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مزود معلومات رئييس
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السياق

يستعرض هذا التقرير نتائج الجولة الرابعة والعرشين املستخلصة من عمل وحدة تتبّع التنقل 

الخاّصة مبصفوفة تتبع النزوح يف ليبيا والتي تغطّي الفرتة املمتدة بني شهري يناير وفرباير من 

سنة 2019. 

ويف الجولة الرابعة والعرشين، شهد عدد العائدين يف ليبيا استقرارا، إذ سّجلنا وجود 445.476 

عائدا. 

بلديات  نازحا. وكانت  الفرتة 172.541  الذي أحصيناه خالل نفس  ليبيا  النازحني يف  وبلغ عدد 

بنغازي وسبها ومرصاته أبرز البلديات التي شهدت نزوحا. ومن جهة أخرى، سّجلنا أعىل نسب 

للعودة يف بلديات بنغازي ورست وطرابلس. 

وخالل األسبوع األخري من فرباير، أجرينا تقييام رسيعا يف بلدية مرزق عىل إثر تدهور الوضعية 

األمنية يف الجنوب. وبني يومي 22 و24 فرباير، نزحت 200 أرسة من مرزق إىل القطرون حسب 

اإلفادة. وما إن تحّسن الوضع األمن حتّى بادرت 120 أرسة بالعودة بحلول بداية شهر مارس. 

بإمكانكم االطالع عىل نتائج التقييم الرسيع لالحتياجات يف مرزق عرب املوقع التايل:

 http:// www.globaldtm.info/libya-murzuq-alert-snapshot-2-3- march-2019  

ملحة عاّمة

النازحون العائدون

الجولة 24 الجولة 22 الجولة 21
فرباير 2019 أكتوبر 2018أغسطس 2018

الجولة 23 
ديسمرب 2018

 الرسم البياين 1: أعداد النازحني والعائدين املسّجلة خالل آخر أربع جوالت

وفيام يتعلّق باحتياجات السّكان وجدنا أّن توفري املساكن واملساعدات الغذائية والخدمات الصحية مثّلت أهم 

احتياجات الفئة النازحة منهم. فيام كان توفري املواد الغذائية وخدمات املياه والرصف الصحي والنظافة  الصحية 

فضال عىل املواد غري الغذائية أبرز احتياجات السكان العائدين. 

وكام كان الحال يف الجوالت السابقة، ال زالت التحديات قامئة يف الوصول إىل الخدماتوهنا نخّص بالذكر توفّر 

األدوية والخدمات الصحية يف عّدة مناطق. ولالطالع عىل مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إىل القسم  الخاّص 

مبختلف القطاعات الذي يبتدأ من الصفحة عدد 13.
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أبرز التغيريات الطارئة خالل الجولة الـ24

خاصيات النازحني والعائدين 

 الرسم البياين 2: أبرز التغيريات املسّجلة خالل الجولة الـ24 مبيّنة عىل الخريطة

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

 ف12. سّجلنا عودة 260 أرسة إىل سيدي        

 السائح خالل الجولة 24

انخفض عدد األرس النازحة يف البيضاء ليبلغ 310       ارتفاع عدد النازحني     

أرسة )انخفاض بنسبة 33- يف املائة عن الجولة 23(

      ارتفاع عدد النازحني          

يف القره بوليل بـ182 أرسة

 يف ترهونة  بـ110 أرسة  
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النزوح من بلدية مرزق

خالل شهر فرباير من سنة 2019، نزحت مائتي أرسة من مرزق إىل القطرون بني يومي 

22 و24 فرباير. ومع استعادة البلدية واملناطق املجاورة لها استقرارها تدريجيا، بادرت 

زهاء 120 أرسة نازحة إىل العودة إىل مساكنها وفقا لإلفادة.

هذا  الـ24.  الجولة  فرتة  نهاية  يف  مرزق  يف  وللموقع  لالحتياجات  تقييام  أجرينا  وقد 

http://www. globaldtm.info/libya-murzuq- التقرير الرسيع متوفّر عرب موقع

. /alert-snapshot-2-3- march-2019

  الرسم البياين 3: حركة النزوح  والعودة إىل مرزق

تحديثات حول النزوح والعودة إىل مرزق  

 املواد غري الغذائية

 املواد الغذائية

خدمات الصّحة

ومتثلت احتياجات األرس العائدة يف املواد الغذائية )مثل وقود الطبخ وحليب األطفال(.واملواد غري الغذائية )مثل الحفاظات ومستلزمات النظافة الصحية( عالوة       

عىل اإلمدادات الطبية.   وباإلضافة إىل ذلك فقد ترّضرت مساكن  60 أرسة عىل األقّل من األرس املسضيفة للسّكان. 

االحتياجات ذات األولوية

القطرون

النیجر

مفتاح الخريطة

!  عدد ا�هاجرين   

النزوح اتجاه 

الجزائر

مرزق
غات

الجفرة
وادي الشاطئ

أوباري

سبھا

Sources: Esri, USGS, NOAA

0 80 16040 Kilometers

القطرونالكفرة

اجدابیا

سرت

الجفرة

نالوت
طبرق

غات

وادي الشاطئ

أوباري

الجبل الغربي

مصراتة
درنة

سبھا

المرج
بنغازي

زوارة المرقب
الجفارةالجبل االخضر

الزاویة

طرابلس

!! عدد العائ�ت النازحة   

!
200

مرزق

اتجاه الهجرة 

وم
ل ي

ر ك
مهاج

 182

120

عائلة عائدة
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النزوح من بلدية مرزق   

األسواق 

أجرينا تقييام لألسواق يف إطار تقييامت املوقع واالحتياجات. وقد توّصلنا إىل أّن أغلب األسواق املحلية قد كانت مفتوحة بحلول يوم 1 مارس.  إال أننا قد سّجلنا إشكاليات مرتبطة بتوفّر السلع وبالقدرة عىل تحّمل تكاليفها. 

وقد كانت أغلب املخابز مغلقة خالل آخر أسبوع من شهر فرباير وعادت لتفتح أبوابها إثر استقرار الوضع األمني. 

وأفيد أّن سعر الرغيف كان 0.3 دينارا ليبيا.  وكانت السلع الغذائية األساسية مثل األرز واملعكرونة والفاصولياء والكسكيس والتونة والحليب والطامطم والزيت النبايت غري متاحة عموما خالل آخر أسبوع من فرباير. 

 ونستعرض بقية نتائج هذا التقييم يف القسم أدناه:

  الرسم البياين 4 : توفّر املواد الغذائية يف السوق املحيل يف مرزق ) بحلول يوم 1 مارس(

تحديثات حول النزوح والعودة إىل مرزق  

 متوفرة توفرا جزئيا

 متوفرة توفرا جزئيا

 متوفرة توفرا كامال

متوفرة توفرا جزئيا

 غري متوفرة

 غري متوفرة

 غري متوفرة

 غري متوفرة

 غري متوفرة

 املياه : مل تكن املياه متوفرة توفرا كامال، حيث أّن بعض األحياء قد عرفت نقصا يف إمدادات

املياه.         وقد فُقدت كذلك خدمات الرصف الصحي وخدمات التنظيف عىل حّد السواء.3

البنية التحتية: توفرت خدمات الكهرباء  واالتصاالت السلكية والالسلكية توفّرا  متقطّعا.3

التعليم: عديد من املدارس كانت مفتوحة وتشتغل يف فرتة التقييم.3

خدمات الصّحة: كانت هذه الخدمات متوفّرة توفّرا محدودا.

إمكانية الوصول: كانت الطرقات يف مرزق مفتوحة وتتّسم بيرس الوصول إليها.3
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خاصيات النازحني والعائدين 

  الرسم البياين 6: البلديات التي عاد إليها السكان  )أبرز 10 بلديات( ي   الرسم البياين 5: البلديات التي نزح إليها السكان )أبرز 10 بلديات( ي

أبرز عرش بلديات شهدت نزوحا أو عودة 

خالل الجولة الرابعة والعرشين،  أحصينا وجود القسم األكرب من النازحني )نسبة 42 يف املائة(  يف غرب ليبيا، وبلغت نسبة النازحني إىل الرشق 31 يف املائة. وسّجلنا أيضا وجود نسبة 27 يف املائة من النازحني يف الجنوب.  

وحظيت بلدية بنغازي بأعىل عدد من النازحني ) 26.865 فردا( تليها سبها ) 21.005 نازحا(.3

أما بالنسبة إىل السكان العائدين إىل مناطق أصلهم فقد سّجلنا وجود أغلبيتهم يف رشق ليبيا )نسبة 51 يف املائة( ونسبة 42 يف املائة يف الغرب فيام انترشت البقية يف جنوب البالد. وكان لبلدية بنغازي أعىل عدد من العائدين 

.) 189.175 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
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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  22.635 من النازحني املوجودين 

يف بلدية بنغازي قد قدموا من نفس البلدية أو من بلديات مجاورة. وباملثل، نزح 1.200 فردا من رست )نسبة 14 يف املائة من سكان البلدية( نحو محالت أخرى من نفس البلدية. 

%عدد األفراد النازحينعدد األسر النازحةبلدية النزوح
%22                2,090                  418مرزق

%21                2,000                  400القطرون
%14                1,370                  274سبھا

%10                   940                  188أوباري
%7                   710                  142زلیتن

%25                2,430                  479بلدیات أخرى
%100                9,540               1,901 المجموع
%23                1,975                  395أجدابیا
%16                1,385                  277سبھا
%14                1,200                  240سرت
%9                   810                  141الخمس
%6                   500                  100البیضاء

%32                2,818                  561بلدیات أخرى
%100                8,688               1,714 المجموع

صل
 األ

دية
بل

بھا
 س

رت
 س

النسبة عدد األفراد النازحينعدد األسر النازحةبلدية النزوح
%52              22,635               4,487بنغازي
%26              11,190               2,222مصراتھ
%3                1,500                  300أبو سلیم 
%3                1,225                  245أجدابیا
%2                1,020                  204زلیتن

%14                6,065               1,175بلدیات أخرى
%100              43,635               8,633 المجموع
%30                8,200               1,640أجدابیا
%15                4,090                  818بنغازي
%10                2,750                  550أبو سلیم 
%51525759سرت
%8                2,300                  440جنزور

%27                7,421               1,498بلدیات أخرى
5,461               27,336              100%

%31                3,415                  683الكفرة
%18                2,040                  408بني ولید 
%8                   845                  169مرزق
%8                   835                  167سبھا

%1407006الغریفة
%29                3,217                  612بلدیات أخرى

%100              11,052               2,179 المجموع

صل
 األ

دية
بل

زي
نغا

 ب
اتھ

صر
 م

ري
وبا

 أ
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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. 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 75 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 35 يف املائة( إىل جانب إمكانية 

الوصول إىل املساعدات اإلنسانية )30 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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أظهرت بيانات الجولة الـ24 أّن األطفال )بني 0 و17 سنة( ميثلون نسبة 49 % 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 %47 من عينة السكان يف كل الفئات العمرية، فيام بلغت نسبة اإلناث  

.53%

%53   %47

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 الثالث ذات األولوية: 

                   املسكن )بالنسبة إىل23.400 أرسة (

                   الغذاء )بالنسبة إىل 120.000 فردا(

                   خدمات الصحة )بالنسبة إىل 99.000 فردا(

احتياجات العائدين الـثالث ذات األولوية: 

                الغذاء  )بالنسبة إىل242.000 فردا (

                املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية )بالنسبة إىل 240.000 فردا(

                املواد غري الغذائية )بالنسبة إىل 289.000 فردا(

احتياجات النازحني الـثالث  ذات األولوية احتياجات النازحني الـثالث 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 مهجورة يف 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 68 يف املائة من النازحني املوجودين يف ليبيا يقيمون يف مساكن خاّصة مستأجرة، فيام تتخذ نسبة 8 يف املائة ملجأ لها يف مساكن غري نظامية ومتكث نسبة 7يف املائة لدى عائالت مستضيفة لها. وتقيم نسب 

أٌقّل يف منشآت عمومية مثل املدارس )بالنسبة إىل 5 يف املائة( واملنشآت املهجورة )بالنسبة إىل نسبة 3 يف املائة( بينام اتخذت نسبة 1 يف املائة من النازحني من ممتلكات الغري مأوى لها. وباإلضافة إىل ذلك، متكث نسبة 5      

يف املائة أخرى يف مساكن أخرى  غري محددة وال متلك نسبة 1 يف املائة من النازحني مسكنا. 

ومن جهة أخرى، عادت األغلبية العظمى من العائدين )نسبة  83 يف املائة( لتسكن يف منازلها السابقة الواقعة يف مكان األصل. أما عن النسبة املتبقية من النازحني فهي إما تستأجر مسكنا )8يف املائة( أو تعيش مع أرس 

مستضيفة لها )7 يف املائة( أو يف أنواع أخرى من املساكن )2 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.

 ?
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بيانات النازحني والعائدين الخاّصة مبختلف القطاعات 

خريطة مساكن النازحني 

4,090

�ت

11%

27579%

ا�رقب

10%

11%

1,425

1,610

93%

بنغازي

4,090

7%

اجدابيا

100%

76%

23%

1%

م�اتة

غات

29%

أوباري

48%

مرزق

100%

طرابلس

الجفارة

92 %

8%

2,500

6,560

1,385

275

45

 الكفرة

100%

406

74%

16%

71%

2,010

41%

11%

62%

29%

سبها

7,100

دون مساكن

مباني مھجورة

اإلستیالء على ممتلكات الغیر
( مزارع, شقق, منازل)

نوع ا�سكن

مدارس أو مباني عمومیة أخرى

نالوت

98%

2%

1,330

100%

4,400

8%

في مخیمات النازحین غیر النظامیة 

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

يزاغنب

189,575

ترس

سلبارط

ةتارصم

7,395

بقرملا

ةيوازلا

ةراوز

ةرافجلا

تولانيبرغلا لبجلا

ئطاشلا يداو

يرابوا

تاغ
قزرم

77,475

27,685

12,087

63,051

2,310

1,735

980

681

365

210

502

1,850

اهبس

13,470

8,310

ةرفكلا

100%

92%
7%

ىرخأ ن�اسم 1%

84%
10%

ةروجهم ن�اسم 4%
1%

ن�اسم نود 1%

ةرجأتسم لزانم 84%
ةصاخلا مهن�اسم 16%

92%
8%

500

ايبادجا
100%

74%
26%

ىرخا ن�اسم  87%
13%

90%
7%

ىرخأ ن�اسم  3%

90%
10%

83%
17%

37,270

100% 61%
24%
13%

ةروجهم ن�اسم   3%

96%
4%

45%
40%
14%

ةروجهم لزانم 1%

60%
40%

ىرخا ن�اسم

70%
29%

راج�ا عفد نود ,ةف�ضتسم �أعم  1%

47%
46%

6%

ةصاخلا مهن�اسم

ةصاخلا مهن�اسم

ةصاخلا مهن�اسم

ةصاخلا مهن�اسم

ةصاخلا مهن�اسم

ةصاخلا مهن�اسم

ةصاخلا مهن�اسم

ةصاخلا مهن�اسم

ةصاخلا مهن�اسم

ةصاخلا مهن�اسم

ةصاخلا مهن�اسم

ةصاخلا مهن�اسم

ةصاخلا مهن�اسم

ةرجأتسم لزانم ةرجأتسم لزانم

ةرجأتسم لزانم

ةرجأتسم لزانم

ةرجأتسم لزانم

ةرجأتسم لزانم

ةرجأتسم لزانم

ةرجأتسم لزانم

ةرجأتسم لزانم

ةرجأتسم لزانم
ةرجأتسم لزانم

ةرجأتسم لزانم

ةرجأتسم لزانم

ةصاخلا مهن�اسم

راج�ا عفد نود ,ةف�ضتسم �أ عم  

راج�ا عفد نود ,ةف�ضتسم �أ عم  

راج�ا عفد نود ,ةف�ضتسم �أ عم  

راج�ا عفد نود ,ةف�ضتسم �أ عم راج�ا عفد نود ,ةف�ضتسم �أ عم   

راج�ا عفد نود ,ةف�ضتسم �أ عم  

 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 الـ24، 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 ست بلديات بني 61 و80 يف املائة بينام أفاد مزودو املعلومات الرئيسيون أّن ما بني 41 و60 يف املائة من املدارس الخاصة تعمل يف ثالث بلديات. الرجاء االطالع  عىل الرسم 

البياين أسفل هذه الصفحة للحصول عىل تقسيم أكرث تفصيال. 

وبالنظر إىل أوضاع املدارس، استخلصنا أنّه يوجد 198 مدرسة مترضرة جزئيا و46 مدرسة مدّمرة تدمريا كامال عالوة عىل 25 مدرسة أخرى يستغلّها الّنازحون ملجأ لهم. 

  الرسم البياين 21:عدد املدارس التي يتخذها النازحون ملجأ لهم واملترضرة جزئيا واملدمرة كليا  الرسم البياين 20: عدد البلديات وفقا لنسب املدارس الحكومية والخاصة املفتوحة فيها

بيانات النازحني والعائدين الخاّصة مبختلف القطاعات 



+218910024827  www.globaldtm.info/libyadtmlibya@iom.int

2019 ير  فربا  - ير  ينا

ليبيا
 تقرير عن النزوح



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 99 

بلدية.  ويف 25 بلدية، توزّع الجمعيات الخريية ومنظامت اإلغاثة الغذاء باعتبارها مصدر رئيسيا لإلمدادات الغذائية.  

متثلت طرق الدفع الرئيسية املستخدمة يف اشرتاء املواد الغذائية يف الدفع نقدا واستعامل البطاقات املرصفية فيام اعتمد سكان 

ما يقارب نصف البلديات )46 يف املائة( عىل التداين لتوفري الغذاء.

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

    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 55 يف املائة بينام كانت نسبة املستشفيات التي تعمل بشكل جزيئ نسبة 

37 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 11 بلدية وأّن عديدا من البلديات تفتقر متاما إىل املراكز 

والعيادات الصحية العمومية املفتوحة.

اتسم تزويد البلديات باألدوية باالنتظام يف نسبة 3 يف املائة من البلديات الخاضعة للتقييم. وكانت نسبة البلديات 

التي تشهد عدم انتظام يف تزويدها باألدوية 94 يف املائة. 

بيانات النازحني والعائدين الخاّصة مبختلف القطاعات 

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

19www.globaldtm.info/libya



20+218910024827  www.globaldtm.info/libyadtmlibya@iom.int

2019 ير  فربا  - ير  ينا

ليبيا
 تقرير عن النزوح



املراتب        الغذائية. وجاءت  باملواد غري  املرتبطة  األولوية  اإلنسانية ذات  االحتياجات  أيضا حول  البيانات  تولينا تجميع 

يف أعىل األولويات حيث تم ذكرها يف 68 بلدية مبثابة االحتياج ذي أقىص أولوية تليها املالبس التي وردت يف 56 بلدية 

ومستلزمات النظافة الصحية يف 41 بلدية. فيام وقع اختيار أجهزة اإلنارة املحمولة كاالحتياج األهم يف 29 بلدية. 

   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 

وفيام يتعلّق 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. ومل توجد أي إشكالية 

يف الحصول عىل املواد غري الغذائية يف سّت بلديات 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 عرش بلديات، فيام خلت 90 بلدية من الذخائر غري املتفجرة. وال يستطيع السكان يف 17 بلدية التنقل يف أمان. 

ويعود السبب يف ذلك إىل انعدام األمن أساسا )بالنسبة إىل 11 بلدية( وإىل غلق الطريق )يف بلديتني اثنتني( ومن جرّاء التهديد بأخطار الذخائر غري املنفجرة )يف بلدية واحدة(.

األسباب التي تقیّد التنقّل فیھا البلدیات 
انعدام األمن مرادة

انعدام األمن القطرون
انعدام األمن مرزق
انعدام األمن تراغن
انعدام األمن سبھا

انعدام األمن الزھراء
انعدام األمن قصر األخیار

انعدام األمن زلیتن
انعدام األمن سوق الجمعة

انعدام األمن الجمیل
انعدام األمن زلطن
السبب غیر مذكور الشرقیة
السبب غیر مذكور أوباري
الطریق مغلقة/ أسباب أخرىإجخرة
الطریق مغلقة/ أسباب أخرىغات

التھدید/ خطر وجود ذخائر منفجرة جنوب الزاویة 
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خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة والخدمات العمومية 

وردت الكهرباء وخدمة تجميع النفايات كأكرث الخدمات العمومية توفرا خالل هذه الجولة عىل الرغم من أّن  

التزويد بالكهرباء يجري بشكل متقطّع. وقد توفّرت خدمة تجميع النفايات يف  58  بلدية بصفة منتظمة بينام 

ُزّودت 49 بلدية بخدمة الكهرباء. 

وامتلكت 49 بلدية شبكة للتزويد باملياه تعمل بشكل نشط، فيام مل يتجاوز عدد البلديات التي احتوت نظام 

التحتية  البنية  منتظمة إلصالح  تضمنت خدمة  التي  والبلديات  بلديات  تاّم سبع  بشكل  يعمل  رصف صحي 

العمومية سبع بلديات. 

    الرسم البياين 32: الخدمات العمومية املتوفرة يف البلديات

    الرسم البياين 33: املصادر الرئيسية لتزويد البلديات باملياه الرسم البياين34: االشكاليات األساسية املرتبطة مبياه الرشب

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 الرابعة والعرشين، أجرت مصفوفة تتبع النزوح تقييامت داخل 100 بلدية.

وأجريت كذلك مقابالت مع 2.116 مزودا رئيسياً للمعلومات خالل هذه الجولة.

ومتت مقابلة 368 مزوداً رئيسياً للمعلومات عىل مستوى البلدية و1.748مزودا رئيسيا للمعلومات عىل 

البلدية )الشؤون االجتامعية، شؤون املحلة( و  مستوى املحلة، وكان  %32 منهم من ممثيل أقسام يف 

%11 من العاملني املحليني يف املجال اإلنساين أو املنظامت املجتمعية و%10  من املمثلني عن الخدمات 

الصحية. . 

ومن بني الـ.2.116 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..

2.116 مزود رئييس 

للمعلومات  

6% إناث %94 ذكور 

تغطية

للمواقع

  5رشكاء منفذين 

عدد المزودين الرئيسيينالوظيفة 
النسبة  للمعلومات

 ممثلون عن أقسام أخرى في البلدیة 
%67532(الشؤون االجتماعیة، شؤون المحالت)

%23711منظمات المجتمع المدني
%20310ممثلون عن الخدمات التعلیمیة
%2019 ممثلون عن الخدمات الصحیة
%1758 ممثلون عن المجتمع/ القبائل

%1557قوات األمن
%1055 ممثلون لدى لجان األزمة المحلیة
%934 ممثلون عن مجموعات النازحین

%764  فریق توزیع المواد غیر الغذائیة العامل  في المجال اإلنساني
%603 رجال الدین

%502قادة مجموعات المھاجرین
%432الفریق الطبي العامل في المجال اإلنساني 

%301 أخرى
%131شبكات المھاجرین

%2116100المجموع
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مصداقية البيانات

بلغت نسبة البيانات ذات املصداقية العالية خالل هذه الجولة %47 وكانت نسبة البيانات ذات املصداقية الكبرية %38 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 %38 ذات مصداقية عالية 47%
47% Very Credible 38% Mostly Credible 15% Somewhat Credible
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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 .  


