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الجمهورية العربية السورية

النازحون الواصلون

عدد النازحين الواصلين

فريق عمل تتبع معلومات النزوح 
(المنهجية المتكاملة لالستجابة لسوريا)

تشرين األول-2019
حركات النزوح

حركات النزوح حسب المحافظة

(حركات النزوح التي تقل عن 500 

يطة) شخص التظهر ع الخ

خريطة حركات النزوح

لمحة عن أحداث شهر كانون األول/أكتوبر 2019

حركات النزوح

144,493
حركة نزوح

799
تجمع سكا

تشير حركات األشخاص النازحين إ عدد النازحين 

الواصلين إ التجمعات السكانية وقد تشمل عمليات 

نزوح متعددة/قصيرة األجل.

يا. قسم كبير من هذه حركات النزوح اتجه إ محافظة  كتوبر 2019، تتبع المجتمع اإلنسا ما مجموعه 144,493 حركة نزوح  داخل سو ين األول/أ  تش

الحسكة حيث بلغ مجموعهم 57,662 حرك نزوح ، القسم االكبر منهم ا من نفس المحافظة، 57,557 حركة نزوح داخ ضمن محافظة الحسكة،  حين قدم 105 

كبر حركة سكانية  محافظة إدلب حيث بلغ عدد حركات النزوح 28,937، من بينهم 25,609 حركة نزوح  أفراد فقط من محافظة الرقة إ الحسكة. تم تسجيل ثا أ

كبر حركة نزوح  محافظة حلب  يف الشما لمحافظة حماة. تم تسجيل ثالث أ داخلية  نفس محافظة إدلب و 3,048 حركة نزوح من محافظة حلب والبا من ال

حيث سجلت 27,390 حركة نزوح. من بين هؤالء،  17,075 حركة نزوح داخلية  نفس محافظة حلب،  حين سجلت  9,208 حركة نزوح من محافظة إدلب إ 

حلب. تأ محافظة الرقة  المرتبة الرابعة بعدد يصل إ 25,871 حركة نزوح  غالبيتها كانت حركات نزوح داخ  نفس المحافظة

حركات النزوح موزعة حسب المحافظات

87%

ين الثا 2019 يخ اإلنشاء: 25 تش يا  و برنامج تقيم االحتاجات اإلنسانية (HNAP)تا مصدر المعلومات:  قطاع أدارة وتنسيق المخيمات (CCCM) و أوتشا سو

sapkota1@un.org :يطة ال تعني المصادقة أو القبول الرسميينللمالحظات أو االستفسارات الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة  هذه الخ

النازحون المغادرون (يشمل ذلك النازحين 

الذين غادرو مساكنهم متجهين لمواقع جديدة  

نفس المحافظة أو محافظات أخر)
النازحون الواصلون (يشمل ذلك النازحين 

القادمين من نفس المحافظة أو  من محافظات أخر)

حركات نزوح  داخل المحافظة

من حركات النزوح

 حصلت داخلياً  نفس 

المحافظة
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