الجمهورية العربية السورية

حركات النزوح

ﻓ ﻳق ﻋﻤﻞ تﺘبع ﻣعلوﻣﺎت اﻟﻨﺰوح

آب 2020

)اﻟﻤﻨﻬجﻴﺔ اﻟﻤﺘكﺎﻣلﺔ ﻟﻼسﺘجﺎبﺔ ﻟسو ﻳﺎ(

حركات النزوح موزعة حسب المحافظات

لمحة عن أحداث شهر آب 2020
جﻤﻴع

ﺷﻬﺮ آب/أﻏسطﺲ  ،2020تﺘبع اﻟﻤجﺘﻤع اﻹﻧسﺎ ﺣوا  41أﻟف ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺰوح

إدﻟب

16K
17K

أﻧﺤﺎء سو ﻳﺎ ،وذﻟﻚ بﺎﻧﺨﻔﺎض قدره  %30ﻣﻘﺎرﻧﺔ بﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟسﺎبق .ﺧﻼل هذا اﻟﺸﻬﺮ .وﻋلى ﻏﺮار
اﻷﺷﻬﺮ اﻟسﺎبﻘﺔ تﺮﻛﺰت اﻟغﺎﻟبﻴﺔ اﻟعﻈﻤى ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻨﺰوح

اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﻲ ﻟوﺣﻈت

ﻏﺮب سو ﻳﺎ ،ﺣﻴث ﺣدثت  %88ﻣﻦ إجﻤﺎ

ﺷﻤﺎل

ﺣوا ﺧﻤسﺔ وأ بعﺔ آﻻف ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺰوح ﻋلى اﻟﺘوا  ،بﻴﻨﻤﺎ اسﺘﻘبلت ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣعﺮة تﻤﺼ ﻳﻦ
بﻤﺤﺎﻓﻈﺔ إدﻟب وﻧواﺣﻲ ﻋﻔ ﻳﻦ وإﻋﺰاز وﺷﺮان
ﻣﻨﻬﺎ .ﻛﻤﺎ تم تسجﻴﻞ أ ﻛثﺮ ﻣﻦ أﻟف ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺰوح

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣلب ﺣوا
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺷﺮان

أﻟﻔﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺰوح ﻟكﻞ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣلب وﻧﺎﺣﻴﺔ أ ﻳﺤﺎ

بﻤﺤﺎﻓﻈﺔ إدﻟب.
وﻋلى ﻣسﺘوى اﻟﺘجﻤعﺎت اﻟسكﺎﻧﻴﺔ ،اسﺘﻘبلت ﻣدﻳﻨﺔ ﺣﻤﺎة أ ﻛبﺮ ﻋدد ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺰوح بإجﻤﺎ
ﻳﻘدر بﺘسعﻤﺎئﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺰوح ﻓﻘﻂ
وسﺮﻣدا وﺣﺎرم
بلدة ﻛﻴلﻲ

هذا اﻟﺸﻬﺮ ،بﻴﻨﻤﺎ اسﺘﻘبلت بلدات بﺎتبو وﻋﻔ ﻳﻦ

ﺣلب

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إدﻟب ثﻤﺎﻧﻤﺎئﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺰوح ﻟكﻞ ﻣﻨﻬﺎ .ﻋﻼوة ﻋلى ذﻟﻚ ،اسﺘﻘبلت

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إدﻟب وبلدات ﺷﻤﺎرخ وأبﻴﻦ سﻤعﺎن واﻷتﺎرب بﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣلب أ ﻛثﺮ ﻣﻦ

سبعﻤﺎئﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺰوح

هذا اﻟﺸﻬﺮ .ﻟم تكﻦ هذه اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت بﺸكﻞ ﻋﺎم بسبب اﻟﺼﺮاع ،وﻟكﻦ

بسبب ﻋواﻣﻞ ﻣﺤلﻴﺔ ﻣثﻞ اﻟوصول إ

سبﻞ اﻟﻤعﻴﺸﺔ أو ﺧدﻣﺎت أﻓضﻞ أو قضﺎﻳﺎ ﻣﺘعلﻘﺔ

بﺎﻟﺸﺄن اﻻقﺘﺼﺎدي بﺸكﻞ ﻋﺎم وذﻟﻚ وﻋلى اﻟﺮﻏم ﻣﻦ تﺰاﻳد ﺣدة اﻷﻋﻤﺎل اﻟعدائﻴﺔ ﻋلى ﻃول
اﻟﺨطوط اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ

14K
13K

ﺣلب

هذه اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت داﺧﻞ وبﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺣلب وإدﻟب.

ﻋلى ﻣسﺘوى اﻟﻨواﺣﻲ ،اسﺘﻘبلت ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷتﺎرب بﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣلب وﻧواﺣﻲ اﻟداﻧﺎ بﻤﺤﺎﻓﻈﺔ إدﻟب

جﻨوب إدﻟب وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺣلب اﻟغ بﻴﺔ ،بﻤﺎ

ذﻟﻚ بعض اﻟغﺎرات اﻟجوﻳﺔ

وتﺮﻛﺰ اﻟﻘﺼف بﺸكﻞ ﻛبﻴﺮ ﻋلى اﻟﻤﻨﺎﻃق اﻟواقعﺔ جﻨوب ﻃ ﻳق “.”M4

دﻳﺮ اﻟﺰور

1K
1K
1K

اﻟﻼذقﻴﺔ

603
470
1K

ﻃﺮﻃوس

408
308
842

اﻟﺤسكﺔ
اﻟﺮقﺔ
دﻣﺸق 0
0
ﻳف دﻣﺸق 0
0

19K

1K
1K
1K

ﺣﻤﺎة

ﺣﻤﺺ

22K

80%
ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻨﺰوح
ﺣﺼلت داﺧلﻴﺎ ً

ﻧﻔﺲ

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

310
147
197
168
150
150

النازحون الﻤغادرون 

)ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟذﻳﻦ ﻏﺎدرو ﻣسﺎﻛﻨﻬم ﻣﺘجﻬﻴﻦ

93
93
93

ﻟﻤواقع جدﻳدة

ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أو ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت أﺧﺮ(

حﺮﻛات ﻧﺰوح

داخل الﻤﺤاﻓﻈﺔ 

)ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻨﺰوح اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ داﺧﻞ ﻧﻔﺲ

175

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻘﻂ(

النازحون الواصلون 

133

)ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أو

ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت أﺧﺮ(

خريطة توزع حركات النزوح

) :Kآلف(

حﺮﻛات النﺰوح

40,979

حﺮﻛﺔ ﻧﺰوح

الﺤﺴكﺔ

5.9K

467

الﺮقﺔ

حلﺐ

تجﻤع سكا
تﺸﻴﺮ ﺣﺮﻛﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ إ
اﻟواصلﻴﻦ إ

0.8K
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 ) (HNAPآب 2020
ﻻأسﻬم ﻋلى اﻟﺨ ﻳطﺔ ﻻتعبﺮ ﻋﻦ ﻣسﺎرات ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﻔعلﻴﺔ.
ﻟلﻤﻼﺣﻈﺎت أو اﻻسﺘﻔسﺎراتsapkota1@un.org :
تﺎ ﻳخ اﻹﻧﺸﺎء 09 :تﺸ ﻳﻦ اﻷول 2020

