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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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امللخص التنفيذي لتقرير: حركية النازحين السوريين- تحليل اقتصادي اجتماعي

The Mobility of Displaced Syrians An Economic and Social Analysisالعنوان األصلي للمادة
فريق مجموعة البنك الدوليالكاتب
مجموعة البنك الدولي 2020املصدر
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نظرة عامة 

العراق  في  السوريين  لالجئين  التلقائي  التنقل  التقرير  هذا  يحلل  )كتاب(،  لبحث  تنفيذي  ملخص  هذا 
، يساعد استعراض 

ً
واألردن ولبنان. للقيام بذلك، يتبع استراتيجية تحليلية متكاملة من خمس خطوات. أوال

التجربة الدولية على تحديد العوامل التي تساهم في التنقل )عوامل الشد والجذب(؛ ثم يحقق التقرير في 
بعد  العوامل.  في ضوء هذه  السورية وخارجها  العربية  الجمهورية  السوريون داخل  يواجهها  التي  املتغيرات 
ر األهمية النسبية لكل عامل باستخدام العودة الفعلية إلى الحوادث السورية التي حصلت حتى  قدَّ

ُ
ذلك، ت

اآلن. أخيًرا، تجري محاكاة األدوار املحتملة التي يمكن أن تؤديها هذه العوامل في املستقبل باستخدام نهج 
قائم على السيناريو.
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الرسائل الرئيسة للبحث

اقتصادي  منظور  من  ولبنان  واألردن  العراق  في  السوريين  لالجئين  التلقائي  التنقل  التقرير  هذا  يحلل 
واجتماعي )وليس سيا�سي(. في ما يأتي قائمة بالرسائل األساسية العشرة املبنية على هذه النتائج:

املتغيرات التي يواجهها السوريون داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها: 

1 - على الرغم من سخاء البلدان املضيفة وأفضل الجهد الذي يبذله املجتمع الدولي، فقد أدى النطاق 
الواسع للنزاع في سورية وسرعته إلى صعوبات مستمرة للسوريين داخل سورية وخارجها.

أفضل(  اقتصادية  وفرص  أفضل  أمن  توفير  )بمعنى  »رابح-رابح«  حالة  دائًما  ليست  اللجوء  حالة   .2
لالجئين السوريين. على العكس من ذلك، فإن الوصول إلى األمن غالًبا ما يقابله انخفاض في نوعية الحياة.

3. غالًبا ما توجد مقايضة بين األمن ومستوى الحياة يستمر من جيل إلى جيل: األمن على املدى القصير 
في األطفال والشباب  تأثيًرا غير متناسب  الذي سيؤثر  البشري،  انخفاض تراكم رأسمال  يأتي على حساب 

السوريين في املستقبل.

العائدون إلى اآلن

4 - تؤثر املتغيرات على األرض في حجم العائدين وتكوينهم بطرائق مختلفة. مع استمرار املخاوف بشأن 
عودة  يمثل  ال  ما  وهو  اآلن،  حتى  وانتقائية  نادرة  السوريين  الالجئين  عودة  كانت  سورية،  في  األمن  انعدام 

واسعة النطاق.

5. إن املتغيرات في سورية لها آثار متوقعة ورتيبة -إلى حد ما- في عودة الالجئين، أي إن تحسين الوصول 
إلى الخدمات واألمان في سورية يزيد باستمرار من عودة العائدين.

6 - تؤثر متغيرات البلد املضيف في عمليات العودة بطرائق أكثر تعقيًدا. ال يؤدي انخفاض جودة الحياة 
في املنفى دائًما إلى زيادة العودة، على سبيل املثال هناك زيادة في عودة الالجئين ممن أطفالهم في مستوى 

التعليم االبتدائي ولكن ليس في مستويات التعليم الثانوي أو العالي.
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محاكاة الرجوع

7. لدى املجتمع الدولي مجموعة أدوات سياسية متنوعة تشمل اإلعانات )مساعدة العودة( والتحويالت 
واستعادة الخدمة في سورية ملساعدة الالجئين ومستضيفيهم والسوريين في سورية.

»حلول  فإن  املثال  سبيل  على  مثالية.  بطريقة  هذه  السياسة  األدوات  مجموعة  استخدام  ينبغي   -  8
الزاوية« )وهي استخدام جميع املوارد من خالل أداة واحدة فقط( غير فعالة. يتشكل التخصيص األمثل 

للموارد عبر أدوات السياسة من خالل املتغيرات على أرض الواقع.

9. يعد انعدام األمن في سورية رادًعا رئيسًيا للعودة، ويقلل من فاعلية جهد استعادة الخدمات. ومن ثم 
انتهاكات  القسري، وغيرها من  التعسفي، والتجنيد  الذي قد يشمل وقف االعتقال  في األمن  التحسين  مع 

 الستعادة الخدمات.
ً

حقوق اإلنسان وحقوق امللكية، ويمكن تخصيص مزيد من املوارد تخصيًصا فاعال

10. إن تحقيق أق�سى قدر من عودة الالجئين بأي ثمن يعرف بأنه سياسة ضعيفة. يجب مراعاة رفاه 
الالجئين السوريين، سواء من هم في الداخل أم في الخارج، وأن تكون هي األولوية في عملية العودة.
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امللخص

في عامه الثامن، ما يزال الصراع السوري يلقي بظالله على الشعب السوري. على الرغم من أن حاالت 
لصت بدرجة ما في النصف األول من عام 2018، فإن اآلثار املستمرة للنزاع 

ُ
النزاع املسلح والنزوح القسري ق

الوح�سي ما تزال تتكشف. ما يزال أكثر من نصف سكان سورية نازحين )لغاية أيلول/ سبتمبر 2018(، مع 
تسجيل أكثر من 5.6 مليون الجئ خارج البالد و6.2 مليون نازح داخل حدود سورية)1(. يشمل النازحون داخلًيا 
مليوني طفل في سن الدراسة، إذ يتمتع أقل من نصفهم بالوصول الكامل إلى التعليم. هناك 739.000 طفل 
سوري غير ملتحقين باملدارس في خمس دول مجاورة تستضيف الالجئين السوريين)2(. إن فقدان رأس املال 
البشري أمر صاعق. ستؤدي اآلثار املشتركة للنزوح واالستثمارات املنسية في التنمية البشرية إلى خلق مشقة 

دائمة ألجيال من السوريين في املستقبل.

أنه  إال  السوريين،  النازحين  عودة  إلى  يف�سي  سورية  داخل  العدائية  األعمال  وقف  أن  من  الرغم  على 
ا كافًيا. على الرغم من االحتماالت املأساوية لتجدد القتال والنزوح على نطاق 

ً
قد ال يكون في حد ذاته شرط

الضغط من  تواصل  السالسل  املتعددة  السالم  في عملية  األطراف  فإن  البالد،  أجزاء معينة من  في  واسع 
التجربة  ظهر 

ُ
ت في املستقبل. مع ذلك،  النزاع املسلح عموًما  القتالية، ويمكن الحد من  أجل وقف األعمال 

الدولية أن غياب القتال نادًرا ما يكون سبًبا وحيًدا للعودة. على الرغم من صعوبة تحديد العالقة السببية 
بصورة أكيدة، إال أن تجارب العودة مثل تلك املوجودة في أفغانستان وأنغوال والبوسنة والهرسك والعراق 
وليبيريا والصومال وجنوب السودان تثبت أن عدًدا من العوامل األخرى -بما في ذلك تحسين األمن واملتغيرات 
الرئيسية،  الخدمات  وتوافر  واألصول،  املمتلكات  إلى  والوصول  األصل،  دولة  في  واالقتصادية  االجتماعية 
واستعادة املمتلكات في املناطق املحلية - تؤدي أدواًرا مهمة في تكوين عمليات العودة وتشكيل نطاقها. بصورة 
وتقيم  جميعها  العوامل  هذه  الحسبان  في  تأخذ  التي  بهم  الخاصة  العودة  حسابات  الالجئين  لدى  عامة، 

الخيارات املتاحة.

التام باملعايير الدولية التي  تلقي هذه الدراسة الضوء على »حساب العودة« لالجئين السوريين. بااللتزام 
تحكم القضايا املتعلقة بالالجئين، وفي الرفض التام ألي سياسات تقوم على ممارسات خاطئة تنطوي على 
اإلعادة القسرية، تحلل هذه الدراسة العوامل التي قد ينظر فيها الالجئون في قرارهم باالنتقال. من خالل ذلك، 
تهدف الدراسة إلى توفير إطار مفهوماتي، مدعوم بالبيانات والتحليل، لتسهيل مناقشة نزيهة حول الالجئين 
:)O.1 وخيارات عودتهم. ولهذه الغاية، تتبع الدراسة استراتيجية تحليلية متكاملة من خمس خطوات )الشكل

)1(  يشمل هذا الرقم السوريين املسجلين في جمهورية مصر العربية والعراق ولبنان واألردن وشمال أفريقيا وتركيا. وال يشمل ذلك ما يقرب من 
800000 سوري دخلوا أوروبا بين 2011 وكانون األول/ ديسمبر 2016، ألن عدًدا من هؤالء األفراد لم ُيحذفوا من قوائم التسجيل في أول بلد 

لجؤوا إليه. وال يشمل الرقم أيًضا ما يقدر بـ 0.4 إلى 1.1 مليون الجئ سوري غير مسجل في العراق واألردن ولبنان وتركيا.

)2(  من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي / املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئين »الخطة اإلقليمية لالجئين واملرونة )3RP(« )كانون األول/ 
./org.3rpsyriacrisis.www//:http 3، قم بزيارةRP ديسمبر 2017(. ملزيد من املعلومات عن

http://www.3rpsyriacrisis.org/
http://www.3rpsyriacrisis.org/
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تحليل  في  املهمة  العوامل  تحديد  على  تساعد  التي  الدولية  الخبرة  بالحسبان  األولى  الخطوة  •تأخذ 
البيانات والبحوث التجريبية حول دوافع  إلى نقص  بالنظر  تحركات الالجئين )أي عوامل الشد والجذب(. 

عودة الالجئين، يلتزم التحليل بالنتائج الوصفية التي تعتمد على دراسات الحالة.

الشكل O.1. استراتيجية تحليلية متكاملة من خمس خطوات
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• تقيس الخطوة الثانية لهذه العوامل في سورية )باستخدام استقصاءات األمم املتحدة السابقة وتقنيات 
االستشعار عن بعد( ولالجئين في البلدان املضيفة )باستخدام البيانات الرسمية، والدراسات االستقصائية 

عن الضعف التي تقودها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين، وعالم مسح التحقق املصرفي(.

في  اآلن  التي حدثت حتى  التلقائية  العودة  في شرح  لكل عامل  النسبية  األهمية  الثالثة  الخطوة  تقّدر   •
السياق السوري باستخدام مناهج اقتصادية متنوعة )على سبيل املثال، نماذج االحتمال الخطي ونماذج 

اللوغارتمية( ومواصفات التعلم اآللي مثل القرارات الرئيسة.

• تستخدم الخطوتان الرابعة والخامسة نموذج محاكاة يعتمد على نتائج الحرب: العواقب االقتصادية 
في  الذي يمكن أن تؤديه عوامل عدة  الدور  الدولي 2017( لتحليل  )البنك  في سورية  واالجتماعية للصراع 
التأثير على العودة التلقائية لالجئين. على املدى املتوسط. نظًرا ألن هذا النموذج عرضة لعدم اليقين بصورة 
كبيرة، فقد اعُتمد النموذج في النهج القائم على كل سيناريو، إذ يمكن أن تختلف العوامل التي يمكن أن 

تؤثر في قرارات الالجئين.

أن  التأكيد  املهم  من  أنفسهم.  لالجئين  العقالنية  الخيارات  على  فقط  الدراسة  هذه  في  التحليل  يركز 
الالجئين ليسوا أشخاًصا »مسلوبي اإلرادة ويمكن التحكم في تنقلهم«. إنهم قادرون تماًما على تقييم خياراتهم 
والتصرف بعقالنية وفًقا ملواردهم ومحدداتهم، باستثناء مواجهة املتغيرات القاسية، وأحياًنا، مضاعفات 
ما بعد الصدمة. يمكن لألطراف األخرى، بما في ذلك املجتمع الدولي، وحكومات البلد املضيف ومجتمعاته، 
ال  لكنهم  واملساعدة؛  واألنظمة  القواعد  طريق  عن  والقيود  املوارد  تلك  في  التأثير  املصدر،  بلد  وحكومة 
يستطيعون منع الالجئين من إعادة تقييم الوضع والتصرف وفًقا ملصلحتهم الفضلى مثل أي إنسان آخر. 
من الناحية الفنية، فإن الالجئ هو الذي يتخذ قرار تحسين معيشته. ومن ثم؛ فإن تحليل اآلثار املحتملة 
املقترحة. يشكل هذا  التغييرات  مع  الالجئين  تفاعل  األول فهم كيفية  املقام  في  إجراء سيا�سي يستلزم  ألي 
املفهوم جوهر التحليل في هذا التقرير. يناقش ما تبقى من هذا امللخص التنفيذي النتائج الرئيسية للدراسة.

بالنظر إلى التعقيد الهائل املحيط بقضية تنقل الالجئين، يترك التقرير موضوعات عدة متساوية، إن لم 
يكن أكثر، للعمل املستقبلي. أجبر التعقيد التحليلي لحاالت الالجئين التقرير على تضييق تركيزه حتى يتمكن 
بقطاع  املتعلقة  القضايا  املثال،  الفهم. على سبيل  في تحسين  الحقيقية  املضافة  القيمة  توفير بعض  من 
األمن واألبعاد الثقافية واألخالقية والسياسية للصراع تقع خارج نطاق هذا التقرير. إضافة إلى ذلك، كان 
نقص البيانات أكثر صعوبة في بعض املناطق، مثل األشخاص النازحين داخلًيا في سورية والالجئين في تركيا. 
العراق  في  املوصوفة  الخمس  الخطوات  الالجئين من خالل  تنقل  التحليل على قضية  يركز هذا  ثّم؛  ومن 
املقرر  من  وأخيًرا،  للمستقبل.  وتركيا  أوروبا  في  والالجئين  سورية  في  النازحين  دراسة  يترك  ولبنان.  واألردن 
تحليل املوضوع ذي الصلة للغاية بكيفية تأثر املجتمعات املضيفة بوصول الالجئين، وبصورة أوسع بالنزاع 
السوري، في دراسة مقبلة بعنوان »األثر االقتصادي واالجتماعي اإلقليمي للصراع السوري« التي استفادت 

من منهجية هذا التقرير ونتائجه.
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الخبرة الدولية

التي  العوامل  رئيسية من  أربع مجموعات  الضوء على  الدولية  التجربة  نظرة عامة على  البحث  يسلط 
تدفع حركة الالجئين، على الرغم من أن هذه العوامل تعمل مًعا بطريقة معقدة. إن عودة الالجئين ليست 
ا رتيًبا: فهي غالًبا ما تتضمن عملية تكرارية أو متداخلة أو دورية. في حالة عمليات العودة التكرارية، 

ً
حدث

قد تكون هناك أيًضا حركة عودة مؤقتة. تشير أدلة الالجئين العراقيين املستضافين في سورية )قبل الحرب 
العودة  في  معقدة  استراتيجيات  يتبعون  الالجئين  أن  فكرة  إلى  كينيا  في  الصوماليين  والالجئين  سورية(  في 
التلقائية: قد يعود عدد قليل من أفراد أسر الالجئين بصورة غير رسمية لفترات قصيرة إلى مناطهم، لتقييم 
نطاق العودة الدائمة، وإعادة استحقاقات امللكية وحمايتها، أو مساعدة أفراد األسرة الذين بقوا في الخلف. 
الالجئون عموًما عند  يراعيها  التي  الهيكلية  العوامل  إلى بعض  التلقائية  العودة  اتجاهات  تشير  ومع ذلك، 

النظر في قرارهم باالنتقال:

للحقوق،  الكافية  والحماية  واملصالحة،  السالم  تدابير  نطاق  ذلك  في  بما  والحماية،  واألمن  السالم   •
والوصول إلى العدالة، والثقة في الجهات الفاعلة املحلية

• سبل العيش والفرص االقتصادية، بما في ذلك القدرة على االستيعاب االقتصادي واالجتماعي ملناطق 
العودة والوصول إلى املوارد بما في ذلك املوارد املالية، مع الجوانب االقتصادية غير امللموسة، )مثل رأس 

املال البشري والشبكات االجتماعية( تؤدي دوًرا مهًما

اللجوء واملنشأ، واحتمال استعادة  بلدان  في  في ذلك ملكية األصول  بما  السكن واألرض واملمتلكات،   •
األصول، ومتغيرات االستيالء السائدة، وحقوق امللكية

• البنية التحتية والوصول إلى الخدمات، بما في ذلك حجم الدمار املادي والبنية التحتية؛ تمويل إعادة 
والتعليم  االجتماعية  والبرامج  والسكن  املالئمة  الخدمات  إلى  والوصول  استراتيجياته؛  الترميم   / اإلعمار 

والخدمات الصحية.

تظهر  الحالة.  بحسب  العوامل  من  األربع  الفئات  هذه  من  فئة  كل  تؤديه  الذي  املحدد  الدور  يختلف 
التجربة الدولية أن حاالت الالجئين مختلفة. بالنسبة إلى عدد من العوامل الفردية التي تندرج في واحدة من 
هذه الفئات األربع الواسعة النطاق، قد ال يكون حجم تأثيرها في العودة واتجاهه متسًقا عبر حاالت الالجئين 
ا للعودة - كما 

ً
اعتماًدا على متغيرات أخرى مختلفة. على سبيل املثال، قد يكون الفقر في بلدان اللجوء محرك

2007و2010 ولكن، ربما يكون  هو الحال بالنسبة إلى االجئين العراقيين القادمين من سورية في املّدة بين 
العكس صحيًحا أيًضا. قد يكون لدى الالجئين من املجموعات االجتماعية االقتصادية األعلى ميل أكبر من 
غيرهم للعودة في وقت سابق، كما هو الحال في النزوح الليبيري. وباملثل، بعد فترة طويلة من النفي، قد يؤدي 
فقدان املهارات أو االفتقار إلى املهارات الالزمة لتلبية املتغيرات االقتصادية الجديدة إلى تقييد العودة أو قد 
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يدفع العائدين إلى املناطق الحضرية التي تتمتع بفرص أفضل لكسب العيش.

ال يتشابه الالجئون جميًعا: يواجه كل شخص في املنفى تشكيلة مختلفة من القيود والقدرات. ويختلف 
هذا  معين.  الجئ  وضع  في  األفراد  باختالف  أيًضا  األربعة  الرئيسية  العوامل  مجموعات  تؤديه  الذي  الدور 
صحيح ألن كل شخص في املنفى يواجه مجموعة مختلفة من هذه العوامل، بناًء على مرجعيته االقتصادية 
واالجتماعية. والحالة األكثر وضوحا في هذا الصدد هي الالجئات. كثيرا ما يكون لديهن فرص أقل من الرجال 
الكتساب مهارات جديدة أو مدخرات رأسمالية في املنفى؛ لديهم عموًما قوة ونفوذ أقل من الرجال حول 
قرار العودة. لدى العودة، قد تواجه النساء صعوبات إضافية في تأمين سبل العيش؛ استعادة املنزل واألرض 
واملمتلكات؛ والوصول إلى الخدمات األساسية األخرى. تقدم تجربة النساء التشيليات العائدات إلى الوطن 
السلطة  هياكل  لتغيير  التأثير  هذا  على  مؤثًرا   

ً
مثاال التسعينات  في  بينوشيه  دكتاتورية  نهاية  في  املنفى  من 

املحلية. عموًما تتطلب هذه االختالفات بين املجموعات الفرعية لالجئين نهًجا دقيًقا لفهم محددات تنقل 
الالجئين. من املهم حساب مجموعة كبيرة من الخصائص قبل أن تعزى أي عالقة سببية إلى الدور الذي 
الغاية، تقيم الخطوة اآلتية املتغيرات التي يواجهها السوريون داخل  يؤديه أي عامل محدد. تحقيقا لهذه 

سورية وفي املجتمعات املضيفة.

تعتمد سياسة املفوضية بشأن العودة على حق الالجئين في العودة إلى بالدهم األصلية في الوقت الذي 
تقدم  العودة،  الالجئون  فيها  يختار  التي  الحاالت  في  وتمكينها.  وخياراتهم  قراراتهم  احترام  يجب  يختارونه. 
املفوضية املشورة وتقدر أن القرار طوعي، ثم تعمل على جعل العودة كريمة، ولكن من دون تحفيز الالجئين 
اآلخرين على العودة. وتعمل املفوضية بنشاط إليجاد حلول لالجئين منذ بداية األزمة. في سياق سورية -من 
خالل التشاور مع الالجئين- تحدد املفوضية املعّوقات التي تحول دون عودتهم بأمان وكرامة وتعمل مع جميع 
األطراف إلزالة معوقات العودة، بما في ذلك من خالل مناقشة إطار قانوني مع الحكومة السورية، ومعالجة 
الثغرات في الحياة املدنية التوثيق والوضع القانوني، وتوسيع العمليات والبرامج اإلنسانية في أماكن العودة. 
معايير  الجميع وتطبيق  إدراك  اآلخرين لضمان  املصلحة  السورية وأصحاب  الحكومة  مع  املفوضية  تعمل 
الحماية الدولية ومبادئها لتخطيط العودة. تدعو املفوضية إلى تطبيق معايير الحماية الدولية لضمان أن 
تكون عمليات العودة آمنة وكريمة وال يضطر أحد إلى العودة قبل األوان. في أثناء حماية الحقوق الفردية، 
يعني هذا النهج أيًضا أن العائدات من املرجح أن تكون مستدامة وأن خطر مزيد من النزوح سيقل على املدى 

الطويل.
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املتغيرات التي يواجهها السوريون داخل سورية وخارجها

تجمع هذه الدراسة بين عدد من مصادر البيانات لتقييم املتغيرات التي يواجهها السوريون وفق النماذج 
األربعة املستخلصة من الخبرة الدولية. في حالة عدم وجود بيانات إدارية أو بيانات مسح شاملة، يولي هذا 
التقرير اهتماًما خاًصا للجمع بين مصادر املعلومات املختلفة التي ال يمكن مقارنتها على الفور بخالف ذلك. 
بالنسبة إلى املتغيرات في بلدان اللجوء، يستخدم هذا التحليل بيانات تسجيل الالجئين ومسوحات الضعف 
من مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين؛ بيانات رسمية من حكومات العراق واألردن ولبنان؛ 
ومسح جديد للبنك الدولي لنيات العودة والتحقق من املسوحات األخرى واسعة النطاق. بالنسبة إلى املتغيرات 
في سورية، يستعمل برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية )UNOCHA 2018(، وتقييم االحتياجات املتعددة 
القطاعات بقيادة املفوضية )UNHCR 2017a(، واستقصاءات توصيف املجتمع الحضري من برنامج األمم 
املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة 2016(. إضافة إلى ذلك، أنشئت قاعدة بيانات جديدة 
 .2018 مايو  أيار/  من  ابتداء  املتغيرات  يعكس  ما  الدراسة،  هذه  ألغراض  املرافق  ووظائف  املادي  للضرر 
تحقيقا لهذه الغاية، استعملت الصور البصرية بدقة تراوح بين 30 و50 سم من منصات األقمار الصناعية 
التابعة  الحمراء  باألشعة تحت  للتصوير  املرئية  وإيرباص ومجموعة أجهزة قياس األشعة  ديجيتال غلوب 
البشري  والنشاط  املادية  األضرار  من  سلسلة  لتوليد  األميركية  والفضاء  الجوية  للمالحة  الوطنية  لإلدارة 
حول املرافق في 15 مدينة وست قطاعات. جرى بعد ذلك استقراء هذه التقييمات في مستوى املدينة إلى 14 

محافظة باستخدام كثافة الصراع وقوائم جرد األصول األساسية.

في سورية، ُيحدد الوصول إلى الخدمات املقدمة للجمهور من خالل النزوح والتدمير والتشوش. املتغيرات 
املادي  والدمار  بالنزوح  مدفوعة  والصحة-  التعليم  مثل  بخدمات  املتعلقة  تلك  -وبخاصة  معين  موقع  في 
مثل  السورية  املحافظات  بعض  فقدت  فبينما  واللوازم.  املؤهلين  األفراد  توافر  مثل  التنظيمية  والعوامل 
التوالي(  املئة على  في  املئة و27  في  املئة و28  في  الزور والحسكة حصًصا كبيرة من سكانها )53  الرقة ودير 
على مدار النزاع، زاد في محافظات أخرى عدد السكان، مثل إدلب )39 في املئة( وريف دمشق )15 في املئة( 

.)O.1 الخريطة(
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خريطة O.1. التغير السكاني، الجمهورية العربية السورية، 2018-2011

التغير السكاني اإليجابي التغير السكاني السلبي

املصدر: https://www.worldpop.org ،WorldPop/؛ حسابات موظفي البنك الدولي.

األخرى  العوامل  تؤخذ  لم  إذا  متوقعة  غير  استنتاجات  إلى  ذاته،  حد  في  النمط،  هذا  يؤدي  أن  يمكن 
-وبخاصة الفو�سى- في الحسبان بصورة متناسبة، ابتعد عدد أكبر من السوريين عن املناطق املتضررة من 
النزاع عن حصة أضرار البنية التحتية في تلك املناطق. إضافة إلى ذلك، كان الصراع أكثر كثافة نسبًيا في 
املناطق ذات البنية التحتية املنخفضة تاريخًيا، مثل الرقة ودير الزور. ونتيجة لذلك، كانت نسبة السكان 
الذين تمكنوا من الوصول إلى املرافق الصحية ملدة 30 دقيقة عام 2018 )نحو 73.8 في املئة( أقل هامشًيا 
منها عام 2010 )نحو 74.5 في املئة( )الخريطة O.2(. ومع ذلك، تختلف الصورة تماًما عند أخذ املوارد البشرية 
في الحسبان. من عام 2010 حتى 2018، انخفض عدد األطباء في سورية من 0.529 لكل 1000 شخص إلى 
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أن  القطاعات(  تقييم االحتياجات متعددة  0.291 لكل 1000. تؤكد املسوحات األسرية واملجتمعية )مثل 
الوصول إلى البنية التحتية وحدها ال يضمن الوصول إلى الخدمة. نوقش ملخص النتائج املتعلقة باملتغيرات 

التي يواجهها السوريون داخل سورية وخارجها في الفئات األربع الواسعة في القسم اآلتي.

30 دقيقة  التقريبية عن مشفى يعمل، الجمهورية العربية السورية، 18-2010،  خريطة O.2. املسافة 
قرب منشأة صحية عاملة
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السالم واألمن والحماية

أكثر من أي عامل آخر، ما يقلق السوريين -وبخاصة الالجئين- هو أن االضطهاد وغياب القانون في البالد 
قد يستمران في املستقبل. وجد املسح اإلقليمي الرابع للمفوضية حول تصورات الالجئين السوريين ونياتهم 
من  بالعودة:  يتعلق  ما  في  أهمية  األكثر  همهما  كانا  سورية  في  واألمن  السالمة  أن  سورية  إلى  العودة  بشأن 
بين الالجئين الذين ال ينوون العودة إلى سورية في غضون 12 شهًرا، كانت 45في املئة من األسباب املقدمة 
تشمل   .)UNHCR 2018( املستهدف  االنتقام  خطر  أو  العشوائي  العنف  بانتشار  تتعلق  نياتهم  لتوضيح 
مخاوف الالجئين من املتغيرات األمنية أبعاًدا أخرى لألمن أيًضا. حتى حزيران/ يونيو 2018، ظل التجنيد 
العودة؛  عمليات  ضد  رئيسًيا  رادًعا   

ً
عامال و42   18 بين  أعمارهم  تراوح  الذين  للرجال  العسكري  اإللزامي 

وبحكم املرسوم رقم 18، يتعلق التجنيد اإلجباري أيًضا باألشخاص الذين بلغوا سن الرشد في عقب الصراع 
والذين أصبحوا مؤهلين من الناحية الفنية بوصفهم »متخلفين« وليسوا الفارين. يبدو أن انعدام الوثائق 
الذين شملهم االستطالع  السوريين  املئة من  في   40 أفاد نحو  منهما اآلخر.  يعزز كل  املدنية وانعدام األمن 
أو  امليالد  الرسمية، مثل شهادة  املدنية  الوثائق  في بعض  بنقص  اإلنسانية  االحتياجات  تقييم  برنامج  من 
بطاقة الهوية الوطنية، مع نسب أعلى في املناطق التي تسيطر عليها املعارضة )على سبيل املثال، 80 في املئة 
في  الواضح  النقص  األول  املقام  في  السوريون  يعزو   .)2018 اإلنسانية(  الشؤون  تنسيق  )مكتب  إدلب(  في 
التوثيق إلى انعدام األمن في أثناء السفر )63 في املئة(. وأفاد نحو 45 في املئة من السوريين أن عدم قدرتهم 
على الحصول على وثائق رسمية قلل من حريتهم في التنقل، وادعى 9 في املئة أن ذلك أدى إلى االعتقال )مكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية 2018(.
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فرص العمل وسبل العيش

بين  الفقر يسود  لكن  أكثر من سورية،  اللجوء  في دول  العيش  السوريون بفرص أفضل لكسب  يتمتع 
السوريين في كل مكان. معدالت البطالة في سورية غير معروفة بالضبط. تتفاوت التقديرات حتى 57.7 في املئة 
)املركز السوري ألبحاث السياسات في نهاية SCPR 2015( )2014(. وباملقارنة، تشير استقصاءات الضعف 
التي طرحتها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين إلى معدل بطالة بنسبة 20.5 في املئة للرجال السوريين 
الالجئين  لشؤون  السامية  املتحدة  األمم  )مفوضية   )2017 )تقديرات  لبنان  في  املئة  في  و12.7  األردن  في 
العالمي 2018(. معدل  الالجئين واليونيسيف وبرنامج األغذية  املتحدة لشؤون  2017 ب؛ مفوضية األمم 
مشاركة الرجال السوريين في القوى العاملة أعلى في سورية )79.1 في املئة( منه في لبنان واألردن )68 في املئة 
و63.3 في املئة على التوالي(، في حين إن مشاركة اإلناث في القوى العاملة منخفضة باملثل في املواقع الثالثة 
جميعها )بين 10 و13 في املئة(. هذه املعدالت ال تأخذ في الحسبان العمالة املؤقتة حيث قد ال يعمل املوظف 
الرسمي  القطاع غير  في  كبير  إلى حد  السوريون  الرجال  يعمل  األردن،  في  كامل.  بدوام  في نشاط  بالضرورة 
حيث يعملون من دون تصريح عمل أو من دون عقود رسمية ويركزون نشاطهم في قطاعات التصنيع والبناء 
والزراعة - القطاعات الوحيدة املتاحة لالجئين للعمل)3(. إن نمط نتائج سوق العمل ]نتائج االستطالع[ هو 
بين كل  الرجال السوريين نشطون، فإن واحدة فقط من  ثلثي  أكثر من  في حين إن  لبنان.  في  نفسه تقريًبا 
فيها،  العمل  للسوريين  يمكن  التي  القطاعات  في  التوظيف  تؤدي قيود  العاملة.  القوى  في  تنشط  نساء   10
وتكاليف الحصول على تصريح عمل، والعوائق التنظيمية التي تحول دون توظيف الالجئين، إلى الطابع غير 
الرسمي، ونقص األمن الوظيفي، والعمالة املؤقتة، واألجور املتدنية. إال أنه، خففت الحكومة األردنية من 
العمل،  السوريين: حيث يجري إصدار مزيد من تصاريح  النشاط االقتصادي لالجئين  تقيد  التي  القواعد 
وتدعم املنظمات غير الحكومية األعمال املنزلية داخل املخيمات، مع اتساع نطاق التشغيل بين العائالت 
الدولي، فإن معدالت  والشركات خارج املخيمات. ولكن على الرغم من جهد الحكومات املضيفة واملجتمع 
الفقر املدقع لالجئين السوريين في األردن )51-61٪(، وبدرجة أقل في لبنان )37-50٪(، ما تزال قريبة من تلك 

املوجودة في سورية )55 -٪67(.

)3(  تعميم رقم 2017/98 بتاريخ 16 مارس 2017، )املرجع رقم TM / 1/481/1( يوضح املهن املفتوحة في قطاع الزراعة، ورسالة بتاريخ 14 يونيو 
2017 توضح املهن املفتوحة في قطاع التصنيع.
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السكن واألرض وامللكية

إلى السوريين هو النهب واملصادرة، يليه القلق بشأن األضرار. في املدن  أهم ما يتعلق بالسكن بالنسبة 
مس 

ُ
السورية املتضررة من النزاع، يكون الدمار املادي إلى جانب نزوح الناس واسع النطاق. وأصيب نحو خ

املباني السكنية في املدن الخمس عشرة املشمولة بهذه الدراسة بأضرار. مع كل من األضرار الناجمة عن 
النزاع والتدفقات الكبيرة من النازحين داخلًيا، فإن أسوأ متغيرات السكن تقع في إدلب )الحرمان من السكن 
القنيطرة )11٪( وطرطوس )18٪(. يرى معظم السوريين أن  في  املئة(. أقل نسبة حرمان هي  في  بنسبة 48 
النهب هو الشاغل األسا�سي املتعلق بالسكن في السويداء )80 في املئة( والرقة )42 في املئة( ودير الزور )41 
في املئة(. ثم إن األضرار التي لحقت باألرا�سي واملمتلكات هي مصدر قلق كبير في الرقة وإدلب ودرعا. يشكل 
نقص الوثائق مصدر قلق كبير في الرقة )24٪(، ودير الزور )15٪(، وحلب وحمص )10٪(. من املرجح أن 
بالنازحين داخلًيا )4.4 في املئة( واملجتمع املضيف )5 في  يواجه العائدون هذه املشكلة )9 في املئة( مقارنة 
املئة(. من املرجح أن يواجه الالجئون، عندما سيعودون، تحديات أكثر من العائدين من النازحين داخلًيا - 
قد ال تعكس نتائج االستطالعات في سورية بشكل كامل التحديات التي يواجهها الالجئون السوريون. يبدو 
أن عدًدا من اإلجراءات التشريعية األخيرة )على سبيل املثال، القانون رقم 10 لعام 2018، والقانون رقم 
33 لعام 2017، واملراسيم التشريعية رقم 40، ورقم 63، ورقم 66 في عام 2012( تسهل مزيًدا من مصادرة 

املمتلكات واالستيالء عليها، وبخاصة تلك الخاصة بالالجئين.
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الوصول إلى الخدمات

يتمتع الالجئون بفرص أفضل للوصول إلى الخدمات، مثل الصحة والتعليم واملياه في دول اللجوء أكثر 
من املناطق التي تعاني النزاع في سورية، ولكن هذا ال ينطبق دائًما على املناطق كلها. لتقييم إمكانية وصول 
السوريين إلى الرعاية الصحية، بنت هذه الدراسة مؤشر إمكانية الوصول الصحي الذي يشمل البنية التحتية 
واملوارد البشرية ومؤشرات التغطية املالية. باستخدام هذه األداة، فإن املؤشر العام إلمكانية الوصول إلى 
العراق  أعلى من  ولكنه   )0.462( ولبنان   )0.436( األردن  أقل من   )0.390( داخل سورية  الصحية  الرعاية 
)0.304(، مع وجود محافظات سورية تشهد النزاع، فإن املؤشر متدٍن جًدا: إدلب )0.267( وريف دمشق 
)0.318( ودرعا )0.319(. في املقابل، على الرغم من الجهد الذي تبذله البلدان املضيفة واملجتمع الدولي، 
التعليم. انخفض متوسط معدل االلتحاق  في الحصول على   

ً
فإن األطفال الالجئين هم عموًما أسوأ حاال

باملدارس في سورية من 82 في املئة قبل األزمة إلى 61 في املئة حالًيا. وباملقارنة، تبلغ نسبة التحاق األطفال 
السوريين في سن الدراسة في لبنان 42 في املئة فقط )يبلغ معدل التحاق األطفال اللبنانيين 77 في املئة(، وفي 
األردن 56 في املئة )معدل التحاق األطفال األردنيين 90 في املئة(. بشكل عام، بالنسبة إلى عدد من العائالت 
مرتفعة  تكلفة  أيًضا  له  باملدرسة  االلتحاق  إن  ثم  للغاية،  مرتفعة  ألطفالهم  التعليم  تكلفة  فإن  النازحة، 
للشباب. غالًبا ما يترك الذكور املراهقون الدراسة للعمل واملساعدة في إعالة أسرهم، وتتزوج نسبة متزايدة 
من الفتيات دون سن 18 عاًما. وأخيًرا، فإن الحرمان من املياه الذي يواجهه السوريون في سورية )املؤشر: 25 
في املئة( هو أقل منه في لبنان )املؤشر: 33 في املئة(، ولكن ليس في األردن )املؤشر: 14-22 في املئة، اعتماًدا 

على عدم اليقين بشأن جودة املياه(.

يظهر تحليل السياق االقتصادي واالجتماعي أن معظم الالجئين يواجهون مفاضلة بين األمن وجوانب 
أخرى من نوعية الحياة. بالنسبة إلى السوريين، هناك عامل واحد أفضل بشكل ال لبس فيه خارج سورية: 
وهو األمن. ُيظهر التحليل أن هناك الشعور مختلط بانعدام األمن )بما في ذلك العنف واملالحقة القضائية 
والتوترات االجتماعية(، هو الشاغل األسا�سي بين الالجئين في ما يتعلق بالعودة املستقبلية املحتملة. وتوفر 
التي  باملناطق  العيش مقارنة  إلى الخدمات وفرص كسب   أفضل 

ً
الدول املضيفة لالجئين السوريين وصوال

التعليم واملياه،  النتيجة ليست صحيحة دائًما، وبخاصة في  مزقتها الحرب في سورية. ومع ذلك، فإن هذه 
عند مقارنتها باملواقع السورية ذات حدة الصراع األقل. يؤدي هذا التمييز إلى التخمين حول »التفضيالت 
ِشفت« للسوريين: في املنفى، يحصل الالجئون على إمكانية الوصول إلى أمن أفضل، لكنهم يواجهون 

ُ
التي ك

صعوبات إضافية قد تقلل من جودة الحياة لألجيال الحالية )مستويات معيشة منخفضة( واألجيال املقبلة 
)أمن  للجميع  بالضرورة حالة مربحة  ليس  املجاورة  البلدان  في  اللجوء  فإن  وبعبارة أخرى،  التعليم(.  )أقل 
أفضل وجودة حياة أفضل(، ولكنه في بعض األحيان يضع الالجئين في موقف خاسر، ينطوي على مقايضة 

صعبة )بين أمن أفضل ولكن جودة أقل في بعض نواحي الحياة(.

مع زيادة املسؤوليات االقتصادية، وتدني الوصول إلى الحياة االقتصادية واالجتماعية، وتعميق العنف 
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ً

القائم على نوع الجنس، تواجه املرأة السورية تحديات إضافية. أدى النزاع إلى تفاقم البيئة املقيدة أصال
للنساء في سورية، ما عزز التقاليد واملواقف األبوية. مع عدم وجود الحماية الفاعلة املحدودة للنساء من 
من  القسري  والزواج  الزوجي(  االغتصاب  ذلك  في  )بما  واالغتصاب  املنزلي  العنف  حاالت  ازدادت  العنف، 
العنف  من  الخوف  والنطاق.  الحجم  حيث  من  الجن�سي  واالسترقاق  واإلتجار  املسلحة  الجماعات  مقاتلي 
اآلن  حاجة  هناك  ألن  خاًصا  تحدًيا  األمر  هذا  يمثل  للنزوح.  الرئيسية  األسباب  أحد  هو  وعواقبه  الجن�سي 
إلى مزيد من النساء ليحلوا محل الذكور املختفين أو املقتولين أو النازحين إلعالة أسرهم: زادت األسر التي 
ترأسها امرأة من 4.4 في املئة فعام 2009 إلى 12-17 في املئة عام 2015. يواجه السوريون هذه املعضلة إما 
بالهجرة أو اللجوء إلى آليات التكيف السلبية، بما في ذلك زواج القاصرات. وبحسب ما ورد ارتفعت نسبة 
زواج القاصرات من 7 في املئة في عام 2011 إلى نحو 30 في املئة عام 2015، مع عدم اإلبالغ عن 60 في املئة من 
حاالت زواج األطفال. بالنسبة إلى معظم هؤالء األطفال، يتوقف تراكم رأس املال البشري مع زواجهما املبكر.
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تشريح العودة حتى اآلن

في هذه الخطوة، يقّدر التحليل أهمية العوامل األربعة العريضة املستخلصة من الخبرة الدولية في تشكيل 
 مقارنة بإجمالي عدد الالجئين، ولكن 

ً
حركة الالجئين السوريين حتى اآلن. كان عدد العائدين إلى سورية قليال

مع ذلك ضمن هذه املتغيرات كانت كبيرة )103،090 عودة جرى التحقق منها من املفوضية بين عامي 2015 
و2018(. توفر دراسة حالة هؤالء العائدين )وغير العائدين( فرصة للتحقيق في العوامل التي ساهمت في 
قرار العودة حتى اآلن. للقيام بذلك، يستخدم التقرير االختبارات التجريبية بما في ذلك االحتمالية الخطية 
ونماذج اللوغارتمية لتحديد التأثيرات العامة )بحسب عدد السكان( لكل عامل على سلوك العودة وتستخدم 
الحكمة(  من  )مجموعة  موضعي  اللتقاط  املعززة  والقرارات  الرئيسة  القرارات  مثل  اآللي  التعلم  تقنيات 
اآلثار التي تمكن من التقاط أفضل تحليل لتعقيد العودة. وأخيًرا، تستخدم الدراسة استطالعات جديدة 
العودة. إن استخدام سيناريوهات نقوش الصورة  في  الرغبة  في ذلك غير املسجلين، لتحليل  بما  لالجئين، 
تعريف  ملفات  حول  سيناريوهات  تقديم  ولكن  عودتهم،  عن  مباشرة  الالجئين  سؤال  عدم  )أي  النصفية 
الالجئين االفتراضية، وعشوائية السيناريوهات عبر املشاركين( يقلل من بعض التحيزات املهمة التي غالًبا 
ما تصيب مسوحات نيات العودة، مثل املعرفي املشكالت )على سبيل املثال، ردات الفعل التي تشكلت من 

خالل الضغط االجتماعي أو السيا�سي(. 

يظهر التحليل أن العائدين الفعليين حتى اآلن هم من نوع خاص، من حيث الحجم والتكوين، وتختلف 
عموًما عن العائدين بشكل واسع. عموًما تظهر تقديرات اآلثار املعممة أن الخصائص الديموغرافية مثل 
هذه  في  التجريبية  النتائج  تؤكد  للعودة.  مهمة  محددات  هي  االجتماعية  والحالة  والعمر  األسرية  الروابط 
الدراسة النتائج من التجربة الدولية بأن عودة الالجئين هي عملية معقدة. على الرغم من أن هذا التحليل 
غير قادر على التحقق من الطبيعة الدورية واالنتقالية لبعض سلوكات العودة )ألن هذه البيانات ال تصلح 

ملثل هذا التطبيق(، فإن الفروق الدقيقة ملن يعود وتحت أي متغيرات يجري عرضها.

• من املرجح أن يعود الالجئون العازبون، أو الذكور، أو من ليسوا أعضاء في أسرة نووية. تظهر 
احتمال  أن  ولبنان(  العراق واألردن  في  السوريين  الالجئين  تنطبق على جميع  )التي  املعممة  النتائج 
عودة العزاب 2.7 نقطة مئوية أكثر من الالجئين املتزوجين، واحتمال عودة الذكور بنسبة 0.6 نقطة 
عن  مئوية  نقطة   12 بنسبة  احتمالية عودتهم  تزيد  املمتدة  األسرة  وأفراد  اإلناث،  من  أكثر  مئوية 
ا كبيًرا عبر دول اللجوء حيث تكون عمليات 

ً
أفراد األسرة النووية. لكن هذا النمط يختلف اختالف

النقيض  العودة(. وعلى  بين جميع عمليات  املئة من  في   89( لبنان  في  الفردية شائعة جًدا  العودة 
من ذلك، فإن العائدين في مستوى الحالة أكثر شيوًعا في العراق واألردن، وتشكل أكثر من 85 في 
املئة من مجموع العائدين. تشير »الحالة« هنا إلى نظام تسجيل املفوضية في »حالة الالجئين« الذي 
يرأسه رئيس مجموعة من الالجئين، غالًبا ما يكون لديهم عائلة مع أقارب. وتجدر اإلشارة أيًضا إلى 
أنه جرى اإلبالغ عن تحركات متكررة ذهاًبا وإياًبا لالجئين بين لبنان وسورية التي قد ال يمكن التقاطها 
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بالكامل من خالل إحصاءات العودة الرسمية.

• مع وجود صراع مستمر في مناطق البلد األم سورية، يجري اختيار عينة العائدين بشكل أكثر 
م اآللة مع عينة مدعمة بالعائد 

ُ
تحديًدا من ملف تعريف محدد لالجئين. إن استخدام خوارزمية تعل

وأكثر  دينامية  أكثر  تفاصيل  توضح  العائدين(  غير  من  عشوائًيا  أصغر  عينة  اختيار  طريق  )عن 
تعقيًدا. في هذه العينة املتحيزة، بشكل عام، يعود 14 في املئة فقط من أفراد األسرة النووية، في حين 
74 في املئة من غير أفراد األسرة النووية في هذه العينة املحددة. ومع ذلك، فإن عودة أفراد  يعود 
األسرة النووية تصبح أقل احتماال في ظل نزاعات شديدة. على سبيل املثال، يعود 3 في املئة فقط من 
أفراد األسرة النووية عندما يكون عامل الرعب )الدبابات واملدفعية والضربات الجوية( مرتفًعا في 
منطقة املنشأ في سورية. وباملقارنة، من بين أعضاء املجموعة غير األعضاء في األسرة النووية، يعود 
88 في املئة عندما يكون عامل الرهبة منخفًضا ويعود 67 في املئة عندما يكون عامل الرهبة معتدل 
والعضو غير النووي أكبر من 55 عاًما. توفر هذه النتائج بعض الدعم لألدلة القصصية التي تشير 
إلى أنه على الرغم من الصراع النشط، يعود األقارب الكبار لجمع شمل األسرة، لتحديد متغيرات 

العودة، أو لحراسة املمتلكات ضد أخطار التخصيص.

سلوك  على  فيها  لبس  ال  آثار  لها  سورية  في  »الجذب«  عوامل  إن  حين  في  أنه  إلى  النتائج  •تشير 
العودة، فإن عوامل »الدفع« في بلدان اللجوء لها آثار متباينة. تؤكد النتائج الدروس الدولية بشأن 
املتغيرات  بأن  اقتراح  أي  على  دليل  أي  الدراسة  هذه  تجد  لم  ذلك،  ومع  املنشأ؛  بلد  آثار  هيمنة 
املتغيرات  بين  العالقة  دائًما.  يعودون  الالجئين  تجعل  املضيفة  املجتمعات  في  السيئة  املعيشية 

املعيشية للمجتمع املضيف والعودة معقدة، كما هو موضح أدناه.

• األمن في سورية، إلى جانب التوجهات الديموغرافية، هو أحد أهم محددات العودة كما هو 
موضح في الشكل O.2. وجد أن الالجئين أقل احتماال للعودة إلى املناطق التي لها تاريخ من الصراع 
املكثف. تقلل زيادة االنحراف بمعيار واحد في عامل الرهبة من احتمال العودة بنسبة 4.5 نقطة 
مئوية. ومع ذلك، فإن غياب العنف في حد ذاته ليس كافًيا، والحزب املسيطر له األهمية نفسها. 
املنشأ  منطقة  تكن  لم  إذا  مئوية  نقاط   3.6 بنسبة  الالجئين  عودة  احتمال  إلى  التقديرات  تشير 
خاضعة لسيطرة الحكومة السورية. وباملثل، فإن االستيالء على السيطرة )من قبل أي مجموعة( 
 متخلًفا )تاريخ 

ً
يزيد من احتمال العودة بنسبة 18 نقطة مئوية. ومن ثم؛ فإن األمن ليس فقط عامال

الصراع( ولكنه أيًضا عامل استشرافي )التعرض املستقبلي للعنف والتوترات املحتملة(.
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الشكل O.2. أهم العوامل في تفسير العائدات حتى اآلن، الحالة مقابل املستويات الفردية

مالحظة: تظهر التقديرات نتائج شجرة معززة. تتميز التقديرات في مستوى الحالة بكل من عوامل الجذب 
عينة  حجم  باستخدام  الديموغرافية،  الخصائص  إلى  إضافة  اللجوء(،  )بلد  الدفع  وعوامل  املنشأ(  )بلد 
والخصائص  الجذب  بعوامل  فقط  الفردي  املستوى  في  التقديرات  تتميز  الجئ.   43000 نحو  يبلغ  محدود 

الديموغرافية لالجئين مع حجم عينة يبلغ نحو 2.2 مليون الجئ.

 ضد العودة. 
ً

• انخفاض توفير التعليم والصحة والخدمات األساسية في سورية يشكل رادًعا فاعال
عندما تكون األشياء األخرى متساوية، فإن املخاوف بشأن الوصول إلى الخدمات األساسية والتعليم 
والصحة توفر تأثيًرا سلبًيا دائًما في احتمال العودة عبر جميع السنياريوهات. تقل احتماالت عودة 
وحطب  )الكهرباء  األساسية  الخدمات  على  الحصول  كان  إذا  مئوية  نقطة   2.2 بمقدار  الالجئين 
مماثلة  نتائج  على  الحصول  يجري  األصلية.  منطقتهم  في  رئي�سي  قلق  مصدر  ذلك(  إلى  وما  الوقود 

للوصول املحدود إلى الصحة العامة والتعليم، ولكن املعاِمالت أقل.

• إن املتغيرات املعيشية األفضل والحصول على الخدمات في بلدان اللجوء ال تقلل من احتمال 
ظهر النتائج املتعلقة بمتغيرات املعيشة )مثل األمن الغذائي( 

ُ
العودة عند االقتراب من نهاية الدعم. ت

املتغيرات املعيشية لالجئين وحصولهم على الخدمات  التعليم( أن  والحصول على الخدمات )مثل 
احتمال عودة  يزيد  املثال،  العودة. على سبيل  احتمال  في  تأثيرات غير خطية  لها  اللجوء  بلدان  في 
الالجئين بمقدار 15 نقطة مئوية إذا استهلكوا وجبة إضافية في اليوم )مجموعة بيانات األردن ولبنان 
من  تقلل  الغذائي  األمن  انعدام  في  واحد  معياري  انحراف  زيادة  فإن  وباملثل،  جغرافي(.  تجميع  مع 
بانخفاض  ارتبط  قد  العالي  التعليم  أن  من  الرغم  على  مئوية.  نقطة   1.8 بنسبة  العودة  احتمالية 
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احتمال العودة في املرحلتين الثانوية والثالثية )على سبيل املثال، فإن الحصول على شهادة جامعية 
يقلل من احتمال العودة بمقدار 2.5 نقطة مئوية، والحصول على درجة ثانوية بنسبة 1.7 نقطة 
عدم  إلى  نسبة  مئوية  نقطة   0.3 بنسبة  االحتمال  هذا  ابتدائي  تعليم  على  الحصول  فإن  مئوية(، 

التعليم.

كشفت االستطالعات عن ارتباط معقد بين النفس البشرية والعوامل االقتصادية: ال يناقش الالجئون 
املسائل املالية في مناقشة التنقل، ولكن هذه القضايا ما تزال مهمة. قدمت االستجابات ملسوحات مصغرة 
نتائج يمكن التنبؤ بها في ما يتعلق بدور األصول عند العائدين. أشار نحو 38 في املئة من املجيبين إلى أن 
عائالتهم ستعود على األرجح إلى سورية إذا اكتشفوا من جيرانهم في سورية أن منزلهم سليم، لكن تدمير منزل 
العائلة يقلل من احتمال العودة بنسبة 22 إلى 23 نقطة مئوية. ومع ذلك، كانت الردود على السيناريوهات 
االفتراضية للمساعدة املالية غير متوقعة إلى حد ما. انخفضت الردود اإليجابية على سيناريو العائد الخيالي 
املساعدة  من  أميركي  دوالر   2000 قدره  افترا�سي  مبلغ  إدخال  جرى  عندما  املئة  في   46 إلى  املئة  في   50 من 
النقدية في السيناريو)4(. ومن املثير لالهتمام أن السيناريو الذي يحتوي على أموال أقل )1000 دوالر أميركي( 
ا باحتمال أقل للعودة إلى سورية بنحو 8 نقاط مئوية مقارنة بسيناريو مزيد من األموال )2000 

ً
ما يزال مرتبط

دوالر أميركي(. ومن ثم، من املفارقة إلى حد ما، أن املساعدة النقدية قللت من استجابات العائد اإليجابية، 
ولكن مزيًدا من املساعدة ما يزال يؤدي إلى استجابات إيجابية أكثر من املساعدة األقل.

قد يختلف التنقل املستقبلي لالجئين السوريين عن حركتهم السابقة. من نواح عدة، العودة التي حصلت 
حتى اآلن في متغيرات محددة -أي خالل نزاع نشط- بدوافع محددة مثل حماية امللكية. ولكن في املستقبل، 
من املرجح أن تكون املتغيرات والدوافع مختلفة. اللتقاط هذه املخاوف، يبحث التحليل بعد ذلك في املحاكاة 

على أساس السيناريو.

)4(  يرجى مالحظة أن العدادين شددوا على الطبيعة الخيالية لهذا السؤال.
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سيناريوهات العودة

لدراسة استجابة حركية الالجئين للمتغيرات في سورية، جرى تطوير نهج قائم على السيناريو التصاعدي. 
لتجنب وضع افتراضات قوية من أعلى إلى أسفل في ما يتعلق بديناميات االقتصاد السيا�سي املعقدة وغير 
املتوقعة التي تحيط بالصراع السوري، يتبع التحليل املوصوف هنا نهًجا عملًيا دقيًقا. يتضمن هذا النهج 
الصغير بناء سيناريوهات لعاملين بارزين: األمن والبنية التحتية. للقيام بذلك، يجري تحليل ثمانية شروط 
أساسية لكل محافظة في سورية )14 بشكل عام(: التأثير / السيطرة السياسية، القدرات اإلدارية، التوترات 
املالية،  القدرة  للعودة،  اإلجرائي   / القانوني  التعقيد  القانون،  سيادة  اإلعمار،  إعادة  أولوية  االجتماعية، 
بهذه الشروط،  يتعلق  في ما  الخبراء  باستخدام املالحظات وتقييمات  واملنطقة االتصال مع مناطق أخرى. 

يجري إنشاء ثالث مسارات مستقبلية محتملة لألمان والبنية التحتية لكل موقع:

2023. في  • البيئة األساسية: ينخفض مؤشر انعدام األمن من 1.40 عام 2017 إلى 0.15 عام 
غضون ذلك، تجري إعادة بناء أو إصالح 16 في املئة من البنية التحتية التالفة حالًيا في البلد بأكمله، 

ولكن تختلف نسبة إعادة اإلعمار من 3 في املئة إلى 32 في املئة في مناطق مختلفة.

• بيئة متفائلة: ينخفض مؤشر انعدام األمن من 1.40 إلى 0.07 بين عامي 2017 و2023، وتجري 
إعادة بناء أو إصالح نحو 30 في املئة من البنية التحتية التالفة حالًيا خالل تلك املّدة. مع قدر أكبر 
ا عبر مواقع مختلفة عن خط األساس: 5 في 

ً
من إعادة البناء، فإن نسبة إعادة البناء تختلف اختالف

املئة في الحالة األدنى و48 في املئة في األعلى.

2023. ويظل  في  إلى 0.54  انعدام األمن من 1.40 في 2017  البيئة املتشائمة: انخفض مؤشر   •
وجود  مع  البالد،  أنحاء  جميع  في  الحالية  األضرار  من  املئة  في   5 عند  البناء  إعادة  نسبة  متوسط 

تفاوتات كبيرة بين أعلى نسبة إعادة بناء عند 14 في املئة واألدنى عند 2 في املئة.

تؤكد املحاكاة أهمية توفير األمن والخدمة للتنقل. إذا حدث تخفيض مؤشر انعدام األمن من 1.40 اآلن 
 من 0.15 )بيئة خط األساس(، وإذا أعيد بناء 30 في املئة من 

ً
إلى 0.07 )بيئة متفائلة( في خمس سنوات، بدال

 من 16في املئة )بيئة خط األساس(، وستكون العائدات أعلى 4.9 نقطة 
ً

البنية التحتية )بيئة متفائلة( بدال
مئوية مما كانت عليه في بيئة خط األساس بحلول السنة الخامسة. في املقابل، إذا انخفض مؤشر انعدام 
األمن إلى 0.54 فقط وأعيد بناء 5 في املئة فقط من البنية التحتية )بيئة متشائمة(، فستكون العائدات أقل 

بنحو 9.8 نقطة مئوية من خط األساس.

تعد استعادة الخدمة أكثر فاعلية في تعبئة الالجئين عندما يكون األمن أقل أهمية. لفهم األدوار املميزة 
ّدمت هذه التأثيرات بصورة منفصلة. 

ُ
التي يؤديها تحسين متغيرات األمان واستعادة الخدمة بشكل أفضل، ق

عندما يجري النظر في تحسينات األمان فقط، فإن املسار املتفائل يتميز بعوائد 1.9 نقطة مئوية أكثر من 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

24

بيئات خط األساس في خمس سنوات )الشكل O.3(. تتضاعف هذه النسبة لتصل إلى 4.9 نقطة مئوية عند 
إجراء عمليات ترميم الخدمة )املجموعة الزرقاء الثانية في الشكل(. وباملقارنة، فإن الفجوة بين حاالت »األمن 
السيناريو  مع  التشاؤمي  السيناريو  مقارنة  عند  أصغر  تكون  الخدمة«   + األمن  »استعادة  وحاالت  فقط« 
األسا�سي. وقد أدى مسار انعدام األمن املتشائم، في حد ذاته، إلى خفض العائدات بنسبة 5.3 نقطة مئوية 
تتسع هذه  الخدمة،  استعادة  بين معدالت  االختالفات  أيًضا  حسب 

ُ
ت األساس. عندما  خط  بمسار  مقارنة 

الفجوة إلى 9.8 نقطة مئوية، أي ما يقرب من الضعف. ومن ثم فإن القدرة على إحداث التغيير في استعادة 
قطاع الخدمات تتما�سى مع التحسينات في األمن.

الشكل O.3. تأثير استعادة الخدمة على املرتجعات )بالنسبة لخط األساس والنقاط املئوية(

البديلة.  املوارد  تخصيص  سيناريوهات  في  النظر  يجري  لالجئين،  التنقل  استجابات  تحليل  من  ملزيد 
التقرير  هذا  فإن  بالسياسات،  مدفوعة  أخرى  بمتغيرات  أيًضا  تتأثر  قد  الالجئين  تنقل  قرارات  ألن  نظًرا 
يحلل الفعالية النسبية لالستخدامات البديلة للموارد املالية. وبشكل أكثر تحديًدا، يجري التحقيق في كل 
إذا كانت طرائق معينة  الثالثة املحددة أعاله )خط األساس، ومتفائل، ومتشائم( لتحديد ما  البيئات  من 
لتخصيص املوارد بخالف استعادة الخدمة قد تكون أكثر مالءمة للعودة. تحقيقا لهذه الغاية، تستخدم 

الخيارات اآلتية:

• التحويالت: في كل بيئة، توزع التكلفة التقديرية الخاصة باستعادة الخدمة الخاصة بالبيئة بالتساوي 
هذا  يستمر  العائدين.  إلى  ذلك  في  بما  نقدية،  تحويالت  شكل  في  سورية،  داخل  الفرد  نصيب  أساس  على 

التوزيع ملدة خمس سنوات حتى يتم استنفاد األموال؛ ال يحدث إجراء استعادة الخدمة.

ستخدم التكلفة املقدرة الستعادة الخدمة الخاصة بالبيئة لدعم عودة الالجئين 
ُ
• اإلعانات: في كل بيئة، ت
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إلى سورية، في شكل تخفيضات في تكاليف التنقل والتحويالت النقدية بما في ذلك العائدين. وألن السوريين 
داخل سورية غير مدعومين، فإن العائدين يحصلون على تحويل أكبر في هذه الحالة. يستمر هذا التوزيع 

ملدة خمس سنوات حتى يتم استنفاد األموال؛ ال يحدث إجراء استعادة الخدمة.

ا مختلفة، ومن املرجح 
ً
وأخيًرا، قد يكون تحقيق أق�سى قدر من العائدات وتعظيم رفاهية السوريين أهداف

أن تكون املفاضلة بينهما. تظهر املحاكاة أن إعانات التنقل، في املتوسط، هي األكثر فاعلية في تعبئة الالجئين، 
ولكنها األقل جاذبية من منظور الرفاهية )الجدول O.1(. يمكن أن تتجاوز العوائد في إطار برنامج اإلعانات 
العوائد في إطار خطة استعادة الخدمة بنحو 29 نقطة مئوية و45 نقطة مئوية و60 نقطة مئوية في البيئات 
فائدة  اإلعانات  توفر  الالجئين،  إلى  بالنسبة  بدهي،  بشكل  التوالي.  على  والتفاؤل  األساس  وخط  املتشائمة 
أكثر مباشرة وحصرية، وبالتالي مرتبطة أكثر بالعودة. وباملقارنة، يتقاسم جميع السوريين فوائد استعادة 
خفف من وجهة نظر الالجئين. الفرق بين املشروعين هو األبرز في البيئة املتفائلة، حيث 

ُ
الخدمة، ومن ثم ت

يجري تقاسم مورد مالي أكبر إما بين العائدين )اإلعانات( أو تخفيفه عن طريق استعادة الخدمة. 
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املئوية،  الخدمة، والنسب  الدعم )مقارنة بحالة استعادة  التحويالت وبرامج  إطار  في  العوائد والرعاية   .O.1 الجدول
والتراكمية(
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مهمة  تذكيرات  يوفر  ولكنه  للسياسات،  حلول  إنشاء  التقرير  هذا  في  الوارد  التحليل  يحاول  ال  عموًما 
لديه  الدولي  أن املجتمع  التي جرى تطويرها هنا  املحاكاة  ظهر عملية 

ُ
ت السياسات.  حول تصميم مثل هذه 

هذه،  وتشمل  سورية.  في  والسوريين  ومضيفيهم  الالجئين  ملساعدة  متنوعة  سياسات  إلى  الوصول  إمكانية 
على سبيل املثال ال الحصر، اإلعانات )مساعدة العودة(، والتحويالت، واستعادة الخدمة في سورية. على 
الرغم من أن املحاكاة ال تحاول حل »التخصيص األمثل للموارد« عبر هذه األدوات، فإنه ما يزال من املمكن 
، »حلول الزاوية« )على سبيل املثال، استخدام جميع املوارد من خالل أداة 

ً
استنتاج رؤى رئيسية منها. أوال

واحدة فقط( غير فاعلة ألن املشكالت التي تتناولها هذه األدوات تعزز بعضها. ثانًيا، يجب استخدام أدوات 
سبيل  على  األرض.  على  املتغيرات  في  للتغيرات   

ً
استجابة تكيفية،  بطريقة  مثالًيا  استخداًما  هذه  السياسة 

املثال، يعد انعدام األمن في سورية رادًعا رئيسًيا للعودة، ويقلل من فاعلية جهد استعادة الخدمة. وهكذا، 
مع التحسينات األمنية -التي قد تشمل وقف االعتقال التعسفي، والتجنيد القسري، وغيرها من انتهاكات 
ا، 

ً
حقوق اإلنسان وحقوق امللكية- يمكن تخصيص مزيد من املوارد بصورة فاعلة الستعادة الخدمات. ثالث

في أثناء تخصيص املوارد عبر هذه السياسات، يجب أن يكون الهدف هو زيادة رفاهية الالجئين، بمن فيهم 
أولئك الذين يعودون والذين ال يعودون، ومضيفهم، والسوريين. إن تعظيم عودة الالجئين يأتي بتكلفة في ما 

يتعلق بخسائر الرفاهية؛ وبناًء عليه، فإن الهدف من السياسة ضعيف التصميم.
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