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Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişilerin (IDP) Hareketleri

IDP (WoS) Görev Kolu
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Ağustos 2020 gelişmeleri

İl özeti

Ağustos 2020’ de insani yardım topluluğu Suriye genelinde yaklaşık 41.000
yerinden edilmiş kişinin hareketini tespit etmiştir. Bir önceki aya kıyasla IDP
hareketlerinde yüzde otuz bir azalma gözlenmiştir. IDP hareketlerinin büyük bir
çoğunluğu önceki aylarda olduğu gibi Süriye’nin kuzeybatısında yoğunlaşmış,
hareketlerin %88’ i Halep ve İdlib vilayetleri içinde ve bu vilayetler arasında
gerçekleşmiştir.
Nahiye düzeyinde, Halep vilayetindeki Atarib nahiyesi ve İdlib vilayetinde yer
alan Dana nahiyeleri sırasıyla yaklaşık beş bin ve dört bin IDP hareketi alırken,
Idlib vilayetindeki Maaret Tamsrin nahiyesi ve Halep vilayetindeki Afrin ve Azez
nahiyelerinin her biri yaklaşık iki bin IDP hareketi almıştır. Ayrıca Halep
vilayetinde yer alan Şaran nahiyesinde yaklaşık binden fazla IDP hareketi kayıt
edilmiştir.
Yerleşim yeri düzeyinde, Hama şehri yaklaşık dokuz yüz IDP hareketi alarak
Ağustos ayında en fazla IDP hareketi alan il olmuştur. Onu takiben Halep
vilayetinde yer alan Batbu ve Afrin şehirleri ile İdlib vilayetinde yer alan Sarmada
ve Harim şehirlerinin her biri yaklaşık sekiz yüz IDP hareketi almıştır. Ayrıca İdlib’
de yer alan Kelli şehri ile Halep vilayetinde yer alan Shmarekh, Abin Samaan ve
Atarib şehirlerinin her biri yedi yüzden fazla IDP hareketi almıştır. Gerçekleşen
bu IDP hareketlerinin sebebi çatışma kaynaklı olmaktan ziyade geçim
kaynaklarına ve daha iyi hizmetlere erişim veya ekonomik sorunlar gibi yerel
faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte İdlib’ in güneyi ve Halep’in batı
kesimlerindeki cephe hatları boyunca hava saldırıları ve M4 karayolunun
güneyinde yoğunlaşan bombardımanlar da dahil olmak üzere çatışmalar artarak
devam etmektedir.
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IDP hareketleri yerleşim yerlerine gelen
yerinden edilmiş kişilerin sayısını ifade
etmektedir. Çoklu veya kısa dönem yer
değiştirmeleri içerir.

Toplam yerinden edilmiş kişi sayısı
(Bucaklara göre)
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Gelen toplam IDP sayısı
İllere göre yer değiştirmeler

Beş yüzden az olan IDP hareketleri harita
üzerinde gösterilmemiştir
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