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ن  تتّبع تنّقل النازح�ي
 أداة تتبع األحداث

وح. تعت�ب جميع  ز ز بمصفوفة تتبع ال�ز ي رصد تدفق الهجرة وتتبع التنقل الخاصت�ي
كاء المصفوفة مصادر معلومات مراقب األحداث ويتّم التثّبت من صّحتها من عّدة مصادر ع�ب أدا�ت وح و�ش ز ل موظفو مصفوفة تتبع ال�ز

ّ
تنويه: يمث

ل.
ّ
ي تصدر عن رصد تدفق الهجرة و عن تتّبع التنق

ي جميع التقارير النهائية ال�ت
البيانات الواردة بمراقب األحداث منقولة وُمثبتة �ز

ية ر لنا نقال شامال ألنماط التنقل الب�ش
ّ
ي توف وح مجموعة من األدوات ال�ت ن وح الخاص بالمنظمة الدولية للهجرة ليبيا. وُتعّد مصفوفة تتبع ال�ن ن وع مصفوفة تتبع ال�ن         يمثل مراقب األحداث جزءا من م�ش

ق بتحديثات تنّقالت السكان الناتجة
ّ
ن داخليا والعائدين والمهاجرين خاّصة فيما يتعل ي ليبيا. ويمثل مراقب األحداث أداة نصف شهرية تجمع معلومات من عّدة مصادر وبكامل أرجاء ليبيا تخّص النازح�ي

 �ن
  عن إغالق الحدود وإنشاء مسارات جديدة. ولإلّطالع عىل مزيد من التقارير وعىل قاعدة البيانات تفضلوا بزيارة

أبو سليم

Project funded by
the European Union

ن من أجدابيا والجفرة والكفرة. وجاء البعض منهم بحثا  وصل قرابة 150 مهاجرا إىل هراوة قادم�ي
مون مواصلة السفر نحو مقاصد ن  عن سبل لكسب الرزق فيما قدم البعض اآلخر إىل البلدية وهم يع�ت

أخرى

 سّجلنا عودة 1.750 فردا إىل أبو سليم خالل شهر ديسم�ب وهم من السكان الذين نزحوا إىل الزنتان
ي سنة 2014. وعاد هؤالء السكان ليقيموا من جديد

ي حدثت �ن  وترهونة منذ اشتباكات طرابلس ال�ت
ي توف�ي المواد الغذائية ومجموعات لوازم النظافة

ي مساكنهم األصلية وتتمثل أهم احتياجاتهم �ن
 �ن

الصحية واألغطية الصوفية لهم
ة التقرير من بينهم حاالت وصول   وباإلضافة إىل ذلك، وصل 4.400 مهاجر إىل أبو سليم خالل ف�ت

 جديدة للبحث عن عمل وحاالت وصول أخرى الستئناف العمل السابق ألحداث تصاعد األعمال
العدائية خالل شهر سبتم�ب

www.globaldtm.info/libya.

بلدية

المفتاح

أحداث مّتصلة بالمهاجرين

ن أحداث مّتصلة بالنازح�ي

أحداث مّتصلة بالعائدين

 1  -  31   ديسم�ب
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ز زارة  ع�ي
؛ جاء البعض منهم بحثا عن سبل لكسب الّرزق ن زارة خالل شهر ديسم�ب  وصل 6.300 مهاجر إىل ع�ي

ي نيتهم مواصلة السفر نحو مقاصد أخرى
فيما قدم البعض اآلخر إىل البلدية و�ن

بنغازي    
، تأثرت عّدة أحياء من هذه الفيضانات وخاّصة ي بداية شهر ديسم�ب

ة �ن  إثر نزول كميات أمطار كب�ي
ّ بنينة. وغادر عدد ال يقّل عن 230 أرسة مساكنها نحو أحياء مجاورة لتعود إليها عندما خّفت  حي

 وطأة هذه الفيضانات. وسّجلنا أيضا وصول ما يقارب 500 مهاجرا إىل بنغازي خالل شهر ديسم�ب
للبحث عن فرص لكسب الرزق ن

ي أغلب أحيائها باستثناء
ي �ن ي نسق عودتهم إىل البلدية مع استقرار الوضع األم�ن

ان درنة �ن
ّ
 واصل سك

ة المشمولة بهذا التقرير وتتمّثل أهّم  المدينة القديمة. وسّجلنا عودة 885 فردا خالل الف�ت
ي توف�ي المواد الغذائية وغ�ي الغذائية واألدوية لهم

احتياجاتهم �ن

درنة 

ن من أجدابيا والجفرة ومرصاته وقد قدم البعض ن 180 و250 مهاجرا إىل رست قادم�ي  وصل ما ب�ي
مون مواصلة السفر ن  منهم بحثا عن سبل لكسب الرزق فيما جاء البعض اآلخر إىل البلدية وهم يع�ت

 نحو مقاصد أخرى.ن
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