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مق ّدمة
يُقــدّم هــذا التقريــر االســتنتاجات األساســية للدراســة
االســتقصائية السادســة لتصــورات الالجئيــن الســوريين
ورغبتهــم بالعــودة ( ،)RPISالتــي أُجريــت فــي الفتــرة
بيــن شــباط وآذار مــن العــام الحالــي  ،2021حيــث
قامــت مكاتــبُ المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة
لشــؤون الالجئيــن (مفوضيــة الالجئيــن) بإجــراء
هــذه الدراســات فــي كل مــن مصــر ولبنــان واألردن
والعــراق .و ُت ّ
مثــل النتائــج الــواردة فــي هــذا التقريــر
مُج َمــل اســتنتاجات الدراســات االســتقصائية التــي
أُجريــت علــى مســتوى البلــدان المذكــورة ،مــع األـــخذ
باالعتبــار لوجــود اختالفــات محــددة باختــاف البلــدان
المشــمولة بهــذه الدراســات.

موجز بيانات
المستجيبين
•3,201
للد ر ا ســة

لطالمــا كانــت مفوضيــة الالجئيــن ومــا زالــت ،منــذ عام
ُ ،2017تن ّفــذ دراســات اســتقصائية إقليميــة لتصــورات
الالجئيــن ورغباتهــم ،بشــأن مــا يعتزمــون القيــام بــه
مســتقبالً ،وذلــك لضمــان الحفــاظ علــى آراء الالجئيــن
فــي صُلــب المباحثــات التــي ُتعقــد بشــأن مســتقبلهم،
وإلثــراء عمليتــي التخطيــط ووضــع البرامــج .ومــع
أن الدراســات االســتقصائية للرغبــات يمكــن أن تو ّفــر
رؤىً واتجاهــات قيّمــة ،إال أنهــا تواجــه عــدداً مــن
المُحــ ِّددات ،تشــمل كونهــا ّ
تمثــل انعكاســا ً لرغبــات
الالجئيــن فــي لحظــة أو فتــرة معينــة مــن الزمــن فقــط،
ويمكــن أن تتغيّــر هــذه الرغبــات ،بــل مــن المؤكــد
تغيرهــا ،رهنــا ً بنطــاق متنــوّ ع مــن العوامــل.

شــخصا ً مســتجيبا ً

•  66%منهــم ذكــور ،و 34%
إنــاث
•  81%منهــم كبــار راشــدون،
تتــراوح أعمارهــم بيــن  25و
 59عامــا ً
•  12,5%منهــم شــباب ( ُ
شــبَّان
وشــابَّات)
•  6%منهــم كبــار فــي الســن
(أعمارهــم  60عامــا ً فأكثــر)

إنّ ال ّســعي إلــى إيجــاد الحلــول الدائمــة للنــزوح يُش ـ ّكل
جــزءاً ال يتجــزأ مــن إطــار عمــل وواليــة مفوضيــة
الالجئيــن ،وذلــك ينطــوي علــى العــودة الطوعيــة علــى
نحــو يكفــل األمــان والكرامــة لالجئيــن ،وهــي أحــد
الحقــوق األساســية لــكل الجــئ .وتؤمــن مفوضيــة
الالجئيــن بأهميــة االســتماع إلــى الالجئيــن – الرجــال
والنســاء والفتيــان والفتيــات علــى حــد ســواء،
واالسترشــاد بآمالهــم وخياراتهــم عندمــا يتعلّــق األمــر
بتأميــن الحلــول الدائمــة لهــم.

•  32%مــن األســر المعيشــية
تعولهــا إنــاث
•  95%منهــم يحملــون وثائــق
إثبــات هويــة رســمية

عدد الالجئين السوريين
المسجلين
ّ
(لغاية  3آذار )2021
يشير هذا الرقم إلى الالجئين الذين سجّ لتهم مفوضية الالجئين.
أحدث األرقام الرسمية متوافرة هنا:
UNHCR data portal

العراق
243,890

لبنان

الجئا ً سوريا ً مسجّ الً
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865,531
الجئا ً سوريا ً مسجّ الً

األردن
664,603
الجئا ً سوريا ً مسجّ الً

مصر
130,577
الجئا ً سوريا ً مسجّ الً
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أُجريــت هــذه الدراســة االســتقصائية اإلقليميــة السادســة
لتصــورات الالجئيــن الســوريين ورغبتهــم بالعــودة إلــى
ســوريا فــي خض ـ ّم عــدد مــن ال ّتحدّيــات الكبيــرة التــي
تشــهدها المنطقــة بأســرها ،فــي ضــوء اآلثــار المســتمرة
لجائحــة فيــروس كورونــا «كوفيــد ،»-19واألوضــاع
االجتماعيــة واالقتصاديــة الصعبــة التــي تعيشــها
البلــدان المضيفــة لالجئيــن وداخــل ســوريا .وتشــمل
االســتنتاجات األساســية لهــذه الدراســة السادســة مــا
يلــي:
•  90فــي المئــة تقريبــا ً مــن الالجئيــن الســوريين
الذيــن شــاركوا فــي الدراســة االســتقصائية اإلقليميــة
يســتطيعون تلبيــة احتياجاتهــم األساســية فــي البلــدان
المضيفــة لهــم.
• معظــم الالجئيــن الســوريين لديهــم أمــل متواصــل
فــي العــودة يومــا ً مــا إلــى ســوريا ،حتــى وإن لــم
يكــن هــذا األمــل موجــوداً علــى المــدى القريــب.
• عــدد صغيــر مــن الالجئيــن الســوريين أعربــوا عــن
رغبتهــم بالعــودة خــال اإلثنــي عشــر ( )12شــهراً
التاليــة.
• األمــان واألمــن ،وفــرص ســبل العيــش ،والمســكن،
والخدمــات األساســية هــي العوامــل األساســية التــي
ّ
تؤثــر فــي اتخــاذ قــرار العــودة.
• جائحــة «كوفيــد »-19كان لهــا أثــ ٌر محــدود علــى
الرغبــة بالعــودة.

لقد ت ّم ال ّتواصل ،منذ عام
 ،2017مع ما يزيد عن
 16,200الجئ سوري من
خالل الدراسات االستقصائية
لتصورات الالجئين
السوريين ورغبتهم بالعودة
إلى سوريا ،منهم ما يزيد
عن  3,200الجئ في هذه
الدراسة السادسة بالتحديد.
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تعتبــر نتائــج الدراســة االســتقصائية اإلقليميــة قابلــة
للمقارنــة ،علــى نطــاق واســع ،مــع الدراســات
االســتقصائية الســابقة .وبصــورة عامــة ،فــإن األمــل
الــذي يحــدو الالجئيــن فــي العــودة إلــى وطنهــم ســوريا
يظـ ُّل قويـا ً نســبياً ،بالمقارنــة مــع أي وقــت ســابق أثنــاء
هــذه األزمــة .غيــر أن عــدداً صغيــراً مــن الالجئيــن
يرغــب بالعــودة إلــى ســوريا فــي المــدى القريــب،
مقارنــة مــع أعدادهــم فــي الدراســات االســتقصائية
الســابقة .ويتناســب هــذا األمــر مــع األرقــام التــي تقــوم
مفوضيــة الالجئيــن بمالحظتهــا مــن حيــث حــاالت
العــودة الفعليــة.
ومــن واقــع نتائــج هــذه الدراســة االســتقصائية اإلقليمية،
وآليــات اســتقبال اآلراء والمالحظــات (التغذيــة
الراجعــة) ،مــن المهــم جــداً أن يســتمع أصحــاب
المصلحــة إلــى الالجئيــن ،وأن يحترمــوا مــا لديهــم مــن
الرّ غبــات والخيــارات الرّ اهنــة ،ســوا ٌء أكانــوا أم لــم
يكونــوا يرغبــون بالعــودة فــي الوقــت الراهــن .ويجــب
علــى المجتمــع الدولــي أن ينــزع الصبغــة السياســية
عــن هــذه المباحثــات ،وأن يُم ّكــن الالجئيــن الســوريين
ويدعــم قدراتهــم علــى اتخــاذ قــرارات حــرّ ة ومســتنيرة
بشــأن مســتقبلهم.

مالحظة حول
المنهجية:
مــع أن اســتقصاءات النوايــا
يمكــن أن تو ّفــر رؤى قيّمــة
مســتمدّة مــن آمــال الالجئيــن
ورغباتهــم ومخاوفهــم ،ومــع
أنهــا تعتبــر أدا ًة مفيــد ًة ،إال أن
لهــا محــددات لكونهــا تعكــس
رغبــات الالجئيــن فــي لحظــة
أو فتــرة معينــة مــن الزمــن،
وبالتالــي يمكــن أن تتغيّــر
هــذه الرغبــات بتغيــر عوامــل
متنوعــة .وفــي الوقــت نفســه،
فــإن االختالفــات الطفيفــة فــي
منهجيــة الدراســة االســتقصائية
واالســتبيان ،فيمــا بيــن
االســتقصائية،
الدراســات
تعنــي ضــرورة عــدم االعتمــاد
غيــر الــازم علــى التوجهــات
علــى مــرّ الزمــان.

وتعتقــد مفوضيــة الالجئيــن بــأن وجــودَ اســتراتيجية
شــاملة للحمايــة والحلــول هــو النهــج األمثــل لدعــم
الالجئيــن الســوريين فــي الوقــت الراهــن .وهــذا يشــمل
دعــم البلــدان والمجتمعــات المضيفــة لهــم إلدامــة
المحافظــة علــى وجــود بيئــة مواتيــة للجــوء والحمايــة،
إلــى جانــب توســعة نطــاق إعــادة التوطيــن ،وخيــارات
المســارات التكميليــة .وفــي الوقــت نفســه ،فــإن بعــض
الالجئيــن الســوريين كانــوا قــد ا ّتخــذوا بالفعــل خطــوات
ألجــل العــودة ،فذلــك ح ُّقهــم وال ب ـ َّد مــن تعزيــز ســبل
الدعــم لهــم.
ومــع اعتبــار أن معظــم الالجئيــن الســوريين يحدوهــم
األمــل فــي العــودة يومــا ً مــا إلــى ســوريا ،مــن
الضــروري مضاعفــة الجهــود الجماعيــة المبذولــة
لل َّتغلُّــب علــى الحواجــز المتبقيــة واالســتمرار فــي
التخطيــط للعــودة علــى نطــاق واســع .وتوضــح هــذه
الدراس ـ ُة اإلقليميــة الخطـ َ
ـوط العريضــة للعوامــل التــي
يقــول الالجئــون بأنهــا تحــول بينهــم وبيــن العــودة –
فتحقيــق ال ّتق ـدّم فــي هــذه المجــاالت ســوف يزيــد مــن
احتماليــة أن يُصبــح هــذا الحــل أكثــر واقعيـ ً
ـة وأمان ـاً،
لكــي يغــدو ّ
حــاً مســتداما ً لعــدد أكبــر مــن النــاس.
ونظــراً إلــى مــرور مــا يزيــد عــن عقــد مــن الزمــان
علــى انــدالع األزمــة الســورية ،مــن الضــروري
زيــادة التركيــز علــى الحلــول الدائمــة لصالــح الالجئيــن
الســوريين ،إذا مــا أردنــا وضــع حــد لنزوحهــم ،ولكــي
نم ّكنهــم مــن البــدء فــي إعــادة بنــاء حياتهــم بأمــان
وكرامــة.
 1تشير تقديرات الحكومة اللبنانية إلى
أن لبنان يستضيف ( )1,5مليون سوري
ممّن فرَّ وا من النزاع منذ عام 2011
(ومنهم  865,531الجئا ً مسجّ لون
لدى مفوضية الالجئين ،ابتدا ًء من شهر
ديسمبر  /كانون األول من العام .2020
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لمحة سريعة:
ّ
تخطــط للعــودة إلــى ســوريا خــال اإلثنــي عشــر
هــل
( )12شــهراً التاليــة؟
نعم%2.4 :
غير محدّد/متردّد%7.6 :

إذا كانت اإلجابة “ال” أو “متردّد”
ال%90 :
خط ُط السوريين الذين ال يرغبون بالعودة إلى سوريا
خالل اإلثني عشر ( )12شهراً التالية
سوف أبقى في البلد المضيف في الوقت الحاضر
سوف انتقل إلى بلد ثالث
ال أعلم  /متردّد
ال شيء مما ذكر
سوف أعود في نهاية المطاف إلى سوريا

السوريون الذي يأملون بالعودة إلى سوريا يوما ً ما

69%
19%
7%
3%
2%

2

نعم
ال
ال أعلم

70%
20%
10%

 2من بين السوريين الذين ال يخططون للعودة إلى سوريا خالل اإلثني عشر ( )12شهراً التالية ،وال ينوون االنتقال إلى بلد ثالث.

األسباب الرئيسية لعدم العودة

األسباب الرئيسية للعودة

(المستجيبون الذين أجابوا بـ “ال” أو “متردّد”)

(المستجيبون الذين أجابوا بـ “نعم”)

 -1تحسُّن الوضع األمني
 -2غير ذلك

 -1انعدام سبل العيش  /فرص العمل
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 -2انعدام األمان واألمن

 -3لدي عمل  /وجدت فرصا ً لسبل العيش في سوريا
 -4أنا وعائلتي نشتاق إلى الوطن

 -3انعدام المأوى المناسب ،أو القلق على الممتلكات
 /المسكن
 -4تج ُّنبا ً لاللتحاق بالخدمة العسكرية

 -5أشعر بال َّتعرُّ ض للضغوط من  /داخل بلدي
المضيف الحالي

 -5عدم كفاية الخدمات األساسية

“ 3غير ذلك” تشمل نطاقا ً متنوّ عا ً من األسباب المختلفة التي تتضمَّن ما يتعلّق بالظروف الشخصية لالجئ ،ووضع العائلة ،إضافة إلى االعتبارات االقتصادية.

الرغبة بالعودة بسبب التأثر
بجائحة كوفيد19-
(جميع المستجيبين)

لم َّ
أتأثر على اإلطالق
َّ
تأثرت بدرجة شديدة
َّ
تأثرت بدرجة طفيفة
ال أعلم إن كنت قد تأثرت

85%
6%
6%
3%

الدراسة االستقصائية اإلقليمية السادسة
لتصوُّ رات الالجئين السوريين ورغبتهم بالعودة إلى سوريا

االستنتاجات األساسية
 .1أُجريــت الدراســة االســتقصائية فــي وقــت كانــت فيــه نســبة
 90فــي المئــة مــن الالجئيــن تقريبـا ً ال تســتطيع تلبيــة احتياجاتهــا
األساســية فــي البلــدان المضيفــة لهــم:
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 .3ع َّبــر عــدد صغيــر مــن الالجئيــن الســوريين عــن رغبتهــم
بالعــودة خــال اإلثنــي عشــر ( )12شــهراً التاليــة:
• أفــادت نســبة  2,4فــي المئــة مــن مجمــوع المســتجيبين بأنهــا تخطــط
للعــودة خــال العــام القــادم.
• كانــت النســبة األعلــى للراغبيــن بالعــودة بيــن الالجئيــن الســوريين
الذيــن يعيشــون فــي العــراق ( 5فــي المئــة).
•  89في المئة من المستجيبين يرغبون بالعودة إلى مكان المنشأ.

•  89فــي المئــة مــن المســتجيبين أفــادوا بعــدم تمكنهــم مــن تلبيــة
احتياجاتهــم األساســية فــي البلــد المضيــف ،وهــذا مــا يتماشــى مــع
نتائــج تقييمــات القابليــة للتأثــر لــدى الالجئيــن الســوريين التــي أُجريــت
مؤخــراً.

 .4أشــار المســتجيبون إلــى األمــن واألمــان ،وســبل العيــش،
والمســكن ،والخدمــات األساســية كعوامــل أساســية ّ
تؤثــر فــي
اتخــاذ قــرار العــودة:

• قــال الالجئــون بأنهــم كانــوا يكافحــون فعليـا ً مــن أجــل تأميــن األغذيــة،
والمســكن ،والســلع األساســية ،والمصاريــف الطبيــة.

• ذكــر مــا يزيــد عــن نصــف إجمالــي المســتجيبين عامــل “األمــن
واألمــان” باعتبــاره العامــل األول األكثــر أهميــة ذو العالقــة بالعــودة.

• كانــت مصــادر الدخــل  /الدعــم الثالثــة األكثــر أهميــة بالنســبة إليهــم:
 )1العمــل )2 .الحكومــة أو المســاعدات اإلنســانية )3 .القــروض أو
االئتمانــات.

• ذكــر حوالــي نصــف المســتجيبين عامــل “فــرص ســبل العيــش”،
باعتبــاره العامــل الثانــي األكثــر أهميــة ذو العالقــة بالعــودة.

 .2مــا زال معظــم الالجئيــن الســوريين يأملــون فــي العــودة إلــى
ســوريا يومـا ً مــا ،ح ّتــى وإن لــم تكــن العــودة فــي المــدى القريــب:
• ُتبيّــن نتائــج الدراســة االســتقصائية بــأن نســبة  70فــي المئــة مــن
الســوريين ،مــن أولئــك الذيــن ال ي ّ
ُخططــون للعــودة إلــى ســوريا خــال
اإلثنــي عشــر ( )12شــهراً التاليــة ،وال يخططــون لالنتقــال إلــى بلــد
ثالــث ،يأملــون فــي العــودة إلــى ســوريا يوم ـا ً مــا.
• أوضــح حوالــي  20فــي المئــة مــن الســتجيبين عــدم وجــود أي أمــل
لديهــم فــي العــودة إلــى ســوريا.
• حوالــي  10فــي المئــة مــن المســتجيبين غيــر متأكديــن مــن رغبتهــم
بالعــودة علــى المــدى األطــول.

• جــا َء عامــا “المســكن” و”الحصــول علــى الخدمــات األساســية”
مباشــر ًة بعــد العامِليــن المذكوريــن أعــاه باعتبارهمــا مــن العوامــل
األكثــر تأثيــراً علــى قــرار العــودة.

 .5كان لجائحة كوفيد -19أث ٌر محدود على الرغبة بالعودة:
• ذكــر معظــم المســتجيبين (نســبة  85فــي المئــة) بــأنّ التطــورات ذات
العالقــة بجائحــة كوفيــد -19لــم ّ
تؤثــر علــى قرارهــم بشــأن العــودة.
• فقــط  6فــي المئــة منهــم قالــت بــأن جائحــة فيــروس كوفيــدّ -19أثــرت
بشــدّة علــى قرارهــم .وذكــر الالجئــون مخاوفهــم بشــأن باإلصابــة
بالفيــروس ،والخدمــات الصحيــة ،وانخفــاض ســبل العيــش داخــل
ســوريا ،باعتبارهــا المخــاوف الرئيســة المتعلقــة بهــذا الفيــروس.
• ال يبــدو أن الوضــع الســائد فــي البلــدان المضيفــة يؤثــر بشــكل قــوي
علــى قــرار العــودة ،بــل إنّ الرغبــة بالعــودة كانــت أعلــى بنســبة طفيفــة
فــي أوســاط الذيــن تمكنــوا مــن تلبيــة احتياجاتهــم األساســية مــن أولئــك
الذيــن أفــادوا بعكــس ذلــك.

هل تأمل في العودة إلى سوريا يوما ما؟
2017

نعم%51 :
ال%21 :
ال أعلم%28 :

2018

نعم%76 :
ال%19 :
ال أعلم%5 :

2019

نعم%74 :
ال%20 :
ال أعلم%6 :

2021

نعم%70 :
ال%20 :
ال أعلم%10 :

الدراسة االستقصائية اإلقليمية السادسة
لتصوُّ رات الالجئين السوريين ورغبتهم بالعودة إلى سوريا
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البلدان تحت الضوء:
ُت ّ
مثــل االســتنتاجات التــي يعرضهــا هــذا التقريــر مُجمالت
االســتنتاجات علــى المســتوى اإلقليمــي .وربمــا يكــون
لــدى البلــدان تفاوتــات محــدّدة بعينهــا .وعنــد مقارنــة
االســتنتاجات علــى المســتوى اإلقليمــي للدراســة الحاليــة،
مــع نتائــج الدراســات مــن الســنوات الســابقة ،يتضــح بــأن
الرغبــة بالعــودة كانــت ومــا زالــت متقلبــة فــي أوســاط
مجتمعــات الالجئيــن التــي تعيــش فــي مختلــف الــدول
المضيفــة لهــم ،إلــى جانــب تقلّبهــا علــى مــرّ الزمــان،
وينبغــي أن يُنظــر إلــى البيانــات المشــمولة فــي هــذا
التقريــر علــى هــذا النحــو تباع ـاً.
ومــع أن األمــل فــي أوســاط الالجئيــن فــي العــودة الحتميــة
إلــى ســوريا ال يــزال قويـاً ،إال أنّ الرّ غبــة بالعــودة خــال
اإلثنــي عشــر ( )12الماضيــة قــد انخفضــت بالنســبة
إلــى جميــع البلــدان باســتثناء العــراق ،حيــث ازداد عــدد
األشــخاص الذيــن يعربــون عــن رغبتهــم بالعــودة خــال
العــام القــادم مــن  3فــي المئــة تقريبــا ً إلــى خمســة فــي
المئــة .أمــا الزيــادة فــي أوســاط الالجئيــن الذيــن أفــادوا
بعــدم رغبتهــم فــي العــودة خــال الســنة التاليــة ،فكانــت
تحديــداً فــي أوســاط المســتجيبين القاطنيــن فــي مصــر
واألردن .ومــن بــاب المقارنــة بال ّتناســب ،انخفــض عــدد
المســتجيبين غيــر المتأكديــن مــن رغبتهــم بالعــودة بنســبة
 14فــي المئــة و  11فــي المئــة فــي بلديــن .وفــي حالــة
األردن ،فــإن هــذه النســبة جــاءت أقــل بدرجــة طفيفــة فقــط
مــن نســبتهم فــي دراســة العــام .2018

هل ُتخطط للعودة إلى سوريا في
العام القادم؟

ال
ال أعلم
نعم

المستجيبون في مصر
90%
83%

81%

73%

23%
13%

15%

4%

4%

March-June 2018

Nov- Dec2017

9%
1%

4%

Nov2018-Feb-2019

March 2021

المستجيبون في العراق
85%

95%

10%
5%

3%

83%
73%

21%

وســوف يكــون مــن المهــم اســتقصاء العالقــة بشــكل
أوســع بيــن القــدرة علــى تلبيــة االحتياجــات األساســية،
وبيــن الرغبــة بالعــودة.

12%

March 2021

6%

2%

6%

Nov2018-Feb-2019

March-June 2018

Nov- Dec2017

المستجيبون في لبنان
89%

9%
2%
March 2021

88%

85%

8%

12%

5%

3%

March-June 2018

Nov2018-Feb-2019

المستجيبون في األردن
94%
91%
86%
78%

73%

19%

14%
4%

3%
March 2021

8%

N ov-18

5%

Jul-18

8%
6%

Mar-18June

8%

Oct- Nov2018
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الرّ غبة بالعودة وديناميكية العودة
مــن خــال ردود المســتجيبين فــي هــذه الدراســة االســتقصائية فــي
البلــدان األربعــة ،يمكــن تلخيــص الوضــع الراهــن للرغبــة فــي
العــودة ضمــن ثــاث مجموعــات واســعة ،هــي )1 :الالجئــون الذيــن
ي ّ
ُخططــون للعــودة خــال اإلثنــي عشــر ( )12شــهراً التاليــة)2 .
الالجئــون الذيــن ال ي ّ
ُخططــون للعــودة خــال اإلثنــي عشــر ()12
شــهراً التاليــة )3 .الالجئــون المتــردّدون بشــأن العــودة .ويستكشــف
هــذا القســم أســباب ودوافــع ودينامياكيــة هــذه المجموعــات الثــاث،
مــع اإلقــرار بوجــود َقــدر مع ّيــن مــن المرونــة فيمــا بيــن حــدود هــذه
المجموعــات.

هل تشعر بأن لديك
معلومات كافية
لكي تقرر بشأن رغبتك
بالعودة إلى سوريا
خالل اإلثني عشر ()12
شهراً التالية؟

المصادر الرئيسة
للمعلومات

المعلومات والمعرفة
ال يــزال الحصــول علــى المعلومات أحــد العوامل
األساســية التــي تضمــن عــودة الالجئيــن بأمــان
وكرامــة وبصــورة طوعيــة .ومــع أن أقــل مــن
نصــف الالجئيــن فــي الدراســات االســتقصائية
الســابقة ذكــروا بــأن لديهــم معلومــات كافيــة
ليقــرّ روا بشــأن إمكانيــة العــودة ،إال أن  73فــي
المئــة مــن الالجئيــن ذكــروا ،فــي هــذه الدراســة
االســتقصائية ،بأنهــم يمتلكــون المعلومــات
الكافيــة .أمــا النســبة المئويــة للذيــن ذكــروا فــي
الدراســات الســابقة بأنهــم غيــر متأ ّكديــن مــن
رغبتهــم ،فقــد انخفضــت مــن  40فــي المئــة إلــى
 4فــي المئــة.
أمــا مصــادر المعلومــات الرئيســة فهــي ال تــزال
كمــا هــي :أفــراد العائلــة  /المعــارف ،ومنهــم
أولئــك الذيــن عــادوا إلــى ســوريا ،إلــى جانــب
وســائل اإلعــام الرســمي.
ومــا زال المســتجيبون يذكــرون وســائل التواصل
االجتماعــي باعتبارهــا أحــد المصــادر المهمــة
للحصــول علــى المعلومــات .ففــي العــراق ،علــى
ســبيل المثــال ،تعتبــر هــذه الوســائل مصــدر
المعلومــات الثانــي األكثــر اعتمــاداً عليــه.

نعم%73 :
ال%23 :
ال أعلم%4 :

العائلة  /األقارب في سوريا
وسائل اإلعالم الرسمي
وسائل التواصل االجتماعي
األصدقاء
المجتمع
العائلة  /األقارب في بلد اللجوء
غير ذلك
المنظمات غير الحكومية
المنظمات غير الحكومية الدولية

هل قمت بزيارة سوريا أو
سافرت مؤقتا ً إلى سوريا؟

هل من المهم لك وألي فرد
من مجتمعك القيام بزيارة
سوريا أوالً؟
نعم%17 :
نعم%45 :
ال%83:

ال%55:

الدراسة االستقصائية اإلقليمية السادسة
لتصوُّ رات الالجئين السوريين ورغبتهم بالعودة إلى سوريا
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الالجئون الذي يرغبون بالعودة إلى سوريا خالل اإلثني
عشر ( )12شهراً التالية:
ع ّبــر حوالــي  2,4فــي المئــة مــن إجمالــي المســتجيبين عــن رغبتهــم
بالعــودة إلــى ســوريا خــال اإلثنــي عشــر ( )12شــهراً التاليــة .وقــد
أورد التقريــر أن أولئــك الذيــن اســتجابوا لالســتقصاء بطريقــة إيجابيــة
بشــأن العــودة ،ويضعــون الخطــط فعليّــاً ،اســتندوا فــي قــرارات
العــودة إلــى العديــد مــن العوامــل حســبما يبيّنــه الرســم البيانــي أدنــاه.
وهــذه العوامــل تشــمل :تح ُّســن الوضــع األمنــي فــي مــكان المنشــأ،
وجمــع شــمل العائلــة ،وفــرص العمــل فــي ســوريا.

وحتــى فــي أوســاط الالجئيــن الذيــن أعربــوا عــن رغبتهــم بالعــودة
خــال اإلثنــي عشــر ( )12شــهراً التاليــة ،فمــا زالــت لديهــم مخــاوف
بشــأن الوضــع القائــم فــي ســوريا .وكانــت معظــم المخــاوف المذكــورة
متعلقــة باألمــن واألمــان ،مــا يوضّــح أنّ الالجئيــن رغــم شــعورهم
بتحســن فــي الوضــع بمــا يكفــي لكــي يباشــروا بوضــع خطــط العــودة
الفعليــة ،إال أنهــم ال يزالــون يشــعرون بدرجــة مــن انعــدام اليقيــن
حــول ذات األمــر .أمــا العوامــل األخــرى التــي ذكرهــا المســتجيبون،
فتشــمل :محدوديــة إمكانيــة الوصــول إلــى فــرص ســبل العيــش،
والعفــو عــن االلتحــاق بالخدمــة العســكرية ،واالفتقــار إلــى إمكانيــة
الحصــول علــى الخدمــات األساســية.

األسباب الرئيسة للعودة:
 -1تحسُّن الوضع األمني
 -2غير ذلك
 -3لدي عمل  /وجدت فرصا ً لسبل العيش في سوريا
 -4أنا وعائلتي نشتاق إلى الوطن
 -5أشعر بالتعرض للضغوط من  /داخل بلدي
المضيف الحالي

المخاوف المتعلقة بالعودة:
 -1الوضع األمني
 -2انعدام فرص العمل  /سبل العيش
 -3عدم صدور عفو عن الفارّ ين من الجيش  /المتهرّ بين من التجنيد
اإلجباري
 -4نقص الخدمات األساسية الكافية
 -5غير ذلك

مع من؟ ترغب أغلبية أولئك الذين يخططون للعودة خالل اإلثني
عشر ( )12شهراً التالية بالعودة إلى سوريا مع أفراد عائالتهم (من
األُسر المباشرة أو الممتدة).

العودة مع العائلة:

 12من  14محافظة في سوريا ورد ذكرها كأماكن
مرغوب بالعودة إليها.

 -1جميع أفراد العائلة
 -2وحيداً
 -3متردد في العودة
 -4بعض أفراد العائلة  /أفراد العائلة الخارجيين ،مع بقاء اآلخرين
في البلد المضيف
 -5جميع أفراد العائلة واألسرة الممتدة

الدراسة االستقصائية اإلقليمية السادسة
لتصوُّ رات الالجئين السوريين ورغبتهم بالعودة إلى سوريا

سنا ( 11عاماً)

الجئة سورية مقيمة في مصر
تجلــس ســنا ،الطفلة الســورية الالجئــة ،ابنة
األحــد عشــر عامـاً ،لكــي ُتل َتقــط لهــا صورة
شــخصية فــي مدينــة القاهــرة .وهــي أصـاً
مــن مدينــة حمــص ،وتعيــش فــي مدينــة
القاهــرة مــع عائلتهــا منــذ عــام .2013
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الالجئون الذين ال يرغبون بالعودة خالل اإلثني عشر ()12
شهراً التالية:
كمــا هــو الحــال فــي الدراســات االســتقصائية الســابقة ،فــإن
أغلبيــة المســتجيبين – 90فــي المئــة تقريبــاً– ال يخططــون
للعــودة إلــى ســوريا خــال اإلثنــي عشــر شــهراً التاليــة ،ولكنهــم
فــي نهايــة المطــاف يتمنــون العــودة إليهــا (حوالــي  70فــي
المئــة) .وتبقــى األســباب التــي ذكرهــا المســتجيبون فــي هــذه
المجموعــات لعــدم وجــود رغبــة مباشــرة لهــم بالعــودة كمــا
هــي دون تغييــر ،وهــي تشــمل األمــن واألمــان فــي ســوريا،
ومحدوديــة الوصــول إلــى فــرص ســبل العيــش ،ومحدوديــة
الحصــول علــى المســاكن المناســبة ،أو عــدم توافــر اإلمكانيــة
للحصــول عليهــا .وكانــت المخــاوف المتعلقــة بالمســاكن هــي
األكثــر ذكــراً بيــن المســتجيبات اإلنــاث ،باعتبارهــا إحــدى أهــم
العوامــل المتســببة بعــدم رغبتهــن بالعــودة.
ومــن هــؤالء الذيــن ال يرغبــون بالعــودة علــى مــدى اإلثنــي
عشــر ( )12شــهراً التاليــة ،مــا يقــرب مــن نســبة  69فــي المئــة
يرغبــون بالبقــاء فــي البلــد المضيــف اآلن ،و  19فــي المئــة
يأملــون فــي االنتقــال إلــى بلــد ثالــث ،فــي حيــن أن ســبعة فــي
المئــة متــرددون فــي العــودة فــي الوقــت الحالــي.
أمــا العوامــل الرئيســة التــي تمنــع األفــراد مــن العــودة فــي المــدى
القريــب ،فهــي نفــس العوامــل التــي أفــادوا بأنهــا ّ
تؤثــر علــى
قرارهــم فــي المســتقبل.

األسباب الرئيسة لعدم العودة خالل اإلثني عشر ( )12شهراً
التالية:
 -1قلة فرص سبل العيش  /العمل
 -2انعدام األمن واألمان
 -3االفتقار إلى المأوى المناسب و  /أو الخوف على
الممتلكات  /المسكن.
 -4تج ُّنب االلتحاق بالخدمة العسكرية.
 -5عدم كفاية الخدمات األساسية.

الدراسة االستقصائية اإلقليمية السادسة
لتصوُّ رات الالجئين السوريين ورغبتهم بالعودة إلى سوريا

عبد الفتاح

الجئ سوري مقيم في العراق
عبــد الفتــاح ،يبلــغ مــن العمــر  75عام ـاً،
وال يريــد الفــرار مــن قريتــه فــي ســوريا،
مــع أنــه لــم يبــق أح ـ ٌد غيــره يعيــش فيهــا.
وهــو يعيــش اآلن فــي مخيــم بــردرش
لالجئيــن فــي العــراق.
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الالجئون المتردّ دون بشأن العودة خالل
اإلثني عشر شهراً التالية:

صرّ حــت نســبة  9,8فــي المئــة مــن المســتجيبين
بأنهــم متــردّدون بشــأن خططهــم للعــودة فــي
المســتقبل القريــب ،علمــا ً بــأن نســبة أولئــك
المتــردّدون فــي العــودة كانــت األعلــى فــي العــراق
مقارنــة مــع البلــدان األخــرى ،حيــث وقــع اختيــار
ربــع المســتجيبين تقريبـا ً علــى هــذا الخيــار .وعندمــا
ُســئلوا عــن العوامــل التــي يمكــن أن تســاعدهم علــى
اتخــاذ القــرار بشــأن العــودة ،تركــزت أبــرز ردودهم
علــى تح ّســن مســتوى االمــن واألمــان ،والحصــول
علــى ســبل العيــش .وتشــمل العوامــل األخــرى
القــدرة علــى الوصــول إلــى الممتلــكات ،والخدمــات
األساســية ،وتحســن ســيادة القانــون.
ومــع أن حوالــي نصــف المســتجيبين مــن هــذه
المجموعــة ذكــروا ،أثنــاء الدراســة االســتقصائية
األخيــرة ،أنّ زيــارة ســوريا ،قبــل ا ّتخــاذ قــرار
نهائــي بشــأن العــودة الدائمــة ،أمــ ٌر مهــ ٌّم بالنســبة
إليهــم ،إال أن هــذه النســبة المئويــة انخفضــت إلــى
 40فــي المئــة أثنــاء إجــراء هــذه الدراســة .وهــذا
االنخفــاض ربمــا يرتبــط ،فــي جــزء منــه ،بتح ّســن
مســتوى الحصــول علــى المعلومــات حســبما ذكــر
الالجئــون.

ما الذي يمكن
أن يساعدك في اتخاذ
قرار العودة؟
 -1تحسُّن مستوى األمن واألمان  /النزاع
 -2أن أكون على ثقة بتحسُّن فرص سبل العيش
 /العمل
 -3أن أكون على ثقة بتوافر إمكانية الوصول
إلى ممتلكاتي  /مسكني أو أي مسكن بديل.
 -4أن أكون على ثقة بأنني سوف أحصل على
الخدمات األساسية الكافية.
 -5أن أتأكد من تطبيق العفو عن الفارّ ين من
الخدمة العسكرية  /المتهرّ بين من التجنيد
اإلجباري.
 -6عندما تصبح الخدمة العسكرية غير إلزامية.

الدراسة االستقصائية اإلقليمية السادسة
لتصوُّ رات الالجئين السوريين ورغبتهم بالعودة إلى سوريا
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المنهجية:
أثنــاء إجــراء هــذه الدراســة االســتقصائية المعنيــة بتصــورات الالجئيــن الســوريين ورغبتهــم بالعــودة
إلــى ســوريا ،فــي الفتــرة بيــن شــباط – كانــون الثانــي مــن العــام  ،2021جــرى االتصــال مــع مــا
مجموعــه  4,808الجئيــن ســوريين يقيمــون فــي مصــر والعــراق ولبنــان واألردن .ومــن بيــن هــؤالء
الالجئيــن ،نجحنــا بالوصــول إلــى  3,201الجئــاً ،والحصــول علــى موافقتهــم إلجــراء مقابــات
معهــم ،م ّمــا أتــاح للدراســة االســتقصائية الحصــول علــى عيّنــة تمثيل ّيــة لالجئيــن.

استراتيجية أخذ الع ّينة وتحليل البيانات:

دات/المعوقات:
ال ُمحدِّ
ْ

أُجريــت دراســة اســتقصائية لتصــورات
الالجئيــن الســوريين ورغبتهــم بالعــودة إلــى
ســوريا مــن خــال اســتبيان تســتخدمه عمليــات
مفوضيــة الالجئيــن فــي جميــع البلــدان المشــاركة
فــي الدراســة.

تعكــس االســتنتاجات التــي خلُصــت إليهــا
الدراســات االســتقصائية رغبــات الالجئيــن فــي
لحظــة أو فتــرة محــددة مــن الزمــن فقــط ،ويمكــن
لهــذه االســتنتاجات أن تتغ ّيــر تباعـاً .ونظــراً إلــى
االعتمــاد علــى إجــراء الدراســات االســتقصائية
عبــر الهاتــف ،فلــم يكــن مــن المســتطاع جمــع
المعلومــات الحسّاســة ،الشــخصية منهــا وتلــك
المتعلقــة بالحمايــة ،والوصــول إلــى الالجئيــن
ذوي االحتياجــات الخاصــة.

وقــد هــدَ ف نهــج أخــذ العيّنــات ،المُعتمــد لهــذه
الدراســة االســتقصائية ،إلــى اســتحداث عيّنــة
تمثيليــة لجميــع الفئــات المجتمعيــة لالجئيــن
الســوريين ،المعروفيــن لــدى مكاتــب مفوضيــة
الالجئيــن فــي مصــر والعــراق واألردن ولبنــان.
ثــم جــرى ســحب عيّنــة عشــوائية مــن قواعــد
البيانــات لــدى المفوضيــة فــي البلــدان األربعــة
المشــاركة فــي الدراســة ،مــع تحديــد أحجــام
العيّنــات لــكل بلــد بالتناســب مــع نســبتهم مــن
مجمــوع الالجئيــن الســوريين المعروفيــن لــدى
مفوضيــة الالجئيــن .وأثنــاء تحديــد حجــم العيّنــة،
أخذنــا فــي الحُســبان عــدم اســتجابة نســبة 40
فــي المئــة مــن العيّنــة المختــارة للمشــاركة فــي
الدراســة.

َمن هم الذين استجابوا للدراسة؟
كانــت أغلبيــة المســتجيبين ( 88فــي المئــة)
الذيــن تــ ّم الوصــول إليهــم مــن المتقدميــن
الرئيســيين للدراســة ،وكان معظمهــم مــن
الذكــور .أمــا النســبة المتبقيــة ،وهــي  11فــي
المئــة ،فكانــوا مــن األزواج الكبــار الراشــدين،
ومعظمهــم مــن اإلنــاث .وحوالــي نســبة  27فــي
المئــة مــن اإلنــاث وربــات األســر.

ومــن أولئــك الذيــن جــرى االتصــال معهــم ،تــم
الوصــول إلــى نســبة  67فــي المئــة منهــم .ومــع
األخــذ باالعتبــار لعــدد المســتجيبين الذيــن أجرينــا
معهــم المقابــات ،ظــل مســتوى الثقــة بالدراســة
ضمــن المســتوى المخطــط لــه ،وقــدره  95فــي
المئــة.
ومــع أن البيانــات التــي جُمعــت مــن خــال
الدراســات االســتقصائية الســابقة ُتو ّفــر وجهــة
نظــر مثيــرة لالهتمــام للتوجهــات عبــر الزمــن،
إال أن منهجيــات الدراســة واالســتبيانات التــي
اســ ُتخدمت فيهــا تفاوتــت بصــورة طفيفــة عبــر
مختلــف الدراســات .ولكننــا تمكنــا مــن التخفيــف
مــن نســب التفــاوت مــن خــال التركيــز علــى
التحليــل الراهــن ،مــع االكتفــاء بإجــراء مقارنــة
بيــن المؤشــرات األكثــر موثوقيــة عبــر الزمــان،
ثــم بإجــراء مقارنــة أخــرى بيــن عمليــات
مفوضيــة الالجئيــن فــي تلــك البلــدان.

موجز بيانات المستجيبين
•  3,201إجمالي المستجيبين
•  66%ذكور
•  34%إناث
•  81%عدد الكبار الراشــدين في
الفئــة العمرية  59 – 25عاما ً
•  12,5%كبار راشدون شباب
•  6%كبار في الســن (أعمارهم 60
سنة فأكبر)
•  32%أســر معيشية تعيلها إناث
•  95%لديهم وثائق رســمية إلثبات
الهوية

استخدام بيانات الدراسة االستقصائية:
ســوف تســتخدم المفوضيــة الســامية لألمــم
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن البيانــات التــي
تنتــج عــن هــذه الدراســة ،ومــا يصاحبهــا مــن
صــرة ،وإثــراء
تحليــات ،فــي تكويــن رؤىً متب ّ
اســتجابة عملياتهــا ،ووضــع البرامــج ،وبــذل
جهــود المناصــرة وكســب التأييــد ألعمالهــا
داخــل المنطقــة ،وذلــك كلــه بمــا يتماشــى مــع
االســتراتيجية الشــاملة للحمايــة والحلــول.

الفضــل في التقاط الصور:
الصفحــة  – 8مفوضية الالجئين في لبنان
الصفحــة  – 10مفوضيــة الالجئيــن فــي مصــر /
بيــدرو كوســتا غومــز
الصفحــة  – 11مفوضيــة الالجئيــن فــي العــراق /
فــراس الخطيــب
التصميم:
مفوضيــة الالجئين  /كليمينت

أع ّد تقرير الدراسة االستقصائية لتصورات الالجئين السوريين ورغبتهم بالعودة الى سوريا المكتب اإلقليمي
للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ريان مارشال ،منسق أول بين الوكاالتmarshall@unhcr.org ،
أنيكا غيرالش ،مسؤولة تنسيق بين الوكاالتgerlacha@unhcr.org ،

الدراسة االستقصائية اإلقليمية السادسة
لتصوُّ رات الالجئين السوريين ورغبتهم بالعودة إلى سوريا
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