الجمهورية العربية السورية

حركات العودة الطوعية للنازحين

ﻓ يق ﻋمﻞ ﺗﺘبع مﻌلﻮمﺎت اﻟنﺰوح

تشرين الثاني 2020

)اﻟمنﻬجية اﻟمﺘكﺎملة ﻟﻼسﺘجﺎبة ﻟسﻮ يﺎ(

لمحة عن أحداث شهر تشرين الثاني 2020
 18,000ﺣﺮﻛة ﻋﻮدة طﻮﻋية ﻟلنﺎزﺣيﻦ

ﺗش يﻦ اﻟثﺎ /نﻮﻓمبﺮ  ،2020سجﻞ اﻟمجﺘمع اﻹنسﺎ ﺣﻮا

حركات عودة النازحين موزعة حسب المحافظات
مﺨﺘلف

أنحﺎء سﻮ يﺎ .أ ﻛثﺮ مﻦ  10,000ﺣﺮﻛة ﻋﻮدة ) (%55ﺣدﺛﺖ داﺧﻞ وبيﻦ محﺎﻓﻈﺘﻲ ﺣلﺐ وإدﻟﺐ .بمﺎ يكﻮن انﺨفﺎض
مسﺘﻮيﺎت اﻟﻘصف اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻈﺖ

ﺷﻬﺮ ﺗش يﻦ اﻟثﺎ /نﻮﻓمبﺮ مﻘﺎرنة بﺎﻷﺷﻬﺮ اﻟسﺎبﻘة قد ﻋﺰز

ﺷمﺎل غﺮب سﻮ يﺎ

جنﻮب محﺎﻓﻈة إدﻟﺐ وغﺮب محﺎﻓﻈة ﺣلﺐ واﻟﺘﻲ

هذه اﻟﺘحﺮﻛﺎت ،ممﺎ سﻬﻞ ﻋﻮدة اﻷﺷﺨﺎص إ أمﺎﻛنﻬم اﻷﺻلية

قد ﻛﺎنﻮا قد نﺰﺣﻮا منﻬﺎ سﺎبﻘﺎ ً .ﻋلى مسﺘﻮى اﻟنﻮاﺣﻲ ،اسﺘﻘبلﺖ نﺎﺣية جبﻞ سمﻌﺎن
ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻌﻮدة اﻟطﻮﻋية ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺗش يﻦ اﻟثﺎ بحﻮا
محﺎﻓﻈة إدﻟﺐ ونﺎﺣية بلبﻞ بمحﺎﻓﻈة ﺣلﺐ ﺣﻮا

 1,600ﺣﺮﻛة ﻋﻮدة ،بينمﺎ اسﺘﻘبلﺖ ﻛﻞ مﻦ نﺎﺣية اﺣسم

ﺣلﺐ
ﺣمﺎة

اﻟفﺘﺮة.
 1,000ﻋﻮدة طﻮﻋية ،وهﻲ أ ﻛبﺮ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻌﻮدة اﻟمسجلة

محﺎﻓﻈة ﺣلﺐ وبلدة اﻟحمﺮا

محﺎﻓﻈة ﺣمﺎة

ﺷﻬﺮ ﺗش يﻦ اﻟثﺎ /نﻮﻓمبﺮ .هذا وقد اسﺘﻘبلﺖ بلدة

ﺣلفﺎيﺎ بمحﺎﻓﻈة ﺣمﺎة وبلدة اﻷﺗﺎرب بمحﺎﻓﻈة ﺣلﺐ ﺣﻮا

 800ﺣﺮﻛة ﻋﻮدة ،بينمﺎ اسﺘﻘبلﺖ مدينة ﺣمﺺ بمحﺎﻓﻈة

ﺣمﺺ وبلدات سﺮميﻦ ومﺮج اﻟﺰهﻮر بمحﺎﻓﻈة إدﻟﺐ ﺣﻮا

 500ﺣﺮﻛة ﻋﻮدة .وبشكﻞ مشﺎبﻪ ﻟكﻞ مﻦ بلدة ديﺮ ﺣﺎﻓﺮ

محﺎﻓﻈة إدﻟﺐ ،ﺣيث اسﺘﻘبلﺖ ﻛﻞ منﻬمﺎ ﺣﻮا

ﺣمﺺ
ديﺮ اﻟﺰور

اﻟشﻬﺮ.
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

 -يشيﺮ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻌﻮدة اﻟمسﺘﺨدمة

اﻟنﺎزﺣيﻦ اﻟﻌﺎﺋديﻦ إ
هذا اﻟﺘﻘ يﺮ اﻟشﻬﺮي إ

ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻌﻮدة اﻟﺘﻲ ﺣدﺛﺖ

اﻟﺮقة

اﻹبﻼغ 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.

اﻟﻼذقية
طﺮطﻮس

نﺎزﺣين عﺎدو إ

515

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

)يشمﻞ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﺋديﻦ ﻟمﻮاقﻌﻬم اﻻﺻلية

170

اﻟمحﺎﻓﻈة أو

ﺣﺮﻛﺎت عﻮدة

421

ﻓﻘﻂ.
 -ﺗﻌﺘمد ﻋملية اﻟﺘحﻘق ﻋلى مﻘﺎطﻌة مﻌلﻮمﺎت ﻋمليﺎت اﻟﻌﻮدة اﻟﺘلﻘﺎﺋية اﻟﺘﻲ ﺗم اﻟﺘحﻘق منﻬﺎ ﻟلنﺎزﺣيﻦ واﻟﺘﻲ ﺗم

691

125
125

ديﺎرهم أو ﺗجمﻌﺎﺗﻬم اﻟسكﺎنية اﻷﺻلية.
اﻟفﺘﺮة اﻟمشمﻮﻟة بﺎﻟﺘﻘ يﺮ

ﻟلنﺎزﺣيﻦ ﺣصلﺖ داﺧليﺎ ً
نفﺲ اﻟمحﺎﻓﻈة

41
34

دمشق

4K

مﻦ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻌﻮدة اﻟطﻮﻋية

1K

175
175

5K

85%

1K

345
345

 400ﺣﺮﻛة ﻋﻮدة ﺧﻼل هذا

مﻼﺣﻈﺎت
 -ﺗشيﺮ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻌﻮدة

1K
1K
1K

يف دمشق

اﻟحسكة
هذا اﻟﺘﻘ يﺮ إ

4K

نفﺲ

محﺎﻓﻈﺎت أﺧﺮى(

داخل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

)يشمﻞ ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻛﺎت ﻋﻮدة اﻟنﺎزﺣيﻦ اﻟﺘﻲ ﺣصلﺖ

0

داﺧﻞ اﻟمحﺎﻓﻈة نفسﻬﺎ ﻓﻘﻂ(

207

نﺎزﺣين عﺎدو ﻣن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
)يشمﻞ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﺋديﻦ ﻟمﻮاقﻌﻬم اﻻﺻلية مﻦ نفﺲ

28

اﻟمحﺎﻓﻈة أو مﻦ محﺎﻓﻈﺎت أﺧﺮى(

خريطة توزع حركات عودة النازحين

) :Kآلف(

ﺣﺮﻛﺎت عﻮدة اﻟنﺎزﺣين

18,181

اﻟﺤﺴكﺔ

ﺣﺮﻛﺎت عﻮدة اﻟنﺎزﺣين

128

0.5K

0.5K
اﻟﺮقﺔ

تجﻤع سكﺎ

عﺪد اﻟﻌﺎﺋﺪﻳن اﻟﻮاﺻﻠين

ﺣﻠﺐ
إدﻟﺐ

0.4K

ﺣﻤﺎة

دﻳﺮ اﻟزور

0.4K

)ﻣﻮزعﺔ ﺣﺴﺐ اﻟنﻮاﺣﻲ(



10,000 - 5,001 
20,000 - 10,001 
20,000 < 
O
1,000 - 1

ﺣﻤص

5,000 - 1,001

0.4K

ﻟم يبلغ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺎت ﻋﻮدة



اﻟﻌﺎﺋﺪون اﻟﻮاﺻﻠﻮن

5K

4K

 1,500و 1,400ﺣﺮﻛة ﻋﻮدة طﻮﻋية ﻋلى اﻟﺘﻮا  .وقد اسﺘﻘبلﺖ ﻛﻞ

ﻋلى مسﺘﻮى اﻟﺘجمﻌﺎت اﻟسكﺎنية ،اسﺘﻘبلﺖ ﻛﻞ مﻦ مدينة ﺣلﺐ

محﺎﻓﻈة ﺣلﺐ وبلدة جسﺮ اﻟشﻐﻮر

5K
5K

محﺎﻓﻈة ﺣلﺐ أ ﻛبﺮ ﻋدد مﻦ

مﻦ نﺎﺣية جسﺮ اﻟشﻐﻮر بمحﺎﻓﻈة إدﻟﺐ ونﺎﺣية اﻟحمﺮا بمحﺎﻓﻈة ﺣمﺎة أ ﻛثﺮ مﻦ  1,200ﺣﺮﻛة ﻋﻮدة طﻮﻋية ﺧﻼل نفﺲ

ﺣﻮا

إدﻟﺐ

5K

5K

ﻳف دﻣشق

ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻌﻮدة ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

)ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻌﻮدة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  200ﺷﺨﺺ 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 ) (HNAPﺗش يﻦ اﻟثﺎ 2020
ﻻأسﻬم ﻋلى اﻟﺨ يطة ﻻﺗﻌبﺮ ﻋﻦ مسﺎرات ﺣﺮﻛة اﻟنﺎزﺣيﻦ اﻟفﻌلية.
ﻟلمﻼﺣﻈﺎت أو اﻻسﺘفسﺎراتsapkota1@un.org :
ﺗﺎ يخ اﻹنشﺎء 08 :ﺷبﺎط 2021

دﻣشق





