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يا. تم تسجيل معظم حركات العودة الطوعية  محافظة إدلب حيث بلغ عدد العائدين حوا   أيلول/سبتمبر 2019، سجل المجتمع اإلنسا 31,353 حركة عودة طوعية للنازحين  مواقع مختلفة  جميع أنحاء سو

كبر عدد من حركات عودة النازحين مع 5,273 عائد طوعياً، منهم حوا  13,000، عاد منهم حوا 12,300 من داخل المحافظة نفسها وحوا 750 من العائدين من محافظة حماه. استقبلت محافظة دير الزور ثا أ

3,000 عادوا من داخل المحافظة نفسها، وحوا 1,500 عادوا من محافظة دمشق و570 عادوا من محافظة الحسكة. تأ محافظة حلب  المرتبة الثالثة حيث استقبلت حوا 4,367 عائداً، بينما تم تسجيل 3,290 

عائداً لمحافظة درعا و2,000 عائداً لمحافظة حمص، تليها محافظة حماة مع 1,563 حركة عودة طوعية للنازحين.

مالحظات

يف العالمية "للعائدين" أو الحلول الدائمة لألشخاص النازحين داخليا. ير إ حركات العودة الطوعية للنازحين داخلياً وال تتبع بالضرورة التعا - تشير حركات العودة  هذا التق

ير العائدين إ منازلهم أو تجمعاتهم السكانية (قراهم أو مدنهم االصلية) - تتضمن حركات العودة  هذا التق

ير فقط. ير إ حركات العودة الطوعية التي حدثت  الفترة المشمولة بالتق - تشير حركات العودة المشار اليها  هذا التق

يق عمل تتبع حركات النازحين بمطابقة هذه المعلومات مع  - تستند عملية التحقق من المعلومات إ مقاطعة معلومات العودة الطوعية التي تم الحصول عليها من آليات جمع معلومات مختلفة ومن ثم قام ف

حركات العودة الطوعية إلى المحافظات

نازحون عادو من المحافظة
(يشمل أيضا حركات العودة التي تحصل داخلياً  نفس 

المحافظة وحركات العودة إ با المحافظات)
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فريق عمل تتبع معلومات النزوح 
(المنهجية المتكاملة لالستجابة لسوريا)

ين الثا 2019 يخ اإلنشاء: 01 تش يا  و برنامج تقيم االحتاجات اإلنسانية (HNAP)تا مصدر المعلومات:  قطاع أدارة وتنسيق المخيمات (CCCM) و أوتشا سو
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