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اســتقصاءات تصــّورات ونوايــا 1 مــن  الخامســة  الجولــة 
العــودة بشــأن  الســوريين  الالجئيــن 

من الالجئین السوریین
یأملون في العودة یوماً ما

یأملون في العودة، ولكنھم
ال یعتزمون العودة خالل

االثني عشر (12) شھراً التالیة

نوایا الالجئین السوریین في العودة إلى سوریا
خالل السنة القادمة قد تتغّیر رھناً بما یلي: ي

ثالثاً: الحصول على المأوى

أوالً: السالمة واألمن

ثاًنیاً: فرص كسب العیش

 رابعاً: الحصول على الخدمات األساسیة

لم یحسموا أمرھم
بشأن العودة 

٪٥,٥
ال یأملون في العودة
٪۱۹٫۳

 من المستطلعة آراؤھم
 غیر المستعدین للعودة

 یعتزمون البقاء في
البلدان الُمضیفة

 من المستطلعة آراؤھم
 غیر المستعدین للعودة

 ینظرون في مسألة
االنتقال إلى بلد ثالث

 ُیعتبر االفتقار إلى السالمة البدنیة، التي ُیمكن الّتنّبؤ
 بھا واستدامتھا في سوریا، العامل الرئیس الذي یؤّثر
 على خطط الالجئین في المستقبل. فقد أبرز الالجئون
 حالة العنف غیر الّتمییزي أو مخاطر االنتقام الموّجھ

كعقبات أساسیة تواجھ العودة إلى سوریا

 كان الحصول على، أو االفتقار إلى فرص كسب
 العیش، یعتبر أحد العوامل الحاسمة التي تؤّثر على

قرارات العودة إلى سوریا

 ۲٦ في المئة من الالجئین الذین ال یعتزمون العودة
 إلى سوریا خالل االثني عشراً (۱۲) التالیة أجابوا
 بأنھم ال یملكون سبیالً للحصول على المأوى في

سوریا

 ۱۷ في المئة من الالجئین الذین ال یعتزمون العودة
 إلى سوریا خالل االثني عشر شھراً (۱۲) التالیة

 أجابوا بأّنھم ال یملكون سبیالً للحصول على الخدمات
األساسیة داخل سوریا

٪۷٥٫۲

الوضع األمني

توفُّر الخدمات
األساسیة

توفُّر المأوى

اإلعفاء من
الخدمة العسكریة

فرص
 كسب العیش

٪٦۹٫۳ یعتزمون العودة خالل٥,۹٪ ي
االثني عشر (12) شھراً القادمة

٪۹۳
٪۷٥٪۲۰

٪۸۹

٪٥۱٪٤۹٪۲۲

٪۲٦

٪٤۸

 من المستجیبین (الُمْسَتْطَلَعِة
 آراُؤھم)، من الذین

 ُیخّططون للعودة إلى
 سوریا خالل اثني عشر

 (۱۲) شھراً، ذكروا بأّنھم
 ُیخّططون للعودة إلى

 موطنھم األصلي (مسقط
رأسھم)ظز

 من المستطلعة آراؤھم، من
 الذي یعتزمون العودة

 خالل اثني عشر (۱۲)
 شھراً، كان لدیھم أمالك

 سلیمة (غیر متضّررة) في
سوریا

 من المستطلعة آراؤھم، من
 الذین ُیخططون للعودة إلى

 سوریا خالل اثني عشر
 (۱۲) شھراً، كان لدیھم

 فرد واحد على األقل من
أفراد أُسرتھم في سوریا

 من المستطلعة آراؤھم، من
 الذین ُیخّططون للعودة إلى

 سوریا خالل اثني عشر (۱۲)
 شھراً، یعتقدون بأنھم یملكون
 معلومات كافیة عن المنطقة
 التي یعتزمون العودة إلیھا،

 بغرض البدء من جدید في
حیاتھم المعیشیة

 من المستطلعة آراؤھم، من الذین لم
 یحسموا أمرھم (المترّددین) بشأن

 خططھم للعودة إلى سوریا، وجدوا أنھ
 یتحّتم علیھم العودة إلى سوریا في زیارة

بعنوان: نذھب ونرى

 من الُمستطلعة آراؤھم، ممن لیس
 لدیھم أمٌل في العودة، كان لدیھم

 مساكن متضّررة بالكامل أو متضّررة
جزئیاً وال تصلح للسكن

 من المستطلعة آراؤھم، مّمن لیس
 لدیھم أمل في العودة لم یكن
 لدیھم أفراٌد من أَُسرھم في

سوریا

االحتیاجات الخمسة األعلى إلى المعلومات، التي
ورد ذكرھا، كانت عن:یب



23 اســتقصاءات تصــّورات ونوايــا  مــن  الخامســة  الجولــة 
العــودة بشــأن  الســوريين  الالجئيــن 

اســتقصاءات تصــّورات ونوايــا  مــن  الخامســة  الجولــة 
العــودة بشــأن  الســوريين  الالجئيــن 

ُيقــّدم هــذا التقريــر لمحــًة عامــة عــن النتائــج األساســية 
ونوايــا  تصــّورات  الســتقصاءات  الخامســة  للجولــة 
والتــي  ســوريا،  إلــى  العــودة  فــي  الســوريين  الالجئيــن 
لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة  أجرتهــا 
الالجئيــن فــي الفتــرة بيــن شــهر تشــرين الثانــي / نوفمبــر 
مــن  فبرايــر   / شــباط  شــهر  وبيــن  العــام 2018  مــن 
أجــرت  فقــد  الجولــة،  هــذه  وألغــراض   .2019 العــام 
المســحية(  الدراســات  أو  )المســوح  االســتقصاءات 
لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة  مكاتــُب 
الالجئيــن فــي كل مــن مصــر ولبنــان واألردن والعــراق. 
وبســبب الســياقات العملياتيــة )التشــغيلية أو التنفيذيــة( 
هــذه  فــي  تركيــا  فــي  المفوضيــة  مكتــب  ُيشــارك  لــم 
التجميــع  التقريــر  هــذا  نتائــُج  وُتمثّــل  االســتقصاءات. 
المشــاركَة  البلــدان  فــي  االســتقصاء  لنتائــج  التراكمــي 
فــي إجــراء االســتقصاءات. وقــد يكــون لفــرادى البلــدان 
مــن  التجميــع،  هــذا  عــن  ُمحــّددة  متنّوعــة  اختالفــات 
اســتقصاء  تقاريــر  خــالل  مــن  منهــا  الّتحقّــق  الُممكــن 

النوايــا لــكل بلــد علــى انفــراد. 

لقــد ُأجريــت هــذه االســتقصاءات ومــا زالــت ُتجــرى منــذ 
عــام 2017، بمعــدل مرتيــن فــي الســنة، بهــدف التأكــد 
ألصــوات  المركزيــة(  )أو  المحوريــة  األولويــات  مــن 
تفّهمهــم  ومســتوى  وهمومهــم؛  ونواياهــم  الالجئيــن، 
ديناميــات )محــّركات أو حراكّيــات( الماضــي والحاضــر 
والمســتقبل، علــى نحــو أفضــل، فيمــا يتعلّــق بالعــودة 
إلى ســوريا؛ وتقديم أدّلة ثبوتية أساســّية تســاند عمليات 
تــم الوصــول، حتــى اآلن،  التخطيــط والبرمجــة. وقــد 
إلــى مــا يزيــد عــن 13,000 الجــئ ســوري، مــن خــالل 

حــوارات منظَّمــة هيكليــًا، اســتطالعًا لنواياهــم. 

1- تَأْمــُل غالبيــُة الالجئيــن الســوريين فــي العــودة إلــى 
ســوريا يومــا مــا

المئــة  فــي   75 نســبة  بــأن  االســتقصاء  نتائــج  ُتشــيُر 
مــن الالجئيــن الســوريين، فــي المتوســط علــى المســتوى 
اإلقليمــي، فــي البلــدان األربعــة، تأمــل فــي العــودة إلــى 
الســوريين  الالجئيــن  نســبة  وترتفــع  مــا.  يومــًا  ســوريا 
مــا  العــودة يومــًا  فــي  يأملــون  الذيــن  لبنــان، مــن  فــي 
إلــى ســوريا، لتصــل إلــى 86%. ومــع أّن هــذه النتيجــة 
مماثلة لنتائج االســتقصاء الســابق، إال أّنه من الممكن 
الذيــن  الالجئيــن  لــدى  متزايــد  اّتجــاه  وجــود  مالحظــة 
يأملــون فــي العــودة إلــى ســوريا، بالمقارنــة مــع الســنتين 
األخيرتيــن. وهــذا ُيشــيُر إلــى أّن العــودة الطوعيــة بأمــان 
وكرامــة تبقــى، فــي الوقــت الراهــن، هــي الحــّل الدائــم 

المفّضــل لــدى الالجئيــن الســوريين. 

2- ال تعتــزم غالبيــة الالجئيــن الســوريين العــودة خــالل 
االثنــي عشــر )12( شــهرًا القادمــة

مــن  المئــة  فــي   75 أن  وجــد  االســتقصاء  أّن  مــع 
الالجئيــن الســوريين قــد أعربــوا عــن رغبتهــم فــي العــودة 
إلــى ســوريا عنــد نقطــة مــا مــن الزمــان، إال أنــه وجــد 
يعتزمــون  ال  الســوريين  الالجئيــن  معظــم  بــأن  أيضــًا 
القادمــة.  شــهرًا   )12( عشــر  االثنــي  خــالل  العــودة 
مجمــوع  مــن  فقــط  المئــة  فــي   5,9 نســبة  وذكــرت 
الالجئيــن الُمســتطلعة آراؤهــم بأّنهــم ُيخططــون للعــودة 
خــالل ذلــك اإلطــار الزمنــي. وفــي الوقــت ذاتــه، فــإن 
حوالــي 69 فــي المئــة مــن الالجئيــن، الذيــن يأملــون 
فــي العــودة إلــى ســوريا يومــًا مــا، ال ُيخّططــون للعــودة 
إليهــا فــي غضــون االثنــي عشــر )12( شــهرًا القادمــة. 
أمرهــم  يحســم  قــرار  دون  مــن  الالجئيــن  بقيــة  وتظــلُّ 
بشــأن العــودة إلــى ســوريا، أو ليــس لديهــم أمــل فــي )ال 

ُيعّلقــون أمــاًل علــى( العــودة إلــى ســوريا. 

علــى  والحصــول  العيــش،  كســب  وســبل  3- األمــن، 
األساســية  الهمــوم  بيــن  مــن  األساســية  الخدمــات 

الســوريين الالجئيــن  أوســاط  فــي  تنتشــر  التــي 

عندمــا ُســئل الســوريون عــن المحــرِّكات األساســية التــي 
تؤثّــر فــي تفكيــر الالجئيــن بشــأن العــودة إلــى ســوريا، 
مجــاالت عريضــة:  أربعــة  الوجــود  حّيــز  إلــى  بــرزت 
1( الســالمة واألمــن. 2( فــرص كســب العيــش. 3( 
الحصــول علــى المــأوى. 4( الحصــول علــى الخدمــات 
األساســية. وكانــت هــذه هــي العوامــل التــي جــاءت فــي 
المرتبــة األولــى، بصــورة جوهريــة، فــي أوســاط جميــع 
عــن  النظــر  بصــرف  آراؤهــم،  الُمســتطلعة  الالجئيــن 
هــذه  أن  المهــم  ومــن  الراهنــة.  المرحلــة  فــي  نواياهــم 
ــّد فيهــا  العوامــل تشــير أيضــًا إلــى المجــاالت التــي ال ُب
مــن إزالــة العقبــات التــي تعتــرض ســبيل العــودة إلــى 

ســوريا، لكــي تتغّيــر نوايــا هــؤالء الالجئيــن. 

النتائج األساسيةمقدمة

لين أعداد الالجئين السوريين المسجَّ

أفــكارًا  ومــع أن هــذه االســتقصاءات ُيمكــن أن ُتوفّــر 
متبّصــرة قيَّمــًة، وأنهــا ُتعتبــر أداًة مفيــدة لجمــع البيانــات 
والّتوصــل إلــى بعــض النتائــج، إال أّنهــا تنطــوي علــى 
مواطــن قصــور، تشــمل مــا يفيــد بــأن انعكاســات نوايــا 
وُيمكــن  فقــط،  محــّددة  زمنيــة  نقطــة  تمثّــل  الالجئيــن 
بنطــاق  رهنــًا  االنعكاســات  هــذه  تتغّيــر  أن  بالتالــي 

العوامــل.  مــن  عريــض 

نواياهــم  بشــأن  الالجئيــن  ومالحظــات  آراء  وتعتبــر 
العملياتــي  التخطيــط  فــي  حاســمًا  عامــاًل  المســتقبلية 
التنفيــذي. فاالســتقصاءات المماثلــة لهــذا االســتقصاء 
تعتبر واحدًة من عديد آليات جمع اآلراء، التي نّفذتها 
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 
لقيــاس نوايــا الالجئيــن وطموحاتهــم، إلــى جانــب آليــات 
ُأخــرى، تضــمُّ فيمــا بينهــا النقاشــات الجماعيــة المرّكــزة، 
ســداء  الشــخصية، واإ الفرديــة، والمقابــالت  والتقييمــات 
ومواقــع  واالســتقبال،  التســجيل  مراكــز  فــي  المشــورة 
المشــاريع، وبعثــات الرصــد المعنيــة بالحــدود والحمايــة، 
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هل تأمل في العودة إلى سوريا يومًا ما؟ 

اتجاه “األمل في العودة”
اإلجابات من تشرين الثاني / نوفمبر 2017 إلى شباط / فبراير 2019 

البيانات مأخوذة من الموقع اإللكتروني:
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فــي أواخــر العــام 2017، إلــى 5,5 فــي المئــة فقــط 

فــي االســتقصاء الحالــي.

من الالجئین السوریین
یأملون في العودة یوماً ما

یأملون في العودة، ولكنھم
ال یعتزمون العودة خالل

االثني عشر (12) شھراً التالیة

نوایا الالجئین السوریین في العودة إلى سوریا
خالل السنة القادمة قد تتغّیر رھناً بما یلي: ي

ثالثاً: الحصول على المأوى

أوالً: السالمة واألمن

ثاًنیاً: فرص كسب العیش

 رابعاً: الحصول على الخدمات األساسیة

لم یحسموا أمرھم
بشأن العودة 

٪٥,٥
ال یأملون في العودة
٪۱۹٫۳

 من المستطلعة آراؤھم
 غیر المستعدین للعودة

 یعتزمون البقاء في
البلدان الُمضیفة

 من المستطلعة آراؤھم
 غیر المستعدین للعودة

 ینظرون في مسألة
االنتقال إلى بلد ثالث

 ُیعتبر االفتقار إلى السالمة البدنیة، التي ُیمكن الّتنّبؤ
 بھا واستدامتھا في سوریا، العامل الرئیس الذي یؤّثر
 على خطط الالجئین في المستقبل. فقد أبرز الالجئون
 حالة العنف غیر الّتمییزي أو مخاطر االنتقام الموّجھ

كعقبات أساسیة تواجھ العودة إلى سوریا

 كان الحصول على، أو االفتقار إلى فرص كسب
 العیش، یعتبر أحد العوامل الحاسمة التي تؤّثر على

قرارات العودة إلى سوریا

 ۲٦ في المئة من الالجئین الذین ال یعتزمون العودة
 إلى سوریا خالل االثني عشراً (۱۲) التالیة أجابوا
 بأنھم ال یملكون سبیالً للحصول على المأوى في

سوریا

 ۱۷ في المئة من الالجئین الذین ال یعتزمون العودة
 إلى سوریا خالل االثني عشر شھراً (۱۲) التالیة

 أجابوا بأّنھم ال یملكون سبیالً للحصول على الخدمات
األساسیة داخل سوریا

٪۷٥٫۲

الوضع األمني

توفُّر الخدمات
األساسیة

توفُّر المأوى

اإلعفاء من
الخدمة العسكریة

فرص
 كسب العیش

٪٦۹٫۳ یعتزمون العودة خالل٥,۹٪ ي
االثني عشر (12) شھراً القادمة

٪۹۳
٪۷٥٪۲۰

٪۸۹

٪٥۱٪٤۹٪۲۲

٪۲٦

٪٤۸

 من المستجیبین (الُمْسَتْطَلَعِة
 آراُؤھم)، من الذین

 ُیخّططون للعودة إلى
 سوریا خالل اثني عشر

 (۱۲) شھراً، ذكروا بأّنھم
 ُیخّططون للعودة إلى

 موطنھم األصلي (مسقط
رأسھم)ظز

 من المستطلعة آراؤھم، من
 الذي یعتزمون العودة

 خالل اثني عشر (۱۲)
 شھراً، كان لدیھم أمالك

 سلیمة (غیر متضّررة) في
سوریا

 من المستطلعة آراؤھم، من
 الذین ُیخططون للعودة إلى

 سوریا خالل اثني عشر
 (۱۲) شھراً، كان لدیھم

 فرد واحد على األقل من
أفراد أُسرتھم في سوریا

 من المستطلعة آراؤھم، من
 الذین ُیخّططون للعودة إلى

 سوریا خالل اثني عشر (۱۲)
 شھراً، یعتقدون بأنھم یملكون
 معلومات كافیة عن المنطقة
 التي یعتزمون العودة إلیھا،

 بغرض البدء من جدید في
حیاتھم المعیشیة

 من المستطلعة آراؤھم، من الذین لم
 یحسموا أمرھم (المترّددین) بشأن

 خططھم للعودة إلى سوریا، وجدوا أنھ
 یتحّتم علیھم العودة إلى سوریا في زیارة

بعنوان: نذھب ونرى

 من الُمستطلعة آراؤھم، ممن لیس
 لدیھم أمٌل في العودة، كان لدیھم

 مساكن متضّررة بالكامل أو متضّررة
جزئیاً وال تصلح للسكن

 من المستطلعة آراؤھم، مّمن لیس
 لدیھم أمل في العودة لم یكن
 لدیھم أفراٌد من أَُسرھم في

سوریا

االحتیاجات الخمسة األعلى إلى المعلومات، التي
ورد ذكرھا، كانت عن:یب
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 لدیھم أمل في العودة لم یكن
 لدیھم أفراٌد من أَُسرھم في

سوریا

االحتیاجات الخمسة األعلى إلى المعلومات، التي
ورد ذكرھا، كانت عن:یب

من الالجئین السوریین%75,2
یأملون في العودة یوماً ما

یأملون في العودة، ولكنھم
ال یعتزمون العودة خالل

االثني عشر (12) شھراً التالیة

نوایا الالجئین السوریین في العودة إلى سوریا
خالل السنة القادمة قد تتغّیر رھناً بما یلي: ي

ثالثاً: الحصول على المأوى

أوالً: السالمة واألمن

ثاًنیاً: فرص كسب العیش

 رابعاً: الحصول على الخدمات األساسیة

لم یحسموا أمرھم
بشأن العودة 

٪٥,٥
ال یأملون في العودة
٪۱۹٫۳

 من المستطلعة آراؤھم
 غیر المستعدین للعودة

 یعتزمون البقاء في
البلدان الُمضیفة

 من المستطلعة آراؤھم
 غیر المستعدین للعودة

 ینظرون في مسألة
االنتقال إلى بلد ثالث

 ُیعتبر االفتقار إلى السالمة البدنیة، التي ُیمكن الّتنّبؤ
 بھا واستدامتھا في سوریا، العامل الرئیس الذي یؤّثر
 على خطط الالجئین في المستقبل. فقد أبرز الالجئون
 حالة العنف غیر الّتمییزي أو مخاطر االنتقام الموّجھ

كعقبات أساسیة تواجھ العودة إلى سوریا

 كان الحصول على، أو االفتقار إلى فرص كسب
 العیش، یعتبر أحد العوامل الحاسمة التي تؤّثر على

قرارات العودة إلى سوریا

 ۲٦ في المئة من الالجئین الذین ال یعتزمون العودة
 إلى سوریا خالل االثني عشراً (۱۲) التالیة أجابوا
 بأنھم ال یملكون سبیالً للحصول على المأوى في

سوریا

 ۱۷ في المئة من الالجئین الذین ال یعتزمون العودة
 إلى سوریا خالل االثني عشر شھراً (۱۲) التالیة

 أجابوا بأّنھم ال یملكون سبیالً للحصول على الخدمات
األساسیة داخل سوریا

٪۷٥٫۲

الوضع األمني

توفُّر الخدمات
األساسیة

توفُّر المأوى

اإلعفاء من
الخدمة العسكریة

فرص
 كسب العیش

٪٦۹٫۳ یعتزمون العودة خالل٥,۹٪ ي
االثني عشر (12) شھراً القادمة

٪۹۳
٪۷٥٪۲۰

٪۸۹

٪٥۱٪٤۹٪۲۲

٪۲٦

٪٤۸

 من المستجیبین (الُمْسَتْطَلَعِة
 آراُؤھم)، من الذین

 ُیخّططون للعودة إلى
 سوریا خالل اثني عشر

 (۱۲) شھراً، ذكروا بأّنھم
 ُیخّططون للعودة إلى

 موطنھم األصلي (مسقط
رأسھم)ظز

 من المستطلعة آراؤھم، من
 الذي یعتزمون العودة

 خالل اثني عشر (۱۲)
 شھراً، كان لدیھم أمالك

 سلیمة (غیر متضّررة) في
سوریا

 من المستطلعة آراؤھم، من
 الذین ُیخططون للعودة إلى

 سوریا خالل اثني عشر
 (۱۲) شھراً، كان لدیھم

 فرد واحد على األقل من
أفراد أُسرتھم في سوریا

 من المستطلعة آراؤھم، من
 الذین ُیخّططون للعودة إلى

 سوریا خالل اثني عشر (۱۲)
 شھراً، یعتقدون بأنھم یملكون
 معلومات كافیة عن المنطقة
 التي یعتزمون العودة إلیھا،

 بغرض البدء من جدید في
حیاتھم المعیشیة

 من المستطلعة آراؤھم، من الذین لم
 یحسموا أمرھم (المترّددین) بشأن

 خططھم للعودة إلى سوریا، وجدوا أنھ
 یتحّتم علیھم العودة إلى سوریا في زیارة

بعنوان: نذھب ونرى

 من الُمستطلعة آراؤھم، ممن لیس
 لدیھم أمٌل في العودة، كان لدیھم

 مساكن متضّررة بالكامل أو متضّررة
جزئیاً وال تصلح للسكن

 من المستطلعة آراؤھم، مّمن لیس
 لدیھم أمل في العودة لم یكن
 لدیھم أفراٌد من أَُسرھم في

سوریا

االحتیاجات الخمسة األعلى إلى المعلومات، التي
ورد ذكرھا، كانت عن:یب

https://data2.unhcr.org

الوضع األمني

الخدمات األساسية

المأوى

اإلعفاء من الخدمة 
العسكرية

فرص العمل 

ال يعرفون

تطبيق حكم القانون

يريدون معلومات عن 
عقاراتهم

يريدون معلومات عن 
منح العفو

يريدون معلومات عن 
التعليم
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تشرین الثاني ۲۰۱۸- شباط ۲۰۱۹آذار- حزیران ۲۰۱۸

٪۷۳
٪۸۳

٪۹٥

٪۲۱
٪۱۲

٪۳

٪٦٪٦٪۲
تشرین الثاني - كانون األول ۲۰۱۷

تشرین الثاني - كانون األول ۲۰۱۷

آذار- حزیران۲۰۱۸

آذار- حزیران ۲۰۱۸

تشرین الثاني ۲۰۱۸- شباط ۲۰۱۹

تشرین الثاني ۲۰۱۸- شباط ۲۰۱۹

األردنالعراق

لبنانمصر



45 اســتقصاءات تصــّورات ونوايــا  مــن  الخامســة  الجولــة 
العــودة بشــأن  الســوريين  الالجئيــن 

اســتقصاءات تصــّورات ونوايــا  مــن  الخامســة  الجولــة 
العــودة بشــأن  الســوريين  الالجئيــن 

إلــى أيــن ســيذهبون داخــل ســوريا؟ 93 فــي المئــة 
يعتزمــون العــودة إلــى مــكان المنشــأ )مســقط الــرأس(. 
أمــا المناطــق الخمــس التــي جــاءت فــي المرتبــة األولــى 
للعــودة التــي تــّم التخطيــط لهــا، فهــي: درعــا، منطقــة 
دمشــق، حمــص، وحلــب. وُتخّطــط نســبة 4 فــي المئــة 
فقــط منهــم للعــودة إلــى مــكان آخــر، فــي حيــن أن نســبة 

3 فــي المئــة منهــم لــم تحســم أمرهــا بعــد. 

 
استكشاف التخطيط للعودة

كانت أماكن المنشأ )مسقط الرأس( الخمسة التي تبّوأت المرتبة األولى لجميع الُمستطلعة آراؤهم )المستجيبين( على النحو التالي: 

درعــا، حمــص، حلــب، دمشــق، ريــف دمشــق وحمــاه. وبالنســبة إلــى أولئــك الذيــن ُيخّططــون للعــودة إلــى ســوريا خــالل االثنــي عشــر 
)12( شــهرًا القادمــة، تُبّيــن المعلومــات التاليــة إلــى أيــن ســيذهبون داخــل ســوريا، ومــع َمــن يعتزمــون الذهــاب إلــى ســوريا. وممــا ُيثيــر 

االهتمــام، أن مــكان المنشــأ ال يبــدو أن لــه أثــٌر علــى النّيــة فــي العــودة. 

َمــن ســيذهبون إلــى ســوريا؟  حوالــي 85  مــع 
فــي المئــة مــن الذيــن ُيخّططــون للعــودة خــالل االثنــي 
عشــر )12( شــهرًا القادمــة يعتزمــون العــودة مــع أفــراد 
ُأســرتهم )اأُلســرة المباشــرة واألســرة الممتــدة كالهمــا(. 
أمــا الذيــن ُيخططــون للعــودة منفرديــن، بصفــة رئيســية، 
يريــدون  أو  فعــاًل،  ســوريا  فــي  موجــودة  ُأســرة  فلديهــم 
التأكــد مــن الوضــع قبــل إحضــار ُأســرهم إلــى ســوريا. 
وُتشــير حوالــي نســبة 18 فــي المئــة، مــن أولئــك الذيــن 
ُيخططــون للعــودة منفرديــن خــالل االثنــي عشــر )12( 
شــهرًا القادمة، إلى أّنهم ســيعودون منفردين ألن ًأَســرهم 
ــد اللجــوء فــي الوقــت الحاضــر.  تريــد أن تبقــى فــي بل

تحــت  المشــاركة  البلــدان 
األضــواء

للنتائــج  تراكميــًا  تجميعــًا  التقريــر  هــذا  نتائــج  تمثّــل 
اإلقليميــة، وقــد يكــون لفــرادى البلــدان اختالفــات محــّددة 
لالســتقصاء  اإلقليميــة  النتائــج  مقارنــة  وعنــد  بعينهــا. 
التــي  لالســتقصاءات  اإلقليميــة  النتائــج  مــع  الحالــي 
ُأجريــت فــي األعــوام الســابقة، يّتضــح جلّيــًا بــأن النيــة 
فــي العــودة إلــى ســوريا تتقلَّــب فــي أوســاط مجتمعــات 
الالجئيــن الذيــن يعيشــون فــي بلــدان اللجــوء المختلفــة. 
فأثنــاء االســتقصاء الــذي ُأجــري فــي الفتــرة بيــن آذار 
مــارس – حزيــران / يونيــو 2018، ذكــرت نســبة   /
تزيــد عــن 6 فــي المئــة مــن الالجئيــن الســوريين فــي 
العــراق بأّنهــم كانــوا ُيخّططــون للعــودة إلــى ســوريا خــالل 
مــدة عــام، بينمــا أعربــت نســبة 2,1 فــي المئــة فقــط 
مــن الالجئيــن الُمســتطلعة آراؤهــم فــي العــراق فــي هــذا 
االســتقصاء عــن نيتهــا فــي العــودة إلــى ســوريا خــالل 

االثنــي عشــر شــهرًا القادمــة.

وقــد ازدادت النوايــا فــي العــودة إلــى ســوريا بالنســبة إلــى 
الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان مــن 3 فــي المئــة فــي 
آذار / مــارس 2018 إلــى 5 فــي المئــة فــي شــباط / 

فبرايــر 2019.

فــي  ســوريا  إلــى  العــودة  فــي  النوايــا  ُتظهــر  كذلــك 
أوســاط الالجئيــن الســوريين فــي األردن حــدوث زيــادة 
تشــرين األول /  إلــى  مــارس   / آذار  بيــن  الفتــرة  فــي 
أكتوبــر 2018، بينمــا كانــت النوايــا فــي العــودة فــي 
نفــس  أكتوبــر 2017 ضمــن   / األول  تشــرين  شــهر 
المــدى الــذي شــهدته فــي شــهر تشــرين الثانــي / نوفمبــر 
إلــى  مهيمنــة،  بصــورة  النوايــا،  هــذه  وترجــع   .2018
عوامــل ســياقية أساســية كانــت ســائدة فــي الوقــت الــذي 

االســتقصاءات.  فيــه  ُأجريــت 

وقــد بقيــت نوايــا الالجئيــن فــي مصــر مســتقرًة نســبيًا 
علــى مــدى الســنة والنصــف، بمتوســط بلــغ 4 فــي المئــة 

طــوال مــدة إجــراء االســتقصاءات. 

العودة مع اأُلسرة المكان المقصود للعودة

إذا كانوا يعودون منفردين، لماذا؟

درعا

حمص

حلب

دمشق

حماه

ريف دمشق

إدلب

الّرقة

دير الزور

الحسكة

السويداء

الالذقية

مع أفراد األسرة )المباشرة والممتدة( )85 %(

ألن ُأسرتي تريد البقاء في البلد الُمضيف )18 %(

وحدهم )9 %(

مع بعض أفراد األسرة )6 %(

ُأخرى )19 %(

أودُّ الّتحّقق من الوضع أواًل قبل أن ُأحضر ُأسرتي معي )26 %(

ُأسرتي موجودة في سوريا أصاًل )%36(

نعم
ال

ال أعلم

هل ُتخّطط للعودة إلى سوريا خالل العام القادم
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67 اســتقصاءات تصــّورات ونوايــا  مــن  الخامســة  الجولــة 
العــودة بشــأن  الســوريين  الالجئيــن 

اســتقصاءات تصــّورات ونوايــا  مــن  الخامســة  الجولــة 
العــودة بشــأن  الســوريين  الالجئيــن 

استكشاف نوايا العودة وُمحّركاتها
2- الالجئون الذين يأملون في العودة إلى سوريا يومًا ما 

ولكنهم ال ُيخّططون للعودة خالل االثني عشر )12( شهرًا القادمة
مــن أولئــك الذيــن اســُتطِلعت آراؤهــم فــي هــذه الجولــة 
األربعــة،  البلــدان  فــي  االســتقصاءات  مــن  الخامســة 
ُيمكــن تلخيــص الوضــع الراهــن فــي أربــع مجموعــات 
عريضــة النطــاق؛ وهــي: 1( أولئــك الالجئــون الذيــن 
يأملــون فــي العــودة إلــى ســوريا خــالل االثنــي عشــر 
)12( شــهرًا القادمــة )5,9 %(؛ 2( أولئــك الالجئــون 
الذيــن يأملــون فــي العــودة إلــى ســوريا يومــًا مــا، ولكــن 
ليــس فــي غضــون االثنــي عشــر )12( شــهرًا القادمــة 
)69,3 %(؛ 3( أولئــك الالجئــون الذيــن ال يأملــون فــي 
ســوريا )19,3  إلــى  للعــودة  ُيخّططــون  أو ال  العــودة 
أمرهــم  يحســموا  لــم  الذيــن  الالجئــون  أولئــك   )4 %(؛ 
 .)%  5,5( ســوريا  إلــى  العــودة  بشــأن  )المتــرّددون( 
ويستكشــف هــذا القســم األســباب والدوافــع والُمحــّركات 
لوجــود تلــك المجموعــات األربــع، فــي الوقــت الــذي يقــرُّ 
ــًا مــن المرونــة فــي تداخــل تلــك  ــْدرًا ُمعيَّن ــة َق فيــه أّن ثّم

المجموعــات مــع بعضهــا بعضــًا. 

 – )المســتجيبون(  آراؤهــم  الُمســتطلعة  أغلبيــة  تأمــل 
يومــًا  ســوريا  إلــى  العــودة  فــي   – المئــة  فــي   69,3
العــودة  الراهــن  الوقــت  فــي  يعتزمــون  مــا، ولكنهــم ال 
إليهــا خــالل االثنــي عشــر )12( شــهرًا القادمــة. فقــد 
ذكــر المســتجيبون فــي هــذه المجموعــة مــن الالجئيــن 
االفتقــار إلــى الســالمة واألمــن فــي ســوريا، ومحدوديــة 
الحصــول علــى فــرص كســب العيــش، ومحدوديــة أو 
عــدم إمكانيــة الحصــول علــى المــأوى كعوامــل أساســية 
بشــأن األســباب التــي تجعلهــم ال يعتزمــون العــودة إلــى 

ســوريا خــالل الســنة القادمــة. 

ومــن بيــن أولئــك الالجئيــن الذيــن ال يعتزمــون العــودة 
شــهرًا   )12( عشــر  االثنــي  مــدى  علــى  ســوريا  إلــى 
المئــة  فــي  يقــرُب مــن نســبة 75  مــا  القادمــة، يعتــزُم 
منهــم االســتمرار فــي البقــاء فــي البلــد المضيــف، و 20 
فــي المئــة يطمحــون فــي االنتقــال إلــى بلــد ثالــث، و 3 
فــي المئــة منهــم ســوف ينظــرون فــي مســألة العــودة إلــى 
ســوريا خــالل أكثــر مــن ســنة واحــدة، وأقــل مــن 1 فــي 

المئــة منهــم لــم يضعــوا بعــد أي خطــط للعــودة. 

مــكان  فــي  األمنــي  الوضــع  فــي  التَّحسُّــن  كان  وقــد 
المنشــأ / الُوجهــة المقصــودة المحتملــة الّســبب األكثــر 
ذكــرًا باعتبــاره السَّــبب الرئيــس الــذي مــن شــأنه أن يقــود 
النــاس إلــى إعــادة النظــر فــي خطــط العــودة لديهــم. 
وعــالوة علــى ذلــك، فقــد ُذكــرت أيضــًا آفــاق ُســُبل كســب 
مكانيــة الحصــول علــى األمــالك الشــخصية  العيــش واإ
تجعــل  قــد  التــي  األساســية  العوامــل  مــن  باعتبارهمــا 
الُمســتطلعة آراؤهــم مــن هــذه المجموعــة يعيــدون النظــر 
فــي نواياهــم بشــأن العــودة إلــى ســوريا فــي المســتقبل.

نســبة  أعربــت  آراؤهــم،  اســُتطلعت  الذيــن  جميــع  مــن 
5,9 فــي المئــة تقريبــًا منهــم عــن أملهــا أو عــن وجــود 
خطــط لديهــا للعــودة إلــى ســوريا خــالل االثنــي عشــر 
إيجابيــًا  كان رأيهــم  الذيــن  أمــا  القادمــة.  شــهرًا   )12(
ــًا للعــودة،  بشــأن العــودة، والذيــن يضعــون الخطــط فعلّي
فقــد ذكــروا بأنهــم يســتندون فــي قرارهــم إلــى العديــد مــن 
أدنــاه،  البيانــي  الرســم  فــي  ُمبيَّنــة  هــي  كمــا  العوامــل 
وذكــروا مــن هــذه العوامــل الّتحّســن فــي الوضــع األمنــي 
في مكان المنشأ )مسقط الرأس(، وجمع شمل اأُلسرة، 
وفــرص العمــل داخــل ســوريا. وممــا ُيثيــر االهتمــام، أّن 
المشــكالت أو الضغــوط فــي البلــدان الُمضيفــة لــم تكــن 
مــن بيــن األســباب التــي جــاءت فــي المرتبــة األولــى كمــا 
أبدوهــا، مــع أن بعــض الُمســتطلعة آراؤهــم تطرقــوا إلــى 

ذكــر تلــك المشــكالت والضغــوط. 

وحتــى فــي أوســاط أولئــك الالجئيــن الذيــن لديهــم خطــٌط 
همــوٌم  لديهــم  ظلّــت  فقــد  ســوريا،  إلــى  للعــودة  فعلّيــٌة 
)شــواغل، بواعــث قلــق( مهّمــة بشــأن الوضــع داخــل 
ســوريا. ومــن أكثــر الُهمــوم التــي ورد ذكرهــا تلــك التــي 
تتعلّــق بالســالمة واألمــن، ممــا ُيشــير إلــى أّن الســوريين 
مــع أّنهــم شــعروا بوجــود تحســينات كافيــة فــي الوضــع 
األمنــي لكــي يبــدؤوا بوضــع خطــط فعليــة للعــودة، إال 
أّن ثّمــة شــواغل لديهــم مــا زالــت باقيــة. وقــد تضّمنــت 
ســبل  علــى  الحصــول  محدوديــة  اأُلخــرى:  العوامــل 
كســب العيــش، واإلعفــاء مــن الخدمــة العســكرية. كذلــك 
ذكــر الُمســتطلعة آراؤهــم عــدم وجــود الحــل السياســي 
الكلــي للوضــع فــي ســوريا باعتبــاره أحــد بواعــث القلــق 

الُكبــرى.

1- الالجئــون الذيــن يأملــون فــي العــودة إلــى ســوريا خــالل االثنــي عشــر )12( شــهرًا 
القادمــة

إن لــم تكــن ُتخطــط للعــودة خــالل االثنــي عشــر 
)12( شــهرًا القادمــة، فمــا الــذي ســيجعلك تعيــد 

النظر في خطط العودة 

ــي )12(  ــزم العــودة خــالل االثن ــم تكــن تعت إن ل
ــك؟ شــهرًا القادمــة، فمــا هــي خططــك لذل

الهموم الرئيسية

أهّم األسباب الدافعة للعودة

 

تحسُّن الوضع األمني 

جمع الشمل مع اأُلسرة

وجود العمل في سوريا

ُأسرتي قّررت العودة

الحصول على الخدمات األساسية

األســرة تواجــه مشــكالت / ضغــوط 
فــي البلــد المضيــف

لم َيُعْد لدّي مّدخرات

الحصول على األمالك

الحصول على التعليم

عدم االلتحاق بالخدمة العسكرية

الهموم الرئيسية

الوضع األمني

الحصول على سبل كسب العيش

اإلعفاء من الخدمة العسكرية

الحصول على األمالك

الحصول على الخدمات األساسية

الحل السياسي

الحصول على التعليم

العفــو عنــي بســبب المغــادرة بطريقــة 
غيــر قانونيــة

الموارد الكافية

التجنيــد مــن جانــب أطــراف فاعلــة 
غيــر تابعــة للدولــة

الخدمة العسكرية

تحّسن الوضع األمني   
فرص كسب العيش  

الحصول على أمالكي   
الحصول على الخدمات األساسية  
عدم االلتحاق بالخدمة العسكرية  

ال شي    
الوصول إلى المدارس )التعليم( 

إيجاد الحّل السياسي
اإلعفاء من الخدمة العسكرية  
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في مرحلة إعادة التوطين في بلد ثالث

أفراد اأُلسرة ال يرغبون في العودة
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بصدد االنتقال إلى بلد ثالث

عدم المقدرة على العودة إلى البلد المضيف

بسبب ملّفي الشخصي

من الالجئین السوریین
یأملون في العودة یوماً ما

یأملون في العودة، ولكنھم
ال یعتزمون العودة خالل

االثني عشر (12) شھراً التالیة

نوایا الالجئین السوریین في العودة إلى سوریا
خالل السنة القادمة قد تتغّیر رھناً بما یلي: ي

ثالثاً: الحصول على المأوى

أوالً: السالمة واألمن

ثاًنیاً: فرص كسب العیش

 رابعاً: الحصول على الخدمات األساسیة

لم یحسموا أمرھم
بشأن العودة 

٪٥,٥
ال یأملون في العودة
٪۱۹٫۳

 من المستطلعة آراؤھم
 غیر المستعدین للعودة

 یعتزمون البقاء في
البلدان الُمضیفة

 من المستطلعة آراؤھم
 غیر المستعدین للعودة

 ینظرون في مسألة
االنتقال إلى بلد ثالث

 ُیعتبر االفتقار إلى السالمة البدنیة، التي ُیمكن الّتنّبؤ
 بھا واستدامتھا في سوریا، العامل الرئیس الذي یؤّثر
 على خطط الالجئین في المستقبل. فقد أبرز الالجئون
 حالة العنف غیر الّتمییزي أو مخاطر االنتقام الموّجھ

كعقبات أساسیة تواجھ العودة إلى سوریا

 كان الحصول على، أو االفتقار إلى فرص كسب
 العیش، یعتبر أحد العوامل الحاسمة التي تؤّثر على

قرارات العودة إلى سوریا

 ۲٦ في المئة من الالجئین الذین ال یعتزمون العودة
 إلى سوریا خالل االثني عشراً (۱۲) التالیة أجابوا
 بأنھم ال یملكون سبیالً للحصول على المأوى في

سوریا

 ۱۷ في المئة من الالجئین الذین ال یعتزمون العودة
 إلى سوریا خالل االثني عشر شھراً (۱۲) التالیة

 أجابوا بأّنھم ال یملكون سبیالً للحصول على الخدمات
األساسیة داخل سوریا

٪۷٥٫۲

الوضع األمني

توفُّر الخدمات
األساسیة

توفُّر المأوى

اإلعفاء من
الخدمة العسكریة

فرص
 كسب العیش

٪٦۹٫۳ یعتزمون العودة خالل٥,۹٪ ي
االثني عشر (12) شھراً القادمة

٪۹۳
٪۷٥٪۲۰

٪۸۹

٪٥۱٪٤۹٪۲۲

٪۲٦

٪٤۸

 من المستجیبین (الُمْسَتْطَلَعِة
 آراُؤھم)، من الذین

 ُیخّططون للعودة إلى
 سوریا خالل اثني عشر

 (۱۲) شھراً، ذكروا بأّنھم
 ُیخّططون للعودة إلى

 موطنھم األصلي (مسقط
رأسھم)ظز

 من المستطلعة آراؤھم، من
 الذي یعتزمون العودة

 خالل اثني عشر (۱۲)
 شھراً، كان لدیھم أمالك

 سلیمة (غیر متضّررة) في
سوریا

 من المستطلعة آراؤھم، من
 الذین ُیخططون للعودة إلى

 سوریا خالل اثني عشر
 (۱۲) شھراً، كان لدیھم

 فرد واحد على األقل من
أفراد أُسرتھم في سوریا

 من المستطلعة آراؤھم، من
 الذین ُیخّططون للعودة إلى

 سوریا خالل اثني عشر (۱۲)
 شھراً، یعتقدون بأنھم یملكون
 معلومات كافیة عن المنطقة
 التي یعتزمون العودة إلیھا،

 بغرض البدء من جدید في
حیاتھم المعیشیة

 من المستطلعة آراؤھم، من الذین لم
 یحسموا أمرھم (المترّددین) بشأن

 خططھم للعودة إلى سوریا، وجدوا أنھ
 یتحّتم علیھم العودة إلى سوریا في زیارة

بعنوان: نذھب ونرى

 من الُمستطلعة آراؤھم، ممن لیس
 لدیھم أمٌل في العودة، كان لدیھم

 مساكن متضّررة بالكامل أو متضّررة
جزئیاً وال تصلح للسكن

 من المستطلعة آراؤھم، مّمن لیس
 لدیھم أمل في العودة لم یكن
 لدیھم أفراٌد من أَُسرھم في

سوریا

االحتیاجات الخمسة األعلى إلى المعلومات، التي
ورد ذكرھا، كانت عن:یب
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٪٥۱٪٤۹٪۲۲

٪۲٦

٪٤۸

 من المستجیبین (الُمْسَتْطَلَعِة
 آراُؤھم)، من الذین

 ُیخّططون للعودة إلى
 سوریا خالل اثني عشر

 (۱۲) شھراً، ذكروا بأّنھم
 ُیخّططون للعودة إلى

 موطنھم األصلي (مسقط
رأسھم)ظز

 من المستطلعة آراؤھم، من
 الذي یعتزمون العودة

 خالل اثني عشر (۱۲)
 شھراً، كان لدیھم أمالك

 سلیمة (غیر متضّررة) في
سوریا

 من المستطلعة آراؤھم، من
 الذین ُیخططون للعودة إلى

 سوریا خالل اثني عشر
 (۱۲) شھراً، كان لدیھم

 فرد واحد على األقل من
أفراد أُسرتھم في سوریا

 من المستطلعة آراؤھم، من
 الذین ُیخّططون للعودة إلى

 سوریا خالل اثني عشر (۱۲)
 شھراً، یعتقدون بأنھم یملكون
 معلومات كافیة عن المنطقة
 التي یعتزمون العودة إلیھا،

 بغرض البدء من جدید في
حیاتھم المعیشیة

 من المستطلعة آراؤھم، من الذین لم
 یحسموا أمرھم (المترّددین) بشأن

 خططھم للعودة إلى سوریا، وجدوا أنھ
 یتحّتم علیھم العودة إلى سوریا في زیارة

بعنوان: نذھب ونرى

 من الُمستطلعة آراؤھم، ممن لیس
 لدیھم أمٌل في العودة، كان لدیھم

 مساكن متضّررة بالكامل أو متضّررة
جزئیاً وال تصلح للسكن

 من المستطلعة آراؤھم، مّمن لیس
 لدیھم أمل في العودة لم یكن
 لدیھم أفراٌد من أَُسرھم في

سوریا

االحتیاجات الخمسة األعلى إلى المعلومات، التي
ورد ذكرھا، كانت عن:یب

من الالجئین السوریین
یأملون في العودة یوماً ما

یأملون في العودة، ولكنھم
ال یعتزمون العودة خالل

االثني عشر (12) شھراً التالیة

نوایا الالجئین السوریین في العودة إلى سوریا
خالل السنة القادمة قد تتغّیر رھناً بما یلي: ي

ثالثاً: الحصول على المأوى

أوالً: السالمة واألمن

ثاًنیاً: فرص كسب العیش

 رابعاً: الحصول على الخدمات األساسیة

لم یحسموا أمرھم
بشأن العودة 

٪٥,٥
ال یأملون في العودة
٪۱۹٫۳

 من المستطلعة آراؤھم
 غیر المستعدین للعودة

 یعتزمون البقاء في
البلدان الُمضیفة

 من المستطلعة آراؤھم
 غیر المستعدین للعودة

 ینظرون في مسألة
االنتقال إلى بلد ثالث

 ُیعتبر االفتقار إلى السالمة البدنیة، التي ُیمكن الّتنّبؤ
 بھا واستدامتھا في سوریا، العامل الرئیس الذي یؤّثر
 على خطط الالجئین في المستقبل. فقد أبرز الالجئون
 حالة العنف غیر الّتمییزي أو مخاطر االنتقام الموّجھ

كعقبات أساسیة تواجھ العودة إلى سوریا

 كان الحصول على، أو االفتقار إلى فرص كسب
 العیش، یعتبر أحد العوامل الحاسمة التي تؤّثر على

قرارات العودة إلى سوریا

 ۲٦ في المئة من الالجئین الذین ال یعتزمون العودة
 إلى سوریا خالل االثني عشراً (۱۲) التالیة أجابوا
 بأنھم ال یملكون سبیالً للحصول على المأوى في

سوریا

 ۱۷ في المئة من الالجئین الذین ال یعتزمون العودة
 إلى سوریا خالل االثني عشر شھراً (۱۲) التالیة

 أجابوا بأّنھم ال یملكون سبیالً للحصول على الخدمات
األساسیة داخل سوریا

٪۷٥٫۲

الوضع األمني

توفُّر الخدمات
األساسیة

توفُّر المأوى

اإلعفاء من
الخدمة العسكریة

فرص
 كسب العیش

٪٦۹٫۳ یعتزمون العودة خالل٥,۹٪ ي
االثني عشر (12) شھراً القادمة

٪۹۳
٪۷٥٪۲۰

٪۸۹

٪٥۱٪٤۹٪۲۲

٪۲٦

٪٤۸

 من المستجیبین (الُمْسَتْطَلَعِة
 آراُؤھم)، من الذین

 ُیخّططون للعودة إلى
 سوریا خالل اثني عشر

 (۱۲) شھراً، ذكروا بأّنھم
 ُیخّططون للعودة إلى

 موطنھم األصلي (مسقط
رأسھم)ظز

 من المستطلعة آراؤھم، من
 الذي یعتزمون العودة

 خالل اثني عشر (۱۲)
 شھراً، كان لدیھم أمالك

 سلیمة (غیر متضّررة) في
سوریا

 من المستطلعة آراؤھم، من
 الذین ُیخططون للعودة إلى

 سوریا خالل اثني عشر
 (۱۲) شھراً، كان لدیھم

 فرد واحد على األقل من
أفراد أُسرتھم في سوریا

 من المستطلعة آراؤھم، من
 الذین ُیخّططون للعودة إلى

 سوریا خالل اثني عشر (۱۲)
 شھراً، یعتقدون بأنھم یملكون
 معلومات كافیة عن المنطقة
 التي یعتزمون العودة إلیھا،

 بغرض البدء من جدید في
حیاتھم المعیشیة

 من المستطلعة آراؤھم، من الذین لم
 یحسموا أمرھم (المترّددین) بشأن

 خططھم للعودة إلى سوریا، وجدوا أنھ
 یتحّتم علیھم العودة إلى سوریا في زیارة

بعنوان: نذھب ونرى

 من الُمستطلعة آراؤھم، ممن لیس
 لدیھم أمٌل في العودة، كان لدیھم

 مساكن متضّررة بالكامل أو متضّررة
جزئیاً وال تصلح للسكن

 من المستطلعة آراؤھم، مّمن لیس
 لدیھم أمل في العودة لم یكن
 لدیھم أفراٌد من أَُسرھم في

سوریا

االحتیاجات الخمسة األعلى إلى المعلومات، التي
ورد ذكرھا، كانت عن:یب

من الالجئین السوریین%75,2
یأملون في العودة یوماً ما

یأملون في العودة، ولكنھم
ال یعتزمون العودة خالل

االثني عشر (12) شھراً التالیة

نوایا الالجئین السوریین في العودة إلى سوریا
خالل السنة القادمة قد تتغّیر رھناً بما یلي: ي

ثالثاً: الحصول على المأوى

أوالً: السالمة واألمن

ثاًنیاً: فرص كسب العیش

 رابعاً: الحصول على الخدمات األساسیة

لم یحسموا أمرھم
بشأن العودة 

٪٥,٥
ال یأملون في العودة
٪۱۹٫۳

 من المستطلعة آراؤھم
 غیر المستعدین للعودة

 یعتزمون البقاء في
البلدان الُمضیفة

 من المستطلعة آراؤھم
 غیر المستعدین للعودة

 ینظرون في مسألة
االنتقال إلى بلد ثالث

 ُیعتبر االفتقار إلى السالمة البدنیة، التي ُیمكن الّتنّبؤ
 بھا واستدامتھا في سوریا، العامل الرئیس الذي یؤّثر
 على خطط الالجئین في المستقبل. فقد أبرز الالجئون
 حالة العنف غیر الّتمییزي أو مخاطر االنتقام الموّجھ

كعقبات أساسیة تواجھ العودة إلى سوریا

 كان الحصول على، أو االفتقار إلى فرص كسب
 العیش، یعتبر أحد العوامل الحاسمة التي تؤّثر على

قرارات العودة إلى سوریا

 ۲٦ في المئة من الالجئین الذین ال یعتزمون العودة
 إلى سوریا خالل االثني عشراً (۱۲) التالیة أجابوا
 بأنھم ال یملكون سبیالً للحصول على المأوى في

سوریا

 ۱۷ في المئة من الالجئین الذین ال یعتزمون العودة
 إلى سوریا خالل االثني عشر شھراً (۱۲) التالیة

 أجابوا بأّنھم ال یملكون سبیالً للحصول على الخدمات
األساسیة داخل سوریا

٪۷٥٫۲

الوضع األمني

توفُّر الخدمات
األساسیة

توفُّر المأوى

اإلعفاء من
الخدمة العسكریة

فرص
 كسب العیش

٪٦۹٫۳ یعتزمون العودة خالل٥,۹٪ ي
االثني عشر (12) شھراً القادمة

٪۹۳
٪۷٥٪۲۰

٪۸۹

٪٥۱٪٤۹٪۲۲

٪۲٦

٪٤۸

 من المستجیبین (الُمْسَتْطَلَعِة
 آراُؤھم)، من الذین

 ُیخّططون للعودة إلى
 سوریا خالل اثني عشر

 (۱۲) شھراً، ذكروا بأّنھم
 ُیخّططون للعودة إلى

 موطنھم األصلي (مسقط
رأسھم)ظز

 من المستطلعة آراؤھم، من
 الذي یعتزمون العودة

 خالل اثني عشر (۱۲)
 شھراً، كان لدیھم أمالك

 سلیمة (غیر متضّررة) في
سوریا

 من المستطلعة آراؤھم، من
 الذین ُیخططون للعودة إلى

 سوریا خالل اثني عشر
 (۱۲) شھراً، كان لدیھم

 فرد واحد على األقل من
أفراد أُسرتھم في سوریا

 من المستطلعة آراؤھم، من
 الذین ُیخّططون للعودة إلى

 سوریا خالل اثني عشر (۱۲)
 شھراً، یعتقدون بأنھم یملكون
 معلومات كافیة عن المنطقة
 التي یعتزمون العودة إلیھا،

 بغرض البدء من جدید في
حیاتھم المعیشیة

 من المستطلعة آراؤھم، من الذین لم
 یحسموا أمرھم (المترّددین) بشأن

 خططھم للعودة إلى سوریا، وجدوا أنھ
 یتحّتم علیھم العودة إلى سوریا في زیارة

بعنوان: نذھب ونرى

 من الُمستطلعة آراؤھم، ممن لیس
 لدیھم أمٌل في العودة، كان لدیھم

 مساكن متضّررة بالكامل أو متضّررة
جزئیاً وال تصلح للسكن

 من المستطلعة آراؤھم، مّمن لیس
 لدیھم أمل في العودة لم یكن
 لدیھم أفراٌد من أَُسرھم في

سوریا

االحتیاجات الخمسة األعلى إلى المعلومات، التي
ورد ذكرھا، كانت عن:یب



89 اســتقصاءات تصــّورات ونوايــا  مــن  الخامســة  الجولــة 
العــودة بشــأن  الســوريين  الالجئيــن 

اســتقصاءات تصــّورات ونوايــا  مــن  الخامســة  الجولــة 
العــودة بشــأن  الســوريين  الالجئيــن 

اســتمرَّ حوالــي 19,3 فــي المئــة مــن المســتطلعة آراؤهــم 
فــي االعتقــاد بأنهــم لــم ُيعّلقــوا أي أمــل علــى العــودة 
أماكــن  تدّمــرت  تقريبــًا  هــؤالء  فنصــف  ســوريا.  إلــى 
ســكناهم كليــًا أو جزئيــًا، وأصبحــت غيــر قابلــة لإلقامــة 
فيهــا. ومــن بــاب المقارنــة، ال ُيوجــد فــارٌق مهــمٌّ بشــأن 
الفئــات  إلــى  بالنســبة  الّســكن  لمقــّر  الّراهــن  الوضــع 
اأُلخــرى مجتمعــًة. وُتوّضــح هــذه النتيجــة الســبب وراء 
ظهــور إمكانيــة الحصــول علــى المــأوى كأحــد العوامــل 
األساســية في اّتخاذ قرار العودة بالنســبة إلى الالجئين 

الســوريين. 

وال يوجــد للربــع مــن المســتطلعة آراؤهــم تقريبــًا أفــراد مــن 
ُأســرهم فــي ســوريا، مقارنــًة مــع نســبة 12 فــي المئــة 
فــي المتوســط، بالنســبة إلــى أولئــك المترّدديــن )الذيــن 
لــم يحســموا قرارهــم بشــأن العــودة بعــد( / أو الذيــن ال 

يأملــون فــي العــودة / يخّططــون للعــودة.

الالجئيــن  لــدى  الرئيســة  لألســباب  بيــاٌن  يلــي  وفيمــا 
هــذه  وتأتــي  العــودة.  علــى  األمــل  يعقــدون  ال  الذيــن 

المضيفــة.  البلــدان  بيــن  نســبيًا  ُمتســقًة  األســباب 

3- الالجئون الذين ال يأملون في العودة المعلومة والمعرفة

الحصــوُل علــى المعلومــات أمــٌر بالــغ األهميــة لكــي 
بشــأن  مســتنير  قــرار  اّتخــاذ  مــن  الالجئــون  يتمّكــن 
خططهــم للعــودة. فحوالــي نصــف الالجئيــن الُمســتطلعة 
آراؤهــم يذكــرون بــأن لديهــم معلومــات كافيــة ُتمّكنهــم 
الوقــت عينــه،  وفــي  العــودة.  بشــأن  قــرار  اّتخــاذ  مــن 
فقــد أعربــت أغلبيــة الالجئيــن عــن حاجتهــم القويــة إلــى 
تلّقــي المزيــد مــن المعلومــات، بطريقــة دوريــة منتظمــة، 
مــن مصــادر موثــوق بهــا، وعلــى األخــص، المعلومــات 
المتعّلقــة بالوضــع األمنــي فــي مــكان المنشــأ، وَتوفّــر 

الخدمــات األساســية، ومرافــق اإليــواء.

مــن  عريــض  نطــاق  وجــود  االســتقصاُء  أظهــر  وقــد 
ممارســات تبــادل المعرفــة ومصــادر المعلومــات التــي 
يســتعملها الالجئــون فــي جمــع المعلومــات. وتســتمر 
المصــادر الرئيســة للمعلومــات فــي بقائهــا علــى حالهــا 
كمــا هــي: أفــراد اأُلســرة الواحــدة / المعــارف الشــخصية، 
وتشــمل أولئــك الذيــن عــادوا إلــى ســوريا، إلــى جانــب 

وســائل اإلعــالم التابعــة للدولــة. 

مــن  آراؤهــم  المســتطلعة  أّن  االهتمــام،  يثيــر  وممــا 
اإلعــالم  وســائط  ذكــر  إلــى  تطّرقــوا  قــد  الالجئيــن 
تأتــي  التــي  المعلومــات  مصــادر  كأحــد  االجتماعــي 
فــي المرتبــة األولــى. وحتّــى هــذه اللحظــة، ال يعتِبــر 
هــؤالء الالجئــون المنظمــات اإلنســانية مصــدرًا رئيســًا 

للمعلومــات.

هــل تشــعر بــأن لديــك معلومــات كافيــة لكــي تّتخــذ 
قــرارًا بشــأن نّيتــك فــي العــودة إلــى ســوريا

% 46 %48
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اأُلسرة
الوسائل اإلعالمية 

التابعة للدولة 
األصدقاء

المجتمع )المحلي(
وسائط اإلعالم 

االجتماعي
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1011 اســتقصاءات تصــّورات ونوايــا  مــن  الخامســة  الجولــة 
العــودة بشــأن  الســوريين  الالجئيــن 

اســتقصاءات تصــّورات ونوايــا  مــن  الخامســة  الجولــة 
العــودة بشــأن  الســوريين  الالجئيــن 

الخاتمة
يتمّثــل أحــُد األغــراض األساســية إلجــراء اســتقصاءات 
النوايــا فــي وضــع مــا ُيعّبــر عنــه الالجئــون مــن آراء فــي 
صميم النقاشــات التي ُتعقد بشــأن مســتقبلهم والتخطيط 
لــه. ويجــب أن ُيعتبــر الالجئــون الَحَكــَم األفضــل بشــأن 
الموعــد الــذي ُيمكنهــم فيــه العــودة إلــى ســوريا بســالمة 
وبكرامــة. ومــن المهــم أن ُيصغــي المجتمــع الدولــي إلــى 

الالجئيــن وأن يحتــرم خياراتهــم فــي العــودة.

ومــن الواضــح أّن أغلبيــًة مــن الســوريين يأملــون – فــي 
الوقــت الّراهــن – فــي العــودة إلــى ســوريا يومــًا مــا. بيــد 
أن مجموعــة أصغــر بكثيــر مــن تلــك األغلبيــة تعتــزم 
العــودة إلــى ســوريا خــالل االثنــي عشــر )12( شــهرًا 
القادمــة. وبالنســبة إلــى مــن تبقــى مــن هــذه المجموعــة، 
ســوف تكــون القــرارات مرهونــة بالعوامــل الســائدة فــي 
ســوريا، وهــذه تشــمل الســالمة واألمــن، وفــرص كســب 
علــى  والحصــول  المــأوى  علــى  والحصــول  العيــش، 
الخدمــات األساســية. ومــع أّن عــدد الالجئيــن الذيــن 
لــم يحســموا أمرهــم بشــأن العــودة آخــٌذ فــي االنخفــاض، 
إال أّن النســبة المئويــة للســوريين الذيــن ال يأملــون فــي 

العــودة تبقــى مســتقرًة نســبّيًا.   

تنفيــذ  إدامــة  أهميــة  علــى  النتائــج  هــذه  وُتشــّدد 
النــوع  فهــذا  والحلــول؛  للحمايــة  شــمولية  اســتراتيجية 
مــن االســتراتيجيات يســعى إلــى تحقيــق مــا يلــي: 1( 
دعــم عمليــة بنــاء قــدرات البلــد المضيــف علــى مواجهــة 
الالجئيــن  تمكيــن   )2 الصمــود(.  )علــى  األزمــات 
مــن االعتمــاد علــى الــذات. 3( الّتوّســع فــي إمكانيــة 
مســارات  وفــي  التوطيــن،  إعــادة  علــى  الحصــول 

 )4 و  ثالــث.  بلــد  إلــى  المؤديــة  اأُلخــرى  الســالمة 
التخطيــط للعــودة الطوعيــة، اآلمنــة والكريمــة، لالجئيــن 

لهــا.  الــالزم  الدعــم  وتوفيــر  الســوريين، 

البلــدان  بمســاندة  األمــر  فيــه  يتعلّــق  الــذي  وبالقــدر 
المضيفة والالجئين، فإّن البيانات التي يتّم جمعها من 
ــن المفّوضيــة  خــالل االســتقصاءات الكبيــرة الحجــم ُتمكِّ
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وشــركاءها 
بإدمــاج نوايــا، وهمــوم وتوّقعــات  القيــام جميعهــم  مــن 
واســتراتيجياتهم  خططهــم،  فــي  الســوريين  الالجئيــن 
ولبنــان  مصــر  فــي  والمســتقبلية  الحاليــة  وبرامجهــم 

والعــراق. واألردن 

كذلــك يؤكــد العــدد الكبيــر مــن الالجئيــن، الذيــن يعربــون 
عــن نــوٍع مــن األمــل فــي العــودة إلــى ســوريا، أيضــًا على 
أهميــة االســتمرار فــي بــذل الجهــود إلزالــة العقبــات التــي 
تقــف فــي طريــق العــودة. فقــد جــرى تبيــان الكثيــر مــن 
الهمــوم )أو الشــواغل أو بواعــث القلــق( فــي متــن هــذا 
التقريــر – ويقــول الالجئــون أّن هــذه الهمــوم هــي التــي 
تمنعهــم مــن العــودة إلــى ســوريا. إن الّتقــّدم والوضــوح 
علــى صعيــد اإلشــكاالت التــي كثيــرًا مــا يــِرد ذكرهــا، 
الوثائــق  علــى  الحصــول  المثــال  ســبيل  علــى  ومنهــا 
المدنيــة، والحصــول علــى الخدمــات األساســية – وهــي 
تشــمل التعليــم، ســوف تســاعد الالجئيــن علــى اتخــاذ 
قــرارات مســتنيرًة أكثــر، وقــد تــؤدي، بصــورة تدريجيــة، 
إلــى إزالــة العقبــات التــي تقــف فــي طريــق العــودة إلــى 
ســوريا – األمر الذي ُيســهُم في جعل الالجئين قادرين 

علــى العــودة إلــى ســوريا بأمــان وكرامــة. 

ومــن المعتــرف بــه أيضــًا أن نســبة مئويــة كبيــرة مــن 
الُمســتطلعة آراؤهــم )المســتجيبين( تســتمّر بثبــات علــى 
موقفهــا بأنهــا ال تعقــد األمــل علــى العــودة إلــى ســوريا، 
ل  أو ال تخطــط للعــودة إليهــا. ومــع أن الّنوايــا قــد تتحــوَّ
وتتبــّدل علــى مــّر الزمــان وقفــًا علــى الُمحــّركات داخــل 
ســوريا وَعبــر المنطقــة، إال أن حجــم هــذه المجموعــة 
يؤّكــد ضــرورة االســتمرار فــي مســاندة البلــدان الُمضيفــة 
والمجتمعــات المحليــة التــي تســتمّر بســخاٍء كبيــر فــي 
اســتضافة مجتمعــات الالجئيــن الكبيــرة الحجــم. كمــا أّنــه 
ُيشــّدد علــى أهميــة توســيع نطــاق الحصــول علــى إعــادة 
إلــى  بأمــان  للوصــول  اأُلخــرى  والمســارات  التوطيــن، 
بلــٍد ثالــث – وهــذا تصــرٌُّف بالــغ األهميــة علــى صعيــد 
المشــاركة فــي المســؤولية مــن جانــب المجتمــع الدولــي، 
الــذي ُيمكِّــن مــن إيجــاد الحلــول الدائمــة لالجئيــن األكثــر 

ضعفــًا وتعّرضــًا للمخاطــر.

ونتيجــة لهــذا االســتقصاء، فقــد أفــاد عــدٌد مــن الالجئيــن 
مناطــق  عــن  كافيــة  معلومــات  يمتلكــون  ال  بأّنهــم 
إّن  إليهــا.  العــودة  قبــل  رؤوســهم(  )مســاقط  منشــئهم 
وغيــر  اآلمــن  اإلنســاني  العمــل  وصــول  ضمــان 
الُمعرقــل، بصــورة دوريــة منتظمــة، إلــى داخــل ســوريا، 
ال يســتطيع تمكيــن المنظمــات المتخّصصــة فــي العمــل 
اإلنســاني مــن تقديــم المســاعدات اإلنســانية فحســب، 
بــل إنــه ُيســهم أيضــًا فــي تقديــم معلومــات ُيوثَــُق بهــا، 
وموضوعيــة وفــي الوقــت المناســب إلــى الالجئيــن، لكــي 
يتمّكنــوا مــن اتخــاذ قــرارات مســتنيرة بشــأن مســتقبلهم. 

4- الالجئون المترّددون في حسم أمرهم بشأن العودة 

مــن الالجئيــن المســتطلعة آراؤهــم، الذيــن لــم يحســموا 
والذيــن  ســوريا،  إلــى  للعــودة  خططهــم  بشــأن  أمرهــم 
يمّثلــون نســبة 5,5 فــي المئــة، أوضحــت نســبة تزيــد 
فــي  تحّســن  حــدوث  أّن  منهــم  المئــة  فــي   90 عــن 
الوضــع األمنــي فــي مــكان المنشــأ / الُوجهــة المقصــودة 
المحتملــة، وفــي آفــاق ســبل كســب العيــش، والحصــول 
علــى األمــالك الشــخصية، والخدمــات األساســية ســوف 
ُيســاعدهم علــى اّتخــاذ قرارهــم بشــأن العــودة. ويعتبــر 
الحصــول علــى الخدمــات األساســية والحصــول علــى 
خدمــات التعليــم مــن العوامــل المشــتركة بدرجــة أكبــر، 
ويأتيــان فــي المرتبــة الثانيــة، حســبما ذكرهمــا الالجئــون 
الذيــن ظلّــوا مترّدديــن. وتتــواَءُم هــذه النتائــج بشــكل وثيق 
مــع النتائــج الخاصــة بأولئــك الالجئيــن الــذي يأملــون 
فــي العــودة إلــى ســوريا يومــًا مــا، ولكنهــم ال ُيخططــون 
للعــودة إليهــا خــالل االثنــي عشــر شــهرًا )12( القادمــة. 

وأفــاد حوالــي نصــف المســتطلعة آراؤهــم بــأّن مــن المهــم 
نهائــي  قــرار  اتخــاذ  قبــل  ســوريا  زيــارة  إليهــم  بالنســبة 

بالعــودة.

ما الذي ُيمكن أن ُيساعدك في اّتخاذ قرار بشأن خططك للعودة إلى سوريا

تحّسن الوضع األمني
إمكانية الحصول على سبل كسب 

العيش
إمكانية الحصول على أمالكي

إمكانية الحصول على الخدمات 
األساسية

إمكانية الوصول إلى المدرسة )التعليم(
عدم االلتحاق بالخدمة العسكرية

العفو من الخدمة العسكرية
تحديد الحل السياسي

حرية التنقل داخل سوريا
عدم االنتقام

هل من المهّم بالنسبة إليك زيارة سوريا لكل تّتخذ قرارك بشأن خططك للعودة إلى سوريا
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للحصول على المزيد من المعلومات:
http://data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions




