الجمهورية العربية السورية

حركات النزوح

ف يق عمل تتبع معلومات النزوح

حزيران 2020

)المنهجية المتكاملة لﻼستجابة لسو يا(

حركات النزوح موزعة حسب المحافظات

لمحة عن أحداث شهر حزيران 2020
جميع

تتبع المجتمع اﻹنسا خﻼل شهر ح ﻳران/ﻳونيو  ،2020حوا  59,000حركة نزوح

أنحاء سو ﻳا ،وهو ﻣا ﻳمثل ﻳادة ﺑنسبة  ٪6ﻋﻦ الﺸهر الساﺑﻖ .تمركزت الﻐالبية الﻌﻈمﻰ ﻣﻦ
هذه التحركات

شمال غرب سو ﻳا ،وﺑﺸكل أ كثر تحدﻳدا ً فقد سجلت  ٪91ﻣﻦ ﻣجمل

التحركات داخل وﺑيﻦ ﻣحافﻈتﻲ حلﺐ وإدلﺐ ﺑﺸكل ﻳنسجﻢ ﻣع أنماط التحركات التﻲ
أﺑ ﻳل وﻣاﻳو  .2020وﻳﻌتقد أن الهدوء النسبﻲ الذي لوحظ

لوحﻈت

ﻣنطقة إدلﺐ ﻣنذ

أواﺋل آذار/ﻣارس كان ﻋلﻰ اﻷرجﺢ المحرك وراء هذه التحركات حيﺚ أن الﻌدﻳد ﻣﻦ اﻷشﺨاص
النازحيﻦ والذﻳﻦ قد نزحوا ﻣرة أخرى ﻣﻦ جنوب ﻣحافﻈة إدلﺐ وغر

ﻣحافﻈة حلﺐ خﻼل

اﻷﻋمال القتالية التﻲ حﺼلت دﻳسمبر/كانون اﻷول  2019وشباط/فبراﻳر  2020قد استمروا
الﻌودة إ أﻣاكنهﻢ الساﺑقة .ﺑاﻹضافة إ

ذلك ،انتقلت ﺑﻌض الﻌاﺋﻼت النازحة ﻣﻦ ﻣناطﻖ

ق ﻳبة ﻣﻦ الﺨطوط اﻷﻣاﻣية للﺼراع ﻣثل ناحية أ ﻳحا

ﻣحافﻈة إدلﺐ .أذا ﻣا تحدﺛنا ﻋلﻰ

ﻣستوى النواحﻲ ،فقد استقبلت كل ﻣﻦ ناحية الدانا

ﻣحافﻈة إدلﺐ وناحية اﻷتارب

ﻣحافﻈة حلﺐ حوا  8و 7آﻻف حركة نزوح ﻋلﻰ التوا  ،ﺑينما استقبلت ناحية ﻣﻌرة تمﺼ ﻳﻦ

إدلب

ﻣﻦ إجما الحركات( قد وصلت إ
)(2,000

ﻣحافﻈة إدلﺐ وﺑلدة اﻷتارب

وإدلﺐ والدانا ودﻳر حسان

حيﻦ استقبلت كل ﻣﻦ ﺑلدات أ ﻳحا والزردنا المﺸهد واﻷﺑ ﻳمو

نزوح لكل ﻣﻦ هذه البلدات

المناطﻖ اﻷخرى خارج شمال غرب سو ﻳا ﻣنﺨفضة للﻐاﻳة.
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الﻼذقية

610
500
860

طﺮطوس

332
272
812

دمﺸق

377
197
197

ﺣمﺺ

305
155
215

ﺣماة 0

ﻣحافﻈة حلﺐ حوا  1,000حركة

ﻣحافﻈات إدلﺐ وحلﺐ حوا  800حركة نزوح لكل ﻣنها .هذا وقد ﻇلت تحركات النازحيﻦ

21K

ديﺮ الزور

ﻋﻼوة ﻋلﻰ ذلك ،وصلت أ كثر ﻣﻦ  5آﻻف حركة نزوح إ ناحية إدلﺐ ) 3آﻻف( ناحية أ ﻳحا
ﻣحافﻈة إدلﺐ .أﻣا ﻋلﻰ ﻣستوى التجمﻌات السكانية ،فقد استقبلت ﺑلدات أطمة

22K
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ﺣلب

ﻣحافﻈة إدلﺐ حوا  6آﻻف حركة نزوح .ﻣما ﻳﻌنﻲ أن أ كثر ﻣﻦ  20ألﻒ حركة نزوح )٪34
نفس المنطقة التﻲ تضﻢ هذه النواحﻲ الثﻼث المتجاورة.

33K

يف دمﺸق 0
0

الﺤسكة

70%
مﻦ ﺣﺮﻛات النزوح
ﺣصلت داخليا ً

نفس

المﺤافﻈة

النازحون المغادرون

220

)يﺸمل ذلﻚ النازﺣيﻦ الﺬيﻦ ﻏادرو مساﻛنهﻢ متجهيﻦ

137

نفس المﺤافﻈة أو مﺤافﻈات أخﺮ(

لمواقع جديدة

حركات ﻧزوح

160

داخل المحافظﺔ 

)يﺸمل ذلﻚ ﺣﺮﻛات النزوح التﻲ ﺣصل داخل نفس

المﺤافﻈة فﻘﻂ(

النازحون الواﺻﻠون 

24
24
24

)يﺸمل ذلﻚ النازﺣيﻦ الﻘادميﻦ مﻦ نفس المﺤافﻈة أو

مﻦ مﺤافﻈات أخﺮ(

خريطة توزع حركات النزوح

) :Kآلف(

حركات النزوح

58,925

حركﺔ ﻧزوح

الحﺴكﺔ

10.8K

601

حﻠﺐ

5.8K

تجمع سكا
تﺸيﺮ ﺣﺮﻛات اﻷشخاص النازﺣيﻦ إ
الواصليﻦ إ

إدلﺐ

عدد النازﺣيﻦ

الﻼذقﻴﺔ

التجمعات السكانية وقد تﺸمل

عمليات نزوح متعددة/قصيﺮة اﻷجل.
ﻋﺪد النازحﻴﻦ الواﺻﻠﻴﻦ

حماة

دير الزور

طرطوس

)ﻣوزﻋﺔ حﺴﺐ النواحﻲ(



10,000 - 5,001 
20,000 - 10,001 
20,000 < 
O
1,000 - 1

5,000 - 1,001

حمص

لﻢ يبلغ عﻦ وصول نازﺣيﻦ





النازحون الواﺻﻠون
حركات النزوح حﺴﺐ المحافظﺔ

)ﺣﺮﻛات النزوح التﻲ تﻘل عﻦ  500شخﺺ ﻻتﻈهﺮ
على الخ يطة(

الﺤدود واﻷسماء الموضﺤة والتسميات المستخدمة هﺬه الخ يطة ﻻ تعنﻲ المصادقة أو الﻘبول الﺮسمييﻦ
مصدر المعلومات :قطاع أدارة وتنسيق المخيمات ) (CCCMو أوتﺸا سو يا و بﺮنامج تﻘيﻢ اﻻﺣتاجات اﻹنسانية ) (HNAPﺣ يﺮان 2020
ﻻأسهﻢ على الخ يطة ﻻتعبﺮ عﻦ مسارات ﺣﺮﻛة النازﺣيﻦ الفعلية.
للمﻼﺣﻈات أو اﻻستفساراتsapkota1@un.org :
تا يخ اﻹنﺸاء 28 :تموز 2020

دﻣشق

