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ُيقــّدم هــذا التقريــر االســتنتاجات األساســية للدراســة 
االســتقصائية السادســة لتصــورات الالجئيــن الســوريين 
ورغبتهــم بالعــودة )RPIS(، التــي أُجريــت فــي الفتــرة 
ــث  ــي 2021، حي ــام الحال ــن الع ــباط وآذار م ــن ش بي
المتحــدة  الســامية لألمــم  المفوضيــة  قامــت مكاتــُب 
بإجــراء  الالجئيــن(  )مفوضيــة  الالجئيــن  لشــؤون 
ــان واألردن  ــن مصــر ولبن ــي كل م ــات ف ــذه الدراس ه
ــر  ــذا التقري ــي ه ــواردة ف ــج ال ــل النتائ ــراق. وُتمّث والع
التــي  االســتقصائية  الدراســات  اســتنتاجات  ُمجَمــل 
أُجريــت علــى مســتوى البلــدان المذكــورة، مــع األـــخذ 
باالعتبــار لوجــود اختالفــات محــددة باختــالف البلــدان 

ــات.  ــذه الدراس ــمولة به المش

إّن الّســعي إلــى إيجــاد الحلــول الدائمــة للنــزوح ُيشــّكل 
ــة  ــة مفوضي ــل ووالي ــار عم ــن إط ــزأ م ــزءاً ال يتج ج
الالجئيــن، وذلــك ينطــوي علــى العــودة الطوعيــة علــى 
نحــو يكفــل األمــان والكرامــة لالجئيــن، وهــي أحــد 
لــكل الجــئ. وتؤمــن مفوضيــة  الحقــوق األساســية 
الالجئيــن بأهميــة االســتماع إلــى الالجئيــن – الرجــال 
ســواء،  حــد  علــى  والفتيــات  والفتيــان  والنســاء 
ــق األمــر  واالسترشــاد بآمالهــم وخياراتهــم عندمــا يتعلّ

ــم.  ــة له ــول الدائم ــن الحل بتأمي

لطالمــا كانــت مفوضيــة الالجئيــن ومــا زالــت، منــذ عام 
2017، ُتنّفــذ دراســات اســتقصائية إقليميــة لتصــورات 
ــه  ــام ب ــون القي ــا يعتزم ــأن م ــم، بش ــن ورغباته الالجئي
مســتقبالً، وذلــك لضمــان الحفــاظ علــى آراء الالجئيــن 
ــتقبلهم،  ــأن مس ــد بش ــي ُتعق ــات الت ــب المباحث ــي ُصل ف
ــع  ــج. وم ــع البرام ــط ووض ــي التخطي ــراء عمليت وإلث
ــر  ــات يمكــن أن توّف أن الدراســات االســتقصائية للرغب
رؤًى واتجاهــات قّيمــة، إال أنهــا تواجــه عــدداً مــن 
دات، تشــمل كونهــا تمّثــل انعكاســاً لرغبــات  الُمحــدِّ
الالجئيــن فــي لحظــة أو فتــرة معينــة مــن الزمــن فقــط، 
ويمكــن أن تتغّيــر هــذه الرغبــات، بــل مــن المؤكــد 

ــل. ــن العوام ــّوع م ــاً بنطــاق متن ــا، رهن تغيره

موجز بياناتمقّدمة
المستجيبين 

مســتجيباً  شــخصاً   3,201•
ســة ا ر للد

• %66 منهــم ذكــور، و 34% 
إنــاث

• %81 منهــم كبــار راشــدون، 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 25 و 

59 عامــاً

ــبَّان  ــباب )ُش ــم ش • %12,5 منه
ــابَّات( وش

الســن  فــي  • %6 منهــم كبــار 
فأكثــر( عامــاً   60 )أعمارهــم 

المعيشــية  • %32 مــن األســر 
تعولهــا إنــاث

• %95 منهــم يحملــون وثائــق 
إثبــات هويــة رســمية

عدد الالجئين السوريين 
المسّجلين

)لغاية 3 آذار 2021(
يشير هذا الرقم إلى الالجئين الذين سّجلتهم مفوضية الالجئين.

أحدث األرقام الرسمية متوافرة هنا:
 UNHCR data portal

 لبنان 1 
865,531 

الجئاً سورياً مسّجالً

 العراق
243,890 

الجئاً سورياً مسّجالً

األردن
664,603 

 مصرالجئاً سورياً مسّجالً
130,577 

الجئاً سورياً مسّجالً

https://data2.unhcr.org/en/situations
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أُجريــت هــذه الدراســة االســتقصائية اإلقليميــة السادســة 
لتصــورات الالجئيــن الســوريين ورغبتهــم بالعــودة إلــى 
ســوريا فــي خضــّم عــدد مــن الّتحّديــات الكبيــرة التــي 
تشــهدها المنطقــة بأســرها، فــي ضــوء اآلثــار المســتمرة 
لجائحــة فيــروس كورونــا »كوفيــد19-«، واألوضــاع 
تعيشــها  التــي  الصعبــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
ــمل  ــوريا. وتش ــل س ــن وداخ ــة لالجئي ــدان المضيف البل
االســتنتاجات األساســية لهــذه الدراســة السادســة مــا 

يلــي:

90 فــي المئــة تقريبــاً مــن الالجئيــن الســوريين 
الذيــن شــاركوا فــي الدراســة االســتقصائية اإلقليميــة 
يســتطيعون تلبيــة احتياجاتهــم األساســية فــي البلــدان 

ــم. ــة له المضيف

ــل  ــل متواص ــم أم ــوريين لديه ــن الس ــم الالجئي معظ
ــم  ــى وإن ل ــوريا، حت ــى س ــا إل ــاً م ــودة يوم ــي الع ف
ــب. ــدى القري ــى الم ــوداً عل ــل موج ــذا األم ــن ه يك

عــدد صغيــر مــن الالجئيــن الســوريين أعربــوا عــن 
رغبتهــم بالعــودة خــالل اإلثنــي عشــر )12( شــهراً 

التاليــة.

األمــان واألمــن، وفــرص ســبل العيــش، والمســكن، 
والخدمــات األساســية هــي العوامــل األساســية التــي 

تؤّثــر فــي اتخــاذ قــرار العــودة.

ــى  ــٌر محــدود عل ــا أث ــد19-« كان له جائحــة »كوفي
ــودة. ــة بالع الرغب

تعتبــر نتائــج الدراســة االســتقصائية اإلقليميــة قابلــة 
الدراســات  مــع  واســع،  نطــاق  علــى  للمقارنــة، 
ــل  ــإن األم ــة، ف ــورة عام ــابقة. وبص ــتقصائية الس االس
الــذي يحــدو الالجئيــن فــي العــودة إلــى وطنهــم ســوريا 
يظــلُّ قويــاً نســبياً، بالمقارنــة مــع أي وقــت ســابق أثنــاء 
ــن  ــن الالجئي ــراً م ــدداً صغي ــر أن ع ــة. غي ــذه األزم ه
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 

ــة.  ــودة الفعلي الع

ومــن واقــع نتائــج هــذه الدراســة االســتقصائية اإلقليمية، 
)التغذيــة  والمالحظــات  اآلراء  اســتقبال  وآليــات 
أصحــاب  يســتمع  أن  جــداً  المهــم  مــن  الراجعــة(، 
المصلحــة إلــى الالجئيــن، وأن يحترمــوا مــا لديهــم مــن 
الّرغبــات والخيــارات الّراهنــة، ســواٌء أكانــوا أم لــم 
يكونــوا يرغبــون بالعــودة فــي الوقــت الراهــن. ويجــب 
علــى المجتمــع الدولــي أن ينــزع الصبغــة السياســية 
عــن هــذه المباحثــات، وأن ُيمّكــن الالجئيــن الســوريين 
ويدعــم قدراتهــم علــى اتخــاذ قــرارات حــّرة ومســتنيرة 

ــتقبلهم.  ــأن مس بش

وتعتقــد مفوضيــة الالجئيــن بــأن وجــوَد اســتراتيجية 
شــاملة للحمايــة والحلــول هــو النهــج األمثــل لدعــم 
الالجئيــن الســوريين فــي الوقــت الراهــن. وهــذا يشــمل 
إلدامــة  لهــم  المضيفــة  والمجتمعــات  البلــدان  دعــم 
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 اّتخــذوا بالفعــل خطــوات 
ــز ســبل  ــدَّ مــن تعزي ــك حقُّهــم وال ب ألجــل العــودة، فذل

الدعــم لهــم.

ــن الســوريين يحدوهــم  ــار أن معظــم الالجئي ومــع اعتب
مــن  ســوريا،  إلــى  مــا  يومــاً  العــودة  فــي  األمــل 
المبذولــة  الجماعيــة  الجهــود  الضــروري مضاعفــة 
فــي  المتبقيــة واالســتمرار  الحواجــز  ـب علــى  للتَّغلُـّ
ــذه  ــع. وتوضــح ه ــى نطــاق واس ــودة عل ــط للع التخطي
ــة الخطــوَط العريضــة للعوامــل التــي  الدراســُة اإلقليمي
ــودة –  ــن الع ــم وبي ــول بينه ــا تح ــون بأنه ــول الالجئ يق
ــد مــن  ــي هــذه المجــاالت ســوف يزي ــّدم ف ــق الّتق فتحقي
ــاً،  ــًة وأمان ــر واقعي ــح هــذا الحــل أكث ــة أن ُيصب احتمالي
ــاس.  ــن الن ــر م ــدد أكب ــتداماً لع ــاّلً مس ــدو ح ــي يغ لك

ــان  ــد مــن الزم ــد عــن عق ــا يزي ــى مــرور م ونظــراً إل
الضــروري  مــن  الســورية،  األزمــة  انــدالع  علــى 
زيــادة التركيــز علــى الحلــول الدائمــة لصالــح الالجئيــن 
الســوريين، إذا مــا أردنــا وضــع حــد لنزوحهــم، ولكــي 
نمّكنهــم مــن البــدء فــي إعــادة بنــاء حياتهــم بأمــان 

ــة.    وكرام
1 تشير تقديرات الحكومة اللبنانية إلى 

أن لبنان يستضيف )1,5( مليون سوري 
وا من النزاع منذ عام 2011  مّمن فرَّ

)ومنهم 865,531 الجئاً مسّجلون 
لدى مفوضية الالجئين، ابتداًء من شهر 

ديسمبر / كانون األول من العام 2020. 

مالحظة حول 
المنهجية:

 
النوايــا  اســتقصاءات  أن  مــع 
قّيمــة  توّفــر رؤى  أن  يمكــن 
ــن  ــال الالجئي ــن آم ــتمّدة م مس
ورغباتهــم ومخاوفهــم، ومــع 
ــدًة، إال أن  ــر أداًة مفي ــا تعتب أنه
ــس  ــا تعك ــددات لكونه ــا مح له
ــي لحظــة  ــن ف ــات الالجئي رغب
أو فتــرة معينــة مــن الزمــن، 
تتغّيــر  أن  يمكــن  وبالتالــي 
ــر عوامــل  ــات بتغي هــذه الرغب
ــت نفســه،  ــي الوق متنوعــة. وف
ــي  ــة ف ــات الطفيف ــإن االختالف ف
منهجيــة الدراســة االســتقصائية 
بيــن  فيمــا  واالســتبيان، 
االســتقصائية،  الدراســات 
تعنــي ضــرورة عــدم االعتمــاد 
ــى التوجهــات  ــالزم عل ــر ال غي

ــان.   ــّر الزم ــى م عل

•  
 
 
 

•

• 
 

• 

•

لقد تّم الّتواصل، منذ عام 
2017، مع ما يزيد عن 

16,200 الجئ سوري من 
خالل الدراسات االستقصائية 

لتصورات الالجئين 
السوريين ورغبتهم بالعودة 

إلى سوريا، منهم ما يزيد 
عن 3,200 الجئ في هذه 
الدراسة السادسة بالتحديد.
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ــر  ــي عش ــالل اإلثن ــوريا خ ــى س ــودة إل ــط للع ــل تخّط ه
)12( شــهراً التاليــة؟

نعم: %2.4 

غير محّدد/مترّدد: %7.6

خطُط السوريين الذين ال يرغبون بالعودة إلى سوريا
خالل اإلثني عشر )12( شهراً التالية

سوف أبقى في البلد المضيف في الوقت الحاضر
سوف انتقل إلى بلد ثالث
ال أعلم / مترّدد
ال شيء مما ذكر
سوف أعود في نهاية المطاف إلى سوريا

69% 
19% 
7% 
3% 
2%

ال: %90

السوريون الذي يأملون بالعودة إلى سوريا يوماً ما 2 

نعم
ال
ال أعلم

70% 
20% 
10% 

األسباب الرئيسية لعدم العودة األسباب الرئيسية للعودة 

الرغبة بالعودة بسبب التأثر
بجائحة كوفيد-19

)جميع المستجيبين(

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

85% 
6% 
6% 
3% 

إذا كانت اإلجابة “ال” أو “مترّدد”

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

ن ما يتعلّق بالظروف الشخصية لالجئ، ووضع العائلة، إضافة إلى االعتبارات االقتصادية. 3 “غير ذلك” تشمل نطاقاً متنّوعاً من األسباب المختلفة التي تتضمَّ

لمحة سريعة: 

)المستجيبون الذين أجابوا بـ “ال” أو “مترّدد”( )المستجيبون الذين أجابوا بـ “نعم”(

ن الوضع األمني 1- تحسُّ

2- غير ذلك 3

3- لدي عمل / وجدت فرصاً لسبل العيش في سوريا

4- أنا وعائلتي نشتاق إلى الوطن

ض للضغوط من / داخل بلدي  5- أشعر بالتَّعرُّ
المضيف الحالي

1- انعدام سبل العيش / فرص العمل

2- انعدام األمان واألمن

3- انعدام المأوى المناسب، أو القلق على الممتلكات 
/ المسكن

باً لاللتحاق بالخدمة العسكرية 4- تجنُّ

5- عدم كفاية الخدمات األساسية
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االستنتاجات األساسية

1. أُجريــت الدراســة االســتقصائية فــي وقــت كانــت فيــه نســبة 
90 فــي المئــة مــن الالجئيــن تقريبــاً ال تســتطيع تلبيــة احتياجاتهــا 

األساســية فــي البلــدان المضيفــة لهــم:

89 فــي المئــة مــن المســتجيبين أفــادوا بعــدم تمكنهــم مــن تلبيــة 
ــع  ــى م ــا يتماش ــذا م ــف، وه ــد المضي ــي البل ــية ف ــم األساس احتياجاته
نتائــج تقييمــات القابليــة للتأثــر لــدى الالجئيــن الســوريين التــي أُجريــت 

ــراً. مؤخ

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

كانــت مصــادر الدخــل / الدعــم الثالثــة األكثــر أهميــة بالنســبة إليهــم: 
ــروض أو  ــانية. 3( الق ــاعدات اإلنس ــة أو المس ــل. 2( الحكوم 1( العم

ــات. االئتمان

2. مــا زال معظــم الالجئيــن الســوريين يأملــون فــي العــودة إلــى 
ســوريا يومــاً مــا، حّتــى وإن لــم تكــن العــودة فــي المــدى القريــب:

ُتبّيــن نتائــج الدراســة االســتقصائية بــأن نســبة 70 فــي المئــة مــن 
الســوريين، مــن أولئــك الذيــن ال ُيخّططــون للعــودة إلــى ســوريا خــالل 
ــد  ــى بل ــال إل ــة، وال يخططــون لالنتق ــي عشــر )12( شــهراً التالي اإلثن

ــى ســوريا يومــاً مــا. ــي العــودة إل ــون ف ــث، يأمل ثال

ــة مــن الســتجيبين عــدم وجــود أي أمــل  ــي المئ ــي 20 ف أوضــح حوال
ــى ســوريا. لديهــم فــي العــودة إل

ــم  ــن مــن رغبته ــر متأكدي ــة مــن المســتجيبين غي ــي المئ ــي 10 ف حوال
ــى المــدى األطــول.  ــودة عل بالع
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ــن الســوريين عــن رغبتهــم  ــر مــن الالجئي ــر عــدد صغي 3. عبَّ
ــة:  ــي عشــر )12( شــهراً التالي ــودة خــالل اإلثن بالع

أفــادت نســبة 2,4 فــي المئــة مــن مجمــوع المســتجيبين بأنهــا تخطــط 
للعــودة خــالل العــام القــادم.

ــوريين  ــن الس ــن الالجئي ــودة بي ــن بالع ــى للراغبي ــبة األعل ــت النس كان
ــة(. ــي المئ ــراق )5 ف ــي الع ــون ف ــن يعيش الذي

89 في المئة من المستجيبين يرغبون بالعودة إلى مكان المنشأ.

ــش،  ــبل العي ــان، وس ــن واألم ــى األم ــتجيبون إل ــار المس 4. أش
ــي  ــر ف ــية تؤّث ــل أساس ــية كعوام ــات األساس ــكن، والخدم والمس

ــودة: ــرار الع ــاذ ق اتخ

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

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

األساســية”  الخدمــات  علــى  و”الحصــول  “المســكن”  عامــال  جــاَء 
ــل  ــن العوام ــا م ــاله باعتبارهم ــن أع ــن المذكوري ــد العاِملي ــرًة بع مباش

األكثــر تأثيــراً علــى قــرار العــودة.

5. كان لجائحة كوفيد19- أثٌر محدود على الرغبة بالعودة:

ذكــر معظــم المســتجيبين )نســبة 85 فــي المئــة( بــأّن التطــورات ذات 
العالقــة بجائحــة كوفيــد19- لــم تؤّثــر علــى قرارهــم بشــأن العــودة.

فقــط 6 فــي المئــة منهــم قالــت بــأن جائحــة فيــروس كوفيــد19- أّثــرت 
بشــّدة علــى قرارهــم. وذكــر الالجئــون مخاوفهــم بشــأن باإلصابــة 
بالفيــروس، والخدمــات الصحيــة، وانخفــاض ســبل العيــش داخــل 

ــروس. ــذا الفي ــة به ــة المتعلق ــاوف الرئيس ــا المخ ــوريا، باعتباره س

ــوي  ــر بشــكل ق ــة يؤث ــدان المضيف ــي البل ــدو أن الوضــع الســائد ف ال يب
علــى قــرار العــودة، بــل إّن 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؟

 نعم: %70 
 ال: %20

ال أعلم: %10

 نعم: %74 
 ال: %20

ال أعلم: %6

 نعم: %51 
 ال: %21

ال أعلم: %28

 نعم: %76 
 ال: %19

ال أعلم: %5

2019 201720182021
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البلدان تحت الضوء:
ُتمّثــل االســتنتاجات التــي يعرضهــا هــذا التقريــر ُمجمالت 
ــون  ــا يك ــي. وربم ــتوى اإلقليم ــى المس ــتنتاجات عل االس
لــدى البلــدان تفاوتــات محــّددة بعينهــا. وعنــد مقارنــة 
االســتنتاجات علــى المســتوى اإلقليمــي للدراســة الحاليــة، 
مــع نتائــج الدراســات مــن الســنوات الســابقة، يتضــح بــأن 
ــي أوســاط  ــة ف ــت متقلب ــا زال ــت وم ــودة كان ــة بالع الرغب
مجتمعــات الالجئيــن التــي تعيــش فــي مختلــف الــدول 
ــان،  ــّر الزم ــى م ــا عل ــب تقلّبه ــى جان ــم، إل ــة له المضيف
وينبغــي أن ُينظــر إلــى البيانــات المشــمولة فــي هــذا 

ــذا النحــو تباعــاً.  ــى ه ــر عل التقري

ومــع أن األمــل فــي أوســاط الالجئيــن فــي العــودة الحتميــة 
إلــى ســوريا ال يــزال قويــاً، إال أّن الّرغبــة بالعــودة خــالل 
اإلثنــي عشــر )12( الماضيــة قــد انخفضــت بالنســبة 
ــدان باســتثناء العــراق، حيــث ازداد عــدد  إلــى جميــع البل
األشــخاص الذيــن يعربــون عــن رغبتهــم بالعــودة خــالل 
ــي  ــى خمســة ف ــاً إل ــة تقريب ــي المئ ــن 3 ف ــادم م ــام الق الع
ــادوا  ــن أف ــن الذي ــي أوســاط الالجئي ــادة ف ــا الزي ــة. أم المئ
بعــدم رغبتهــم فــي العــودة خــالل الســنة التاليــة، فكانــت 
ــر  ــي مص ــن ف ــتجيبين القاطني ــاط المس ــي أوس ــداً ف تحدي
واألردن. ومــن بــاب المقارنــة بالّتناســب، انخفــض عــدد 
المســتجيبين غيــر المتأكديــن مــن رغبتهــم بالعــودة بنســبة 
ــة  ــة فــي بلديــن. وفــي حال ــة و 11 فــي المئ 14 فــي المئ
األردن، فــإن هــذه النســبة جــاءت أقــل بدرجــة طفيفــة فقــط 

مــن نســبتهم فــي دراســة العــام 2018.

وســوف يكــون مــن المهــم اســتقصاء العالقــة بشــكل 
ــية،  ــات األساس ــة االحتياج ــى تلبي ــدرة عل ــن الق ــع بي أوس

وبيــن الرغبــة بالعــودة.

هل ُتخطط للعودة إلى سوريا في 
العام القادم؟

المستجيبون في العراق

المستجيبون في لبنان

المستجيبون في األردن

المستجيبون في مصر

73%

83%

95%

21%

12%

3%

6% 6% 2%

Nov- Dec2017 March-June 201 ov2018-Feb-2018 N 9 March 2021

5%
10%

85%

81% 83%

73%

15% 13%

23%

4% 4% 4%

Nov- Dec2017 March-June 201 ov2018-Feb-20198 N March 2021

1%

9%

90%

8% 6%
5%

8%

73%

86%
91%

78%

19%

8%
4%

14%

Oct- Nov 201 ar-18J ul-1 ov-188 M une J 8 N March 2021

3%

94%

March 2021

2%
9%

89%
85% 88%

12% 8%

3% 5%

March-June 201 ov2018-Feb-2018 N 9

ال
ال أعلم
نعم
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الّرغبة بالعودة وديناميكية العودة
ــي  ــتقصائية ف ــة االس ــذه الدراس ــي ه ــتجيبين ف ــن خــالل ردود المس م
البلــدان األربعــة، يمكــن تلخيــص الوضــع الراهــن للرغبــة فــي 
العــودة ضمــن ثــالث مجموعــات واســعة، هــي: 1( الالجئــون الذيــن 
ُيخّططــون للعــودة خــالل اإلثنــي عشــر )12( شــهراً التاليــة. 2( 
ــر )12(  ــي عش ــالل اإلثن ــودة خ ــون للع ــن ال ُيخّطط ــون الذي الالجئ
ــرّددون بشــأن العــودة. ويستكشــف  ــون المت ــة. 3( الالجئ شــهراً التالي
ــة هــذه المجموعــات الثــالث،  ــع ودينامياكي هــذا القســم أســباب ودواف
مــع اإلقــرار بوجــود َقــدر معّيــن مــن المرونــة فيمــا بيــن حــدود هــذه 

المجموعــات. 

المعلومات والمعرفة 

ال يــزال الحصــول علــى المعلومات أحــد العوامل 
ــان  ــن بأم ــي تضمــن عــودة الالجئي األساســية الت
ــن  ــل م ــع أن أق ــة. وم ــة وبصــورة طوعي وكرام
ــتقصائية  ــات االس ــي الدراس ــن ف ــف الالجئي نص
الســابقة ذكــروا بــأن لديهــم معلومــات كافيــة 
ليقــّرروا بشــأن إمكانيــة العــودة، إال أن 73 فــي 
المئــة مــن الالجئيــن ذكــروا، فــي هــذه الدراســة 
المعلومــات  يمتلكــون  بأنهــم  االســتقصائية، 
ــي  ــن ذكــروا ف ــة للذي ــة. أمــا النســبة المئوي الكافي
الدراســات الســابقة بأنهــم غيــر متأّكديــن مــن 
رغبتهــم، فقــد انخفضــت مــن 40 فــي المئــة إلــى 

ــة.  ــي المئ 4 ف

أمــا مصــادر المعلومــات الرئيســة فهــي ال تــزال 
كمــا هــي: أفــراد العائلــة / المعــارف، ومنهــم 
ــب  ــى جان ــوريا، إل ــى س ــادوا إل ــن ع ــك الذي أولئ

ــمي. ــالم الرس ــائل اإلع وس

ومــا زال المســتجيبون يذكــرون وســائل التواصل 
ــة  ــادر المهم ــد المص ــا أح ــي باعتباره االجتماع
للحصــول علــى المعلومــات. ففــي العــراق، علــى 
ســبيل المثــال، تعتبــر هــذه الوســائل مصــدر 

ــه. ــاداً علي ــر اعتم ــي األكث ــات الثان المعلوم

هل تشعر بأن لديك 
معلومات كافية 

لكي تقرر بشأن رغبتك 
بالعودة إلى سوريا 

خالل اإلثني عشر )12( 
شهراً التالية؟ 

المصادر الرئيسة 
للمعلومات

هل قمت بزيارة سوريا أو 
سافرت مؤقتاً إلى سوريا؟

 نعم: %73
 ال: %23

ال أعلم: %4

ال:%83

نعم: %17

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 من المهم لك وألي فرد 
من مجتمعك القيام بزيارة 

سوريا أوالً؟

ال:55%نعم: %45
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الالجئون الذي يرغبون بالعودة إلى سوريا خالل اإلثني 
 عشر )12( شهراً التالية:

عّبــر حوالــي 2,4 فــي المئــة مــن إجمالــي المســتجيبين عــن رغبتهــم 
بالعــودة إلــى ســوريا خــالل اإلثنــي عشــر )12( شــهراً التاليــة. وقــد 
أورد التقريــر أن أولئــك الذيــن اســتجابوا لالســتقصاء بطريقــة إيجابيــة 
بشــأن العــودة، ويضعــون الخطــط فعلّيــاً، اســتندوا فــي قــرارات 
العــودة إلــى العديــد مــن العوامــل حســبما يبّينــه الرســم البيانــي أدنــاه. 
ــكان المنشــأ،  ــي م ــي ف ــن الوضــع األمن وهــذه العوامــل تشــمل: تحسُّ

وجمــع شــمل العائلــة، وفــرص العمــل فــي ســوريا.

ــودة  ــم بالع ــوا عــن رغبته ــن أعرب ــن الذي ــي أوســاط الالجئي ــى ف وحت
خــالل اإلثنــي عشــر )12( شــهراً التاليــة، فمــا زالــت لديهــم مخــاوف 
بشــأن الوضــع القائــم فــي ســوريا. وكانــت معظــم المخــاوف المذكــورة 
ــم شــعورهم  ــن رغ ــح أّن الالجئي ــا يوّض ــان، م ــن واألم ــة باألم متعلق
بتحســن فــي الوضــع بمــا يكفــي لكــي يباشــروا بوضــع خطــط العــودة 
ــن  ــدام اليقي ــن انع ــة م ــعرون بدرج ــون يش ــم ال يزال ــة، إال أنه الفعلي
حــول ذات األمــر. أمــا العوامــل األخــرى التــي ذكرهــا المســتجيبون، 
فتشــمل: محدوديــة إمكانيــة الوصــول إلــى فــرص ســبل العيــش، 
ــة  ــى إمكاني ــار إل ــة العســكرية، واالفتق ــو عــن االلتحــاق بالخدم والعف

ــى الخدمــات األساســية.  الحصــول عل

العودة مع العائلة:

1- جميع أفراد العائلة
2- وحيداً

3- متردد في العودة
4- بعض أفراد العائلة / أفراد العائلة الخارجيين، مع بقاء اآلخرين 

في البلد المضيف
5- جميع أفراد العائلة واألسرة الممتدة 

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

األُسر المباشرة أو الممتدة(.

 األسباب الرئيسة للعودة:

ن الوضع األمني 1- تحسُّ
2- غير ذلك

3- لدي عمل / وجدت فرصاً لسبل العيش في سوريا

4- أنا وعائلتي نشتاق إلى الوطن

5- أشعر بالتعرض للضغوط من / داخل بلدي
المضيف الحالي

المخاوف المتعلقة بالعودة:

1- الوضع األمني

2- انعدام فرص العمل / سبل العيش

3- عدم صدور عفو عن الفاّرين من الجيش / المتهّربين من التجنيد 
اإلجباري

4- نقص الخدمات األساسية الكافية

5- غير ذلك

12 من 14 محافظة في سوريا ورد ذكرها كأماكن
مرغوب بالعودة إليها.
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األسباب الرئيسة لعدم العودة خالل اإلثني عشر )12( شهراً 
التالية:

الالجئون الذين ال يرغبون بالعودة خالل اإلثني عشر )12( 
شهراً التالية: سنا )11 عاماً(

الجئة سورية مقيمة في مصر

تجلــس ســنا، الطفلة الســورية الالجئــة، ابنة 
األحــد عشــر عامــاً، لكــي ُتلَتقــط لهــا صورة 
شــخصية فــي مدينــة القاهــرة. وهــي أصــالً 
ــة  ــي مدين ــش ف ــص، وتعي ــة حم ــن مدين م

القاهــرة مــع عائلتهــا منــذ عــام 2013.

كمــا هــو الحــال فــي الدراســات االســتقصائية الســابقة، فــإن 
أغلبيــة المســتجيبين –90 فــي المئــة تقريبــاً– ال يخططــون 
للعــودة إلــى ســوريا خــالل اإلثنــي عشــر شــهراً التاليــة، ولكنهــم 
فــي نهايــة المطــاف يتمنــون العــودة إليهــا )حوالــي 70 فــي 
ــذه  ــي ه ــتجيبون ف ــا المس ــي ذكره ــباب الت ــى األس ــة(. وتبق المئ
المجموعــات لعــدم وجــود رغبــة مباشــرة لهــم بالعــودة كمــا 
ــوريا،  ــي س ــان ف ــن واألم ــمل األم ــي تش ــر، وه ــي دون تغيي ه
ومحدوديــة الوصــول إلــى فــرص ســبل العيــش، ومحدوديــة 
ــة  ــر اإلمكاني ــدم تواف ــبة، أو ع ــاكن المناس ــى المس الحصــول عل
ــي  ــاكن ه ــة بالمس ــاوف المتعلق ــت المخ ــا. وكان ــول عليه للحص
األكثــر ذكــراً بيــن المســتجيبات اإلنــاث، باعتبارهــا إحــدى أهــم  

ــودة. ــن بالع ــدم رغبته ــببة بع ــل المتس العوام

ومــن هــؤالء الذيــن ال يرغبــون بالعــودة علــى مــدى اإلثنــي 
عشــر )12( شــهراً التاليــة، مــا يقــرب مــن نســبة 69 فــي المئــة 
يرغبــون بالبقــاء فــي البلــد المضيــف اآلن، و 19 فــي المئــة 
ــي  ــن أن ســبعة ف ــي حي ــث، ف ــد ثال ــى بل ــال إل ــي االنتق ــون ف يأمل

ــي.  ــت الحال ــي الوق ــودة ف ــي الع ــرددون ف ــة مت المئ

أمــا العوامــل الرئيســة التــي تمنــع األفــراد مــن العــودة فــي المــدى 
ــى  ــر عل ــا تؤّث ــادوا بأنه ــي أف ــل الت ــس العوام ــي نف ــب، فه القري

قرارهــم فــي المســتقبل.

1- قلة فرص سبل العيش / العمل

2- انعدام األمن واألمان

3- االفتقار إلى المأوى المناسب و / أو الخوف على 
الممتلكات / المسكن.

4- تجنُّب االلتحاق بالخدمة العسكرية. 

5- عدم كفاية الخدمات األساسية.
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الالجئون المترّددون بشأن العودة خالل 
اإلثني عشر شهراً التالية: عبد الفتاح

الجئ سوري مقيم في العراق 

ــغ مــن العمــر 75 عامــاً،  ــاح، يبل ــد الفت عب
ــه فــي ســوريا،  ــد الفــرار مــن قريت وال يري
ــم يبــق أحــٌد غيــره يعيــش فيهــا.  مــع أنــه ل
بــردرش  مخيــم  فــي  اآلن  يعيــش  وهــو 

ــراق. ــي الع ــن ف لالجئي

ما الذي يمكن 
أن يساعدك في اتخاذ 

قرار العودة؟

  

صّرحــت نســبة 9,8 فــي المئــة مــن المســتجيبين 
فــي  للعــودة  خططهــم  بشــأن  متــرّددون  بأنهــم 
أولئــك  نســبة  بــأن  علمــاً  القريــب،  المســتقبل 
المتــرّددون فــي العــودة كانــت األعلــى فــي العــراق 
ــار  ــع اختي ــث وق ــدان األخــرى، حي ــع البل ــة م مقارن
ربــع المســتجيبين تقريبــاً علــى هــذا الخيــار. وعندمــا 
ُســئلوا عــن العوامــل التــي يمكــن أن تســاعدهم علــى 
اتخــاذ القــرار بشــأن العــودة، تركــزت أبــرز ردودهم 
ــن مســتوى االمــن واألمــان، والحصــول  ــى تحّس عل
األخــرى  العوامــل  وتشــمل  العيــش.  ســبل  علــى 
القــدرة علــى الوصــول إلــى الممتلــكات، والخدمــات 

األساســية، وتحســن ســيادة القانــون. 

هــذه  مــن  المســتجيبين  نصــف  حوالــي  أن  ومــع 
المجموعــة ذكــروا، أثنــاء الدراســة االســتقصائية 
قــرار  اّتخــاذ  قبــل  أّن زيــارة ســوريا،  األخيــرة، 
نهائــي بشــأن العــودة الدائمــة، أمــٌر مهــمٌّ بالنســبة 
ــى  ــت إل ــة انخفض ــبة المئوي ــذه النس ــم، إال أن ه إليه
ــذا  ــة. وه ــذه الدراس ــراء ه ــاء إج ــة أثن ــي المئ 40 ف
ــن  ــه، بتحّس ــي جــزء من ــط، ف ــا يرتب ــاض ربم االنخف
ــر  ــبما ذك ــات حس ــى المعلوم ــتوى الحصــول عل مس

الالجئــون.

أعّد تقرير الدراسة االستقصائية لتصورات الالجئين السوريين ورغبتهم بالعودة الى سوريا المكتب اإلقليمي
للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

marshall@unhcr.org ،ريان مارشال، منسق أول بين الوكاالت
gerlacha@unhcr.org ،أنيكا غيرالش، مسؤولة تنسيق بين الوكاالت

ن مستوى األمن واألمان / النزاع تحسُّ  -1

ن فرص سبل العيش  أن أكون على ثقة بتحسُّ  -2
/ العمل

أن أكون على ثقة بتوافر إمكانية الوصول    -3
إلى ممتلكاتي / مسكني أو أي مسكن بديل.

أن أكون على ثقة بأنني سوف أحصل على   -4
الخدمات األساسية الكافية.

أن أتأكد من تطبيق العفو عن الفاّرين من   -5
الخدمة العسكرية / المتهّربين من التجنيد 

اإلجباري.

عندما تصبح الخدمة العسكرية غير إلزامية.  -6
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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 2021، جــرى االتصــال مــع مــا 
مجموعــه 4,808 الجئيــن ســوريين يقيمــون فــي مصــر والعــراق ولبنــان واألردن. ومــن بيــن هــؤالء 
ــالت  ــراء مقاب ــم إلج ــى موافقته ــول عل ــاً، والحص ــى 3,201 الجئ ــول إل ــا بالوص ــن، نجحن الالجئي

معهــم، مّمــا أتــاح للدراســة االســتقصائية الحصــول علــى عّينــة تمثيلّيــة لالجئيــن. 

موجز بيانات المستجيبين 

3,201 إجمالي المستجيبين

%66 ذكور

%34 إناث

%81 عدد الكبار الراشــدين في 
ً الفئــة العمرية 25 – 59 عاما

%12,5 كبار راشدون شباب

%6 كبار في الســن )أعمارهم 60 
سنة فأكبر(

%32 أســر معيشية تعيلها إناث

%95 لديهم وثائق رســمية إلثبات 
الهوية

لتصــورات  اســتقصائية  دراســة  أُجريــت 
إلــى  بالعــودة  ورغبتهــم  الســوريين  الالجئيــن 
ــات  ســوريا مــن خــالل اســتبيان تســتخدمه عملي
مفوضيــة الالجئيــن فــي جميــع البلــدان المشــاركة 

فــي الدراســة.

ــذه  ــد له ــات، الُمعتم ــد هــَدف  نهــج أخــذ العّين وق
الدراســة االســتقصائية، إلــى اســتحداث عّينــة 
لالجئيــن  المجتمعيــة  الفئــات  لجميــع  تمثيليــة 
ــة  ــب مفوضي ــدى مكات ــن ل ــوريين، المعروفي الس
الالجئيــن فــي مصــر والعــراق واألردن ولبنــان. 
ــد  ــن قواع ــوائية م ــة عش ــحب عّين ــرى س ــم ج ث
ــة  ــدان األربع ــي البل ــة ف ــدى المفوضي ــات ل البيان
المشــاركة فــي الدراســة، مــع تحديــد أحجــام 
ــن  ــع نســبتهم م العّينــات لــكل بلــد بالتناســب م
ــدى  ــن ل ــوريين المعروفي ــن الس ــوع الالجئي مجم
مفوضيــة الالجئيــن. وأثنــاء تحديــد حجــم العّينــة، 
ــبة 40  ــتجابة نس ــدم اس ــبان ع ــي الُحس ــا ف أخذن
ــي  ــارة للمشــاركة ف ــة المخت ــة مــن العّين ــي المئ ف

الدراســة.

 كانــت أغلبيــة المســتجيبين )88 فــي المئــة( 
المتقدميــن  مــن  إليهــم  الوصــول  تــّم  الذيــن 
مــن  معظمهــم  وكان  للدراســة،  الرئيســيين 
الذكــور. أمــا النســبة المتبقيــة، وهــي 11 فــي 
ــدين،  ــار الراش ــن األزواج الكب ــوا م ــة، فكان المئ
ومعظمهــم مــن اإلنــاث. وحوالــي نســبة 27 فــي 

المئــة مــن اإلنــاث وربــات األســر.

إليهــا  خلُصــت  التــي  االســتنتاجات  تعكــس 
ــي  ــن ف ــات الالجئي الدراســات االســتقصائية رغب
لحظــة أو فتــرة محــددة مــن الزمــن فقــط، ويمكــن 
لهــذه االســتنتاجات أن تتغّيــر تباعــاً. ونظــراً إلــى 
ــى إجــراء الدراســات االســتقصائية  ــاد عل االعتم
ــع  ــتطاع جم ــن المس ــن م ــم يك ــف، فل ــر الهات عب
المعلومــات الحّساســة، الشــخصية منهــا وتلــك 
المتعلقــة بالحمايــة، والوصــول إلــى الالجئيــن 

ذوي االحتياجــات الخاصــة.

ــم  ــن جــرى االتصــال معهــم، ت ــك الذي ومــن أولئ
الوصــول إلــى نســبة 67 فــي المئــة منهــم. ومــع 
األخــذ باالعتبــار لعــدد المســتجيبين الذيــن أجرينــا 
معهــم المقابــالت، ظــل مســتوى الثقــة بالدراســة 
ضمــن المســتوى المخطــط لــه، وقــدره 95 فــي 

المئــة. 

مــن خــالل  ُجمعــت  التــي  البيانــات  أن  ومــع 
ــة  ــر وجه ــابقة ُتوّف ــتقصائية الس ــات االس الدراس
ــر الزمــن،  ــرة لالهتمــام للتوجهــات عب نظــر مثي
إال أن منهجيــات الدراســة واالســتبيانات التــي 
ــر  ــة عب ــت بصــورة طفيف ــا تفاوت ــُتخدمت فيه اس
مختلــف الدراســات. ولكننــا تمكنــا مــن التخفيــف 
ــى  ــز عل ــالل التركي ــن خ ــاوت م ــب التف ــن نس م
ــة  ــاء بإجــراء مقارن ــل الراهــن، مــع االكتف التحلي
بيــن المؤشــرات األكثــر موثوقيــة عبــر الزمــان، 
عمليــات  بيــن  أخــرى  مقارنــة  بإجــراء  ثــم 

ــدان. ــك البل ــي تل ــن ف ــة الالجئي مفوضي

لألمــم  الســامية  المفوضيــة  تســتخدم  ســوف 
التــي  البيانــات  الالجئيــن  لشــؤون  المتحــدة 
ــن  ــا م ــا يصاحبه ــة، وم ــذه الدراس ــن ه ــج ع تنت
ــراء  ــن رؤًى متبّصــرة، وإث ــي تكوي ــالت، ف تحلي
اســتجابة عملياتهــا، ووضــع البرامــج، وبــذل 
ألعمالهــا  التأييــد  وكســب  المناصــرة  جهــود 
ــع  ــى م ــا يتماش ــه بم ــك كل ــة، وذل ــل المنطق داخ

والحلــول.  للحمايــة  الشــاملة  االســتراتيجية 

َمن هم الذين استجابوا للدراسة؟
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