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السوريون  تعرض  سوريا،  في  الحرب  اندالع  على  مرت  سنوات   10 من  أكثر 
إلى  إضافة   ، سوريا  في  مختلفة  مواقع  في  جماعية  وجرائم  عنف  ألعمال 
لدى  يكن  لم   ، واالضطراب  العنف  تصاعد  مع  للمدنيين.  وحشي  قصف 
إلى  الوضع  للبقاء. وهكذا أدى هذا  البحث عن وسيلة  السوريين خيار سوى 
تهجير 6.7 مليون سوري داخلًيا من منازلهم األصلية (1.9 مليون يعيشون في 
مخيمات غير رسمية  ، بزيادة 20٪ عن عام 2020)، و 5 ماليين تحولوا إلى الجئين 
في البلدان المجاورة و في جميع أنحاء العالم. أزمة الالجئين السوريين هي 

واحدة من أكبر أزمات هذا القرن.

معلومات االتصال

 coordinator@voicesforsyrians.org



حـول المنتدى: 
لماذا منتدى أصوات ألجل

المهّجرين السوريين؟

يجمع منتدى أصوات ألجل المهّجرين السوريين (VDSF) أكثر من أربعين مؤسسة مجتمع مدني سورّية تعمل في سوريا والبلدان المضيفة 

لحماية  مستدامة  حلول  تحقيق  إلى  المنتدى  يدعو    ،  2019 عام  في  المنتدى  تأسس  والعراق.  وتركيا  واألردن  لبنان  ذلك  في  بما   ، لالجئين 

واالستجابة وتحسين نوعية حياة المهّجرين السوريين داخل سوريا وخارجها. يشارك المنتدى منذ تأسيسه عام 2019 بنشاطات مع أصحاب 

 ،(DSP) المستدامة  الحلول  منّصة  خالل  من  ومالًيا  تقنًيا  المنتدى  دعم  يتم  أخرى.  وأماكن  األوسط  الشرق  منطقة  في  الّدوليين  المصلحة 

تستضيفه جمعية عطاء لإلغاثة اإلنسانية  أحد أعضاء المنتدى.

سوريا  داخل  السوريين،  المهّجرين  أصوات  إليصال  كمنّصة  المنتدى  يعمل 

وخارجها ، من خالل تحديد ومناصرة الحلول المستدامة التي تقودها المبادرات 

المدنّية الّسورية إليصالها لصانعي القرار. نحن بمثابة مظّلة موّحدة لمّنظمات 

للحلول  شامل  نهج  لتحقيق  الجغرافيا،  عبر  السورية  المدني  المجتمع 

المستدامة من وجهة نظر سورّية.

الرؤية:4
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ممّكنون  الّسورّيون  المهّجرون 

وتتوّفر  حقوقهم  على  للحصول 

وخارج  داخل  الحماية  شروط  لهم 

سوريا.

الرسالة:4

مجتمع مدنّي سورّي مستقل يتكاتف وُيبادر 

لتمكين المهّجرين السورّيين من المشاركة 

بفعالّية في صناعة القرارات وذلك من خالل 

مستوى  على  والمناصرة  قضاياهم  مناصرة 

سوريا  داخل  وحقوقهم  الّسياسات 

بين  المعلومات  تبادل  وتنسيق  وخارجها، 

أصحاب المصلحة، وبناء القدرات.

 القيم:4

حصرّية  المنتدى  وقرارات  قيادة  االستقاللية: 
للمؤّسسات السورّية المنضوية ضمن هيئته 

العاّمة.
المبادرة: تحفيز روح العمل الّتطوعي بين أفراد 
التي  باألنشطة  للقيام  المنتدى  ومؤّسسات 

تالئم الواقع وتخدم المهّجرين السورّيين.
التشاركّية والتكامل: يتكامل أعضاء المنتدى 
ومساحات  قدراتهم  بحسب  بينهم  فيما 

عملهم وتواجدهم الجغرافي.



02
صناعة  في  المهّجرين  مجتمعات  مشاركة  تعزيز 
هذه  تعبئة  ذلك  في  بما  بهم،  المتعلقة  القرارات 

المجتمعات، تقويتها وتمكينها للمطالبة بحقوقه.

تنسيق إدارة المعلومات وتبادل الخبرات حول قضايا 03
المهّجرين السوريين. 

بناء القدرات بما يتعلق بحقوق المهّجرين السورّيين 04
والحلول المتكاملة للتحّديات التي تواجههم. 

سياسات  ألجل  منّظمة  فاعلة  بمناصرة  القيام 
المهّجرين  حياة  على  إيجابي  تأثير  ذات  وقرارات 

الّسوريين بما يضمن سالمتهم وحقوقهم.
01
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أهداف المنتدى:المبادئ األساسّية:

المشاركة النسائية:
يلتزم المنتدى باّتباع الّسبل المتاحة لتحقيق مشاركة فاعلة ومتساوية 
للمرأة السورية ضمن كاّفة أنشطته بما في ذلك العضوّية وُيمنح ألجل 

ذلك تسهيالت استثنائية. 
الديمومة:

ضمن  العمل  في  يستمر  لكي  الالزمة  الموارد  لتوفير  المنتدى  يسعى 
جهات  قبل  من  الدعم  توّفر  عن  النظر  بغّض  عليها  المّتفق  المهّمات 

خارجّية وذلك ما دامت الحاجة إليه قائمة.

الحوكمة:
المنتدى على وجود هيكلّية واضحة مع شروط مرجعّية توّضح  يعتمد   

شروط العضوية، آليات اّتخاذ القرار ومنهجّية العمل.

المساءلة:
أن يكون هنالك إجراءات وسياسات تحقّق المسؤولّية تجاه المهّجرين 
وتنفيذها  عمل  آليات  إيجاد  ذلك  يتضّمن  المنتدى.  وأعضاء  السورّيين 
لتتحقق مشاركة مجتمعات النازحين والالجئين في تصميم، تنفيذ وتقييم 

الّشفافية:
لدى  يكون  بحيث  الشفافية،  مبدأ  إلى  والقرارات  اإلجراءات  كاّفة  تخضع 
التي تضمن  اتخاذ اإلجراءات  كاّفة األعضاء حق الوصول واالطالع ويتم 

تحقيق ذلك.

الّتضمين: 
يشمل ذلك تواجد ومشاركة مختلف شرائح المجتمع المدني التي تقّدم 
الخدمات للسوريّين بشكل غير منحاز بغّض النظر عن التوّجهات الفكرّية 

أو الدينّية لها ضمن مختلف المناطق الجغرافّية داخل سوريا وخارجها.

الّتنّوع:
تتوّزع أطياف المجتمع المدني السوري ضمن شرائح متعددة، بما فيها 
خدمات اإلغاثة اإلنسانية المنقذة لحياة المحتاجين، والتنمية والتمكين 
انتهاكات  ورصد  التوثيق  المجتمعي،  والّسلم  السالم  بناء  المجتمعي، 
وبناء  التوعية  القانونية،  الشؤون  والّدراسات،  األبحاث  اإلنسان،  حقوق 
القدرات، مناصرة حقوق اإلنسان. يسعى المنتدى إلى إثراء عضويته بكافة 
التخصّصات إدراكًا ألهمّية التنّوع وإتاحة المجال النضمام فعالّيات المجتمع 

المدني الّسوري (أو الداعم له) ضمن سوريا ودول الجوار ودول الشتات.

 



الشركاء والحلفاء:4األعضاء:4

Centre d’accès pour les droits de l’homme
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أنشطة المنتدى:

المعيشية  وظروفهم  السوريين  المهّجرين  بحماية  المتعلقة  والفعاليات  والمؤتمرات  االجتماعات  خالل  السوريين  المهّجرين  منظور  مثيل 
ومستقبل اللجوء ، بما في ذلك مؤتمرات بروكسل و اجتماعات كبار المسؤولين.

السياسات  بشأن  المانحة  والدول  لالجئين  المضيفة  والدول  المتحدة  األمم  وكاالت  ذلك  في  بما   ، والمسؤولين  القرار  صانعي  مع  التعامل 
والممارسات التي تؤثر على السوريين المهّجرين. 

تطوير أوراق السياسات والبحث والتحليل بشكل جماعي لدعم أنشطة الدعوة القائمة على األدلة.
االتصال والتنسيق على المستوى اإلقليمي مع منتديات وكيانات التنسيق األخرى لمنظمات المجتمع المدني بشأن القضايا المتعلقة بالنزوح. على 
سبيل المثال ، المنتدى اإلقليمي للمنظمات غير الحكومية السورية (SIRF) ، المجلس الدولي للوكاالت التطوعية (ICVA) ، مجموعة العمل اإلقليمية 

.(RDSP) للحلول الدائمة

توفير منصة للتصدي بفعالية للتحديات الوطنية ومناقشة الحلول المتعلقة بالمهّجرين 
السوريين نيابة عن أعضائها.

قيادة جهود بناء القدرات وتبادل المعلومات بين منظمات المجتمع المدني السورية 
من خالل: ورش العمل والتدريب والندوات المتكررة عبر اإلنترنت التي تركز على المناصرة 

والتعبئة االجتماعية والحلول المستدامة.
والمجتمعات  الحقوق  أصحاب  تستهدف  للسياق  مالئمة  إعالمية  حمالت  إطالق 

المضيفة لتعزيز التماسك االجتماعي.
الجديدة  لالتجاهات  واالستجابة  السوريين  المهّجرين  أوضاع  ومراقبة  رصد 
واألخبار  المواقف  وأوراق  المنشورة  البيانات  خالل  من  السياقية  والتحديثات 

لزيادة الوعي بالقضايا ذات الصلة.

0708

المستديرة   الموائد  ت  اجتماعا  من 
مستدامة  ”حلول  اسطنبول  في 
التقرير السنويللمهّجرين السوريين "منظور سوري" 
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االجتماع األول:

2021. حيث قام  نيسان/أبريل  (أونالين) في شهر  زووم  أولها عبر منّصة  اجتماعين لألعضاء. كان  العاّمة  الهيئة  2021، عقدت  خالل عام 

األعضاء بانتخابات تكميلية لمقعد اللجنة التوجيهية بدال عن مؤسسة سوا لإلغاثة والتنمية. كما تّم عرض ملخص نشاطات المنتدى في 

مؤتمر بروكسل الخامس. بما في ذلك األحداث الجانبية الثالث التي أقامها المنتدى بالشراكة مع الجهات الفاعلة.

االجتماع الثاني (المؤتمر األول للمنتدى):

من  جو  وخلق  المنتدى  ملكّية  فكرة  لتأكيد  فيزيائي  بشكل  المنتدى  أعضاء  للمؤسسات  الممثلين  األفراد  جمع  بمكان  األهمّية  من  كان 

التعاون الفعلي مع األعضاء. قام أعضاء المنتدى  ضم االجتماع 37 عضو من أعضاء الهيئة العاّمة ممثيلن/ات عن منظمات المجتمع المدني 

السورية العاملين بها، إضافة إلى حضور تحالف المنظمات السورية غير الحكومية SNA ، ومنصة الحلول المستدامة DSP كأعضاء مراقبين.

أعضاء  ضمت  عمل  ورشة  خالل  السابق،  النظام  في  المفقودة  النقاط  بعض  إلضافة  للمنتدى،  الداخلي  النظام  تحديث  على  العمل  تم 

حيث  ونوعيته  المنتدى  في  العضوية  بشكل  المتعلقة  البنود  في  التحديثات  أهم  كانت  للمنتدى،  والحالية  السابقة  التوجيهية  اللجنة 

التحديثات: شملت 

وضع آليات انضمام وانسحاب األعضاء من الهيئة العامة للمنتدى.

بالجهة  وعالقتها  للمنتدى  المستضيفة  المؤسسة  عمل  آليات  تحديد 

المانحة واللجنة التوجيهية والجسم التنفيذي (السكرتارية).

تحديث تعريف المنتدى، وتحدد المهمة والرؤية والقيم.

تحديث مهام اللجنة التوجيهية وآليات اإلنضمام واالنسحاب منها.

تطوير آلية تمويل ذاتي  للمنتدى مع أعضائه.

تطوير هيكلية الحوكمة.

االجتماع  خالل  النهائية  المسودة  عرض  تم  الداخلي  النظام  مراجعة  بعد 

وتم  السوريين  المهجرين  ألجل  أصوات  لمنتدى  العامة  للهيئة  السنوي 

التصويت عليه واعتماده من قبل األعضاء.

أعمالها  ألبرز  بعرض  التوجيهية  اللجنة  بدأت 

التي عملت عليها  وأنشطتها والتطورات اإلدارية 

لغاية   2020 تموز/يوليو  منذ  التوجيهية  اللجنة 

اليوم. وتخلل االجتماع نقاشات عّدة حول القضايا 

على  التصويت  تم  فيما  والتنظيمية،  اإلدارية 

تعديالت النظام الداخلي، وعرض خطة استراتيجية 

االجتماع  واخُتتم  المقبل،  للعام  المناصرة 

للدورة  الجديدة  التوجيهية  اللجنة  بانتخابات 

القادمة أيلول 2021/ آب 2022.

تحديث النظام الداخلي:االجتماعات السنوية للهيئة العاّمة:
أنشطة المنتدى الداخلية
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لمحة حول أعمال 2021
المناصرة:4

مؤتمر بروكسل الخامسة: المشاركة في قيادة ثالثة أحداث جانبية تتناول العوائق والفرص إليجاد حلول مستدامة للمهّجرين السوريين. 
أقيمت الفعاليات بالتعاون مع وزارتي الخارجية السويدية والهولندية ، والمنتدى اإلقليمي للمنظمات غير الحكومية السورية (SIRF) ، ومنصة 

شبكات المجتمع المدني السوري (SCNP) ، ومنصة الحلول المستدامة (DSP)  و يوروميد.
بعض  تسييس  مع   .2021 عام  في  ذروته  السوريين  الالجئين  ضد  الكراهية  خطاب  بلغ  المناصرة:   - سياسة  الكراهية:  لخطاب  التصدي 
المسؤولين الحكوميين ألوضاع الالجئين واألزمة االقتصادية وانفجار بيروت ، أدى خطاب الكراهية إلى أعمال عنف ضد السوريين في لبنان. 
المحلية  المدني  المجتمع  منظمات  مع  العمل  ورش  من  سلسلة  عقد  الذي   (ACHR) اإلنسان  لحقوق  الوصول  مركز  مع  أصوات  منتدى 
وأصحاب الحقوق لتحديد االنتهاكات التي يتعرض لها الالجئون السوريون في لبنان ، والثغرات في الخدمات. تمت ترجمة النتائج الناتجة إلى 
ورقة سياسات بعنوان: الجئو لبنان: مجهولو الطريق (RiL: UP). وقد ُعقدت سلسلة اجتماعات مع أصحاب المصلحة ، بما في ذلك ممثلو 

المانحين وممثلي الدول ذات الصلة باإلضافة إلى مسؤولين في الحكومة اللبنانية ، للدعوة إلى نتائج الورقة.

اإلضافة إلى أنشطة المناصرة في لبنان ، تم تنظيم حملة إعالمية  التعبئة الجماهيرية: 
المجتمع  لمكّونات  شامل  تحليل  إجراء  تم  المضيف.  المجتمع  تستهدف  موازية 

، والطبقات االجتماعية  الدينية - السياسية  اللبناني. وقد أخذ في االعتبار االنتماءات 
واالقتصادية ، والمواقف من الوجود السوري في لبنان ، وتفضيالت وسائل التواصل 

االجتماعي. حدد التحليل الرسائل التي سيتم مشاركتها مع المجتمع المضيف عبر 
والملصقات)  البيانية  والرسوم  الفيديو  (مقاطع  المرئية  المنتجات  من  سلسلة 

ووسائل النشر (المنصات والمؤثرين). ركزت الحملة على أوجه التشابه االجتماعي 
والثقافي بين الشعبين باإلضافة إلى أوجه التشابه بين الحرب األهلية اللبنانية 

والحرب في سوريا. كما ركزت الحملة على تصحيح الحقائق الخاطئة المنتشرة 
على نطاق واسع حول السوريين في لبنان ربط  الوصول لمنتجات الحملة. 

اإلستراتيجية السنوية:
2022 من خالل استشاريين واختصاصيين في   - 2021 عقد المنتدى ورشة عمل خاصة لمراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية لتشمل عام 

التطوير التنظيمي والتخطيط االستراتيجي وبناء القدرات،حرص االستشاريين أثناء بناء االستراتیجیة على وضع ثالث أھداف أساسية و ھي:

انخراط أكثر ما يمكن لألعضاء في بناء االستراتیجیة و عكس توجھاتھم و تطلعاتهم 

و  حقیقیة  توقعات  ضمن  استراتیجیة  لبناء  السابقة  االستراتیجیة  تنفیذ  أمام  وقفت  التي  والتحديات  الفجوات  الستنتاج  العمق  في  البحث 

مضبوطة

 تحفيز األعضاء لالنخراط في تنفیذ االستراتیجیة في العام القادم.

واللجنة  المنتدى  سكرتارية  مع  فردية  مقابالت  عمل،  ورشات  خمس  خالل  من  المنتدى  أعضاء  بمشاركة  الجديدة  االستراتيجية  بناء  تم 

وتم  السوريين  المهجرين  ألجل  أصوات  لمنتدى  العامة  للهيئة  السنوي  االجتماع  خالل  ومناقشتها  االستراتیجیة  عرض  تم  التوجیھیة. 

التصويت عليه واعتماده من قبل األعضاء.

مجموعة األبحاث:
العمل  لتنسيق  األبحاث  مجموعة  وانشاء  تفعيل  على  االتفاق  تم  السوريين  المهجرين  ألجل  أصوات  لمنتدى  العاّمة  الهيئة  اجتماع  خالل 

وإتاحة الفرصة ألعضاء المنتدى المشاركة في إعداد التقارير التي يعمل عليها المنتدى، تأتي أهمية مجموعة األبحاث في إظهار روح العمل 

الجماعي، وتعد فرصة لبناء قدرات المؤسسات في المجال البحثي،

من أعمال المجموعة:

العمل على تقرير هل سوريا آمنة للعودة: منظور العائدين.

مراجعة ملف اإلطار التشغيلي اإلقليمي لعودة الالجئين إلى سوريا  (ROF) الصادر عام 2019.

العمل على شرح ورقة Refugee Protection Watch - RPW التي تعتمد على 6 خيارات  لكيفية بناء آليات الرقابة.
https://www.facebook.com/VoicesforSyrians/videos/564229298060026

https://bit.ly/3JQu8Zt



األوراق البحثية والتقارير:4
حلول مستدامة للمهّجرين و للنازحين السوريين "منظور سوري": خالل مؤتمره 

السنوي، نّظم منتدى أصوات ألجل المهّجرين السوريين ورشة عمل حول الحلول 

المستدامة للمهّجرين السوريين من خالل تقسيم المشاركين إلى موائد مستديرة 

لمناقشة الحلول المستدامة المهّجرين السوريين من منظور منظمات المجتمع 

للمانحين  المنتدى  في  األعضاء  المنظمات  المشاركة  تجاوزت  السورية.  المدني 

ووكاالت األمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان والهيئات التنسيقية. هدفت 

الورشة إلى البحث عن إجابات ألسئلة محددة تتعلق تهّجير السوريين داخل سوريا 

وخارجها وصياغة توصيات للمضي قدًما. الموضوعات التي تغطيها هي:

سياسات العودة وآليات الرصد.

األمن والظروف المعيشية في سوريا وتأثيرها على عودة الالجئين.

االندماج في البلدان المضيفة التعليم، وفرص توليد الدخل، والوصول إلى الخدمات.

الحلول طويلة األجل للنازحين داخليا التعليم واإلسكان والوثائق المدنية والتنمية.

نتائج ورشة العمل متاحة في الورقة المنشورة.

تقرير هل سوريا آمنة للعودة: منظور العائدين:

مع تبني بعض الدول المضيفة لالجئين رواية أن سوريا آمنة ،مما يؤدي إلى مع تبني 

بعض الدول المضيفة لالجئين رواية أن سوريا آمنة ،مما يؤدي إلى سياسات من شأنها 

أن تؤدي إلى إلغاء وضع اللجوء وضمانات الحماية للمهّجرين السوريين. أجرى المنتدى 

بحًثا شامًال يسلط الضوء على الظروف داخل سوريا ومدى مالءمتها لعودة النازحين 

العائدين السوريين والنازحين  التقرير على أصوات وتجارب وآراء  السوريين. يركز هذا 

والمقيمين ، لتحديد ما إذا كانت عتبات الحماية الـ 22 التي حددتها األمم المتحدة في 

استراتيجيتها الشاملة للحماية والحلول لعام 2018 قد تم العمل بها أم ال. يجب تحقيق 

هذه األهداف قبل أي تبرير لالنتقال إلى عمليات العودة الميسرة واسعة النطاق. تستند 

الورقة البحثية األصلية وتحليل البيانات حول السالمة واألمن والظروف االقتصادية 

 ،(GoS) في كل من مناطق السيطرة األساسية األربعة في سوريا الحكومة السورية

 ،  (SIG) الحكومة السورية المؤقتة ،  (AANES) الذاتية لشمال وشرق سوريا اإلدارة 

وحكومة اإلنقاذ السورية (SSG)، وبالتالي تزويد المنظمات غير الحكومية وصناع القرار 

بالمعلومات السياقية المطلوبة التخاذ قرارات مستنيرة حول قضية العودة. 

ربط  الوصول لتقرير هل سوريا آمنة للعودة: منظور العائدين.

 هدفت الورشة إلى البحث عن إجابات ألسئلة محددة تتعلق بنزوح السوريين داخل سوريا وخارجها وصياغة توصيات للمضي

 قدًما. وشملت هذه األسئلة على سبيل المثال ال الحصر: ما العوائق التي تمنع النازحين السوريين من العودة بأعداد كبيرة

 ، وما العمل لتجاوز هذه العقبات؟ ما هي الدروس المستفادة منذ عام 2018 ، عندما توقعت األمم المتحدة عودة العديد

من العائدين إلى سوريا؟

 اعتمد التقرير نهجا مختلطة. أوًال ، تم إجراء مراجعة شاملة للمصادر الثانوية لتلخيص الوضع الراهن ، وتحديد الثغرات في

 األبحاث، وتصميم المنهجية التجريبية. غطت المراجعة المكتبية تدفقات السوريين داخل وخارج سوريا والدول المضيفة

 ، ووضع إقامتهم بمرور الوقت ، والوضع القانوني الحالي للسوريين في الخارج ، واالنتهاكات ضد العائدين داخل سوريا

وخارجها ، وإجراءات العودة.4
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بناء القدرات وتبادل المعلومات:4
المهّجرين  ألجل  أصوات  لمنتدى  األساسية  المهمة  هي  السوريين  المهّجرين  قضايا  مناصرة  ألن  نظًرا  والتوجيه:  المناصرة  على  التدريب 

السوريين، فإن بناء قدرات المنظمات األعضاء في مجال المناصرة يصبح أمًرا ضرورًيا. من خالل االستشارات الخارجية ، قدم منتدى أصوات 

ألجل المهّجرين السوريين ألعضائه سلسلة من الجلسات الشاملة التي تغطي:

أساسيات المناصرة المبنية على األدلة.

تغيير السلوك واستخدام "نظرية التغيير" لتحقيق النتائج.

.çتصميم وتنفيذ وتقييم حمالت المناصرة لتعبئة المجتمع والتأثير في صنع القرار

طرق الدعوة بما في ذلك تعبئة مجموعات أصحاب الحقوق.

أفضل الممارسات في المناصرة الجماعية وتحديد المواقع.

تواصل منتدى أصوات ألجل  اإلنسان.  الدفاع عن حقوق  التأييد لقوات  بورشة عمل عملية وضعت استراتيجية حشد  التدريب  وأعقب هذا 

المهّجرين السوريين دعم أعضائها بتوفير التدريب لحمالت المناصرة المتوافقة مع أهدافها.

ألجل  أصوات  منتدى  يستخدم  والبودكاست:  اإلنترنت  عبر  الندوات 

ثنائي  باالتصال  تسمح  اإلنترنت  عبر  اتصال  منصات  السوريين  المهّجرين 

االتجاه بين منظمات المجتمع المدني وأصحاب الحقوق مع أصحاب المصلحة 

، يوفر منتدى  والمكلفين بالواجبات. من خالل تبادل المعلومات مع أعضائها 

المعلومات  وتبادل  المعرفة  لتبادل  منصة  السوريين  المهّجرين  ألجل  أصوات 

من خالل دعوة الجهات الفاعلة لتقديم أوراقهم المتعلقة بالنزوح السوري ليس 

فقط ألعضاء المنتدى ولكن أيًضا للسكان المتضررين: تضمنت الموضوعات التي تمت 

تغطيتها خالل عام 2021 ما يلي:
 مرصد حماية الالجئين / 11.11.11: نحو آلية رصد دولية من أجل العودة اآلمنة والطوعية والمستنيرة والكريمة للمهّجرين السوريين.

المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير: رحلة الموت إلى أوروبا والتحديات التي يواجهها الالجئون السوريون في المخيمات اليونانية.

منتدى أصوات ألجل المهّجرين السوريين / مركز العمليات والسياسات: هل سوريا آمنة للعودة؟ منظور العائدين

منتدى أصوات ألجل المهّجرين السوريين / مركز وصل لحقوق اإلنسان: عودة الالجئين السوريين في لبنان التحديات والحلول.

منتدى أصوات ألجل المهّجرين السوريين / مركز وصل لحقوق اإلنسان: خدمات التعليم المتاحة لالجئين في لبنان. المشاكل والحلول.

منتدى أصوات ألجل المهّجرين السوريين / مركز وصل لحقوق اإلنسان: المساعدة التي يتلقاها الالجئ في لبنان ... بين الحقيقة والتضليل.4

تدريب الحلول المستدامة للممارس في الشرق األوسط: 

والمناصرة  البرمجة  لخبراء  ولبنان  تركيا  في  تدريبيتين  دورتين  السوريين  المهّجرين  ألجل  أصوات  عقد  الدائمة،  الحلول  منصة  مع  بالتعاون 

الحلول  القدرات في مجال  المعرفة و  لتعزيز  الملحة  الحاجة  تلبية  التدريب  المستدامة في السياق السوري. كان الهدف من  الحلول  حول 

الدائمة في منطقة الشرق األوسط. سيكون هذا التدريب مناسًبا للحضور من قبل الجهات الفاعلة التي تعمل في جميع أنحاء المنطقة، 

إال أنه سيستخدم بشكل أساسي أمثلة من سياقات النزوح في سوريا، بما في ذلك أمثلة من البلدان المضيفة لالجئين
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