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حركات العودة الطوعية للنازحين

ﻓ يق ﻋمﻞ ﺗﺘبع مﻌلﻮمﺎت اﻟنزوح

حزيران 2020

)اﻟمنﻬجية اﻟمﺘكﺎملة ﻟﻼسﺘجﺎبة ﻟسﻮ يﺎ(

لمحة عن أحداث شهر حزيران 2020
سجل المجتمع اﻹﻧسا
مواقع مختلفة

حركات عودة النازحين موزعة حسب المحافظات

ح ﻳران/ﻳوﻧيو  ،2020حوا  43,000حركة عودة طوعية للنازحين

جميع أﻧحاء سو ﻳا ،وقد اﻧخفاض هذه التحركات بنسبة  %50تق ﻳبا ً مقارﻧة

بالﺸﻬر السابﻖ .تركزت معظم هذه التحركات

محافظتي حلب وإدلب

شمال غرب سو ﻳا .حيﺚ

سجلﺖ  ٪81من مجل هذه التحركات دﺧل وبين محافظتي حلب وإدلب .وﻳعتقد أن الﻬدوء النسبي
منطقة إدلب منذ أوائل آذار/مارس كان علﻰ اﻷرجﺢ المحرك وراء هذه التحركات

الذي لوحظ

حيﺚ أن العدﻳد من اﻷشخاص الذﻳن قد ﻧزحوا من جنوب محافظة إدلب وغر

محافظة حلب ﺧﻼل

اﻷعمال القتالية التي حﺼلﺖ دﻳسمبر/كاﻧون اﻷول  2019وشباط/فبراﻳر  2020قد استمروا
العودة إ أماكنﻬم اﻻصلية .وإن كان ذلك
النواحي ،استقبلﺖ ﻧاحية أ ﻳحا

محافظة إدلب وﻧاحية اﻷتارب

آﻻف و 8آﻻف حركة عودة طوعية علﻰ التوا  ،بينما تلقﺖ ﻧاحية احسم

محافظة حلب حوا 10
جنو محافظة إدلب

حوا  6آﻻف حركة عودة طوعية .تﺸكل حركات العودة إ هذه النواحي الثﻼث ﻧسبة  ٪56من
أجما حركات العودة الطوعية .وعلﻰ مستوى التجمعات السكاﻧية ،تلقﺖ بلدة اﻷب ﻳمو غر
محافظة حلب وبلدة أ ﻳحا جنوب محافظة إدلب حوا  4و 3آﻻف حركة عودة طوعية للنازحين علﻰ
التوا  ،بينما تلقﺖ مدﻳنة حلب وبلدة احسم
للنازحين لكل منﻬما.

محافظة إدلب حوا ألفي حركة عودة طوعية

ح ﻳران/ﻳوﻧيو .ظلﺖ حركات العودة الطوعية

المناطﻖ اﻷﺧرى ﺧارج

مناطﻖ شمال غرب سو ﻳا منخفضة للغاﻳة.
مﻼحظات
 -تﺸير حركات العودة

هذا التق ﻳر إ

عمليات العودة التلقائية لﻸشخاص النازحين داﺧل سو ﻳا

وﻻ تتبع بالضرورة التع ﻳفات العالمية لـ "العائدﻳن" أو الحلول المستدامة لﻸشخاص النازحين داﺧليا ً.
 -تﺸير حركات العودة

هذا التق ﻳر إ النازحين العائدﻳن إ دﻳارهم أو تجمعاتﻬم السكاﻧية اﻷصلية.

 -ﻳﺸير حركات العودة المستخدمة

هذا التق ﻳر الﺸﻬري إ حركات العودة التي حدثﺖ
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)ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻌﻮدة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  500ﺷﺨﺺ ﻻﺗﻈﻬﺮ
ﻋلى اﻟﺨ يطة(

اﻟحدود واﻷسمﺎء اﻟمﻮضحة واﻟﺘسميﺎت اﻟمسﺘﺨدمة هذه اﻟﺨ يطة ﻻ ﺗﻌنﻲ اﻟمصﺎدقة أو اﻟﻘبﻮل اﻟﺮسمييﻦ
مصدر اﻟمﻌلﻮمﺎت :قطﺎع أدارة وﺗنسيق اﻟمﺨيمﺎت ) (CCCMو أوﺗشﺎ سﻮ يﺎ و بﺮنﺎمج ﺗﻘيم اﻻﺣﺘﺎجﺎت اﻹنسﺎنية ) (HNAPﺣ يﺮان 2020
ﻻأسﻬم ﻋلى اﻟﺨ يطة ﻻﺗﻌبﺮ ﻋﻦ مسﺎرات ﺣﺮﻛة اﻟنﺎزﺣيﻦ اﻟفﻌلية.
ﻟلمﻼﺣﻈﺎت أو اﻻسﺘفسﺎراتsapkota1@un.org :
ﺗﺎ يخ اﻹنشﺎء 28 :ﺗمﻮز 2020





