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فريق عمل تتبع معلومات 

النزوح (المنهجية المتكاملة 

لالستجابة لسوريا)

كانون األول-2019 حركات النزوح

حركات النزوح حسب المحافظة

(حركات النزوح التي تقل عن 500 

يطة) شخص التظهر على الخ

خريطة حركات النزوح

لمحة عن أحداث شهر كانون االول 2019

حركات النزوح

308,214
حركة نزوح

650
تجمع سكا

تشير حركات األشخاص النازحين إ عدد النازحين 

الواصلين إ التجمعات السكانية وقد تشمل عمليات 

نزوح متعددة/قصيرة األجل.

يا . معظم حاالت النزوح التي تم تسجيلها كانت لمدنيين يغادرون مناطق سكنهم  مناطق جنوب   كانون األول 2019 قامت المنظمات االنسانية باحصاء 308,200 من النازحين داخل سو

محافظة ادلب إ مناطق أخرى  محافظة ادلب أو حلب بسبب تصعيد الهجمات العدوانية. معظم من اضطروا ا النزوح خالل كانون األول وعددهم حوا 214,500  اختاروا النزوح ا مناطق 

كبر حركة نزوح تم تسجيلها خالل كانون األول 2019 ضمن محافظة حلب وعددها حوا 84,000 شخصأ من ضمنهم 81,900 من محافظة ادلب بينما  ضمن محافظة ادلب. بينما كانت ثا أ

كبر موجة نزوح مسجلة  كانون األول 2019  محافظة الحسكة بحوا 5,000 نازح من ضمنهم 4,800 نزحوا من مناطق  وصل حوا 2,100 نازح من مناطق محافظة حلب. وقد كانت ثالث أ

محافظة الحسكة بينما جاء البقية من مناطق محافظة الرقة . وجاءت محافظة الرقة الرابعة بعدد النازحين اذ سجلت حوا 2,100  نازح ضمن محافظة الرقة.

حركات النزوح موزعة حسب المحافظات

73%

يخ اإلنشاء: 24 كانون الثا 2020 يا  و برنامج تقيم االحتاجات اإلنسانية (HNAP)تا مصدر المعلومات:  قطاع أدارة وتنسيق المخيمات (CCCM) و أوتشا سو

sapkota1@un.org :للمالحظات أو االستفسارات

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)
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من حركات النزوح
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 درعا دمشق حماة دير الزور حمص يف دمشق طرطوس الالذقية الرقة الحسكة حلب إدلب
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