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الملخص الّتنفيذي
ال يــزال الصــراع الدائــر فــي ســورية مســتمرا فــي تحفيــز احتــدام أزمــة النــزوح األكبــر علــى مســتوى العالــم. إذ ينتشــر مــا يربــو علــى 5,4 مليــون الجــئ 
فــي المنطقــة، بينمــا ال يــزال هنالــك مــا يزيــد عــن ســتة مالييــن شــخص نــازح داخليــًا. وبينمــا يتواصــل القتــال فــي بعــض األجــزاء مــن ســورية، كانــت 
المســتجدات الحديثــة علــى األرض تعنــي قيــام الســكان بالعــودة إلــى المناطــق التــي انحســرت فيهــا شــدة القنــال. ففــي عــام 2017، بلــغ عــدد العائديــن 
إلــى ســورية مــا يتجــاوز 840,000: العــودة المنظمــة ذاتّيــًا ألكثــر مــن 77,000 1 الجــئ ســوري، باإلضافــة إلــى عــودة أكثــر مــن 764,000 

داخليــًا.   نــازح  شــخص 

يرتكــز النهــج العــام الــذي تتبعــه المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن تجــاه الالجئيــن الســوريين علــى اســتراتيجية شــاملة للحمايــة 
والحلــول. وتســعى هــذه االســتراتيجية إلــى: 1( دعــم صمــود الــدول المضيفــة. 2( تمكيــن الالجئيــن مــن االعتمــاد علــى الــذات. 3( توســيع نطــاق 
إعــادة التوطيــن والمســارات اآلمنــة األخــرى إلــى دولــة ثالثــة. 4( التخطيــط للعــودة الطوعيــة لالجئيــن إلــى ســورية عنــد توفــر الظــروف المؤاتيــة لذلــك. 

ويقــوم النهــج، مــن حيــث التصميــم والضــرورة، علــى الشــراكة والتعــاون مــع جميــع الجهــات المعنيــة )صاحبــة المصلحــة(. 

ويتمثــل موقــف المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي أّن الظــروف الحاليــة فــي ســورية ال تعــد مؤاتيــًة للعــودة الطوعيــة بأمــان 
وكرامــة. حيــث ال تــزال هنالــك مخاطــر كبيــرة تهــدد حيــاة المدنييــن فــي أرجــاء البــالد. وال تشــجع المفوضيــة أو تُيســر عــودة الالجئيــن فــي هــذه 
المرحلــة. ورغــم ذلــك، ومــع قيــام األشــخاص بالعــودة مــن تلقــاء أنفســهم، فــإن مــن الضــروري للغايــة مواصلــة التخطيــط للعــودة فــي نهايــة األمــر إلــى 
ســورية بمســاعدة المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، وتشــمل هــذه المســاعدة التيســير المحتمــل علــى نطــاق واســع للعــودة الطوعيــة 

عندمــا تتوفــر ظــروف العــودة بأمــان وكرامــة.  

تهــدف هــذه الوثيقــة إلــى تبيــان الخطــوط العريضــة للجهــود التخطيطيــة الحاليــة المتعلقــة بعــودة الالجئيــن. وهــي تتضمــن اســتجابة المفوضيــة 
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن علــى مســتوى السياســات والمســتوى التشــغيلي للعــودة الفعليــة والمســتقبلية لالجئيــن، ســواء العــودة 
المنظمــة ذاتيــًا، أو مــن قبــل حكومــات أخــرى، أو مــن المفوضيــة، إلــى الداخــل الســوري. وقــد جــرى إعــداد هــذه االســتراتيجية فــي ســياق االختصــاص 
)الواليــة( الممنــوح للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن علــى صعيــد الحمايــة والحلــول بموجــب القانــون الدولــي لالجئيــن، ابتــداًء مــن 

لــى حيــن عودتهــم الطوعيــة، بأمــان وكرامــة، وبطريقــة مســتدامة، إلــى ســورية.   وقــت نزوحهــم واإ

يّتصف تخطيط المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لعودة الالجئين إلى سورية بالقابلية للتطبيق على مرحلتين: 

المرحلــة 1 تتمثــل فــي المرحلــة الحاليــة، التــي ال تتوافــر لهــا الشــروط الضروريــة للعــودة بأمــان وكرامــة، ولكــن مــع حــدوث بعــض عمليــات العــودة 
المنظمــة ذاتيــًا. وخــالل هــذه المرحلــة، ال يجــب التشــجيع علــى العــودة. وتقتصــر مشــاركة المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي 
مجــال هــذه العــودة، فــي هــذه المرحلــة، علــى التخطيــط والرصــد وتقديــم االستشــارة والمناصــرة والتحليــل المســتمر للعراقيــل أمــام العــودة، والشــروط 
ــًا المســاعدة عبــر البرامــج اإلنســانية  ــى العائــدون بشــكل منظــم ذاتي الضروريــة لهــا، وتحديــد اإلجــراءات الالزمــة للتغلــب علــى تلــك العراقيــل. ويتلّق

المســتمرة. 

المرحلــة 2 ستنشــأ عندمــا تشــهد الظــروف تغيــرًا جذريــًا، وتُتــاح إمكانيــة تنســيق العــودة الطوعيــة علــى نطــاق واســع مــن قبــل المفوضيــة الســامية لألمــم 
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن والشــركاء اآلخريــن. وســيعتمد الّتحــّول إلــى المرحلــة 2 علــى أربعــة معاييــر:

1.  توفير إطار قانوني / أطر قانونية تضمن إعمال حقوق العائدين، والحصول عليها، والوصول إلى مناطق العودة، بال معّوقات.

 1 تتــم مراجعــة األرقــام املتعلقــة بعــودة الالجئــن ومنهجيــات جمــع تلــك األرقــام وتحديثهــا بحســب مــا تقتضيــه الحاجــة. وفيــا يخــص تركيــا، كانــت املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة  لشــؤون الالجئــن

  شاهدًة عىل املقابالت الشخصية التي أجريت بخصوص العودة الطوعية مع 19,366 عائداً يف عام 2017.
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2. وجود أدّلة ثبوتية واضحة على استمرار استيفاء الحدود الدنيا لمستوى الحماية )انظر الصفحتين 7 و8( في مكان )أماكن( العودة.

3. وجود تحسن في الظروف في مناطق العودة.

4. طلب الالجئين بنشاط، وبأعداد كبيرة، الحصول على الدعم ألجل العودة، من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.

تبّيــن هــذه الوثيقــة الخطــوط العريضــة لفرضيــات التخطيــط، والموقــف واألنشــطة التشــغيلية التــي ســتنفذها المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون 
الالجئيــن فــي كل مرحلــة. وبالنســبة لكلتــا المرحلتيــن، ســّتتبع المفوضيــة نهجــًا يرتكــز علــى االحتياجــات، ويّتســق مــع االســتجابة اإلنســانية المســتمرة 
لــى اآلخريــن المحتاجيــن  داخــل ســورية بالنســبة إلــى األشــخاص النازحيــن داخليــًا، والمجتمعــات الُمضيفــة، واألشــخاص النازحيــن داخليــًا العائديــن، واإ
إلــى المســاعدة. وضمــن كلتــا المرحلتيــن، ســتعتمد المســاعدة علــى تحليــل دقيــق مــن أجــل تحفيــز عمليــات العــودة أو إيجــاد عوامــل جاذبــة. وبشــكل 
عــادة إدمــاج الالجئيــن ضمــن الخطــط  أكثــر اتســاعًا، ستســعى المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن إلــى ضمــان العــودة الطوعيــة، واإ

التنمويــة طويلــة المــدى والهيكليــات التنســيقية داخــل ســورية.

خلفية معلوماتية
ال يــزال الصــراع الدائــر فــي ســورية يحفــز احتــدام أزمــة النــزوح األكبــر علــى مســتوى العالــم. إذ ينتشــر مــا يزيــد عــن 5,4 مليــون الجــئ فــي المنطقــة، 
بينمــا ال يــزال هنالــك مــا يربــو علــى ســتة مالييــن شــخص نــازح داخليــًا. وبينمــا يتواصــل القتــال فــي بعــض أجــزاء مــن ســورية، كانــت المســتجدات 
الحديثــة علــى األرض تعنــي قيــام الســكان بالعــودة إلــى المناطــق التــي انحســرت فيهــا شــدة القتــال. ففــي عــام 2017، بلــغ عــدد العائديــن إلــى ســورية 
مــا يزيــد عــن 840,000: العــودة المنظمــة ذاتّيــا 2ً ألكثــر مــن 77,000 الجــئ ســوري، باإلضافــة إلــى عــودة أكثــر مــن 764,000 شــخص نــازح 
داخليــًا.3. وتقتضــي الحاجــة تأطيــر عــودة الالجئيــن واألشــخاص النازحيــن داخليــًا ضمــن إطــار الّســياق األوســع نطاقــًا للنــزوح المســتمر علــى نطــاق 

كبيــر )2.6 مليــون شــخص خــالل عــام 2017(، والنــزاع الدائــر فــي أجــزاء كثيــرة مــن ســورية.  

يرتكــز النهــج الكلــي للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن تجــاه الالجئيــن الســوريين علــى منهجيــة شــاملة للحمايــة والحلــول 
فــي المنطقــة، وبمــا ينســجم مــع إعــالن نيويــورك بشــأن الالجئيــن والمهاجريــن، ومــع اإلطــار الشــامل لالســتجابة لالجئيــًن4. وبالرغــم مــن أن تركيــز 
هــذه الوثيقــة ينصــب علــى الــدول الرئيســية المضيفــة لالجئيــن فــي المنطقــة، إال أن مبــادئ العــودة الطوعيــة بأمــان وكرامــة واعتبــارات الســالمة 

الجســدية والقانونيــة والماديــة تعتبــر واجبــة التطبيــق أيضــًا علــى أي مــكان آخــر. 

 وباعتبار الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز قدرتهم على مواجهة األزمات لعامي 2018 - 52019 الّركن األساس فيه للّنهج الشامل، فإن هذا النهج:

1.  يدعم الدول المضيفة في المنطقة، ببناء القدرات على مواجهة األزمات )الصمود( لدى المؤسسات الوطنية والمجتمعات المضيفة. 

 2. ُيمّكــن الالجئيــن مــن االعتمــاد علــى الــذات، بمــا فــي ذلــك القــدرة علــى الحصــول علــى الخدمــات، وفــرص العمــل، وســبل كســب العيــش بصــورة
   قانونية. 

3. يوّسع نطاق إتاحة إعادة التوطين في دول أخرى، إضافة إلى إتاحة مسارات تكميلية أخرى.
 

4. ُيخّطط إلعادة الالجئين طواعية إلى سورية عندما تتوافر الشروط لعودتهم بأمان وكرامة واستدامة.
  

 2 تشــر املبــادئ التوجيهيــة للمفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن إىل مصطلــح العــودة "التلقائيــة" أو "املنظمــة ذاتيــاً"، وذلــك عندمــا يقــوم الالجئــون باالنتقــال بأنفســهم إىل بلدهــم األم، وإىل

 .http://www.refworld.org/volrep.html :مصطلــح العــودة "املنظمــة"، عندمــا يتــم دعمهــم للقيــام بذلــك، ســواء عىل أســاس فــردي أم من خــالل عملية عودة واســعة النطــاق. انظــر املوقــع اإللكــروين     

 3 إن اإلشــارة إىل الالجئــن والعائديــن يف جميــع أجــزاء هــذه الوثيقــة تعنــي أي مواطــن أو مقيــم بصــورة اعتياديــة يف ســورية، وموجــود حاليــاً خــارج ســورية، بــرف النظــر عــن وضعيتــه القانونيــة يف بلــد

   اللجوء، عىل سبيل املثال الالجئون الفلسطينيون، وعدميو الجنسية. 

4 مزيد من املعلومات انظر، اإلطار الشامل لالستجابة لالجئن الصادر عن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن عىل املوقع اإللكروين:

http://www.unhcr.org/comprehensive-refugee-response-framework-crrf.html

http://www.3rpsyriacrisis.org :5 انظر منتدى الخطة اإلقليمية لالجئن وتعزيز قدرتهم عىل مواجهة األزمات، عىل املوقع اإللكروين
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يعتبــر المســوغ الّتبــاع هــذا النهــج واضحــًا واضطرارّيــًا. فعلــى الرغــم مــن أّن معظــم الالجئيــن الســوريين يعتزمــون العــودة إلــى وطنهــم، فــي يــوم مــا، 
فــإن ذلــك ســيتطلب، فــي أحســن األحــوال، العديــد مــن الســنوات لكــي تتهّيــأ الشــروط الضروريــة التــي تســمح لغالبيــة الالجئيــن بالعــودة بأمــان وكرامــة. 
وبالتالــي، يتحتــم علــى المجتمــع الدولــي االســتمرار فــي تقديــم دعمــه المقــدم إلــى الــدول المضيفــة والعمــل علــى توســيعه، وذلــك تحقيقــًا لمنفعــة 
المجتمعــات المضيفــة، وإلدامــة المســاحة الالزمــة لحمايــة الالجئيــن. وبالتــوازي مــع ذلــك، تواصــل المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 
دراكًا  ســعيها لتوســيع أماكــن إعــادة التوطيــن واألشــكال التكميليــة للقبــول القانونــي، باعتبــار هــذه المســاعي أحــد تدابيــر التشــارك فــي المســؤولية، واإ

لمــا يفيــد بــأّن بعــض الالجئيــن الســوريين لــن يكونــوا قادريــن علــى العــودة إلــى وطنهــم. 

وُتعّزز الشــراكة تنفيذ النهج الشــامل. إذ ُيوجُد للمجتمع الدولي، والمفوضية الســامية لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين، والمنظمات غير الحكومية، 
ولالجئيــن، ووكاالت األمــم المتحــدة، والمجتمعــات المضيفــة، والحكومــات الوطنيــة، والقطــاع الخــاص، والمؤسســات الماليــة الدوليــة دوٌر هــامٌّ يؤّديــه 
فــي تنفيــذ هــذا الّنهــج. ومــن أجــل ضمــان االتســاق فــي العمليــات اإلنســانية الجاريــة فــي الداخــل الســوري، يرتكــز النهــج الشــامل علــى التعــاون القائــم 
بيــن الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز قدرتهــم علــى مواجهــة األزمــات، وبيــن خطــة االســتجابة اإلنســانية لعمــوم ســورية. وسيســعى هــذا النهــج إلــى 
إيجــاد روابــط مــع اإلطــار االســتراتيجي لألمــم المتحــدة المعنــي بالجمهوريــة العربيــة الســورية، والهيكليــات التنســيقية إلعــادة اإلدمــاج فــي المســتقبل.  

ويتمثّــل موقــف المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي أن الظــروف الحاليــة فــي ســورية ال تعتبــر مؤاتيــًة للعــودة الطوعيــة 
بأمــان وكرامــة، حيــث ال تــزال هنالــك مخاطــر كبيــرة أمــام المدنييــن فــي أرجــاء البــالد 6. وقــد يكــون للعــودة قبــل أوانهــا، بفعــل عوامــل الّدفــع الســلبي، 
أثــر مدمــر علــى الالجئيــن، وســتعمل علــى المزيــد مــن زعزعــة االســتقرار فــي ســورية والمنطقــة. وال تشــجع المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون 
الالجئيــن أو تيســر عــودة الالجئيــن فــي هــذه المرحلــة. ورغــم ذلــك، ومــع عــودة األشــخاص علــى عاتقهــم، و/أو عودتهــم فــي إطــار عمليــات العــودة 
المنظمــة مــن قبــل الــدول المضيفــة أو أطــراف فاعلــة أخــرى، فمــن المهــّم للغايــة وضــع خطــة طارئــة بحيــث تكــون أيــة اســتجابة مرتكــزة علــى مبــادئ 
وهيكليــة معينــة فــي حــال أصبحــت عــودة الالجئيــن علــى نطــاق واســع أكثــر احتماليــًة. وينبغــي أن يرتكــز التخطيــط علــى نوايــا وهواجــس الالجئيــن، 

وأن يسترشــد بقــرار فــردي مســتنير، وعلــى أســاس تقييــم موضوعــي للظــروف فــي مناطــق العــودة.  
 

ــى المســؤوليات المفوضــة بهــا فــي  ــن عل ــة عــودة الالجئي ــن فــي عملي ــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئي وترتكــز مشــاركة المفوضي
القانــون الدولــي لالجئيــن والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والسياســات الخاصــة بهمــا7. وتتضمــن مســؤوليات المفوضيــة العمــل مــع الســلطات 
لــى مناطــق العــودة - تقديــم  مــن أجــل إيجــاد وترتيــب ضمانــات فــي مناطــق العــودة، وكذلــك - بنــاًء علــى ووصــول العائديــن دون عوائــق لهــم واإ
معلومــات محًدثــة وموضوعيــة لالجئيــن والمجتمــع الدولــي حــول الظــروف فــي تلــك المناطــق، بمــا فــي ذلــك تحديــد مــا إذا كانــت الظــروف تســتوفي 
الحــدود الدنيــا لمســتويات الحمايــة المطلوبــة. كمــا يقــع علــى عاتــق المفوضيــة مســؤولية مرافقــة الالجئيــن قبــل عمليــة العــودة، وأثناءهــا وبعدهــا، وتقديــم 
دعــم إعــادة اإلدمــاج المبكــر علــى المســتوى المجتمعــي والفــردي. وأخيــرًا، تقــدم المفوضيــة النصــح وتتصــرف كمحفّــز لمســاعدات إعــادة التأهيــل علــى 
المدييــن المتوســط والطويــل، المقدمــة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة، والــوكاالت التنمويــة المتخصصــة، والمانحيــن الثنائييــن، لتحقيــق الديمومــة 

المســتمرة للعــودة.   

ويتعّيــن أن ترتكــز البرامــج الداعمــة لالجئيــن العائديــن علــى االحتياجــات، وأن تكــون متناغمــة ومتكاملــة بشــكل تــام مــع العمليــات، والمســاعدات، 
وجهــود الحمايــة المقدمــة لعمــوم الســكان، ممــن هــم بحاجــة إلــى المســاعدة اإلنســانية فــي ســورية – ومنهــم األشــخاص النازحــون داخليــًا، والعائــدون 
مــن األشــخاص النازحــون داخليــًا، والمجتمعــات المضيفــة. وفــي هــذه الحــال، يتعّيــن أن تعتمــد البرامــج أيضــًا علــى تحليــل دقيــق لكــي ال تحفّــز علــى 
العــودة أو ُتوجــد عوامــل جاذبــة لالجئيــن أو لألشــخاص النازحيــن داخليــًا، أو تخلــق توتــرات مــن خــالل حــاالت اإلجحــاف )عــدم اإلنصــاف( فــي تقديــم 

المســاعدات للنــاس المحتاجيــن. وتشــكل عــودة الالجئيــن جــزءًا مــن برنامــج أكبــر لتقديــم المســاعدة والحمايــة والتنميــة داخــل ســورية.
 

 6 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن، اعتبارات الحاية الدولية فيا يخص األشخاص الفارين من الجمهورية العربية السورية، التحديث 5، 3 ترشين الثاين / نوفمرب 2017. انظر املقع اإللكروين عىل

    شبكة اإلنرنـت: http://www.refworld.org/country,,,,SYR,,59f365034,0.html، ص. 70. 

 7 يوفــر القانــون والسياســات الدوليــة بخصــوص الالجئــن وحقــوق اإلنســان املعلومــات حــول مســؤوليات املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن، فيــا يخــص العــودة الطوعيــة، مبــا يف ذلــك )عــىل 

    ســبيل املثــال ال للحــر( مــا يــي: النظــام األســايس للمفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن؛ اتفاقيــة 1951 الخاصــة بوضــع الالجئــن؛ قــرارات الجمعيــة العامــة واســتنتاجات اللجنــة التنفيذيــة مبــا 

    يف ذلــك االســتنتاج رقــم 18- 1980 بشــأن العــودة الطوعيــة، االســتنتاج رقــم 40- 1985 بشــأن العــودة الطوعيــة، واالســتنتاج رقــم 101- 2004 حــول مســائل الســالمة القانونيــة يف ســياق العــودة الطوعيــة 

   لالجئن، واالستنتاج العام رقم 74-1994، والذي يشدد عىل الدور القيادي للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن يف التشجيع والتيسر والتنسيق للعودة الطوعية؛ إعالن نيويورك.
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مناطق العودة المحتملة  
لقــد أدت األزمــة الســورية إلــى نــزوح أكثــر مــن 5,4 مليــون الجــئ ســوري إلــى تركيــا، ولبنــان، واألردن، والعــراق، ومصــر، بينمــا تشــير التقديــرات 
إلــى وجــود 6,15 مليــون شــخص نــازح داخليــًا فــي مطلــع عــام 2018. وبنــاًء علــى المعلومــات المتوفــرة مــن عــدة مصــادر، يحتــوي الجــدول 1 أدنــاه 

علــى تقســيم لعــدد الســكان الحالييــن، وعددهــم مــا قبــل حــدوث النــزاع فــي ســورية. 

الجدول 1: أعداد السكان حاليًا وقبل النزاع في سورية 

 عدد السكان قبل النزاع المحافظة
)2011( 

 عدد السكان من األشخاص
 النازحين داخليًا )2018( 

  الســكان المقيميــن )2018(
 

  مكان منشأ الالجئين

4,754,060961,8452,608,6951,568,910  حلب

1,251,254229,023878,136354,950  الحسكة

833,293157,483282,793454,363  الرقة

369,44063,344265,10815,995  السويداء

1,754,000647,6021,277,785215,532  دمشق

1,025,357330,118568,792345,310  درعا

1,237,413151,800744,078168,398  دير الزور 

1,619,330287,8031,178,439370,771  حماه

1,724,882355,2911,060,514409,698  حمص

1,490,523984,5151,101,536862,607  إدلب

967,926427,057659,724321,247  الالذقية 

89,32848,72051,84113,771  القنيطرة 

2,819,6421,303,6221,957,624311,495  ريف دمشق 

800,028201,782629,7406,817  طرطوس 

20,736,4766,150,00513,264,8055,419,864  المجموع

تظهــر بيانــات الالجئيــن لــدى المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي مصــر، والعــراق، واألردن، ولبنــان أن معظــم الالجئيــن 
)63,7% أو 1,3 مليــون شــخص( يعــود منشــأهم إلــى أربــع محافظــات، هــي: حلــب )17,2%(، حمــص )17,5%(، درعــا )16,7%(، ريــف دمشــق 
)12,2%(. وأعــداد كبيــرة مــن هــؤالء الالجئيــن هــم مــن مواليــد الحســكة )8,5%(، دمشــق )7,4%(، إدلــب )7,3%(، حمــاه )5’7%(. وبالنســبة 
إلــى الالجئيــن فــي تركيــا، وعددهــم 3,4 مالييــن، حيــث تحتفــظ الحكومــة التركيــة ببيانــات الالجئيــن، تؤكــد العينــات بــأن نســبًة مئويــة كبيــرًة مــن مواليــد 

دلــب، مــع أعــداد تناســبّية أقــل مــن دمشــق، وريــف دمشــق، ودرعــا.  شــمال ســورية - وبالتحديــد مــن حلــب، وحمــص، وحمــاه، واإ

وتعــدُّ محافظــات حلــب، وحمــص، ودرعــا، وريــف دمشــق مناطــق تحظــى باألولويــة فــي الّتوســع التشــغيلي، وذلــك بســبب االحتياجــات اإلنســانية 
لألشــخاص النازحيــن داخليــًا، والمجتمعــات المضيفــة / المســتقبلة، والعائديــن المحتمليــن مــن األشــخاص النازحيــن داخليــًا ومــن الالجئيــن. ومــن 
المرجــح أن تتركــز حــاالت العــودة مــن الالجئيــن األكــراد المتواجديــن فــي العــراق فــي الحســكة. كذلــك مــن المرّجــح أن يعــود غالبيــة الالجئيــن فــي 
دلــب، وريــف دمشــق. وتتــم غالبيــة التّنّقــالت العفويــة مــن  األردن إلــى درعــا، وريــف دمشــق، وحمــص، وحلــب؛ ومــن لبنــان إلــى حمــص، وحلــب، واإ
لبنــان، بمــا فــي ذلــك الزيــارات المؤقتــة، فــي المرحلــة الراهنــة، إلــى دمشــق وغيرهــا مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة الســورية. ومــن تركيــا، 
وبنــاًء علــى عمليــة رصــد الالجئيــن التــي ُتجريهــا المفوضيــة للطبيعــة الطوعيــة لعمليــات العــودة، بالتعــاون مــع الحكومــة التركيــة، تتمثــل أبــرز الوجهــات 

المقصــودة التــي ينشــدها العائــدون فــي البــاب، وأعــزاز، وجرابلــس، ومنبــج.
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نوايا الالجئين المتعّلقة بالعودة 
تقــوم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن برصــد نوايــا الالجئيــن فــي المنطقــة. وقــد تــم إجــراء مســوحات كميــة فــي كل مــن األردن 
ومصــر والعــراق، مــع تطبيــق منهجيــات نوعيــة فــي جميــع الــدول الخمــس. وكمــا يظهــر اإلطــار )2( أدنــاه، أشــار 76% مــن المســتجيبين إلــى أنهــم 
ال يخططــون للعــودة إلــى ســورية خــالل األشــهر اإلثنــي عشــر القادمــة، مقابــل 18% لــم يقــرروا العــودة / ال يعرفــون )إن كانــوا ســيعودون(، و%63 
يأملــون بالعــودة يومــًا مــا، مــع وجــود 11% آخريــن لــم يقــرروا / ال يعرفــون. وأظهــرت المســوحات أن العوامــل الرئيســية التــي مــن المرجــح أن تؤثــر 
علــى قــرار العــودة هــي الوضــع األمنــي، وفــرص كســب العيــش / العمــل، والقــدرة علــى الحصــول علــى المــأوى / الســكن والخدمــات األساســية. كمــا 

أشــار المســتجيبون إلــى أن وجــود حــل سياســي للنــزاع هــو المتطلــب األدنــى للعائديــن، لكــي يتمتعــوا بالســالمة واألمــن المــادي.

اإلطار )2(: نتائج مسح النوايا- تشرين األول / أكتوبر 2017

هل تخطط للعودة إلى سورية خالل األشهر 
اإلثني عشر القادمة؟

هل تأمل في العودة إلى سورية يومًا ما؟

76%

18%

6%

63%

11%
26%

لم ُأقّرر العودة / ال أعرف إن كنت سأعود ال نعم

مالحظــة: تقــوم المفوضيــة بإجــراء مســوحات ونقاشــات جماعيــة مرّكــزة حــول تصــورات ونوايــا الالجئيــن الســوريين حــول العــودة منــذ مطلــع عــام 
2017. والنتائــج المذكــورة أعــاله مأخــوذة مــن ثالــث وأحــدث مســح كمــي )تشــرين األول / أكتوبــر 2017( شــمل 3,049 الجــئ ســوري فــي مصــر، 

والعــراق، واألردن.
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األهداف االستراتيجية 
بالشــراكة مــع الحكومــات الوطنيــة، ووكاالت األمــم المتحــدة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والمانحيــن، والمجتمــع المدنــي، والالجئيــن، والمجتمعــات 

المســتقبلة لالجئيــن، ســتقوم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن بمــا يلــي: 

ــول الشــاملة، تتضمــن تقديــم الدعــم للحكومــات والمجتمعــات المضيفــة، وتوفيــر الحمايــة، والمســاعدة،  ــة والحل ــر الحماي ــم اســتجابة توّف  1.    تقدي
عــادة التوطيــن، وتوفيــر مســارات تكميليــة، واســتجابة طارئــة حــول لعمليــات النــزوح الجديــدة، والعــودة      واالعتمــاد علــى الــذات لاّلجئيــن، واإ

    الطوعية إلى سورية، إذا سمحت الظروف بذلك. 

 2.  ضمــان أن ترتكــز عمليــة التخطيــط للعــودة علــى معاييــر ومبــادئ الحمايــة، بمــا فــي ذلــك أن تكــون عــودة الالجــئ مســتنيرة، وطوعيــة،
    وبأمان وكرامة.

 3. رصــد وتقديــم مســاعدة محــدودة لاّلجئيــن العائديــن منّظمــة ذاتيــًا، بمــا فــي ذلــك تزويــد الالجئيــن بمعلومــات موضوعيــة ومحًدثــة عــن
للعــودة، ويتبــع ذلــك مســاعدة محــدودة إلعــادة الّســمة الطوعيــة  العــودة، وتقديــم االستشــارة للعائديــن، والتحقــق مــن  فــي مناطــق      الظــروف 

    اإلدماج بعد الوصول إلى سورية ضمن البرامج اإلنسانية المستمرة. 

 4.  تيســير العــودة الطوعيــة بأمــان وكرامــة إلــى مناطــق محــددة بعينهــا فــي ســورية، حيــث توجــد أدلــة ثبوتّيــة واضحــة علــى أن العنــف قــد توقــف 
    بشكل مستدام، وأن الحدود الدنيا لمستويات الحماية تتوافق مع القانون الدولي لالجئين، والمعايير الدولية لالجئين. 

 5.  دعــم إعــادة إدمــاج مجتمعــات العائديــن مــن الالجئيــن واألشــخاص النازحيــن داخليــًا علــى أســاس االحتياجــات مــن خــالل البرامــج اإلنســانية 
    المنتظمة، وبالتعاون مع البرامج الدولية والوطنية األوسع نطاقًا داخل سورية.  

المرحلتان 1 و2 
يّتســم الّتخطيــط الــذي تضعــه المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن للعــودة الطوعيــة بأنــه يتكــّون مــن "مرحلتيــن"، تتوافقــان مــن الموقــف 

التشــغيلي للمفوضيــة تجــاه حركــة العــودة. 

فــي المرحلــة 1، وهــي المرحلــة الحاليــة: ال ُتَعــدُّ الظــروف مؤاتيــًة للعــودة بأمــان وكرامــة، وقــد أخــذت أعــداد صغيــرة نســبيًا مــن الالجئيــن فــي العــودة 
بــدون مســاعدة المفوضيــة. ويقــوم البعــض بممارســة إرادتهــم الحــرة فــي العــودة، مــع وجــود أدلــة واضحــة علــى درجــات متنوعــة مــن اإلكــراه فــي بعــض 
الحــاالت. ويقتصــر عمــل المفوضيــة والشــركاء علــى تقديــم االستشــارة، والرصــد للّتنقــالت عبــر الحــدود، وتحليــل اتجاهــات العــودة، والمناصــرة، مــع 
نفــاذ العائديــن إلــى البرامــج اإلنســانية المســتمرة داخــل ســورية، بنــاًء علــى الحاجــة. وداخــل ســورية، تســتجيب المفوضيــة والشــركاء إلــى احتياجــات 

العائديــن كجــزء مــن البرامــج اإلنســانية المنتظمــة. 

مــن أجــل االنتقــال إلــى المرحلــة 2: توجــد 4 معاييــر تحكــم الدراســة التــي تجريهــا المفوضيــة والشــركاء علــى تقديــم الدعــم للعــودة المنظمــة مــن جانــب 
الحكوماتً، أو لتنظيم عودة واســعة النطاق وميّســرة بشــكل مباشــر؛ وهذه المعايير هي:  

 1.    توفيــر اإلطــار القانونــي / األطــر القانونيــة التــي تضمــن إعمــال حقــوق العائديــن، والحصــول عليهــا، والوصــول إلــى مناطــق العــودة، بــال معّوقــات
   )انظر القائمة الكاملة للحدود الدنيا لمستويات الحماية على الصفحتين 7 و8(8 ؛ 

2.   وجود أدلة ثبوتية واضحة على استيفاء الحدود الدنيا لمستويات الحماية؛ 

ــاه المتطلبــات مــن حيــث وضــع الحمايــة والضمانــات للعائديــن. وفــي حالــة عمليــات العــودة المنظمــة بتيســير مــن قبــل   8 تمثــل الحــدود الدنيــا لمســتويات الحمايــة المذكــورة أدن
   المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، توجــد نواحــي إضافيــة ســيتم شــمولها فــي اإلطــار القانونــي المتفــق عليــه مــع الحكومــة الســورية، والحكومــات المضيفــة، 
   واألطــراف األخــرى حســب الحاجــة. وتعــد هــذه الجوانــب مألوفــًة فــي األطــر الثالثيــة للعــودة، وتتضمــن، علــى ســبيل المثــال، الترتيبــات اللوجســتية للعــودة، واإلعفــاءات مــن الرســوم 

  الجمركية.
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3.    وجود تحسن واقعي ومستدام في الظروف داخل مناطق العودة؛  

 4.   طلــب الالجئيــن، بنشــاط، الحصــول علــى الدعــم مــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ألجــل العــودة، وبأعــداد
     كبيــرة، مــع اقتــران ذلــك بقــدرة المفوضيــة علــى تقديــم االستشــارة، والتأكيــد علــى الســمة الطوعيــة للعــودة مــن خــالل الوصــول إلــى مناطــق

    العودة ورصدها. 

تُقــّر المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن بــأّن المرحلتيــن 1 و2 قــد ال ُتعــّدان، إلــى حــد كبيــر، فترتيــن متمايزتيــن )مختلفتيــن(. ففــي 
الواقــع، فــإن مــدة كل مرحلــة منهمــا، والتداخــل فيمــا بينهمــا، قــد يتباينــان رهنــًا بالمســتجدات األمنيــة، وتطــور الظــروف فــي مناطــق العــودة، والوضــع 
فــي الــدول المضيفــة. وقــد ال يكــون القــرار بشــأن االنتقــال مــن المرحلــة 1 إلــى المرحلــة 2 موحــدًا بالضــرورة عبــر أنحــاء ســورية، حيــث أن الظــروف 

قــد تكــون مؤاتيــًة فــي بعــض أجــزاء البــالد مقارنــًة بأخــرى.  

سيتم إعداد مرحلة ثالثة حول "الترويج" للعودة الطوعية في مرحلة الحقة 9. 

الحدود الدنيا لمستويات الحماية  
مــع أن قــرار تقديــم المســاعدة لحــاالت العــودة الفرديــة، فــي المرحلــة األولــى، ســوف ُيتَّخــذ لــكل حالــة علــى حــده، إال أن قــرار الّنظــر فــي التحــول 
التاليــة:  الحمايــة  الدنيــا لمســتويات  الحــدود  باســتيفاء  المنّظمــة علــى نطــاق واســع )المرحلــة 2( ســوف يسترشــد  العــودة  تيســير   الرســمي نحــو 

• حدوث انخفاض كبير ومستدام في األعمال الحربية )القتالية والعدائية( 

• التوصل إلى اتفاق رسمي مع الحكومة، والدول المضيفة، واألطراف الفاعلة األخرى حسب الضرورة، الستقبال العائدين.
 

ــة بــأّن العائديــن لــن يواجهــوا التحــرش، أو التمييــز، أو  ــات حقيقي ــى مناطــق العــودة ضمان ــة المســيطرة عل ــم الحكومــة / األطــراف الفاعل • تقدي
االحتجــاز الّتعســفي، أو التهديــد الجســدي، أو المالحقــة القضائيــة بســبب أّن العائديــن ينحــدرون مــن منطقــة كانــت، فــي الســابق أو حاليــًا، خاضعــًة 
للســيطرة، بحكــم األمــر الواقــع، لطــرف آخــر فــي النــزاع؛ أو بســبب مغــادرة ســورية بشــكل غيــر قانونــي؛ أو تقديــم طلــب لجــوء سياســي للخــارج؛ أو 

علــى أســاس أي خاصّيــة مــن خصائــص الّتنــوع )فرديــة أو عائليــة(. 

• أن يكون قرار كل فرد بالعودة مستنيرًا وطوعّيًا حّقًا، ودون أي إكراه؛ 

• أن تقبــل الحكومــة / الكيــان المســيطر علــى منطقــة العــودة حريــة اختيــار العائديــن الجهــات التــي يقصدونهــا، وأماكــن اإلقامــة، وأن يتمّتعــوا 
بالحــق فــي حريــة الحركــة والّتنّقــل. 

• ضمان السالمة الجسدية والقانونية والمادية للالجئين والعائدين. 

• وجــود تدابيــر نافــذة تلّبــي احتياجــات محــددة بعينهــا للنســاء والفتيــات والرجــال والفتيــان، بحيــث ُيمنــع وقــوع العنــف الجنســي القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي واالســتجابة لــه حــال وقوعــه، وبحيــث تُتــاح إمكانيــة الحصــول علــى المســاعدة بأمــان وكرامــة، وبحيــث ُتوفّــر الحمايــة والرعايــة والمســاعدة 
عــادة اإلدمــاج. مــع تلّقــي الالجئيــن والعائديــن مــن ذوي االحتياجــات المحــّددة بعينهــا )بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال  طــوال مراحــل عمليــة العــودة واإ

ال للحصــر كبــار الســن وذوو اإلعاقــة( الحمايــة والدعــم، مــن خــالل نهــج ُيراعــي العمــر والنــوع االجتماعــي.  

جــراء عمليــات تحديــد  • عــدم عــودة األطفــال، الذيــن تــّم تعريفهــم بأّنهــم أطفــاٌل غيــر مصحوبيــن أو أطفــاٌل منفصليــن قبــل تتبــع أفــراد عائالتهــم واإ
المصالــح الفضلــى الرســمية لهــؤالء األطفــال.  

• تكريس مبدأ وحدة العائلة، بما في ذلك الحق في الدخول والبقاء للمعالين من غير المواطنين السوريين.
 

9 انظر كتيب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن حول العودة الطوعية، 1996، ...
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عادة اإلدماج.  • تمكن الالجئين والعائدين من المشاركة بفّعالية في عملية التخطيط والتنفيذ للعودة واإ

 • منــع ومجابهــة األنشــطة التــي ُينّفذهــا أي كيــان، والتــي تعيــق العــودة المســتنيرة والطوعيــة بأمــان وكرامــة لالجئيــن والنازحيــن إلــى موطنهــم
  األصلي، أو إلى المكان الذي يختارونه.  

 • اســتفادة العائديــن بالكامــل مــن عفــو عــام فــي ســورية، باســتثناء المتهميــن بانتهــاكات خطيــرة للقانــون اإلنســاني الدولــي، أو بارتــكاب جريمــة ضــد
   اإلنســانية، أو جريمــة تشــكل انتهــاكًا خطيــرًا لحقــوق اإلنســان، أو جريمــة خطيــرة أدت إلــى وفــاة أو إيــذاء جســدي خطيــر، قبــل أو أثنــاء الوجــود فــي
   المنفــى. ويتضمــن العفــو الذيــن تجنبــوا االلتحــاق بالخدمــة العســكرية اإللزاميــة أو الخدمــة العســكرية االحتياطيــة، والذيــن تركــوا القــوات المســلحة،
  والذين انضموا إلى مجموعات مسلحة غير حكومية، والذين غادروا سورية بشكل غير قانوني، و / أو قدموا طلب لجوء سياسي في الخارج.    

 • التــزام الحكومــة الســورية باالعتــراف بالتغيــرات التــي طــرأت علــى وضعيــة )مكانــة( العائديــن الشــخصية / المدنيــة، أثنــاء النــزاع، بمــا فــي ذلــك 
   خــالل فتــرة النــزوح وفــي الخــارج )علــى ســبيل المثــال، واقعــات الــوالدة، الوفــاة، الــزواج، التبنــي، الطــالق، الحضانــة - بمــا فــي ذلــك منــح الجنســية

ناثــًا(  مكانيــة أن يــؤدي ذلــك إلــى تجنيــس األزواج )ذكــورًا واإ    الســورية لألطفــال العائديــن المولوديــن فــي الخــارج، مــع منحهــم وضعيــة اإلقامــة، واإ
تاحــة الفرصــة لجميــع العائديــن للحصــول علــى التســجيل والتوثيــق المدنــي، ومصادقــة الشــهادات العلميــة التــي تــم الحصــول    غيــر الســوريين(. واإ
   عليهــا فــي الخــارج، بتكاليــف معقولــة. ويجــب أن يشــير التوثيــق الصــادر عــن الجهــة المختصــة إلــى أن هــذه التغييــرات قــد تمــت المصادقــة عليهــا،

  أو إعادة إصدارها.
 

 • إعطــاء قيمــة ثبوتيــة مناســبة للوثائــق المدنيــة الصــادرة عــن جهــات غيــر حكوميــة، وللوثائــق التــي صــدرت فــي المناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرة 
   الحكومــة مــن قبــل أطــراف فاعلــة محلّيــة )علــى ســبيل المثــال، اإلشــهاد علــى الميــالد( ؛ واالعتــراف بالتوثيــق الشــرعي الصــادر عــن الســلطات 
   الســورية المختصــة.  وبالنســبة إلــى الذيــن ال يحملــون وثائــق ثبوتيــة، يجــب قبــول األشــكال األخــرى مــن األدلــة الثبوتيــة. كمــا يجــب االعتــراف

  بالوثائق الصادرة عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، أو عن المنظمات األخرى المفّوضة دوليًا بذلك. 

 • وجــود تدابيــر تشــريعية تســمح بإصــدار الوثائــق الضروريــة لتحديــد الهويــة، وتكويــن العائلــة، والجنســية. ومــن أجــل تجنــب وضعيــة انعــدام 
   الجنســية، يجــب اتخــاذ تدابيــر تشــريعية لضمــان أن الالجئيــن المولوديــن ألب أو ألم مــن حملــة الجنســية الســورية يعتبــرون مواطنيــن ســوريين،

صدار شهادات ميالد ألطفال الالجئين ممن ال يملكون مثل هذه الوثائق.    واإ

 • اعتــراف الحكومــة الســورية بمعادلــة الدرجــات والشــهادات األكاديميــة / المهنيــة المحترفــة / التدريــب المهنــي التــي تــم الحصــول عليهــا أثنــاء
  النزوح من قبل الحكومة السورية، حسب االقتضاء.  

 • قيــام الحكومــة بإعــداد آليــات كفــؤة ومتاحــة وميســورة التكلفــة لمعالجــة المســائل المتعلقــة بالســكن واألراضــي والممتلــكات مــع وجــود نصــوص
   حــول اســتعادة الممتلــكات والتعويــض عنهــا بمــا يتوافــق والقانــون الدولــي. كمــا يجــب االهتمــام، بشــكل خــاص، بحقــوق النســاء العائــدات الالتــي

  يرأسن أسرًا معيشية، وبحقوق الشاغلين الثانويين لممتلكات الالجئين.  

 • تمتــع العائديــن بحريــة الوصــول إلــى هيئــات إنفــاذ القانــون، والمحاكــم القانونيــة، والســلطات اإلداريــة المختصــة وغيرهــا مــن الكيانــات ذات 
  الصلة. 

 • ضمــان احتــرام المســؤولية الرقابيــة للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، والتــي تتضمــن ولكــن ال تقتصــر علــى رصــد مــدى 
عادة إدماج العائدين، وجميع التدخالت الهادفة إلى ضمان العودة بأمان وكرامة.    طواعية العودة، واإ

 • اتخــاذ كل مــن ســورية والــدول المضيفــة جميــع الخطــوات المناســبة لضمــان أمــن وســالمة موظفــي المفوضيــة وكل الكــوادر األخــرى المعنيــة
  بعملية العودة. 

 • ضمــان إزالــة / التأشــير علــى المناطــق المزروعــة )الملّوثــة( باأللغــام األرضيــة وغيرهــا مــن الذخائــر غيــر المنفجــرة علــى المســارات الرئيســية
عداد برامج للتوعية حول األلغام في المناطق المتأثرة بالنزاع.   للعودة وفي مناطق العودة. واإ

عــادة   • منــح المفوضيــة القــدرة علــى الوصــول بشــكل حــر ودون معّوقــات إلــى جميــع الالجئيــن والعائديــن بغــرض رصــد ظــروف االســتقبال واإ
   اإلدمــاج. وعلــى نحــو مماثــل، يجــب أن يتمتــع جميــع الالجئيــن والعائديــن، بصــرف النظــر عــن أماكــن وجودهــم، بمــا فــي ذلــك الموجــودون فــي 

  مراكز االحتجاز والسجون )بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب األحمر( بالقدرة على الوصول إلى المفوضية.
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االفتراضات التخطيطية، والموقف التشغيلي واألنشطة التشغيلية 

 المرحلة 1:
 

 المرحلة 1: االفتراضات التخطيطية 

 • الوضــع الراهــن. ال يــزال النــزاع يؤثــر علــى أجــزاء مــن البــالد، مــع اســتمرار احتماليــة المزيــد مــن التصعيــد، بينمــا ال تــزال مناطــق أخــرى تتمتــع 
  بالهدوء النسبي مقارنًة بالسنوات السابقة. 

ــرة نســبيًا، فمنهــم مــن يوفــر لنفــس المواصــالت ويلغــي التســجيل بتنظيــم ذاتــي )لبنــان والعــراق( أو ــى ســورية بأعــداد صغي ــون إل  • يعــود الالجئ
   بتنظيــم مــن الحكومــات المضيفــة )تركيــا واألردن(. وُتَعــدُّ بعــض عمليــات العــودة مؤقتــًة فقــط، حيــث يبحــث فيهــا العائــدون عــن أفــراد عائالتهــم، أو
   يحضــرون مناســبات عائليــة، أو يتفقــدون ممتلكاتهــم. بينمــا ُيضّطــر آخــرون للعــودة بســبب تدهــور الظــروف فــي الــدول الُمضيفــة. وال توجــد حوافــز

  محددة لإلعالن، عقب العودة، عن صفة )وضع أو مركز( العائد. 

 • فــي داخــل ســورية، تقــوم أعــداد كبيــرة مــن األشــخاص النازحيــن داخليــًا بالعــودة إلــى ديارهــم، وعلــى وجــه التحديــد، إلــى محافظــات حلــب،
   وحمــص، ودمشــق. غيــر أن هــؤالء النازحيــن يســتمّرون فــي حالــة نــزوح بســبب القتــال الدائــر. وبالنظــر إلــى القيــود المفروضــة علــى الحــدود، ســتبقى

  الغالبية العظمى من النازحين حديثًا داخل سورية. 

 • تقــوم الحكومــة الســورية بتعزيــز ســيطرتها بشــكل متزايــد. وال يــزال العديــد مــن المناطــق خاضعــًا لســيطرة أطــراف فاعلــة غيــر حكوميــة، بالرغــم
  من أّن هذه المناطق آخذة بالتّقلص بفعل العمليات العسكرية، وفي بعض المناطق، بفعل العمليات السياسية المحلية. 

 • تعتبــر هواجــس الحمايــة فــي مناطــق العــودة كبيــرًة بالنســبة إلــى العائديــن مــن األشــخاص النازحيــن داخليــًا، والالجئيــن العائديــن، والســكان
   المقيميــن. وُيَعــدُّ الخــوف مــن االنتقــام، والخدمــة العســكرية اإللزاميــة، والتدقيــق األمنــي، واالعتقــال التعســفي، والمحــددات المرتبطــة بحريــة الحركــة

  والتّنّقل ُمثّبطات )روادع( رئيسية للعودة.  

 • ُيَعــدُّ الدمــار الــذي لحــق بالممتلــكات والبنــى التحتيــة وتعطــل الخدمــات ضخمــًا. فاالفتقــار إلــى المــأوى فــي المناطــق األكثــر تضــررًا مــن النــزاع،
   وســبل كســب العيــش، واألمــن الغذائــي، والّتعّطــل العــام للخدمــات الحكوميــة )الصحيــة والتعليميــة( كّلهــا عوائــق كبــرى أمــام العــودة. كمــا ال تــزال

   المخاطــر المتعلقــة بالمتفجــرات تؤثــر علــى عــدد مرتفــع مــن المجتمعــات، ممــا يتســبب فــي الوفيــات واإلصابــات، وهــو يحــد أيضــًا مــن التســليم اآلمــن 
  للمساعدات اإلنسانية، ومن إمكانية الوصول إلى المزارع، باإلضافة إلى أّنه يحّد كذلك من إعادة تأهيل الخدمات والبنية التحتية.   

 • االحتياجــات إلــى الحصــول علــى الوثائــق المدنيــة، والصعوبــات فــي الحصــول عليهــا، والتأخيــرات فــي الحصــول علــى الوثائــق إلثبــات الحقــوق
   فــي الســكن واألراضــي والملكيــة، وقلــة آليــات التوصــل إلــى حلــول مــن أجــل التعويــض عــن تلــك الحقــوق أو اســتردادها ال تــزال عوائــق موجــودة 
   أمــام العــودة. وقــد ال يكــون لــدى األطفــال المولوديــن خــارج ســورية أيــة وثائــق معتــرف بهــا تخــص هويتهــم، أو تكوينهــم العائلــي، أو جنســيتهم، ممــا

  يعرضهم لمخاطر متفاقمة تتعلق بانعدام الجنسية.  

 • الوصــول إلــى األطــراف الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني، بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى مناطــق العــودة، ال يــزال مقيــدًا، ألســباب أمنيــة و / أو
   إداريــة، أو بســبب عــدم توفــر الظــروف المتعلقــة بتقديــم المســاعدات اإلنســانية علــى أســاس المبــادئ اإلنســانية، ممــا يحــد مــن القــدرة علــى رصــد

  عمليات العودة المنظمة ذاتيًا. 

 • فــي داخــل الــدول المضيفــة، عوامــل الّشــّد والجــذب التــي تؤثــر علــى قــرار الالجئيــن بالعــودة تتضمــن مــا يلــي: صعوبــة توفيــر الحمايــة، والظــروف 
   االقتصاديــة فــي مناطــق النــزوح، والضغــط الضمنــي و / أو الصريــح مــن قبــل الــدول المضيفــة، والرغبــة فــي العــودة إلــى الوطــن حتــى إن اقتضــى

   ذلــك مواجهــة تحديــات رئيســية فــي ســورية. وســتكون الضغوطــات علــى الالجئيــن مــن أجــل العــودة أكثــر بــروزًا ووضوحــًا فــي بعــض الــدول مقارنــًة 
  بدول أخرى. 
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االستراتيجية الشاملة للحماية والحلول
المعايير والحدود الدنيا المطلوبة لتوفير الحماية لعودة الالجئين إلى سورية 

المرحلة 1: الموقف التشغيلي للمفوضية وشركائها 

رشــاد الالجئيــن حــول تبعــات وضعهــم الّراهــن فــي الــدول المضيفــة للعــودة،  • تقتصــر أنشــطة المفوضيــة وشــركائها علــى ضمــان ُحســن اطــالع واإ
   وعلــى رصــد اتجاهــات العــودة والســمة الطوعيــة للعــودة، دون أي تحفيــز أو تشــجيع علــى العــودة، مــع القيــام فــي الوقــت ذاتــه بالمناصــرة ضــد أي 

  عودة باإلكراه. 

 • تســتطيع المفوضيــة، مــع ذلــك وبشــكل اســتثنائي، تيســير عــودة أفــراد أو مجموعــات صغيــرة )مــن حيــث تقديــم مســاعدة محــدودة(، علــى أســاس
   كل حالــة علــى حــدة، حيثمــا ُيعّبــر الالجئــون عــن رغبــة قويــة بالعــودة، وحيثمــا تطمئــنُّ المفوضيــة وتتأّكــد مــن الســمة الطوعيــة للعــودة، ومــن أن
   الالجئيــن مّطلعيــن جيــدًا )علــى كل األمــور(، وذلــك كلــه حتــى بالنســبة إلــى عودتهــم إلــى المناطــق التــي لــم تصبــح فيهــا الظــروف حتــى اآلن مؤاتيــة

  للعودة .  

• داخل سورية، إدماج الالجئين العائدين في البرامج اإلنسانية القائمة في مناطق العودة وتقديم المساعدات لهم حسب الحاجة. 

المرحلة 1: األنشطة 
 • التفاعــل مــع والســعي إلــى إقامــة شــراكات مــع الحكومــة الســورية والحكومــات المضيفــة بشــأن العــودة إلــى ســورية، مــع تحديــد الشــروط المطلوبــة

  لعمليات عودة مستدامة بأمان وكرامة، مع تعزيز المناصرة ضد عمليات العودة باإلكراه، في الوقت عينه. 

 • إيجــاد حيــز تنســيقي شــامل بيــن الــوكاالت: تشــكيل فــرق تنســيقية صغيــرة متعــددة الــوكاالت / المانحيــن حــول العــودة علــى المســتوى اإلقليمــي،
   وفــي الــدول المضيفــة، وذلــك كجــزء مــن التنســيق الحالــي للخطــة اإلقليميــة لالجئيــن ولتعزيــز قدرتهــم علــى مواجهــة األزمــات، ُترّكــز عملهــا علــى
عــداد رســائل مشــتركة لمناصــرة الحمايــة، ووضــع ُنهــوج مبنيــة علــى مبــادئ تجــاه عمليــات العــودة    تحليــل البيانــات حــول ديناميكيــات العــودة، واإ

  العفوية. 

 • توفيــر تحليــل للعــودة كخدمــة تنســيقية: زيــادة القــدرات فــي مجــال إدارة وتنســيق المعلومــات داخــل مكتــب مديــر المفوضيــة لمنطقــة الشــرق األوســط
   وشــمال أفريقيــا فــي عّمــان، مــع تعزيــز القــدرات علــى المســتوى الُقطــري، بقصــد تحليــل ديناميكيــات العــودة، جنبــًا إلــى جنــب مــع تحليــل المعلومــات

  التوصيفّية لاّلجئين، ونواياهم، وتحليل المعلومات المستقاة من الداخل السوري حول الظروف في أماكن العودة. 

 • رصــد الظــروف فــي مناطــق العــودة: تعزيــز الرصــد مــن قبــل مكتــب المفوضيــة فــي ســورية وعبــر الحــدود للظــروف فــي مناطــق العــودة؛ والســعي
  إلقامة شراكات مع الحكومات، ووكاالت األمم المتحدة الرئيسية، والمنظمات غير الحكومية بشأن جمع البيانات، وتجميعها، وتحليلها. 

 • تحليــل العوائــق والظــروف المتعلقــة بالعــودة: ضمــان التحليــل المســتمر للعوائــق أمــام العــودة وللظــروف الضروريــة للعــودة، مــع تحديــد اإلجــراءات
  الضرورية لمعالجتها. 

 • التفاعــل مــع مجتمعــات الالجئيــن: تعزيــز التواصــل مــع المجتمعــات فــي الــدول المضيفــة، وتكييــف المنتجــات المعلوماتيــة بدرجــة أكبــر تتــالءم 
  وجمهور الالجئين. ورصد عمليات العودة التلقائية، وتوفير االستشارة، والتحّقق من السمة الطوعية للعودة. 

 • تعزيــز البرامــج داخــل ســورية: مــن خــالل الشــراكات، توســيع البرامــج متعــددة القطاعــات الداعمــة لألشــخاص النازحيــن داخليــًا، وللعائديــن مــن 
   األشــخاص النازحيــن داخليــًا، وتحســين الظــروف فــي مناطــق العــودة المحتملــة. والســعي لشــمول الالجئيــن العائديــن بشــكل تلقائــي فــي البرامــج 
   اإلنســانية القائمــة، وتقديــم دعــم الحمايــة والمســاعدة المســتهدفة لألشــخاص ذوي االحتياجــات المحــّددة بعينهــا. ولــن تقــدم المفوضيــة طــرود )ُحــَزم( 

  عودة فردية لالجئين العائدين بشكل تلقائي أثناء هذه المرحلة. 

عــادة اإلدمــاج الُميّســرة: الّشــروع فــي إجــراء تقييمــات فنيــة حــول المعلومــات المطلوبــة للتخطيــط للعــودة الميســرة،  • التحضيــر لعمليــات العــودة واإ
   وتصميــم أطــر قانونيــة ُتهيــَكُل علــى أساســها العــودة الميســرة. وفــي نهايــة المطــاف، الشــروع تنفيــذ عمليــات تخطيــط منظمــة هيكليــًا تضــم أصحــاب
   المصلحــة الرئيســيين. وتشــجيع إجــراء نقاشــات مــع األطــراف الفاعلــة الّتنمويــة، والبنــك الدولــي حــول كيفيــة قيــام تدّخــالت الّتعافــي فــي مناطــق

يجاد الظروف للعودة المستدامة.    العودة الرئيسية المحتملة باإلزالة التدريجية للعوائق، واإ

 • تخفيــف حــّدة عوامــل الّشــد مــن خــالل جهــود الحمايــة والمســاعدة المتواصلــة والمعــززة فــي الــدول المضيفــة: مــن خــالل الشــراكات، إدامــة  
  ومناصرة زيادة الدعم للدول المضيفة- من قبل الدول والمانحين- لضمان تخفيف حّدة عوامل الّشّد نحو العودة قبل أوانها.
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االستراتيجية الشاملة للحماية والحلول
المعايير والحدود الدنيا المطلوبة لتوفير الحماية لعودة الالجئين إلى سورية 

ملخص سير العمل في المرحلة 1 )كانون الثاني / يناير 2017 – كانون الثاني / يناير 2018(

 • تــم إعــداد ملخــص للخطــة التشــغيلية مــن قبــل المفوضيــة والتشــارك فيهــا مــع المانحيــن، والــوكاالت، والشــركاء، وبعــض حكومــات الــدول المضيفــة
  في آذار / مارس 2017.  

• تواصل التفاعل مع المانحين، والسفراء على مستوى اإلدارة العامة، وعلى المستويين اإلقليمي والوطني. 

 • تمــت صياغــة إطــار قانونــي للمرحلــة )2( مــن قبــل المفوضيــة والتشــارك بــه مــع الحكومــة الســورية. ويحتــوي هــذا اإلطــار، الــذي يتضمــن إجــراءات 
  وقائية للحماية ذات صلة بجميع مراحل عودة الالجئين، على الحدود الدنيا لمستويات الحماية المماثلة لتلك الحدود المذكورة أعاله.  

 • ضمــن إطــار الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز قدرتهــم علــى مواجهــة األزمــات، تــم تشــكيل فــرق عاملــة ُتعنــى بالحلــول الدائمــة، فــي إطــار 
قليميــًا. فقــد تــم االتفــاق علــى الشــروط المرجعيــة، وتــم االنتهــاء مــن تحليــل جهــود المناصــرة     العمليــات الجــاري تنفيذهــا علــى المســتوى الوطنــي واإ

  واالتجاهات. وال تزال النقاشات مستمرًة لوضع هيكلية تنسيقية مالئمة داخل سورية.   

 • تــم إعــداد أوراق عمــل عــن المناصــرة مــن قبــل الفــرق العاملــة المعنيــة بالحلــول الدائمــة، كمــا تــم إعــداد أوراق عمــل أخــرى – ولكــن بشــكل مســتقل
   - مــن قبــل منظمــات غيــر حكوميــة، ومؤسســات بحثيــة، ومــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر؛ وهــذه األوراق كلهــا ُتشــدد علــى المبــادئ الرئيســية

  التي يجب أن توّجه عملية التخطيط للعودة. 

 • تــم تعزيــز الرصــد علــى الحــدود، ورصــد الطبيعــة الطوعيــة لعمليــات العــودة التلقائيــة الجاريــة، وتتبــع تنّقــالت الالجئيــن واألشــخاص النازحيــن
  داخليًا، وذلك في الدول المضيفة وداخل سورية. 

• تم إجراء مسوحات تعّرف النوايا بمشاركة الجئين في الدول الخمس. 

 • تــم إصــدار تحديثــات حــول الحلــول الدائمــة، بمــا فــي ذلــك اتجاهــات العــودة، ونوايــا الالجئيــن، مــن قبــل المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون 
  الالجئين. 

 • تــم عقــد ورشــات عمــل بشــأن التواصــل مــع المجتمعــات، مــن قبــل المفوضيــة وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن. وقــد تــم رصــد االحتياجــات مــن
  المعلومات الرئيسية بخصوص الالجئين في بعض الدول، ويتم تجميعها حاليُا في دول أخرى. 

 • تــم إجــراء بحثيــن حــول الســكن واألراضــي والممتلــكات، وحــول التوثيــق المدنــي، بشــكل مســتقل، وبدعــم مــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 
  لشؤون الالجئين. 

• تمت إعادة تنظيم وزيادة كل من عدد الموظفين، وهيكليات المكاتب والبرامج والقدرات بمكتب المفوضية في سورية.
 

الخطوات القادمة في المرحلة 1 )2018(

• بالعمل مع حكومات الدول المضيفة والشركاء، مواصلة جعل نقاشات مسألة العودة تندرج ضمن نهج شامل للحماية والحلول.

• توسيع نطاق التفاعل مع الحكومات المضيفة والحكومة السورية، وبالتحديد فيما يتعلق بالحدود الدنيا لمستويات الحماية. 

• توسيع نطاق تحليل العراقيل والشروط الضرورية للعودة، وتحديد اإلجراءات العملية الملموسة للتغلب على تلك العراقيل.  

 • توســيع نطــاق التنســيق حــول التخطيــط للعــودة فــي الــدول المضيفــة: ســتتضمن وظائــف الفريــق العامــل المعنــي بالحلــول الدائمــة، علــى المســتوى
   اإلقليمــي مــا يلــي: 1( االتفــاق علــى إطــار تخطيطــي )افتراضــات ومراحــل التخطيــط(؛ 2( االتفــاق علــى مبــادئ التفاعــل / الخطــوط الحمــراء؛ 3( 

  الشروع في التخطيط األساسي الطارئ والمشترك بين الوكاالت حول المرحلة 2 في المستقبل )ُمَكّون العودة(. 
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 • تعريــف التنســيق حــول التخطيــط للعــودة داخــل ســورية: االتفــاق مــع المنســق المقيــم / منســق الشــؤون اإلنســانية فــي ســورية، ومــع أصحــاب
  المصلحة على نظام تنسيق عمليات العودة المختص بحاالت عودة الالجئين إلى سورية.  

• تعزيز منتجات إدارة المعلومات ونظم الرصد بالشراكة مع حكومات الدول المضيفة وأصحاب المصلحة اآلخرين. 

 • تعزيــز التواصــل مــع المجتمعــات، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل النقاشــات الجماعيــة المرّكــزة، المنظمــة لبحــث النوايــا؛ والتوســع فــي التواصــل المجتمعــي 
  في الدول المضيفة؛ وتطوير منتجات معلوماتية حول الوضع في سورية بقصد تقديم االستشارة إلى الالجئين. 
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المرحلة 2 
المرحلة 2: االفتراضات الّتخطيطّية 

• يتم تقييم المعايير األربعة لالنتقال إلى المرحلة )2( )انظر الصفحة 9( بشكل إيجابي.
 

• وقد تتوفر هذه التطورات في بعض أجزاء من البالد قبل أخرى، مما يدل ضمنًا على أن العودة الميسرة تحدث في المناطق السابقة أواًل. 

 • ســتكون االحتياجــات اإلنســانية واحتياجــات إعــادة إدمــاج األشــخاص النازحيــن داخليــًا والمجتمعــات المســتقبلة لالجئيــن ضخمــًة، وســيتم
عــادة اإلدمــاج.     تلبيتهــا جزئيــًا فقــط مــن خــالل االســتجابة اإلنســانية، وســتحتاج جميــع الفئــات الســكانية إلــى دعــم إضافــي مــن الناحيــة اإلنســانية واإ
   فأعداد كبيرة من األشــخاص النازحين داخليًا ســتعود إلى منازلها في البداية، مما سيشــكل ضغطًا على الخدمات الُمنهكة أصاًل، وعلى القدرات

  الحكومية - المنهكة هي األخرى، على معالجة المسائل المتعلقة بالتوثيق المدني، والسكن واألراضي والممتلكات.   

ــة، ... وغيرهــا( محــدودًة، وذلــك ســيؤثر علــى تنفيــذ برامــج العــودة ــر الحكومي ــن )المنظمــات غي ــن والوطنيي ــدرات الشــركاء الدوليي  • ســتكون ق
عــادة اإلدمــاج. وســتواصل الحكومــة الســورية تنظيــم تواجــد وبرامــج وكاالت العــون )المســاعدات(. ويوجــد لــدى الشــركاء الوطنييــن فجــوات علــى     واإ

  صعيد القدرات التنفيذية.  

• المزيد من التفاعل من قبل المؤسسات المالية الدولية، والمانحين التنمويين، والشركاء، واألطراف الفاعلة كلما استقر في الوضع. 

 • وحتــى مــع حــدوث مســتجدات إيجابيــة، لــن تكــون الظــروف فــي مناطــق العــودة مؤاتيــًة بالكامــل للعــودة المســتدامة. حيــث ســتبقى بعــض هواجــس
  الحماية في مناطق العودة قائمًة. كما سيبقى الدمار واسع النطاق للممتلكات والبنية التحتية، ومحدودية الخدمات عوامل مثبطة للعودة. 

• ستتزايد الضغوط في الدول المضيفة على الالجئين لكي يعودوا، ولكنها لن تتفوق على مثبطات العودة. 

ــة 2. وبالتالــي، سيســتمرُّ تقديــم الدعــم إلــى الــدول المضيفــة، ــدول المضيفــة فــي نهايــة المرحل  • قــد تبقــى غالبيــة الالجئيــن، مــع ذلــك، فــي ال
  باإلضافة إلى الحلول التي ُتشارك فيها الدول األخرى أمرًا ضروريًا.  

المرحلة 2: الموقف التشغيلي للمفوضية وشركائها 
ــة تيســير واســعة النطــاق للعــودة، مــع تنظيــم أو دعــم عمليــات العــودة المنظمــة حكوميــًا. وال تشــجع ــي عملي ــة والشــركاء ف  • ُتشــارك المفوضي

  المفوضية العودة، بشكل فعال، بل إنها تستجيب لطلبات الالجئين بالعودة. 

ــم االستشــارة حــول تبعــات العــودة، وحــول الظــروف فــي مناطــق العــودة. كمــا ســتزيد المفوضيــة مســتوى رصــد عمليــات ــة تقدي  • ُتعــّزز المفوضي
  العودة، والسمة الطوعية للعودة. 

 • تُقــدم المفوضيــة والشــركاء المســاعدة لعمليــة العــودة والدعــم إلعــادة اإلدمــاج القانونــي واالجتماعــي واالقتصــادي للعائديــن بنــاًء على االحتياجات- 
  وبطريقة تتسق مع المساعدات المقدمة للفئات السكانية األخرى، بمن فيهم العائدون من النازحين داخليًا. 

المرحلة 2: األنشطة 
ــة، مــع الحكومــات والمجتمعــات، لتقــام علــى أساســها هيكلــة عمليــة العــودة، وتوفيــر ــات الثالثي ــل االتفاقي ــودة، مث ــة للع ــد األطــر القانوني  • تحدي

  إجراءات وقائية كافية لحماية الالجئين عند العودة. 

 • تأســيس عمليــة عــودة متينــة، مــن خــالل إقامــة الشــراكات: تقديــم الدعــم الفنــي وعلــى صعيــد القــدرات إلــى حكومــات الــدول المضيفــة والحكومــة 
   الســورية بخصــوص عمليــة العــودة؛ وتتضمــن خيــارات الدعــم هــذه التدريــب، والتزويــد بالــكادر، ودعــم البنيــة التحتيــة لعمليــة العــودة، والنقــل،
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   والمســاعدات علــى أســاس االحتياجــات. ثــم إقامــة شــراكات مــع وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة المتخّصصــة كلهــا، بمــا فــي
   ذلــك الشــراكات بشــأن نقــل األشــخاص ذوي االحتياجــات المحــددة بعينهــا، ونظــم اإلحالــة داخــل ســورية، وطــرود )ُحــَزم( مســاعدات العائديــن ورصــد 

  العائدين. 

 • تأســيس نظــم الحمايــة ورصــد العــودة فــي الــدول المضيفــة، خــالل عمليــة العــودة، وفــي أماكــن العــودة داخــل ســورية بهــدف ضمــان اســتيفاء معاييــر
  الحماية، والتحسين المستمر للتصميم التشغيلي. 

عــادة التأهيــل داخــل ســورية، بالتناغــم مــع المســاعدات المقدمــة إلــى األشــخاص النازحيــن  • مناصــرة شــمول العائديــن فــي برامــج إعــادة اإلدمــاج واإ
لى العائدين من األشخاص النازحين داخليًا، والمجتمعات المستقبلة لهم.    داخليًا، واإ

 • التفاعــل مباشــرة، ومــن خــالل الشــركاء حــول األنشــطة األوليــة إلعــادة اإلدمــاج، مــع التركيــز علــى مجــاالت محــددة، بمــا فــي ذلــك المــأوى، 
   والبنيــة التحتيــة االجتماعيــة، والمســاعدات األساســية، والتوثيــق المدنــي وخدمــات الحمايــة - بمــا فــي ذلــك تقديــم االستشــارات القانونيــة، ودعــم 
   األشــخاص ذوي االحتياجــات المحــددة بعينهــا، ودعــم ســبل كســب العيــش، والحشــد المجتمعــي. وتوســيع نطــاق / تعديــل شــبكة المفوضيــة الســامية

  لألمم المتحدة لشؤون الالجئين داخل سورية، المؤّلفة من المراكز المجتمعية، والوحدات المتنقلة / متطوعي التواصل والتوعية. 

 • ضمــان توفــر القــدرات الكافيــة لــدى مكاتــب وكــوارد المفوضيــة فــي كل مــن الــدول المضيفــة وفــي الداخــل الســوري لتوجيههــا نحــو برامــج العــودة 
عــادة اإلدمــاج، مــع ضمــان توفيــر قــدرات كافيــة لالســتمرار فــي تقديــم المســاعدات لاّلجئيــن، ولعمليــات النــزوح الداخلــي، وعمليــات الحلــول    واإ

  الدائمة. 


