
    
 
 
 
 
 
 

 

 المجتمع  المدني في األزمة السوریة

 
 

 تقریر عن المشاورات عبر اإلنترنت لمؤتمر بروكسل الرابع حول "دعم مستقبل سوریة والمنطقة"
 

 بینار أوكور و تیس غراهام
 مع مساهمات  شغف  حویك، أیشیغول شیلر وجیربن كویبرز

 
 إن Upinion هي المسؤول الوحید عن محتویات النشرة و التي ال تعكس بالضرورة آراء االتحاد األوروبي..

 
 
     تم إنتاج هذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي.

 



 

 مقدمة
 

 
حزیران 30-29 في والمنطقة سوریة مستقبل بـدعم المعني الرابع بروكسل مؤتمر رئاسة في المتحدة واألمم األوروبي االتحاد                   سیتشارك

.2020 

یسمح ما اإلنترنت على الحدث من المستوى رفیع الوزاري الجزء تنظیم سیتم كورونا، فیروس جائحة عن الناجم الجدید السیاق مع                      بالتكیف
اإلنترنت على مشاورات األوروبي االتحاد عقد سوري، مستقبل أجل من بثمن یقدر ال المدني المجتمع انخراط أن وبما بعد. عن                      بالمشاركة

 (بوساطة Upinion) لجمع  أصوات المجتمع المدني وإعادة تأكید التزام االتحاد األوروبي بالعمل بشكل وثیق معه في سوریا والمنطقة.

تطور كیفیة حول المدني المجتمع نظر وجهات استخالص خالل من الماضي العام بروكسل مؤتمر على البناء إلى المشاورات                    سعت
والمستمرة. الجدیدة التحدیات مواجهة كیفیة بشأن وتوصیات السابقة بااللتزامات الوفاء جرى وكیف موضوع، بكل یتعلق ما في                   الوضع
المجتمع منظمات من مختارین مقررین قبل من حزیران) 30) الرابع بروكسل لمؤتمر الوزاري االجتماع في المشاورة هذه نتائج نقل                     سیتم

 المدني.

حزیران شهر في تعقد لن السوریة) لألزمة االستجابة في المنخرطین المدني المجتمع لممثلي النطاق واسع (تجمع الحوار" "أیام فعالیة                     إن
-22 في اإلنترنت عبر الحوار أیام ستعقد الوزاري، الحدث لهذا التحضیریة الفترة خالل أنه إال السابقة. بالمؤتمرات أسوة الواقع أرض                     على

 23 حزیران و ستتناول المواضیع في هذه المشاورة عبر اإلنترنت في سیاق أربع حلقات نقاش.
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 قائمة باألسماء و العناوین المختصرة
 

CSO منظمة مجتمع مدني 

DG ECHO المدیریة العامة للعملیات األوروبیة للحمایة المدنیة و المعونات اإلنسانیة 

DG NEAR المدیریة العامة لسیاسة الجوار األوروبیة ومفاوضات التوسع، المفوضیة األوروبیة 

EU االتحاد األوروبي 

GDPR أنظمة حمایة البیانات العامة 

HLP السكن و األراضي و الممتلكات 

HQ المقر 

 اآللیة الدولیة المستقلة و المحایدة للمساعدة في التحقیق و مالحقة األشخاص المسؤولین عن أكثر الجرائم خطورة بموجب القانون الدولي و
IIIM 2011 المرتكبة في الجمهوریة العربیة السوریة منذ آذار 

INGO منظمة دولیة غیر حكومیة 

ISMS نظام إدارة أمن المعلومات 

NGO منظمة غیر حكومیة 

SGBV (الجندر) العنف على أساس الجنس و النوع االجتماعي 

SSL طبقة المقابس اآلمنة 

TLS أمان طبقة النقل 

UN األمم المتحدة 

 قرار مجلس األمن األممي الذي جدد السماح بالمعونات اإلنسانیة العابرة للحدود إلى سوریاعبر معبرین حدودیین (باب السالم وباب الهوا)
UNSCR 2504   .2020 لمدة ستة أشهر، بدءًا من 10 كانون الثاني 
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  نبذة باللغة العربیة
 

 
أجل من والمنطقة سوریا في المدني المجتمع مع األوروبي االتحاد تواصل والمنطقة، سوریا مستقبل حول الرابع بروكسل لمؤتمر                    تحضیرًا
منصة األوروبي االتحاد أنشأ العملیة، هذه وفي والتوصیات. والتحدیات واألولویات األعمال جدول وضع بشأن موضوعیة مساهمات                  تقدیم
كتابیة مداخالت و اإلنترنت عبر مشاورات خالل من فرد، و منظمة 1.400 من أكثر من مدخالت تلقت (Upinion من                     (بتفعیل

 خارجیة.
من المدني المجتمع ممثلي من استجابة 1.241 عنها نجم و 2020 حزیران و8 أیار 28 بین اإلنترنت عبر المشاورة                     ُعقدت
من مدخالت طلب تم ذلك، إلى باإلضافة وأفراد. أكادیمیة وأوساط محلیة سلطات و دولیة، حكومیة غیر منظمات و                    سوریاوالمنطقة،
منظمات مع المتحدة األمم هیئات و/أو األوروبي االتحاد ینظمها مواضیعیة مشاورات بهیئة والمنطقة سوریة أنحاء جمیع في                   المنظمات
من متنوعة مجموعة من واسعة شبكة تمثل التي الصلة ذات المدني المجتمع منظمات لشبكات مفتوحة دعوة عن فضًال المدني،                     المجتمع
ما یمثل آخر كتابیًا ردًا 26 هذا عن نجم الرئیسیة. النتائج في والمشاركة محلیا تقودها التي الخاصة مشاوراتها لتنظیم الفاعلة                      الجهات

 مجموعه أكثر من 200 منظمة.
 
الردود مراعاة مع للردود، كمي تحلیل إجراء تم لألزمة. واالستجابة السوري الشعب في تؤثر التي الرئیسیة المواضیع المشاركون                    وحدد
بما الرئیسیة، التحلیل لنتائج موجز یلي فیما . الشاملة القضایا لتحدید النتائج مقارنة قبل منفصل، بشكل المجاورة البلدان سوریاو من                      الواردة

 في ذلك التوصیات.
 

 المواضیع الرئیسیة
العدالة ومتاحیة والتعلیم األطفال واحتیاجات والحمایة والصحة العیش سبل التالیة: المواضیع بشأن آراء على الحصول إلى المشاورة                   سعت

 والتماسك االجتماعي والحّیز المدني والتهجیر وإعادة التوطین والعودة.
 

المواضیع التوالي على العدالة ومتاحیة األطفال/التعلیم واحتیاجات والتهجیر/العودة العیش سبل سوریا داخل العاملون المشاركون                یعّد
  األكثر أهمیة، وهو ما ینبغي أن یكون محور تركیز المجتمع الدولي على سبیل األولویة في األشهر االثني عشر المقبلة.

 
والعراق وتركیا واألردن لبنان من كل صنف واحد: جانب باستثناء سوریا، في نظرائهم اختیارات المجاورة البلدان في المشاركون                    وردد

 ومصر الحمایة كـرابع أهم موضوع، عوضًا عن متاحیة العدالة.
 
هذا المنصرم . بالعام مقارنة تراجع قد الرئیسیة المواضیع كافة صعید على الوضع أن (%50 من (أكثر المشاركین غالبیة ارتأت                     وعمومًا،
ثمة أن سوریة داخل من المشاركین ثلث من أكثر رأى فقد ذلك، مع و تراجعًا، األقل الموضوع سوریا" داخل المدني "الحّیز اعتبر                        وقد
من %80 من أكثر وجد خطرة: تحدیات إلى أخرى نتائج تشیر كما حاله. على بقي قد أنه رأى آخر ثلثا أن حین في الصعید هذا على                            تراجعًا

 المشاركین في سوریا أن حالة سبل كسب العیش و التعلیم قد تراجعت خالل العام الماضي .
 
 

والصراع عالمي وباء تفشي و االقتصادیة األزمات أن ذلك المنطقة. ظروف في للغایة صعب تطور خلفیة على النتائج هذه تفسیر                      وینبغي
ثمة أن بید ، النتائج وتفاقم تردي دون الدولیة المعونة في االستثمار حال وقد للغایة. صعبًا القضایا هذه في التقّدم جعلت عوامل                        المستمر

 حاجة إلى تجدید االلتزام واالستثمار لمواجهة التحدیات المحددة في هذه النتائج.
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المنظور مراعاة تعمیم إلى الحاجة على التأكید تّم الشاملة.. التحدیات من مجموعة على أیًضا الضوء البلدان جمیع في المشاركون                     وسلط
برامج في ر سیما ال كورونا، فیروس من الوقایة حول الوعي لنشر المرأة شبكات كتفعیل البرامج، جمیع في االجتماعي) (النوع                      الجنساني

 سبل العیش.
 

 التوصیات
المدني المجتمع وخاصة المدني ، المجتمع من وقوي مستمر انخراط لوحظ تحدیدها، تم التي األهمیة البالغة الحواجز من الرغم                     على
المدني والمجتمع الدولیین السیاسات صناع بین وقوة استمرارا أكثر انخراط بضرورة المشاركین من وعاجلة أساسیة توصیة تفید                   السوري.

 في سوریا والمنطقة . ستقّدم أیام الحوار التي ستنظم في 22-23 حزیران فرصة أولى لالستجابة لهذه التوصیة.

ثمة العیش ، كسب سبل لدعم أنه، إلى كثر مشاركون وأشار محلیة. قیادة إلى الحاجة على التوصیات ركزت ، األولویات كثرة ظل                       وفي
شموًال. أكثر نمو إلى تؤدي أن شأنها من التي التحدید وجه على المحلیة والمبادرات المشاریع، إنشاء تمویل ُمتاحیة تیسیر إلى ملّحة                       حاجة
تمكین على المشاركون وحّث وعدًا، األكثر بوصفها المحلیة القیادة ذات السالم مبادرات تحدید تم االجتماعي، التماسك موضوع إطار                    في
مع تزامنًا المدني المجتمع منظمات قدرات ببناء المشاركون أوصى المدني ، بالحّیز یتعلق ما وفي والنساء. كالشباب المحلیین السالم                    صانعي

 الدعم  ة  وبناء القدرات بالتعاون  مع السلطات  لتشكین حّیزلمدني أوسع  وحمایة ما هو موجود منه.

الجانب، هذا في العدالة: ُمتاحیة موضوع حول التقاریر في المشاركین من المحلیة المبادرات على التركیز عن االمتناع من االستثناُء                     یأتي
 یطلب المشاركون على وجه التحدید  االنخراط مع أدوات قانونیة دولیة وآلیات العدالة  كخطوة رئیسیة لدعم ُمتاحیة العدالة.

الصحیة المرافق على التركیز مع سوریا، في الصحیة الرعایة لمرافق والمادي المالي الدعم تقدیم على المشاركون حّث الصحة ، قطاع                     وفي
جائحة على المترتب اإلغالق مواجهة في سیما ال و والعقلیة ، االجتماعیة النفسیة الرعایة متاحیة توسیع على المشاركون شدد كما                     المحلیة.

 فیروس كورونا.

م. التعلیم حمایة عناصر في سیما ال االستثمار، من مختلفة أشكال إلى الملحة الحاجة على الضوء المشاركون ا لتعلی  م،سلطز إلى                     بالنسبة
 أوصى المشاركون  بروابط أقوى بین التعلیم وسبل العیش.

الصراع من السالمة على التوصیة هذه ركزت سوریا. داخل . الجسدي األمان و بالسالمة المشاركون طالب الحمایة ، مجال                    وفي
والعنف المنزلي) العنف ذلك في (بما الشخصي العنف من المزید السالمة مناقشة تشمل الجوار، بلدان في حین في التعسفي ،                     واالعتقال

 التمییزي  (بما في ذلك عملیات اإلخالء والعنف القائم على رهاب األجانب وحظر التجول).

بلدان من ي المشاركون حمل كثب . عن العائدین ظروف رصد ضرورة و القسریة، العودة منع أهمیة سوریا في المشاركون أبرز                      وقد
داخل كثر مشاركون أكد وقد السوري. الداخل من المشاركین من أكثر العودة، غیر دائمة، حلول نحو تتعلق  ا بخطوات توصیات                    الجوار

 سوریا وفي دول  الجوار عدم إمكان اعتبار سوریا وجهة آمنة للعودة في الوقت الحالي.
 
االجتماعي بالنوع المتعلقة المسائل إلى ُأشیر وقد التمویل. و (الجندر) االجتماعي النوع المحاور: من عدد في إضافیان موضوعان أثیر                     كما
إزاء التوعیة ذلك في (بما الصحیة التوعیة في المدني، العمل في لالنخراط للمرأة الدعم بتقدیم المشاركون أوصى التوصیات . من عدد                      في
أكد العیش. سبل مشاریع في المرأة حصص تخصیص و نسائیة شبكات خلق وفي السیاسة، في النسائیة والقیادة كورونا)، فیروس                     جائحة

 المشاركون أیضًا ، ضمن عدة مواضیع، الحاجة إلى  تمویل لعدة سنوات  بغیة الحفاظ على الخدمات .
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 المنهجیة
 

 
 منصة Upinion على اإلنترنت

مشاورة إنشاء تّم والشتات، والمنطقة سوریاة داخل من المدني للمجتمع فرید منبر بتوفیر یتمثل للمؤتمر األساسیة األهداف أحد أن                     بما
.Upinion تشاركیة ومعّمقة عبر اإلنترنت من خالل 

البلدان و األزمات مناطق في الناس مع آمن اتصال على البقاء للمنظمات تسمح اإلنترنت على ومنصة ناجحة مقاربة Upinion                     طورت
باإلضافة المدني)، المجتمع بمنظمات األوروبي االتحاد تواصل (أي المنظمات بین اتصاالت إجراء تم االستشارة، هذه لغرض                  الُمضیفة.
الوقت في اآلراء بیانات و المصّنفة البیانات مع لجمع وناجعة التكلفة، حیث من فعالة لطریقة سمح مما فرد إلى منظمة من التواصل                        إلى
النتائج بشأن رسائل إلیه ُأرسلت فقد المدني، المجتمع من معلومات على الحصول مع تزامنًا المكتوب. للحوار مساحة ظل في                     الحقیقي

 والخطوات التالیة في الفترة التي تسبق المؤتمر.
 

الدولي المعیار وهي ،(ISO/IEC 27001 (2 بشهادة المنظمة تتمتع الماضي. في مستفیض بشكل Upinion منهجیة مراجعة تمت              لقد      
االلتزام مراعاة مع المجتمعیة المنصات تنظیم یتم .GDPR لوائح وتتبع (ISMSs) المعلومات أمن إدارة ألنظمة الممارسات                  ألفضل
من ضمانها یتم التي التالیة العناصر أخرى، أمور بین من تشمل، و الضعیفة، المجموعات مع االنخراط إلى تهدف التي                     بالبروتوكوالت
والمستخدم؛ الخادم؛ أمن الخادم؛ توفر للبیانات؛ المادي التخزین العناصر: أمنهمتشمل و البحث في المشاركین خصوصیة تأمین                  أجل
نقل إمكانیة ؛ البیانات حفظ الكوارث؛ من التعافي الجودة؛ إدارة الدخول؛ تسجیل التنظیمي؛ SSL/TLS؛األمن تشفیر المستخدم؛                  مصادقة
من مزید على االطالع یمكن البروتوكول. عن مفّصلة معلومات إصدار للمنظمة یمكن األمنیة. الخروقات من الحمایة ؛ وتصغیر                    البیانات،

www.upinion.com   المعلومات  من خالل 
 

 إجراءات التشغیل
التشاور لیتم المدني المجتمع في األساسیین الفاعلین قوائم بتجمیع المتحدة األمم ووكاالت األوروبي االتحاد قام المشاورات، إطالق                   قبل

  معهم في سوریا و بلدان الجوار وخارجها.
 

المعنیین الشركاء من وغیرها المتحدة األمم مع تلك، االتصال جهات مع مباشرة للمشاركة والدعوة اإلنترنت عبر المشاورة مشاركة                    تّمت
في بما الُمتاحة، القنوات من متنوعة مجموعة خالل من للمشاركة دعوة نشر تم التشاوریة، التواصل توسیع أجل من األعضاء).                     (كالدول
اإلنجلیزیة (أي لغات بثالث التواصل تم وتویتر). (الفیسبوك المتحدة واألمم األوروبي باالتحاد الخاصة اإلجتماعي التواصل وسائل                  ذلك
االتحاد شبكات عبر مكثف تواصل خالل من سوریا، داخل الوطنیة التغطیة إلى للوصول إضافیة جهود ُبذلت وقد والتركیة).                    والعربیة
التشغیل عملیة Upinion ودعمت .2020 حزیران 8 - أیار 28 التشاور فترة خالل تذكیر رسائل إرسال تم المتحدة.                    األوروبي/األمم

 الرقمي.
  ، لم تتعرض المشاركة للعرقلة

باإلنترنت االتصال أن كما .2GB شبكة على تعمل Upinion منصة أن ذلك ضعیفًا، باإلنترنت االتصال فیها یكون التي المناطق                     في
ما مرحلة في اتصال یتوفر أن إلى مفتوحة وتبقى WhatsApp رسائل لمعالجة مماثلة األسئلة معالجة ألن مسبقًا شرطًا یكن لم                      الثابت

 لیتمكن المجیب من الرد علیها.
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 مدخالت كتابیةإضافیة من منظمات المجتمع المدني
األمم أو األوروبي االتحاد كیانات بین مواضیعیة مشاورات بصورة سوریاوالمنطقة أنحاء جمیع في المنظمات من إضافیة مدخالت طلب                    تم
من واسعًا طیفًا تمثل والتي المدني المجتمع منظمات من صلة ذات شبكات إلى مفتوحة دعوة عن فضًال المدني، المجتمع ومنظمات                      المتحدة
وعشرون ست ورد عام بشكل التقریر. هذا تحلیل في إدراجها یتعین التي الرئیسیة النتائج وتقاسم محلیًا المقادة مشاوراتها لتنظیم                     الفاعلین

 ردًا خطیًا من منظمات وشبكات ومنتدیات فردیة تمثل ما مجموعه أكثر من 200 منظمة.
 

 بیان الرأي إلى المجتمع المدني:
التالیة الخطوات تحدیثات على مطلعین یكونوا أن طلبوا الذین المشاركون استلم ،(2020 حزیران 8) اإلنترنت عبر االستشارة إغالق                    بعد
و األوروبي االتحاد بعثات لشبكات التابعة االجتماعي التواصل قنوات إلى باإلضافة ،Upinion من الرأي لبیان رسائل للمؤتمر،                   السابقة
إلى إضافة المشاورات، نتائج عن بمعلومات المشاركین مشاركة تمت و األوروبي. االتحاد یقودها التي اإلتصال فرق من بریدیة                    رسائل

 تحدیثات  حول فعالیات المتابعة في الفترة السابقة للمؤتمر.
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 معلومات عامة عن المشاركین / النتائج األولیة
 

 

 التقسیم بحسب المنظمة
هذه غالبیة بأن علمًا . (3) (1.849 الردود مجموع كان البیانات، تنقیة قبل (أي صالحة ردود 1.241 عن اإلنترنت عبر المشاورة                       أسفرت
209 = ،٪16.6) منظمة أیة یمثلون ال الذین أولئك یلیها (579 = %45.9) محلیة حكومیة غیر منظمات من وردت 1.241 الـ                      الردود
ناشطین و الالجئین مسائل في یعملون استشاریین من المنتسبة غیر الفئة تألفت .(206 = % 16.3) الدولیة الحكومیة غیر المنظمات و (                      

 و مواطنین سوریین. انظر إلى المخطط الدائري أدناه و فیه المزید من المعلومات التفصیلیة حول مجاالت عمل المشاركین بشكل عام.
 

 
 

 التقسیم بحسب البلد
اّتضح .( 194 = ) لبنان حول وثالثًا، (298= ) تركیة حول مدخالت تلیها ،(894 = ) سوریة حول الُمدخالت معظم تقدیم تم اآلن،                          حتى
بلدان ثالثة أو (135 =) بلدین عن أجابوا المشاركین من عددًا أن ذلك المشاركین، مجموع من أعلى البلدان جمیع حول الردود جموع                        أّن

 (= 3) تنشط فیها منظمتهم.

  الردود من داخل  سوریا
الواسع التهجیر ومناطق النشطة األزمة مناطق (مثل سوریا محافظات مختلف في المختلفة (اإلنسانیة) االحتیاجات في التفكیر خالل                    من
و ، سوریا ضمن عملها مناطق عن المنظمات سئلت المحافظات، بین السیاسیة االختالفات و النهائیة/االستقبال) الوجهة ومناطق                   النطاق

 جاءت معظم الردود من حلب (=440)، وإدلب (=387)، والرقة (=154) ودیر الزور (=148) على التوالي.
 
(دمشق المركز وإدلب)، (حلب الغربي الشمال الزور)، دیر الحسكة، (الرقة، الشرقي الشمال للمحافظات: الجغرافي التقسیم إلى                  ونظرًا
غرب شمال في عاملین وأفراد منظمات من وردت ( ٪66.5) الردود معظم أن نستنتج أن یمكننا والسویداء)، (درعا الجنوب و                      وحمص)

 وشمال شرق سوریة.
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 تقسیم المنظمات بحسب البلد
= ،٪21.1) دولیة حكومیة غیر منظمات تلیها ،(446 = ،٪50.7) محلیة حكومیة غیر منظمة سوریا داخل المشاركین نصف                    یمثل
إدلب، في (أي وإدلب حلب في األغلب في ممثلة األخیرة المجموعة وكانت .(112 = ،٪12.5) منظمة أي یمثلون ال أفراد ثالثًا و (140                       

 كان هذا المركز الثاني المشترك مع المنظمات غیر الحكومیة الدولیة، وبالنسبة إلى حلب، كانت المجموعة الثالثة األكبر).
 

127) منظمة أي یمثلون ال أفراد یلیها ،(297 ) متساویة والدولیة المحلیة الحكومیة غیر المنظمات ردود كانت الجوار ، بلدان إلى                     بالنسبة
 ). لمزید من المعلومات، انظر إلى المخطط المفصل حول تقسیم مجاالت العمل في البلدان على نحو منفصل.

 

 التقاریر الخارجیة من المجتمع المدني
دعوة و المواضیعیة المشاورات خالل من المنطقة و سوریا أنحاء جمیع في المنظمات من إضافیة مدخالت طلب تم أعاله، موضح هو                       كما
تعمل أو سوریا في مقرها منظمات من الواردة والعشرین الستة الردود أغلبیة كانت و الصلة. ذات المدني المجتمع منظمات لشبكات                      مفتوحة
ذات الشبكات أو المنظمات من مداخالت ثالث تلقي تم .(7/26) تركیة منظمات من كبیرة مساهمات مع ،(14/26) سوریا                    داخل
الفردیة. المدني المجتمع منظمات عشرات یمثلون الردود هذه خالل من الشبكة على الموقعین أن من الرغم على لبنان، في الهامة                      العملیات
منظمات من العدید مع المشاورات نتائج ُیعزز ما األرد، في الحكومیةي غیر للمنظمات والوطني الدولي المنتدیین من واحد رد ورد                      كما
األطفال/التعلیم، احتیاجات الحمایة، التكرار): ترتیب (بحسب ورودًا األكثر الرئیسیة المواضیع وكانت والدولیة. األردنیة المدني                المجتمع

  سبل العیش، الصحة (COVID-19)، الحلول الدائمة، العدالة والتماسك االجتماعي على التوالي.
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 نتائج:
 

 

 مواضیع ذات أولویة بارزة – األربعة األهم
یشیر مما مجتمعة. المواضیع لكافة 4.981 علیها الردود مجموع وبلغ محددة، أولویة ذات مواضیع ثمانیة حول عبراإلنترنت المسح م                    ُنظِّ

 إلى أن كل مستجیب حدد، في المتوسط،  األولویة ألربعة مواضیع
 
-3 الطفل؛ وحمایة التعلیم األطفال: احتیاجات -2 الشامل االقتصادي والتعافي العیش سبل دعم -1 اختیارًا: األكثر األربعة المواضیع                    كانت
ُطلب أنه إلى اإلشارة وتجدر المنطقة . و سوریا في العقاب من اإلفالت ومكافحة العدالة متاحیة دعم -4 ، والعودة التوطین وإعادة                       التهجیر
كأولویة علیها التركیز یكون أن ینبغي والتي الراهن بالوضع صلة "األكثر یجدونها مواضیع أربعة إلى یصل ما اختیار المشاركین                     من
ذات أهمیتها ال تكرارًا األكثر المواضیع تعكس األهم األربعة المواضیع فإن وهكذا المقبلة". عشر االثني األشهر في الدولي                    المجتمع

 الصلة لبعضهاالبعض .
 انظر إلى الرسم البیاني أدناه الذي ُیظهر المواضیع ذات األولویة الرئیسیة الشاملة وتكرارها.
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  داخل سوریا
،(551 =%15.5) التهجیر/العودة استجابة)، 3551 أصل من 682 = ،%19.2) العیش سبل سوریا داخل العاملون المشاركون                  یرى
یركز أن ینبغي والتي صلة األكثر المواضیع تباعًا (470 = ،٪13.2) العدالة ومتاحیة (548 = %15.4) األطفال/التعلیم                   احتیاجات

 علیها المجتمع الدولي كأولویة خالل األشهر االثني عشر  المقبلة.

 بلدان الجوار
19.1) األطفال احتیاجات/تعلیم برزت ، سوریا خیارات غرار على واحد. جانب باستثناء السوریین، نظرائهم اختیار الجوار دول                  كررت
یتم األولویة ذات كـمواضیع (175 = ،٪12.2) العودة والتهجیر/ (273 = ،٪19) العیش سبل و ردًا) 1433 أصل من 277 = ،%                      
(219 = ،%15.2) الحمایة اختارت ومصر والعراق واألردن ولبنان تركیا أن إال القادمة. عشر االثني األشهر خالل علیها                    التركیز

 كـرابع أكثر الموضوعات الناشئة، عوضًا عن "متاحیة العدالة'.

 تفسیر المواضیع
یعكس بل ، خالفًا یعكس ال قد االختالف هذا أن إال الجوار، بلدان و سوریا داخل بین ما اختلف الرابع الموضوع اختیار أن من الرغم                           على
بموضوع یتعلق ما في التعسفیین واالعتقال كالتوقیف متعددة قضایا سوریا، داخل المشاركون، ذكر ، المواضیع. لمعنى مختلفة                   تفسیرات
بموضوع یتصل ما في االعتقال في المعاملة وسوء واالعتقال التوقیف حول مماثلة قضایا ذكروا فقد الجوار، بلدان في أما العدالة".                      "متاحیة

 "الحمایة".
 

إلى بالحاجة یتصل ما في شروطهم على الضوء المشاركون سلط فقد العدالة. منظور من أكثر المحتجزین حقوق إلى النظر یتم ، سوریا                        في
منظور من االعتقال أو للتوقیف تعرضوا الذین الالجئین حقوق إلى النظر یتم الجوار، بلدان في أما سوریا. في بأكمله العدالة نظام                       إصالح

 التمییز المحتمل. من الناحیة الملموسة، تحال هذه القضایا عمومًا إلى الجهات الفاعلة في قطاع الحمایة في المجال اإلنساني.
 

وتشدد اآلخر بعضها مع بعضها تتفق الجوار بلدان وفي سوریا داخل المشاركون حددها التي العلیا األولویة ذات القضایا أن القول                      خالصة
طفیًفا اختالفًا الفئات تفسیرات اختالف من الرغم على - والحمایة العدالة قضایا و العودة التهجیر/ و األطفال، واحتیاجات العیش سبل                      على

 بحسب موقع المشارك.
 

 دعم سبل العیش والتعافي االقتصادي الشامل
وسبل بالوظائف یتعلق ما في قبل من القائمة التحدیات الفیروس انتشار لوقف ُوضعت التي االحتواء وتدابیر كورونا فیروس أزمة                     فاقمت
هذا في الجوار بلدان و سوریا تواجه التي الرئیسیة والعقبات التحدیات التالي القسم یناقش والالجئین. المضیفة المجتمعات من لكل                     العیش

 المجال.

  داخل سوریا
داخل الوضع بأن المواضیع، كأولویة الشامل االقتصادي والتعافي العیش سبل دعم اختاروا الذین المشاركین من الساحقة الغالبیة                   رّدت
المستجد، كورونا فیروس إطار وفي الماضیة، عشر االثني األشهر في العیش وسبل الوظائف على الحصول صعید على سلبًا تطور                     سوریا
لیصل ، طفیفًا تدهورًا شهد أنه إضافیون ٪ 22.4 رأى و ، ملحوظ بشكل تدهور أنه (%60.8) المشاركین من %60 من أكثر یرى                         قد.

 إلى  ما مجموعه 83.2٪  . راجع المخطط الدائري للحصول على معلومات أكثر تفصیًال.
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 التحدیات

عدم ،(%25.6) الالئق العمل فرص نقص ذلك في بما الرزق، كسب سبل تواجه التي الكبیرة التحدیات من مجموعة عن المشاركون                      أبلغ
) إلخ) بالدبلوم، (كاالعتراف العمالة سبیل تعترض التي البیروقراطیة العقبات ،(%16.9) العمل فرص و المهارات/المؤهالت بین                 التطابق
األم) اللغة غیر لغة في المهارات نقص (أي اللغة وحواجز (%11.2) االجتماعي األمان شبكات إلى الوصول في المساواة عدم ،(%11.5                    
عمل، على الحصول في فقط، العربیة اللغة یجیدون الذین السوریون یعانیها صعوبة ثمة أن لوحظ األخیرة، بالعقبة یتعلق ما وفي .(٪9.3)                     
یتكلمون الذین أولئك السوریة المدني المجتمع منظمات "توظف الذاتیة: سیرتهم في اإلنجلیزیة اللغة إتقان یذكرون الذین أولئك مع                    مقارنًة
بین المذكور التطابق عدم أیضًا یوضح مثال هذا .( سوري مشارك من اقتباس ) اإلداریة قدراتهم " عن النظر بغض فقط                       اإلنجلیزیة

 المهارات و فرص العمل.

 بلدان الجوار
في كبیر بتدهور ومصر والعراق واألردن ولبنان تركیا من كل أفادت الجوار : بلدان في العیش سبل بتنمیة یتعلق ما في مماثلة نتائج                        ُوجدت
المشاركین من %92.3 أبلغ حیث مأساویة، أكثر الوضع لبنان في الماضیة. عشر االثني األشهر في (%87.7) العیش وسبل العمل                     فرص

 من هذا البلد الُمضیف عن تدهور في سبل العیش  یمكن عزوه إلى األزمة االقتصادیة والمالیة المستمرة حالیًا.

 التحدیات

المستغرب من لیس سوریا في المشاركون إلیها أشار كالتي الوظائف بمتاحیة یتعلق ما في ذاتها والتحدیات العقبات عن الجوار بلدان                      أبلغت
العمل فرص نقص إن .(% 15.1) الجنسیة أساس على الذاتي التمییز/التمییز هو و أال السوریون النظراء إلیه أشار واحد جانب                      اختالف
للحواجز مثًال، تركیا في المضیفة. والمجتمعات الالجئین بین التوترات حدة من ویزید العمل خدمات متاحیة على المنافسة من فقط                     یزید

 اللغویة دور أكبر مقارنة بالبلدان المحیطة الناطقة بالعربیة، وضاعف من ذلك العوائق البیروقراطیة التي تعترض تصاریح العمل.
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 الصحة
الظروف تدهور إلى أفضت قد سوریا في أمدها طال التي االقتصادیة واالجتماعیة السیاسیة األزمة كانت كورونا، فیروس جائحة                    قبل
في فقط لیس حرجًا، أكثر الصحیة الخدمات وضع أصبح كورونا، فیروس جائحة بسبب بشدة. الصحي النظام تهالك إلى أدى ما                      المعیشیة،

 سوریا بل في بلدان الجوار المثقلة باألعباء أیضًا .

  داخل سوریا
ذلك في (بما والعقلیة البدنیة الصحیة الرعایة على الحصول إمكانیة تدهور إلى (%57.3) السوریین المشاركین من %60 حوالي                    أشار

 اللوازم والمعدات الطبیة والدعم النفسي االجتماعي) في األشهر االثني عشر الماضیة (وخالل جائحة كورونا).
 

 
في العاملین معظم فّر و الحیویة الطبیة التحتیة البنیة تدمیر تم فقد عام، بشكل الصحیة الرعایة على الحصول إمكانیة نقص إلى                       باإلضافة
لمهّجري نزوح أكبر أیضا المنطقة وتواجه جزئیًا. تعمل أو تعمل ال الصحیة المرافق معظم الشرقي، الشمال في البالد. من الطبي                      المجال
الصراع استمرار یؤثر عمومًا، الحسكة. في ورد كما الصحیة، الخدمات متاحیة تدهور إلى جزئیًا عزوه یمكن و الصراع، بدایة منذ                      الداخل
التطور عن تبلغ (السویداء) الجنوبیة و (دمشق) مركزیة األكثر المحافظات أن كما مكان، أي في الصحیة الرعایة متاحیة على سوریا                      في

 ذاته.

 التحدیات

(أي السوري الشمال في خاصة ،(%17.6) الصحیة الرعایة كلفة ارتفاع التالیة: العوامل إلى السلبي التطور هذا المشاركین معظم                    عزا
) التوعیة نقص "السویداء"؛ في الغالب في عنه أبلغ التي (% 15.8) المرافق/اإلمدادات عدد انخفاض معًا)؛ غرب وشمال شرق                    شمال
متاحیة تفاقم إلى كورونا فیروس أدى وأخیرًا، .(%11.8) الصحیة المرافق إلى النقل وسائل نقص و/أو الجغرافیة والمسافة %)؛ 14.1                   
لمنع الطبیة اإلمدادات نقص إن .(٪10.3) االجتماعي التباعد وتدابیر القیود تحدي الخامسة المرتبة في كان كما أیضًا، الصحیة                    الخدمات
من یعزز الخ) االصطناعي، التنفس أجهزة االختبار، مجموعات ،PPEs الشخصیة الحمایة معدات ) كورونا فیروس انتشار                  ومكافحة

 خطر اإلصابة، ما یجعل التقّید بهذه التدابیر أكثر صعوبة.

 بلدان الجوار
أن عن (% 60.7) المشاركین من % 60 بلغ أیضًا هنا سوریة . في الحال هو لما مماثلة بطرق الجوار بلدان في الصحي الوضع                         تطور
%17.4 وجد الماضي. بالعام مقارنة الوضع في تغییرًا یروا لم ٪14.6 أن حین في الماضیة، عشر االثني األشهر في تدهور                      الوضع

 آخرون أن الوضع قد تحسن وإن قلیًال (15.2%) أو حتى بشكل ملحوظ (٪2.2) .
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أنه إال الصحیة. الرعایة على سواء حد على المحلیة والمجتمعات الالجئین حصول في مماثلة تحدیات عن الجوار بلدان من المشاركون                      أبلغ
9.1) سوریا في علیه هي مما أكبر عقبة أنها على لبنان، في وتحدیدًا الجوار بلدان في العقلیة الصحیة بالرعایة المتعلقة الوصمة إلى                       ینظر

  % مقابل 7.2% على التوالي).
 

(ما السكان اكتظاظ بسبب الصحیة ، الرعایة قضایا صعید على خطرة مسألة المخّیمات في المعیشیة الظروف تعتبر الجوار، بلدان بعض                     في
المخیمات. في المناسبة الرعایة على الحصول عن والعجز كورونا فیروس من الوقایة حول التوعیة ونقص شاقًا)، االجتماعي التباعد                    یجعل

 هذا كله یجعل من الالجئین الفئات األكثر عرضًة جراء  یالنتشار الوباء وتأثیره.
 

 احتیاجات األطفال: التعلیم وحمایة الطفل
التعلیم بین التقاطعات إن سنوات. طوال األطفال الحتیاجات االستجابات صمیم في حاسمتین متكررتین مسألتین والتعلیم الحمایة                  شكلت
تصف مترابطتین. المسألتین تجعل التعلیم، آفاق على الحمایة تهدیدات وأثر بالمدارس لاللتحاق الوقائي األثر ذلك في بما الطفل،                    وحمایة

 األقسام أدناه تصورات المشاركین و توقعاتهم المتعلقة باحتیاجات األطفال.

  داخل سوریا

إلى المشاركین من ٪85 قرابة أشار إجماًال، سوریا. من المشاركون ذكره لما وفقا الماضي، العام خالل كبیر بشكل التعلیم متاحیة                      تدهورت
 تطور سلبي  في ما یتعلق بحصول األطفال على التعلیم خالل األشهر االثني عشر الماضیة.

 

 
المخاطر زادت وقد التعلیمیة . المرافق على المباشرة الهجمات و الصراع استمرار إلى جزئیًا التعلیم متاحیة في االنخفاض هذا ُیعزا                     و
إلى للتعلیم التحتیة البنیة على الحرب من سنوات لتسع التراكمي األثر أدى كما المناطق، بعض في المدارس في الحضور بانتظام                      المرتبطة
للتباعد تنفیذًا التعلیمیة والمرافق المدارس إغالق أّن إذ فعلیًا البائس الوضع مؤخرًا كورونا فیروس أزمة فاقمت القائمة. الحواجز                    تفاقم

 االجتماعي یجعل من الصعب - إن لم یكن من المستحیل - على مالیین األطفال السوریین مواصلة تعلیمهم.
 
الجماعات في القّصر تجنید األطفال، زواج واستغاللهم، األطفال بعمالة المتعلقة المسائل ذلك في (بما الطفل حمایة آفاق تراجعت                    لقد
حمایة قطاع في سلبیًا تطورًا (%59.2) المشاركین من تقریبًا %60 یرى أمور). من ذلك إلى وما والجسدي العقلي العنف                     المسلحة،

 

 
15 

 



 

'زواج معظمها في كانت والتي المجاالت، بعض في تحسنًا ذكروا (%26.4) تقریبًا المشاركین ربع أن إال الماضي . العام خالل                     الطفل
 األطفال' و 'تجنید القّصر في الجماعات المسلحة'.

 

 
واألهم الماضي. العام في النظام لها تعّرض التي الحادة والصدمات أمدها طال التي لألزمة التراكمیة اآلثار من كًال التدهور هذا یعكس                       و
األزمة تفاقم یزید حین في والعنف، للصدمة وعّرضهم األطفال، مالیین شّرد العام هذا سوریا داخل الصراع استمرار أن ذلك                     من
االجتماعي النوع على القائم والعنف الجنسي والعنف القاصرات وزواج األطفال عمالة مخاطر من (والمنطقة) سوریا في                  االقتصادیة
في ویتسبب المخاطر، هذه یكثف كورونا فیروس أزمة عن الناجم االقتصادي والنشاط اإلغالق) (بسبب الحمایة خدمات تعطیل إن                    والفقر.

 عواقب دائمة لیس فقط على األطفال أنفسهم، ولكن أیضًا على المجتمع السوري.

 بلدان الجوار
) الساحقة األغلبیة أبلغت أیضًا.. لآلمال مخیب أمر التعلیم على الحصول فإن الجوار، بلدان في السوریین الالجئین أطفال إلى                    بالنسبة
فیروس عن الناجم الحالي الوضع أن فیه شك ال مما الماضیة. عشر االثني األشهر في تدهور الوضع أن عن المشاركین من (%81.7                      
فیروس أزمة یسبق التدهور أن إال سواء. حد على المضیفة والمجتمعات الالجئین مجتمعات من ، األطفال من الكثیر وضع فاقم                      كورونا

 كورونا.
 
على - مدارسهما في الالجئین األطفال الستیعاب ولبنان األردن اعتمده الذي المناوبتین نظام أن إلى األردن من خارجیة تقاریر                     أشارت
المجتمعیة التوترات ویفاقم الطویل، المدى على المطلوب المستوى دون تعلیمًا یوفر أنه إال القصیر- المدى على مقبوًال حًال كونه من                      الرغم
المدرسي، التعلیم تعطیل في ساهمت قد المضیفة البلدان في والسیاسیة االقتصادیة األزمات فإن ذلك، على وعالوة الفصل . زیادة خالل                     من

 وخاصة المناوبة الثانیة، على مدى العام الماضي.
السیاسیة واالحتجاجات المیزانیة في قصور عن الناجم الدراسة انقطاع أن إلى لبنان من المسح في المشاركین آراء و خارجیة تقاریر                      تشیر
في االقتصادیة األزمة أن إلى المشاركون هؤالء یشیر كما متناسب. غیر بشكل المدارس في الثانیة المناوبة على بأثره ألقى                     واإلضرابات،
الباهظة الخاصة المدارس من المحلیة األسر تحّولت كما العاملة ؛ القوى إلى لإلنضمام المدارس من أبنائها بسحب أسر قیام إلى أدت                      لبنان
غیر المنظمات تتوقع المدارس. خارج الالجئین األطفال ودفع العام التعلیم على الضغط زیادة إلى أدى ما العامة، المدارس إلى                     الكلفة

 الحكومیة المحلیة استمرار هذا النمط نتیجة لتردي األوضاع االقتصادیة.
 
بعض في بتحسن المضیفة البلدان من (%49.6) المشاركین نصف إذ أفاد الطفل بحمایة یتعلق ما في إیجابیة أكثر الوضع یبدو ، ذلك،                       ومع
المسلحة" الجماعات في القّصر تجنید یلیه األطفال" "زواج بـ یتعلق فیما تحّسن ولوحظ األقل. على الطفل بحمایة الصلة ذات                     القضایا

 و"العنف العقلي والجسدي" على التوالي .
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الجهود إلى تعزى أن یمكن بدورها والتي األطفال ، زواج قضیة بشأن تحسن عن األردن من بتقاریر جزئیًا مدفوعة النتائج هذه                      وكانت
%27.5 البلدان: من غیره من أعلى بمعدل األطفال عمالة مسألة في تحسن عن األردن أفاد كما المسألة. حول الوعي مستوى لرفع                       المكثفة
حالة بتدهور لبنان من المشاركین غالبیة أفادت ذلك، من النقیض وعلى الوضع. في تحسٍن عن أعلنوا األردن من الدراسة في المشاركین                       من
لبنان شهد الماضي، العام خالل نسبیًا مستقرًا كان األردن أن حین في بلد: لكل االقتصادیة الظروف التطور هذا یطابق و األطفال .                       عمالة

 تراجعًا حادًا في اقتصاده.
 

 الحمایة
داخل والمهمشة، الضعیفة بالمجتمعات یتعلق ما في سیما ال الحمایة، تهدیدات ازدادت األول. المقام في حمایة أزمة هو السوري الصراع                      إّن

 سوریا وفي  بلدان الجوار وتأثرت سلبًا أیضًا بأزمة فیروس كورونا.

  داخل سوریا
،(%66.7) السویداء و (%64.3) الحسكة و (%55.8) إدلب و (%59) حلب من خاصة ، سوریا من (%49) المشاركین نصف                     أفاد
على والحصول والتسجیل، واالعتقال، شملها، ولّم األسر وتتبع والملكیة، واألرض السكن حقوق ذلك في (بما األساسیة الحقوق                   بتدهور
في تغییرًا یلحظوا لم (%25.8) المشاركین ربع أن هو للنظر والالفت الماضیة. عشر االثني األشهر في ذلك) إلى وما المدنیة،                      الوثائق
بالحقوق یتعلق ما في (طفیف) تحسن إلى ٪14 أشار و الزور) دیر من المشاركون غالبًا به أفاد ما (هذا الماضي بالعام مقارنة                        الوضع

 األساسیة.

 

 
17 

 



 

 
محلیة بالحمایة المتعلقة القلق دواعي إن . سوریا داخل والسالمة الحمایة مجال في للغایة المتغیر الوضع على الضوء النتائج هذه                      وتسّلط
تعتمد أنها إال األخیر، أو النشط الصراع مناطق في خاص بشكل مرتفعة بالحمایة المتعلقة المخاوف أن من الرغم على للغایة:                      وشخصیة
على والحصول والملكیة، واألرض السكن حقوق ومتاحیة الوثائق، وحالة فرد، لكل العائلیة الخصائص ذلك في بما شخصیة اعتبارات                    على
 المعلومات. ولذلك فمن الممكن لوضع الحمایة داخل سوریا أن یتراجع ویبقى على حاله ویتحسن في آن واحد بحسب الخصائص الشخصیة.

 
االنفرادي الحبس استمر كما المناطق . على السیطرة في التغیرات و الصراع استمرار الماضي العام خالل الحمایة حالة تراجع                    یعكس
وتفاقمت كورونا. فیروس تفشي عن ناجمة المعتقلین على إضافیة بمخاطر مترافقًا الحكومیة وغیر الحكومیة القوات قبل من                   الممارس
موسعة أحكام یشمل الذي (19 رقم (القانون اإلرهاب مكافحة قانون إقرار مع 2019 عام والملكیة واألرض السكن حقوق على                     المخاطر

 لمصادرة الممتلكات.
 
تطور بشأن ورد لما نسبیا مماثلة الردود كانت شهرًا، عشر االثني خالل اإلنسانیة المساعدات نقل متاحیة تطور بمسألة یتعلق ما في                       و
في تحسنًا (% 20.8) المشاركین خمس ورأى حاله، على الوضع أن %24.5 اعتبر بینما الوضع ، بتدهور %48.5 أفاد فقد                     الحمایة؛
إذ التدهور هذا بعض عن مسؤول اإلنسانیة المساعدات إیصال بشأن الدولیة االتفاقیة انهیار إن اإلنسانیة. المساعدات وإیصال نقل                    متاحیة
الثاني كانون في فقط أشهر ستة لمدة الحدود عبر ة اإلنسانیة المساعدات بنقل المتعلق 2504 األممي األمن مجلس قرار تجدید تم                       أّنه
التفتیش، نقاط إلى المشاركون أشار كما إغالقها. إلى أدى ما الحدودیة، المعابر بعض واستثنى (2020 تموز 10 في صالحیتها مدة                      (تنتهي

 واالعتقال التعسفي، والصراع المستمر، باعتبارها تحول دون متاحیة اإلیصال.

 بلدان الجوار
إذ الماضي، العام في الحمایة بیئة في تحسن بوجود المشاركین، بالسوریین مقارنًة الجوار بلدان من المشاركین من بقلیل أعلى نسبة                      أفادت
أفادوا األتراك ا لمشاركین ( ٪23.5) ربع من یقرب ما السوریین. المشاركین من %14 بـ مقارنة تحسنًا المشاركین من .٪18.1                     سجل

 بحدوث تحسن . ومع ذلك، الحظ ما یقرب من ثالثة أرباع المشاركین تدهورًا  (44.9%) أو عدم تغییر  (23.7%) في بیئة الحمایة.
 
القیود زیادة إلى المحلیة بالسلطات دفع ما األزمة طول بسبب المتراكمة السیاسیة الضغوط إلى جزئیًا الحمایة حّیز في االنخفاض                      ویعزا

 التي تستهدف الالجئین:
إلى اإلشارة مع سیما ال الماضیة، السنة في التمییزیة والهدم اإلخالء و التجول حظر حاالت بازدیاد لبنان في الحكومیة غیر المنظمات                       تفید
حالة وفي الحدود، على صّد عملیات وتركیا لبنان من كل شهد وقد كورونا. بفیروس المرتبطة اإلغالق إلجراءات التمییزي                    التطبیق

 األولى، عملیات ترحیل قسري خالل العام الماضي.
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لألجانب المعادي الخطاب تفاقم إلى المسح في المشاركین إلى إضافة واللبنانیة، التركیة الحكومیة غیر المنظمات من خارجیة تقاریر                    أشارت
كما االقتصادیة، األوضاع تدهور مع الحمایة تهدیدات تزاید استمرار اللبنانیة الحكومیة غیر المنظمات تتوقع و السیاسات. بهذه                   المرتبط
في و الظروف. هذه من للحد اإلیجار بدل لتأمین النقدي بالدفع وأوصت المأوى، في األمن وانعدام اإلخالء عملیات زیادة تتوقع أنها                       ذكرت
المخاطر تفاقم إلى تؤدي أن شأنها من كورونا فیروس بسبب التنقل على القیود أن من األردنیة الحكومیة غیر المنظمات حذرت ذاته،                       الوقت
تسلیط في المشاركون استمر المنزلي. العنف خطر ذلك في بما ضعفًا، األكثر الُمضیف المحلي المجتمع وأفراد الالجئون لها یتعرض                     التي
و LGBTQ المثلیة المیول ذوو و الخاصة االحتیاجات ذوو ذلك في بما ضعفا، األكثر الفئات لدى خاصًة الحمایة تهدیدات حدة على                       الضوء

 النساء و األطفال.
 
على الحصول فرص زیادة إلى الرامیة لـلجهود نتیجًة الحمایة تصورات في هامشیًا تحسنًا الحكومیة غیر المنظمات بعض والحظت                    
وجه على األردنیة، الحكومیة غیر المنظمات والحظت الماضي. العام خالل مثمرة بنتائج عاد ما القانونیة ، والمساعدة المدنیة                   الوثائق
كما القانونیة. الحقوق بشأن الوضوح تحسین إلى أدى ما الالجئین، یحكم الذي القانوني اإلطار في واالتساق االستقرار تزاید                    الخصوص،

 أشارت التقاریر الواردة من األردن إلى بعض النجاح في حمالت التوعیة بأهمیة تسجیل التغییرات في الحالة المدنیة.
كانت الالجئین حركة حریة لتوسیع التركیة الهجرة إدارة مع االجتماعات أن اإلنترنت عبر األلكتروني المسح في األتراك المشاركون                     أفاد
االتجاه هذا أن من حذرت ولكن الزواج، تسجیل و الوالدة معدالت زیادة عن لبنان من حكومیة غیر منظمات أفادت األثناء، هذه في                        ناجحة.
مجال في الماضیة الثالث السنوات مدى على مستمرًا تحسنًا المسح في المشاركین بعض والحظ كورونا. فیروس قیود بسبب ینعكس                     قد

 معرفة الحقوق القانونیة وطلب خدمات المساعدة القانونیة.
 
سوریا في علیه هما مما أقل سواء حّد على التحّسن و التدهور أن النتائج أظهرت اإلنسانیة: المساعدات إیصال بتطور یتعلق ما في                        
الوضع.ویعود في تحسنًا تصوروا ممن ٪18.6 مقابل اإلنسانیة المساعدات إیصال في تدهور إلى الجوار بلدان من %42.6                   ذاتها:أشار
عزو یمكن .(٪31.7) الماضي بالعام مقارنة الوضع في تغییرًا ترى ال الجوار بلدان من المشاركین من أعلى مئویة نسبة أن إلىو                       ذلك
وتعطیل الطرق إغالق إلى عزوها یمكن لبنان، حالة كورونا.وفي فیروس بسبب فرضت التي الحركة على القیود من كل إلى                     التدهور

 العملیات بدءًا من أشهر  االحتجاجات في 2020-2019

 
 دعم متاحیة العدالة ومكافحة اإلفالت من العقاب في سوریا والمنطقة

على الدنیویة القدرة من والمزید الملكیة) حقوق انتهاكات إلى الخطرة الحرب جرائم (من الجرائم من اإلنصاف حَق العدالة متاحیة                     تشمل
 توجیه النزاعات إلى النظام القضائي مع الثقة  بأنه سیتم الفصل فیها بإنصاف وسرعة.

  داخل سوریا
في الوضع، بتدهور المشاركین من %60.7 أفاد إذ ملحوظًا تراجعًا الماضیة عشر االثني األشهر في سوریا في العدالة متاحیة تقییم                      سجل

 حین أن 9.8% فقط أشاروا إلى تحسنه، وذكر ربع المشاركین أن الوضع ما زال على حاله.
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الضعف عن فضًال التنقل، على المفروضة والقیود كورونا فیروس عن الناجم اإلغالق بسبب العدالة متاحیة تعطیَل االنخفاض هذا یعكس                     قد
الدولیة الجرائم في – الدولیة العدالة سیما وال - العدالة آفاق إزاء تشاؤمًا أیضًا االنخفاض یعكس ولكن القضائیة. التحتیة البنیة في                       العام

 الخطرة التي ارتكبت خالل الصراع. مع تزاید أمد األزمة، تتالشى آمال مكافحة اإلفالت من العقاب.

 بلدان الجوار
%10.5 أشار و الوضع، تدهور إلى (%56) المشاركین نصف من أكثر أشار : سوریا من للنتائج مماثلة الجوار بلدان من النتائج                       وكانت

  إلى تحّسنه، و أشار 23.1% إلى بقاء الوضع على حاله.
 

بلدان في العدالة سبیل تعترض التي الحواجز إن مختلفة. التدهور أسباب فإن الجوار، بلدان في المماثلة القاتمة اآلفاق من الرغم                      وعلى
والتمییز. المحدودة القضائیة القدرة عن فضًال اللغویة الحواجز عن تركیا) حالة (في و القانونیة بالشؤون اإللمام عدم عن عادة تنشأ                      الجوار

 وقد استمرت هذه الحواجز على مدى األشهر االثني عشر الماضیة، وتفاقمت بسبب طبیعة األزمة الطویلة األمد.
 

 التماسك االجتماعي داخل سوریا: أولویات و احتیاجات في ضوء المستقبل
بما االجتماعي النسیج وتعزیز وإصالح ، سوریا داخل المجتمعات عبر المحلي والحوار الثقة لتعزیز المبذولة الجهود الموضوع هذا                    یشمل

 في ذلك تعزیز سیادة القانون والثقة بالمؤسسات ، وتطویر السلم األهلي.

 داخل سوریا :
51.1) المشاركین نصف أبلغ إذ سلبًا الماضیة عشر االثني األشهر خالل سوریا داخل المجتمعات بین االجتماعیة التوترات تطور تقییم                     تم
في انخفاض إلى (% 21.3) مماثلة نسبة أشارت و حالها على النسبة هذه ببقاء منهم %19.9 أفاد فیما ، التوترات وازدیاد تفاقم عن (%                        

 التوترات. وأفاد  أكبر عدد من المشاركین بأن   الرقة والسویداء من أكثر المناطق التي شهدت  ا زیادة  في التوترات (4).
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النسیج یتآكل الصراع، واستمرار االقتصادیة األوضاع بتراجع أّنه إذ أخرى حیاتیة مجاالت في التدهور المتزایدة التوترات هذه                   وتعكس
التماسك في الرئیسیة الفاعلة الجهات تعاني كما االجتماعیة. االنقسامات والفرص الموارد على التنافس عّمق لقد ویتلف.                  االجتماعي
المشاركون أشار وقد المجتمعات. بین والثقة الجسور بناء من التمكن دون یحول ما ، سوریا في الظروف من خاص بشكل                      االجتماعي
بشدة تأثرت السكانیة التركیبة هذه فإن ذلك، ومع االجتماعي، التماسك في الشباب و النساء تؤدیه الذي الرئیسي الدور إلى وتكرارًا                      مرارًا

 من جراء تدهور األوضاع االقتصادیة و اآلفاق التعلیمیة و العنف على مدى العام الماضي.

 بلدان الجوار
التماسك تطور حول تصوراتها االعتبار بعین األخذ تم فقد ، لسوریا تعمل الجوار بلدان في المنظمات من عددًا أیضًا هناك أن                       بما
51.1 أشار ذاتها: سوریا في النتائج لتلك مماثلة كانت نتائجها أن إال العدد، حیث من أصغر أنها من الرغم وعلى سوریا داخل                       االجتماعي
في انخفاضًا %15.2 ورأى الوضع في تغییر وجود عدم المشاركین من ٪15.2 ذكر و زادت، قد التوترات أن إلى المشاركین من %                      
فضلوا الذین المشاركین من جدًا عالیة نسبة ثمة كانت و ، سوریا في الواقع في لیسوا المشاركین هؤالء أن إلى ذلك یرجع ربما                         التوترات.

 عدم اإلجابة عن هذا السؤال (٪18.5).

 
  تقییم الحّیز المدني في سوریا

وتعاونیات وجمعیات مبادرات وتشكیل ، آرائهم عن بحریة والتعبیر المناقشات، في علنًا االنخراط على األفراد قدرة المدني الحّیز                    یقیس
الجهات تدخل دون من القنوات هذه خالل من جماعي أو فردي بشكل والسیاسیة االجتماعیة األهداف وتعزیز المحادثات، تلك في                     للمشاركة

 الفاعلة األمنیة أو الحكومیة. تظهر نتائج المسح أن الحّیز المدني في سوریا  ما زال مقیدًا للغایة.

  داخل سوریا
ومع .(%27) ثباته أو (% 36.1) المدني الحّیز أوضاع تدهور عن المشاركین معظم أبلغ األخرى، المواضیع إلى بالنسبة الحال هي                      كما
أن %31.1 ذكر األخرى:إذ المواضیع حول التباین یفوق الماضیة عشر االثني األشهر خالل المدني الحّیز تطور حول التباین فإن ،                      ذلك
الحّیز فیهان شهد التي ث أكثراالمناطق هي الزور ودیر الحسكة أن واتضح كما الماضیة. عشر االثني األشهر مدى على تحّسن قد                       الوضع

 المدنظُاور (5) . تحسنا ملحوظًا.
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مع الحال هي كما ذلك، ومع اإلقتصادیة.. القلة عن فضًال وعسكریون، سیاسیون فاعلون السوري السیاسي االقتصاد على یهیمن                    عمومًا،
إلى جزئیًا الزور ودیر الحسكة في الملحوظ التحسن ُیعزا أن ویمكن الجغرافیة. المنطقة على یتوقف و للغایة متغّیر الوضع فإن                      الحمایة،
على الماضیة. بالسنوات مقارنة المدني الحّیز من المزید تفتح أنها على المشاركون إلیها ینظر قد التي المناطق على السیطرة في                      التغییرات
فرص تكون قد الماضي. العام خالل حاله على بقي أو تقلص أنه على سوریا في المدني الحّیز إلى ُینظر كان عمومًا، ذلك من                         الرغم
و احتجاز و تعسفي اعتقال حاالت عن تقاریر توثیق بانتظام تم – سلطتها الحكومیة القوات تعزیز بسبب تراجعت قد المدنیة                      المشاركة
االقتصادیة والظروف كورونا بفیروس والمتعلقة والنشاط الحركة على المفروضة القیود عن فضًال - الماضي العام مدى على ثأري                    إجراء

 التي تحّد من إمكانیة مشاركة األفراد في الحیاة العامة.

 بلدان الجوار
حول مدخالت محدودًا) كان (وإن المنظمات من عدد قّدم ، سوریا داخل االجتماعي التماسك موضوع في الجوار بلدان مساهمة غرار                      على
) حاله" على "البقاء و "التدهور" حیث من بالمثل المدني الحّیز تطور تقییم تم فیه. تتمركز الذي البلد من بدًال سوریا داخل المدني                        الحّیز
المعلومات أن وبما تحسن . قد وضعه أن یرى الجوار بلدان في المشاركین من ٪ 14.3 فقط ولكن ، التوالي) على ٪28.6 و ٪37.1                       

 المتوفرة لبلدان الجوارل عن الوضع المتعلق بالحیّیز المدني داخل سوریا  قلیلة ، فقد فضل عدد كبیر من المشاركین عدم اإلجابة (٪20).

 
 التهجیر وإعادة التوطین والعودة

یواجه الحالیة. البیئة في معقدة تحدیات – والعودة واالندماج التوطین إعادة تشمل أن یمكن التي - الدائمة والحلول التهجیر قضایا                      تقدم
إمكانیات تستمر األثناء، هذه في غائبة. زالت ما والكریمة اآلمنة العودة ظروف أن حین في ، سوریا إلى للعودة كبیرًا ضغطًا                       الالجئون

 إعادة التوطین  والهجرة  أو االندماج في التقلص.

 داخل سوریا
أو / و العودة حاالت كافة أن إلى المشاركین من %36.7 أشار قسریة؛ بأنها الحالیة العودة حاالت سوریا في المشاركین معظم                       وصف
ما قسریة، التوطین إعادة و/أو العودة حاالت معظم أن إلى أشاروا الذین المشاركین من % 19.2 نسبة تلیها قسریة ، التوطین                      إعادة
یرون الذین أولئك نسبة ، الواقع في . طوعي أساس على تحدث العودة أن یعتقدون ال الذین من ٪55.9 العدد هذا مجموع جعل إلى                          یؤدي

 أن (أغلبیة) حاالت العودة طوعیة هي 15.3٪. فیما فّضل ربع المشاركین (26.1 %) عدم اإلجابة عن هذا السؤال.
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القضاء نطاق خارج القتل عملیات توثیق واسع نطاق على یجري سوریا. داخل والرفاه للحیاة العمیقة التهدیدات استمرار النتیجة هذه                     تعكس
إن . سوریا إلى العائدین الالجئین بحق ترتكب التي اإلنسان لحقوق الجسیمة االنتهاكات من ذلك وغیر الملكیة ونزع التعسفي                     واالعتقال
التي - المضیف البلد في الظروف أن أو طوعي، غیر سفرًا الظروف هذه إلى العودة تعكس للغایة. محدودة المستقبل وآفاق الخدمات                       متاحیة
المشاركون یصف ولذلك للتطبیق. قابًال بدیًال یبدو سوریا في الشدید الحرمان أن درجة إلى تدهورت - والتمییز بالحرمان أساسًا                     تتسم
التقاریر من العظمى الغالبیة وصفت ، عمومًا : الخارجیة التقاریر في النتیجة هذه صدى تردد لقد بالقسریة. الظروف هذه ظل في                       العودة

 الخارجیة من داخل سوریا والتي تناولت العودة،  حاالت العودة الحالیة بأنها غیر طوعیة في الغالب أو كلیًا.
 

الناجمة الطوارئ حالة بسبب القصیر المدى على الطوعیة غیر التلقائیة العودة حاالت تزداد أن المتوقع من أنه إلى المشاركون أشار                      كما
حیث الوحید، البدیل سوریا إلى العودة یجدون قد السوریین الالجئین من متزایدًا عددًا أن التقاریر هذه الحظت وقد كورونا. جائحة                      عن
البلدان في اإلقفال أن كما المضیفة، بالبلدان مقارنة میه هامشي بشكل ولو سوریا في الصحیة الرعایة إلى الوصول یمكن أنه                      ُیعتقد

 المضیفة قضى على فرص العمل الیومي.

 الشروط

حددت سیاسي). حل غیاب في (حتى والكریمة واآلمنة الطوعیة العودة عن للتحدث ضروریة ستكون التي الشروط بعض المشاركون                    حدد
حقوق احترام ینبغي أنه المشاركون ذكر كما .(% 11.3) الطوعیة للعودة ضروریین بوصفهما الجسدیین واألمن السالمة الكبرى                   النسبة
المحلیة السلطات قبل من الالئقة األساسیة الخدمات وتوفیر (% 9) وقوي آمن مدني حّیز ووجود ،(% 10.9) األساسیة والحریات                     اإلنسان
حل دون من وكریمة وآمنة طوعیة العودة تكون أن الممكن غیر من أنه ٪10.7 أفاد ذلك، ومع .(% 8.7) والتعلیم) والصحة العدالة                        (أي

 سیاسي . انظر إلى الرسم البیاني أدناه لمزید من التفاصیل حول الشروط.
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 بلدان الجوار
أن على المشاركین من ٪40.3 وافق المجموع، في العودة: عملیة حول الجوارة بلدان من المشاركین أفكارى ة،اختلفت بسوریا                    وبالمقارنة
طوعي، كعمل العودة الجوار بلدان من المشاركین من المزید یرى ذلك، ومع قسریة . التوطین إعادة و العودة حاالت أغلبیة أو / و                        جمیع
هذا عن اإلجابة عدم (% 25.7) المشاركین ربع وفضل بالطوعیة . العودة حاالت (أغلبیة) %29.1 وصف سوریا: في بنظرائهم                    مقارنة

 السؤال.
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اتخاذ علیها ینطوي التي المعقدة الدینامیات طوعیة العودة حاالت معظم أن یؤكدون الذین الجوار بلدان من العلیا المشاركین نسبة                     تعكس
بلدان في األوضاع تدهور إلى جزئیًا أو كلیًا العودة حاالت زیادة الجوار بلدان جمیع في الحكومیة غیر المنظمات تعزو العودة.                      قرار
في المشاركین أحد الحظ المثال، سبیل على كلیًا. أو جزئیًا طوعیة بأنها هذه العودة حاالت المشاركین بعض وصف ذلك، ومع                      اللجوء؛
كسب على قادرین غیر باتوا ألنهم العودة على مباشر غیر بشكل الالجئون ُأجبر لبنان... في الوضع تدهور إلى "نظرًا لبنان، من                       المسح
زالوا ما المشاركین ثلثي من أكثر أن التأكید ینبغي ذلك، ومع سوریا". في لدیهم تبقى ما إلى العودة وفضلوا مسكن، استئجار أو                        العیش
وصفت العودة، تناولت التي الجوار بلدان من الخارجیة التقاریر ضمن اإلجابة. عدم یفضلون أو الطوعیة، بغیر العودة حاالت                    یصفون

  األغلبیة الساحقة حاالت العودة الحالیة بغیر الطوعیة في غالبیتها أو كلیتها.

 الشروط

الشروط أهم بوصفها األساسیة الخدمات وتوفیر اإلنسان، حقوق واحترام البدنیین، واألمن السالمة الجوار بلدان من المشاركون                  اختار
الداخل من باآلراء مقارنة الطوعیة للعودة مسبقا مطلقًا شرطا أقه ولوبنسبةل للصراع السیاسي الحل اعتبر الطوعیة . للعودة                   المسبقة

  السوري  ، مع العلم أّن هذه األولویات تحاكي تلك الصادرة عن المشاركین في الداخل السوري.،
ما ةهذا سوریا داخل بالمشاركین مقارنُة أعلى أولویة ذي كشرط سوریا داخل العمل فرص توفیر الجوار، بلدان من المشاركون                     صنف
المادي األمن على الحصول أهمیة هذه األولویات تحدید عملیة تعكس السوریین). المستطَلعین من ٪7.7 بـ مقارنة منهلك، %8.8)                    أكده

 واالقتصادي بالنسبة إلى العودة اآلمنة و الكریمة .
 
والملكیة واألرض السكن حقوق واحترام (%8.5) إلزامیة عسكریة خدمة وجود عدم ضمان الجوار بلدان من المشاركون صنف                   كما
هذه تعكس وقد . سوریا داخل الموجودین أولئك من بقلیل أعلى مرتبة في ( ٪8.5 العسكریة، الخدمة مع الخامس المركز (تقاسم HLP                      
اإللزامي التجنید وقضایا السیاسي الوضع بین العالقة إلى نظرًا السوریون: المشاركون أوردها التي لألولویات تدریجیًا تكرارًا                  النتائج

 وقوانین HLP ، ال ینبغي بالضرورة أن ینظر إلى إیالئها األولویة على أنه خالفا  لهذه الشروط.
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 مواضیع إضافیة، خارج لبنات البناء
إلیها استندت التي البناء" "لبنات في تحدیدها تم التي للمواضیع وفقًا منهجیة بصورة المشاركین من أعاله المذكورة النتائج جمع تم                      وقد

  مشاورات المجتمع المدني.
وشبكات منظمات من المقدمة الخارجیة والتقاریر المفتوحة األسئلة على المشاركین ردود من اإلضافیة المواضیع من عدد ظهر ذلك،                    ومع

 المجتمع المدني. في ما یلي ملخص لهذه المواضیع اإلضافیة.
 
إلى كورونا فیروس لوباء االستجابات تؤدي قد أوًال، رئیسیان: شاغالن وُأثیر شاملة. بطریقة التمویل مسألة ردود عدة تناولت التمویل : -                    
في أنه المشاركون وأكد الصحیة. الطوارئ لحالة االستجابة أجل من والمشاریع الحالي التمویل من – اقتطاعات حتى أو - تخصیص                      إعادة
حّث و اإلنسان. حقوق على للحفاظ األجل الطویلة المشاریع تمویل حساب على تأتي أال یجب ، ضروریة الصحیة الرعایة استجابة أن                       حین
كثیر الحظ ثانیًا، الحالیة. المشاریع من توجیهه إعادة یتم أال و إضافیًا یكون أن یجب كورونا فیروس استجابة تمویل أن على                       المشاركون
سنوات ة لعدة بمشاریع االلتزام على المانحة الجهات وحثوا المداخالت. فعالیة یعوق والمتصلب األجل القصیر التمویل أن المشاركین                    من

 تكونومستدامة ومرنة لتمكین المجتمع المدني من التخطیط  للمستقبل وأیضًا االستجابة لتطور الظروف..
 

واجب مسألة أیضًا المشاركین من عدد أثار : الدولیة و الوطنیة الحكومیة غیر المنظمات موظفي تجاه الرعایة واجب -                   
تم حیث ، سوریا داخل المحتدم الصراع مناطق في المشاركون خاصة بصفة األولویة هذه حدد وقد الموظفین. تجاه                    الرعایة
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یتعلق ما في المسألة هذه آخرون مشاركون وأثار الخدمة. نهایة وتعویض الموظفین سالمة تجاه السیاسات على الضوء                   تسلیط
 بفیروس كورونا، مشیرین إلى أن سیاسات سالمة الموظفین لم تكن واضحة دائمًا.

 
ذاتها. والعملیة الرابع بروكسل مؤتمر استشارات بشأن وتوصیات رأي بیان المشاركین من عدد قدم الرابع: بروكسل مؤتمر -                  
عالیة مناقشات إلى الحاجة على خاصة بصفة التركیز مع المدني، المجتمع انخراط تعزیز على باإلجماع، التعلیقات، هذه                   وحثت
دوریة أو دائمة متابعة آلیة إنشاء المشاركین بعض اقترح السوري. المدني المجتمع وخاصة المدني، المجتمع تشمل                  المستوى

 لتتبع االلتزامات التي ُقطعت في مؤتمر بروكسل وتسهیل االنخراط بین الدول التي تقدم االلتزامات والمجتمع المدني.
 
اإلعالم لوسائل جدید دعم أو زیادة اقترحوا و اإلعالمي. االنخراط مسألة المشاركین من محدود عدد أثار : اإلعالم وسائل -                    
المشاركین بعض أشار كما االجتماعي. التواصل وسائل على واالنخراط رادیو محطات بصورة الالجئین أصوات /                 المستقلة
لتحسین اإلعالمیة األمیة محو على بتدریبات وأوصوا لألخبار كمصدر االجتماعیة اإلعالم وسائل على االعتماد زیادة                 إلى

 المشاركة النقدیة مع وسائل اإلعالم االجتماعیة.
 
هؤالء واقترح خاصًا. اهتمامًا تتطلب المنفجرة غیر الذخائر مشكلة خطورة أن المشاركین بعض الحظ : المنفجرة غیر الذخائر -                   

 المشاركون زیادة التوعیة حول الذخائر غیر المنفجرة وإزالتها.
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 التوصیات
 

 
عامة لمحة على للحصول أدناه البیاني الرسم إلى (انظر األولویة ذات الرئیسیة المواضیع حول المعلومات في المشاركون تشارك أن                     بعد
ُطلب المستقبل، في التطورات وآفاق الماضي العام خالل والتغییرات الجوار)، بلدان و سوریا في اختیارًا األكثر الرئیسیة المواضیع                    عن

 إلیهم تقدیم توصیات إلى المجتمع الدولي والجهات الفاعلة األخرى للمضي قُدمًا.

 
هذه نتائج أدناه الواردة األقسام ُتبّین المفتوحة. األسئلة على ردودًا قدموا ثم المتعددة، االختیارات قائمة من التوصیات أوًال المشاركون                     اختار
من جمعها تم التي الرئیسیة والمدخالت الخیارات، المتعددة األسئلة عن اختیارًا األكثر الخمس اإلجابات على الضوء تسلیط مع                    العملیة،
 الردود المفتوحة. وتشمل هذه التوصیات أیضًا الردود الجاهزة من التقاریر الستة و العشرین الخارجیة المقدمة من منظمات المجتمع المدني.

 دعم سبل العیش والتعافي االقتصادي الشامل:
  تم تحدید سبل العیش كموضوع ذي أولویة (من بین االستجابات األربع األكثر اختیارًا) داخل سوریا و في بلدان الجوار على حّد سواء.

  داخل سوریا

إنشاء أجل من التمویل على الحصول تیسیر إلى الملّحة الحاجة على الموضوع هذا بشأن الدولي المجتمع إلى المشاركین توصیات                     تركزت
17.8 حّث حین في التمویل، بتوفیر سوریا في المشاركین من %19 أوصى كما الشامل . للنمو المحلیة المبادرات في واالستثمار                    المشاریع،

 ٪ آخرون على  تعزیز المبادرات المحلیة التي تعزز النمو االقتصادي الشامل ، مؤكدین الحاجة إلى مبادرات النمو التي تقاد محلیًا.
التمویل توسیع إلى الملّحة الحاجة على الضوء المنظمات من عدد سّلط األولویات: هذه السوري المدني المجتمع من خارجیة تقاریر                     رددت
الفرص إلى أیضًا المشاركین من عدد أشار مفتوحة. أسئلة في الحجم ومتوسطة والصغیرة الصغر متناهیة للمشاریع منح أو قروض                     بهیئة

 

 
28 

 



 

مع العیش لكسب كبیرة فرصًا یوفر أن شأنه من القطاع هذا في االستثمار أن على الضوء سلطوا و الزراعي، القطاع من المقدمة                        المتاحة
 بعض االستثمارات اإلضافیة .

 
(565 أصل من 192) % 33.9 أشار سوریا في شاملة : توصیة بوصفها (الجندر) االجتماعي بالنوع المتعلقة القضایا إلى أشیر                     وقد
المخصصة والتدریبات النساء، حصة بین االستجابات تنّوعت االقتصادي. والنمو العیش سبل عن إجاباتهم في الموضوع هذا إلى                   تحدیدًا
الدعم و األغذیة، وإنتاج والتجمیل كالخیاطة االقتصادي النشاط مجاالت في تحدیدًا) األرامل النساء بعضها (ذكر التحدید وجه على                    للنساء

 المالي للمرأة بهیئة ائتمانات متناهیة الصغر.  كما أشیر إلى تمكین المرأة باعتباره مرتبطًا ارتباطًا وثیقًا بمشاریع صغیرة لتولید الدخل.
 
بعض وأوصى والتوظیف . البرامج هذه بین الربط وتسهیل التعلیم أو المهارات خلق في االستثمار ضرورة على المشاركین من %10                     ركز
تضّمنت العمل. لسوق استعدادهن لزیادة للنساء واإلداري التقني التدریب ذلك في بما العیش، سبل لدعم محددة تدریب بأنواع                    المشاركین
ترتبط التي التعلیم برامج وتحّث ، بالتعلیم العیش سبل قضیة تربط التي التوصیات عشرات أیضًا سوریة منظمات من خارجیة                     تقاریر
 صراحًة بالتوظیف والتدریب المهني على ضمان أن یكون لدى القوى العاملة السوریة المهارات الالزمة لالستفادة من فرص كسب الرزق.

 
من %14 اختار العیش: وسبل االقتصادي النشاط تعترض التي الحكومیة أو المؤسساتیة الحواجز إزالة آخرون مشاركون                  واقترح
المشاریع. إنشاء أو التوظیف دون تحول التي التنظیمیة العقبات من الحد %9.7 اختار فیما رئیسة، كتوصیة الفساد مكافحة                    المشاركین
من نهائي جزء أوصى العیش . وسبل العدالة متاحیة في المتمثل األولویة ذي الموضوع بین الروابط على الضوء النتیجة هذه                     تسّلط
مؤسسات ذلك في (بما والمؤسساتیة المادیة التحتیة البنیة من كل في االستثمار إلى الحاجة إلى مشیرین ،" سوریا بـ"بناء                     المشاركین

 بیروقراطیة غیر فاسدة و فعالة) بغیة تسهیل التعافي االقتصادي.

 بلدان الجوار:

األزمة من المتضّررین و الالجئین لدعم ذاتها التوصیات من عدد تقدیم وتم علیا، أولویة أیضًا العیش سبل دعم شكل الجوار، بلدان                       في
% 42.7 وشددت العیش: سبل دعم في أساسیًا باعتباره الشاملة التوصیات في (الجندر) االجتماعي النوع تحدید تم أخرى، مرة                     السوریة.
المرأة بتخصیص كذلك المشاركون وأوصى (الجندر). االجتماعي النوع قضایا من غیرها أو والفتیات المرأة تمكین على الردود                   من
متناهیة ائتمانات بهیئة للمرأة المالي والدعم التحدید، وجه على للنساء تدریبیة دورات أو اإلیجابیة، اإلجراءات من غیرها أو                    بحصص

 الصغر.
 
العیش . سبل لدعم رئیسیة كتوصیات ا للجمیع المهارات وخلق التمویل على الحصول أیضًا الجوار بلدان من المشاركون أولى عام،                     بشكل
من عدد أیضًا وأوصى المهارات. إنشاء بدعم % 11.7 أوصى فیما التمویل على الحصول بتیسیر المشاركین من %13.8                    أوصى
التحدید وجه على العمل أثناء والتدریب للنساء التدریب و عام بشكل األولویة بإعطاء ه الموضوع حول المفتوحة األسئلة في                      المشاركین
الشباب عیش سبل مشاریع بین الربط أخرى مرة المفتوحة األسئلة في المشاركون أبرز قد و العیش. سبل لدعم أساسیة بوصفها                      األولویة

 وحمایة الشباب.
 

ولبنان واألردن تركیا من المنظمات من عدد حّث فقد سواء. حد على المهارات وخلق التمویل بشأن النتائج هذه الخارجیة التقاریر                      أّیدت
وأشارت المشاریع. إنشاء لدعم المؤاتیة التمویل ترتیبات من وغیرها المنح سیما ال و العیش، سبل أجل من األموال استثمار زیادة                      على
ذوي األشخاص إدماج یدعم أن یمكن لالجئین المخصص الصغر- المتناهي التمویل ذلك في بما - التمویل توفیر أن إلى المنظمات                      بعض
في بما المهارات، على التدریب تنوع أهمیة الخارجیة التقاریر أكدت كما الحمایة . أهداف دعم وبذلك العمل، سوق في الخاصة                     االحتیاجات

 ذلك التدریب الموّجه للشباب والعّمال المسنین والنساء واألشخاص ذوي احتیاجات خاصة، في دعم سبل العیش.
 
. سوریا داخل الموجودین أولئك من أكثر وتنظیمه العمل سوق متاحیة بقضایا ومبررة مفهومة مخاوف الجوار بلدان في المشاركون                     أبدا
األمان شبكات استهداف إلى الحاجة إلى %10.3 أشار بینما المحلیة" والمجتمعات لالجئین العمل سوق "متاحیة مسألة %16.1                   اختار
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التي التنظیمیة العقبات بتقلیص المشاركین من %9.8 وأوصى المضیفة. والمجتمعات الالجئین من كل الحتیاجات لالستجابة                 االجتماعي
 تعترض التوظیف و/أو إنشاء المشاریع.

 
المضیفة الحكومات على بالضغط الدولي المجتمع یقوم بأن خاصة، بصفة وأوصت، بالتفصیل، الشواغل هذه الخارجیة التقاریر                  تناولت
على أیضًا المنظمات حثت كما . معینین عمل بأرباب إلزامهم دون من لالجئین القانوني بالتوظیف ْ للسماح مرنة عمل تصاریح                      لتنفیذ
تصّدي ظل في اقتصادیة كارثة وقوع لمنع سیما ال - سواء حّد على المضیفة والمجتمعات لالجئین - االجتماعي األمان شبكات                      توسیع

 المجتمعات لفیروس كورونا واالغالقات ذات الصلة.
 
في المضیف المجتمع وأعضاء الالجئین شمل إلى األساسیة الحاجة وتكرارًا مرارًا المفتوحة األسئلة على والردود الخارجیة التقاریر                   أكدت
تطویر المشاركین بعض واقترح التماسك. وزیادة المجتمعیة التوترات حدة وتخفیف التدخل فعالیة لزیادة العیش بسبل متعلقة مداخالت                   أیة

 الصناعات المحلیة واالنفتاح على األسواق التصدیریة كاستراتیجیات من شأنها دعم التنمیة االقتصادیة الشاملة.

 الصحة

  داخل سوریا

٪16.8) سوریا في الصحیة الرعایة لمرافق والمادي المالي الدعم توفیر على الدولي المجتمع یركز بأن سوریا داخل المشاركون                     أوصى
الصحیة. للرعایة المادیة التحتیة للبنى الكلي شبه الدمار بسبب الغربي ، الشمال في خاص بشكل ومشددة شائعة التوصیة كانت ذلك).                     ذكروا
التجهیزات وتوفیر الصحیة للرعایة التحتیة للبنیة المادي التأهیل إعادة مقترحة الدعوة، تلك الخارجیة والتقاریر المفتوحة الردود رّددت                   وقد
قصف وقف أن إلى الخارجیة التقاریر و المفتوحة الردود أشارت الشخصیة. الحمایة ومعدات االصطناعي التنفس أجهزة ذلك في بما                     الطبیة

 المستشفیات هو مطلب مسبق للحصول على رعایة صحیة فعالة  و أوصت بضغط دولي على هذا الموضوع.

حقوق على كذلك ركزوا بل صحیة، مواضیع على تركیزهم یقتصر لم و الصحیة ، الرعایة مهن قدرات بناء المشاركین من %11.1                      اقترح
بناء إجراءات من وغیرها الطبي المجال في العاملین تبادل خالل من الخبرات بتعزیز %10.6 أوصى كما الالجئین. و داخلیًا                     المهجرین

 المهارات.

الرعایة تكالیف الصحیة/خفض الرعایة إعانات توفیر خالل من الصحیة الرعایة على الحصول فرص زیادة على المشاركون ركز                   كما
ووزارة المانحة الجهات بین مشتركة مبادرة المفتوحة الردود واقترحت .(%9) اإلحالة أنظمة تحسین خالل ومن (%10.5)                  الصحیة

 الصحة بغیة زیادة الرعایة الصحیة الشاملة.

النساء شبكات تفعیل االقتراحات تضمنت الصحیة: النتائج و المرأة دور بین التقاطع أوجه على الضوء المفتوحة الردود من عدد                     سلط
الكافي الدخل وضمان والفتیات، للنساء خصیصا والتدریب الصحیة، المراكز ودعم كورونا، فیروس من الوقایة حول الوعي                  لزیادة

 للعامالت في مجال الصحة.

فیروس عن الناجمة اإلغالقات ظل في وخاصة العقلیة ، الصحیة الرعایة متاحیة نطاق بتوسیع الخارجیة التقاریر من عدد أوصى                    كما
 كورونا والضغط االقتصادي المرتبط بها، ومخاطر العنف األسري.

 بلدان الجوار

من %16.2 أوصى . األولویات من مختلف ترتیب وفق كان وإن الصحیة، الرعایة لتحسین مماثلة توصیات الجوار بلدان                    قدمت
المتأثرة المناطق في فقط لیس تحسینات إلى بحاجة المرافق هذه أن إلى یشیر ما الطبیة، للمرافق والمادي المالي الدعم بتوفیر                      المشاركین

 بالصراع، بل أیضًا في البلدان المحیطة بها.
هذه الخارجیة التقاریر وأكدت ضعف  ًا. األكثر أجل من الصحیة الرعایة تكالیف خفض أو الصحیة الرعایة إعانات بتقدیم %11.2                    أوصى

  األولویات، وناشدت االستثمار في المرافق والمساعدة المالیة لدعم نظام الرعایة الصحیة.

 

 
30 

 



 

 
التقاریر مع یتوافق وهذا داخلیًا. والمهجرین الالجئین حقوق بشأن الصحیة الرعایة مجال في العاملین قدرات بناء %11.2 اختار                    كما
في الالجئین حقوق حول - أنفسهم والالجئین - الصحیة الرعایة مجال في العاملین بین الوعي بزیادة منها الكثیر أوصى التي                      الخارجیة

 الحصول على الرعایة الصحیة.

العقلیة. الصحیة الرعایة ویؤمن الجودة عالي اجتماعي نفسي دعم توفیر ویمّول الدولي المجتمع یدعم بأن المشاركین من %9.9                    أوصى
اإلنترنت عبر العقلیة الصحة متاحیةالرعایة نطاق بتوسیع كثیرون أوصى و األولویة، هذه المفتوحة الردود و الخارجیة التقاریر                   كررت
بند تحت تكرارًا األكثر الموضوع هو هذا كان كورونا، فیروس استجابة عن النظر وبصرف عام. بشكل المجال هذا في االستثمار                      وزیادة

 الصحة في التقاریر الخارجیة.

 وأخیرًا، أوصى 9.3 % من المشاركین بتحسین نظم اإلحالة لزیادة فرص حصول الالجئین/المهجرین داخلیًا على خدمات الرعایة الصحیة.

نشر في المرأة دور المشاركین من الكثیر وأبرز المفتوحة. االستجابات في االجتماعي التماسك و النساء تمكین مع روابط اقتراح وتم                      كما
على المضیفة والمجتمعات الالجئین تشمل أن ینبغي الخدمات أن المشاركون وأكد كورونا، فیروس من التوعیة وخاصة الصحیة،                   المعلومة

 حّد سواء . تم إیالء اقتراح التعاون بین المانحین و وزارات الصحة لتحسین شمولیة الرعایة الصحیة األولویة، في ردود من بلدان الجوار .

 احتیاجات األطفال: التعلیم وحمایة الطفل
%15.4 (اختار عالیة أولویة ذات كموضوعات والحمایة التعلیم في األطفال احتیاجات الجوار وبلدان سوریا داخل من المشاركون                   حدد

 هذا الموضوع من داخل سوریا  في حین اختاره 19.1% من بلدان الجوار).

  داخل سوریا

- التعلیم في الحمایة وعناصر - التعلیم في االستثمار من مختلفة أشكال إلى الملّحة الحاجة على الموضوع بهذا المتعلقة التوصیات                      ركزت
أوصى و المعلمین. قدرات بناء خالل من ذلك في بما آمنة ، تعلیمیة بیئة بخلق المشاركین من %15.4 أوصى األطفال. احتیاجات                      لتلبیة
نقدیة بمساعدات آخرون % 11.7 وأوصى . والرواتب المعلمین وتدریب والمرافق المعدات صعید على تحسینات بإجراء آخرون ٪12.5                  

 ألسر األطفال في سن الدراسة لحمایة األطفال من االندماج  المبكر في القوى العاملة .
 
لتحسین المرافق و المعلمین تدریب و الرسمیة االمتحانات في االستثمار على منها الكثیر فحّث األولویات: هذه الخارجیة التقاریر أكدت                     كما
قبل من التجنید أو المبكر، الزواج أو األطفال، عمالة یواجهون الذین لألطفال وكحمایة ف، بالتوظیف الروابط وزیادة التعلیم                    نوعیة
اإلنترنت ومتاحیة الذكیة األجهزة توفیر ذلك في بما - بعد عن التعلم في االستثمار إلى الحاجة تقاریر عدة وأكدت المسلحة.                      الجماعات

 للطالب الذین یفتقرون إلیها – استجابة لإلغالقات الناجمة عن جائحة فیروس كورونا.
. 
 

 و أكدت الكثیر من اإلجابات المفتوحة أهمیة دعم مشاریع محددة في مجال تعزیز فرص حصول النساء والفتیات على التعلیم.
 
النفسیة الخدمات وجودة توافر بتحسین % 10.2 أوصى : التعلیم مجال في كلي بشكل األطفال دعم ضرورة إلى آخرون مشاركون                      أشار
القائمین أو واألسر المدرسة بین الصالت تعزیز ضرورة إلى المفتوحة األسئلة عن متعددة إجابات تشیر و بالتعلیم . یتصل ما في                      االجتماعیة
زواج لمنع التوعیة وزیادة عام، بشكل التعلیم في الحمایة على التركیز بزیادة آخرون وأوصى والسلیمة. اآلمنة األسرة بیئة ودعم                     بالرعایة،

  األطفال وعمالتهم على وجه التحدید
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 بلدان الجوار

تعلیم على األطفال حصول تواجه التي المستمرة التحدیات على التغلب إلى الدولیة والمجتمعات الحكومات تدعو التي التوصیات                   تشابهت
العلیا األولویة أعطیت و األهمیة. من مًا نوعا مختلف ترتیب بحسب ولكن ، سوریا في وردت التي بتلك وحمایتهم، سالمتهم وتعزیز                        جید
التقاریر وتسّلط المشاركین. من ٪15.3 إلیه أشار ما بحسب المعلمین، قدرات بناء خالل من ذلك في بما اآلمنة ، التعلم بیئات لخلق                       أیضا
ذلك في بما األجانب، وكراهیة التنّمر من یعانون األطفال من الكثیر أن إلى المشاركون أشار إذ المسألة هذه تفاصیل على الضوء                       الخارجیة
تؤدي - وتركیة واألردن لبنان في الثانیة النوبة نظام ذلك في بما - التعلیم في الالجئین األطفال إلدراج الحالیة النظم وأن المعلمین، قبل                         من
خارجیة. تقاریر إلیه أشارت ما التعلی  م، إطار في للحمایة األولویة إعطاء ضرورة المفتوحة الردود من عدد أكد أقل. جودة ذي تعلیم                       إلى

 وأوصى بعض المشاركین بإنشاء مراكز لحمایة الطفل في مراكز التعلیم لإلشارة إلى األسباب الجذریة لتهدیدات الحمایة و االستجابة لها.
 
األطفال عمالة معدالت ارتفاع المشاركون الحظ األطفال . عمالة لمنع النقدیة المساعدة تقدیم في ( ٪12.1) أولویة أعلى ثاني                    تتمثل

 وزواجهم، كما أوصوا بتوعیة األهل وزیادة البرامج النقدیة القائمة لجعل التعلیم ممكنًا.
 
التعلیم ربط أهمیة إلى أخرى مرة یشیر ما وتحسینها، بالتعلیم المتصلة االجتماعیة النفسیة الخدمات بتوسیع المشاركین من %10.7                    أوصى
العمل. العیش/فرص وسبل التعلیم بین الروابط بتعزیز المشاركین من % 10.5 أوصى أخرى: بروابط توصیات تقدیم تم كما                    بالحمایة.
تكون أن ینبغي أنه إلى ممشیرًة الروابط، هذه لخلق البرامج من وغیرها المهني التدریب برامج توسیع الخارجیة التقاریر من الكثیر                      اقترح

 هذه المشاریع متاحة لكل من المجتمعات المحلیة المضیفة و الالجئین.
 
اقترحت المعلمین. أجور زیادة ذلك في بما والمرافق، والموظفین المعدات في االستثمار بزیادة المشاركین من %9.8 أوصى                   وأخیرًا،
لألطفال، التعلیم متاحیة نسبة رفع بغیة الالجئون فیها یعیش التي المواقع إلى أقرب مدارس كبناء واقعیة أكثر تحسینات المفتوحة                     اإلجابات

 وال سیما الفتیات.

 الحمایة

  داخل سوریا

داخل الحمایة مجال في التوصیات أهم بوصفها األولویة، العنف من والحمایة البدنیة السالمة قضایا المشاركون یولي أن المفاجئ من                     لیس
واألعمال العشوائي العنف من كل بمنع إضافیون ٪12.3 أوصى حین في واألمن الجسدیة السالمة بضمان %14 أوصى :                    سوریا
العسكریة العملیات لوقف دولي لضغط محددة طلبات مع توازیًا التوصیات هذه الخارجیة المدخالت دعمت وقد المستهدفة .                  االنتقامیة
المتحدة لألمم العام األمین لدعوة واالستجابة ،2254 المتحدة األمم بقرار االلتزام على الكیانات هذه وحّث والسوریة، الروسیة                   الحكومیة

 لوقف إطالق نار شامل خالل وباء كورونا.
  
المنظمات من عدد یحّث بحیث التوصیة هذه الخارجیة التقاریر وتعزز التنقل . حریة أجل من بالضغط المشاركین من %11.4 أوصى                     كما
المساعدة بتجدید السرعة وجه على أوصت أیضًا التقاریر هذه الحركة . على كورونا وباء بقیود اإلنسانیة األنشطة عرقلة عدم وجوب                     على

 عبر الحدود بما في ذلك من خالل معبر الیعربیة وإعادة تفویض قرار مجلس األمن الدولي 2504.
 
أو األساسیة الخدمات بتوفیر أوصوا % 11.4 تمییزي : غیر أساس على الخدمات على الحصول إمكانیة بتحسین المشاركون                   أوصى
الخدمات إلى التحدید، وجه على تمییز دون من الوصول بضمان أخرى % 8.8 نسبة أوصت حین في المتضررین، للسكان                     المساعدة

 األساسیة.
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خالل من والتمكین اإلنترنت، عبر والتعلیم والتدریب المرأة، تمكین توصیات مع للغایة متنوعة الردود كانت المفتوحة، األسئلة ضمن                    من
تقاریر قدمت علیه. والحفاظ السالم وضمان اإلنسان وحقوق البدنیة السالمة قضایا المشاركین من أقل عدد ذكر الالئق. العمل                    تأمین
وقیام المختفین، عائالت وخاصة السوریین، والمواطنین المتحدة األمم هیئات مع المعلومات تبادل بشأن متعددة محددة توصیات                  خارجیة

 اللجنة الدولیة للصلیب األحمر برصد أماكن االحتجاز والتحقیق والمالحقة القضائیة في جرائم الحرب وغیرها من التوصیات.

 بلدان الجوار

من الرغم على ،٪11.4 ونسبتهم أیض  ًا، عالیة كأولویة واألمن البدنیة السالمة بضمان أوصوا الجوار بلدان في المشاركین أن المذهل                     من
على اللجوء بلدان في الالجئین تواجه التي المادیة المخاطر التوصیة هذه تعكس أراضیها. على نزاعات تشهد ال المجاورة البلدان هذه                      أن
النوع أساس على القائم والعنف الجنسي والعنف التجّول وحظر األجانب كراهیة بدافع والعنف اإلخالء عملیات ذلك في بما السالمة،                     صعید
المفتوحة اإلجابات من الكثیر أكدت التنقل. و الحركة حریة بضمان المشاركین من إضافیة %10.3 أوصى المنزلي. والعنف                   االجتماعي
بفیروس المتعلقة اإلقفال إلجراءات التمییزي التطبیق ذلك في بما ة، والتمییز العنف من لالجئین فعالة بحمایة الحكومات قیام                    ضرورة

 كورونا.
 
أكدته الذي األمر المتضررین ، للسكان أخرى ومساعدات األساسیة الخدمات بتوفیر الجوار بلدان من المشاركین من %11.6                  أوصى
تقدیم نطاق توسیع أو بإنشاء الخارجیة التقاریر من الكثیر أوصى معًا. المضیفة والمجتمعات الالجئین تشمل أن على الخارجیة،                    التقاریر

 المساعدة النقدیة في حاالت الطوارئ والحمایة لجمیع األفراد الضعیفین .
 

أخرى نسبة وأوصت المخّیمات). ظروف (وتحسین والسكن التدریب التعلیم/اللغة/فرص أیضًا المشاركون اقترح مفتوحة، توصیات                وفي
توصیات كثیرة خارجیة تقاریر حددت كما قانونیة . وثائق أو قانوني وضع على الحصول دون تحول التي العقبات بمواجهة % 10.3                      بنسبة

  لتوسیع نطاق متاحیة اإلقامة القانونیة وغیرها من الوثائق المدنیة.
 

موصیًة النقطة، هذه كثیرة خارجیة تقاریر تناولت كما (الجندر) . االجتماعي النوع على القائم العنف بمنع % 9.8 أوصى                    وأخیرا،
مواجهة في وخاصة المنزلي والعنف االجتماعي النوع أساس على القائم والعنف الجنسي العنف لمنع المداخالت من متنوعة                   بمجموعة
الحركة على المفروضة القیود أثناء والفتیات النساء تواجهها التي الحمایة مخاطر زیادة الردود هذه أبرزت وقد كورونا. فیروس                    إغالقات

 وانخفاض فرص الحصول على الخدمات االجتماعیة.
 

 دعم متاحیة العدالة ومكافحة اإلفالت من العقاب في سوریا  والمنطقة:

 داخل سوریا :

تّم أنه من الرغم على ، سوریا داخل المشاركین قبل من قصوى كأولویة سوریا في العقاب من اإلفالت ومكافحة العدالة متاحیة اختیار                        تم
دولیة قانونیة أدوات مع سوریا باالنخراط داخل المشاركون أوصى الجوار. بلدان في أولویة ذي كموضوع تواترًا أكثر بشكل الحمایة                    اختیار
القانونیة، والحمایة للعدالة األساسي اإلطار بوصفه الدولي القانون إقرار إلى بالدعوة %15.7 أوصى العدالة : متاحیة لدعم رئیسیة                   كخطوة

 في حین أوصى 13.6 % بدعم المالحقة الجنائیة من خالل  المحاكم الدولیة باستخدام  آلیة  IIIM  أو اآللیات ذات الصلة.
التقاریر أكدت واالنتهاكات. الجرائم حول األدلة وجمع أرشفة لمبادرات الدولي المجتمع بدعم المشاركین من %12.7 كذلك                  أوصى
الطبیة. والمرافق المدارس على الهجمات التحدید، وجه على ذلك، في بما الدولیة، الجرائم عن الفاعلة الجهات مساءلة ضرورة                    الخارجیة
من اإلفالت مكافحة أجل من مقاضاتها و/أو بإبعادها أوصي معینة فاعلة جهات بتحدید كثیرة مفتوحة ردود قامت ذلك، إلى                     باإلضافة

 العقاب وضمان متاحیة العدالة.
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المواطنین قدرة لزیادة توعیة حمالت بإجراء التحدید وجه على أوصوا كما ، كفاءة أكثر قضائي نظام دعم المشاركین من %12.3                      واقترح
 على الدفاع عن حقوق اإلنسان الخاصة بهم وحقوق السكن واألرض والملكیة  (%10.2).

العنف بشأن تحدیدًا التوعیة بحمالت المشاركین من الكثیر أوصى المفتوحة: الردود في التوصیات هذه بین الروابط على الضوء تسلیط                     تم
المشورة وخدمات القانوني التثقیف وتوفیر العنف)، هذا من التحرر في (والحق المنزلي والعنف (الجنساني) االجتماعي النوع أساس                   على
جزئیًا یتحقق أن التوصیات مجمل اقترحت إلیها. الوصول لتیسیر المدني العمل في المرأة وإدماج الخدمات هذه إلى الوصول نطاق                     لتوسیع

 نظام قضائي یتسم بالكفاءة والفعالیة عن طریق زیادة الوعي بالحقوق وسبل االنتصاف القانونیة.
 
، الموضوع هذا إطار في األحیان من كثیر في والجندر النساء المفتوحة والردود الخارجیة التقاریر ذكرت أعاله، المذكور من یتضح                      كما
بحقوق واالعتراف الجنسین، بین المساواة لتعزیز - 2011 قبل كانت التي تلك ذلك في بما - القانونیة البنى تشكیل إعادة بدعم                       موصیًة
العقاب من اإلفالت من الحد أن إلى الخارجیة التقاریر تشیر كما العدالة . إلى الوصول دون تحول التي الجنسانیة الحواجز من والحد                       الملكیة،
على الشهادات لتقدیم النساء أجل من آلیات یشمل أن یجب االجتماعي، النوع أساس على العنف و الجنسي العنف ذلك في بما الجرائم،                        على
سیما ال ،HLP والملكیة واألرض السكن حقوق في العدالة متاحیة ضمان على كلیًا تركیزًا الخارجیة التقاریر بعض وركزت                    تجاربهن.

 بالنسبة إلى النساء ؛ و یمكن االطالع على توصیات محددة وافرة ضمن ذلك.

 في بلدان الجوار

أن إال القصوى، األولویة ذات المواضیع بین من بوصفها العدالة متاحیة حددوا الجوار بلدان من المشاركین من أقل عددًا أن من الرغم                        على
آلیات مع االنخراط على التركیز تم : سوریا داخل من الواردة التوصیات مع وثیق نحو على تتفق الجوار بلدان من مقدمة محددة                         توصیات
، الجرائم توثیق و األدلة جمع بدعم %13.4 أوصى حین في للعدالة، كإطار الدولي القانون تأیید إلى بالدعوة %14 أوصى الدولیة ،                       العدالة

. IIIM  فیما أوصى 12٪ آخرین  على وجه التحدید  بالمقاضاة عن طریق المحاكم الدولیة بما فیها اآللیة الدولیة  
 
11.2) إلیها والوصول بحقوقهم األفراد معرفة لزیادة الوعي تعزیز حمالت باستخدام السوریین المشاركین توصیات المشاركون ردد                 كما

 %). في الردود المفتوحة ، ذكر عدد من المشاركین تقدیم المشورة وخدمات التثقیف القانوني وحمالت التوعیة.
 
من نسبة بلغت و العدالة، متاحیة ضمان في حاسمًا بصفته القانوني النظام في الفساد بمحاربة أخیرًا الجوار بلدان من المشاركون                      أوصى

 أوصوا بهذه الخطوة  %10.7 .
بمتاحیة یتعلق ما في الجنسانیة القضایا من الكثیر الجوار بلدان في المشاركون أثار ، سوریا داخل من المفتوحة الردود في الحال هي كما                         و
التحرر حقوق شمل ضرورة على الضوء تسلیط عن فضًال المتاحیة، یعزز بصفته المدني العمل في المرأة بإدراج كثیرون وأوصى                     العدالة.

 من العنف القائم على النوع االجتماعي في حمالت التوعیة.

 التماسك االجتماعي داخل سوریا : األولویات واالحتیاجات في ضوء المستقبل

  داخل سوریا

الحوار بدعم %12.7 أوصى و . محلیة بقیادة االجتماعي التماسك جهود تكون أن إلى الحاجة سوریا داخل المشاركین توصیات                     أبرزت
و المحلي، المجتمع صمود ومتطلبات المدني الحّیز بتعزیز %9.2 أوصى حین في الثقة، بناء ومبادرات المحلیة المجتمعات بین                    المحلي
التوصیات، هذه إطار في و المضیفة. والمجتمعات /العائدین داخلیًا المهجرین بین الثقة وبناء المحلي الحوار بتشجیع آخرون ٪8.5                    أوصى
في والشباب المرأة دور بدعم %11.5 أوصى فیما االجتماعي: التماسك بناء في محددة فاعلة جهات دور على الضوء المشاركون                     سلط

 الحوار بین المجتمعات المحلیة .
 
في والمرأة الشباب دور في االستثمار حث وخاصة المحلیة السالم مبادرات بدعم وأوصت التركیز، هذا المفتوحة االستجابات                   عززت
بتمكین المفتوح االجتماعي التماسك حول توصیاتهم تقریبًا المشاركین ( ٪29.7) ثلث ربط السالم. وصنع القوانین، ووضع                  السیاسة،
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آلیات إلى الحاجة الخارجیة التقاریر أبرزت المحلیة . المجتمعات بین والحوار القوانین، ووضع السیاسة، في المرأة بانخراط سیما ال                    المرأة،
 العدالة االنتقالیة لبناء التماسك االجتماعي.

 
في بما المالیة المعونة على للحصول التأهل نطاق وتوسیع االستثمار بزیادة المشاركون أوصى المحلیة، الجهود على التركیز هذا جانب                     إلى
االجتماعیة، التوترات في االقتصادیة العوامل المفتوحة اإلجابات عكست كما .(%8.4) االقتصادي الضغط من للحد النقدیة المساعدة                  ذلك

 وأوصت بتعزیز االستقرار االقتصادي وفرص العمل لتخفیف حدة التوترات.

 بلدان الجوار

دور وخاصة المحلیة، األصوات أهمیة على الجوار بلدان من الواردة التوصیات تركزت ، سوریا داخل من الواردة التوصیات غرار                     على
أوصوا % 9.4 أن حین في والثقة، المحلیة المجتمعات بین الحوار لتعزیز المحلیة المبادرات بدعم %11 أوصى والشباب.                    المرأة
النساء دور بدعم %9.8 أوصى أخرى جهة من المضیفة. والمجتمعات داخلیًا/الالجئین المهجرین بین الثقة زیادة تستهدف مماثلة                   بمبادرات

 والشباب في حوار المجتمعات المحلیة.
٪8.1 أوصى حین في المجتمعات ، جمیع إلى المالیة المساعدات بزیادة االقتصادیة الضغوط من بالحد المشاركین من %9.6                   أوصى
الرابط على الضوء النتائج هذه تسلط المدنیة. التحتیة والبنیة والعدالة العمل سوق إلى الوصول في المحلیة المجتمعات بین التمییز                     بمكافحة
تشیر التي التقاریر أن من الرغم على الخارجیة: التقاریر في الرابط هذا یتكرر . االقتصادیة/المنافسة والضغوط االجتماعي التماسك                    بین
الشامل والضغط التوتر بتخفیف یوصي المنظمات من الكثیر أن إال األخرى، المواضیع إلى تشیر التي تلك من أقل االجتماعي التماسك                      إلى

 من خالل توفیر الدعم االقتصادي، بما في ذلك المساعدة النقدیة، على أساس مواطن الضعف ومن دون قید على الجنسیة.
 
كما النمطیة. الالجئین صور و السلبیة للصور للتصدي اجتماعیة إعالمیة حمالت أو إعالمیة حمالت تطویر خارجیة تقاریر اقترحت                    كما
ذلك في (بما المحلیة المجتمعات مختلف من لألفراد یمكن حیث الثقافة" "بیوت مثل مشتركة مادیة مساحات إنشاء المنظمات بعض                     اقترحت
األجل الطویلة االجتماعي التماسك برمجة في باالستثمار التقاریر هذه أوصت وأخیرًا، یتفاعلوا. أن السوریین) غیر والمهاجرین                  الالجئین

 (عوضًا عن البرمجة لمرة واحدة).

  تقییم الحّیز المدني في سوریا

  داخل سوریا

االستجابات شجعت كما .(٪15.6) المدني المجتمع منظمات قدرات ب  بناء سوریا داخل من المدني الحّیز بشأن توصیة أهم                   اتسمت
و المدني )، الحیز و المرأة تمكین بین الصلة إلى أشارت المفتوحة الردود من % 20) المدني العمل في المنخرطة المرأة دعم على                        المفتوحة
ولكن الموضوع، هذا الخارجیة التقاریر من نسبیًا قلیل عدد تناول المدنیة. والمشاركة الدیمقراطیة تعزیز و المدني، للمجتمع تدریبیة                    برامج
في التدریب عن فضًال تطویرها، و المحلیة الخبرات من لالستفادة المحلیة الصفة إضفاء جهود بتعزیز أوصت تناولته التي التقاریر                     تلك

 مجال الدیمقراطیة والمواطنة والسالم المدني لتشجیع المشاركة.
 
%13.9 أوصى متزاید . مدني حّیز إلیجاد السلطات مع القدرات وبناء المباشرة الدعوة على كثیرة أخرى توصیات ركزت ذلك،                    مع
موضوع حول السلطات إلى تسلیمها یتم التي القدرات ببناء أوصوا %11 المدنیة. الحریات بشأن الدولي المجتمع قبل من المباشرة                     بالدعوة
المفتوحة اإلجابات أوصت كما السلطات. من والمساءلة الشفافیة بزیادة الدولي المجتمع یطالب بأن %10.5 أوصى التشاركیة.                  الدیمقراطیة
المحلیة ذلك في بما السلطات، على المباشر بالضغط أیضًا اإلجابات هذه وأوصت الكالم. حریة بیئة وخلق المدنیة الفاعلة الجهات                     بحمایة

 بحسب المنطقة الجغرافیة، لتوفیر السالمة للجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
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 بلدان الجوار

على : سوریا داخل من قدمت التي للتوصیات للنظر الفت بشكل مشابهة الموضوع هذا بشأن الجوار بلدان من الواردة التوصیات                      كانت
المجتمع منظمات قدرات ببناء العلیا األولویة تمثلت و . یتغیر لم ترتیبها حتى و حالها على التوصیات بقیت لكن النسب، اختالف من                        الرغم
10.5) السلطات و المدني المجتمع بین الروابط تعزیز و ،(٪12.5) المدنیة للحریات الدعوة تلیها ،(٪15.1) المحلیة المبادرات و                    المدني
الشفافیة من بمزید الدولي المجتمع بمطالبة آخرون %9.9 أوصى و ،(%9.9) التشاركیة الدیمقراطیة حول السلطات قدرات بناء ،(%                  

 والمساءلة من جانب السلطات.
 

قلقًا المشاركون أبدا متشابهة: المدني الحّیز لها یتعرض التي التهدیدات إلى النظرة أن إلى الجوار بلدان و سوریا بین االتساق هذا                       یشیر
 بشأن قدرة الجهات الفاعلة المحلیة على المطالبة بالحّیز المدني ، إال أنهم كانوا أكثر قلقًا إزاء الجهود التي تبذلها السلطات للحد من الحّیز.

والقیود اإلقفال مواجهة في المدني الحّیز على الحفاظ أجل من المحلي، المدني المجتمع مع ثیق وثیق بتعاوٍن الخارجیة، التقاریر                     أوصت
ومدعومة مستعدة المحلیة الفاعلة الجهات تكن لم إذا المدنیة الحریات لتقویض استخدامها یمكن هذه أن إلى الفتین كورونا، بفیروس                     المتعلقة

 للمقاومة.

 التهجیر وإعادة التوطین والعودة

  داخل سوریا

المشاركین من % 17.7 أوصى القسریة. العودة منع على كبیر بشكل الموضوع هذا حول سوریا داخل المشاركین توصیات                    ركزت
في . التوصیة، هذه المشاركین من الكثیر القسریة كرر العودة لمنع المضیفة البلدان على الدبلوماسي الضغط بممارسة الدولي                   المجتمع
یجب شروط كلها سوریا في اإلنسان حقوق قوانین تطبیق و السیاسي الحل و السالم أّن معلنین ، الخارجیة التقاریر و المفتوحة                       اإلجابات
السوریة الحكومة ظل في العودة عملیات تتم أن ینبغي ال أنه ذكروا إذ ة، وصراحًة مباشر أكثر المشاركین بعض كان و العودة . تسبق                         أن

 الحالیة.
 
أوصى . العائدی  ن أوضاع وبالتحدید سوریا داخل األوضاع بشأن المعلومات وتبادل الرصد نطاق بتوسیع المشاركین من الكثیر أوصى                    كما
الالجئین حقوق و/أو سوریا إلى العودة مخاطر حول التوعیة بحمالت ٪10.5 أوصى حین في وسالمتهم، العائدین حمایة بمراقبة %14.8                   
المتحدة لألمم العلیا المفوضیة وضعتها التي الحمایة عتبات على للعودة تقییم أي یستند بأن الخارجیة التقاریر أوصت داخلیًا.                    والمهجرین

 لشؤون الالجئین.
 
٪14.6 :أوصى ألوانها السابقة العودة في تسهم أن یمكن التي السلبیة والجذب الدفع عوامل مكافحة على الدولي المجتمع المشاركون                     حّث
من التي سوریا في التشریعات ضد الدعوة إلى الحاجة ٪11.1 ذكر حین في اللجوء بلدان في المدنیة الوثائق على الحصول حقوق                       بضمان
10 القانون بإلغاء الخارجیة و المفتوحة االستجابات أوصت الدیموغرافیة. الهندسة تسهل أو العودة على مباشر غیر بشكل تجبر أن                     شأنها

 والمراسیم المختلفة التي تعوق حقوق السكن واألرض والملكیة (HLP) و التي لعلها تكون عوامل جذب سلبیة.

 بلدان الجوار

ممارسة ضرورة على التركیز حیث من سوریا، داخل من الواردة التوصیات مع متجانسة الجوار بلدان من الواردة التوصیات                    كانت
تحقیق بعد إال العودة عملیات تتم بأال المفتوحة الردود أوصت .(%15.3) القسریة العودة لتجنب المضیفة البلدان على الدبلوماسي                    الضغط
التقاریر تناولت كما الحالیة. السوریة الحكومة إطار في تحدث أال ینبغي العودة أن على ملحوظ جزء واتفق السیاسي، واالستقرار                     السالم
لعملیات دائم بوقف یطالب بأن الدولي المجتمع موصیًة المضیفة، الحكومات على ُیمارس أن ینبغي الذي الضغط بالتفصیل                   الخارجیة
مشروطة تكون أن ینبغي المضیفة الحكومات في محددة كیانات إلى المقدمة المعونة وأن اإلبعاد" و"عملیات والصّد التعسفي                   الترحیل
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على الحفاظ وجوب على تحدیدًا، المتحدة األمم وهیئات الدولي، المجتمع متعددة خارجیة تقاریر حثت القسریة . اإلعادة عدم مبدأ                    باحترام
  الموقف القائل بأن سوریا لیست وجهة آمنة للعودة في الوقت الحالي، وإعادة تأكیده .

 
بزیادة الخارجیة التقاریر أیضًا وأوصت المضیفة . البلدان في المدنیة الوثائق على الحصول بضمان المشاركین من % 15.3                   وأوصى

 الدعوة والدعم للوثائق المدنیة لضمان احترام حقوق الالجئین في البلدان المضیفة.
 
منداخل بالمشاركین مقارنًة العودة غیر دائمة حلول نحو بخطوات تتعلق توصیات بإعطاء قناعة أكثر الجوار بلدان في المشاركون                    بدا
في بقوة النتیجة هذه أصداء ترددت وقد ممكنة . العودة تكون ال عندما ثالثة بلدان في التوطین إعادة بتسهیل 12.7ى أوصى.                      سوریاة
لزیادة التحدید، وجه على األعباء، تقاسم التزامات مستوى إلى االرتقاء على الدولي المجتمع تقریبًا باإلجماع حثت التي الخارجیة،                    التقاریر
المفروضة القیود فترة أثناء تتوقف قد التوطین إعادة عملیات بأن المشاركون وأقر البدیلة. والمسارات كبیر بشكل التوطین إعادة                    حصص
دائمة حلول بإیجاد لالجئین بالسماح التوطین إعادة عملیات معالجة تستمر أن على حثوا ولكن التاجي، الفیروس وباء بسبب الحركة                     على

 بمجرد استئناف الحركة الدولیة .
 
البلدیات و المحلیة المجتمعات تقوده أن یجب اإلدماج أن على تؤكد التوصیة هذه لكن و دائم ، كحل اإلدماج في باالستثمار %11.8                       أوصى
الخارجیة التقاریر أوصت العمل. بسوق والربط كاللغة المهارات- تبني أن ینبغي اإلدماج فرص أن المفتوحة الردود حددت                   المضیفة .
- للجمیع التعلیم و البلدیة، والخدمات الصحیة، والرعایة العمل، حقوق على الحصول فرص لتحسین المحلیة المجتمعات في                   باالستثمار

 المضیفین و الالجئین على حّد سواء - من أجل تسهیل اإلدماج.
 
عبر التنقل حریة زیادة خارجیة تقاریر اقترحت .(% 12.5) العائدین ظروف برصد الجوار بلدان من كثیرون مشاركون أوصى                    كما
تقاریر وأوصت مباشر . نحو على العودة ظروف عن المعلومات جمع من الالجئین لتمكین االستكشاف") و "الذهاب (زیارات                   الحدود

 أخرى بزیادة الدعم المقّدم إلى عملیات البحث والرصد التي یقودها سوریون حول العودة و العائدین.
 

 النوع االجتماعي (الجندر):

مناقشة في االجتماعي النوع أو المرأة قضایا إلى هام نحو على یشیروا لم الجوار بلدان ومن سوریا من المشاركین أن بالذكر الجدیر                        من
ذلك، ومع جنسه. عن النظر بغض شخص، ألي آمنة لیست العودة أن هي الرسالة أن یبدو و الدائمة . الحلول من وغیرها العودة                        عملیات
سبیل على اإلشارة، مع األخرى، الدائمة والحلول العودة لناحیة االجتماعي بالنوع تتعلق مختلفة جوانب إلى عدیدة خارجیة تقاریر                    أشارت
إلى یفتقرن اللواتي النساء على متباینة آثار لها یكون قد HLP الملكیة و والسكن األرض لحقوق بتهدیدات المدفوعة العودة أن إلى                       المثال،

.HLP وثائق ملكیة 
العائالت. فصل یتم حیث العودة "انقسام" إلى تدفع قد سوریا في االجتماعي بالنوع الخاصة الحمایة تهدیدات أن إلى المشاركین بعض                      أشار

 و مع ذلك، فقد  شددت التوصیات المتعلقة بمعالجة هذه المسائل على ضمان الحقوق للجمیع.
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