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نبذة مختصرة 1
مع تغير الوضع العسكري في سوريا، وعلى خلفية تزايد الخطابات والسياسات المناهضة لالجئين في جميع 

أنحاء العالم، بدأت الحكومات في عام 2017 بالتفكير بصراحة في إعادة الالجئين إلى بالدهم.

في هذا التقرير، يحذر المجلس النرويجي لالجئين، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومنظمة العمل ضد الجوع، ومنظمة 
كير الدولية، ومجلس الالجئين الدانمركي، ولجنة اإلنقاذ الدولية، ومنبر الحلول الدائمة، من أن الوضع في 
سوريا ال يزال أبعد ما يكون عن األمان، وأن االهتمام السائد في تأمين عودة الالجئين يقوض سالمتهم 

وكرامتهم في البلدان المجاورة، مما يخلق عوامل دفع ويزيد من احتمال العودة القسرية في عام 2018. كما 
يهدد بتقييد الخيارات المتاحة للعيش خارج المنطقة من خالل إعادة التوطين أو طرق آمنة وقانونية أخرى.

الغالف األمامي

“سألت أحدهم أن يبحث لي عن النرويج. رأيت المدينة التي سنذهب إليها. بدت فولدا 
مدينة جميلة. ويفرحني أن يحدث هذا، ليس من أجلي ولكن من أجل أطفالي. أستطيع 

أخيرا أن أجد العالج لبناتي الثالث. سيعود سلطان إلى المدرسة. ونحن جميعا متحمسون 
لبدء حياة أفضل. الله وحده هو الذي يعلم كيف كانت السنوات الخمس الماضية”.

- رغدة *، أرملة وأم ألربعة أطفال، الجئة سورية تعيش في لبنان، على وشك إعادة توطينها في النرويج
صورة: نور وحيد/منظمة إنقاذ الطفل
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لم تتمكن كاتيا*، البالغة من العمر 11 عاما، من الذهاب إلى 
المدرسة منذ أبريل/نيسان 2017 بعد أن طردت عائلتها من 

مستوطنة الخيام في لبنان. 
تصوير: رشا الضاوي/المجلس النرويجي لالجئين
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ملخص تنفيذي

يوسف* مع ابنته خارج خيمتهم في سهل البقاع. 
بعد أن طرد ثالث مرات منذ فراره إلى لبنان في عام 
2014، أصبح هو وأسرته متعبين من زئبقية الشعور 

باالستقرار والسالمة في حياتهم اليومية. 
تصوير: رشا الضاوي/المجلس النرويجي لالجئين
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بالمساكن واألراضي والممتلكات، وفقدان أو عدم 
وجود وثائق مدنية أخرى، إلى مشاكل أخرى بالنسبة 
للعائدين - وال سيما بالنسبة إلى النساء السوريات 
الالتي عادة ما ال يحملن عددا أقل من هذه الوثائق 

مقارنة بالرجال.

وفي مقابل عودة القليل من السوريين إلى بيوتهم 
خالل 2017، فر عدد أكبر بكثير من ديارهم، مما يعكس 

الظروف غير اآلمنة في البالد. ومقابل كل سوري 
)سواء النازحين داخليا أو االلجئين( عائد في عام 

2017، نزح ثالثة أشخاص جدد. كما أن أعداد الالجئين 
لوحدها تعكس واقع الحال: ففي حين عاد 66.000 
الجئ إلى سوريا في عام 2017، منعت السلطات 

التركية واألردنية حوالي 300.000 شخص، كانوا 
يحاولون الفرار من سوريا، من الدخول. وحتى بين 

الالجئين الذين عادوا، فقد أعيد بعضهم قسرا، في 
حين عاد البعض بسبب انعدام األمل في مستقبل 
في البلدان المجاورة حيث مافتئت حياتهم تدهورت.

وبشكل عام، يؤدي التركيز المفرط على عودة الالجئين 
أيضا إلى تحويل االنتباه عن االلتزامات التي قطعها 

المجتمع الدولي لتحسين أوضاعهم وبناء قدرة 
الالجئين على الصمود في البلدان المجاورة.

ويعزز هذا التركيز على العودة أيضا سياسات غلق 
األبواب في وجه الالجئين في البلدان الغنية5  

وإضعاف فرص استضافة الالجئين السوريين في 
تلك البلدان. وقد استضافت البلدان المجاورة لسوريا 

أغلبية هؤالء الالجئين، في حين أن الدول الغنية لم 
تظهر دعمها حتى في إعادة توطين األكثر ضعفا على 

األقل.

وقد عرف عدد طلبات إعادة توطين الالجئين الضعفاء، 
الذي كان منخفض في السنوات السابقة، تراجعا في 
عام 2017 بنسبة 50 في المائة تقريبا. وقد مكن هذا 

الفتور في اإلرادة السياسية من قبل الدول الغنية 
لتحمل المسؤولية عن أكبر أزمة لالجئين في العالم 
جيران سوريا من تبرير مبادراتهم بإغالق حدودهم أو 

إعادة الالجئين.

أدى الصراع في سوريا، الذي يشارف اليوم على عامه 
الثامن، إلى تشريد نصف عدد السكان قبل الحرب، 

حيث وصل عدد النازحين الداخليين إلى أكثر من ستة 
ماليين، وفاق عدد الالجئين في البلدان المجاورة 

خمسة ماليين شخص2 ، في حين هرب مليون 
شخص إلى أوروبا. ومنذ بداية األزمة، استضاف كل 

من لبنان وتركيا واألردن وبلدان أخرى في المنطقة 
الغالبية العظمى من الالجئين، حيث أظهرت حكومات 

ومجتمعات هذه البلدان سخاء ملحوظا تجاه ماليين 
النساء والرجال واألطفال الذين فروا من الصراع.

وفي عام 2017، بدأت الحكومات بالتفكير علنا في 
إعادة الالجئين إلى سوريا. وقد شجعت على مثل هذا 

الخطاب المكاسب اإلقليمية للحكومة السورية على 
جماعات المعارضة المسلحة وخسائر الدولة اإلسالمية 

)داعش(، فضال عن إنشاء ما يسمى مناطق 
خفض التصعيد. كما ارتبط هذا الخطاب بالسياسات 

والممارسات المناهضة لالجئين المتبعة، على 
مستويات مختلفة، والتي ازدادت تصلبا في البلدان 

المضيفة لالجئين وفي أوروبا والواليات المتحدة 
األمريكية.

وال يزال الماليين من الالجئين يعبرون عن رغبتهم 
في العودة إلى ديارهم حال تحسن األوضاع بشكل 

ملحوظ في سوريا، وعلى المجتمع الدولي أن 
يساعدهم على تحقيق هذا األمل3 . والواقع هو أنه 
على الرغم من تغير الديناميات العسكرية في سوريا 
واالرتفاع النسبي في عدد السوريين العائدين إلى 

بيوتهم في العام الماضي، ال تزال البالد تتخبط في 
الصراع وانعدام األمن. إذ تتواصل األعمال القتالية 

في أجزاء عديدة من البالد، بما في ذلك في بعض 
ما يسمى بمناطق خفض التصعيد. وقد حطمت 
الحرب البنية التحتية المادية واالجتماعية لسوريا، 
بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات 

وشبكات المياه. وال تزال مخاطر المتفجرات - مثل 
األلغام، والقنابل غير المنفجرة أو المهجورة، والذخائر 

العنقودية، والقنابل اليدوية، وقذائف الصواريخ 
- تنتشر في معظم أنحاء البلد. وال يزال العنف 

الجنساني يطبع حياة النساء والفتيات4. كما يؤدي 
التدمير الواسع النطاق لسجالت المعامالت المرتبطة 
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وعلى الرغم من أن البلدان المجاورة لم تعمل، 
لمجموعة من األسباب التاريخية والسياسية، على 
وضع استراتيجية شاملة لالندماج المحلي6 ، فقد 

اعتمدت، خالل مؤتمرات دولية عقدت في لندن عام 
2016 وبروكسل عام 2017، “نهجا شامال” لمسألة 
الالجئين السوريين يضمن التزامات بشأن الوظائف 

والتعليم والحماية. 

والواقع أن هذه االلتزامات لم تنفذ إال جزئيا. 
ففي لبنان، يفتقر 74 بالمائة من الالجئين إلى 

اإلقامة القانونية الصالحة7. أما في األردن، فال 
يتوفر 113.000 الجئ على بطاقة وزارة الداخلية 
البالغة األهمية. وعلى الرغم من االلتزام تسجيل 
جميع الالجئين واألطفال الضعفاء المقيمين في 
المجتمعات المضيفة في المدارس بحلول نهاية 

العام، فإن 43 بالمائة من األطفال الالجئين ال يزالون 
خارج النظام المدرسي. وقد واجه الهدف الطموح 
الذي وضعه مؤتمر لندن 2016 بخلق 1.1 مليون 

وظيفة تحديات مختلفة8، حيث يعيش 80 بالمائة من 
الالجئين السوريين المقيمين خارج المخيمات في 

األردن تحت عتبة الفقر9، في حين يعيش في الفقر 
أكثر من 71 بالمائة من الالجئين المقيمين في لبنان و 
64 بالمائة من أولئك المقيمين في تركيا. ويحتمل أن 
يؤدي عدم الوفاء بالتزامات لندن وبروكسل بدوره إلى 

خلق عوامل دفع إضافية لعودة الالجئين إلى سوريا 
في عام 2018. 

ومن أجل تمكين الالجئين من خيار العودة اآلمنة 
والكريمة إلى بيوتهم، يعتين إيجاد حل للصراع 

المستمر والنعدام األمن ولعدم إمكانية الحصول 
على الخدمات - بما في ذلك المياه والصحة 

والتعليم والكهرباء - ولمحدودية فرص سبل كسب 
العيش. وللوكاالت اإلنسانية واإلنمائية، بمساعدة 

المانحين، دور حاسم في تعزيز الحلول الدائمة 
لالجئين: كالعودة اآلمنة، أو االندماج المحلي أو إعادة 

التوطين. ويعني ذلك في السياق الحالي تخفيف 
الضرر الذي قد يواجهه العائدون، وتقديم المساعدة 

المناسبة والمعلومات المحايدة، ومراقبة سالمتهم، 
ومناهضة العودة غير اآلمنة أو القسرية، مع الحرص 

على عدم تشجيع العودة إلى أماكن تنتشر فيها 
الظروف غير اآلمنة. ومن األهمية بمكان أن تحترم 

رغبة الالجئين وأن تتوفر لهم خيارات أخرى غير العودة 
غير اآلمنة، سواء في البلدان المجاورة أو خارجها. 

غير أن مسؤولية اتخاذ إجراءات بهذا الشأن تقع في 

نهاية المطاف على أطراف النزاع والبلدان المجاورة 
والمجتمع الدولي. 

وإدراكا لعظم هذا التحدي، يجب اتخاذ الخطوات 
الملموسة التالية على وجه االستعجال لضمان 

الحماية الفورية والطويلة األجل لالجئين: 

على أطراف النزاع في سوريا االلتزام بالقانون  «
اإلنساني الدولي وتخفيف المخاطر التي قد 

يواجهها العائدون. ويشمل ذلك حماية المدارس 
والمستشفيات وغيرها من الهياكل األساسية 

المدنية الهامة، ووضع حد فوري الستخدام 
األسلحة المتفجرة ذات التأثير الواسع النطاق في 

المناطق المأهولة بالسكان.

على السلطات السورية تقديم ضمانات فعالة  «
لسالمة الالجئين العائدين وحريتهم في التنقل. 

ويجب على السلطات أيضا أن تضع وتنفذ 
آليات من شأنها تيسير االعتراف بوثائق الالجئين 
والنازحين داخليا، بما في ذلك شهادات التعليم 

التي يحصل عليها األطفال، ومعالجة افتقار 
النساء إلى الوثائق المدنية. وعلى السلطات 

أيضا أن تسمح للجهات الفاعلة في المجال 
اإلنساني بتوسيع نطاق برامج إزالة األلغام، 
وإعادة تأهيل المدارس والمرافق الطبية في 

المناطق الخاضعة لسيطرتها. 

على حكومات البلدان المجاورة أن تحترم  «
مبدأ عدم اإلعادة القسرية، بما في ذلك عدم 

اإلعادة القسرية للسوريين الذين يسعون حاليا 
إلى الحماية على حدود هذه البلدان. وعلى 

هذه البلدان أن تفي بالتزاماتها، بما في ذلك 
االلتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمري لندن 

وبروكسل، من حيث صلتها بإيجاد فرص العمل 
والتعليم وحماية الالجئين. وعلى وجه الخصوص، 
ينبغي أن تضع إجراءات بسيطة وبأسعار معقولة 
ويتم تطبيقها بشكل متسق لتمكين الالجئين من 

سوريا من الحصول على وثائق صالحة من أجل 
الوصول إلى العمل والخدمات. 

على المانحين والمجتمع الدولي األوسع  «
اتخاذ موقف ثابت ومبدئي ضد العودة المبكرة 

أو اإلعادة القسرية لالجئين، كما عليهما أن 
يضمنا أال تؤدي أعمالهما إما صراحة أو عن غير 
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قصد إلى تشجيع العودة المبكرة. ومن أجل 
تقليل عوامل دفع الالجئين إلى الحد األدنى، 
يجب على المانحين والمجتمع الدولي االلتزام 

بتعهداتهما المتعلقة بالتمويل اإلنساني 
واإلنمائي وااللتزامات األخرى التي تم التعهد 
بها في مؤتمري لندن وبروكسل، والرفع من 

تعهداتهما بشأن إعادة التوطين أو غير ذلك من 
أشكال السماح لالجئين الضعفاء بالدخول ألسباب 

إنسانية. 

على الفاعلين اإلنسانيين واإلنمائيين الدوليين  «
أن يضعوا إطارا مشتركا قائما على المبادئ 

بشأن الحلول الدائمة، مما سيمكنهم من تقديم 
المساعدة المناسبة لالجئين وتجنب تشجيع عودة 

الالجئين المبكرة أو غير الطوعية أو غير اآلمنة 
إلى سوريا. وينبغي أن يشمل هذا اإلطار رصد 

العودة اآلمنة والطوعية، وتوفير معلومات 
محايدة لالجئين لمساعدتهم على اتخاذ خيارات 

مستنيرة بشأن العودة أو غيرها من الحلول 
الدائمة أو المؤقتة، سواء في بلد اللجوء أو 

في بلد ثالث. وينبغي ضمان التشاور الحقيقي 
مع الالجئين والمشردين والمجتمعات المضيفة 

والمستقبلة.
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1استعجال إعادة الالجئين

نور*، 9 سنوات، واحدة من مئات اآلالف من األطفال 
الالجئين السوريين في لبنان. لم تذهب نور إلى 

المدرسة منذ أن أصدرت ضد أسرتها أوامر إخالء من 
مخيم غير رسمي، مما اضطرهم لالنتقال إلى مخيم آخر 

بعيد عن المدرسة التي كانت تدرس فيها. 
تصوير: رشا الضاوي/المجلس الوطني لالجئين
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تتوفر فيها سوى الخدمات الصحية األساسية والمياه 
النظيفة. ولم تقدم سوى مساعدة واحدة على 

مدى ستة أشهر15 . وتقدر األمم المتحدة أن النساء 
واألطفال يشكلون أربعة من أصل خمسة من هؤالء 

النازحين16 .

2.1 اإلعادة القسرية والعودة

قامت حكومتا تركيا واألردن بترحيل الالجئين إلى 
سوريا على مدار العام. وأشارت جماعات حقوق 

اإلنسان إلى أن حاالت اإلعادة القسرية من األردن 
بلغت ذروتها في مطلع عام 2017، حيث تم ترحيل 

ما يصل إلى 400 شخص في الشهر17، فيما عللت 
الحكومات ذلك بالمخاوف األمنية18 . وقد عززت 

الحكومة األردنية عمليات التفتيش التي قامت بها 
الشرطة في العام الماضي، وخاصة في األحياء التي 

يسكنها السوريون، مع إخضاع األشخاص الذين هم 
على اتصال بأفراد أسرهم في سوريا لفحص دقيق. 

وفي الحاالت التي وثقتھا جماعات اإلغاثة، لم تتح 
الفرصة للسوریین للطعن في ترحیلھم في المحاکم، 

ولم تسمح السلطات للسوریین بالحصول علی 
المشورة القانونیة أو مراجعة أوامر ترحیلھم.

وخالل شهر يونيو/حزيران في لبنان، شنت القوات 
المسلحة اللبنانية عملية أمنية ضد المسلحين في 
منطقة عرسال في وادي البقاع الشمالي. ووسط 
تقارير عن انتهاكات لحقوق اإلنسان، بما في ذلك 
مقتل أربعة من الالجئين السوريين أثناء احتجازهم 
من طرف الجيش اللبناني، تم التوصل إلى اتفاق 
لوقف إطالق النار عاد بموجبه نحو 10.000 الجئ 

ومقاتل سوري من عرسال إلى سوريا19 . ولم يسمح 
لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بالوصول 

مسبقا إلى األشخاص المغادرين ولم تتمكن من 
إصدار قرار بشأن ما إذا كانت هذه العودة “طوعية” 

أم “قسرية”20.  وقد حدد تقييم لالحتياجات اإلنسانية 
من طرف أحد شركاء منظمة إنقاذ الطفل أن معظم 
الذين عادوا من عرسال نقلوا إلى إدلب في سوريا، 
حيث وجدوا أنفسهم معرضين لخطر تصاعد العنف 

في المنطقة، ولم يتمكنوا من الحصول على مأوى 
مالئم أو إيجاد سبل كسب عند وصولهم21. 

في عام 2017، بدأت الحكومات بالتفكير علنا في 
إعادة الالجئين إلى سوريا. وقد شجعت على هذا 

الخطاب المكاسب اإلقليمية للحكومة السورية على 
جماعات المعارضة المسلحة وخسائر الدولة اإلسالمية 

)داعش(، فضال عن إنشاء ما يسمى مناطق خفض 
التصعيد في سياق عملية أستانا11 . كما ارتبط هذا 

الخطاب بالسياسات والممارسات المناهضة لالجئين 
المتبعة، على مستويات مختلفة، والتي ازدادت 
تصلبا في البلدان المضيفة لالجئين وفي أوروبا 

والواليات المتحدة األمريكية.

وفي أوروبا، خاصة في الدانمرك أو ألمانيا مثال، 
يناقش المسؤولون الحكوميون واألحزاب السياسية 

مسألة ترحيل الالجئين12 . وفي البلدان المجاورة 
لسوريا، تجلت حملة دفع الالجئين إلى العودة في 

إغالق الحدود وفي عمليات الترحيل واإلعادة القسرية 
أو غير الطوعية.

1.1 حدود مغلقة

في عام 2017، أبقت الدول المجاورة حدودها مع 
سوريا مغلقة، مع رفض عشرات اآلالف من النازحين 
السوريين على حدودها. وتهدف تركيا إلى استكمال 
بناء جدار يبلغ طوله 911 كيلومترا على طول الحدود 

مع سوريا بحلول ربيع 132018 . وفي الفترة بين يناير/
كانون الثاني وأكتوبر/تشرين األول، اعتقلت السلطات 

التركية على حدودها وأعادت إلى سوريا قرابة 
250 ألف سوري14 . أما في األردن، فقد رفضت 

السلطات دخول 30.000 إلى 50.000 الجئ على 
الجانب السوري من الحدود، معللة ذلك بالمخاوف 

األمنية، حيث يواجهون اآلن ظروفا مناخية قاسية ال 

“لقد أوقفنا الحرب األهلية، وأنشأنا 
الظروف الالزمة الستعادة السالم 

وعودة الالجئين”

- رئيس هيئة األركان العامة الروسية، فاليري 
جيراسيموف10
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وفي األردن، قررت العديد من عائالت الذين تم 
ترحيلهم العودة إلى سوريا. وغالبا ما يتعلق األمر 

بنساء وأطفالهن ممن عادوا إلى سوريا لالنضمام 
إلى أزواجهن وآبائهن المرحلين.24  أما في تركيا، فإن 

الظروف التي تقود الالجئين إلى العودة تبقى غير 
واضحة على اإلطالق.25 

ويطلب من السوريين التوقيع على وثيقة العودة 
الطوعية مع تسليم وثائق الهوية المؤقتة/وثائق 

التسجيل المسبق. ويؤدي التوقيع على هذه الوثيقة 
والتخلي على الوثائق إلى منع العائدين من العودة 

إلى تركيا.

3.1 العودة الطوعية على المحك

وحيث تبقى األرقام أدنى بكثير مما كانت عليه عندما 
كانت الحدود مفتوحة وكان بإمكان الالجئين العودة 

إلى سوريا مؤقتا، شهد عام 2017 زيادة في أرقام 
العودة “الطوعية”22 لالجئين إلى سوريا مقارنة مع 

عام 232016.  إال أنه، وفي غياب أي شكل من أشكال 
الرصد، يبقى من الصعب تقييم وتأسيس مبدأ 

طوعية هذه العودة، وحقيقة أن البيئة في البلدان 
المجاورة تعرف تزايدا للمطالب القسرية مما يحتم 

دراسة عن كثب للسياق الذي يعود فيه الالجئون.

وفي لبنان، يواجه الالجئون عمليات اإلخالء والغارات 
واالعتقاالت واالحتجازات وحظر التجول والقيود 

المفروضة على اإلقامة وحرية التنقل. وقد تم إصدار 
أوامر إخالء ضد أكثر من 10.000 شخص يعيشون 
في 259 مخيم غير رسمي من الخيام في سهل 

البقاع. ولسنوات عدة، عاش هؤالء األشخاص، الذين 
يعدون من بين أكثر الالجئين ضعفا في لبنان، في 

مخيمات بدائية من الخيم حيث ال يستفيدون إال 
بشكل متقطع من الخدمات العامة. وفي سبتمبر/

أيلول وأواخر أكتوبر/تشرين األول، أمرت بلديات مزيارا 
وبشير وحديث وكاهالي في بعبدا بإجالء الالجئين 

السوريين الذين يعيشون في هذه المناطق. وتسهم 
هذه األوامر في زيادة مناخ الخوف والمعانات بين 

الالجئين.

“يحزنني أن أسمع قصص العائدين 
إلى سوريا. قبل سنتين، اضطر 

شقيق زوجتي وعائلته إلى مغادرة 
المخيم والعودة إلى سوريا، لكنهم 
ال يزالون عالقين في الحدود. فهم 

يعيشون في خيم على المساعدات 
من المنظمات اإلنسانية”. 

- جمال*، الجئ سوري أب لعشرة أبناء يعيش 
في األردن. 
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سمير *، الجئ سوري يبلغ من العمر 11 عاما يعيش في األردن
تصوير: رنا هباهبة/منظمة إنقاذ الطفل

“عندما أفكر في مستقبل ألطفالي، آمل فقط في السالم واألمان. آمل 
فقط أن يعود الوضع إلى طبيعته، حتى نتمكن من العودة إلى بلدنا، وبناء 

منازلنا، وزرع محاصيلنا وحصادها. آمل أن تفتح المدارس أبوابها مرة أخرى 
حتى يتمكن أطفالنا الصغار من الدراسة هناك. نسمع قصصا عن بعض 

العائدين إلى سوريا، لكنهم عالقون ولم يجتمعوا بعد مع أسرهم هناك”. 
- نورا *، الجئة سورية من الرقة أم الثني عشر طفال، تعيش حاليا في األردن
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ال تزال العودة
غير آمنة 

2 

تقضي منى*، 8 سنوات، وزينة، 9 سنوات، معظم وقتهما تلعبان تحت الشمس 
خارج خيمتهما المؤقتة في سهل البقاع. ومنذ طردهما في أبريل/نيسان 2017، توقفا 

عن الذهاب إلى المدرسة، التي أصبحت بعيدة جدا. 
تصوير: رشا الضاوي/المجلس النرويجي لالجئين 



13

فإن النزوح المتوقع ل 1.5 مليون شخص في العام 
المقبل سيتجاوز مرة أخرى عدد العائدين.30

 

1.2 استمرار التهديدات

وخلف هذه االحصاءات هناك الواقع المرير للحياة 
المدنية في سوريا. حيث أن القصف الجوي والحصار 
والحرمان من الحصول على المعونة يجعل الحياة ال 
تطاق للكثيرين. وقد أدت المبادرات الدولية في عام 
2017 إلى خفض نسبة العنف في بعض المناطق، 

مثل مناطق خفض التصعيد المتفق عليها خالل عملية 
أستانا. لكن ذلك ال يمثل بديال عن وقف إطالق 

النار العام وعن الحل السياسي لألزمة التي تحتاجها 
سوريا، أو حتى أجزاء من سوريا، لتكون “آمنة” لعودة 
الالجئين. والواقع أن عدة مناطق في سوريا، بما في 
ذلك بعض مناطق خفض التصعيد، تشهد حاليا تزايدا 

للعنف، بما في ذلك هجمات على المستشفيات 
والمدارس، ومقتل وإصابة مئات المدنيين.31 

وال تزال االنتهاكات المنتظمة لحقوق اإلنسان، بما 
في ذلك االنتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل، منتشرة 

على نطاق واسع في جميع أنحاء البلد.32  ويواجه 
السكان تهديدات حقيقية، حيث إنهم مستهدفون 

عمدا من قبل الحكومة أو مجموعة مجموعات 
المعارضة المسلحة والجماعات اإلرهابية التي تحددها 

األمم المتحدة والتي تسيطر على أجزاء مختلفة من 
البالد. وال يزال العنف الجنساني يطبع حياة النساء 

والفتيات في سوريا داخل المنزل وخارجه. 33

وحتى في المناطق التي استعادت الحكومة السيطرة 
عليها، ال يزال المدنيون يواجهون تهديدات كبيرة، بما 

في ذلك تجنيد الرجال والفتيان في “قوات الدفاع 
الوطني أو في قوات شبه عسكرية، أو إرسالهم إلى 

في عام 2017، عاد 721.000 سوري إلى ديارهم، 
بينهم 655.000 نازح وحوالي 66.000 الجئ. وتمثل 

هذه األرقام زيادة طفيفة بالمقارنة مع 560.000 عائد 
في عام 2016. 26

ولكن مقابل كل سوري عاد إلى وطنه في عام 2017، 
كان هناك ثالثة على األقل من النازحين الجدد، مما 
يدل على أن العديد من المناطق في سوريا ال تزال 

غير آمنة. وقد غادر نحو 1.8 مليون سوري منازلهم 
في األشهر التسعة األولى من عام 2017، وظلوا 
في البالد كنازحين داخليين، وفيما فر نصف مليون 

شخص نحو البلدان المجاورة حيث يعيشون الجئين.27  
ومن بين العائدين إلى ديارهم في عام 2017، اضطر 
37.000 شخص إلى الفرار مجددا.28  وحيث يتوقع أن 
يرتفع عدد العائدين في عام 2018، 29 وهو ما يتعين 
على الجهات اإلنسانية الفاعلة التخطيط له والرد عليه، 

خيار فردي 
فر بعض الالجئين من سوريا بسبب 
الصراع الدائر في أحيائهم، والبعض 

اآلخر بسبب خوف مبرر من االضطهاد. 
وفي حالة أي عملية للعودة - إن كان 

هناك وقف دائم إلطالق النار، وإيجاد 
حل سياسي لألزمة، وتهئية مواتية 

داخل سوريا - يتعين على الحكومات 
المجاورة، بدعم من المجتمع الدولي، 
أن تأخذ في االعتبار الظروف الفردية 

لالجئين. 

“عندما سمعنا أن مدينتنا ستستهدف، قررت عائلتي الرحيل إلى تركيا. وفي تركيا 
عملت كنادل وانتظرنا انتهاء الصراع في مدينتنا. بدا وكأن الوضع كان يتحسن، 

ولكن بعد ذلك وقعت مجزرة فلم يتمكن الناس من العودة. وحدث ذلك في 
الخامسة صباحا عندما كان الناس نياما”. 
أنس*، الجئ يبلغ من العمر 19 عاما من شمال سوريا
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الخطوط األمامية تحت لواء الجيش السوري بعد فترة 
إشعار لمدة ستة أشهر”.34  وتشمل المخاطر األخرى 

التي يتعرض لها المدنيون، بما في ذلك العاملون 
في مجال اإلغاثة،35  االحتجاز أو التهجير القسري 

لألفراد المطلوبين من قبل السلطات.

التهديدات من المخاطر المتفجرة
يعتبر استمرار استخدام األسلحة المتفجرة في 

المناطق المأهولة بالسكان أحد األسباب الرئيسية 
للتشريد واإلصابة والوفاة، فضال عن األضرار التي 
تلحق بالممتلكات في سوريا. ولكن آثار استخدامها، 

خاصة في المناطق الحضرية، تستمر لسنوات36 
وتشكل خطرا إضافيا على األشخاص الذين قد 

يرغبون يوما ما في العودة إلى ديارهم. وهناك أحياء 
بأكملها مليئة بالقنابل غير المنفجرة أو المهجورة، 

والخراطيش، والذخائر العنقودية، والقنابل اليدوية، 
وقذائف الهاون، والقذائف الصاروخية، واألجهزة 

المتفجرة المرتجلة، يشار إليها أيضا باسم “الفخاخ 
المتفجرة”. وفي كوباني، وجدت المنظمة الدولية 

للمعوقين أن “التلوث بالمتفجرات من مخلفات الحرب 
واألفخاخ المتفجرة من جميع األنواع يشكل خطرا 

كبيرا جدا للحوادث بالنسبة للمقيمين وللالجئين أو 
النازحين العائدين من أجل االستقرار”. 37  ووجدت 

منظمة أطباء بال حدود أنه حتى في المناطق التي 
انتهى فيها القتال ضد داعش منذ أكثر من سنة، فإن 
األجهزة المتفجرة والذخائر غير المنفجرة ال تزال تشكل 

[NPM] عودة الالجئين

 عودة المهجرين داخليًا
[NPM] 
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السنة

أنماط الالجئين، والمهجرين قسرًيا والعائدين 

العودة اآلمنة
تشير مفوضية األمم المتحدة لشؤون 

الالجئين إلى السالمة المادية 
والقانونية والمادية من أجل عودة 

الالجئين، مما يؤدي إلى إعادة الحماية 
الوطنية بالكامل. وهذا يعني أن 

الالجئين:
محميون من العنف أو التهديد على 	 

سالمتهم البدنية سواء في الطريق 
أو في مناطق العودة؛

ويتمتعون بالحقوق المرتبطة 	 
بالجنسية و/أو باإلقامة المعتادة دون 

تمييز، ومعترف بوضعهم المدني، 
ويمكنهم الوصول إلى آليات الحماية 

الوطنية؛
ويتمتعون بالحقوق االجتماعية 	 

واالقتصادية والثقافية األساسية، 
ويقدم لهم الدعم المادي للقيام 

بذلك، وال سيما في المراحل األولى 
للعودة.
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حقيقة يومية”. 38  ومنذ اندالع الصراع، كانت الحكومة 
السورية ترفض كل سنة إدراج إزالة األلغام في خطة 

االستجابة اإلنسانية، مما يعني ضرورة الشروع بجدية 
في هذا العمل، الذي سيحتاج وقتا طويل لالستكمال 

بسبب تعقيده وانتشاره.

2.2 لم يتبق ما يمكن العودة إليه

ويعني الدمار غير المسبوق في كل من المناطق 
الحضرية والريفية أن العديد من النازحين ليس لديهم 

منازل للعودة إليها أو خدمات يمكنهم االستفادة منها 
هناك. فقد دمرت األحياء بسبب القصف، وألحقت 

أضرار جسيمة بالمنازل والمدارس والمستشفيات. 39  وقد 
تأثر 27 في المائة من المساكن في عشر مدن شملها 

استقصاء للبنك الدولي. وتبلغ األضرار المقدرة في 
ست مدن في مجاالت اإلسكان والصحة والتعليم 

والمياه والصرف الصحي والنقل والطاقة نحو 6 ماليير 
دوالر.40 

وتعد تجربة النازحين داخليا مفيدة عند مناقشة 
السيناريوهات المحتملة لعودة الالجئين. وقد أفاد 

ما يقرب من نصف النازحين الذين قابلهم المجلس 
النرويجي لالجئين في جنوب سوريا أنهم يعرفون 

أن منازلهم األصلية قد دمرت كليا أو تضررت بشكل 
ال يمكنه معه إصالحها.41  وفي شمال غرب سوريا، 
قال خمس النازحين فقط إنهم يعرفون أن منازلهم ال 

تزال سليمة.42  وأفاد 13 في المائة من النازحين الذين 
قابلهم المجلس النرويجي لالجئين بأنهم على علم بأن 
إقامتهم السابقة مسكونة حاليا إما بإذنهم أو بدونه.43  
وقد وقعت عمليات نهب للممتلكات في أكثر من ثلثي 
المناطق الفرعية التي تم تقييمها بغرض االستعراض 

عامة لالحتياجات اإلنسانية لألمم المتحدة. وفي 
جميع أنحاء البلد، أفادت التقارير بأن القوات الحكومية 
والجماعات المسلحة التابعة لها نفذت عمليات نهب 

وسلب للمنازل خالل النزاع.44 

انهيار الخدمات وتوقفها
ونتيجة للهجمات على المستشفيات ونقص العاملين 

في المجال الطبي وفي اإلمدادات الطبية، فال 
تعمل سوى نصف المرافق الصحية في سوريا بكامل 

طاقتها.45  وقد تعرض أكثر من ثلث المدارس للضرر 

أو التدمير أو االستخدام ألغراض غير تعليمية، كما 
فقد نظام التعليم الرسمي 150.000 من العاملين 

في مجال التعليم، بمن فيهم المدرسون.46  وال 
تزال الهجمات على المدارس تؤثر على حصول 
األطفال على التعليم. ومنذ بداية عام 2016، 

شهدت المدارس التي تدعمها منظمة إنقاذ الطفل 
في شمال غرب سوريا أكثر من 100 حادثة أدت إلى 

اإلغالق المؤقت للمدارس أو التدمير الكامل للمرافق، 
وإلى وفاة أو إصابة الطالب والمعلمين وغيرهم من 

العاملين في مجال التعليم. وهناك ما يقدر بنحو 
1.75 مليون طفل - أي نحو ثلث األطفال في سن 
الدراسة - خارج المدرسة، في حين أن 1.35 مليون 

آخرين معرضون لخطر التسرب. كما دمر النزاع نظام 
توفير المياه العامة الذي كان يعمل بشكل معقول. 

وهذا يعني أن األسر في بعض المناطق تنفق اآلن 
20 إلى 25 في المئة من دخلها للحصول على مياه 

تبقى جودتها غير مضمونة.47 

وسيتعين على الالجئين العائدين االعتماد على هذه 
الخدمات المعطلة. ومن شأن أي عودة ألعداد كبيرة 

من الالجئين أن تضعف هذه الخدمات أكثر وأن تفاقم 
التحديات التي يواجهها النازحون.

إتالف الوثائق وفقدانها
لقد شهد النزاع إتالف السجالت المدنية في سوريا، 

وفي بعض الحاالت عمدا، وهو األمر الذي سيعقد 
إلى حد كبير عودة الالجئين والنازحين داخليا ويعرضهم 

للخطر. ويؤدي اإلتالف الواسع النطاق لسجالت 
المساكن واألراضي والممتلكات، على سبيل المثال، 

فضال عن تدمير المباني والمعدات اإلدارية، إلى 
صعوبة بالغة في التحقق من االدعاءات الحالية 

والمستقبلية.48  وقد أفاد معظم النازحین السوریین 

“أريد العودة الى سوريا يوما ما، 
أريد الذهاب إلى المدرسة هناك، أريد 
أن يكون الوضع جيدا عندما ارجع إلى 

سوريا”.
سمر، 12 عاما، الجئة سورية من الرقة
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الذین حاورهم المجلس النرويجي لالجئين بأنھم لم 
یعدوا يتوفرون على الوثائق الخاصة بمساكنهم 

وأراضيهم وممتلكاتهم.49 وفي شمال غرب سوريا، 
في حوالي نصف الحاالت التي أفاد فيها النازحون 

بأن لديهم الوثائق الصحيحة، تم تدميره هذه الوثائق 
أو فقدها أو تركها فيما بعد.50  وينطبق الشيء 

نفسه على 40 في المائة من الحاالت التي أفاد فيها 
النازحون داخليا حصولهم على قرار قضائي يثبت 

ملكية منزلهم.51  وفي جنوب سوريا، ذكر واحد فقط 
من أصل عشرة مستجوبين ممن كان لديهم سند 

ملكية قبل النزاع أن هذه الوثائق ال تزال في حوزته 
وأنها في حالة جيدة.52

وينطبق هذا األمر على الوثائق المدنية الحيوية 
األخرى ووثائق الهوية الشخصية. وفي المناطق 

التي ال تسيطر عليها الحكومة، يؤثر فقدان أو 

“ال يمكننا العودة اآلن، لقد دمر منزلنا، وال توجد هناك أسواق، وال 
يمكننا حتى التجول بحرية. يجب أن يكون هناك مصدر للدخل حتى نتمكن 
من العمل والعيش الالئق. يجب أن يكون هناك منزل نعيش فيه. يجب 
أن تكون هناك مدارس مفتوحة يدرس بها أبنائي. يجب أن تكون الطرق 
آمنة للسفر، حتى إذا مرض أحد أبنائي أستطيع أن آخذه إلى دمشق أو 

حلب لتلقي العالج. كل شيء يعتمد على األمان.
لقد تحولت مدينتنا إلى رماد. ال يوجد كهرباء وال ماء”. 

- رنيم*، أم لسبعة أطفال، الجئة سورية تعيش في األردن. 

تصوير: رنا هباهبة/منظمة إنقاذ الطفل
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إتالف الوثائق المدنية بشكل كبير على حرية التنقل 
والوصول إلى الخدمات وسبل العيش. فقد أفاد 76 

في المائة من المجتمعات المحلية بأن عدم وجود 
وثائق مدنية أدى إلى تقييد حرية التنقل.53  حيث إن 

الكثير من األطفال الذين ولدوا في سوريا منذ بداية 
النزاع، وال سيما في المناطق الواقعة خارج سيطرة 

الحكومة، ال يتوفرون على أي وثائق معترف بها وهم 
معرضون بشكل كبير لخطر انعدام الجنسية.

ويواجه الالجئون مثل هذه المشاكل وأخرى إضافية 
في بعض الحاالت. وقد أجرى المجلس النرويجي 

لالجئين حوارات مع 580 أسرة تمثل أكثر من 3.000 
الجئ سوري في لبنان واألردن والعراق، ووجد أن 

آالف األطفال يفتقرون إلى وثائق الهوية والوثائق 
المدنية األساسية، مما يقوض قدرتهم على 

المطالبة بمجموعة من الحقوق والحماية ويضعف 
إمكانية حصولهم على التعليم والخدمات األخرى إذا 

اختياروا العودة إلى سوريا.54

النساء والوثائق المدنية واإلسكان 
واألراضي والممتلكات:

على الرغم من أن النســاء هن ربات األســر الرئيســيات 
فــي العديــد مــن المناطــق، وأن النســبة اإلجمالية 

للنســاء الالتــي تقمــن بهــذه األدوار قــد ارتفعت في 
ســوريا، إال أن اإلطــار القانونــي ال يــزال يفضــل الذكور 

مــن األقربــاء. ويتفاقــم هذا الوضع بســبب افتقار 
النســاء إلــى الوثائــق المدنيــة أو الوثائــق البديلة. 
ففــي جنــوب ســوريا، أفــادت نســبة 2 في المائة 

فقــط مــن النســاء بأنهــن يحملن جواز ســفر، مقابل 
أكثــر مــن 20 فــي المائــة مــن الرجــال. 55  كما أن احتمال 

توفــر المــرأة علــى شــهادة زواج أقــل منها لدى الرجل.

3.2 الرغبة في العودة، ولكن فقط 
عندما تكون الظروف مواتية

يرغب معظم من فروا من سوريا في العودة إلى 
ديارهم. غير أن الغالبية العظمى من الالجئين 
السوريين والالجئين الفلسطينيين من سوريا 

الذين شاركوا في بحث الحماية الذي أجرته منظمة 
أوكسفام في لبنان في عام 2017 أفادوا بأنهم 

ال يستطيعون العودة إلى سوريا اآلن ألن الوضع 
غير آمن، على الرغم من أن 4 في المائة فقط من 

الالجئين السوريين و 7 في المائة من الالجئين 
الفلسطينيين من سوريا يريدون البقاء في لبنان 

بعد انتهاء النزاع في سوريا.  ويتسق هذا مع مسوح 
النوايا التي أجرتها المفوضية. حيث قال 63 في المئة 
من الالجئين السوريين الذين شملهم االستطالع في 

البلدان المجاورة أنهم يرغبون في العودة “يوما ما” 
إلى سوريا. وقال 6 في المئة فقط أنهم خططوا 

فعليا للقيام بذلك في األشهر ال 12 المقبلة، رغم 
انعدام السالمة، وعدم الوصول إلى سبل العيش، 

ونقص المساكن المذكورة كعوامل رئيسية تؤثر على 
العودة.

األسباب الرئيسية الفتقار 
النازحين السوريين إلى الوثائق

تم إتالفها أو فقدانها أثناء النزوح.	 
ترك الكثيرون وثائقهم وراءهم عندما 	 

فروا.
تتم مصادرة وثائق السكن واألرض 	 

والممتلكات بانتظام في نقاط 
التفتيش.

كثير من الوثائق الموجودة غير كاملة 	 
أو غير دقيقة أو مسجلة بشكل غير 

سليم و/أو غير قانونية.
73 في المئة ممن أبلغوا عن 	 

عدم وجود/فقدان الوثائق المدنية 
تحدثوا عن “مخاوف من اقتراب من 
السلطة” )نظرة عامة على الحاجات 

المتعلقة بالحماية في سوريا(
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“أريد العودة الى سوريا الحبيبة. إنها بلدي. كل ما أستطيع أن 
اتذكره من هناك هي لعبية الغميضة”. 

- سمير *، الجئ سوري يبلغ من العمر 11 عاما يعيش في األردن

تصوير: رنا هباهبة/منظمة إنقاذ الطفل
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في نهاية المطاف، تقع على السلطات السورية 
وغيرها من أطراف النزاع مسؤولية اتخاذ خطوات 

للتخفيف من المخاطر التي يواجهها العائدون. 
وتشمل هذه الخطوات احترام القانون اإلنساني 

الدولي خالل األعمال العدائية، والسماح بحرية 
العائدين في التنقل، وتيسير إزالة مخلفات 

الحرب÷ وضمان وجود آليات لالعتراف والتأكد من 
الوثائق المدنية ومن الوضع ومن حقوق الملكية.

ومع ذلك، يمكن للجهات المانحة والوكاالت 
اإلنسانية واإلنمائية - بل ينبغي لها - أن تعمل 
على جعل العودة أقل خطورة بالنسبة ألولئك 

الذين يقررون العودة إلى سوريا. وفي الوقت 
نفسه، يجب على هذه الجهات الفاعلة أن تضمن 

أن أنشطتها في سوريا ال تحفز الالجئين على 
العودة إلى ظروف غير آمنة، وأن المساعدة التي 

تقدمها تقوم على االحتياجات وأن يندرج تسليمها 
في سياق إطار أوسع يعزز جميع الحلول الدائمة 

الثالثة: العودة اآلمنة، واالندماج المحلي، وإعادة 
التوطين.

ولذلك ينبغي للوكاالت اإلنسانية واإلنمائية أن 
تلتزم بالمبادئ األربعة التالية لتوجيه أعمالها:

التأكد من أن أي برمجة ترتكز على وجهات نظر . 1
ورغبات مستنيرة من الالجئين والمجتمعات 

المضيفة والمستقبلة؛

مساعدة أولئك الذين يعودون تلقائيا إلى . 2
سوريا، تمشيا مع المبادئ اإلنسانية، مع 

ضمان عدم إنشاء أي برنامج مساعدة يشجع 
الالجئين دون مبرر على العودة إلى ظروف 

غير آمنة؛

مناهضة اإلعادة القسرية والعودة غير . 3
الطوعية أو غير اآلمنة؛

المساعدة على تمهيد الطريق لعملية عودة . 4
منظمة. ويجب النظر في هذه الخطوات 
التحضيرية من خالل إطار للحلول الدائمة 

يكفل فرص إعادة التوطين المناسبة والحلول 
المحلية لالجئين الذين قد يكونون غير قادرين 

أو غير راغبين في العودة إلى سوريا.

ومن أجل أن تكون العودة طوعية، ينبغي أن 
يحصل الشخص الذي يختار على المعلومات 
الالزمة التخاذ قرار مستنير، فضال عن توفر 

خيارات حقيقية يختار منها ما يناسبه. وتعني 
النقطة األخيرة أن عوامل الجذب في البلد األصل 
أو المنشأ ينبغي أن تكون عنصرا رئيسيا في قرار 
العودة بدال من عوامل الدفع من البلد المضيف. 

وبالنسبة للمانحين والوكاالت اإلنسانية، فإن 
هذا يعني، من بين أمور أخرى، أنه ينبغي لها أن 

تواصل تقديم المساعدة في البلدان المضيفة 
لالجئين وأن تكفل حصول الالجئين على الخدمات 

األساسية والحماية القانونية. كما ينبغي أن 
تقدم معلومات غير متحيزة عن الوضع في 

المناطق التي قد يعود إليها الالجئون، ورصد 
الحماية ألولئك الذين يختارون العودة داخل 

سوريا إلى مناطقهم األصلية. وأخيرا، يجب 
على هذه الجهات أن تثبط بقوة جهود أي حكومة 

لدفع الالجئين إلى سوريا، مثل وضعهم في 
معسكرات، وفرض قيود على الحق في العمل، 

وتوفير الحد األدنى فقط من الدعم مما يترك 
الالجئين تحت عتبة الفقر، أو وقف المساعدات 

اإلنسانية تماما.57 

وينبغي للجهات الفاعلة في المجالين اإلنساني 
واإلنمائي أن تتخذ خطوات لتفعيل هذه المبادئ، 

واالستفادة من مبادئ “عدم اإليذاء” القائمة 
والمبادئ التوجيهية بشأن الحلول الدائمة للنازحين 

داخليا من قبل اللجنة الدائمة المشتركة بين 
الوكاالت.58

التخفيف من الضرر: دور وكاالت المعونة
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بحثًا عن حلول أخرى 
تضاؤل الخيارات، وتزايد عوامل الدفع

3

فر يوسف*، البالغ من العمل 41 عاما، مع أسرته المكونة من 
11 شخصا لجأوا إلى لبنان عندما اشتدت المواجهات حول بيتهم 
في حلب. وخوفا على حياتهم، استقر يوسف في وادي البقاع 
على أمل أن يتمكن من تربية أبنائه في سالم حتى تضع الحرب 

أوزارها في سوريا. وبعد ثالث سنوات، لم يتمكن يوسف 
وأسرته من العثور على االستقرار في حياتهم اليومية، حيث تم 

طردهم ثالث مرات وأجبروا على مغادرة منازلهم.
تصوير: رشا الضاوي/المجلس النرويجي لالجئين
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غير أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذا النهج كانت بطيئة 
في العام الماضي، وانخفض معدل إعادة توطين 

الالجئين انخفاضا كبيرا.

إن الفشل في إعادة تأكيد ومتابعة هذه االلتزامات 
السابقة تجاه الالجئين سيؤدي إلى تقويض نوعية 

اللجوء لألسر الالجئة، كما أنه سيؤثر على المجتمعات 
المضيفة الفقيرة، ويزيد من احتماالت العودة غير 

اآلمنة أو اإلكراهية في العام المقبل. وهناك أيضا 
خطر فشل البلدان المضيفة في تحويل األزمة إلى 

فرصة للتنمية.64

1.3 تحسين جودة اللجوء
لقد كانت مسألة الوصول إلى التعليم وسبل كسب 
العيش لالجئين محور النهج الشامل الذي تم التعبير 

عنه في لندن وبروكسل، في حين قدم المانحون 
دعما أكبر للحكومات المضيفة والمجتمعات المضيفة 

الضعيفة. وقد شدد المجلس النرويجي لالجئين، 
ومنظمة إنقاذ الطفل، والمجلس الدانمركي لالجئين، 
والمجلس الدولي للحقوق اإلنسانية على أن ضمان 

إقامة قانونية لالجئين أمر حاسم إلنجاح نهج طويل 
األجل ألزمة الالجئين لكونه ضروريا لضمان حصول 

الالجئين على التعليم وسبل العيش،65  كما تم إدراج 
أهمية الحماية في االلتزامات التي تم التعهد بها في 

مؤتمر بروكسل. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم 
في كل من هذه المجاالت، ال يزال هناك الكثير الذي 

يتعين عمله لتحسين نوعية اللجوء لالجئين.

إلى جانب العودة اآلمنة إلى سوريا، فإن “الحلين 
الدائمين” اآلخرين المعترف بهما دوليا هما إدماج 

الفارين في البلدان المضيفة - أي منحهم طريقا نحو 
الحقوق الكاملة والمواطنة59-  أو إعادة توطينهم في 

بلد ثالث.

وفي حين أظهرت الدول المجاورة سخاء غير عادي 
في تقديم اللجوء والدعم لالجئين السوريين، 

ألسباب سياسية وتاريخية متنوعة، فإن هذه الدول 
إما ال تفكر في استراتيجية شاملة لإلدماج المحلي، 

أو أنها ترفض ذلك رفضا تاما. وال يفكر المانحون 
والمسؤولون الحكوميون إال في العودة كحل 

مستقبلي لالجئين في لبنان،60  في حين أن مذكرة 
التفاهم األردنية لعام 1998 مع مفوضية األمم 

المتحدة لشؤون الالجئين، التي استعرضت في عام 
2014، ال تقبل صراحة االندماج كخيار ألي الجئين.61  
وقد تبنت تركيا نهجا مختلفا، حيث تقدمت في عام 

2016 بعرض إدماج 300.000 الجئ عن طريق منحهم 
الجنسية الكاملة.62  وفي اآلونة األخيرة، أعرب نائب 

رئيس الوزراء التركي علنا عن اعتزامه منح إقامة طويلة 
األجل للسوريين الموجودين في األراضي التركية.63  

ومع ذلك، ال يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به 
قبل اإلدماج التام لالجئين في البلدان الثالثة في 
الحياة العامة واالقتصادية للبلدان المضيفة لهم.

وعلى الرغم من هذه الخلفية، اتخذت الدول المجاورة 
والمجتمع الدولي خطوة هامة في تبني “نهج 

شامل” لألزمة في مؤتمر “دعم سوريا والمنطقة” 
الذي استضافته لندن في عام 2016، وتم تعزيزه بعد 

ذلك بعام في بروكسل.

“أسوأ ما يحدث لك كالجئ هو أن ما إن تشرع في االستقرار حتى تضطر إلى 
الرحيل ثانية. في بعض األحيان، أعتقد أن األمر سيكون أسهل بكثير إذا عدنا 

إلى سوريا، رغم استمرار قتال وانعدام األمن؛ فعلى األقل سنكون حينها في 

بلدنا. وأملي األكبر هو أن يسود السالم في سوريا حتى نتمكن من العودة إلى 

ديارنا”.
- يوسف، الجئ من سوريا طرد ثالث مرات منذ وصوله إلى لبنان في عام 2014
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وفي تركيا، تبقى الحقوق الرئيسية مثل الصحة 
والتعليم والزواج مكفولة بموجب الئحة تنظيم الحماية 

المؤقتة. ومع ذلك، فإن الحواجز اللغوية، ومحدودية 
الوصول إلى المعلومات، وعدم وجود توافق في 
اآلراء بين المؤسسات، وعدم الوضوح، باإلضافة 

إلى األنظمة السريعة التغير تشكل صعوبات كبيرة 
لالجئين.

ب( التعليم: تأمين مستقبل جيل من 
األطفال

ينشأ جيل كامل من األطفال السوريين في ظروف 
يطبعها النزوح الطويل األمد. وقد يؤدي عدم إتاحة 

الفرصة لهم للتعلم والتطور إلى عواقب سلبية على 
المدى الطويل عليهم وعلى والمجتمعات التي هم 

جزء منها. وقد اعترف المجتمع الدولي بذلك في 
مؤتمري لندن وبروكسل، حيث التزم كجزء من هدف 

“ال لضياع أي جيل” أنه “بحلول نهاية العام الدراسي 
2016/17، سيستفيد 1.7 مليون طفل - جميع 

األطفال الالجئين واألطفال الضعفاء في المجتمعات 
المضيفة - من تعليم جيد مع المساواة في الوصول 

للفتيات والفتيان”70. 

وقد بذلت البلدان المضيفة والمانحون جهودا كبيرة 
لتوسيع فرص حصول األطفال الالجئين على التعليم 

الرسمي، مثل التزام تركيا مؤخرا بإدماج األطفال 
السوريين في نظام التعليم النظامي التركي. 

وعلى الرغم من هذا التقدم، لم يتحقق الهدف العام 
بحلول يونيو/حزيران 2017، وال يزال 43 في المائة 
من األطفال الالجئين خارج المدرسة - وقد ارتفعت 

هذه النسبة في النصف الثاني من العام الدراسي 
2016/2017، لتصل إلى 90.000 من األطفال 

الالجئين خارج المدرسة في األردن، و 290.000 في 
لبنان و 338.000 في تركيا.71

وتؤدي الحواجز الهامة التي ال تتم معالجتها إلى منع 
األطفال األكثر ضعفا من االلتحاق بالمدارس. وتشمل 

هذه الحواجز أمورا مثل المسافة إلى المدارس 
وموقعها، وتدني نوعية التعليم نتيجة للتحول 

المزدوج وقلة تدريب المعلمين، والمضايقات والعنف 
في المدارس. فعلى سبيل المثال، تقدر حكومة تركيا 
أن هناك حاجة إلى حوالي 10.000 مدرسة الستيعاب 

األطفال الالجئين وأطفال المجتمعات المضيفة. 
وتشمل التحديات اإلضافية التكاليف غير الرسمية 

)مثل النقل ومواد التعلم(، والحواجز اللغوية، 

)أ( البقاء القانوني: الحاجز أمام إيجاد حلول 
لالجئين

وال تــزال مســألة اإلقامــة القانونيــة لالجئين الســوريين 
مصــدر قلــق كبيــر. ففــي لبنان، مكنــت توجيهات 

حكوميــة فــي فبراير/شــباط 2017 بعــض الالجئين 
الســوريين المســجلين لــدى المفوضيــة مــن الحصول 
علــى إقامــة قانونيــة دون تكلفة.66ومــع ذلــك، يفتقر 

نحــو 74 فــي المئــة مــن الالجئين إلــى وثائق إقامة 
قانونيــة صالحــة. 67  ووفقــا للبحــث الــذي أجرتــه منظمة 
أوكســفام، فإن الشــرط المســبق الرئيســي الذي حدده 

الالجئــون الســوريون للعيــش حيــاة آمنــة وكريمة في 
لبنــان هــو الحصــول علــى تصاريــح إقامة صالحة.68 

وال يزال أكثر من 20 في المئة من الالجئين السوريين 
في المجتمعات المضيفة في األردن يفتقرون إلى 

تسجيل صالح لدى السلطات، وفي نهاية ديسمبر/
كانون األول 2017، كان أكثر من 110.000 الجئ 

سوري ال يتوفرون على بطاقة وزارة الداخلية. 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن السوريين الذين تزوجوا 

بشكل غير رسمي في سوريا أو األردن أو لم يتمكنوا 
من إصدار شهادة زواج بسبب فقدها أو إتالفها أثناء 
عملية الفرار، ال يستطيعون تسجيل والدة أطفالهم 

دون إثبات رسمي للزواج.69  وتقدر المفوضية أن 41 
في المئة من األطفال الالجئين السوريين في األردن 

ال يتوفرون على شهادات ميالد.

“أريد العودة الى سوريا يوما ما النها 
وطننا. في المستقبل، أود أن أصبح 

مبرمج كمبيوتر. ال مشكل لدي في 
البقاء هنا حتى أتمكن من استكمال 

دراستي. أستطيع أن أحضر الدروس 
والدورات التدريبية هنا ألن الوضع 

آمن”.
- عادل *، الجئ سوري يبلغ من العمر 13 عاما 

يعيش في األردن
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والمناهج غير المألوفة، ونقص الدعم النفسي 
واالجتماعي. وتؤثر أوجه الضعف األوسع نطاقا 

التي تعاني منها أسر الالجئين المرتبطة بعدم وجود 
الحق القانوني في البقاء، أو بتوفير سبل العيش 

المستدامة، تؤثر على حصول األطفال على التعليم، 
وال سيما المراهقين الذين يجدون أنفسهم أكثر 

عرضة لخطر عمل األطفال وزواج األطفال.

ج( الوصول إلى العمل الكريم: تحقيق 
أسر الالجئين لالعتماد على الذات

ال تزال قدرة العديد من الالجئين السوريين على 
الحصول على عمل كريم يشكل مشكلة، على الرغم 

من األهداف الطموحة التي وضعت في مؤتمري 
لندن وبروكسل لخلق “1.1 مليون فرصة عمل لالجئين 

ولمواطني البلد المضيف بحلول عام 2018”. 72  
ومرة أخرى، وعلى الرغم من بذل جهود كبيرة في 

بعض البلدان، فإن التقدم نحو تحقيق الهدف العام 
بقي محدودا.

“ليس صحيحا أننا ال نواجه صعوبات 
هناك. فقد واجهت بعض التحديات 

في تسجيل أوالدي في المدرسة 
ألنه في كل مرة حاولنا التسجيل 

طلبت منا وثائق قانونية ال نتوفر 
عليها. وحيث أنهم اآلن في المدرسة، 

فقد يشكل ذلك خطرا. في كل 
يوم هناك معارك بين األوالد في 
المدرسة، فهم يضربون بعضهم 

البعض. وأنا أقلق كثيرا عليهم عندما 
يكونون في المدرسة. لقد حاولت 

نقلهم إلى مدرسة أخرى، لكنني لم 
أنجح”. 

- دينا*، أم لسبعة أطفال، الجئة سورية تعيش 
في األردن.

الفئات الضعيفة األكثر 
عرضة للخطر: األطفال 

الالجؤون في لبنان واألردن
بالنسبة ألطفال الالجئين السوريين وطالبي 

اللجوء المولودين في لبنان، ال يزال الحصول 
على الهوية القانونية يشكل تحديا. وهناك 

مشكل ما فتئ يتعاظم ويتمثل في أن 
األطفال الالجئين بحاجة إلى الحصول على 

اإلقامة القانونية الخاصة بهم في لبنان عندما 
يبلغون 15 عاما، ولكنهم ال يتوفرون على 
وثائق الهوية المقبولة والتي تصدر فقط 

في سوريا عندما يبلغ الطفل 15 عاما. ويقدر 
المجلس النرويجي لالجئين أنه، في كل سنة، 

يبلغ أكثر من 30.000 طفل سوري 15 عاما 
في لبنان، وال يحصلون في ما بعد على 

اإلقامة القانونية.

 وقد أعلنت الحكومة األردنية في يوليو/تموز 
2017 أنها ستسمح لألطفال السوريين الذين 

ال يتوفرون على شهادة ميالد باستخدام 
شهادة المفوضية السامية لشؤون الالجئين 

لطالبي اللجوء كشكل من أشكال الهوية. ورغم 
أن هذا يمثل تقدما مرحبا به بالنسبة لألطفال 
السوريين من أجل الحصول على بطاقة وزارة 
الداخلية، إال أنه ال يمكن من إقرار القرابة مع 

والديهم، مما يعرضهم لخطر انعدام الجنسية 
ألنهم ال يضافون إلى كتيب األسرة - وهو 

وثيقة صادرة عن الحكومة يحصل عليها الزوجان 
عند تسجيل زواجهما - كما هو الحال في 

سوريا. ويعتبر األطفال السوريون الالجئون 
الذين فقدوا آباءهم أو الذين غادروا معرضون 

لخطر خاص.
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خياراتهم في التنقل من أجل الوصول إلى فرص 
في سوق العمل.77  وبشكل عام، فإن الخوف من 

االعتقال والتكاليف التي ينطوي عليها الحصول 
على التصاريح واالفتقار إلى الحوافز يدفع الالجئين 
إلى االنخراط في عمل غير نظامي أو غير رسمي، 

مما يعرضهم لخطر العمل في ظروف غير إنسانية. 
وكثيرا ما يلجأ الالجئون، وال سيما الذكور، إلى إيجاد 
كفيل للعمل من أجل الحصول على إقامة قانونية، 

وهو ما يؤدي غالبا إلى االستغالل وسوء المعاملة. 
وبما أن لدى األطفال إمكانية أكبر للعثور على عمل 

في القطاع غير الرسمي، وبما أن األطفال أقل 
عرضة حاليا للعقوبة إذا تم القبض عليهم دون إقامة 

قانونية، فإن أسر الالجئين غالبا ما ترسل أطفالها 
للعمل كوسيلة لمواجهة نقص الدخل.

وفي األردن، قالت العديد من الالجئات السوريات 
إنهن يخشين من أن ُيظن أن أبنائهن المراهقين ذكور 

بالغين ويتم على إثر ذلك ترحيلهم، مما يجعلهن 
يبقينهم معهن في المنزل للحفاظ على سالمتهم، 
وبالتالي يتخلين عن فرص كسب الدخل. وسيساعد 

التصدي لهذه المخاوف، فضال عن إزالة الحواجز 
األخرى أمام الالجئات، على تحقيق إمكاناتهن في 

وبحلول نهاية ديسمبر/كانون األول 2017، تم إصدار 
83.507 تصريح عمل لالجئين السوريين في األردن، 

بما في ذلك 14.717 تجديدا.73  وفي تركيا، حصل 
13.298 سوري فقط على تصاريح عمل وفقا لوزارة 

العمل والضمان االجتماعي.

وعالوة على ذلك، فإن إصدار تصاريح العمل ال 
يساوي خلق فرص العمل، إذ تشكل القضايا 
االقتصادية الهيكلية مشاكل بالنسبة لالجئين 

والمجتمعات المضيفة الفقيرة على حد سواء. وهو 
الحال بشكل خاص في األردن ولبنان، على سبيل 

المثال، اللذان يشكالن مجتمعين أقل من واحد 
في المئة من االقتصاد العالمي، في حين أنهما 

يستضيفان حوالي 20 في المئة من الالجئين في 
العالم.74  ويتمثل جزء من الحل في أن تضع هذه 

البلدان، بدعم دولي، خطة وطنية قوية تفضي إلى 
خلق فرص العمل وإلى النمو االقتصادي.75

ومن جانب آخر، ينبغي للحكومات أن تزيل الحواجز 
التي ال تزال تعوق العمل الرسمي لالجئين.76  وفي 

لبنان، يشكل غياب تصاريح اإلقامة حاجزا قانونيا 
رئيسيا أمام الالجئين السوريين، حيث إنه يقيد 
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المعلومات الخاصة بإعادة التوطين لالجئين السوريين 
 تستند هذه المعلومات إلى أرقام إعادة التوطين التي نشرتها المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عبر االنترنت

 خالل األعوام ٢٠١٣ - ٣١ تشرين ثاني ٢٠١٧
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“لقد واجهنا خيارا صعبا: إما العودة إلى مخيم الالجئين أو العودة إلى سوريا. 
لقد أنقذنا هذا المشروع”. 

- أم إيمان، 29 عاما، استفادت من برنامج اإليواء التابع للمجلس النرويجي لالجئين.

وتعمل برامج المجلس النرويجي لالجئين في األردن مع السلطات والمجتمعات المحلية إلظهار الفوائد 
التي تنطوي عليها المساعدات الدولية المقدمة لالجئين. ويقدم أحد هذه البرامج حوافز لمالك العقارات 
- على شكل تحسين لممتلكاتهم أو استكمال المباني غير المكتملة - مقابل التنازل عن إيجارات الالجئين 

السوريين أو تخفيضها.

مجال تنظيم المشاريع والنجاح في تنمية األعمال 
التجارية الصغيرة.78

ويعني بطء التقدم في توفير سبل كسب العيش 
والعمل الكريم أن 80 في المئة من الالجئين السوريين 
المقيمين خارج المخيمات في األردن يعيشون تحت خط 

الفقر، حيث يبلغ هذا الرقم أكثر من 71 في المئة في 
لبنان و 64 في المئة في تركيا. 79   وهذا أمر هام نظرا 

ألن رسوم اإليجار المرتفعة، وانخفاض األجور، والبطالة، 
والصعوبات في العثور على وظائف الئقة، تم ذكرها 

مؤخرا كعوامل دفع رئيسية لألشخاص الذين عادوا إلى 
سوريا.80

بيانات إعادة توطين الالجئين السوريين. تأتي البيانات 
من كاشف بيانات إعادة التوطين التابع للمفوضية 
على اإلنترنت، وتغطي البيانات المتاحة الفترة من 

2013 إلى 31 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

2.3 إعادة التوطين وغيرها من 
أشكال القبول

وخالل مؤتمر بروكسل المنعقد في أبريل/نيسان 
2017، أقر المانحون “بالدور الحاسم إلعادة التوطين 

... في أن يقدم، جنبا إلى جنب مع المسارات 
القانونية األخرى، إمكانية الوصول اآلمن والكريم 
إلى األمان خارج المنطقة”. ومع ذلك، فقد شهد 

هذا العام انخفاضا كبيرا في عدد الالجئين من 
سوريا الذين ُمنحوا هذا الخيار، حيث انخفضت 

طلبات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين بأكثر من 50 في المئة مقارنة بعام 2016، 
إذ اجتاحت البلدان الغربية ردة فعل سياسية متزايدة، 

وانتقل التركيز السياسي في سوريا إلى إعادة 
الالجئين. ومنذ بداية أزمة الالجئين قبل حوالي سبع 

سنوات، وصل أقل من 3 في المائة من الالجئين 

السوريين من خالل برامج إعادة التوطين في البلدان 
الغنية الموقعة على اتفاقية الالجئين لعام 1951، 

وهي نسبة مئوية عامة لم تتغير خالل ال 12 شهرا 
الماضية.81

في مارس/آذار 2017، خفضت إدارة الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب حصة الواليات المتحدة من إعادة 

التوطين، وفرضت “حظر سفر” على ست دول ذات 
أغلبية مسلمة، بما في ذلك إجراء يرمي إلى ثني 
الالجئين السوريين عن السعي إلى إعادة التوطين 

في الواليات المتحدة.82  وتفسر اإلجراءات األمريكية 
جزءا كبيرا من االنخفاض في األرقام، ولكن البلدان 
األخرى فشلت في تعويض غياب القيادة األمريكية.

وقد أدت “الصفقة” التي أبرمها االتحاد األوروبي 
مع تركيا إلى إعادة توطين83 عدد محدود من الالجئين 
وزيادة احتمال عودتهم إلى أوضاع قد يتعرضون فيها 

للخطر.84  إال أن ذلك قد كان له تأثير كبير على عدد 
الوافدين إلى أوروبا )ينص االتفاق صراحة على إنهاء 

“الهجرة غير النظامية” واالستعاضة عنها بعمليات 
إعادة التوطين الفردية( من 10.000 في يوم واحد 
في أكتوبر/تشرين األول 2015 إلى معدل 43 بعد 

عام من االتفاق.85 

يدفع تقييد وإغالق الطرق اآلمنة والقانونية إلى 
أوروبا الالجئين إلى اتخاذ تدابير يائسة للبحث عن 
األمان عبر طرق التهريب الخطيرة. وقد وصل ما 
يقرب من 500 مهاجر من الشرق األوسط إلى 

رومانيا قادمين من تركيا عبر البحر األسود في آب/
أغسطس وسبتمبر/أيلول 2017. 86  كما أن غياب 

اإلرادة السياسية من البلدان الغنية للمشاركة في 
المسؤولية مكن الحكومات في البلدان المجاورة 

من تبرير مبادراتها الخاصة بإغالق حدودها أو إعادة 
الالجئين.
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“لن أنسى أبدا أولئك األطفال الذين كانوا في الشارع معي. سوف أفكر 
بهم عندما أكون في النرويج”.

- سلطان*، الجئ سوري يبلغ من العمر 11 عاما يعيش في وادي البقاع )لبنان(، قبل يوم من إعادة 
توطينه في النرويج

تصوير: نور وحيد/منظمة إنقاذ الطفل 
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تـوصيات

تم طرد العديد من الالجئين في لبنان، واضطروا إلى المغادرة بشكل عاجل تاركين 
وراءهم خزانات المياه والمراحيض في مخيمات مهجورة مثل هذا المخيم بالقرب من 

قاعدة رياك الجوية في لبنان. فالكثير من المخيمات الجديدة تفتقر إلى المياه والصرف 
الصحي المناسبين لتلبية مطالب التدفق الجديد للسكان، على الرغم من أن منظمات 

المعونة تعمل على سد هذه الثغرات.
تصوير: مايكل هوسو/المجلس النرويجي لالجئين
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يدعو المجلس النرويجي لالجئين، ومنظمة إنقاذ 
الطفل، ومنظمة العمل ضد الجوع، ومنظمة كير 

الدولية، والمجلس الدانمركي لالجئين ولجنة اإلنقاذ 
الدولية إلى اتخاذ الخطوات العاجلة التالية لضمان 

الحماية الفورية والطويلة األمد لالجئين من سوريا:

يجب على أطراف النزاع في سوريا: «

Ξ  االلتزام بالقانون اإلنساني الدولي وتخفيف
المخاطر التي قد يواجهها العائدون، وال سيما 
ضمان حماية المدارس والمستشفيات وغيرها 
من الهياكل األساسية المدنية الهامة، ووضع 

حد فوري الستخدام األسلحة المتفجرة ذات اآلثار 
الواسعة في المناطق المأهولة بالسكان.

على السلطات في سوريا: «

Ξ  تقديم ضمانات فعالة لسالمة وحرية تنقل
الالجئين الذين عادوا إلى سوريا. وهذا يعني عدم 
التمييز ضد العائدين أو استهدافهم على أساس 

نزوحهم أو منطقة تهجيرهم، وال على أساس 
هوياتهم أو هويات عائالتهم.

Ξ :السماح للجهات الفاعلة اإلنسانية بما يلي

التوسيع الكبير لنطاق برامج العمل اإلنساني 	 
المتعلقة باأللغام في المناطق الخاضعة 

لسيطرتها، بما في ذلك إزالة األخطار 
المتفجرة، استنادا إلى األولويات اإلنسانية.

توسيع ودمج رسائل التوعية بالمخاطر في 	 
جميع أنحاء قدرات االستجابة لضمان إدراك 

النازحين والعائدين للمخاطر المتفجرة التي قد 
يواجهونها عند انتقالهم إلى المناطق التي قد 

تعرف تواجدا لهذه المخاطر.

إعادة تأهيل المدارس والمرافق الطبية	 

Ξ  وضع وتنفيذ آليات من شأنها تسهيل االعتراف
بالوثائق المدنية لالجئين والنازحين داخليا، بما في 
ذلك شهادات التعليم التي يحصل عليها الالجئون 

واألطفال المشردون داخليا.

Ξ  معالجة نقص الوثائق المدنية التي تحتفظ بها
النساء. ويمكن تحقيق ذلك من خالل:

االعتراف بالوثائق الصادرة عن وكاالت األمم 	 
المتحدة والبلدان المجاورة.

التأكد من أن التسجيل المدني وإصدار الوثائق 	 
المدنية من قبل السلطات السورية، بما 

في ذلك السفارات والقنصليات السورية 
الموجودة في الخارج، يمكن الوصول إليها 

وبسرعة وبأسعار معقولة من قبل العائالت 
الالجئة.

Ξ  تكييف العمليات القائمة الخاصة بتأكيد الوضع
المدني وحماية حقوق الملكية. ومن شأن ذلك 

أن يسهل التأكيد السريع لحقوق الملكية وأن 
يضع نظاما غير تمييزي الستعادة الممتلكات وفقا 

للقانون الدولي.

وينبغي لحكومات البلدان المجاورة أن تقوم بما  «
يلي:

Ξ  ،اإلقرار بأنه، إذا تحسنت الظروف في سوريا
فسوف يستغرق األمر وقتا طويال قبل عودة 

الالجئين بأمان وكرامة. وفي انتظار ذلك، ينبغي 
لها أن تكفل لالجئين في بلدانها أن يعيشوا 

حياتهم بكرامة وسالم.

Ξ  احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية، بما في ذلك
عدم اإلعادة القسرية للسوريين الذين يبحثون 

حاليا عن الحماية على حدودها. ولهذا، فإنه من 
المهم:

السماح بزيارات مؤقتة إلى سوريا، مع إعادة 	 
دخولهم الحقا إلى بلد اللجوء.

التدخل لدى الحكومات المحلية والبلدية لمنع 	 
اإلجراءات التي تسهم في العودة القسرية 

واإلكراهية، بما في ذلك عمليات اإلخالء 
والمداهمات.

Ξ  وضع إجراءات بسيطة وبأسعار معقولة وتطبيقها
بشكل متسق على الالجئين من سوريا من أجل 
الحصول على تصاريح العمل واإلقامة القانونية 

والتسجيل لدى المفوضية وتسجيل الوالدات 
والوفيات والزواج لتمكينهم من الوصول إلى 

العمل والخدمات في البلد المضيف والحصول 
على إمكانية إعادة التوطين أو العودة اآلمنة في 

نهاية المطاف إلى سوريا.
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Ξ  الوفاء بااللتزامات التي تم التعهد بها في
مؤتمري لندن وبروكسل، بما في ذلك االتفاقات 

العامة المرتبطة بإيجاد فرص العمل والتعليم 
وحماية لالجئين كلما كان ذلك مناسبا، وال سيما 

من خالل:

السماح للنساء والرجال السوريين على حد 	 
سواء بالوصول إلى سوق العمل.

تحقيق هدف “ال لضياع أي جيل” الذي تم 	 
التعهد به في مؤتمري لندن وبروكسل من 
خالل مواصلة توسيع فرص الحصول على 

التعليم الجيد لألطفال الالجئين والمجتمعات 
المضيفة المتضررة، مع التركيز بشكل خاص 

على تدريب المعلمين ونتائج التعلم.

يجب على الجهات المانحة: «
Ξ  اتخاذ موقف ثابت ومبدئي ضد العودة المبكرة

واإلعادة القسرية لالجئين، وتثبيط التدابير 
القسرية وعوامل الدفع عندما تحدث.

Ξ  التأكد من أن البرامج التي تمولها تستند إلى
االحتياجات، بما يتماشى مع المبادئ اإلنسانية 

وعدم التحفيز الصريح أو غير المقصود على 
العودة غير اآلمنة.

Ξ  االلتزام بتوفير حماية دولية فعالة لنسبة معقولة
من الالجئين السوريين من خالل:

زيادة التعهدات بإعادة التوطين أو غيرها من 	 
أشكال القبول اإلنساني لالجئين الضعفاء 

بنسبة 10 في المئة من مجموع الالجئين في 
البلدان المجاورة.

توسيع مسارات القبول التكميلية لالجئين 	 
السوريين، بما في ذلك تأشيرات الدخول 

ألسباب إنسانية، وفرص تنقل اليد العاملة 
والتعليم في البلدان المانحة، وإعطاء األولوية 

للم شمل األسر، مع وضع أهداف محددة 
لألطفال.

Ξ  توفير التمويل الكافي لالستجابة اإلنسانية من
خالل:

زيادة التعهدات بتقديم الدعم اإلنمائي الثنائي 	 
والمتعدد األطراف إلى البلدان المجاورة التي 

تستهدف على وجه التحديد دعم الالجئين 
والمجتمعات المضيفة المستضعفة، والوفاء 

بااللتزامات األخرى التي تم التعهد بها في 
مؤتمري لندن وبروكسل.

التمويل الكامل لنداءات المساعدات لحل 	 
األزمة السورية، مثل خطة االستجابة 

اإلنسانية والخطة اإلقليمية لشؤون الالجئين 
والقدرة على الصمود، ولكن أيضا خطط 

االستجابة الحكومية مثل خطة استجابة األردن 
وخطة مواجهة األزمة في لبنان.

ينبغي لقيادة األمم المتحدة ووكاالتها: «
Ξ  شجب كل حاالت اإلعادة القسرية والعودة

القسرية لالجئين.

Ξ  اإلصرار على أن تتمكن وكاالت األمم المتحدة
من الوصول إلى مجموعات من الالجئين الذين 

يغادرون البلدان المضيفة من خالل التحركات التي 
تسهلها الدولة أو الجهات الفاعلة غير الحكومية، 
قبل المغادرة، من أجل التقييم المناسب للطابع 

الطوعي أو القسري للعودة.

Ξ  رصد حاالت عودة الالجئين، سواء في البلدان
المجاورة أو داخل سوريا.و بالنسبة للعائدين، 

وتقديم الخدمات ورصد الحماية وضمان التنسيق 
بين الالجئين واالستجابات الداخلية السورية 

الخاصة بتقديم المساعدات.

Ξ  تقديم الدعم المادي والتقني لمكاتب السجل
المدني للمساعدة على ضمان وصول النازحين 

العائدين والالجئين وغيرهم من األشخاص 
المتضررين بشكل أفضل إلى التسجيل المدني/

الوثائق، وتمكنهم من استعادة حقوقهم في 
مجال السكن واألرض والملكية.

وينبغي لجميع الجهات الفاعلة اإلنسانية  «
واإلنمائية الدولية:

Ξ  وضع إطار مشترك قائم على المبادئ بشأن
الحلول الدائمة لالجئين، بما في ذلك كيفية 

تقديم المساعدة لالجئين العائدين مما يتجنب 
تحفيز العودة المبكرة أو غير الطوعية أو غير اآلمنة 
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Ξ  ضمان أن يكون لالجئين والنازحين والمجتمعات
المضيفة والمستقبلة - بمن فيهم النساء 
واألطفال والشباب - صوت حقيقي في 

المناقشات المتعلقة بالحلول الدائمة، بما في 
ذلك أي اتفاقات مستقبلية بشأن العودة.

Ξ  بناء القدرات داخل منظمتهم لتعزيز الحلول
الثالثة الدائمة لالجئين: العودة اآلمنة، واالندماج 
المحلي وإعادة التوطين. وينبغي أن يشمل ذلك 
القدرة على رصد سالمة وطوعية العودة، وتوفير 

معلومات محايدة لالجئين بشأن خياراتهم. 

لالجئين إلى سوريا. وينبغي أن يشمل ذلك 
العمل مع حكومات البلدان المجاورة لتعزيز قدرتها 

على استضافة الالجئين.

Ξ  إطالق البرامج التي ستهيئ بيئة مواتية للعودة
المستدامة عندما تسمح الظروف بذلك. ويجب 

النظر في هذه الخطوات التحضيرية من خالل إطار 
للحلول الدائمة يكفل توفير فرص كافية إلعادة 
التوطين والحلول المحلية لالجئين الذين قد ال 

يتمكنون من العودة إلى سوريا عند انتهاء النزاع.

Ξ  ،النظر في االحتياجات المحددة للفئات الضعيفة
وال سيما األطفال، ومعالجتها. وعندما تكون 
العودة في مصلحة الطفل الفضلى، ينبغي 

وضع خطط فردية للعودة المستدامة لألطفال، 
وتقديم مساعدة عودة شاملة تراعي خصوصية 

األطفال.

فر محمد* من سوريا في عام 2015 مع عائلته. وقد نزحوا عدة مرات قبل أن يستقروا في آخر 
المطاف في سهل البقاع. ومع ذلك، فقد اضطروا حتى هنا إلى االنتقال من مخيم غير رسمي إلى 

آخر ألسباب أمنية صادرة عن السلطات اللبنانية. ويقول محمد: ”أوال، أتمنى أن تصبح سوريا مستقرة 
مرة أخرى وأن أتمكن من العودة إليها. كان لدينا بلد جميل جدا كان به كل شيء. كنا نعيش حياة كريمة 
وسلمية وهادئة قبل بدء الحرب. ولكن إذا لم يحصل هذا استقرار في وقت قريب، أتمنى أن يعاملنا 

لبنان والشعب اللبناني والعالم كأخوات وأخوة”. 

تصوير: رشا الضاوي/المجلس النرويجي لالجئين
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الملحق 1
مســرد المصطلحات

المصطلح
التعريف 87

يتحقق الحل الدائم عندما ال يبقى للنازحين أي احتياجات محددة في مجال المساعدة والحماية حل دائم
ترتبط بتشردهم، وعندما يمكنهم التمتع بحقوقهم اإلنسانية دون تمييز بسبب نزوحهم. وهناك 

اعتراف دولي بثالثة حلول دائمة: العودة الطوعية، واالندماج المحلي، وإعادة التوطين.

كل شخص نزح في السابق لمدة شهر على األقل، سواء داخليا أو خارج بلد المنشأ، ثم عاد إلى عائد
بيته أو مجتمعه األصلي لمدة شهر على األقل.

كل شخص نزح داخليا في السابق لمدة شهر على األقل، ثم عاد إلى بيته أو مجتمعه المحلي نازح عائد
لمدة شهر على األقل.

الالجئون الذين يجدون مستقرا في بلد اللجوء ويندمجون في المجتمع المحلي. ووفقا اندماج محلي
للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، "في كثير من الحاالت، يعتبر الحصول على 

جنسية بلد اللجوء تتويجا لهذه العملية".

عودة الالجئين أو النازحين داخليا إلى مواطنهم األصلية، استنادا إلى قرار حر ومستنير، وفي عودة طوعية
ظروف السالمة والكرامة. فالطابع الطوعي للعودة يعني االختيار الحر والمستنير، ودون أي 

ضغوط جسدية أو نفسية أو مادية. وينبغي أن تكون عوامل الجذب اإليجابية في بلد أو مكان 
المنشأ عنصرا رئيسيا في قرار العودة، بدال من عوامل الدفع الممكنة في البلد المضيف/مكان 

النزوح أو عوامل الجذب السلبية، مثل التهديدات التي تتعرض لها الممتلكات، في البلد األصلي/
مكان المنشأ. ويتمثل الهدف النهائي للعودة الطوعية في االستعادة الكاملة للحماية الوطنية. 

إعادة قسرية/غير طوعية في 
ظروف غير مواتية

عودة عفوية أو منظمة ال تحدث بطريقة طوعية و/أو في حاالت تكون فيها العودة ناجمة عن خلق 
ظروف ال تترك أي بديل آخر. 

مبدأ القانون الدولي لالجئين وحقوق اإلنسان الذي يحظر على الدول إعادة الالجئين أو طالبي عدم اإلعادة القسرية
اللجوء بأي شكل من األشكال إلى البلدان أو األقاليم التي قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم 

للخطر. ويعتبر هذا المبدأ "قاعدة قطعية" للقانون الدولي، وهي ملزمة لجميع الدول. 

عملية العودة إلى بلد المنشأ أو الموقع األصلي لالجئ دون أي برامج مساعدة رسمية. وقد عودة تلقائية
تكون العودة التلقائية طوعية أو إجبارية.

تقديم الدعم للنازحين من أجل العودة، إما على أساس فردي أو في إطار عملية عودة أو إعادة عودة منظمة
أوسع نطاقا. وقد تكون العودة المنظمة طوعية أو إجبارية. 

وهو خيار يتيح لبلد ثالث )غير البلد الذي فر منه الالجئ، أو البلد األول الذي طلب فيه اللجوء إعادة التوطين
السياسي، أو مكان إقامته المعتاد( منح صفة الجئ لذلك الشخص. 

: تشبه إلى حد كبير إعادة التوطين، ولكنها تتضمن عادة المعالجة العاجلة، وغالبا دون مشاركة قبول ألسباب إنسانية
المفوضية، وقد توفر إما إقامة دائمة أو مؤقتة اعتمادا على تشريعات أو سياسة الدولة التي 
تقدم هذا الخيار. وتستند معايير القبول ألسباب إنسانية أحيانا إلى عوامل غير متعلقة بمخاطر 

الحماية أو الضعف، مثل الروابط القائمة مع البلد الذي يقدم هذا الخيار. 

ويمكن أن تسمح هذه اإلجراءات لالجئين بالوصول القانوني إلى بلدان ثالثة عن طريق تخفيف أشكال القبول األخرى
متطلبات تأشيرات الدخول من أجل العمل والدراسة، وليس بالضرورة بناء على مواطن ضعفهم
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ساهمت منّصة الحلول الدائمة في هذا التقرير وهي مبادرة للبحوث تقودها المنظمات غير الحكومية . 1
لتعزيز حلول طويلة األمد للنازحين من سوريا

يرجح أن تكون األرقام الحقيقية لالجئين أكبر بكثير ألن العديد من الالجئين غير مسجلين لدى مفوضية األمم . 2
المتحدة السامية لشؤون الالجئين. فهناك، على سبيل المثال، ما يصل إلى 500.000 الجئ في لبنان غير 

مسجلين لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.

قال ثالثة وستون في المئة من الالجئين السوريين الذين شملهم االستطالع في البلدان المجاورة أنهم . 3
يرغبون في العودة “يوما ما” إلى سوريا. في حين أشار ستة فى المائة فقط إنهم يعتزمون فعل ذلك 

فى االثنى عشر شهرا القادمة. مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 2017 )قريبا(.

أصوات من سوريا )2018(، نتائج تقييم النظرة العامة عن االحتياجات اإلنسانية، منطقة المسؤولية . 4
المتعلقة بالعنف الجنسي، مجموعة الحماية في كل سوريا.

يشمل تحليل البلدان الغنية والمتقدمة أعضاء لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية . 5
في الميدان االقتصادي وروسيا.

االندماج المحلي واحد من “الحلول الدائمة” المعترف بها دوليا لمشكل الالجئين.. 6
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