
خريطة توزع حركات النزوح

النازحون الواصلون

(يشمل ذلك النازحين القادمين من نفس المحافظة أو  من 

محافظات أخر)

(يشمل ذلك حركات النزوح التي حصل داخل نفس 

المحافظة فقط)

يران 2022 يخ اإلنشاء: 15 ح للمالحظات أو االستفسارات: ochaturkey@un.orgتا

حركات النزوح حسب المحافظة

(حركات النزوح التي تقل عن 200 شخص التظهر 

يطة) ع الخ

يطة ال تعني المصادقة أو القبول الرسميين الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة  هذه الخ
يطة التعبر عن مسارات حركة النازحين الفعلية. مصدر المعلومات:   قطاع أدارة وتنسيق المخيمات (CCCM) و برنامج تقيم االحتاجات اإلنسانية  (HNAP) نيسان 2022الأسهم ع الخ


Oلم يبلغ عن وصول نازحين

النازحون الواصلون





تجمع سكا
تشير حركات األشخاص النازحين إ عدد النازحين 

الواصلين إ التجمعات السكانية وقد تشمل عمليات 

نزوح متعددة/قصيرة األجل.

عدد النازحين الواصلين

(موزعة حسب النواحي)





(K: آلف)

حركات النزوح

حركة نزوح

يل) 2022 ، تتبع المجتمع اإلنسا حوا 13,200 حركة للنازحين   نيسان (أب

يا ، أي حوا 19  المائة أقل من األرقام التي تم تتبعها  داخلًيا  جميع أنحاء سو

 آذار. كما هو الحال  األشهر السابقة ، تركزت معظم تحركات النازحين داخلًيا  

يا ، حيث حدث 85  المائة داخل وبين محافظتي حلب وإدلب. شمال غرب سو

كبر عدد  ين بمحافظة إدلب أ وع مستوى الناحية ، استقبلت ناحية معرة تمص

يل) بحوا 1,600 حركة نزوح ، تليها ناحية الدانا  من النازحين  شهر نيسان (أب

بمحافظة إدلب التي استقبلت حوا 1,300 حركة نزوح. بينما استقبلت ناحية 

األتارب بمحافظة حلب قرابة 1000 حركة نزوح ، بينما استقبلت ناحية سلقين  

محافظة إدلب حوا 800 حركة نزوح خالل نفس الشهر.

ع مستوى المجتمع ، استقبل مجتمعات شيخ الحديد  محافظة حلب و كل 

كبر عدد من النازحين بحوا 600 حركة   محافظة إدلب وأيضا مركز الالذقية أ

نزوح لكل منهم ، يليه مجتمع باتبو  محافظة حلب حيث استقبلوا حوا 500 

حركة نزوح. وقد استقبلت يقدر أن هذه التحركات يتم تحفيزها  الغالب من خالل 

الوصول إ الخدمات وسبل العيش.

من حركات النزوح

 حصلت داخلياً  نفس 

المحافظة

النازحون المغادرون
(يشمل ذلك النازحين الذين غادرو مساكنهم متجهين 

لمواقع جديدة  نفس المحافظة أو محافظات أخر)

 حركات نزوح  داخل المحافظة

حركات النزوح موزعة حسب المحافظاتلمحة عن أحداث شهر نيسان 2022

الجمهورية العربية السورية
يق عمل تتبع معلومات النزوححركات النزوح ف

يا) (المنهجية المتكاملة لالستجابة لسو نيسان 2022
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