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حركات العودة الطوعية للنازحين

ف يق عمل تتبع معلومات النزوح

آب 2020

)المنهجية المتكاملة لﻼستجابة لسو يا(

لمحة عن أحداث شهر آب 2020
آب/أﻏسﻄﺲ  ،2020سجل المجتمع اﻹﻧسا حوا

حركات عودة النازحين موزعة حسب المحافظات

 19,000حﺮكة عودة تلقاﺋية للنازحيﻦ

مواﻗع مختلﻔة

ً
اﻧخﻔاضا بنسبة  40بالماﺋة مقارﻧة بالﺸهﺮ السابق.
جميع أﻧﺤاء سو يا ،وهو ما يمثل
وﻗﺪ حﺪﺛﺖ أ كثﺮ مﻦ  12ألﻔا ً مﻦ حﺮكات العودة هﺬه وبنسبة  %64داﺧل وبيﻦ مﺤافﻈتﻲ حلﺐ وإدلﺐ .ويعﺪ الهﺪوء
منﻄقة إدلﺐ منﺬ أواﺋل آذار/مارس هو الﺪافع اﻷهﻢ وراء هﺬه التﺤﺮكات حيﺚ عاد اﻷﺷخاص

النسبﻲ الﺬي لوحظ

الﺬيﻦ ﻧزحوا مﻦ جنوب مﺤافﻈة إدلﺐ وﻏﺮب مﺤافﻈة حلﺐ بسبﺐ اﻷعمال العﺪاﺋية
إ

وﻗﺖ سابق مﻦ عام 2020

مجتمعاتهﻢ اﻷﺻلية علﻰ طول ﺧﻄوط الجبهات ،وإن كان ذلﻚ بوتيﺮة أﻗل بكثيﺮ مقارﻧة بالﺸهﺮ السابق .علﻰ

مستوى النواحﻲ ،استقبلﺖ ﻧاحية جبل سمعان بمﺤافﻈة حلﺐ أ كبﺮ عﺪد مﻦ حﺮكات العودة بإجما
ﺛﻼﺛة آﻻف حﺮكة عودة ،فيما استقبلﺖ ﻧاحية إحسﻢ ب يف إدلﺐ الجنو وﻧاحية اﻷتارب ﻏﺮ

يقﺪر بﺤوا

مﺤافﻈة حلﺐ ﻧﺤو ألﻔﻲ

حﺮكة عودة لكل منهما .كما استقبلﺖ ﻧواحﻲ تﻔتناز وإدلﺐ وأ يﺤا بمﺤافﻈة إدلﺐ وﻧاحية السوسة بمﺤافﻈة ديﺮ الزور
حوا ألف حﺮكة عودة لكل منها .وعلﻰ مستوى التجمعات السكاﻧية ،استقبل مﺮكز مﺪينة حلﺐ أ كبﺮ عﺪد مﻦ
حﺮكات العودة بﺤوا

ﺛﻼﺛة آﻻف حﺮكة عودة ،فيما استقبلﺖ بلﺪة تادل بمﺤافﻈة حلﺐ ﻧﺤو ألﻔﻲ عودة

عﻼوة علﻰ ذلﻚ ،استقبلﺖ بلﺪات المسﻄومة وأ يﺤا وأرﻧبة وأفﺲ
منها .وعلﻰ الﺮﻏﻢ مﻦ ال يادة الﻄﻔيﻔة
كاﻧﺖ هﺬه التﺤﺮكات إ

اﻷعمال العﺪاﺋية

هﺬا الﺸهﺮ.

مﺤافﻈة إدلﺐ أ كثﺮ مﻦ ستماﺋة حﺮكة عودة لكل

ﺷمال ﻏﺮب سو يا ﺧﻼل الﻔتﺮة المﺸمولة بالتق يﺮ،

حﺪ كبيﺮ بسبﺐ البﺤﺚ المستمﺮ عﻦ اﻻستقﺮار و/أو يادة فﺮص الﺤياة

اﻷماكﻦ التﻲ عاد

إليها النازحون .ظلﺖ حﺮكات العودة التلقاﺋية للنازحيﻦ ﺧارج مناطق ﺷمال ﻏﺮب سو يا منخﻔضة للغاية.
مﻼحﻈات
 -تﺸيﺮ حﺮكات العودة

عمليات العودة التلقاﺋية لﻸﺷخاص النازحيﻦ داﺧل سو يا وﻻ تتبع بالضﺮورة

هﺬا التق يﺮ إ

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

هﺬا التق يﺮ إ

 -يﺸيﺮ حﺮكات العودة المستخﺪمة

النازحيﻦ العاﺋﺪيﻦ إ
هﺬا التق يﺮ الﺸهﺮي إ

ديارهﻢ أو تجمعاتهﻢ السكاﻧية اﻷﺻلية.
حﺮكات العودة التﻲ حﺪﺛﺖ

الﻔتﺮة المﺸمولة بالتق يﺮ

فقﻂ.
 تعتمﺪ عملية التﺤقق علﻰ مقاطعة معلومات عمليات العودة التلقاﺋية التﻲ تﻢ التﺤقق منها للنازحيﻦ والتﻲ تﻢاﻹبﻼغ عنها بواسﻄة آليات مختلﻔة وتﻢ فﺤصها بﺸكل إضا

مﻦ ﻗبل ف يق عمل تتبع حﺮكات النزوح مﻦ ﺧﻼل

التﺤقق مﻦ أعﺪاد السكان مﻦ السنوات السابقة.
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المﺤافﻈة أو

حركات عودة

ﻧﻔﺲ

مﺤافﻈات أﺧﺮى(

داخل المحافظة

)يﺸمل فقﻂ حﺮكات عودة النازحيﻦ التﻲ حصلﺖ
داﺧل المﺤافﻈة ﻧﻔسها فقﻂ(

نازحين عادو من المحافظة
)يﺸمل ذلﻚ العاﺋﺪيﻦ لمواﻗعهﻢ اﻻﺻلية مﻦ ﻧﻔﺲ
المﺤافﻈة أو مﻦ مﺤافﻈات أﺧﺮى(

خريطة توزع حركات عودة النازحين

) :Kآلف(

حركات عودة النازحين
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الﻌاﺋﺪون الواﺻﻠون

ﻳف دمشق

حركات الﻌودة حﺴﺐ المحافظة

)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 ) (HNAPآب 2020
ﻻأسهﻢ علﻰ الخ يﻄة ﻻتعبﺮ عﻦ مسارات حﺮكة النازحيﻦ الﻔعلية.
للمﻼحﻈات أو اﻻستﻔساراتsapkota1@un.org :
تا يخ اﻹﻧﺸاء 09 :تﺸ يﻦ اﻷول 2020

درعا





