .
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