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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
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السياق

خالل ما بني شهري أبريل ومايو من سنة 2019، ارتفع عدد النازحني داخليا يف ليبيا ارتفاعا كبريا 

من عدد 172.541 إىل 268.629 نازحا يف آخر الجولة الـ25.

العدائية          األعامل  تصاعد  إىل  بالتقرير  املشمولة  الفرتة  خالل  الجديدة  النزوح  حاالت  وتعود   

يف جنوب طرابلس وإىل حركة النزوح املرتبطة بذلك. 

وعىل نحو أكرث دقّة، اندلعت االشتباكات يف يوم 4 أبريل 2019 لتتواصل طيلة الفرتة املشمولة 

بالتقرير يف املناطق التي تتحىّل بكثافة سكانية عالية والتي تقع 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. وبينام متكث أغلبية 

األرس النازحة يف مساكن خاّصة، حّددنا وجود أكرث من 3.900 نازح يف مالجئ جامعية. 

ولالطالع عىل مزيد من املعلومات املتعلّقة بالنزوح من طرابلس، يرجى الرجوع إىل الصفحتني 

تجميع  عملية  انتهاء  من  فرتة وجيزة  بعد  أنّه  االعتبار  بعني  األخذ  الرجاء  والسابعة.  السادسة 

املناطق  إىل  غات  من  النزوح  إىل  فرد   5.000 من  أكرث  بادر  الـ25،  بالجولة  الخاّصة  البيانات 

مزيد  االطالع عىل  بإمكانكم  البلدية.   أغرقت  التي  العارمة  الفيضانات  جرّاء  من  لها  املجاورة 

من التفاصيل حول ذلك  يف التحديث الرسيع الذي أصدرته مصفوفة تتبّع النزوح عرب الرابط 

https://displacement.iom.int/reports/ghat-flash-update-1-17-june-2019-

.arabic?close=true

ملحة عاّمة

عىل  فضال  الغذائية  وغري  الغذائية  واملساعدات  املساكن  توفري  أّن  وجدنا  السّكان  باحتياجات  يتعلّق  وفيام 

املياه  الغذائية وخدمات  املواد  توفري  النازحة منهم. فيام كان  الفئة  احتياجات  الصحية مثّلت أهم  الخدمات 

والرصف الصحي والنظافة  الصحية فضال عىل املواد غري الغذائية والخدمات الصحية أبرز احتياجات السكان 

العائدين. وكام كان الحال يف الجوالت السابقة، . ولالطالع عىل مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إىل القسم  

الخاّص مبختلف القطاعات الذي يبتدأ من الصفحة عدد 13. 

النازحون العائدون

الجولة 25
أبريل 2019

الجولة 24 الجولة 22
فرباير 2019 أكتوبر 2018

الجولة 23 
ديسمرب 2018

 الرسم البياين 1: أعداد النازحني والعائدين املسّجلة خالل آخر أربع جوالت
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أبرز التغيريات الطارئة خالل الجولة الـ25 التي أجرتها مصفوفة تتّبع الّنزوح

خاصيات النازحني والعائدين 

 الرسم البياين 2: أبرز التغيريات املسّجلة خالل الجولة الـ25: حاالت النزوح الجديدة
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النزوح من طرابلس

من  الجنوبية  املناطق  من  والنزوح  مساكنهم  مغادرة  عىل  فرد   100.000 قرابة  أُجرِب 

طرابلس منذ بداية نشوب النزاع املسلّح يف يوم 04 أبريل 2019. وشمل تصاعد النزاع 

املسلّح قصًف جويّاً مكثّفاً ألحق رضرا بالغاً باألماكن الواقعة يف مناطق الّنزاع ونجم عنه 

نزوح كبري للمدنيني بسبب تدهور الوضعية األمنية. 

وقد بادرت مصفوفة تتبع النزوح بإصدار تقارير عن التتبّع الطارئ للسكان النازحني 

أكرث من عرشين  املصفوفة من نرش  األزمة. ومتّكنت  بدأ  منذ  النزاع  واملترّضرين من 

تقريرًا رسيعاً وتقييامً بحلول نهاية فرتة تجميع البيانات الخاّصة بالجولة الـ25، من بينها 

https://www.globaldtm. التايل:  الرابط  عرب  تجدونه  الذي  لألسواق  تقييم  أحدث 

info/libya-tripoli-rapid-market-assessment-21-may-2019/ . والزالت حركة 

النزوح متواصلة بعد انتهاء عملية تجميع البيانات للجولة الـ25، بإمكانكم زيارة موقع 

  الرسم البياين 3: الجدول الزمني لتتّع النزوح الطارئ من طرابلسwww.globaldtm.info/libya ملعرفة آخر التحديثات. 

النزوح من طرابلس 

تعرّفت مصفوفة تتبّع النزوح إىل أبرز االحتياجات من خالل التتبّع الطارئ للسّكان النازحني ويرّست كذلك إيصال الخدمات إىل ما يزيد عىل 25.000 نازحا مّمن هم يف أمّس الحاجة إىل املساعدات اإلنسانية 

وذلك من خالل آلية االستجابة الرسيعة. تشمل هذه اآللية يف ليبيا رشكاء مثل  صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف واملنظمة الدولية للهجرة إىل جانب برنامج األغذية العامل . وقد استندت هذه اآللية 

عىل تحديد مصفوفة تتبّع النزوح ملواقع السّكان املترضرين يف مواقع النزوح يف الوقت املناسب، والذي أفىض بدوره إىل رسعة إيصال مساعدات إنقاذ الحياة واسرتداد الكرامة املتمثلة يف توفري املواد الغذائية 

وغري الغذائية وحقيبة اللوازم الصحية النسائية إىل جانب مستلزمات النظافة الصحية. 

 دعم مصفوفة تتبع النزوح من خالل آلية االستجابة الرسيعة

4.475

18250

37575

55500

69625

83650
9170093925

 یونيو  11 یونيو 3 مایو 24 مایو 14 مایو 4 أ�ریل  24 أ�ریل  14 أ�ریل  04

 اجلدول الزمين �لزنوح

 �دد األفراد الناز�ني
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التقييم الرسيع لألسواق يف طرابلس 

أجرت مصفوفة تتبّع الّنزوح تقييامت رسيعة عديدة حول األسواق طيلة فرتة تجميع البيانات الخاّصة بالجولة الـ25 التي تزامنت مع بدء 

األعامل العدائية يف جنوب طرابلس. وتهتّم هذه التقييامت بأثر النزاع يف توفّر الغذاء ويف إمكانية الوصول إىل األسواق وإىل السيولة النقدية 

باإلضافة إىل توفّر الخدمات يف أبو سليم وعني زارة وخلّة الفرجان وصالح الدين والعزيزية وحي األندلس وجنزور وقرص بن غشري وسوق 

الخميس وسواين بن آدم وتاجوراء ووسط طرابلس. 

ارتبط مستوى تأثري االشتباكات املسلّحة الدائرة يف األمن الغذايئ واألسواق مبدى قرب املوقع الخاضع للتقييم من دائرة االشتباكات. وبذلك 

كانت منطقتي خلّة الفرجان وسواين بن آدم من بني أكرث املناطق ترّضرا نظرا لقربها من منطقة الّنزاع، حيث عجز السّكان من التنّقل يف 

أمان الشرتاء حاجاتهم من الغذاء حيث كانت الطرق الرابطة بني خلّة الفرجان وسواين بن آدم واألحياء املجاورة للمنطقتني مقطوعة يف 

أغلب األوقات. 

النزوح من طرابلس 

0% 100%50%

وفيام يتعلّق بتوفّر بقية الخدمات األخرى، شهدت خدمات التعليم وخدمات رفع 

الخدمات  من  بغريها  مقارنة  بالدراسة  املعنية  الفرتة  خالل  كبريا  نقصا  النفايات 

العمومية. 

وكانت خدمات التعليم محدودة يف أحياء عني زارة وخلّة الفرجان وقرص بن غشري 

وصالح الدين. 

الرسم البياين 4: نسب األسواق املفتوحة وفقا للمناطق الخاضعة للتقييم
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خاصيات النازحني والعائدين 

  الرسم البياين 6: البلديات التي عاد إليها السكان  )أبرز 10 بلديات( ي

أبرز عرش بلديات شهدت نزوحا أو عودة 

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

خالل الجولة الخامسة والعرشين،  أحصينا وجود القسم األكرب من النازحني )نسبة 63 يف املائة(  يف غرب ليبيا، وبلغت نسبة النازحني إىل الرشق 19 يف املائة. وسّجلنا أيضا وجود نسبة 18 يف املائة من النازحني يف الجنوب.  .3

أما بالنسبة إىل السكان العائدين إىل مناطق أصلهم فقد سّجلنا وجود أغلبيتهم يف رشق ليبيا )نسبة 51 يف املائة( ونسبة 41 يف املائة يف الغرب فيام انترشت البقية يف جنوب البالد. وكان لبلدية بنغازي أعىل عدد من العائدين 

.) 188.625 فردا( تليها رست 77.210 عائدا( ويربز الرسم البياين 6 أهم عرش بلديات شهدت عودة خالل هذه الجولة(
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خاصيات النازحني والعائدين

خريطة 1: مواقع وجود النازحني والعائدين  

 الرسم البياين 7:  خريطة مواقع وجود النازحني والعائدين

بنغازي
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خاصيات النازحني والعائدين 

مقارنة بلديات األصل ببلديات النزوح 

تدّل املقارنة فيام بني بلديات األصل وبلديات العودة عىل أنّه يف حاالت عديدة مل تغادر نسبة كبرية من النازحني نحو مكان بعيد جّدا عن بلدية األصل. ومثال ذلك أّن عدد ال يقّل عن  22.135 من النازحني املوجودين 

يف بلدية بنغازي قد قدموا من نفس البلدية أو من بلديات مجاورة. 

عدد األسر بلدية النزوح
النازحة

عدد األفراد 
النسبة النازحين

%43872213556بنغازي
%22241120028مصراتھ

%24312153أجدابیا
%1276352جالو

%1166142الخمس
%77939980بلدیات أخرى

%787639797100المجموع
%1662831035أجدابیا
%818409017بنغازي
%550275012أبو سلیم
%37018508جنزور

%21310655بني ولید
%1086537523بلدیات أخرى

%469923440100المجموع
%1000500022عین زارة

%773344015زلیتن
%535267512صبراتھ
%40021009تاجوراء
%40020009الزھراء

%1574787234بلدیات أخرى
%468223087100المجموع
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عدد األسر بلدية النزوح
النازحة

عدد األفراد 
النسبة النازحين

%743355026القره بولي
%668334024بني ولید
%282141010سرت
%22911458سیدي السائح
%22011008المایھ
%635314423بلدیات أخرى

%277713689100المجموع
%985492549سرت
%404202020أجدابیا
%976086الخمس
%763804البیضاء
%693453مصراتھ
%342169617بلدیات أخرى

%19739974100المجموع
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الرسم البياين عدد 10: دوافع اختيار مكان النزوح الحايل ي ا

ذكرت األغلبية العظمى من املزودين الرئيسيني للمعلومات أّن أغلبية النازحني  )نسبة 93 يف املائة منهم ( قد غادرت املحالت األصلية لها لدواعي أمنية كام هو مبنّي يف الرسم عدد 9. 

 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 65 يف املائة منهم(  أّن وجود ظروف أمنية أفضل مثّل أهم 

سبب يليه إقامة أقارب مبكان النزوح )54 يف املائة( وما يفرتضه ذلك من روابط اجتامعية وثقافية ومن شبكات األمان االجتامعي املحتملة.  وشّكل توفّر الخدمات األساسية دافعا آخر )لنسبة 38 يف املائة( إىل جانب إمكانية 

الوصول إىل املساعدات اإلنسانية )34 يف املائة(. 

وبصفة عاّمة، ارتبط الدافع الرئييس بالوضع األمني الذي اضطلع بدور هام يف اتخاذ قرار مغادرة مكان األصل واختيار مكان النزوح عىل حّد السواء. 

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

دوافع النزوح الداخيل 

خاصيات النازحني والعائدين
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خالل أزمة طرابلس، أجرت مصفوفة تتبّع الّنزوح دراسة رسيعة لألرس النازحة من أجل مزيد استيعاب تركيبتهم الدميغرافية. ولتحقيق ذلك، جمع باحثو املصفوفة بيانات دميغرافية من عينة تتكون من 

6.000 أرسة نازحة، وجدنا أّن هذه العيّنة تتكّون من نسبة 51 يف املائة من اإلناث. هذا وتوّصلنا أيضا إىل أّن ما يقارب نسبة 48 يف املائة من هذه العيّنة متثّل أطفاال ال تتجاوز أعامرهم 18 سنة. 

يرجى العودة إىل الرسم البياين أدناه ملعرفة التقسيم الدميغرايف املفّصل. 

%51   %49

الرتكيبة الدميغرافية للّنازحني والعائدين

الرسم البياين عدد 12: تقسيم عينة النازحني وفقا لفئاتهم العمرية ي ا

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

الرتكيبة الدميغرافية 
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الرسم البياين عدد 14: احتياجات العائدين ذات األولويةي االرسم البياين عدد 13: احتياجات النازحني ذات األولويةي ا

بيانات النازحني والعائدين الخاّصة مبختلف القطاعات 

احتياجات النازحني والعائدين  

احتياجات النازحني األربعة ذات األولوية: 

                  املواد غري الغذائية

                   املسكن 

                   الغذاء

                  الخدمات الصحية

احتياجات العائدين الـأربعة ذات األولوية: 

                الغذاء 

                املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية

                املواد غري الغذائية

                  الخدمات الصحية

احتياجات النازحني ذات األولوية احتياجات النازحني  ذات األولوية

نتوّصل إىل تحديد االحتياجات ذات األولوية من خالل احتساب املتوّسط املرّجح باالستناد إىل  السّكان املترضرين من نقص يف االحتياجات يف املنطقة الخاضعة للتقييم وإىل ترتيب األولويات املسند لكّل احتياج  وفقا 

للمزودين الرئيسسني للمعلومات. ويربز الرسامن 13 و14 النسب املئوية للمتوسط املرّجح الذي احتسبناه من أجل املقارنة فيام بني احتياجات النازحني واحتياجات العائدين. 
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يف منشآت مهجورةيف منشآت عمومية مساكن أخرىيف مساكن غري نظامية مع أرس مستضيفة يف مساكن مستأجرة

 ?
 مساكن أخرى مع أرس مستضيفةيف مساكن مستأجرة املسكن األصيل

الرسم البياين عدد 17: مساكن العائدين االرسم البياين عدد 16: مساكن النازحني ي ا

بيانات النازحني والعائدين الخاّصة مبختلف القطاعات 

أنواع مساكن النازحني والعائدين  

توّصلنا إىل أّن نسبة 59 يف املائة من النازحني املوجودين يف ليبيا يقيمون يف مساكن خاّصة مستأجرة، فيام تتخذ نسبة 22 يف املائة ملجأ لها لدى عائالت مستضيفة لها دون دفع معلوم الكراء. وتقيم نسبة 7 يف املائةّ  يف املدارس 

واملنشآت العمومية األخرى مثل  املساكن غري النظامية )بالنسبة إىل 6 يف املائة( ومساكن أخرى )بالنسبة إىل نسبة 3 يف املائة( بينام اتخذت نسبة 1 يف املائة من النازحني من املنشأت املهجورة مأوى لها. 

ومن جهة أخرى، عادت األغلبية العظمى من العائدين )نسبة  82 يف 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 )1 يف املائة(.

الرجاء االطالع عىل الصفحة 16 للحصول عىل التقسيم الجغرايف للنازحني وفقا ألنواع مساكنهم العمومية والخاصة وعىل الصفحة 17 ملعرفة مساكن العائدين يف مختلف أنحاء ليبيا.

 ?
دون مساكن

يف منشآت مهجورة
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بيانات النازحني والعائدين الخاّصة مبختلف القطاعات 

خريطة مساكن النازحني 

الرسم البياين 18: خريطة  أنواع املساكن العمومية التي يقيم فيها النازحون
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 16

خريطة: أنواع املساكن العمومية للنازحني

خريطة مساكن العائدين 

 الرسم البياين 19: خريطة  أنواع املساكن التي يقيم فيها العائدون
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التعليم

من بني الـ100 بلدية الخاضعة للتقييم خالل الجولة الـ25، أكّد لنا املزودون الرئيسيون للبيانات يف 91 بلدية أّن نسبة ما بني 80 و100 يف املائة من مدارسها الحكومية مفتوحة. وتراوحت نسب املدارس الخاصة املفتوحة 

يف 74 بلدية بني 80 و100 يف املائة. 

وتراوحت نسب املدارس الخاصة املفتوحة يف سبع بلديات بني 61 و80 يف املائة بينام أفاد مزودو املعلومات الرئيسيون أّن ما بني 41 و60 يف املائة من املدارس الخاصة تعمل يف بلديتني اثنتني. الرجاء االطالع  عىل الرسم 

البياين أسفل هذه الصفحة للحصول عىل تقسيم أكرث تفصيال. 

وبالنظر إىل أوضاع املدارس، استخلصنا أنّه يوجد 25 مدرسة يستغلّها الّنازحون ملجأ لهم. 

 الرسم البياين 21:عدد املدارس التي يتخذها  الرسم البياين 20: عدد البلديات وفقا لنسب املدارس الحكومية والخاصة املفتوحة فيها

  النازحون ملجأ لهم واملترضرة جزئيا واملدمرة كليا

بيانات النازحني والعائدين الخاّصة مبختلف القطاعات 
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بيانات النازحني والعائدين الخاّصة مبختلف القطاعات 

   الرسم البياين 23: االشكاليات الرئيسية املرتبطة بالحصول عىل الغذاء

   الرسم البياين 24: طرق الدفع الرئيسية الشرتاء الغذاء حسب البلديات

الغذاء
فيام يتعلّق بالبيانات املجّمعة حول إمكانية وصول النازحني والعائدين والسكان اآلخرون من املجتمعات املستضيفة إىل الغذاء، ذكر مزودو املعلومات الرئيسيون أنّهم يقومون باشرتاء الغذاء من األسواق مبارشة يف 98 

بلدية.  ويف 24 بلدية، توزّع الجمعيات الخريية ومنظامت اإلغاثة الغذاء باعتبارها مصدر رئيسيا لإلمدادات الغذائية.  

من  املائة  يف   93 نسبة  يف  املواد  هذه  الحصول عىل  أمام  تقف  إشكالية  أكرب  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفاع  شّكل 

البلديات.

ومتثلت طرق الدفع الرئيسية املستخدمة يف اشرتاء املواد الغذائية يف الدفع نقدا واستعامل البطاقات املرصفية فيام 

اعتمد سكان ما يقارب نصف البلديات )47 يف املائة( عىل التداين لتوفري الغذاء.

 

    الرسم البياين 22: املصدر الرئييس للحصول عىل الغذاء يف البلديات

18
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   الرسم البياين 24: طرق الدفع الرئيسية الشرتاء الغذاء حسب البلديات



الصّحة

بلغت نسبة املستشفيات املفتوحة يف ليبيا 54 يف املائة بينام كانت نسبة املستشفيات التي تعمل بشكل جزيئ نسبة 

39 يف املائة. أما بالنسبة إىل املستشفيات التي ال تعمل عىل اإلطالق فقد بلغت نسبتها 7 يف املائة.

 ومام يالحظ أيضا أنّه ال يوجد مستشفيات مفتوحة يف 13 بلدية وأّن عديدا من البلديات تفتقر متاما إىل املراكز 

والعيادات الصحية العمومية املفتوحة.

اتسم تزويد البلديات باألدوية باالنتظام يف نسبة 2 يف املائة من البلديات الخاضعة للتقييم. وكانت نسبة البلديات 

التي تشهد عدم انتظام يف تزويدها باألدوية 95 يف املائة. 

بيانات النازحني والعائدين الخاّصة مبختلف القطاعات 

 الرسم البياين 25: مدى توفر الدواء بانتظام  يف البلديات  الرسم البياين 26: توفر املرافق الصحية ومستوى تشغيلها يف بلديات ليبيا الـ100

19www.globaldtm.info/libya
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يتعلّق  وفيام  الغذائية.  غري  باملواد  املرتبطة  األولوية  ذات  اإلنسانية  االحتياجات  حول  أيضا  البيانات  تجميع  تولينا 

بالتحديات التي تعرتض السكان يف الحصول عىل املواد غري الغذائية، استخلصنا أّن ارتفاع أسعارها مثّل العائق األكرب أمام 

توفري هذه املواد ملن يحتاجها. وسلّط مزودو املعلومات الرئيسيون الضوء عىل أّن جودة املواد املتاحة قد مثّل إشكالية 

يف 23 بلدية. ويف سّت بلديات، كان بعد املسافة عن السوق املحيل عائقا يحول دون توفري هذه املواد. 

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

    الرسم البياين 28: االشكاليات الرئيسية املرتبطة بالحصول عىل املواد غري الغذائية

بيانات النازحني والعائدين الخاّصة مبختلف القطاعات 

وجاءت املراتب يف أعىل األولويات حيث تم ذكرها يف 68 بلدية مبثابة االحتياج ذي أقىص أولوية 

تليها املالبس التي وردت يف 62 بلدية ومستلزمات النظافة الصحية يف 41 بلدية. فيام كانت 

مستلزمات النظافة الصحية أبرز احتياج يف 50 بلدية والوقود يف 23 بلدية أخرى. 

املواد غري الغذائية وإمكانية الوصول إىل األسواق 
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   الرسم البياين 27: املواد غري الغذائية ذات األولوية وفقا لعدد البلديات

 األمن 

تٌجمع 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.

بيانات شاملة ملختلف القطاعات

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

    التي متنعهم من ذلك

   الرسم البياين 30: هل يستطيع السكان التنقل يف أمان داخل البلديات؟ الرسم البياين 29: هل توجد  ذخائر غري منفجرة يف البلديات؟

يُحتمل وجود الذخائر غري املتفجرة يف تسع بلديات. وال يستطيع السكان يف 17 بلدية التنقل يف أمان.  ويعود السبب يف ذلك إىل انعدام األمن أساسا )بالنسبة إىل 14 بلدية( و ومن  التهديد بأخطار الذخائر املتفجرة 

)يف بلديتني اثنتني(.

البلدیات التي ال یستطیع 
سكّانھا التنقّل فیھا في أمان

األسباب التي تمنع السكّان من التنقّل في أمان 
في كلّ بلدیة

الطریق مقطوعة / أسباب أخرىإجخرة
انعدام األمن مرادة
الطریق مقطوعة / أسباب أخرىغات

انعدام األمن القطرون
السبب غیر مذكورالشرقیة
انعدام األمن مرزق
انعدام األمن تراغن
انعدام األمن سبھا

السبب غیر مذكورأوباري
انعدام األمن الزھراء

انعدام األمن قصر األخیار
مخاطر/ وجود ذخائر متفجّرةجنوب الزاویة 

انعدام األمن زلیتن
انعدام األمن سوق الجمعة

انعدام األمن الجمیل
انعدام األمن زلطن
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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 أّن  التزويد بالكهرباء يجري بشكل متقطّع. وقد توفّرت خدمة تجميع النفايات 

يف  60  بلدية بصفة منتظمة بينام ُزّودت 51 بلدية بخدمة الكهرباء وكانت شبكات التزويد باملياه تعمل 

عىل قدم وساق قي نسبة 47 يف املائة من البلديات. 

    الرسم البياين 32: الخدمات العمومية املتوفرة يف البلديات

 الرسم البياين34: االشكاليات األساسية املرتبطة مبياه الرشب

    الرسم البياين 33: املصادر الرئيسية لتزويد البلديات باملياه

بيانات النازحني والعائدين الخاّصة مبختلف القطاعات 
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    الرسم البياين 33: املصادر الرئيسية لتزويد البلديات باملياه



املنهجية 

التغطيةاملنهجية

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

عىل مستويني اثنني هام مستوى البلدية واملحلة كّل شهرين. بإمكانكم االطالع عىل املنهجية الكاملة لتتبع 

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

خالل الجولة الخامسة والعرشين، أجرت مصفوفة تتبع النزوح تقييامت داخل 100 بلدية.

وأجريت كذلك مقابالت مع 2.057 مزودا رئيسياً للمعلومات خالل هذه الجولة.

ومتت مقابلة 391 مزوداً رئيسياً للمعلومات عىل مستوى البلدية و1.666 مزودا رئيسيا للمعلومات عىل 

مستوى املحلة، وكانت نسبة  30 % منهم من ممثيل أقسام البلدية )الشؤون االجتامعية، شؤون املحلة( 

و %10 من أعضاء منظامت املجتمع املدين ونسبة %9 من ممثيل الخدمات الصحية. 

ومن بني الـ.2.057 مزوداً رئيسياً للمعلومات نجد  نسبة  %6 من اإلناث و%94 من الذكور.

الباحثني

55
باحث

3قادة فرق

659 محلة من أصل 667

يف 100 بلدية..

2.057 مزود رئييس 

للمعلومات  

6% إناث %94 ذكور 

تغطية

للمواقع

  5رشكاء منفذين 

عدد المزودين الرئيسيينالوظيفة 
النسبة  للمعلومات

 ممثلون عن أقسام أخرى في البلدیة 
%62230(الشؤون االجتماعیة، شؤون المحالت)

%21510منظمات المجتمع المدني
%1899 ممثلون عن الخدمات الصحیة
%1839ممثلون عن الخدمات التعلیمیة
%1718 ممثلون عن المجتمع/ القبائل

%1407قوات األمن
%904 ممثلون عن مجموعات النازحین
%1316 ممثلون لدى لجان األزمة المحلیة

  فریق توزیع المواد غیر الغذائیة العامل
%774 في المجال اإلنساني

%1015 رجال الدین
%502قادة مجموعات المھاجرین

%512الفریق الطبي العامل في المجال اإلنساني 
%251 أخرى

%121شبكات المھاجرین
  المجموع                                                       2075
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مصداقية البيانات

بلغت نسبة البيانات ذات املصداقية العالية خالل هذه الجولة %46 وكانت نسبة البيانات ذات املصداقية الكبرية %37 بينام كانت نسبة 15 % من البيانات ذات مصداقية ضعيفة. ويقوم هذا التقسيم بناء عىل اتساق 

البيانات التي ميّدنا بها املزّودون الرئيسيون للمعلومات حول مصادر بياناتهم وحول مدى مواءمتها مع التصورات العامة.

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

املنهجية 

 ذات مصداقية ضعيفة %15 ذات مصداقية كبرية %37 ذات مصداقية عالية 46%
47% Very Credible 38% Mostly Credible 15% Somewhat Credible
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الخريطة املرجعية - ليبيا
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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 عىل األدلّة. تضّم مجموعة

السكانية األعداد والخصائص  اإلنرتنت تحتوي عىل  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 عىل جميع تقارير مصفوفة تتبّع الّنزوح ومجموعات البيانات

والخرائط االحصائية والتفاعليّة، الرجاء زيارة املوقع التايل

www.globaldtm.info.libya .  


