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Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişilerin (IDP) Hareketleri
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Haziran 2020 gelişmeleri

İl özeti

Haziran 2020’ de insani yardım topluluğu Suriye genelinde yaklaşık 59 bin
yerinden edilmiş kişinin hareketini tespit etmiştir. IDP hareketlerinde bir önceki
aya kıyasla yüzde sekiz artış gözlenmiştir. IDP hareketlerinin büyük bir
çoğunluğu Nisan ve Mayıs aylarında olduğu gibi Süriye’nin kuzeybatısında
yoğunlaşmış, hareketlerin %91’ i Halep ve İdlib vilayetleri içinde ve bu vilayetler
arasında gerçekleşmiştir. Kaydedilen IDP hareketlerinin muhtemel sebebi Mart
ayı başlarından itibaren bölgede gözlenen durgunluk sebebiyle, Aralık ayından
Şubat ayına kadar olan sürede Idlib’in güneyi ve Halep’in batısından ayrılan
birçok IDP’ lerin tekrar eski yerlerine dönmesi gösterilebilir. Buna ek olarak, bazı
IDP aileleri, Idleb vilayeti Ariha nahiyesi gibi cephelere yakın bölgeleri terk
etmiştir.
Nahiye düzeyinde, İdlib vilayetinde yer alan Dana ve Halep vilayetindeki Atarib
nahiyeleri sırasıyla yaklaşık 8 bin ve 7 bin IDP hareketi alırken, Idlib vilayetindeki
Maaret Tamsrin nahiyesi yaklaşık 6 bin IDP hareketi almıştır. Bu da 20 binden
fazla IDP hareketinin (toplam IDP hareketinin %34’ü) aynı bölgedeki üç komşu
nahiyeye yayıldığını göstermektedir. Ayrıca, 5 binden fazla IDP hareketi idlib (3
bin) ve Ariha (2 bin) nahiyelerine olmuştur.
Yerleşim yeri düzeyinde, Halep vilayetindeki Atarib şehri ile İdlib vilayetinde yer
alan Atme, İdlib, Dana ve Deir Hassan şehirlerinin her biri yaklaşık bin IDP
hareketi alırken, İdlib ve Halep vilayetlerinde yer alan Ariha, Zardana Mashehad
ve Abzemo şehirlerinin her biri yaklaşık 800 IDP hareketi almıştır. Suriye’ nin
kuzeybatısı dışındaki diğer bölgelerde IDP hareketleri çok düşük sayıda
gerçekleşmiştir.
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