
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

يا. حيث نزحت 58,607 شخصاً إ أماكن مختلفة    أيلول/سبتمبر 2019، تتبع المجتمع اإلنسا ما مجموعه 106,737 حركة نزوح  مختلف أرجاء سو

محافظة إدلب، 57,824 نازحاً منهم نزح داخل محافظة إدلب نفسها، بينما نزح 683 شخصاً من شمال حماة وجنوب حلب إ شمال محافظة إدلب. تم تسجيل ثا 

كبر حركة نزوح  محافظة حلب بما مجموعه 43,086 شخصاً، من بينهم 32,632 شخصاً قادموا من محافظة إدلب و9,694 شخصاً داخل محافظة حلب والبا  أ

كبر حركة نزوح  محافظة الالذقية، حيث تم تتبع 1,515 نازحاً داخلياً /من مختلف المحافظات. دمشق ودرعا  يف الشما لمحافظة حماه. تم تسجيل ثالث أ من ال

والقنيطرة هي المحافظات الثالث التي لم تستقبل أي نازح  أيلول/سبتمبر 2019.

حركات النزوح موزعة حسب المحافظات

66%

ين الثا 2019 يخ اإلنشاء: 01 تش يا  و برنامج تقيم االحتاجات اإلنسانية (HNAP)تا مصدر المعلومات:  قطاع أدارة وتنسيق المخيمات (CCCM) و أوتشا سو

لمحة عن أحداث شهر أيلول/سبتمبر 2019

حركات النزوح

106,737
حركة نزوح

675
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)
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 السويداء دمشق حمص دير الزور الحسكة طرطوس يف دمشق حماة الرقة الالذقية حلب إدلب
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