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 اآلمنة والكريمة والطوعية لالجئين السوريينعلى األمم املتحدة حماية العودة 

 

 على اندالع االنتفاضات الشعبية في سوريا.  11ال تزال أزمة الالجئين والنازحين السوريين هي األكبر في العالم، رغم مرور أكثر من 
ً
سنة

. وفي ظل تفاقم 1آخرين نازحين داخلًيامليون  6.7مليون سوري يلتمسون اللجوء خارج سوريا، في مقابل  6.8وفي الوقت الحالي، يتواجد 

قت منظمات املجتمع املدني تزايد عمليات الترحيل واإلعادة القسرية لالجئين وطالبي اللجوء  2االحتياجات اإلنسانية داخل سوريا،
ّ
وث

 السوريين إلى سوريا، من جانب الدول املضيفة.

، والتي تستند الدعاء غير دقيق؛ بأن أجزاء من سوريا أصبحت اآلن آمنة وتمثل هذه املبادرات سابقة خطيرة لإلعادة القسرية لالجئين

للعودة. ويتعرض األشخاص املرحلون لالعتقال والتعذيب، وغيره من ضروب املعاملة السيئة واالختفاء القسري، وكذلك اإلعدام 

طويلة املدى؛ إذ يتم توطين آالف السوريين، غير ومن املرجح أن تتسبب هذه الترحيالت واإلعادة القسرية في عواقب  3بإجراءات موجزة.

القادرين على العودة لديارهم األصلية، في مناطق نزحت فيها املجتمعات املحلية، كما هو الحال في شمال شرق سوريا. إن هذه اإلجراءات 

 ة مبادرات العدالة االنتقالية. ستؤثر ديموغرافًيا على األقليات، وستساهم في عدم االستقرار في املستقبل، باإلضافة إلى عرقل

 تزايد عمليات ترحيل الالجئين وطالبي اللجوء السوريين .1

، تسبب الصراع في سوريا في تدمير اقتصاد البالد والبنية التحتية، باإلضافة لنزوح أكثر من  12على مدار 
ً
% من السكان. وفي 50سنة

وفي  4مليون شخص على املساعدات الخارجية. 14، ويعتمد أكثر من % من السوريين تحت خط الفقر97الوقت الحالي، يعيش قرابة 

السياق نفسه، من املرجح أن تؤدي ظروف الجفاف، واملتوقع أن تزداد سوًء، إلى تفاقم الحاجة، األمر الذي يهدد سبل عيش السوريين، 

 عن إمكانية وصولهم للغذاء واملاء والطاقة.
ً
ة التحتية السورية ألضرار كارثية؛ إذ تم تدمير أكثر باإلضافة إلى ذلك، تعرضت البني 5فضال

% من البنية التحتية في مدن مثل حلب وضواحي دمشق، األمر الذي دفع ماليين املواطنين اللتماس املأوى في خيام غير مجهزة 80من 

 6جرى إنشاؤها في جميع أنحاء البالد.
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في تهديد حياة السكان املدنيين في العديد من املحافظات السورية. وكما في سياق متصل، تستمر الضربات الجوية واألنشطة العسكرية 

  8وتسببت الهجمات اإلرهابية في نزوح عشرات اآلالف على مدار األشهر األخيرة. 7تواصل الهجمات الصاروخية العشوائية قتل املدنيين،

في سوريا، إذ يتواصل اختفاء واحتجاز آالف السوريين من وال يزال االعتقال التعسفي يمثل التحدي األكثر إلحاًحا لحقوق اإلنسان 

وفي الوقت نفسه، تتواصل التهديدات باالعتقال التعسفي واالغتيال، بحق  10وجماعات املعارضة املسلحة. 9جانب الحكومة السورية،

 11السوريين، ومن بينهم أولئك الذين وقعوا اتفاقيات مصالحة مع الحكومة السورية.

الظروف، تعرب منظمات املجتمع املدني عن القلق إزاء تزايد أعداد الدول الساعية إلعادة الالجئين السوريين قسًرا. ففي في ظل هذه 

 13ورغم املخاوف األمنية، رحلت بيالروسيا مهاجرين سوريين إلى سوريا. 12الدنمارك، يواجه مئات السوريين خطر التجريد من اإلقامة.

صارمة تهدف للضغط على السوريين ودفعهم للمغادرة، بما في ذلك عرقلة تجديد تصاريح اإلقامة، وحظر  كما انتهج لبنان أجندة عودة

 14التجول واإلخالء، وإجبارهم على هدم املالجئ الخرسانية، والترحيل.

زوا في معسكرات سوري في تركيا، واحُتج155.000، تم إلغاء تصاريح إقامة أكثر من 2021و 2019في تركيا، وعلى مدى الفترة بين 

ومن املرجح ازدياد هذه األرقام،  15الترحيل املتاخمة للحدود التركية السورية، قبل أن يتم ترحيلهم قسرًيا في وقت الحق لألراض ي السورية.

؛ فإن شهادات املرحلين «طوعية»ورغم املزاعم بأن عمليات اإلعادة  16بعدما كشفت تركيا مؤخًرا عن خطة لترحيل مليون سوري.

لسوريين تثبت العكس، في ظل استخدام تقارير عن االستغالل واالبتزاز والتهديد باالحتجاز طويل األمد؛ إلجبار السوريين على تسليم ا

 17تصاريح إقامتهم.
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https://stj-sy.org/ar/%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%85/
https://stj-sy.org/ar/%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%85/
https://stj-sy.org/ar/%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%85/
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https://www.hrw.org/ar/news/2021/10/20/380145
https://www.al-monitor.com/originals/2022/05/erdogan-unveils-plans-send-1-million-syrians-back-anti-refugee-sentiment
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يل وحسبما أكد الالجئون واملهاجرون الذين تم ترحيلهم إلى سوريا؛ فإن عمليات الترحيل قد أثرت سلًبا على حياتهم. فباإلضافة لتعط

حياتهم التعليمية واملهنية، انفصل العديد منهم عن عائالتهم. كما تعرض السوريون العائدون للتعذيب وغيره من ضروب سوء املعاملة، 

واالحتجاز التعسفي وغير القانوني، واالختفاء القسري والوفاة أثناء االحتجاز، والعنف الجنس ي والجنساني، واالضطهاد من جانب 

 18والجماعات املسلحة. الحكومة السورية

 في عدم االستقرار مستقبلًياقد تتسبب عمليات الترحيل واإلعادة إلى الوطن  .2

 العودة املبكرة والقسرية إلى سوريا، التي ال تزال غير آمنة، قد تتسبب في املزيد من زعزعة استقرار البالد. فعلى سبيل املثال، تعتمد

ى املناطق التي تحتلها تركيا في شمال سوريا. والكثير من هؤالء الالجئين ال يعتبرون هذه الخطة التركية لترحيل مليون الجئ سوري عل

املحافظات السورية موطًنا لهم؛ إذ أن العديد من هذه املناطق كانت تضم، تاريخًيا، مجتمعات ذات أغلبية كردية تم نقلها. في السياق 

ا منهجية للنهب نفسه، وثقت لجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن الج
ً
مهورية العربية السورية، في عفرين على سبيل املثال، أنماط

واالستيالء على املمتلكات من جانب فصائل الجيش الوطني السوري املعارضة املدعومة من تركيا، والتي أدت بشكل خاص لنزوح 

لب واالستيالء على ممتلكاتها، كما ُحرمت من حق العودة بالتالي فإن العائالت التي تم تهجيرها تعرضت للس 19العائالت الكردية السورية.

 20لديارها.

في الوقت الحالي، تخطط تركيا إلعادة توطين آالف السوريين في شمال سوريا، بما في ذلك عفرين. إال أن هذه الخطط ال تتضمن إعادة 

 على ذ
ً
لك، يتم بناء مستوطنات في عفرين، مثل مستوطنة جبل املمتلكات التي تم االستيالء عليها من سكان املجتمعات األصليين. عالوة

مع نزوح -وإذا مضت تلك الخطة كما هو مقرر لها، فستكون النتيجة تغييًرا ديموغرافًيا تمييزًيا  21األحالم، إليواء الفصائل العسكرية.

 توطين السوريين من محافظات أخرى. سكان األقلية الكردية واليزيدية من منازلهم؛ إلفساح املجال أمام الحكومة التركية إلعادة

وبشكل عام، تشكل الخطة التركية إلعادة مليون سوري إلى الشمال الشرقي سابقة خطيرة للمجتمعات في جميع أنحاء سوريا. إن جهود 

رجها، وتمكين حماية العودة اآلمنة والكريمة والطوعية لالجئين السوريين ينبغي عليها حماية حقوق جميع السوريين داخل سوريا وخا

 عودة السوريين إلى املجتمعات التي نزحوا منها. إن التغيرات الديموغرافية في املحافظات السورية الكبرى، والحرمان من حق املرء في

د العودة إلى وطنه وأرضه وممتلكاته، وتوطين املرحلين السوريين في املنازل واألراض ي التي تم االستيالء عليها، جميعها تصرفات تهد

 العدالة واملصالحة والسالم في املستقبل.

 خالصة وتوصيات .3

 في ضوء ما سبق فإن منظماتنا: 

                                                 
%-d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9

%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9/  
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  https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/4583/2021/ar/  
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 dds-https://documents- 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/210/90/PDF/G2021090.pdf?OpenElement  
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 -%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-rg/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7sy.o-https://stj

%-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-d9%85%d9%86

%-%d8%b9%d9%84%d9%89-d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1

%d8%a7%d9%84/  
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 Afrin.pdf-in-Settlements-content/uploads/2022/05/Housing-sy.org/wp-https://stj  

https://stj-sy.org/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://stj-sy.org/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/4583/2021/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/4583/2021/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/4583/2021/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/4583/2021/ar/
https://stj-sy.org/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84/
https://stj-sy.org/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84/
https://stj-sy.org/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84/
https://stj-sy.org/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84/
https://stj-sy.org/wp-content/uploads/2022/05/Housing-Settlements-in-Afrin.pdf


 تدعو لجنة التحقيق لنشر تقرير شامل عن أوضاع حقوق اإلنسان لالجئين السوريين والنازحين املرحلين. -

 كما تطالب منظماتنا مجلس حقوق اإلنسان والدول األعضاء في األمم املتحدة بـ :

التمسك باملوقف القائل بأن سوريا ليست وجهة عودة آمنة وأن أي عودة )مستقبلية( يجب أن تكون آمنة وطوعية ومستنيرة  .1

 وكريمة.

االمتناع عن إعادة األشخاص أو ترحيلهم إلى سوريا، وااللتزام بمبدأ عدم اإلعادة القسرية، واإلنهاء الفوري للسياسات  .2

 ئ أو تحرم النازحين السوريين من وضع الحماية املؤقتة.واملمارسات التي تلغي وضع الالج

الدفع من أجل حل سياس ي شامل يضم جميع مكونات املجتمع السوري، ويوفر فرصة حقيقية للمجتمع املدني السوري  .3

السورية  لالنخراط في العملية. ينبغي على األمم املتحدة أيًضا ضمان تمثيل جميع املجتمعات السورية ضمن اللجنة الدستورية

وإتاحة مقاعد للمجتمعات التي تعاني من نقص التمثيل حالًيا، مثل شمال شرق سوريا؛ إذ ال يتوقع حدوث عملية سالم طويلة 

 األمد وحقيقية وناجحة دون مشاركة جميع املجتمعات السورية املتنوعة.


