
يطة ال تعني المصادقة أو القبول الرسميين الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة  هذه الخ
يطة ال توضح مسارات حركة النازحين العائدين بشكل تلقا األسهم على الخ

نازحون عادو إ المحافظة
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المحافظة وحركات العودة من با المحافظات)
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يخ اإلنشاء: 24 كانون الثا 2020 يا  و برنامج تقيم االحتاجات اإلنسانية (HNAP)تا مصدر المعلومات: أوتشا سو
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الجمهورية العربية السورية
العودة الطوعية للنازحين

sapkota1@un.org :للمالحظات أو االستفسارات

كانون األول-2019

لمحة عن أحداث شهر كانون االول 2019
يا. تم تسجيل معظم هذه التحركات داخل محافظة الحسكة.  /نوفمبر 2019، سجل المجتمع اإلنسا حوا 59,600 عودة طوعية للنازحين إ مساكنهم االصلية  مواقع مختلفة  جميع أنحاء سو ين الثا  تش

كبر عدد من  كبر حركة عودة  محافظة حلب مع حوا 8,200 عائد، حوا 6,600 منهم عادوا من داخل محافظة حلب نفسها وحوا 1,600 عائد من محافظة إدلب. استقبلت محافظة دير الزور ثالث أ وكانت ثا أ

يباً، عاد حوا 6,500 منهم من داخل المحافظة نفسها، وعاد 900 منهم من محافظة دمشق وبعض العائدين من محافظتي الحسكة والرقة. تأ  المرتبة التالية محافظة  العائدين بأجما تقدر بـ 8,000 حركة عودة تق

. إدلب بحوا 4,700 عائد جميعهم أتو من نفس المحافظة.  حين استقبلت محافظات درعا وحمص حوا 2,500 و1,200 عائد على التوا

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 معلومات اعداد السكان خالل السنوات  - تستند عملية التحقق من المعلومات إ مقاطعة معلومات العودة الطوعية التي تم الحصول عليها من آليات جمع معلومات مختلفة ومن ثم قام ف

السابقة

حركات العودة الطوعية إلى المحافظات

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

المحافظة وحركات العودة إ با المحافظات)

حركات عودة داخلية   نفس المحافظة

26,995
حركة عودة طوعية للنازحين

149

خريطة حركات العودة الطوعية للنازحين

20,000<

عودة طوعية للنازحين إ المحافظة

(حركات العودة التي تقل عن 500 

يطة) شخص التظهر على الخ

عودة طوعية للنازحين
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