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حركات عودة النازحين

حركات عودة النازحين

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

عدد العائدين الواصلين

(موزعة حسب النواحي)


O


لم يبلغ عن حركات عودة

العائدون الواصلون







تجمع سكا

(يشمل ذلك العائدين لمواقعهم االصلية من نفس 

المحافظة أو من محافظات أخرى)

خريطة توزع حركات عودة النازحين
(K: آلف)

يران (يونيو)  2022 ، سجل المجتمع اإلنسا حوا 8,500 حركة عودة تطوعية للنازحين داخلًيا   ح

كثر من  يا ، وهو ما يقل بنسبة 11  المائة عن حركات العودة التي تم تعقبها  أيار. أ عبر سو

5,344 من هذه التحركات (63 بالمائة) حدثت داخل محافظتي حلب وإدلب.

كبر عدد من حركات العودة  ع مستوى النواحي ، استقبلت ناحية احسم  محافظة إدلب أ

يران (يونيو)  ، بحوا 2,600 عائد ، بينما استقبلت ناحية موحسن  محافظة دير  التطوعية  ح

الزور حوا 900 حركة عودة تطوعية للنازحين داخلًيا. خالل نفس الفترة استقبلت ناحية جسر الشغور 

يران (يونيو)  . كثر من 600 حركة عودة تطوعية  ح بمحافظة إدلب أ

كبر عدد من  ع مستوى المجتمع ، استقبل مجتمع براء  محافظة إدلب حوا 600 عودة ، وهو أ

يران (يونيو)  ، بينما استقبل مجتمع قطعة البوليل  محافظة دير  حركات العودة التطوعية  ح

الزور حوا 500 حركة عودة. و استقبلت مجتمعات مركز مدينة دمشق و مركز مدينة حمص و 

مجتمع جسر الشغور  محافظة إدلب حوا 400 حركة عودة لكل منهم.

مالحظات

يا وال  ير إ عمليات العودة التلقائية لألشخاص النازحين داخل سو - تشير حركات العودة  هذا التق

يفات العالمية لـ "العائدين" أو الحلول المستدامة لألشخاص النازحين داخلياً . تتبع بالضرورة التع

ير إ النازحين العائدين إ ديارهم أو تجمعاتهم السكانية األصلية. - تشير حركات العودة  هذا التق

ير الشهري إ حركات العودة التي حدثت  الفترة  - يشير حركات العودة المستخدمة  هذا التق

ير فقط. المشمولة بالتق

- تعتمد عملية التحقق ع مقاطعة معلومات عمليات العودة التلقائية التي تم التحقق منها 

يق عمل  للنازحين والتي تم اإلبالغ عنها بواسطة آليات مختلفة وتم فحصها بشكل إضا من قبل ف

تتبع حركات النزوح من خالل التحقق من أعداد السكان من السنوات السابقة.

من حركات العودة 

الطوعية للنازحين حصلت 

داخلياً  نفس المحافظة

نازحين عادو إ المحافظة
(يشمل ذلك العائدين لمواقعهم االصلية  نفس 

المحافظة أو  محافظات أخرى)
حركات عودة  داخل المحافظة

(يشمل فقط حركات عودة النازحين التي حصلت 

 داخل المحافظة نفسها فقط)
نازحين عادو من المحافظة

يق عمل تتبع معلومات النزوح ف

يا) (المنهجية المتكاملة لالستجابة لسو

حركات عودة النازحين موزعة حسب المحافظاتلمحة عن أحداث شهر حزيران 2022
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