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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

يا. نتيجة لتجدد القتال  جنوب محافظة إدلب، لوحظت حركات نزوح جديد   /نوفمبر 2019، تتبع المجتمع اإلنسا حوا 110,000 حركة نزوح  مختلف أنحاء سو ين الثا  تش

محافظتي إدلب وحلب مع تحرك غالبية السكان النازحين داخل منطقة خفض التصعيد  محافظة إدلب. من إجما 46,480 حركة نزوح وصلت إ محافظة إدلب، كانت 43،600 منهم قادمة 

كبر حركة نزوح  محافظة حلب بحوا  من مناطق مختلفة من محافظة ادلب نفسها، بينما أتت 2,700 حركة نزوح من محافظة حلب إ محافظة إدلب. وبشكل مشابه، تم تسجيل ثا أ

ية  تل أبيض  28,160 حركة نزوح، من بينهم 19,400 من محافظة إدلب و6,900 داخل محافظة حلب نفسها والبا من محافظتي الرقة والحسكة. عالوة ع ذلك، تسببت العملية العسك

كبر حركة  هذا الشهر  محافظة الحسكة حيث تم تتبع حوا 15,600 حركة نزوح، حوا  ومنطقة رأس العين  محافظتي الرقة والحسكة  حركة نزوح من هذه المناطق. تم تسجيل ثالث أ

9,900 من هذه الحركات أتت من محافظة الحسكة نفسها والبقية اتت  من محافظة الرقة. اتت محافظة الرقة رابعاً بحوا 12,700 حركة نزوح، منهم 11,200 داخل محافظة الرقة نفسها بينما 

انتقل من محافظة حلب حوا 1,000 شخص ومن الحسكة 500 شخص.

حركات النزوح موزعة حسب المحافظات

67%

يخ اإلنشاء: 20 كانون األول 2019 يا  و برنامج تقيم االحتاجات اإلنسانية (HNAP)تا مصدر المعلومات:  قطاع أدارة وتنسيق المخيمات (CCCM) و أوتشا سو

لمحة عن أحداث شهر تشرين الثاني 2019

حركات النزوح

110,114
حركة نزوح

651
تجمع سكا

تشير حركات األشخاص النازحين إ عدد النازحين 

الواصلين إ التجمعات السكانية وقد تشمل عمليات 

نزوح متعددة/قصيرة األجل.

فريق عمل تتبع معلومات النزوح 
(المنهجية المتكاملة لالستجابة لسوريا)

تشرين الثاني-2019
حركات النزوح
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