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حركات النزوح حسب المحافظة
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2019فبراير /لمحة عن أحداث شهر شباط

كبر حركات األشخاص النازحين داخلياً البالغة .  حركة نزوح في داخل سوريا95,757، تتبع المجتمع اإلنساني 2019فبراير /خالل شهر شباط  شخصاً إلى 44,474وبحسب المعلومات الواردة فقد سجلت أ

 حركات نزوح في داخل محافظة إدلب؛ ترجع عمليات النزوح هذه بشكل أساسي إلى القصف المكثف والغارات الجوية والقتال بين قوات الحكومة 31,577وكانت غالبيتهم العظمى . مواقع في محافظة إدلب

تسبب تبادل إطالق النار وقصف قوات الحكومة السورية لريف حلب الغربي في نزوح . السورية والمجموعات المسلحة غير الحكومية على طول المنطقة المنزوعة السالح في شرق إدلب وريف حماة الشمالي

 حركة نزوح من 18,157تم اإلبالغ عن حوالي .  نازحاً إلى مواقع في محافظة حلب غالبيتها إلى عفرين ومناطق شمال محافظة حلب17,356في المجموع، وصل .  شخص داخل محافظة حلب6,055حوالي 

كما أسفر القتال النشط بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة ضد . محافظة حماة إلى مواقع في محافظتي إدلب وحلب بسبب القصف والغارات الجوية المكثفة

. شخصاً من دير الزور إلى محافظة الحسكة29,414مجموعات داعش في جيب الباغوز عن نزوح حوالي 

حركات النزوح موزعة حسب المحافظات

42%

(HNAP)و أوتشا سوريا  و برنامج تقيم االحتاجات اإلنسانية  (CCCM)قطاع أدارة وتنسيق المخيمات   :مصدر المعلومات2019أبريل / نيسان10 :تاريخ اإلنشاء

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني المصادقة أو القبول الرسميينsiddiqik@un.org: للمالحظات أو االستفسارات

يشمل ذلك النازحين )النازحون المغادرون 

الذين غادرو مساكنهم متجهين لمواقع جديدة في 

(نفس المحافظة أو محافظات أخر
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(القادمين من نفس المحافظة أو  من محافظات أخر
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