
475
تجمع سكاني تجمع سكاني

عدد النازحين الواصلين للتجمعات السكانية في الشهر 

السابق وبقو في نفس التجمع السكاني ومكثوا ألكثر 

30ًمن   يوما

تشير حركات األشخاص النازحين إلى عدد النازحين 

الواصلين إلى التجمعات السكانية وقد تشمل عمليات 

.قصيرة األجل/نزوح متعددة

1 - 1,000

فريق عمل تتبع معلومات الجمهورية العربية السورية

المنهجية المتكاملة ) النزوح

(لالستجابة لسوريا

2019-نيسان حركات النزوح

حركات النزوح حسب المحافظة

 500حركات النزوح التي تقل عن )

(شخص التظهر على الخريطة

النازحون الواصلون

عدد النازحين الواصلين

 فقط ، ال تمثل األرقام الواردة أدناه التغطية الكاملة لحركات 2019في أبريل  :مالحظةخريطة حركات النزوح
النزوح بسبب التغيير في المنهجية

حدود الناحية

1,001 - 5,000

5,001 - 10,000

10,001 - 20,000

>20,000

حدود المحافظة

2019أبريل /لمحة عن أحداث شهر نيسان

نازح حركات النزوح

59,095 56,355
النازحين الواصلين حركة نزوح

340

كبر عدد من حركات النزوح في محافظة إدلب حيث بلغ عددها .  حركة نزوح في الداخل السوري56,355، تتبع المجتمع اإلنساني 2019أبريل /خالل شهر نيسان  حركة نزوح وقد كانت في معظمها حركات 34,863لوحظ أ

ثاني .  حركة نزوح من محافظة إدلب إلى األجزاء التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الحكومية في محافظة حلب11,776 حركة نزوح، في حين رصد حوالي 18,822نزوح داخلية في نفس المحافظة بعدد يقدر بحوالي 

كبر عدد من موجات النزوح تم تتبعه في محافظة حلب بحوالي   حركة نزوح، تم نزوح الغالبية العظمى منهم من محافظة إدلب كما هو مشار سابقاً  وغالبية الجزء المتبقي كان نزوحاً داخلياً في نفس المحافظة 21,181أ

 حركة نزوح 8,717وداخل االجزاء التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة غير الحكومية من محافظة حلب بحوالي 

:مالحظات

.نظراً لتغير المنهجية، فإن معلومات حركات النزوح في باقي المحافظات غير متاحة- 

30ًتم إدراج فئة جديدة من النازحين  ووهي تشير للنازحين  الواصلين لتجمع سكاني خالل الشهر السابق وبقو فيه الكثر من -   يوما

حركات النزوح موزعة حسب المحافظات

50%

(HNAP)و أوتشا سوريا  و برنامج تقيم االحتاجات اإلنسانية  (CCCM)قطاع أدارة وتنسيق المخيمات   :مصدر المعلومات2019مايو / أيار14 :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

 حصلت داخلياً في نفس 

المحافظة

ألف30

ألف10

ألف16

867314

ألف35

ألف21

411000

ألف19

ألف9

4110
0

0

الحسكةدير الزورالرقةحماةحلبإدلب

حلب

ةالحسك

الرقة

ءالسويدا

دمشق

درعا

حماةردير الزو

حمص

ةالالذقيإدلب

رةالقنيط

ريف دمشق

طرطوس

11.6K

0.6K

15K

1.0K


