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الذي عملت عليه  اإلنساين  الملّف  الخامس من ضمن سلسلة تشكّل بمجملها  التقرير هو  هذا 
المنّصة المدنّية السوريّة. حيث تم جمع البيانات من خالل إجراء مشاورات مع قرابة 3500 من 

السوريّين خالل الفترة الممتّدة من تشرين األول 2017 وحتى أيّار 2018.
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ملخّص تنفيذّي: 

الدائر على األرض  النازحين والالجئين يف سورية إحدى أهّم مفرزات الصراع  تعّد قضية 
كبر أزمة نزوح يف العالم، حيث قّدرت أعداد النازحين داخلياً ب 6.6  السورية بما تّم وصفه أ

مليون شخص، وعدد الالجئين 5.4 مليون، أي ما يعادل نصف سكان سورية. 

عملت المنصة المدنية السورية على إجراء مشاوات حول قضية النازحين والالجئين، من 
الموضوعات  على  الضوء  تسليط  على  يعمل  الذي  اإلنساين؛  للملف  التحضيرات  ضمن 

األكثر أهمية والتي تمس حياة السوريين. 

حاولت المنصة المدنية السورية من خالل هذا التقرير استقصاء آراء النازحين والالجئين 
يواجهونها، ومدى  التي  والتحديات  المعاشية  نزوحهم ولجوئهم، وظروفهم  حول أسباب 
تضمين قضّيتهم بالمفاوضات من وجهة نظرهم، واستقصاء آرائهم حول الظروف المثلى 

لعودة النازحين والالجئين، باإلضافة لرأيهم بأدوار المجتمع المدين. 

استند التقرير إىل )304( جلسة نقاش مجتمعية مركّزة أجريت بين تشرين األول 2017 
وأيار 2018 يف تسع محافظات سورية )دير الزور، والرقة، والحسكة، وإدلب، وحمص، وريف 
دمشق، ودرعا، والقنيطرة، والسويداء، ُيضاف إليها جلسات تم إجراؤها مع السوريين يف 
دول اللجوء: تركيا، واألردن، ولبنان، وكردستان(. شارك يف هذه الجلسات )3376( شخصاً، 
المدنية فبلغ  المنظمات  المشاركون من  أّما  النساء بنسبة 46.6%.  منهم )1580( من 

عددهم )705( شخص.

بناًء على المشاورات تم التوصل إىل عدد من االستنتاجات:
فيما يخّص النازحين: 

األسباب  من  السوري  النظام  قوات  من  وخاصة  المستمّر،  والقصف  المعارك،  التزال   -
المجموعات  النتهاكات  باإلضافة  السورية.  المناطق  كل  النزوح يف  تغّذي  التي  الرئيسية 
أيديولوجّيتها  فرض  محاوالت  أو  المستمرّة،  باالعتقاالت  يتعلق  فيما  األخرى،  المسيطرة 

على ىالسكان، أو محاوالت التجنيد للشباب. 

لعودة  األوىل  الخطوة  هما  سياسي،  حّل  بمسار  والبدء  النار،  إلطالق  الفوري  اإليقاف   -
الالجئين والنازحين إىل منازلهم. 

مناطق  يف  النازحين  بوضعية  يتعلّق  فيما  انتهاكات  المسيطرة  األطراف  كل  مارست   -
سيطرتها، ولم تراِع الحقوق األساسية األولية للنازحين داخلياً. 
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- هنالك شبه إجماع أن قضية النزوح واللجوء غير مطروحة يف التفاوضات التي تحصل 
على كل المستويات. 

- المشكالت االقتصادية، والحصول على الحّد األدىن للمعيشة هي األوىل التي تشغل بال 
النازحين يف المناطق السورية المختلفة. 

فيما يخّص قضية الالجئين:  
- إن التدّفق الهائل لالجئين السوريين إىل بلدان الجوار، ساهم يف إحداث أزمة اقتصادية 
واجتماعية للدول المضيفة والتي تعاين أصالً من أعباء اقتصادية قبل وجود أزمة اللجوء. 
أو  السوريين ألهداف سياسية،  الالجئين  استثمار قضية  المضيفة على  الدول  - عملت 

ألهداف جلب التمويل من المنظمات األممية. 

- غالباً لم يكن هنالك سياسة استضافة واضحة بما يخّص الالجئين، وعدم وجود قوانين 
ناظمة لوضعّيتهم، ما يجعل األعباء على طالبي اللجوء السوريين مضاعفة. 

- العديد من البلدان التي لجأ إليها طالبو اللجوء لم تراِع أدىن الحقوق فيما يتعلّق بوجود 
يف  عليها  والمنصوص  الحقوق،  هذه  انتهكت  الحالت  بعض  ويف  أراضيها  على  الالجئين 
اتفاقية 1951 الخاصة بوضعية الالجئين ويف مواثيق حقوق اإلنسان الدولية، وإنما ساهمت 

سياساتها بتعزيز النزعات العنصرية تجاه الالجئين. 

- غالباً ما كانت ُتطرح قضية الالجئين يف المحافل الدولية يف إطار مصالح الدول المضيفة، 
أو الدول التي تخشى من تزايد عدد الالجئين إليها، وليس يف إطار مصالح الالجئين؛ ما 
جعل الحلول المطروحة تعالج قضية الالجئين عن طريق اتفاقات ُتوِقف تدّفق الفارين 
من الحرب عبر الحدود، وعدم العمل الجّدي إليجاد حّل سياسي عادل يعمل على إيقاف 

الحرب، ويفضي إىل كبح جماح اللجوء، وإعادة من خرجوا؛ بإرادتهم  إىل مناطقهم.



مقّدمة:

مع تصاعد األعمال العسكرية يف سورية، وتزايد انتهاكات حقوق اإلنسان، من قبل مختلف 
أطراف الصراع ولكن بشكل أساسي من ِقَبل القوات الحكومية، شهدت سورية تصاعداً 

يف نِسب النزوح الداخلي واللجوء إىل خارج األرض السوريّة.

كبر  وبحسب فيليبي غراندي من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين “سوريا هي أ
كبر أزمة نزوح يف العالم،  وهي سبب يف استمرار معاناة الماليين، األمر  أزمة إنسانية وأ

الذي  يتطلب حشد موجة من الدعم يف جميع أنحاء العالم”. 

لقد غادر نصف سكان سوريا البالغ عددهم 22 مليون نسمة مناطقهم األصلية بسبب 
كثر من  الصراع السوري، حيث بلغ عدد النازحين داخلياً 6.6 مليون شخص إضافًة إىل أ
5.6 مليون الجئ فّروا خارج البالد منذ عام 2011، بحثاً عن األمان يف لبنان وتركيا واألردن 

وكردستان العراق وما وراءها.

على  فوراً  التعامل معها  التي يجب  والمشكالت  القضايا  األرقام جملة من  تعكس هذه 
المستوى المحلي وعلى المستويين اإلقليمي والدويل. 

الذي عملت  اإلنساين  الملف  الخامس من سلسلة تشكل بمجملها  التقرير هو  يعّد هذا 
عليه المنّصة المدنّية السوريّة والذي يعمل على تسليط الضوء على الموضوعات األكثر 

أهّمية والتي تمّس حياة السوريين. 
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منهجّيتنا:

تعتمد المنّصة المدنّية السوريّة على عّدة آليات وأدوات يف تضمينها آلراء السوريين يف 
التضمين  التفاوضية وغيرها، حيث يشكّل  العملية  المختلفة المطروحة يف  الموضوعات 
للسوريين يف كل العمليات التفاوضية الحاصلة إيماناً راسخاً لدى المنّصة منذ تأسيسها، 
فهو يسهم يف رسم مالمح مستقبل يعّبر عن السوريين ويعكس تنوع المجتمع السوري.
األول  تشرين  بين  أجريت  تشاورية  جلسة   )304( إجراء  على  الصادرة  التقارير  اعتمدت 
والرقة، وديرالزور،  والحسكة،  إدلب،  وأيار 2018. يف تسع محافظات سورية هي:   2017
وحمص، وريف دمشق، والسويداء، ودرعا، والقنيطرة، كما تم إجراء جلسات إضافية مع 
السوريين يف دول اللجوء السوري: تركيا واألردن ولبنان وكوردستان العراق. وشارك يف 
الجلسات )3376( شخصاً، منهم )1580( من النساء. وبلغ عدد المشاركين من المنظمات 

المدنية )705( شخصاً. وكان متوسط الوقت لكل جلسة مابين 4 و 6 ساعات. 
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أّوالً-النازحون: 

وفقاً للمفوضية العليا لشؤون الالجئين، هناك 6.6 مليون نازح داخل سوريا، من بينهم 
كبر عدد من النازحين داخلياً يف العالم. وحيث أن وتيرة النزوح ال  2.5 مليون طفل، وهو أ
كثر من 600 ألف شخص يف النصف األول من عام 2018، والعديد منهم  تخف، فقد نزح أ

هم نازحون يف األصل واآلن ينزحون للمرة الثانية أو الثالثة. 

بهياكل  انخراطهم  ومدى  داخلياً،  النازحين  معرفة مشاكل  التقرير  من  الجزء  هذا  يحاول 
عمليات  يف  قضيتهم  تضمين  ومدى  فيها،  يتواجدون  التي  المناطق  يف  المحلي  الحكم 
منازلهم،  إىل  النازحين  لعودة  توافرها  الواجب  من  التي  الظروف  إىل  باإلضافة  التفاوض، 

وأدوار المجتمع المدين يف ذلك. 
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المحافظات السورّية

النازحون في السويداء
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النازحون يف السويداء:

إحدى  وتعّد  كامل،  بشكٍل  السوري  النظام  قوات  لسيطرة  السويداء  محافظة  تخضع 
المحافظات اآلمنة نسبياً والتي شكّلت مكاناً لجأ إليه النازحون، وخاصة من محافظة درعا 

كثر من 70 ألف نازح ونازحة.  وأيضاً حمص وريف دمشق، حيث ضّمت أ

قامت المنصة المدنية السورية بإجراء 30 جلسة نقاشية يف المحافظة، شارك فيها 269 
مشارك، منهم 172 من النساء،و 48 مشاركاً ومشاركة من منظماٍت مدنية.  

- أسباب النزوح: 
أفاد المشاركون أن أسباب نزوح الناس إىل السويداء تعود إىل فقدان األمن يف مناطقهم 
نتيجة المعارك الدائرة؛ والتي أّدت إىل تدمير البنية التحتية وخروجها عن الخدمة كالمشايف 

والمدارس واالنخفاض الكبير يف مستوى وجودة الخدمات األخرى.

- المشكالت التي تواجه النازحين يف المحافظة:
تلّخصت المشاكل بحسب المشاركين بالتايل:

1. صعوبة اندماج النازحين يف المجتمع المضيف. 
2.  صعوبة يف تأمين الخدمات والمستلزمات األساسية لهم.

3. الظروف االقتصادية السّيئة، وضعف االستجابة اإلنسانية يف تلبية احتياجات النازحين.
4. عدم توفر فرص العمل الكافية، وعدم التوزيع العادل للمعونات المقّدمة، والتي توزَّع 

عبر منظمات وهيئات تابعة للحكومة السورية.
5. اتهام نازحين أو تحميل المسؤولية لهم عن حاالت الخطف والشغب التي انتشرت يف 

المحافظة نتيجة األحداث.
6. ارتفاع اإليجارات وصعوبة تأمين السكن.

- المشاركة يف الحكم المحّلي:
انقسمت إجابات المشاركين، ففي حين رأى البعض أن قانون اإلدارة المحلية )107( والذي 
للنازحين  يجيز  ال  المحلية،  الحكم  السلطات ألجسام  بعض  ممارسة  الالمركزية يف  يتيح 
المشاركة يف االنتخابات المحلية، إال يف محافظاتهم، ورأى قسم آخر من المشاركين أن من 
أسباب عدم مشاركتهم هي عدم امتالكهم لسند إقامة، وهم أساساً ال يرغبون يف المشاركة 

يف االنتخابات.

- مدى تضمين قضية النازحين يف المفاوضات: 
برأي المشاركين أن قضية النازحين لم تعالج أو ُتضّمن بالشكل الكايف يف المفاوضات على 
المسار األول رغم أهّمّيتها، األمر الذي يستغلّه النظام السوري من أجل إخراج المعارضين 

له وإبعادهم عن حاضنتهم االجتماعية.
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- الظروف الواجب توافرها لعودة النازحين لمناطقهم: 
تبعاً للمشاركين، فإن الظروف الواجب توافرها لتسهيل عودة النازحين هي:

1. وقف األعمال العدائية.
2. تحقيق االستقرار السياسي وإعادة األمن إىل مناطقهم التي نزحوا منها.

3. محاربة التغيير الديموغرايف.
4. إعادة تأهيل البنى التحتية.

- دور المجتمع المدينّ:
تبعاً للمشاركين، تقوم منظمات المجتمع المدين بعّدة أدوار تتمّثل بتقديم الدعم المادي 
واالجتماعي.  النفسي  للدعم  إضافة  األساسية.  المعيشة  ومستلزمات  المعونة  وتقديم 
والدعم يف مجاالت التعليم وتطوير المهارات والمهن لدى النازحين، ويبقى جانب الدمج 
المجتمعي أحد أهم جوانب الدعم الذي يمكن أن تقّدمه هذه المنظمات من خالل االنخراط 

كثر يف المبادرات واألنشطة التي تضّم الوافدين وأهل البلد. أ
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المحافظات السورية 

النازحون في القنيطرة
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النازحون يف القنيطرة

 2018 حزيران   18 منذ  كبير  بشكل  تغير  قد  القنيطرة  يف  الوضع  أن  بالذكر  الجدير  من 
المنطقة، مما أدى إىل حصار بعض  المباغت وسيطرته على  النظام السوري  مع هجوم 
المناطق و سيطرة الحكومة السورية على غالبية المحافظة. وقد تم جمع المعلومات أدناه 

قبل هذا الهجوم.

النظام  أّما  القنيطرة،  محافظة  مساحة  معظم  على  المسلحة  المعارضة  قوات  سيطرت 
القنيطرة ودرعا منطقتي  المناطق. وتعّد  المدينة وبعض  فاقتصرت سيطرته على مركز 
اتّصال طبيعي، وهو ما يجعل المنطقتين ذات أهمية استراتيجية متصلة لبعضهما البعض. 
شكّلت محافظة القنيطرة وجهة نزوح داخلية، حيث بلغت أعداد النازحين إليها ما يقارب 
يف  نقاش  جلسة   )20( بإجراء  السورية  المدنية  المنّصة  قامت    .1 نازح   )42.509( من 

محافظة القنيطرة بمشاركة)230( شخص بينهم )62( امرأة. 

- أسباب النزوح:
أفاد المشاركون إن األسباب التي دفعت الناس إىل مغادرة منازلهم والفرار إىل القنيطرة 
هي فقدان األمن يف مناطقهم نتيجة استمرار القتال، والهجمات الجوية والقصف المدفعي، 
الصراعات  اندالع  إىل ذلك،  السيئة. ويضاف  االقتصادية  والظروف  التحتية  البنية  وتدمير 

الداخلية بين جماعات المعارضة المسلحة.

- المشكالت التي تواجه النازحين يف المحافظة:
 أفاد بعض المشاركين أنه اليوجد أي مشاكل يعاين منها النازحون يف المنطقة ألنهم انخرطوا 
مع المدنيين اجتماعياً واقتصادياً. وهنالك من أفاد أن النازحين يف المنطقة يعانون ) نازحو 
إجمال مشاكلهم  كبيرة، ويمكن  واقتصادية  اجتماعية  ريف دمشق خاصة( من مشاكل 

بمايلي:

1 - فقدان معظم النازحين لمصدر رزقهم مثل األرض, أو المحّل التجاري .... الخ
2 - تحّملهم ألعباء اقتصادية جديدة مثل إيجار المسكن.

خلق مشاكل  إىل  يؤّدي  مما  القليلة  العمل  فرص  على  المحليين  السكان  مزاحمة   -  3
معهم.

أّما المهّجرون من المناطق المحاذية للمحافظة، فوضعهم أفضل قليالً بسبب احتمالية 
مقارنًة  مؤقتاً  نزوحهم  يعتبر  حيث  القتال،  توقف  عند  أومناطقهم  منازلهم  إىل  عودتهم 

بنازحي ريف دمشق. 

1-https://goo.gl/syxzqJ  
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- المشاركة يف الحكم المحّلي:
يقول بعض المشاركين، إن النازحين اليشاركون يف انتخابات المجالس المحلية، كون هذه 
االنتخابات تتّم من خالل األهايل على أساس تمثيل عشائري، وألن لهم مجالسهم الخاصة 
يف مناطق التواجد األكبر لهم كما يف بريقة وبير عجم والقحطانية. كما رأى البعض اآلخر أن 
سبب عدم مشاركة النازحين يعود لعدم استقرارهم وتنّقلهم المستمّر، وأشار آخرون إىل 

أنه غالباً ما يتّم تعيين مندوبين عنهم يف المجالس المحلية.

- مدى تضمين قضية النازحين يف المفاوضات: 
إتفق المشاركون على أن قضية النازحين يتّم معالجتها إعالمياً فقط، وهي غير مضّمنة 
يف المفاوضات، حيث أفادوا أن جميع القوى الخارجية مستفيدة من الحرب يف سورية، 
كما أن النظام وداعميه اختصروا القضية السورية بمكافحة اإلرهاب، ورفضوا مناقشة كل 

القضايا األخرى.

- الظروف الواجب توافرها لعودة النازحين إىل مناطقهم:
تبعاً للمشاركين، فإن الظروف الواجب توافرها لتسهيل عودة الالجئين هي:

1. تحقيق الحّل السياسي العادل أو على األقل اتفاقيات لوقف إطالق النار، يشرف عليها 
مجلس األمن.

2. توفير ظروف اقتصادية مناسبة لدعم النازحين، وتقديم الدعم الدويل.
3.  إعادة إعمار القرى والمدن والبلدات السورية المدمرة.

4. تقديم جميع الخدمات العامة يف جميع المناطق.
5. إخراج كافة القوى المسلحة من القرى والبلدات والمدن.

6. اإلفراج عن جميع المعتقلين، وكشف مصير المختفين قسراً.

- دور المجتمع المدين:
بدعم  يتعلق  بما  أدوار  بعدة  اضطلعت  المدين  المجتمع  منظمات  أن  المشاركون  أفاد 
النازحين، وتتضمن حشد الدعم اإلقليمي والدويل والمناصرة لقضاياهم يف المحافل الدولية، 
إضافة لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمهّجرين، وطرح حلول ممكنة لمشكلتهم.  إال أن 

المشاركين يجدون أن أغلب هذه األدوار تقابل بالصّد من جميع األطراف المتنازعة.
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المحافظات السورية

النازحون في درعا
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النازحون يف درعا

من الجدير بالذكر أن الوضع يف درعا قد تغير بشكل كبير منذ 18 حزيران 2018 ، بسبب 
حصار  إىل  أدى  الذي  األمر  المنطقة،  على  وسيطرتها  المباغت  السورية  الحكومة  هجوم 
بعض المناطق وسيطرة النظام السوري على غالبية المحافظة. وقد تم جمع المعلومات 

أدناه قبل هذا الهجوم.

باإلضافة  السوري،  النظام  المسلحة، وقوات  المعارضة  كانت درعا تخضع لسيطرة قوى 
المحافظة يف حوض  الدولة اإلسالمية يف جنوب  لتواجد مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم 

اليرموك على الحدود مع الجوالن المحتّل، ومع األردن.

ومنذ انطالق الحراك الشعبي عام 2011، شهدت المحافظة موجات نزوح إليها وخارجها. 
مشارك،   )304( تضّمنت  نقاشية،  جلسة   )21( بإجراء  السورية  المدنية  المنّصة  قامت 

بينهم )159( مشاركة من النساء. 

- أسباب النزوح:
النزوح بشكل رئيسي كان بسبب القصف العشوايئ والمعارك مع  المشاركون أن  أفاد 
التجنيد  من  والخوف  العشوائية،  االعتقاالت  وزيادة  األمنية،  الحالة  تدهور  وأيضاً  النظام. 
نزوح  إضافية ساهمت يف  كلها عوامل  النظام،  لدى قوات  االحتياطية  والخدمة  اإلجباري 
السكان. ُيضاف إىل كل هذا، االنتشار العشوايئ للسالح وغياب فرص العمل وعدم وجود 

دعم إغايث. 

- المشكالت التي تواجه النازحين يف المحافظة:
واالقتصادي  االجتماعي  االنخراط  يف  مشاكل  توجد  ال  أنه  المشاركين  من  البعض  أفاد 
للنازحين مع المجتمع المضيف. بينما رأى آخرون أن هناك مشاكل يف االنخراط االقتصادي؛ 
نتيجة التأثير السلبي للحرب على سبل عيشهم، وعدم وجود سكن مالئم، باإلضافة إىل 
العديد من األعباء االجتماعية والصحية والتعليمية. يضاف إليها مشاكل الترحيل القسري 

لبعض النازحين.

- المشاركة يف الحكم المحّلي:
المحلي  الحكم  المشاركة بأجسام  للنازحين  أنه ال يمكن  المشاركين  يرى قسم جيد من 
سواء بسبب عدم وجود تمثيل لهم يف المجالس المحلية، أو بسبب عدم وجود انتخابات 
هنالك  ولكن  المشاركة،  أو  بالتصويت  لهم  غير مسموح  أنه  آخرون  يرى  كما  باألساس، 
ممّثلون عنهم كمندوبين بالمجالس يف بعض المناطق. عموماً هنالك تقّبل لفكرة مشاركة 

النازحين يف الحكم المحلّي، كما أن هنالك رفض من البعض اآلخر من السكان.
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- مدى تضمين قضية النازحين يف المفاوضات: 
أفاد المشاركون بأن قضية النازحين غير مضّمنة بالشكل الكايف يف المفاوضات، بسبب 
كثر أولوية منها مثل البحث يف المرحلة االنتقالية وقضية المعتقلين، إضافة  وجود قضايا أ

لعدم وجود ممّثلين عن ملّف النازحين. 

- الظروف الواجب توافرها لعودة النازحين إىل مناطقهم:
تبعاً للمشاركين، فإن الظروف الواجب توافرها لتسهيل عودة النازحين هي:

1. وقف العمليات العدائية، وإخالء المدن والبلدات السورية من المظاهر المسلحة. 
2. إعادة هيكلة األفرع األمنية وتغيير منهجيتها ووظيفتها، حيث تعتبر هذه األمور عامالً 

هاماً لعودة الالجئين.
3. حّل قضية المعتقلين.

4. إعادة تأهيل البنية التحتية، وترميم المنازل المدّمرة. 
5. إزالة الحواجز لوصول الناس إىل مناطقهم. 

6. تأمين فرص عمل مناسبة والمساعدة يف تأمين الخدمات الرئيسية.
7. الحصول على ضمانات دولية بعدم االنتقام من النازحين.

- دور المجتمع المدين:
أفاد جميع المشاركين أن لمنظمات المجتمع المدين أدواراً يف تأمين مستلزمات الحياة 
لها  واالنسجام  األلفة  وإعادة  المحلّية  المجتمعات  والمحافظة على خصوصية  الضرورية، 
من خالل برامج خاصة، والقيام بأدوار إحصائية، وخدمية، باإلضافة إىل تأمين فرص العمل. 
والصّحي  النفسي  والدعم  اإلنساين  اإلغايث  والدعم  المنازل  تأمين  الطوارئ،  حاالت  ويف 

والتعليمي.
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المحافظات السورية

النازحون في حمص
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النازحون يف حمص

كبر محافظة سوريّة، حيث عانت المحافظة وريفها من حمالت عسكرية  تعّد حمص ثالث أ
متعّددة منذ بدايات الحراك المدين يف عام 2011. قامت المنّصة المدنية السورية بإجراء 
18 جلسة تشاورية يف المحافظة تضّمنت )204( مشارك، بينهم )80( مشاركة من النساء. 

- أسباب النزوح:
الجوية  والضربات  العنيف  القصف  نتيجة  كانت  األهايل  نزوح  أن  إىل  المشاركون  أشار 
على المناطق المدنية، واتّباع سياسة تهجير وتغيير ديموغرايف ممنهجة من ِقبل النظام 

وميليشياته.

- المشكالت التي تواجه النازحين يف المحافظة:
كثر المشاكل التي تواجه النازحين هي المشاكل االقتصادية وعدم  تبعاً للمشاركين، فإن أ

توافر فرص العمل، والمسكن المناسب. 

اندماج  هنالك  أن  البعض  أجاب  فقد  المضيف،  المجتمع  مع  االندماج  يخّص  فيما  أّما 
النازحين،  أعداد  نتيجة  المضيف  المجتمع  اقتصادية على  أعباء  ترتّب عليه  لكن  إيجايب، 

األمر الذي يؤثر بشكٍل سلبي على االندماج. 

- المشاركة يف الحكم المحّلي:
يرى العدد األكبر من المشاركين أنه يجب على النازحين المشاركة أجسام الحكم المحلي 
ألنهم مواطنين سوريين، أّما القسم اآلخر فيرى أنه ال يوجد ضرورة للمشاركة؛ ألن وضعهم 

غير مستقر، وبسبب وجود تمثيل لهم يف هيئات الحكم المحلي.

مدى تضمين قضية النازحين يف المفاوضات: 
بحسب رأي بعض المشاركين فإن قضية النازحين مضّمنة بالشكل الكايف يف المفاوضات 
على المسار األول. أّما البعض اآلخر فأشار إىل أنها غير مضّمنة بالشكل المطلوب؛ ألنه ال يتّم 

التطّرق لمسألة عودة النازحين وتأمين ممّرات إنسانية ووقف المعارك يف مناطق النزوح.

- الظروف الواجب توافرها لعودة النازحين لمناطقهم:
تبعاً للمشاركين، فإن الظروف المناسبة لتسهيل عودة النازحين هي:

إخراج  المستمر، عن طريق  القسري  الديموغرايف  التغيير  المترتبة على  اآلثار  1. معالجة 
السكان الذين تم نقلهم مؤخراً وإعادة السكان األصليين إىل مناطقهم.

2. وقف األعمال القتالية، وإعادة اإلعمار وإصالح البنى التحتية.
3. الوصول إىل حّل سياسي يقضي بحلول السالم، وإخراج القوى العسكرية المسيطرة على 

مناطقهم.
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4. رفع قانون الطوارئ.
5.  تأمين وتوفير الخدمات الضرورية.

6. وقف المالحقات األمنية، وإلغاء الخدمة العسكرية اإللزامية.

- دور المجتمع المدينّ:
أدوار منظمات المجتمع المدين يف دعم النازحين تتلخص بتقديم الخدمات اإلغاثية والدعم 
اإليواء،  كز  مرا وتوفير  واألرامل،  واأليتام  الخاصة  الحاجات  لذوي  دعم  وتوفير  الصّحي، 
أمام  الدفاع عن قضّيتهم  إىل  المضيفة. وصوالً  المجتمعات  النازحين مع  ومحاولة دمج 

صناع القرار ورفع الوعي بوضعهم. 
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المحافظات السورية

النازحون في ريف دمشق
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النازحون يف ريف دمشق

األخيرة،  السنوات  ثماين  مدار  على  الهامة  التطورات  من  العديد  الدمشقي  الريف  شهد 
قوات  سيطرة  تحت  بالكامل   2018 عام  من  األول  النصف  يف  المنطقة  أصبحت  حيث 
النظام السوري.  مؤخراً، شهدت المحافظة حملة عسكرية عنيفة أطلقها النظام السوري 

وحلفاؤه، أدت إىل نزوح أعداد كبيرة من السكان باتجاه الشمال السوري.

تضّمنت  دمشق،  ريف  يف  نقاشية  جلسة   )11( بإجراء  السوريّة  المدنّية  المنّصة  قامت 
)119( مشارك، بينهم )70( مشاركة من النساء. 

- أسباب النزوح:
تلّخصت أسباب مغادرة الناس منازلهم كما رأى المشاركون بأنها نتيجة فقدان األمن يف 
مناطقهم بسبب المعارك المستمرة والقصف الجوي والمدفعي، فضالً عن دمار البنية 
والوضع  الخدمات،  وجودة  عدد  يف  الملحوظ  واالنخفاض  ومدارس  مشايف  من  التحتية 

االقتصادي السيء والصراع الطبقي ونقص الوعي المجتمعي وأزمة الهوية. 

- المشكالت التي تواجه النازحين يف المحافظة:
مع  االندماج  صعوبة  منها  عديدة،  صعوباٍت  من  يعانون  النازحين  أن  المشاركون  وجد 
المجتمع المحلي، وسوء المعاملة من ِقَبل البعض، ونظرة المجتمع المحلي القائمة على 
التمييز، حيث يتّم التمييز حتى يف المدارس، إضافة للطائفية يف منطقة جرمانا يف ريف 
وارتفاع  اقتصادية  مشاكل  من  النازحون  يعاين  كما  الدويلعة.  منطقة  يف  وأيضاً  دمشق، 

األسعار وأجور السكن.

- المشاركة يف الحكم المحّلي:
ويمكن  انتخابية،  قوائم  ولديهم  بالمشاركة،  الحق  لهم  النازحين  أن  إىل  المشاركون  أشار 
يمكن  ال  أنه  البعض  يرى  حين  يف  نازحين،  غير  أو  نازحين  كانوا  سواء  االنتخاب  للناس 
لالنتقال  يضطرون  قد  أنهم  حيث  يعيشونها  التي  الظروف  بسبب  المشاركة  للنازحين 

مجدداً، باإلضافة إىل الصعوبات المتعلقة باالندماج مع المجتمع المحلي.
 

- مدى تضمين قضّية النازحين يف المفاوضات: 
تبعاً للمشاركين، قضية النازحين غير مضّمنة بالشكل الكايف يف المفاوضات على المسار 
األول؛ ألنه التوجد كتلة مجتمعية تدافع عنهم، والتوّجهات األوىل هي للمعتقلين والالجئين، 

والتي تتم على حساب العديد من المشاكل التي تواجه النازحين. 
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- الظروف الواجب توافرها لعودة النازحين لمناطقهم:
تبعاً للمشاركين، فإن الظروف الواجب توافرها لتسهيل عودة النازحين هي:

1. إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة من الحرب. 
2. تحقيق تسوية سياسية، ووقف األعمال العدائية. 

3. إيقاف االعتقاالت يف المناطق التي تشهد أحداثاً مضطربة. 
4. العمل على رفع الدخل المعيشي وتأمين فرص العمل والسكن والتعليم، حيث أن 

هنالك العديد من النازحين ال يرغبون بالعودة إىل منازلهم نتيجة األوضاع المتدهورة.

- دور المجتمع المدين:
أفاد بعض المشاركين بأن هناك منظمات ال تقوم بأي دور يف دعم النازحين، وهناك من 
من  تعاين  المنظمات  أن  أفاد  والبعض  اإلنساين،  العمل  معايير  يراعي  ال  بشكل  يعمل 
العديد من القيود التي تحد من عملها وقدرتها على تقديم الدعم. بينما أشار البعض اآلخر 
إىل أنها تعمل على توثيق ممتلكات هؤالء الناس النازحين، وتوزيع السلل الغذائية وتقييم 

االحتياجات، والتوعية والصّحة النفسية.
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المحافظات السورية 

النازحون في الرقة
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النازحون يف الرقة

يعّد وضع محافظة الرقة استثنائياً يف سورية؛ كونها أول محافظة تخرج بالكامل عن سيطرة 
النظام السوري، وأول محافظة تسقط بيد تنظيم داعش المتشّدد، وخالل هذه الفترات 
الزمنية كانت معرّضة دوماً لموجات نزوح متعّددة وألسباب مختلفة. ومنذ طرد التنظيم 
من معظم مناطق المحافظة بتاريخ 20 تشرين األول 2017, أصبحت المحافظة خاضعة 
لسيطرة قوات سورية الديموقراطية بشكل شبه كامل. بينما تسيطر قوات النظام على 

بعض المناطق جنوب نهر الفرات.

عدد  وبلغ  المحافظة،  يف  تشاورية  جلسة   )40( بإجراء  السوريّة  المدنّية  المنّصة  قامت 
المشاركين )323( مشارك،  بينهم 115 نساء. 

- أسباب النزوح:
أهّم أسباب النزوح هي المعارك التي كانت تدور بين قوات سورية الديموقراطية، وبين 
تنظيم الدولة اإلسالمية، وأيضاً بين النظام وبين التنظيم المتشّدد جنوب الفرات، ُيضاف 
إليها حركات النزوح للبحث عن فرص العمل، والنزوح بسبب خوف السكان من سحب 
أوالدهم للتجنيد اإلجباري. ومن األسباب أيضاً عدم وجود خدمات أساسية ودمار البنية 

التحتية من مشايف ومدارس يف مناطق وجودهم. 

- المشكالت التي تواجه النازحين يف المحافظة:
اقتصادية  مشاكل  هي  الالجئون  منها  يعاين  التي  المشاكل  أهّم  أن  المشاركون  أجمع 
المعتقالت،  تشبه  التي  المخيمات  إىل  الذهاب  أو  قسد  لقوات  االنضمام  على  إجبارهم 
إضافة إىل قلّة فرص العمل )البطالة(، كما أشاروا إىل أن المساعدات المالية معدومة. أّما 

المشاكل االجتماعية واألمنية؛ فتتمّثل بمايلي:

1.  يعاين النازحون من اآلثار النفسية الناتجة عن حالة النزوح والحرب؛ كالصدمة النفسية 
و اضطراب ما بعد الصدمة.

2.  يعاين النازحون من صعوباٍت تتعلق باالندماج مع المجتمعات المضيفة.
إىل  داعش سابقاً  مناطق سيطرة  من  النازحين  للسكان  الداعشي  بالوصف  التنميط   .3

مناطق سيطرة النظام أو سيطرة المعارضة.
4. يف مناطق قسد ينتمي المسيطرون وأصحاب النفوذ فيها إىل مكّون قومي واحد، مّما 
يؤثّر على قيمة التعّددية يف المجتمع ويؤدي إىل التمييز لصالح فئة معّينة على حساب 

األخرى.
5. تعرّض النازحين للتحرش الجنسي يف المخّيمات.

6. تقييد حّرية الحركة والتنّقل داخل المناطق والحاجة إىل كفيل للتنّقل.
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- المشاركة يف الحكم المحّلي:
تضاربت اآلراء حول أحّقية النازحين وإمكانية مشاركتهم يف االنتخابات المحلية يف الرقة، 
فيما رفضها البعض بسبب عدم دراية النازح بأمور المحافظة واحتياجاتها على حد تعبيرهم، 
أفاد البعض اآلخر بأن النازحين ال يرغبون هم بالمشاركة ألن إقامتهم مؤّقتة أو خوفاً من 
االعتقال والترهيب، فهم ال يرغبون بالدخول يف الصراعات السياسية يف المحافظة. بينما 

رأى آخرون أنه من حّقهم المشاركة كونهم متأثّرين بمستوى وجودة تقديم الخدمات.
 

- مدى تضمين قضية النازحين يف المفاوضات:
اجمع المشاركون على أن قضايا النازحين نادراً ما يتم العمل عليها أو طرحها يف المفاوضات. 
وعندما يتم التطرق لها فإن ذلك ال يعدو يكون طرحاً شكلياً ضمن بياناٍت، ودون أي آثارٍ 

ملموسة على األرض. 

- الظروف الواجب توافرها لعودة النازحين لمناطقهم:
تبعاً للمشاركين، فإن الظروف الواجب توافرها لتسهيل عودة النازحين هي:

1 - تحقيق حل سياسي شامل أو على األقل اتفاق لوقف إطالق النار بإشراف مجلس 
األمن.

2 - تسليم اإلدارة يف المحافظة للسكان المحليين. 
3 - تشكيل محاكم مدنية تعمل يف المنظقة وفق القانون الدويل.

4 - تحسين الوضع األمني يف المحافظة.
5 - تأمين السكن وتعويض األشخاص المتأثرين بالحرب.

األلغام  ونزع  التحتية  البنية  وتأهيل  إعمار  إلعادة  إضافًة  األساسية  الخدمات  توفير   -  6
والركام ومخلفات الحرب األخرى.

7 - توفير الدعم الطبي والدعم النفس االجتماعي الالزم.
8 - دعم قطاع التعليم.

9 - إيقاف التجنيد اإلجباري واالحتجاز القسري.

- دور المجتمع المدين:
النازحين،  المدنية ضعيف فيما يخّص قضية  المنظمات  إن دور  البعض  أجاب  يف حين 
إال أن البعض اآلخر أشار إىل أن أدوار المنظمات تتمّثل يف دعم عملية إعادة االستقرار يف 

المحافظة من خالل: 
1 - تقديم اإلغاثة اإلنسانية والمساهمة يف تأمين االحتياجات األساسية للنازحين. 

2 - دعم النازحين للعودة إىل مناطقهم. 
3 - العمل على توفير فرص للعمل.

4 - تقديم الدعم النفسي للمتضررين. 
5 - نقل معاناة المدنيين لصناع القرار الفاعلين وإيجاد حلول لمشاكلهم، والعمل على 

المناصرة لقضاياهم. 



26

6 - الضغط على قسد للتخفيف من ممارساتها تجاه النازحين يف المخيمات، وإعطائهم 
حّرية الحركة.

7 - توفير حلول وبيئة إيجابية لتعزيز االندماج، والعمل على إدارة حوارات مجتمعية.



27

المحافظات السورية 

النازحون في دير الزور
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النازحون يف دير الزور

منذ بداية الحراك الشعبي عام 2011، تنافست عدة قوى متناحرة على السيطرة على 
المحافظة  شهدت   ،2017 األول  تشرين  شهر  يف  داعش  طرد  وبعد  الزور.  دير  محافظة 
تقدماً لقوات سورية الديمقراطية وقوات النظام السوري ومليشياته. حالياً، تسيطر قوات 
النظام السوري على المناطق الواقعة جنوب نهر الفرات )من البوكمال شرقاً وحتى قرية 
الواقعة  المناطق  على  الديمقراطية  سوريا  قوات  تسيطر  حين  يف  غرباً(،  عتيق  معدان 
شمال نهر الفرات. بينما ما تزال داعش تسيطر على أجزاء صغيرة ومعزولة من المحافظة. 
المشاورات  عليها خالل  اإلضاءة  تمت  عدة  ألسباٍب  نزوح  موجات  ديرالزور  وقد شهدت 

المجتمعية.

يف  سورية  داخل  يف  نصفها  نقاش  جلسة   )35( بإجراء  السوريّة  المدنّية  المنّصة  قامت 
أماكن تواجد أهايل دير الزور، ونصف الجلسات اآلخر تّم عقده يف مدينة أورفا التركية مع 
األفراد  الجلسات من  المشاركين يف  المحافظة. وبلغ عدد  أهايل  السوريين من  الالجئين 

)357( منهم )198( من النساء. 

- أسباب النزوح:
تبعاً للمشاركين، تتلّخص األسباب التي دعت لنزوح أهايل دير الزور من مناطقهم بمايلي: 
فقدان األمان بكافة أشكاله نتيجة القصف والمعارك، واالعتقاالت، والخوف من اإلعدام 
والتصفية من ِقبل داعش، وهو السبب األهّم لنزوح مجموعات كثيرة من المحافظة أثناء 
إعداٍم ألعداد كبيرة من األشخاص، ُيضاف إىل كل  التنظيم والذي قام بعمليات  سيطرة 
ذلك انعدام سبل العيش وفرص العمل المناسبة للسكان، ما يضطّرهم للنزوح بحثاً عن 

فرصة عمل، أو مكان يوفر لهم أدىن مستويات العيش.

- المشاكل التي تواجه النازحين يف المحافظة:
االقتصادية  المشاكل  من  العديد  من  يعانون  النازحين  أن  على  المشاركين  اتفق جميع 

واالجتماعية المتمّثلة بـ:
واتهام  الدولة سابقاً، هم موضع شّك  تنظيم  القادمون من مناطق سيطرة  النازحون   .1

بأنهم موالون للتنظيم. 
2. سوء األوضاع االقتصادية، وقلّة موارد الدخل للمجتمعات.

3. ارتفاع إيجارات المنازل والمحال التجارية.
4. سوء األوضاع المعيشية يف المخيمات.

5. المجتمعات المضيفة يف المنطقة ال تتقبل الغرباء والقادمين الجدد. 
6. عدم قدرة النازحين على تأمين فرص عمل.
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- المشاركة يف الحكم المحّلي:
المحلية،  الحكم  هيئات  يف  المشاركة  للنازحين  الممكن  من  أنه  المشاركين  بعض  رأى 
أّما آخرون فرأوا أن األمر معّقد  الذين أمضوا سنوات طويلة يف المنطقة.  وخاصة أولئك 
وال يمكن للنازحين المشاركة ألسباب متعّددة مثل االختالفات االجتماعية وعدم استقرار 

وضع النازحين. 

- مدى تضمين قضّية النازحين يف المفاوضات:
أجاب معظم المشاركين أنها قضية النازحين ليست مضّمنة أو معالجة بالشكل الكايف يف 

المفاوضات على المسار األول. 

- الظروف الواجب توفرها لعودة النازحين:
برأي المشاركين، من أجل عودة النازحين إىل مناطقهم، يجب أن تتوفر الظروف التالية: 

1. إيقاف األعمال العدائية.
2. توفير الخدمات األساسية ومن ضمنها إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية وإزالة األلغام 

والركام وغيرها من مخلفات الحرب.
3. تأمين فرص عمل مناسبة للنازحين.

4. السماح للنازحين بالعودة إىل مناطقهم األصلية من خالل تأمين ممّرات آمنة.
كز إيواء للنازحين، حيث أن أغلب منازلهم قد تدمرت بفعل الحرب. 5. تأهيل مخيمات ومرا

6. الحصول على ضمانات دولية لحماية المدنيين.

- دور المجتمع المدين: 
ببذل جهوٍد كافية، وخاصة فيما  لم تقم  المدنية  المنظمات  أن  هنالك شبه إجماع على 
المخيمات، وبعض الحضور أجاب بأن هناك مشكلة  للنازحين يف  يتعلّق بتقديم اإلغاثة 
ثقة بين الناس والمنظمات، لذلك يجب العمل أوالً على إعادة الثقة مع الناس قبل أي 

شيٍء آخر.

ومن ناحية أخرى، أفاد المشاركون بأن منظمات المجتمع المدين قامت بتأمين وتوزيع 
المساعدات،  ووضع سجالت للمحتاجين، وتأمين فرص عمل من خالل فتح مشاريع، 
وإعادة النسيج االجتماعي يف بعض المجتمعات والمساعدة على إعادة االستقرار، وتوثيق 

االنتهاكات التي تحصل ضد النازحين.
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المحافظات السورية

النازحون في إدلب
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النازحون يف إدلب

تشكل محافظة إدلب أهم معقل لمجموعات المعارضة المسلحة. وخالل السنوات الثماين 
الماضية، كانت المحافظة وجهة أساسية ألغلب المهجرين قسرياً من كافة المحافظات 
السورية. حيث تشير منظمة األمم المتحدة لتنسيق الجهود اإلنسانية، أن عدد النازحين يف 
محافظة إدلب يبلغ قرابة 1.6 مليون شخص، وهو يكاد يتساوى مع عدد سكان المحافظة. 
إدلب، تضّمنت )187(  بإجراء )18( جلسة تشاورية يف  السورية  المدنّية  المنّصة  قامت 

مشارك، بينهم )66( نساء.

- أسباب النزوح:
أفاد المشاركون أن السبب الرئيسي وراء نزوح الناس وتركهم مناطقهم هو انعدام االمان 
نتيجة المعارك العسكرية الدائرة، ُيضاف إليها القصف الجوي والمدفعي من ِقبل النظام 

السوري وحلفائه الروس، وأيضاً تعرضهم للتهجير القسري من ِقبل النظام السوري.

- المشكالت التي تواجه النازحين يف المحافظة:
 رأى أغلب المشاركين أن هنالك مشاكل يف اندماج النازحين مع المجتمع المضيف والذي 
كان له بدوره موقف سلبي من النازحين. وبسبب ضعف االندماج أّدى ذلك إىل ضعف 
إىل  يضاف  المضيف.  المجتمع  مع  واالجتماعية  االقتصادية  الحياة  النازحين يف  مشاركة 
ذلك، مشكلة التسرب المدرسي ألطفال المهجرين نتيجة صعوبة إخراطهم يف المدارس 
الجديدة. كما يعاين النازحون من ظروٍف معيشية صعبة يف مخيماٍت عشوائية ومترفقة 

تخلو من أساسيات المعيشة إضافًة للفقر الشديد، وصعوبة تأمين لقمة العيش.

- المشاركة يف الحكم المحّلي:
أجمع غالبية المشاركين على أنه ال يوجد مشاركة للنازحين يف الحكم المحلي رغم موافقة 
توفر  وعدم  باالندماج  متعلّقة  أسباب  إىل  ذلك  ويعود  مشاركتهم،  ضرورة  على  األغلبية 
الجهود الكافية لتضمينهم. فيما رأى البعض اآلخر أنه توجد مشاركة للنازحين يف الحكم 

المحلي، ولكن بنسبة قليلة ال تتجاوز ال ٥٪ من تمثيل المجالس المحلية.

- مدى تضمين قضية النازحين يف المفاوضات:
لعّدة  المفاوضات  يف  الالزم  بالشكل  مضّمنة  غير  النازحين  قضية  إن  المشاركين  برأي 
أسباب منها مقاربة النظام وحليفه الروسي لمحاولة تهميش القضية، وأيضاً عدم وجود 
جهة مختّصة برعاية حقوق النازحين ومتابعة قضاياهم، وإعطاء أولوية من ِقبل الدوليين 
لملّف االنتقال السياسي عند التعاطي مع الوضع السوري، حيث يأيت ذلك على حساب 

العديد من القضايا الحرجة والتي ظهرت خالل الحرب.
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- الظروف الواجب توفرها لعودة النازحين:
تبعاً للمشاركين، فإن الظروف الواجب توافرها لتسهيل عودة النازحين هي:

1 - تحقيق حل سياسي مع وقف إلطالق النار. 
السوري لسحب  النظام  للضغط على  الجهد  المزيد من  بذل  الدويل  المجتمع  - على   2

قواته من كافة القرى والبلدات والمدن.
3 - خروج القوات المسلحة من كافة البلدات والمدن.

4 - تشكيل لجان مستقلة مدنية مدعومة دولياً لتوفير الحماية للعائدين إىل منازلهم. 
5 - إعادة إعمار القرى والبلدات والمدن.. 

 - تقديم الدعم النفسي والمادي للنازحين لدى عودتهم.

- دور  المجتمع المدين:
   أفاد المشاركون بأن منظمات المجتمع المدين قامت بتأمين وتوزيع المساعدات اإلغاثية، 
اإلنسانية  المنظمات  عن  نيابًة  لهم  اإلنساين  الدعم  وتقديم  النازحين  بإحصاء  قامت  كما 
الدولية. وأشار المشاركون أيضاً إىل أن المنظمات المدنية قامت بترميم المنازل والطرق 
ودعمت قطاع التعليم والبرامج التي تركز على النساء واألطفال، ويّسرت اندماج النازحين 

مع المجتمعات المضيفة. 
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المحافظات السورية

النازحون في الحسكة
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النازحون يف الحسكة 

لعدٍد كبير من  والتي شكلت مالذاً  األمنة نسبياً  المحافظات  الحسكة من  تعد محافظة 
النازحين من المحافظات المجاورة. تسيطر حالياً على المحافظة قوات سورية الديموقراطية 

مع تواجد محدود للنظام السوري يف بعض المناطق. 

قامت المنصة المدنية السورية بإجراء 22 جلسة نقاشية ضمت 241 مشاركاً بينهم 142 
مشاركة من النساء. 

- أسباب النزوح:
أفاد المشاركون أن أسباب النزوح مرتبطة بالمعارك وقرب داعش من مناطقهم. يضاف 
إىل ذلك، الخوف من التجنيد اإلجباري والذي ساهم يف زيادة أعداد النازحين. وأيضا هنالك 

أسباب اقتصادية تتعلق بتوقف المشاريع االقتصادية.

- المشكالت التي تواجه النازحين يف المحافظة:
 يرى بعض المشاركين أن من أهّم المشاكل التي يعاين منها النازحون يف المنطقة، هي 
صعوبة االندماج يف المجتمع، بسبب اختالف العادات والتقاليد. ويف الجانب االقتصادي، 
ال توجد أية مساعدات نقدية من ِقبل المنظمات الدولية للنازحين، وال توجد أية مشاريع 
صغيرة أو كبيرة تدعم النازحين، وعدم توفر فرص العمل، وارتفاع إيجار المساكن، إضافة 

إىل عدم وجود أي تناسب بين عدد السكان واإلنتاج الغذايئ.

 فيما رأى البعض اآلخر، أن النازحين لم يعانوا من أي مشاكل يف المجتمع، بل على العكس، 
اندمجوا بشكٍل سريع وهناك قسم منهم أصبح اآلن يملك عقاراٍت ومحال تجارية.

- المشاركة يف الحكم المحّلي:
االنتخابات مناطقية، ومن حّق سكان  المشاركة، كون هذه  أنه ال يحّق لهم  األغلبية ترى 
المحافظة األصليين فقط المشاركة بها، حيث اعتبروا أن مشاركتهم قد تقلل من رغبتهم 

بالعودة إىل مناطقهم. يف حين حمل البعض اآلخر من المشاركين رأياً مغايراً.

- مدى تضمين قضية النازحين يف المفاوضات:
تبعاً للمشاركين، فإن قضية النازحين ليست مضّمنة يف المفاوضات؛ كونها قضية داخلية 
وال تهّم الدول التي تستقبل الالجئين، وال حتى المجتمع الدويل طالما أن النازحين يتنّقلون 
أولويات  النازحين من  ُتعتبر قضية  الدولة، وبالتايل ال  من منطقة إىل أخرى ضمن حدود 

المفاوضين. 



35

- الظروف الواجب توفرها لعودة النازحين:
تبعاً للمشاركين، فإن الظروف الواجب توافرها لتسهيل عودة النازحين هي:

1 - تفعيل محادثات جنيف للسالم برعاية األمم المتحدة، وإيجاد حّل أو تسوية سياسية 
للوضع يف سوريا. 

2 - وقف القصف والمعارك وضمان إفراغ البلدات والمدن السورية من المظاهر المسلحة.
والركام  األلغام  التحتية ونزع  البنية  إعمار وتأهيل  الخدمات األساسية وإعادة  تأمين   -  3

ومخلفات الحرب األخرى. 
4 - توفير فرص عمل مناسبة وسبل العيش.

- أدوار منظمات المجتمع المدين:
تبعاً للمشاركين، فإن منظمات المجتمع المدين قد ساهمت ب:

1 - تسليط الضوء على قضية النازحين يف المنتديات الدولية، والعمل على إدراج قضيتهم 
يف المفاوضات.

2 - مساعدتهم يف االندماج مع المجتمع المضيف من خالل القيام بأنشطة مشتركة. 
3 - تقديم خدمات الدعم النفسي وغيره من الخدمات يف المخيمات  بمساعدة منظمات 

دولية.
4 - توزيع اإلغاثة وتقديم الخدمات يف المخيمات بمساعدة المنظمات الدولية.

5 - تنفيذ برامج تهدف إىل رفع وعي النساء بحقوقهن. 
6 - والعمل على توثيق االنتهاكات بحّق النازحين.
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الخالصة: 
بما يتعلق بقضية اللنازحين، فقد خلص التقرير إىل مايلي:

- التزال المعارك المستمرة، والضربات الجوية والقصف المدفعي وخاصة من قبل قوات 
النظام السوري، عامالً رئيسياً لنزوح السكان من مختلف المناطق السورية. باإلضافة إىل أن 
االنتهاكات المرتكبة من قبل المجموعات المسيطرة األخرى، ومنها االعتقاالت التعسفية، 
وفرض أيديولوجّيات مختلفة على السكان، ومحاوالت التجنيد للشباب عوامل مؤثرة أيضاً 

على حركات النزوح.
لتسهيل  األوىل  الخطوة  هي  حّل سياسي  بمسار  والبدء  النار،  إلطالق  الفوري  اإليقاف   -

عودة النازحين والالجئين إىل منازلهم. 
- مارست كل األطراف المسيطرة انتهاكات فيما يتعلّق بوضعية النازحين، وفشلت بمراعاة 

الحقوق األساسية األولية لهم. 
التي تحصل  التفاوضات  النازحين غير مطروحة يف  - هنالك شبه إجماع على أن قضية 

على كل المستويات. 
- ما يشغل بال النازحين يف مختلف المناطق السورية بالدرجة األوىل هو الوضع االقتصادي 

المتدهور، وصعوبة الحصول على الحّد األدىن للمعيشة.

تحّث المنّصة المدنّية السوريّة األطراف المنخرطة يف الصراع كافة على العمل بالمبادئ 
الداخلي، الصادرة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم  التشريد  التوجيهية بشأن 
المتحدة، لجنة حقوق اإلنسان 1997. والتي تتناول االحتياجات المحّددة للمشرّدين داخلياً 
يف جميع أنحاء العالم، بتعيين الحقوق والضمانات ذات الصلة بحمايتها. وهذه المبادئ 
مستوحاة من القانون الدويل المتعلّق بحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وتتماشى 

معهما 2 . 
ومن هذه المبادئ: 

المبدأ 2 )1( تراعى هذه المبادئ كاىف السلطات والجماعات واألشخاص بغض النظر عن 
مركزهم القانوين، وتطبق دون أي تمييز متضارب. 

المبدأ 10 )1(: لكل إنسان حق أصيل يف الحياة يجب حمايته بالقانون. وال يجوز أن يحرم 
الجماعية؛  اإلبادة  داخليا من  النازحين  أحد من حياته تعسفا. وبوجه خاص يجب حماية 

القتل: حاالت اإلعدام بإجراءات موجزة أو تعسفا؛ حاالت اإلختفاء القسري.
المبدأ 15: يتمتع األشخاص النازحون داخلياً بالحق يف التماس السالمة يف جزء آخر من 
البالد؛ الحق يف مغادرة بالدهم؛ الحق يف التماس اللجوء يف بلد آخر؛ الحق يف التمتع بالحماية 
ضد اإلعادة إىل، أو إعادة التوطين اإلجبارية يف أي مكان تتعرض فيه حياتهم أو سالمتهم 

أو حريتهم و/أو صحتهم للخطر.
2-http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/protection_of_idps/Guiding_Principles_ 
IDPs_1998_AR.pdf
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عن  النظر  وبغض  أدىن  كحد  داخليا،  للنازحين  المختصة  السلطات  توفر   :)2(  18 المبدأ 
الظروف ودونما تمييز، اللوازم التالية وتكفل الوصول اآلمن إليها: األغذية األساسية والمياه 
الصالحة للشرب؛ المأوى والمسكن؛ المالبس المالئمة؛ الخدمات الطبية والمرافق الصحية.
المبدأ 28 )1(: يقع على عاتق السلطات المختصة الواجب والمسؤولية الرئيسية إلرساء 
األوضاع وتهيئة السبل الالزمة التي تسمح لألشخاص النازحين داخلياً بالعودة الطوعية 
بشكل آمن ويصون كرامتهم، إىل ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، أو بإعادة التوطين 
الطوعية يف جزء آخر من البالد، وينبغي على هذه السلطات تذليل السبل أمام إعادة إدماج 

األشخاص النازحين داخلياً العائدين إىل ديارهم أو الذين أعيد توطينهم.

واألطراف  الدولية  اإلنسانية  للمنظمات  وتيسر  المعنية  السلطات  كافة  تتيح   :30 المبدأ 
المعنية األخرى، لدى ممارسة كل منها لواليته، إمكانية الوصول السريع غير المقيد إىل 

النازحين داخليا لمساعدتهم يف العودة أو التوطن واالندماج من جديد.
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ثانياً: الالجئون: 

تجاوز عدد الالجئين السوريين عتبة الــ 5.6 مليون سوري، بما تّم وصفه بأسوأ أزمة إنسانية 
وكوردستان  واألردن،  ولبنان،  )تركيا،  السوري  الجوار  دول  تحّملت  الحديث،  التاريخ  يف 
العراق( العبء األكبر يف استضافة الالجئين السوريين، وغالباً لم يأخذ الالجئون السوريون 
ولّد  لالجئين  الكبيرة  لألعداد  ونتيجة  المؤّقتة.  الحماية  وإنما حصلوا على  “اللجوء”  صفة 
ذلك جملة من المشكالت لالجئين أنفسهم، ولدول الجوار، ما استدعى القيام بجملة من 
المشاورات مع الالجئين السوريين يف هذه البلدان األربعة لمعرفة ما أهم المشكالت التي 

يعانوا منها، وما الظروف التي، إن توافرت، تدفعهم للعودة إىل سوريا. 

الالجئون يف تركيا :

العالم،  الرئيسية لالجئين السوريين وتستضيف العدد األكبر منهم يف  الوجهة  تعّد تركيا 
وهذا يعود إىل كونها الدولة ذات الحدود األطول مع سورية، وكون حكومتها كانت تنتهج 
الحرب حتى عام 2016،  الفاّرين من  السوريين  الالجئين  المفتوحة مع  األبواب  سياسة 
إىل  السوريين  لدخول  الدخول  تأشيرة  وتعليمات مقّيدة مثل  قوانين  بدأت تصدر  حيث 

أراضيها جّواً وبحراً كجزء من جهودها يف التخفيف من تدفق الالجئين إىل أوروبا.

بلغت أعداد الالجئين السوريين يف تركيا بحسب دائرة الهجرة يف بداية عام 2018 ما يتجاوز 
الثالثة ماليين و424 ألف الجئ سوري. وتفيد اإلحصائية، بأن معظم الالجئين السوريين 
ألفاً   462( أورفة  شانلي  مدينة  يليها  ألفاً،   537 وعددهم  إسطنبول  مدينة  يف  يعيشون 
و961 سوري( ثم والية هاتاي )457 ألفاً( وغازي عنتاب )350 ألفاً( ومرسين )191 ألفاً( 

وأضنة )171 ألفاً(، تليها بورصة وكلس وأزمير وقونيا على التوايل 3 . 

مشارك،   )314( فيها  شارك  نقاشية  جلسة   29 بعقد  السورية  المدنية  المنّصة  قامت 
بينهم )183( مشاركة من النساء. 

- المشاكل التي يعاين منها الالجئون السوريون يف تركيا: 
وفقاً للمشاركين، فإن المشكالت التي يعاين منها الالجئون هي:

1. االستغالل يف المعامالت التجارية، وانخفاض أجور العمال السوريين مقارنة بأقرانهم 
من األتراك. 

2. إيجارات السكن مرتفعة.
3-https://www.turkpress.co/node/44710 
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3. متطلبات تعلم اللغة التركية والصعوبات االقتصادية حدت من قدرة السوريين على 
ونقص  للتعلم  أماكن  تخصيص  عدم  عن  فضالً  اللغة،  تعلم  حصص  بحضور  االنتظام 

المعلمين. 
4. عدم العدالة يف توزيع المساعدات. 

5. تعلّم اللغة التركية يعتبر تحدياً عند غالبية الالجئين السوريين.
6. صعوبة الحصول على إذن السفر للتنقل ضمن األراضي التركية إضافًة لصعوبة الحصول 

على تأشيرة دخول إىل األراضي التركية.
7. صعوبة الحصول على بطاقة الحماية المؤقتة )الكملك(.

8. عدم وجود قوانين تدعم وضع الاّلجئ مّما يجعله عرضة لالستغالل.
9. صعوبة االندماج والتعايش، وعدم تقّبل المجتمع المضيف لالجئين.

- االحتياجات األكثر أهمية لالجئين السوريين: 
التي  والقضايا  االحتياجات  تعالج  أن  يمكن  التي  اإلجراءات  من  عدداً  المشاركون  حدد   

يواجهونها يف تركيا:

1 - المهربون عبر الحدود: التواصل مع الحكومة التركية إليجاد سبل لتسهيل الدخول إىل 
تركيا بصيغة قانونية؛ للحّد من اضطرار الناس للتعامل مع المهّربين والتعرّض لالستغالل.
2 - االستغالل: إيجاد هيئة حقوقية أو ما شابه من المحامين والقضاة السوريين لمحاولة 
التواصل مع الحكومة التركية وتقديم توصيات وتوجيهات للحّد من عمليات االستغالل 

واالبتزاز التي يتعرّض لها السوريون.
3 - كما اقترح المشاركون تشكيل لجان تعنى بمتابعة وإيجاد حلول للقضايا التي تهم 

الالجئين.
4 - العمل واللغة: شدد المشاركون على ضرورة توفير فرص العمل، وبرامج لتعلم اللغة 

التركية.
بين  السوريين  الالجئين  حركة  حرية  على  القيود  رفع  تركيا:  داخل  الحركة  حرية   -  5

المحافظات التركية. 
6 - حرية الحركة إىل سوريا: تسهيل إجراءات الزيارة إىل األراضي السورية.

7 - الرعاية الصحية: السماح لالجئين السوريين بالحصول على التأمين على الحياة. 
8 - استخراج الكملك خالل فترة قصيرة.

9 - االندماج: تقديم مبادرات وأنشطة تساعد على االندماج.
10 - القانون الدويل: تطبيق القوانين الدولية لالجئين على السوريين يف تركيا، بما يوفر 

حماية قانونية لهم. 
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- الظروف الواجب توفرها لعودة الالجئين:
أفاد المشاركون أن األغلبية من السوريين يف تركيا يوّدون العودة إىل سورية يف حال كان 

هنالك: 
1 -  تغيير للنظام السوري، وإقامة نظام يحترم حقوق اإلنسان وحقوق الشعب.  

2 - توفر األمن واألمان وإيقاف االعتقاالت التعسفية والقصف. 
3 - توفير مقّومات الحياة األساسية، وإعادة بناء وتأهيل البنية التحتية، ونزع األلغام والركام 

ومخلفات الحرب األخرى.
4 -  دعم تنشيط وتعايف قطاع التعليم. 

5 - توفير فرص عمل مناسبة وإيجاد سبل للعيش.

- مدى تقديم الحكومات المضيفة للخدمات والمساعدة لالجئين:
غالبية المشاركين يرون أن الحكومة يف تركيا تقّدم خدمات كثيرة لاّلجئين، وإن كان أغلب 
الاّلجئين يتطلّعون إىل خدمات أفضل تبدأ بقوننة وضعهم، بينما البعض اآلخر يجد بأنها 
الحكومة  أن  إىل  البعض  وأشار  المطلوب.  بالشكل  ليس  ولكن  لالجئين،  خدمات  تقّدم 
وعدم  سياسي  ضغط  كوسيلة  الالجئين  باستخدام  تقوم  ألنها  بواجبها  التقوم  المضيفة 

منحهم صفة الالجئ.

- مدى تضمين قضية الالجئين يف المفاوضات:
برأي المشاركين إن قضية الالجئين تّم تضمينها يف المفاوضات؛ وذلك لممارسة الضغط 
على المجتمع الدويل والدول المستضيفة من أجل مكاسب التصّب يف مصلحة الالجئين. 
تّم  وإن  المفاوضات،  يف  الالجئين  قضية  تضمين  يتّم  لم  بأنه  اآلخر  البعض  رأى  بينما 
الذين يمّثلون  السياسيين  تأخذ حّقها بعد بسبب ضعف  تضمينها فبشكل بسيط، ولم 

قضية الالجئين.

- دور منظمات المجتمع المدين يف دعم الالجئين:
قصية  ومناصرة  دعم  يف  جهوداً  بذلت  المدين  المجتمع  منظمات  فإن  للمشاركين  تبعاً 
الالجئين يف المحافل الدولية، باإلضافة إىل تقديم المساعدات اإلغاثية، والدعم النفسي، 
وإقامة دورات تدريب مهنّي للنساء وللشباب، والعمل على إقامة برامج الستثمار أصحاب 
الالجئين  توظيف  خالل  من  عمل  فرص  وتوفير  السوريين،  من  والخبرات  الشهادات 

السوريين ضمن المنظمات.
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الالجئون يف األردّن

شكلت األردن وجهة رئيسية للسوريين الفارين من الحرب من الوسط والجنوب السوري 
وبشكل خاص من محافظة درعا، ومن محاظة حمص بلغت اعداد الالجئين المسجلين 
يف األردن حتى شهر شباط 2018 بحسب ارقام مفوضية الالجئين 720.812 ألف الجئ. 

منهم %80 يعيشون خارج المخيمات. 4

قامت المنصة المدنية السورية بإجراء) 15( جلسة نقاشية يف األردن؛ شارك فيها )182( 
مشارك ،بينهم )70 (مشاركة من النساء.

- المشاكل التي يعاين منها الالجئون السوريون:
1. غياب دور األمم المتحدة الفاعل لحماية الالجئين.

2. عدم االستقرار، وعدم وجود جهة قانونية تتبّنى الالجئين.
3. غالء كلفة التعليم.

4. عدم وجود برامج خاصة لدعم الالجئين وضعف الموارد المالية.
5. عدم وجود تأمين صّحي.

6. الخوف من الترحيل القسري.  
7. عدم الحصول على  تصاريح عمل لكافة المهن.

8. القيود المفروضة على حرية الحركة. 
9. عدم توفر السكن الالئق والخدمات الطّبية والتعليمة.

- االحتياجات األساسية لالجئين السوريين:
حدد المشاركون عدداً من اإلجراءات التي ينبغي القيام بها لتلبية احتياجات الالجئين وهي:

1. تأمين فرص العمل. 
2. تأمين مستلزمات الحياة األساسية وخاصة الضمان الصّحي.

3. إيجاد قوانين تنّظم حياة الالجئين.
4. زيادة دور المنظمات اإلنسانية والحقوقية العاملة على قضايا الالجئين السوريين.

4-http://www.unhcr.org/ar/4be7cc278c8.html 
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- الظروف الواجب توفرها لعودة الالجئين:
أفاد المشاركون أن معظم الالجئين السوريين يف األردن يرغبون بالعودة إىل أرض الوطن. 
الضامنين  بين  التصعيد  خفض  مناطق  اتفاق  إىل  التوصل  تم  أن  بعد  عاد  من  ومنهم 
لعام   10 رقم  القانون  صدور  بعد  حالياً  يعود  من  ومنهم  وإيران،  وتركيا  روسيا  الثالث: 
2018 بسبب تخّوفهم من استمالك ممتلكاتهم بموجب القانون والذي يتيح إعادة تنظيم 

وتطوير وإعمار المناطق المدمرة.

ولضمان عودة الالجئين اقترح المشاركون مايلي: 
1. تحقيق حل سياسي ووقف لألعمال العدائية. 

2. توافر األمن وتحقيق االستقرار يف كافة المناطق. 
السورية  والمدن  والبلدات  والقرى  التحتية،  البنية  وتأهيل  إعمار  إعادة  على  العمل   .3

المدمرة.
4. ضمان حماية الالجئين العائدين إىل مناطقهم.  

5. تأمين فرص عمل مناسبة والحفاظ على أسس الحكومة يف تأمين الخدمات األساسية.
6. مدى تقديم الحكومة المضيفة الخدمات لالجئين:

ما  كل  قدمت  قد  وكايف  كبير  وبشكل  المضيفة  الحكومة  أن  أفادوا  المشاركون  بعض 
باستطاعتها لدعم الالجئين وتأمين احتياجاتهم، اال ان الداعمين لم يقدموا مافيه الكفاية 
لدعم الحكومة األردنية، والتي باألساس تعاين من صعوباٍت اقتصادية. البعض اآلخر وجد 
أن الحكومة لم تقم بواجبها تجاه الالجئين وال يوجد مساواة يف توزيع المساعدات االغاثية.

- مدى تضمين قضية الالجئين يف المفاوضات:
أفاد بعض المشاركين بأن قضية الالجئين مضّمنة بشكل مقبول يف المفاوضات؛ بسبب 
مضّمنة  ليست  أنها  فرأى  اآلخر  البعض  أّما  المستضيفة،  الدول  على  الالجئين  ضغط 

بالشكل الكامل، لوجود أولويات أخرى من القضايا المطروحة على طاولة التفاوض.

- دور منظمات المجتمع المدين يف دعم الالجئين السوريين:
بعض  أفاد  فقد  الالجئين،  دعم  يف  المدين  المجتمع  منظمات  به  تقوم  الذي  الدور  عن 

الالجئون بأن عملها سيئ ألن:
1. عمل المنظمات المدنية مرهون بقوانين على األغلب تكون غير عادلة.

2. اعتمادها على مصادر للمعلومات غير موثوقة.
3. القيام باستبيانات تسيء لالجئ من خالل بعض األسئلة المطروحة.

4. عدم التركيز على الحاالت اإلنسانية.
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فيما  أدوار  المدين عدة  المجتمع  لمنظمات  أن  المشاركين وجد  اآلخر من  البعض  بينما 
يخّص مساعدة الالجئين، تتمّثل بـ:

1. تقديم الدعم النفسي االجتماعي.
2. تقديم الدعم الصّحي وخدمات أخرى تتعلق به كتحّمل تكاليف بعض العمليات، ومن 

خالل وجود فرق طّبية دولية تجري عمليات مجانية.
3. تقديم الدعم المايل للمشاريع الصغيرة. 

4. تدريب الشباب والنساء على الحرف اليدوية ومحاولة تأمين فرص عمل لهم. 
5. المشاركة يف رفع وعي الالجئين بحقوقهم والصّحة المجتمعية وغيرها.
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الالجئون السوريون يف لبنان

كبايق دول الجوار، يعّد لبنان من الدول التي استقبلت أعداداً كبيرة من الالجئين السوريين. 
الظرف  لتعّقد  ونظراً  أعدادهم،  لكثرة  نظراً  بالتعقيد  لبنان  يف  الالجئين  وضعية  وتّتسم 

السياسي الداخلي اللبناين، وأيضاً لعدم وجود سياسات وقوانين ناظمة لوضعّيتهم.

ونتيجة لما سبق، فقد استمّر انخفاض عدد الالجئين يف لبنان بفعل سياسة التضييق من 
الحكومة، حيث أشارت بيانات مفوضية الالجئين إىل أن عدد الالجئين السوريين يف لبنان 

تراجع ليصل إىل أقل من مليون شخص عام 2017.  

وأشارت إحدى الدراسات أن نصف الالجئين السوريين يف لبنان أتوا من محافظة حمص، 
فيما الثلث من دمشق ومحيطها، و%43 من هؤالء يقيمون يف لبنان بطريقة غير قانونية، 
تفرضها  التي  الشروط  )أحد  “كفيل”  إيجاد  تمكّنهم من  إىل عدم  يعود  ذلك  والسبب يف 
السلطات اللبنانية للحصول على إقامة يف البالد(، أو الخوف من الذهاب إىل دوائر األمن 

العام 5.  

قامت المنصة المدنية بعقد 8 جلسات نقاشية، شارك فيها 96 شخصاً، بينهم 48 مشاركة 
من النساء. 

- المشاكل التي يعاين منها الالجئون السوريون:
1. اإلقامة القانونية.

2.  تسجيل الوالدات ومعامالت الزواج. 
3. استغالل العمال السوريين. 

4. ارتفاع أجور بيوت السكن. 
5. التمييز والعنصرية تجاه الطالب السوريين يف المدارس والجامعات. 

6. ارتفاع أقساط الجامعة للطالب السوريين. 
7. االستغالل الجنسي للنساء األرامل والمطلّقات وزوجات المعتقلين. 

8. االعتقال وانعدام الشعور باألمن، وعدم حفظ كرامة الالجئ. 
9. ترّدي األوضاع الحياتية لالجئين السوريين بشكل متفاقم.

https://goo.gl/UZa88K ،5 - أرقام مرعبة حول أوضاع الالجئين السورين يف لبنان
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- احتياجات الالجئين:
 حدد المشاركون عدداً من اإلجراءات التي من شأنها أن تعالج االحتياجات والقضايا التي 

يواجهها الالجئون يف لبنان:

1. تسهيل اإلجراءات للحصول على اإلقامة القانونية وإلغاء قانون الكفالة. 
2. تحسين الوضع المعيشي لالجئين من خالل تكثيف المساعدات اإلنسانية األساسية 

لهم. 
3. السماح لالجئين بالعمل بأجور مناسبة. 

4. تحسين ظروف الحياة يف المخيمات. 
5. تأمين مقبرة للسوريين يف لبنان. 

6. فتح المدارس والجامعات بكافة االختصاصات للسوريين. 
7. تسهيل اإلجراءات اإلدارية يف المعامالت الحكومية.

- الظروف الواجب توافرها لعودة الالجئين: 
شدد المشاركون على أن غالبية الالجئين السوريين يرغبون بالعودة إىل مناطقهم يف حال 

توفر الظروف التالية:
1. إزاحة النظام السوري عن السلطة، وإقامة نظام عادل وديموقراطي. 

2. الوصول إىل حّل سياسي بضمانات دولية.
3. وقف االعتقاالت التعسفية وإطالق سراح كافة المعتقلين وإصدار عفو شامل. 

4. العمل على إعادة صياغة الدستور. 
األمنية بما يف ذلك تحديد وظيفتها ومنهجية عملها حيث  القوى  إعادة هيكلة جميع   .5

يعتبر ذلك عامالً أساسيأ لعودة الالجئين. 
6. ضمان الحياة الكريمة للمواطنين من خالل تحسين الوضع األمني، والعمل على توفير 

سبل العيش، وإعادة اإلعمار.

- مدى تقديم الحكومة المضيفة لواجبها تجاه الالجئين:
برأي الالجئين المشاركين فإن الحكومة اللبنانية ال تقوم بواجباتها تجاه الالجئين بالشكل 
الكايف، ولكنها تقوم بما يخدم مصالحها فقط، وتعمل على استغالل قضية الالجئين لحّل 

مشاكلها الداخلية واالقتصادية.

- مدى تضمين ملّف الالجئين يف المفاوضات:
أشار الالجئون إىل ان قضية الالجئين غير مضّمنة بالشكل الكايف يف المفاوضات؛ إذ غالباً 
لتحقيق مكاسب سياسية، كما  المختلفة  األطراف  يتّم استغاللها كورقة ضغط على  ما 
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هو  الالجئين  إعادة  عملية  تشارك يف  لبنانية سياسية  أطراف  وجود  أن  إىل  أشاروا  أنهم 
مؤّشر على أن عملية المفاوضات ال تعمل بالشكل الجيد. يف حين رأى البعض أن قضية 
الالجئين مضّمنة يف المفاوضات نتيجة ضغط الدول األكثر تأثّراً يف القضية، وهذا يعني أن 

طرحها متعلّق بمصالح هذه الدول، وليس بهدف حّل مشكلة الالجئين. 

- دور منظمات المجتمع المدين يف دعم الالجئين السوريين:
مهتمة  أنها  إال  المدين،  المجتمع  منظمات  من  الكثير  هناك  أن  المشاركين  بعض  أفاد 

كثر من اهتمامها بدعم الالجئين.  بالحصول على التمويل أ

ورأى آخرون أن لها دوراً يف دعم الالجئين، إال أنها بحاجة إىل المزيد من الشفافية والفاعلية، 
حيث قامت المنظمات بإطالق مبادرات تخّفف من االحتقان وتعمل على مناهضة حمالت 
العنصرية ضد الالجئين، كما عملت على دراسة احتياجات الالجئين، والعمل على توفيرها 
يف كافة المجاالت اإلغاثية والطّبية، وإقامة دورات توعية وتنمية مهارات، إضافة إىل تقديم 

الدعم النفسي ودعم المشاريع الصغيرة.
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الالجئون يف كوردستان العراق

إقليم كوردستان العراق له حدود مع شمال شريق سورية، واستقبل السوريين الفاّرين 
السوريين يف  الالجئين  أعداد  بلغ  العسكرية يف سورية.  العمليات  بداية  الحرب منذ  من 
النصف يف  اإلقليم، حتى بداية عام 2018، ما يزيد عن )250( ألف نسمة، يتركز حوايل 
أربيل، و%35 يف دهوك، و%12 يف السليمانية . كما يتركّز حوايل ربعهم يف المخيمات، 

البالغ عددها )9( مخيمات موّزعة على النحو التايل: 
1 - أربعة مخيمات يف محافظة أربيل )قوشتبة، كوركوسك، داراشكران، ومخيم باسرما(.

كرى( . 2 - أربعة مخيمات يف محافظة دهوك )دوميز1، دوميز2، كويالن، ا
3 - مخيم واحد يف محافظة السليمانية )مخيم باريكه(.

مشارك   )550( فيها  شارك  نقاشية  جلسة   38 بإجراء  السوريّة  المدنّية  المنّصة  قامت 
منهم )210( مشاركات من النساء.

- المشاكل التي يعاين منها الالجئون السوريون يف كردستان العراق:
كثر المشاكل شيوعاً التي يواجهها الالجئون هي عدم توفر فرص عمل وضعف الرعاية  1. أ

الصحية.
2. انتشار ظاهرة الزواج المبكر بسبب ظروف المعيشة المترّدية. 

3. عدم توفر التدفئة خالل فصل الشتاء. 
4. عدم وجود عدالة ومساواة يف توزيع المساعدات.

5. صعوبة االندماج مع المجتمع المضيف. 
موحدة  قانونية  ثوابت  التوجد  حيث  اإلقليم،  يف  اإلقامة  على  الحصول  يف  صعوبات   .6

للتعامل مع الالجئين.
7. تحكم أطراف محّدد من األحزاب الكُردية السورية يف منح تأشيرات الدخول وإذن السفر 

لالجئين السوريين يف اإلقليم.
8. وجود بعض الضغوطات على الالجئين المختلفين بالرأي السياسي مع أحزاب المجلس 

الوطني الكردي والتي تقوم بإدارة شؤون الالجئين السوريين يف اإلقليم. 

- احتياجات الالجئين:
حدد المشاركون عدداً من اإلجراءات التي قد تساهم يف تلبية احتياجات الالجئين يف إقليم 

كردستان العراق: 
1. تأمين المساعدات اإلنسانية واإلغاثية لجميع الالجئين مع ضمان التوزيع العادل. 

2. تأمين الخدمات والتجهيزات الصّحية وتوفير معدات ومواد التدفئة.
3.  تأمين السكن المالئم. 
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4. تأمين الحصول على التعليم. 
5. توفير فرص العمل المناسبة.

6. تيسير المعامالت القانونية لالجئين، وتسهيل إجراءات الحصول على اإلقامة. 

- الظروف الواجب توفرها لعودة الالجئين:
إىل  بالعودة  يرغبون  العراق  السوريين يف كردستان  الالجئين  غالبية  أن  المشاركون  أفاد 

سوريا يف حال توفرت الظروف التالية:
1. الوصول إىل اتفاق سياسي ووقف األعمال العدائية.

وإزالة  األلغام  ونزع  التحتية  البنى  وتأهيل  إعمار  وإعادة  األساسية  االحتياجات  تأمين   .2
الركام ومخلفات الحرب األخرى.

3. ضم المناطق الكردية ضمن “مناطق خفض التوتّر”، ومشاركة اإلدارة الذاتية يف مفاوضات 
جنيف.

4. تغيير سياسة اإلدارة الذاتية يف التعامل مع السكان. 
5. إلغاء التجنيد اإللزامي، وإيقاف حاالت االعتقال التعسفي واالختطاف. 

6. تطبيق القانون وتفعيل دور القضاء المهني.
7. إقامة مشاريع صغيرة وكبيرة لتوفير فرص عمل للسكان.

8. تفعيل دور المؤّسسات الخدمية ومنظمات المجتمع المدين.

- مدى تقديم الحكومة المضيفة الخدمات لالجئين:
حكومة  كانت  كوردستان  إقليم  يف  االقتصادية  األزمة  قبل  أنه  أفادوا  المشاركين  بعض 
اإلقليم تقوم بكل واجباتها تجاه الالجئين السوريين؛ ولكن مع بزوغ األزمة االقتصادية فإن 

دورها التنظيمي واإلداري واألمني موجود ولكن َضُعَف الدور الخدمي واالغايث.
والبعض اآلخر أفاد أنها ال تقدم واجباتها كما ينبغي فالالجئون مازالوا ُيعتبرون طالِبي لجوء 

وليسوا الجئين رغم مرور سبع سنوات.

- مدى تضمين قضية الالجئين يف المفاوضات:
أشار بعض المشاركين إىل أن قضية الالجئين غير مضّمنة يف المفاوضات ولم تتم معالجتها 

بنجاح؛ بسبب:
1. أولوية التفاوض على وقف إطالق النار والحّل السياسي.

2. عدم وجود ممّثلين لالجئين يف المفاوضات. 
3. عدم وجود قنوات تواصل بين المفاوضين والالجئين. 

4. عدم فعالية دور منظمات المجتمع المدين المشاركة يف المفاوضات وضعف انخرطاها 
مع الالجئين.
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كما أفاد البعض اآلخر أن قضية الالجئين ال تحظى باهتمام العديد من الالعبين السياسيين 
السوريين، وال باهتمام الدول الراعية للمفاوضات، بل تقوم بعض الدول باستغالل قضية 

الالجئين لتحقيق مكاسب سياسية.

- أدوار منظمات المجتمع المدين يف دعم الالجئين السوريين:
الالجئين  دعم  يف  بدورها  تقم  لم  المدين  المجتمع  منظمات  أن  المشاركين  بعض  يرى 
وطبياً،  اقتصادياً  الكايف  الدعم  تقديم  يف  منها  العديد  فشلت  حيث  المطلوب،  بالشكل 

واقتصر دورها على تقديم بعض المساعدات المادية السنوية. 

بينما البعض اآلخر رأى أنها انخرطت بشكٍل مناسب يف دعم الالجئين من خالل  العمل 
على نشر الوعي والقيام بتدريبات تتعلق ببناء قدرات االجئين، ومساعدتهم على االندماج 
مع مجتماعات الدول المستضيفة، وتوفير منح دراسية، وتوثيق حاالت االنتهاك ومساعدة 

الالجئين يف المخيمات. 
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الخالصة 

بما يتعلق بقضية الالجئين، يخلص التقرير إىل مايلي:
- إن التدّفق الهائل لالجئين السوريين إىل بلدان الجوار ساهم يف إحداث أزمة اقتصادية 
واجتماعية للدول المضيفة والتي يعاين بعضها أصالً من أعباٍء اقتصادية قبل وجود أزمة 

اللجوء. 
أو  السوريين ألهداف سياسية،  الالجئين  استثمار قضية  المضيفة على  الدول  - عملت 

ألهداف جلب التمويل من المنظمات األممية. 
- غالباً لم يكن هنالك سياسة استضافة واضحة بما يخّص الالجئين، وعدم وجود قوانين 

ناظمة لوضعّيتهم ما يجعل األعباء على طالبي اللجوء السوريين مضاعفة. 
يتعلّق  الحقوق فيما  أدىن  تراِع  لم  السوريين  لالجئين  المستضيفة  البلدان  العديد من   -
بوجود الالجئين على أراضيها بل وانتهكتها يف بعض األحيان، وهي الحقوق المنصوص 

عليها يف اتفاقية 1951 الخاصة بوضعية الالجئين. 
“وينص أحد األحكام الرئيسية ىف هذه االتفاقية على عدم جواز إعادة الالجئين ـ والمصطلح 
القانوىن هو حظر الطرد أو الردـ  إىل بلد يخشى / أو تخشى فيه من التعرض لالضطهاد. كما 

أنها تحدد األشخاص أو مجموعات األشخاص الذين ال تشملهم هذه االتفاقية” 7.
وإنما ساهمت سياسات هذه الدول بتعزيز النزعات العنصرية تجاه الالجئين. 

- غالباً ما كانت تطرح قضية الالجئين بالمحافل الدويل يف إطار مصالح الدول المضيفة، 
أو الدول التي تخشى من تزايد عدد الالجئين إليها، وليس يف إطار مصالح الالجئين؛ ما 
جعل الحلول المطروحة تعالج قضية الالجئين عن طريق اتفاقات توقف تدّفق الفاّرين 
من الحرب عبر الحدود، وعدم العمل الجّدي إليجاد حّل سياسي عادل يعمل على إيقاف 

الحرب، ويفضي إىل تقليص عدد طالبي اللجوء، ويسهل عودتهم إىل بلدهم األم. 

7-http://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html 


