الجمهورية العربية السورية

حركات النزوح

ﻓ ﻳق ﻋﻤﻞ تﺘبع ﻣعلوﻣﺎت اﻟﻨﺰوح

شباط 2021

)اﻟﻤﻨﻬجﻴﺔ اﻟﻤﺘكﺎﻣلﺔ ﻟﻼسﺘجﺎبﺔ ﻟسو ﻳﺎ(

لمحة عن أحداث شهر شباط 2021
ي ﺷبﺎط  /ﻓبﺮاﻳﺮ  ،2021تﺘبع اﻟﻤجﺘﻤع اﻻﻧسﺎ ﺣوا

 31,000ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺰوح

سو ﻳﺎ ،وبﻨسبﺔ  %4تﻘ ﻳبﺎ أقﻞ ﻣﻦ اﻷرقﺎم اﻟﺘﻲ تم تﺘبعﻬﺎ
هو اﻟﺤﺎل

ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻨﺰوح ﺣوا
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣلب واﻟداﻧﺎ

ﺷﻤﺎل غﺮب سو ﻳﺎ ،ﺣﻴث أن

داﺧﻞ وبﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺣلب وإدﻟب.

ﻋلى ﻣسﺘوى اﻟﻨواﺣﻲ ،اسﺘﻘبلت ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣعﺮة تﻤﺼ ﻳﻦ
 2,600ﺣﺮﻛﺔ

جﻤﻴع أﻧﺤﺎء

ﻛﺎﻧون اﻟثﺎ  /ﻳﻨﺎﻳﺮ  ، 2021ﻛﻤﺎ

اﻷﺷﻬﺮ اﻟسﺎبﻘﺔ ،تﺮﻛﺰت ﻣعﻈم ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻨﺰوح

 83%ﻣﻦ إجﻤﺎ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻨﺰوح تﺮﻛﺰت

حركات النزوح موزعة حسب المحافظات

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إدﻟب أ ﻛبﺮ ﻋدد ﻣﻦ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إدﻟب ﺣوا  2,300ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺰوح .ﻛﻤﺎ اسﺘﻘبلت ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺤسكﺔ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤسكﺔ ﺣوا  1,600ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺰوح ،واسﺘﻘبلت ﻧﺎﺣﻴﺘﻲ سلﻘﻴﻦ و أ ﻳﺤﺎ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣلب و ﺣوا

 1,200ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺰوح .

ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺰوح ﺣوا  1,500ﺣﺮﻛﺔ ،تلﻴﻬﺎ ق ﻳﺔ بلبﻞ

ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺰوح ،ﻛﻤﺎ اسﺘﻘبلت ق ﻳﺔ اﻟﺸﻴخ بﺤﺮ وﻣدﻳﻨﺔ إدﻟب
ﻧﺰوح ﻟكﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،بﻴﻨﻤﺎ اسﻘبلت ﻣدﻳﻨﺔ ﻣﻨبج
أ ﻛثﺮ ﻣﻦ  500ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺰوح ﻟكﻞ ﻣﻨﻬﺎ

ﺣلب

ﺣﻤﺎة

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤسكﺔ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣلب ﺣوا 1,000

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إدﻟب ﺣوا

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣلب و ق ﻳﺔ سﺮﻣدا

 700ﺣﺮﻛﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إدﻟب

ﺷبﺎط  /ﻓبﺮاﻳﺮ.

ُﻳﻘدر أن اﻟداﻓع اﻷهم وراء هذه اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت هو اﻟوصول إ

اﻟﺨدﻣﺎت وسبﻞ اﻟعﻴش ،بﺎﻹضﺎﻓه إ

أن إﻧﺨﻔﺎض ﻣسﺘوﻳﺎت اﻟﻘﺼف ﻣﻘﺎرﻧﺔ بﺎﻷﺷﻬﺮ اﻟسﺎبﻘﺔ قد سﺎهم

تسﻬﻴﻞ هذه اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت.
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أﻣﺎ ﻋلى اﻟﻤسﺘوى اﻟﺘجﻤعﺎت اﻟسكﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻘد اسﺘﻘبلت ق ﻳﺔ اﻟﺼﻼﻟﻴﺔ
أ ﻛبﺮ ﻋدد

11.6K

اﻟﺤسكﺔ

ﺷﻬﺮ ﺷبﺎط  /ﻓبﺮاﻳﺮ  .بﻴﻨﻤﺎ اسﺘﻘبلت ﻧﺎﺣﻴﺔ بلبﻞ

إدﻟب ﺣوا 1,400ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺰوح ﻟكﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،بﻴﻨﻤﺎ اسﺘﻘبلت ﻧﺎﺣﻴﺔ إﻋﺰاز

إدﻟب

16.6K

النازحون الﻤغادرون 

287

)ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟذﻳﻦ غﺎدرو ﻣسﺎﻛﻨﻬم ﻣﺘجﻬﻴﻦ
ﻟﻤواقع جدﻳدة

205
0
39

ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أو ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت أﺧﺮ(

داخل الﻤﺤاﻓﻈﺔ 

حﺮﻛات ﻧﺰوح

)ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻨﺰوح اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ داﺧﻞ ﻧﻔﺲ

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻘﻂ(

النازحون الواصلون 

204

)ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أو ﻣﻦ

69

ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت أﺧﺮ(

خريطة توزع حركات النزوح

) :Kآلف(

حﺮﻛات النﺰوح

31,093

حﺮﻛﺔ ﻧﺰوح

0.4K
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حلﺐ

الﺮقﺔ

تجﻤع سكا

2.2K
إدلﺐ

0.6K

تﺸﻴﺮ ﺣﺮﻛﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ إ ﻋدد اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ

0.5K

اﻟواصلﻴﻦ إ اﻟﺘجﻤعﺎت اﻟسكﺎﻧﻴﺔ وقد تﺸﻤﻞ ﻋﻤلﻴﺎت
ﻧﺰوح ﻣﺘعددة/قﺼﻴﺮة اﻷجﻞ.
ﻋﺪد النازحﻴﻦ الواصلﻴﻦ

الﻼذقﻴﺔ

حﻤاة

ديﺮ الﺰور

طﺮطوس

)ﻣوزﻋﺔ حﺴﺐ النواحﻲ(
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ﻟم ﻳبلغ ﻋﻦ وصول ﻧﺎزﺣﻴﻦ



النازحون الواصلون

يف دﻣشق

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 أوتﺸﺎ سو ﻳﺎ و بﺮﻧﺎﻣج تﻘﻴم اﻻﺣﺘﺎجﺎت اﻹﻧسﺎﻧﻴﺔ ) (HNAPﺷبﺎط 2021
ﻻأسﻬم ﻋلى اﻟﺨ ﻳطﺔ ﻻتعبﺮ ﻋﻦ ﻣسﺎرات ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﻔعلﻴﺔ.
ﻟلﻤﻼﺣﻈﺎت أو اﻻسﺘﻔسﺎراتsapkota1@un.org :
تﺎ ﻳخ اﻹﻧﺸﺎء 01 :ﻧﻴسﺎن 2021

دﻣشق

درﻋا

