الجمهورية العربية السورية

حركات النزوح

ف يق عمل تتبع معلومات النزوح

كانون اﻷول 2020

)المنهجية المتكاملة لﻼستجابة لسو يا(

لمحة عن أحداث شهر كانون اﻷول 2020
كانون اﻷول/ديسمبر  ،2020تتبع المجتمع اﻹنسا حوا
جميع أنحاء سو يا ،وعلى غرار اﻷرقام التي تم تتبعها
كما هو الحال

حيﺚ أن  %92من إجما

محافظة حلب حوا

شمال غرب سو يا،

داخل وبين محافظتي حلب وإدلب.

على مستوى النواحي ،استقبلت كل من ناحية الدانا
وبلبل وشران

 43,000حركة نزوح

محافظة إدلب ونواحي الغندورة

 2,800حركة نزوح لكا منها

استقبلت ناحية عف ين بمحافظة حلب حوا

هﺬا الشهر .كما

 2,700حركة نزوح بينما استقبلت ناحية

معرة تمص ين بمحافظة إدلب وناحية راجو بمحافظة حلب حوا

 2,500حركة نزوح

لكل منهما.
أما على المستوى التجمعات السكانية ،فقد استقبلت ق ية تل أغبر-تل الصغير
محافظة حلب أ كبر عدد من حركات النزوح بحوا
فقط ،تليها مدينة عف ين

 2,000حركة

محافظة حلب التي استقبلت حوا

استقبلت ق ية الشيخ بحر

حركة نزوح ،كما استقبلت مدينة الﻼذقية بمحافظة الﻼذقية وق ية كوكنايا

باﻹضافة إ

800

محافظة

 600حركة نزوح هﺬا الشهر.

ُيقدر أن الدافع اﻷهم وراء هﺬه التحركات هو الوصول إ

إدلب
الرقة
الﻼذقية

443
380
830

طرطوس

320
230
611

حماة

438
43
350

حمﺺ

245
105
122

الخدمات وسبل العيش،

أن انخفاض مستويات القصف مقارنة باﻷشهر السابقة قد ساهم

دير الزور
دمشق
الحسكة

تسهيل هﺬه التحركات.

يف دمشق

0
0

0
0

19K
25K
21K

13K
800
800
800

شهر كانون اﻷول
 1,000حركة نزوح ،كما

محافظة حلب ومدينة الرقة بمحافظة الرقة حوا

إدلب ومدينة إعزاز بمحافظة حلب حوا

حلب

17K

تش ين الثا /نوفمبر ،وكﺬلﻚ

اﻷشهر السابقة ،تركزت معظم حركات النزوح
حركات النزوح تركزت

حركات النزوح موزعة حسب المحافظات

15K

71%
من حركات النزوح
حصلت داخليا ً

نفس

المحافظة

النازحون المغادرون

290

)يشمل ذلﻚ النازحين الﺬين غادرو مساكنهم متجهين

248

لمواقع جديدة

نفس المحافظة أو محافظات أخر(

داخل المحافظﺔ 

حركات ﻧزوح

)يشمل ذلﻚ حركات النزوح التي حصل داخل نفس

183
48
56

المحافظة فقط(

النازحون الواﺻﻠون 

72
0
0

)يشمل ذلﻚ النازحين القادمين من نفس المحافظة أو

من محافظات أخر(

خريطة توزع حركات النزوح

) :Kآلف(

حركات النزوح

43,480

حركﺔ ﻧزوح

الحﺴكﺔ

8.4K

607

الرقﺔ

حﻠﺐ

تجمع سكا
تشير حركات اﻷشخاص النازحين إ
الواصلين إ

2.5K
0.3K

عدد النازحين

التجمعات السكانية وقد تشمل

عمليات نزوح متعددة/قصيرة اﻷجل.
ﻋﺪد النازحﻴﻦ الواﺻﻠﻴﻦ

حماة

دير الزور



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

حمص

لم يبلغ عن وصول نازحين



إدلﺐ
الﻼذقﻴﺔ

0.2K
طرطوس

)ﻣوزﻋﺔ حﺴﺐ النواحﻲ(

5,000 - 1,001



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 ) (HNAPكانون اﻷول 2020
ﻻأسهم على الخ يطة ﻻتعبر عن مسارات حركة النازحين الفعلية.
للمﻼحظات أو اﻻستفساراتsapkota1@un.org :
تا يخ اﻹنشاء 08 :شباط 2021

