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مـلـخـص تـنــفـيـذي: 

ـين (VDSF)، قام مركز السياسات وبحوث العمليات (OPC) بإنجاز هذا  تحت رعاية منـتـدى أصوات ألجل الُمهّجرين السوريِّ
التقرير.

ـين: حول منـتـدى أصوات ألجل الُمهّجرين السوريِّ
السورية  المدني  المجتمع  ُمنظمات  ِمن  األربعين  عن  يـزيد  ما   (VDSF) ين  السوريِّ الُمهّجرين  ألجل  أصوات  منتدى  يجمع 
س المنتدى في عام 2019،  العاملة في سوريا والبلدان المضيفة لالجئين، بما في ذلك لبنان واألردن وتركيا والعراق. تأسَّ
ين داخل سوريا وكذلك الالجئين في  ة حياة النازحين السوريِّ بهدف المناصرة لتحقيق حلوٍل دائمة لحماية وتحسين نوعيَّ
ين منصًة للتعاون والتشاور والتنسيق بشأن القضايا  الخارج. إضافة إلى ذلك، ُيـَعـدُّ منـتدى أصوات ألجل الُمهّجرين السوريِّ

المتعلقة بالنـزوح والالجئين.

حول مركز السياسات وبحوث العمليات:
س في غازي عنتاب في تركيا، عام  د خدمات، تأسَّ مركز السياسات وبحوث العمليات (OPC) مؤسسُة أبحاٍث مستـقلة وُمزوِّ
ومشاريع  التنمية  وبرامج  السياسات  ُصنع  لدعم  استشارية  خدماٍت  م  وُيقدِّ أصيلة  أبحاٍث  بإنتاج  المركز  يقوم   .2014
ية والخبرة التكنولوجية والِعلمية، مع  االستجابة اإلنسانية. يجمع المركز، الذي يقوده ويملكه سوريون، بين المعرفة المحلِّ
مي جرافيك في المركز لـَتـقديم منتجاٍت نهائية أصيلة وسهلة الفهم. بين عامي 2014 و ين وُمصمِّ االستفادة من إحصائيِّ
وبحوث  السياسات  مركز  ـجه  اتَّ الحًقا،  دبي.  في   (ORC) للدراسات  الشرق  لمركز  حـصـريـا  خدماٍت  د  ُمزوِّ المركز  كان   ،2018

تات السوري. العمليات إلى تنمية العالقات مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية العاِملة في سوريا ومع الشَّ



ُشـكر وتــقــدير

قام آشلي جوردان وسامي عقيل بكتابة هذا التقرير البحثـيِّ تحت إشراف كرم شّعار من مركز السياسات وبحوث العمليات. 
ـين، بـَتـنسيق جهود مختلف الُمساهمين. قام بتوفير التوجيه  قام كنان دياب، من منـتدى أصوات ألجل الُمهّجرين السوريِّ

والتـغذية الراجعة:

(DSP) دانيـيل ديمرز - منّصة الحلول الدائمة
كـآن أكدوغان – مؤّسسة نكـسس أكشن 

(DSP) النا ستايد - منّصة الحلول الدائمة
(LDHR) محمود أسود - محامون وأطباء لحقوق اإلنسان

مريم شمدين - منظمة القبعات البيضاء للتنمية المستدامة
ميسون العلبي - منظمة أورانج

محمد قضيب البان - جمعية عطاء لإلغاثة اإلنسانية 
 (DSP) محمد الحمادي - منّصة الحلول الدائمة

نسرين الريش – مؤّسسة جنى وطن
سعد بارود - مؤّسسة نكسس أكشن

(SCM) يمان طحان - المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير

ـين الذين عملوا في جميع مناطق السيطرة في سوريا على َجمع البيانات األولّية في  نود أن نشكَر أيًضا الباحثين الَميدانـيِّ
دة. ِظلِّ الظروف األمنية والَمعيشية الُمعقَّ

�كما نشكر الخبراَء  ـلي البيانات الذين أداروا عمليَة جمع البيانات وأجروا التحليَل اإلحصائي.  آِخًرا، نشكر ُمحلِّ وأخيًرا وليس 
وماري  اإلنسان)،  لحقوق  السورية  (الشبكة  الغني  عبد  فضل  البحث:  لهذا  معهم  مقابالٍت  إجراء  على  وافقوا  الذين 
المدني)،  المجتمع  في  (خبير  كتوب  ومحمد  األزمات)،  (مجموعة  ويمين  وهايكو  الدولية)،  العفو  (منظمة  فوريستير 

ل عدَم الكشِف عن هويـته. وخامًسا، خبير فضَّ

الترجمة للعربية: نورا حناوي
التدقيق اللغوي: صالح جيالني

َتصميم التـقرير: هاشم حاج بكري 
تصميم الغالف: كنان دياب
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ملخــص التــقرير

ْت عقًدا من الّزمن، بجانب تداعياتها في جميع أنحاء العالم. ُوِصَفْت  رة، استمرَّ ب الصراُع في سوريا بأزمٍة إنسانيٍة ُمدمِّ تسبَّ
ـنْت تكتيـكاُتها القتالية االستخداَم الواسَع النطاِق للتعذيب  بأنها من أكثر الحروب وحشيًة في التاريخ الحديث. وقد تضمَّ
واإلخفاء القسري واألسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة، وغيرها من الفظائع. اعتباًرا من عام 2021، ُأجِبـَر أكثر من 12 
ر  ُتـقدِّ والقمع.  الُعنـف  من  هرًبا  منازلهم،  مغادرة  على  الحرب_  قبل  سوريا  ُسكان  نصف  من  َيقرُب  _ما  شخٍص  مليون 
المفوضّيُة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بأنَّ 6.7 مليون أصبحوا نازحين داخليا، بينما تبعثـَر 6.68 مليون الجـٍئ 

في أنحاء الشرق األوسط وأوروبا.

رغم انخفاض وتيرة األعمال العسكرية في السنوات األخيرة، إّال أنَّ الوضع األمني ما يزال َهـشا للغاية. و َما يزيد الّطين بّلة، 
ـين، الذين ما زالوا ُيحاولون  كان الَمدِنـيِّ أّن الّتدهوَر االقتصادي وَوباَء كورونا قد فرَضا تحدياٍت جديدًة على الحياة اليومية للسُّ

مواجهَة الّدمار الواسع الّنطاق والصدمات التي عانوا منها على مدى الّسنوات العشر الماضية.

في ظّل عدم وجود حلٍّ سياسيٍّ مستدام، ومع انتـشار الّتقارير حول انتـهاكات حقوق اإلنسان المستمّرة التي ترتكـُبها 
ز على مسألة العودة. على وجه الخصوص، بدأْت بعض الدول الُمضيفة  ـزاع ــ نجد أنَّ الخطاب السياسي بدأ ُيركِّ أطراف النِّ
ـي روايٍة مفادها أنَّ سوريا آِمـنة، مما أدى إلى سياساٍت من شأنها إلغاء وضع الّلجوء وضمانات الحماية  َتـبنِّ لالجئين في 
ـلة لعودٍة آمنة وكريمة، إّال أنَّ  ـين. فـعلى الرغم من وفرة األدّلة األولّية على االفتـقار إلى الظروف المؤهِّ لالجئين السوريِّ

روايَة "األمان" هذه ما زالت تكتسُب رواًجا.

ـين والنازحين داخليا والُمقيمين، لـَتحديد ما إذا كانت حدود  ـز هذا التقرير على شهاداِت وتجارِب وآراِء العائدين السوريِّ ُيركِّ
َدْتـها األمُم المتحدة في استراتيجيـتها الشاملة للحماية والحلول لعام 2018 قد تم اإليفاء  (عتبات) الحماية الـ 22 التي َحدَّ

ـطاق. بها أم ال ــ أْي يجب تحقيُق هذه األهداف قبل أيِّ تبريٍر لالنتـقال إلى عملياِت العودة الُميّسرة واسعِة النِّ

يستـند هذا التقريُر األصيل على تحليِل البيانات حول الّسالمة واألمن والّظروف االقتصادّية في كلٍّ ِمْن مناطق الّسيطرة 
الحكومة   ،(AANES) سوريا  وشرق  لشمال  الذاتـية  اإلدارة   ،(GoS) السورية  [الحكومة  سوريا:  في  األربعة  األساسية 
الحكومية وُصّناع  المنظماِت غير  التقرير  د هذا  ُيزوِّ الّسورية (SSG)]. وبالتالي  المؤقـتة (SIG)، وحكومة اإلنقاذ  الّسورية 

ياقية المطلوبة التخاذ قراراٍت ُمستـنيرة حول قضّية العودة. القرار بالمعلومات السِّ

ـلها 26 مقابـلًة  ن 700 استبيان مع الّسكان والّنازحين والعائدين، ُتكـمِّ َد األساليب، والذي تضمَّ استـخدَم البحُث نهًجا ُمتـعدِّ
ـقة لألدبّيات، والتي  ُمجتـَمِعّية وخمُس مقابالٍت مع خبراء؛ لـَسدِّ أيِّ فجواٍت في البيانات. كما احتوى البحُث مراجعًة ُمعمَّ
- السياسات  القانوني  الّسياق  ـين-  النـّزوح والعودة السوريَّ َلمحًة إحصائّيًة عن  لة، بما في ذلك:  ـْت موضوعاٍت ُمفصَّ غطَّ
التي  الّسياسّية للحكومة السورّية تجاه العودة - القوانين في سوريا  البلدان الُمضيفة - االستراتيجّية  والممارسات في 
العودة  إجراءات   - التصويت  َحقِّ  والعائدين من  الّنازحين  للحكومة وحرمان  الّسياسية  األهداف   - العودة  ل عمليَة  ُتسهِّ

الحالّية وأخيًرا، االنتهاكات المعروفة عند العودة عبر مناطق السيطرة المختـلفة.

1- "برنامج البحث عن بيانات الالجئين"، وكالة األمم المتحدة لالجئين، تم الدخول في 22 تشرين األول 2021.

2- "برنامج البحث عن بيانات الالجئين"، وكالة األمم المتحدة لالجئين، تم الوصول إليه في 22 تشرين األول 2021.

3- مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين: وكالة األمم المتحدة لالجئين، "استراتيجية الحماية والحلول الشاملة: حدود ومعايير الحماية لالجئين للعودة إلى سوريا"، تـنـزيل ملف، 

بوابة البيانات التشغيلية للمفوضية، شباط 2018. 8-7 

 https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/؟url=nvHzZ0

https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/؟url=KeEw70

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/63223
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عمـليات العـودة وتجارب العائدين

من بين جميع العائدين الذين شملهم االستبيان، أفاد 41٪ على األقل بأنهم لم َيعودوا إلى سوريا طوًعا. ورأى 22٪ من 
المنطقة  الّسلطات في  ضوا لضغوٍط من  تعرَّ أنهم   ٪16 ذَكَر  بينما  العودة.  أجبـرتهم على  تجربـَتهم  أنَّ  الفرعّية  العينة 

الُمضيفة لهم.

دة. إذ في الواقع، تـِجـد  بالنسبة للعائدين الذين أبَلـغوا عن أنفسهم بـأنهم "عادوا طوًعا"، َيكشُف الّتقرير نتائـَج ُمعـقَّ
ن عادوا طوًعا (30٪ للعائدين من الخارج، و٪59  االستبيانات أنَّ الّظروَف الّصعبة أثناء النـزوح كانت بمثابة حافـٍز لـ 42٪ ممَّ
ـَة عوامل "َجـذٍب" _مثل تحّسن الظروف في مكان/مدينة األصل_  للعائدين من داخل سوريا). فـِوفًقا للمشاركين، ثـمَّ
المعيشي  الوضع  رأسها:  على  كان  القرار،  لـذات  "َدفـٍع"  عواِمـَل  نجُد  وبالمقابل،  لديهم.  القرار  ُصنع  عملية  في  ـرْت  أثَّ
السئي في المناطق الُمضيفة، والوضع األمني غير المستـقر فيها، وعدم القدرة على ُمواصلة الّدراسة. كانت هناك أيًضا 
تباينات بين مناطق السيطرة، حيث تم اإلبالغ عن 21٪ فقط من حاالِت العودة على أنها طوعية في المناطق التي ُتسيطر 

عليها الحكومة الّسورية.

ليٍة للبقاء  ٍة أوَّ من المثير لالهتـمام، أنَّ 54٪ فقط من العائدين الذين قالوا أنهم عادوا إلى الوطن طوًعا، فعلوا ذلك بـِنيَّ
رْت نسبٌة كبيرة من العائدين العودَة إلى سوريا فقط ألجل زيارٍة مؤقـتة  هناك لفترة طويلة قبل المغادرة. بمعنى آخر، قرَّ
المعلومات  إلى  َيفتـقرون  ين  السوريِّ أنَّ  إلى  يشير  وهذا  المغادرة.  من  ُمِنـعوا  األحيان  بعض  وفي  البقاَء،  فيها  قرروا 
خاذ قراراٍت ُمستـنيرة بشأن العودة حالًيا. كما هو الحال بالنسبة للكثيرين، فإنَّ اختـباَر الظروف بأنفسهم هو  الالزمة التِّ

الوسيلُة الوحيدة للحصول على المعلومات الكافية.

من بين أولئك الذين ذَكروا عوامَل الجذب كحافٍز أساسي وراء عودتهم، كانت عودُة 24٪ بسبب َلمِّ َشمِل األسرة. كانت 
غالبيُة هذه العّينة الفرعية من العائدين من الخارج. ُتشير هذه الّنتائج إلى أنَّ سياساِت اللجوء األكثر صرامًة في البلدان 
ُضهم لخطٍر شخصيٍّ لمجرد  خاذ خياراٍت صعبة للغاية بشأن العودة، مما ُيعرِّ ين على اتِّ المضيفة قد أجبرْت بعَض السوريِّ

َلمِّ َشملهم بأحبائهم مرة أخرى.

أظهر االستبيان أيًضا بأنَّ 13 عائًدا (4٪) أفادوا بأنَّ األمَم المتحدة شاركْت في تسهيل عودتهم، ثمانية منهم من داخل 
سوريا، وثالثة من لبنان، واثـنان من تركيا.

ـرتها األمُم المتحدة كانت َطوعية.  ما هو ملحوٌظ في هذه المجموعة هو أنَّ شخَصين فقط أبلَغا أّن عودَتهم التي يسَّ
ِقَبِل الّسلطات؛ على أنَّ  أفاد األفراُد الباقون بأّنهم ُأجِبـروا على العودة ضّد إرادتهم، أو تّم تحفيـزهم على العودة من 
يهم الَمشورة  ثالثًة لم َيشعروا بالراحة لتقديم تفاصيل. فيما أبلغ أربعٌة فقط _من هؤالء األفراد الثالثة عشر_ عن َتلـقِّ

أو تزويدهم بمعلوماٍت كافية قبل عودتهم.

ط عدد  باإلضافة إلى ذلك، من المثير للقلق أنَّ هؤالء العائدين الـ 13 أبلغوا عن انتهاكاٍت على مستوياٍت أعلى من متوسِّ
العائدين، مما ُيشير إلى وجود فجواٍت في تدابير الحماية.

دة في  الُمحدَّ الّتوقعات  أّنها مع ذلك تتعارض مع  إّال  العينة،  النتائَج ليست قاطعة، نظًرا لِصَغِر حجم  في حين أنَّ هذه 
حة في تقرير المفوضّية) حيث ينبغي أن تقتـِصَر  المرحلة األولى مِن استراتيجية عودة المهّجرين (المرحلة الحالية الُموضَّ
مشاركُة األمم المتحدة على "التخطيط، والرصد، وتقديم المشورة، المناَصرة والتحليل المستمر". ُيشير هذا إلى الحاجة 
إلى مزيٍد من البحث لـَتحديد أوجه القصور في عملّيات العودة الّرسمّية التي تمنع الّضمانات بأنَّ األفراَد يعودون تماًما 
بمحض إرادتهم، دون إجباٍر أو إكراه أو حوافز. جميُع نتائج البحث لهذا الّتقرير تدعو إلى الّتساؤل عن مدى طوعّية العودة 

"الطوعـية".

أخيًرا، تباينْت تجارُب العودة بين األفراد، مع اإلبالغ عن الصعوبات في جميع مناطق السيطرة. ذَكَر العائدون من داخل 
سوريا وجود نقاط تفتيٍش عسكرّية مختلفة، وعصابات، وعدم وجود َممّرات آمنة بين المناطق. كذلك، أفاد العائدون 
لم  ذلك.  من  وأكثر  وُمخيفة،  طويلة  انتـظاٍر  وأوقات  الحدودّية،  المعابر  عند  واستجواٍب  شديد  تمحيٍص  عن  الخارج  من 
يشعر العديُد من العائدين بالراحة في تقديم تفاصيل عن رحالتهم، مما يشير إلى الخوف على سالمتهم، مما ُيساهم 

في وجود فجواٍت في المعلومات حول العودة.
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االنتـهاكات وتـهديدات الّسالمة عند العودة

ـالمة الجسدّية السَّ

ُسئل العائدون عن تجاربهم مع العنف على مدار االثني عشـَر شهًرا الماضية. كانت هناك اختالفاٌت واضحة بين مناطق 
والّتوقف  التجّول)  (حظر  اإلغالق  عمليات  بسبب  المتـزايد  الهدوء  من  فترًة  شّكل  الماضي  العاَم  ألنَّ  ربما  الّسيطرة، 
المؤقت لألعمال الِعدائية الُمسلحة الناجم عن فيروس كورونا. على الرغم من ذلك، على مستوى سوريا بأكملها، ما زال 
ـغون عن تعّرضهم أو تّعرِض أحد أفراد أسرتهم للعنف الجسدي أو األذى في مكان إقامتهم، مع        11٪ من العائدين ُيبلِّ
لون عدَم اإلجابة، وربما يشير ذلك إلى خوفهم من الكالم بصراحٍة حول هذه المسألة. من بين القالئل الذين  7٪ ُيفضِّ
لـِنـزاعاٍت  والتعّرض  معروفة،  غير  ألسباٍب  المسّلحة  الجهات  أيدي  على  للضرب  تعّرضوا  أنهم  أفادوا  تفاصيل،  موا  قدَّ
من   ٪17 أفاد  حيث  كورونا.  بسبب  التجول  حظر  أثناء  واعتقاالت  الّنظام،  قوات  ِقَبِل  من  فـيٍّ  تعسُّ واعتقاٍل  شخصّية، 

ض أحُد أحّبائهم لالعتقال أو االحتجاز التعّسفي خالل العام الماضي. العائدين في جميع المناطق بأّنهم تعّرضوا أو تعرَّ

الّسورية   الحكومة  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  في  أكثر  كانت  الجسدّية،  الّسالمة  بشأن  متكررة  مخاوٌف  هناك  كانت 
بأّنهم  الّسورّية  الحكومة  مناطق  في  ـين  الداخلـيِّ العائدين  نصف  من  يقرُب  ما  أفاد  األخرى.  الّسيطرة  بمناطق  مقارنًة 
تعّرضوا أو تعّرَض أحُد أفراد أسرتهم لالعتقال أو االحتجاز التعّسفي خالل العام الماضي. وأفاد ما يقرب من الّثلث أّنهم 

أو أحد أفراد أسرتهم تعّرضوا للعنف الجسدّي أو األذى.

ه ضمن العّينة الفرعّية في مناطق سيطرة الحكومة السورية، كان اإلبالُغ عن االنتهاكات  وتجدر اإلشارُة بشكٍل خاص بأنَّ
ـين أعلى مقارنًة بالعائدين من الخارج. من ِقَبِل العائدين الداخليِّ

فيما يتعّلق باالضطهاد، أفاد 27٪ من العائدين في جميع المناطق أنهم أو شخًصا قريًبا منهم تعرضوا لالضطهاد بسبب 
َموطنهم األصلي، أو بسبب مغادرتهم سوريا بشكٍل غير قانوني أو لـَتقديم طلب لجوٍء في الخارج. وأبلغ 28٪ آخرون عن 
تعّرضهم لالضطهاد بسبب صفٍة فردية أو عائلية. مرًة أخرى، كانت هذه النسُب األعلى في المناطق التي ُتسيطر عليها 
الحكومة السورية، حيث أفاد نصُف جميع العائدين تقريًبا أنهم أو أحد أحبائهم تعرضوا لمثل هذا االضطهاد. كما تم 

اإلبالغ عن ِنَسٍب عالية في مناطق اإلدارة الذاتية أيًضا.

أفاد العائدون بأن قيوًدا شديدًة ُفِرَضْت على حركتهم، مع تفاوت األسباب بين مناطق السيطرة. وشملت هذه األسباُب 
والعنف،  الّسالمة  بشأن  العاّمة  والمخاوف  القانون،  سيادة  وغياب  العسكرية،  التفتيـش  ونقاط  كورونا،  فيروس 

والّصراع العسكري، واالختطاف، ومخاطر المتفجرات.

ًة في مناطق  وقد وردْت تقارير عن الّتجنيد العسكرّي من جميع مناطق الّسيطرة، ولكن تّم اإلبالُغ عنها بأعداٍد كبيرة خاصَّ
سيطرة الحكومة الّسورية واإلدارة الّذاتّية.

في  ُأخرى  مّرًة  ُنزوحهم  احتمال  من  الّنطاق  واسعة  مخاوف  بوجود  الّسيطرة  مناطق  جميع  في  العائدون  أفاد  أخيًرا، 
المستقبل، حيث قال 17٪ فقط أّنهم "غير قلقين على اإلطالق".

6

هل أنَت َقـِلـٌق بشأن النـزوح في المستـقبل؟

ال  17.33٪نعم 31،67٪إلى َحـدٍّ ما ٪40،67
ال أعرف

٪9.67 

ُأفّضل عدَم اإلجابة ٪0،67
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الّسالمة النفـسّية واالجتـماعّية
 

اختـلفْت مشاعُر األمان بشكٍل كبير بين مناطق العودة. على سبيل المثال، أفاد غالبّيُة العائدين في مناطق الحكومة 
السورّية (57٪) بأّنهم يشعرون "بعدم األمان" أو أنهم "بأماٍن إلى حدٍّ ما" عندما َيمشون ضمن األحياء التي يقيمون 
37٪ في مناطق  َحدٍّ ما  إلى  الذين يشعرون بعدم األمان/باألمان  النهار. فيما بلغت نسبة األشخاص  فيها فقط خالل 

حكومة اإلنقاذ/الحكومة السورية المؤقتة، مع أعلى نسبٍة في إدلب (50٪) وأدناها في مناطق اإلدارة الّذاتية عند 
.(٪20)

أو تعّرض أحد  بأّنهم تعّرضوا  العائدين  أفاد 27٪ من  الفرد بعدم األمان. بشكٍل عاّم،  التمييز في شعور  ُتساهم حاالت 
الُمقّربين منهم للتمييز خالل العام الماضي. على الّرغم من أنَّ التقاريَر كانت شائعًة عبر مناطق الّسيطرة المختلفة، إّال 
ما في مدينة دمشق، حيث  أنَّ أعداًدا أكبر بشكٍل ملحوظ جاءت من المناطق التي ُتسيطر عليها الحكومة السورّية، ال ِسيَّ
أفاد 56٪ أّنهم تعرضوا أو أحُد أفراد أسرتهم للتمييز خالل العام الماضي. كانت النسب األعلى من العائدين داخلّيا (من 
التمييز ُشيوًعا  داخل سوريا)، وكذلك أعلى بين الرجال بالنسبة لمدينة دمشق والنساء في جرمانا. كانت أكثر أشكال 
الوصول إلى الخدمات األساسية والمساعدة اإلنسانية والخدمات القانونية وُفرِص كسب العيش.  أفاد العائدون من 
عشائرهم،  أو  عائالتهم  َيليه  كبير،  بهامٍش  للتمييز  الرئيسيُّ  السبُب  هو  األصلي"  "موطنهم  بأنَّ  المناطق  جميع 

وِجنسهم، وتاريخهم إذا ما هاجروا من سوريا أو طلبوا اللجوَء في الخارج.

يمكن أن يتطّور التمييز إلى ُمضايقاٍت وتهديدات جسدّية، والتي أبلغ عنها 17٪ من العائدين على مستوى سوريا بأكملها 
 ٪20 أن  حين  في  بالتفصيل،  األسباب  شرح  عدَم  معظمهم  ـل  وفضَّ اإلجابة  عدَم  ـلوا  فضَّ  ٪9 مع  الماضي،  العام  خالل 

َنسبوها إلى عائالتهم أو عشائرهم، و20٪ أخرى إلى موطنهم األصلي/مسقط رأسهم.

ُذِكرت المضايقات أو التهديدات الجسدّية بوتيرة أعلى بكثيٍر في مناطق الحكومة السورّية، فيما َوردْت جميع االّدعاءات 
بالمضايقات أو التهديدات القائمة على الّنوع االجتماعي من مناطق الحكومة السورّية فقط. تـمَّ اإلبالغ عن المضايقات 
أو التهديدات الِعرقية والدينية بشكٍل حصري تقريًبا في مناطق الحكومة السورّية أيًضا، على الرغم من أنها لعبْت دوًرا 

ثانويا مقارنًة بأشكال الّتهديدات األخرى.

100%        90%        80%       70%       60%       50%      40%       30%        20%        10%

ب منك للتمييز خالل االثني عشر شهًرا الماضية؟  ضَت أنت أو أّي شخٍص ُمقـرَّ هل تعرَّ
ضَت له؟ (يمكن للُمستجيبين اختيار أكثر من خياٍر واحد) إذا كانت اإلجابُة بـنعم، فما نوع التمييز الذي تعرَّ

الوصول إلى الخدمات األساسية

الحصول على المساعدة اإلنسانية

الحصول على ُفرص العمل أو سبل العيش

الحصول على الخدمات القانونية

في عالقاتي الشخصية

في المشاركة في ُصنع القرار المجتمعي

في المشاركة في األنشطة العامة

ال أعرف

أفضل عدَم الرد

 ٪61.7

 ٪53.1

 ٪48.1

 ٪34.6

 ٪28.4

 ٪16.0

 ٪13.6

 ٪1.2

٪1.2
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يـة السالمة المادِّ

ـين. وجَدت االستبيانات، على  كن واألرض والممتلكات هي قضيٌة أخرى ذاُت أهميٍة بالنسبة للعائدين السوريِّ حقوق السَّ
أيَّ ممتلكاٍت أخرى في مناطقهم لم  أو  أرًضا  أو  َيمتـلكون َسكــًنا  الذين  العائدين  11٪ من  أنَّ  بأكملها،  مستوى سوريا 
أو  األصول  تدّمر  هي  بها  االستشهاُد  تم  التي  الرئيسّية  األسباب  اإلجابة.  عدَم  لوا  فضَّ و٪6  استعادتها،  من  ـنوا  يتمكَّ

احتاللها من ِقَبِل الجهات المسّلحة.

في مناطق الحكومة السورّية على وجه التحديد، 24٪ من العائدين الذين َيمتـلكون سكًنا أو أرًضا أو ملكّيًة في المنطقة 
َرْت أو أصبحْت غير صالحٍة  ـلوا عدَم اإلجابة. أفاد معظمهم بأنَّ منازَلهم قد ُدمِّ لم يتمكنوا من استعادتها، مع 14٪ فضَّ

للسكن، وأفادت مجموعٌة كبيرة أنَّ جهاٍت ُمسّلحة قد استولْت على ُممتـلكاتهم.

العائدين والّنازحين داخليا.  أنَّ هناك اختالفاٍت كبيرًة بين  أيًضا مالحظة  المهم  الممتلكات، من  فيما يتعلق باستعادة 
ُيشير الّنازحون إلى صعوبٍة أكبر في استعادة ُممتلكاتهم وبأعداٍد أكبر بكثير من العائدين.

مناطق  في  سوريا.  أنحاء  جميع  في  األساسية  والخدماِت  المعيشية  الظروف  تدهوَر  عاٍم  بشكل  البيانات  أظهرت 
التدفـئة بشكٍل كاٍف ومنتـظم خالل  أو  الكهرباء  َيحصلوا على  لم  أنهم  المستجيبين  69٪ من  السورّية، قال  الحكومة 
العام الماضي (فقط 4٪ قالوا إنهم حصلوا عليها بشكل منتظم). وقال 54٪ إنهم ال َيحصلون بشكٍل ُمنتـظٍم وكاٍف على 
مياه الشرب اآلمنة، و29٪ ليس لديهم وصول ُمنتـظم إلى الخدمات الصحّية (بما في ذلك األدوية)، و13٪ ليس لديهم 

وصول ُمنتـظم إلى التعليم.

تم التأكيُد على ظروٍف ُمماثلة في المناطق المتبقية التي ُتسيِطر عليها الحكومة السورية المؤقتة وحكومة اإلنقاذ، مع 
رائية للُعملة، واإليجارات المرتفعة إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص فرص العمل،  التركيز على ضعف القوة الشِّ
ونوعية الغذاء الرديئة ونقص الكهرباء والمياه ونقص األدوية وارتفاع أسعارها وضعف خدمات التعليم. ُتساهم كل 
ين في جميع أنحاء البالد، وبالتالي يمكن أن تؤدي  هذه العوامل في تدهور األمن المادي والسالمة بشكٍل عامٍّ للسوريِّ

إلى تفاقم أشكاٍل أخرى من االنتهاكات.

٪50.00

 ٪26.92

٪23.08

بة امتالك سكٍن أو أرٍض أو ُممتـلكات في منطقتك؟  هل سبَق لك أو لعائلـتك الُمقـرَّ
ن من استعادتها بنجاح، ُيرجى توضيح ما حدث، إذا كنت َتشعر بالراحة للقيام بذلك. إذا لم تتمكَّ

استولْت مجموعٌة مسّلحة على 
المنزل وال يمكننا المطالبة به

ال أشعر بالّراحة في الرّد

ر وغير صالٍح للسَكن العقار ُمدمَّ
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السالمة القانونـّية

تتعلق الّسالمُة القانونّية في هذا التقرير بالوصول إلى الوثائق، وآلياِت العدالة، وإنفاذ القانون. فيما يتعلق بالوثائق، َذكَر 
ما ال َيِقلُّ عن 32٪ من العائدين أّنهم أو أحد أفراد أسرتهم واجهوا بعَض الّصعوبات على األقل في الحصول على وثائَق 
لألطفال الَمولودين خارج سوريا أو األزواج األجانب أو غيرهم. ُيعتبر هذا الرقم أعلى بكثيٍر بالنسبة للعائدين في مناطق 
الحكومة السورية، وخاّصًة أولئك الذين عادوا من داخل سوريا. عندما ُطِلَب منهم تقديُم تفاصيل، أفاد العائدون على 
األطفال  وتسجيل   ،(٪21) سفر  جوازات  على  الحصول  في  جّمة  صعوبات  واجهو  أنهم  بأكملها  سوريا  مستوى 
الَمولودين خارج سوريا (21٪)، وتسجيل الزواج (16٪). كما ذكر ُربُع العائدين أّنهم أو أفراد عائالتهم فقدوا وثائق رسمّية 

(الصادرة عن الحكومة السورية).

ي بشكٍل  ـد عدٌد قليل من العائدين وجوَد قنوات للعدالة وتنفيذ القانون لُمساعدتهم على التصدِّ باإلضافة إلى ذلك، أكَّ
27٪ من العائدين أن هذه القنواِت غير موجودة، بينما  ح  كاٍف لالنتـهاكات التي تعّرضوا لها في مجتمعاتهم. حيث صرَّ
ِشبَه  كانت  القنواِت  هذه  أنَّ  العائدون  أفاد  بالذات،  السورية  الحكومة  لمناطق  بالنسبة  بوجودها.  فقط   ٪15 ح  صرَّ
معدومة (فقط 3٪ بشكٍل عام، و 0٪ في مدينة دمشق قالوا إنها موجودة). للمقارنة، بلغ هذا الرقُم 20٪ في مناطق 

حكومة اإلنقاذ والحكومة الّسورّية المؤقـتة، فيما بلغ 21٪ في مناطق اإلدارة الّذاتية.

ـدم على العـودة النَّ

ر جميُع الشروط المذكورة أعاله على التصّورات الفردّية حول قرار العودة. على مستوى سوريا بأكملها، انقسمْت  تؤثِّ
مشاعُر الندم بشأن العودة، حيُث َشعَر أكثر من نصف العائدين بقليل (52٪) بالثقة بشأن قرارهم، بينما أعرَب النصُف 
اآلخر عن ندمه التام (15٪) أو َأعرَب عن ُشكوكه (34٪). اختـلفْت هذه اإلجاباُت بشكٍل كبير بين مناطق الّسيطرة. وُلوِحَظ 
العودَة  أنَّ  ـين  الداخلـيِّ العائدين  64٪ من  الخارج، حيث َشعر  العائدين من داخل سوريا والعائدين من  بين  الفارُق األكبر 

كانت القراَر الصحيح، مقارنًة بـ 40٪ فقط من العائدين من الخارج.

ِبَغضِّ النظر عّما ِإذا َشعر العائدون باألمان في قرارهم بالعودة أم ال، فإنَّ 21٪ فقط من جميع العائدين شعروا أنَّ لديهم 
لة الالزمة للحصول على الموارد و/أو وضع خطٍط ُمستـنيرة لُمستـقبلهم. إمكانية الوصول إلى المعلومات ذاِت الصِّ

على مقياٍس من 1 إلى 5، ما مدى شعورك بالراحة للتواصل مع جهاِت تنـفيذ القانون المحلّية إذا واجهَت مشكلًة، 
مثل جريمٍة أو عنٍف جسدي؟

ُأفّضل عدم اإلجابة

ال أعرف

 5

 4

 3

 2

 1

مناطق الحكومة السورية

 ٪13

 ٪7

 ٪2

 ٪5

 ٪14

 ٪19

 ٪40

مناطق حكومة اإلنـقاذ/الحكومة السورية المؤقتة

 ٪1

 ٪1.5

 ٪6

 ٪25

 ٪32

 ٪23

 ٪11.5
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نوايا العودة (النازحون) أو الِهـجرة (الُسكان غير النازحين)

سأل االستبيان النازحين في جميع أنحاء سوريا عن تجاربهم ونواياهم للعودة، وسأل السكاَن غير النازحين في مناطق 
الحكومة السورية عن نواياهم للهجرة في المستقبل.

ضْت أكبر مجموعٍة من النازحين داخليا إلى  من بين النازحين، 82٪ نزحوا أكثر من مرة و21٪ نزحوا خمَس مراٍت أو أكثر. تعرَّ
َم النازحون داخليا العديَد من األسباب التي أدْت إلى نزوحهم مؤخًرا، ولم يكن غريًبا  النـزوح آخر مرٍة في عام 2019. وقد قدَّ
الخدمات  َيليه تدهور األوضاع االقتصادية وانعدام  تـمَّ االستشهاد به (%73)،  أكثـَر ما  الصراُع وانعداُم األمن  أن يكوَن 
األساسية. بينما قال معظُم المستجيبين من النازحين داخليا أنَّ لديهم رغبًة في العودة إلى مسقط رأسهم أو مكان 
ـزاع، وقالت نسبٌة أقل أنَّ لديهم خطًة ِفعلية للقيام بذلك. باإلضافة إلى ذلك، من بين أولئك الذين لديهم  األصل قبل النِّ
خطة للعودة، ال يعرف ثالثُة أرباعهم َبعُد متى سُيحاولون الرحيل ــ مما ُيشير إلى أنَّ الخطَط بالنسبة لمعظمهم َمِرَنـٌة 

إلى َحدٍّ ما.

ْن شملهم االستبيان في مناطق الحكومة  من بين السكان المقيمين (ال العائدين وال النازحين داخليا)، أعرَب 58٪ ممَّ
السؤال  هذا  على  لإلجابة  بالراحة  شعروا  الذين  أولئك  من   ٪75 وأفاد  مناطقهم.  مغادرة  في  رغبـتهم  عن  السورية 
الغالبيَة ال تعرُف حتى اآلن متى سُيغادرون.  (والكثير منهم لم َيفعْل ذلك) أنَّ لديهم خطًة للقيام بذلك. في حين أنَّ 
لون الذهاَب  طون للمغادرة في غضون األشهر الستة المقبلة. فيما اّتفَق الجميع على أنهم ُيفضِّ وقال 30٪ إنهم ُيخطِّ

إلى بلٍد مختلف بدًال من الذهاب إلى جزٍء آخر من سوريا.

هل َتشعر بأنك ُمشاِرٌك في مناقشاِت الحكومة والمنظمات غير الحكومية 
ـزوح و/أو العودة المحتملة إلى منـزلك؟ [سؤال للنازحين] حول ظروف النُّ

ال أعرف 27٪ال 39٪نعم 7٪إلى َحـدٍّ ما ٪22.67

ُأفّضل عدَم اإلجابة ٪4.33
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Do you plan to leave your place of residence? If yes, and you feel comfortable to share, 
what is your main motivation?

للعثور على 
وظيفة
٪9.30 

ط لُمغادرة محلِّ إقامتك؟ إذا كانت اإلجابة بـنعم، وتشعر بالراحة في المشاركة، ما هو دافعك الرئيسي؟ هل ُتخطِّ

بسبب الظروف المعيـشية السيئة ٪79.07

لـَتـفادي الخدمة العسكرية اإلجبارية ٪9.30

ال أشعر بالراحة في اإلجابة ٪2.33



حـدود الحـماية

الرئيسية  المؤشرات  حالًيا  وهي  المتحدة،  األمُم  وضَعـتها  التي   22 الـ  الحماية  (عتبات)  لحدود  بالنسبة  الختام،  في 
16 من هذه الحدود  الُمستخَدمة لـَتبـرير االنتـقال إلى عمليات العودة الواسعة النطاق والُميّسرة. وجد هذا التقريُر أنَّ 
غيُر  المتبقـَيـين  ين  الحـدَّ أنَّ  حين  في  جزئـيا"،  "ُمستوفاة  أخرى  حدوٍد  أربعة  اعتـبار  يمكن  ُمستوفاة".  "غير  حالًيا  ُتعـتبر 

واضحين التخاذ قراٍر ُمستـنير بشأن حالتهم، وبالتالي تتطلب مزيًدا من البحث.

وبعبارٍة أخرى، ُيمكن القول بأنَّ جميَع الحدود لم تتحّقق بشكٍل كاف. بناًء على هذا االستـنـتاج، فإنَّ الظروَف حالًيا غير 
ين. مناسبة بما يكفي للسماح بالعودة الُميّسرة للُمهّجرين السوريِّ

ـق  غير واضحةتحققْت ُجزئــيا لم تتحـقَّ

َتـقِيـيم حدود (عتبات) الحماية
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