الجمهورية العربية السورية

حركات النزوح

ف يق عمل تتبع معلومات النزوح

تشرين الثاني 2020

)المنهجية المتكاملة لﻼستجابة لسو يا(

لمحة عن أحداث شهر تشرين الثاني 2020
تش ين الثا /نوفمبر  ،2020تتبع المجتمع اﻹنسا حوا
جميع أنحاء سو يا ،وعلى غرار التحركات التي تم تتبعها
وكذلك كما هو الحال

حركات النزوح موزعة حسب المحافظات

 44,000حركة نزوح

اﻷشهر السابقة تركزت معظم حركات النزوح

شمال غرب

على مستوى النواحي ،استقبلﺖ ناحية الﺪانا بمحافظة إدلﺐ أ كبر عﺪد من حركات
محافظة حلﺐ بحوا

حركة نزوح .كما استقبلﺖ كل من ناحيتي أعزاز واﻷتارب

4,500

محافظة حلﺐ وكل من

نواحي معرة تمص ين وأ يحا وإدلﺐ وسلقين بمحافظة إدلﺐ حوا
وسجل أ كثر من  1,000حركة نزوح

 2,000حركة نزوح،

ناحية دارة عزة بمحافظة حلﺐ.

أما على مستوى التجمعات السكانية ،فقﺪ استقبلﺖ كل من مﺪينتي أعزاز وبلبل
محافظة حلﺐ أ كبر عﺪد من حركات النزوح ،بحوا

 1,000حركة نزوح لكل منهما .كما

استقبلﺖ كل من مﺪينة إدلﺐ وﻗ ية دير حسان

محافظة إدلﺐ ومﺪينة حلﺐ وﻗ ية

ﻗرنه

 800حركة نزوح ،بينما استقبلﺖ كل من مﺪينة السويﺪاء

محافظة حلﺐ حوا

محافظة السويﺪاء وﻗ ية شما ين

محافظة حلﺐ حوا

 700حركة نزوح ﺧﻼل

شهر الق ير.
ُيقﺪر أن الﺪافع اﻷهم وراء هذه التحركات هو الوصول إ
باﻹضافة إ

19K
21K

شهر تش ين اﻷول/أ كتوبر.

سو يا ،حيث أن  %89من هذه التحركات ﻗﺪ حﺪﺛﺖ داﺧل وبين محافظتي حلﺐ وإدلﺐ.
النزوح بما يقارب  5,000حركة نزوح ،تليها ناحية بلبل

إدلﺐ

الخﺪمات وسبل العيش،

أن انخفاض مستويات القصف مقارنة باﻷشهر السابقة ﻗﺪ ساهم

تسهيل هذه التحركات.

حلﺐ
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الحسكة
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الﻼذﻗية
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دير الزور
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طرطوس
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600
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67%
من حركات النزوح
حصلﺖ داﺧليا ً

النازحون المغادرون
)يشمل ذلك النازحين الذين غادرو مساكنهم متجهين

440

لمواﻗع جﺪيﺪة
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حمﺺ
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يف دمشق

240
0
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نفس

المحافظة

370
حماة 69
398

دمشق

31K

نفس المحافظة أو محافظات أﺧر(

حركات ﻧزوح

داخل المحافظﺔ 

)يشمل ذلك حركات النزوح التي حصل داﺧل نفس

المحافظة فقﻂ(

النازحون الواﺻﻠون 

)يشمل ذلك النازحين القادمين من نفس المحافظة أو

من محافظات أﺧر(

خريطة توزع حركات النزوح

) :Kآلف(

حركات النزوح

44,327

حركﺔ ﻧزوح

الحﺴكﺔ

11.5K

441

حﻠﺐ

1.4K

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

0.3K

0.3K

طرطوس

)ﻣوزﻋﺔ حﺴﺐ النواحﻲ(
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لم يبلغ عن وصول نازحين





دﻣشق

النازحون الواﺻﻠون
حركات النزوح حﺴﺐ المحافظﺔ

)حركات النزوح التي تقل عن  200شخﺺ 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 برنامج تقيم اﻻحتاجات اﻹنسانية ) (HNAPتش ين الثا 2020
ﻻأسهم على الخ يطة ﻻتعبر عن مسارات حركة النازحين الفعلية.
للمﻼحظات أو اﻻستفساراتsapkota1@un.org :
تا يخ اﻹنشاء 08 :شباط 2021

الﺴويﺪاء

