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İl özeti

Haziran 2020’de, insani yardım topluluğu Suriye genelinde farklı yerlerde yaklaşık 43 bin yerinden

İdlib

edilmiş kişinin spontan geri dönüşünü tespit etmiştir. Haziran ayında bir önceki aya kıyasla geri
dönüş hareketlerinde yaklaşık yüzde elli artış kaydedilmiştir. Bu ay süresince IDP geri dönüş
hareketlerinin çoğu Halep ve İdlib vilayetlerinde olmak üzere Suriye’ nin kuzeybatısında
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yoğunlaşmıştır. Bu geri dönüş hareketlerinin 78 binden fazlası, tüm geri dönüşlerin yaklaşık %81’i,
Halep ve idlib vilayetleri içinde ve arasında gerçekleşmiştir. Kaydedilen IDP geri dönüş

Deyr Ez Zor

hareketlerinin muhtemel sebebi Mart ayı başlarından itibaren bölgede gözlenen durgunluk sonrası,
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Aralık ve Mart ayları süresince Idlib’in güneyi ve Halep’in batısından ayrılan birçok IDP’ lerin tekrar
kendi evlerine dönmesi gösterilebilir. Bu geri dönüşler bir önceki aya kıyasla daha az oranda
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gerçekleşmiştir. Nahiye düzeyinde, İdlib’ de yer alan Ariha nahiyesi ve Halep’in batısında yer alan
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Atarib nahiyesi sırasıyla 10 bin ve 8 bin spontan IDP geri dönüş hareketi alırken, İdlib’in güneyinde
yer alan Ehsem nahiyesi yaklaşık 6 bin IDP geri dönüş hareketi almıştır. Bu üç nahiyeye olan
spontan geri dönüş hareketleri toplam geri dönüşlerin %56’ sını oluşturmaktadır. Yerleşim yeri
yaklaşık 4 ve 3 bin kendiliğinden IDP geri dönüş hareketi alırken, Halep ve İdlib şehirlerinin her biri

Şam

0
0

Kuneytra

0
0

yaklaşık 2 bin kendiliğinden IDP geri dönüş hareketi almıştır. Suriye’ nin kuzeybatısı dışındaki diğer
bölgelerde spontan IDP geri dönüş hareketleri çok düşük sayıda gerçekleşmiştir.
Notlar
- Geri dönüş ifadesi ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin spontan geri dönüşünü temsil etmektedir.
Dolayısıyla ‘Geri Dönen Kişiler’ ya da yerinden edilmiş kişiler için ‘Kalıcı Çözüm’ evrensel tanımlarına

Humus

uymamaktadır.
- IDP spontan geri dönüşleri yerinden edilmiş kişilerin kendi evlerine ya da kendi köylerine dönüşünü
kapsar.

Süveyda

- Bu aylık raporda kullanılan IDP spontan geri dönüş terimi yalnızca rapor edilen dönemde
gerçekleşen geri dönüşleri ifade etmektedir.
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- Doğrulama süreci farklı mekanizmalar tarafından teyit edilen ve raporlanan IDP spontan geri
dönüşlerinin üçgenlemesi ve ek olarak IDP görev kolu tarafından önceki yılların nüfus sayıları ile
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çapraz kontrolü sonucuna dayanır.
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düzeyinde, Halep’in batısında yer alan şehri ve İdlib’in güneyinde yer alan Ariha şehri sırasıyla
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Yerinden edilmiş kişilerin geri dönüş haritası
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O IDP spondan geri dönüş olmamıştır
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Toplam IDP spontan geri dönüşler
İllere göre IDP spontan geri dönüşler
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Beş yüzden az olan IDP hareketleri harita
üzerinde gösterilmemiştir
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