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2019-تموز حركات النزوح

حركات النزوح حسب المحافظة

 500حركات النزوح التي تقل عن )

(شخص التظهر على الخريطة

خريطة حركات النزوح

2019يوليو /لمحة عن أحداث شهر تموز

حركات النزوح
147,215

حركة نزوح

484
تجمع سكاني

تشير حركات األشخاص النازحين إلى عدد النازحين 

الواصلين إلى التجمعات السكانية وقد تشمل عمليات 

.قصيرة األجل/نزوح متعددة

 شخصاً 103,906 شخصاً، إلى مواقع في محافظة إدلب، حيث نزح 110،796تم تهجير الغالبية العظمى من هؤالء السكان، .  حركة نزوح داخل سوريا147،215، سجل المجتمع اإلنساني 2019يوليو /في تموز

كبر حركة نزوح في محافظة حلب بما مجموعه .  شخصاً نزحوا من محافظة حماة6،768داخل محافظة إدلب و  شخصاً في 1،366 قادماً من محافظة إدلب و14،219 فرداً، من بينهم 16،124تم تسجيل ثاني أ

بشكل عام، ترجع هذه الحركة السكانية الكبيرة إلى العنف المستمر في جنوب إدلب وشمال حماة وغرب حلب حيث يفر األشخاص من التجمعات السكانية المتأثرة بالغارات الجوية والقصف . محافظة حلب

كبر حركة في محافظة الالذقية، حيث تم تعقب ما مجموعه . والقتال البري إليجاد األمان  شخصاً قادماً من محافظة حماة3،358تم تسجيل ثالث أ

حركات النزوح موزعة حسب المحافظات

82%

(HNAP)و أوتشا سوريا  و برنامج تقيم االحتاجات اإلنسانية  (CCCM)قطاع أدارة وتنسيق المخيمات :  مصدر المعلومات2019 أيلول 09: 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

يشمل ذلك النازحين ) النازحون الواصلون

(القادمين من نفس المحافظة أو  من محافظات أخر

حركات نزوح في داخل المحافظة

من حركات النزوح
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