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تركيا :ينبغي ضمان سالمة الالجئني السوريني
والسماح بدخول املراقبني الوطنيني والدوليني إىل خميماهتم
كتبت منظمة العفو الدولية إىل السلطات الرتكية رسالة أعربت فيها عن بواعث قلقها بشأن بعض جوانب احلماية
املمنوحة لالجئني السوريني يف تركيا .فثمة ما يربو على  26,500الجئ أسكنتهم السلطات الرتكية يف عشرة مواقع.
وابإلضافة إىل الالجئني السوريني املقيمني يف تركيا ،والبالغ عددهم  26,500شخص ،فإن بلداانً أخرى جماورة تستضيف
الجئني سوريني ،ومنها األردن ولبنان .ويف حني أن األرقام احلقيقية ليست واضحة ،فإن املفوضية العليا لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني وبعض املنظمات غري احلكومية احمللية تقدر عدد الالجئني السوريني يف لبنان بنحو – 25,000
 50,000الجئ ،وعدد الالجئني السوريني يف األردن بنحو  20,000 – 15,000الجئ .وتقوم منظمة العفو الدولية
مبراقبة أوضاع الالجئني السوريني يف البلدان اجملاورة عن كثب.
رحبت املنظمة ابلسماح لالجئني بدخول تركيا
ويف الرسالة اليت بعثت هبا منظمة العفو الدولية إىل وزير اخلارجية الرتكيَّ ،
واإلقامة فيها وفقاً ملبدأ عدم اإلعادة القسرية يف القانون الدويل .كما رحبت املنظمة ابجلهود اليت بذلتها احلكومة من
أجل تلبية االحتياجات الفورية لالجئني السوريني ،بتوفري اإلقامة والطعام واملساعدات املادية والرعاية الطبية .كما أاثرت
منظمة العفو الدولية مع السلطات الرتكية بواعث قلقها بشأن مواقع املخيمات املتامخة متاماً للحدود السورية ،واملثالب
اليت تشوب عمليات التسجيل والتدقيق يف هوايت الوافدين اجلدد ،وتقييد حرية املفوضية العليا لالجئني واملنظمات
املستقلة حلقوق اإلنسان يف دخول املخيمات ،وبعض جوانب نظام احلماية.

مواقع املخيمات
يقيم الالجئون السوريون يف الوقت الراهن يف  10خميمات تقع يف أربع حمافظات حدودية ،هي هااتي ،غازاينتيب،
كيليس وأورفا .ويشكل قرب هذه املخيمات الشديد من احلدود السورية هتديداً أمنياً خطرياً على حياة الذين يعيشون
فيها .وما اإلصاابت اليت وقعت يف صفوف الالجئني يف خميم كيليس أو ابلقرب منه يف أبريل/نيسان  ،2012نتيجة
للرصاص الطائش املنطلق من املصادمات يف األراضي السورية ،إال دليل يوضح املخاطر احملدقة ابلالجئني ،اليت يسببها
قرهبا الشديد من احلدود.
ووفقاً للمعايري الدولية ،ومن أجل ضمان األمن اجلسدي لالجئني ،ينبغي إقامة املخيمات على مسافة معقولة من
حدود البلدان األصلية لالجئني ،حبيث ال تقل عن  5كيلومرتات.
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وتعرتف منظمة العفو الدولية أبنه يف الوقت الذي رمبا تكون هناك حتدايت واعتبارات لوجستية وعملية فيما يتعلق
مبكان وجود املخيمات ،فإن االعتبار الرئيسي جيب أن يُوىل للسالمة اجلسدية لالجئني .إن منظمة العفو الدولية ،إذ
تلفت النظر إىل املسؤولية األساسية للحكومة الرتكية عن سالمة الالجئني السوريني يف تركيا وأمنهم ،فإهنا حتث
السلطات على نقل املخيمات إىل أماكن تقع على مسافة معقولة وآمنة من احلدود مع سوراي ،وذلك هبدف تقليص أية
هتديدات أو خماطر فعلية أو حمتملة على أمن الالجئني نتيجةً للقتال الذي يدور ابلقرب من احلدود إىل أدىن حد ممكن،
وتفادي تعريض الناس إىل املزيد من األذى.
وتعترب منظمة العفو الدولية أن قرب خميمات الالجئني الشديد من احلدود مع سورية من شأنه أن يلحق ضرراً مباشراً
بقدرة السلطات الرتكية على ضمان عدم تعريض الطابع املدين واإلنساين ملخيمات طاليب اللجوء والالجئني للخطر.
وترى املنظمة أن مهمة ضمان الطابع املدين واإلنساين ملخيمات طاليب اللجوء والالجئني ،فضالً عن ضمان األمن
واحلماية لالجئني ،ميكن أن تتعزز من خالل نقل املخيمات إىل أماكن تقع على مسافة معقولة من احلدود .وابإلضافة
إىل ذلك ،فإن تشديد إجراءات التسجيل والتدقيق ابلنسبة للوافدين اجلدد ،من شأنه أن يزيد من قدرة السلطات الرتكية
على منع االخرتاقات وضمان عدم وقوع أنشطة ختريبية يف املخيمات.

إجراءات التسجيل والتدقيق

ابإلضافة إىل تعزيز هدف احملافظة على الطابع املدين واإلنساين ملخيمات طاليب اللجوء والالجئني ،فإن إجراءات
التسجيل والتدقيق الفعالة – اليت ينبغي أن تشمل نزع أسلحة العناصر املسلحة ،وحتديد هوية املقاتلني وفصلهم عن
املدنيني – ميكن أن تكون مبثابة أداة محاية مهمة بطرق عديدة خمتلفة ،األمر الذي اعرتف به املفوض السامي لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني .فعلى سبيل املثال ،جيوز استخدام مثل هذه اإلجراءات كوسيلة ملنع حاالت اإلعادة القسرية
والتجنيد القسري ،ولضمان احلصول على احلقوق األساسية ،ومجع مشل العائالت ،وحتديد هوية الالجئني الذين يعانون
من مواطن ضعف أو حيتاجون إىل احلماية ،واالستجابة الحتياجاهتم.
كما أن حتسني مستوى إجراءات التسجيل والتدقيق من شأنه أن يكفل اختاذ إجراءات خاصة تتعلق ابلالجئني الذين
قد يواجهون خماطر معينة أو يشكون من مواطن ضعف معينة ،ومن بينهم النساء واألطفال واملسنون واألشخاص الذين
يعانون من إعاقات .كما أن هذه اإلجراءات قد تكون مرتبطة ابألشخاص أو اجلماعات اليت ال تزال عرضة للخطر ،أو
اليت لديها بواعث قلق بشأن احلصول على احلماية يف املخيمات و/أو الذين لديهم احتياجات للحماية الطويلة األجل.
ويف مثل هذه الظروف ابلتحديد ،ينبغي أن يُسمح لألشخاص ابلوصول إىل املفوضية العليا لالجئني بصورة عاجلة
وآمنة ،واالستفادة من إجراءات تقرير صفة الالجئ الفردي إذا رغبوا يف ذلك ،إىل ما هو أبعد من النظام احلايل
للحماية املؤقتة.

دخول املخيمات
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إن منظمة العفو الدولية حتث احلكومة على وضع ترتيبات رمسية لضمان السماح حملققي املنظمات احلكومية الدولية أو
فرق التحقيق احلكومية بدخول املخيمات ،كي يتمكنوا من التحقيق يف اجلرائم املزعومة مبوجب القانون الدويل وغريها
من انتهاكات حقوق اإلنسان على أيدي مجيع األطراف يف سورية ،وأن يفعلوا ذلك بطريقة ال تعرض للخطر أولئك
الذين يتعاونون معهم يف مثل تلك التحقيقات.
بيد أن منظمة العفو الدولية تشعر ابلقلق بسبب تقييد وصول املفوضية العليا لالجئني إىل املخيمات ،ومنع منظمات
حقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين من دخوهلا.
لقد ُمسح للمفوضية العليا لالجئني ،حبدود معينة ،بدخول املخيمات ،و َّ
متكنت من تقدمي بعض املشورة الفنية .إال أننا
فهمنا أن إدارة املخيم وإجراءات التدقيق والتسجيل ،ال يتوىل أمرها سوى احلكومة ،بواسطة اهلالل األمحر الرتكي،
وبدون أية مراقبة رمسية ومنظمة ومؤسسية من قبل مسؤويل املفوضية.
ومبوجب النظام األساسي ملكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،يُعرتف ابملفوضية العليا لالجئني أبهنا
الوكالة املختصة اليت تتوىل متابعة قضااي محاية الالجئني ومساعدهتم وتقدمي احللول ملشاكلهم .ومن واجب الدول أن
تتعاون مع املفوضية العليا لالجئني ،اليت ال تستطيع االضطالع بصالحياهتا إال إذا ُمسح هلا ابلوصول إىل سكان
املخيمات.
ويف ضوء كل ذلك ،فإن منظمة العفو الدولية تعرب عن قلقها من عدم ُّ
متكن املفوضية العليا لالجئني من الوصول إىل
السكان الالجئني يف املخيمات ،األمر الذي ُّ
حيد من قدرهتا على املراقبة املنهجية ملدى تنفيذ احلكومة الرتكية اللتزاماهتا
الدولية جتاه الالجئني السوريني الذين تؤويهم يف هذه املخيمات ،مبا يف ذلك مراقبة األشخاص الذين يقومون إبجراءات
التسجيل والتدقيق وإسداء املشورة إليهم .إن كافة هذه األنشطة مهمة للغاية ابلنسبة الضطالع املفوضية العليا لالجئني
بصالحياهتا.
املعرضني للخطر الوصول إىل املفوضية العليا لالجئني
ويف الظروف الراهنة ،ليس مبقدور الالجئني املستضعفني و َّ
للحصول على املشورة أو املساعدة أو إمكانية االستفادة من إجراءات تقرير صفة الالجئ الفردي.
كما يساور املنظمة قلق ألن احلكومة مل تسمح بعد ملنظمات حقوق اإلنسان ،ومنها منظمة العفو الدولية ،بدخول
املخيمات ملقابلة الالجئني السوريني هناك ومجع معلومات تتعلق ابألزمة املستمرة يف سورية .وقد أرسلت منظمة العفو
الدولية إىل وزارة اخلارجية عدة رسائل ،مؤرخة يف  10يونيو/حزيران  2011و  28يونيو/حزيران  2011و 11
أكتوبر/تشرين األول  2011و  30مارس/آذار  2012على التوايل ،طلبت فيها مساعدهتا يف دخول املخيمات .وحىت
اآلن مل حتصل املنظمة على إذن بدخول املخيمات .وجاء يف الرد الوحيد الذي تلقته املنظمة من وزارة اخلارجية يف 4
أبريل/نيسان  2012أنه نظراً لتعاون تركيا مع اجملتمع الدويل ،لن تُقبل أية طلبات فردية لدخول املخيمات.
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وعلى مدى أكثر من عام ،ارتُكبت انتهاكات جسيمة ومنظَّمة حلقوق اإلنسان ضد املدنيني يف سورية ،وصلت إىل حد
اجلرائم ضد اإلنسانية .وتعتقد منظمة العفو الدولية أن هناك العديد من الالجئني الذين يقيمون حالياً يف املخيمات يف
تركيا رمبا يكونون قد شهدوا مثل تلك االنتهاكات أو أن لديهم معلومات بشأهنا .وينبغي السماح هلم ابالتصال
مبنظمات حقوق اإلنسان ،ومنها منظمة العفو الدولية ،من أجل اإلدالء بشهاداهتم إذا رغبوا يف ذلك.
وتطالب منظمة العفو الدولية ابلسماح جلميع منظمات حقوق اإلنسان ابلوصول إىل مجيع املواقع اليت يقيم فيها
الالجئون ،من أجل احلصول على إفاداهتم ،وإجراء حبوث تتعلق ابالنتهاكات املستمرة حلقوق اإلنسان اليت تقع يف
سورية ،ومراقبة األوضاع واهلياكل يف املخيمات بصورة مستقلة.
ويساور املنظمة قلق من أن السياسة احلالية للحكومة ،اليت متنع منظمات اجملتمع املدين املستقلة من دخول املخيمات،
تفرض قيوداً على حقوق الالجئني بدون وجه حق ،وتُعترب سياسة غري مثمرة يف الوقت نفسه .إن رفض دخول مثل
هذه املنظمات املستقلة إىل خميمات الالجئني من شأنه أن يغمط حق الالجئني السوريني ،بصورة جمحفة ،يف التحدث
عن األوضاع يف سورية .وعالوة على ذلك ،فإنه يف الوقت الذي تشري األنباء إىل أن املخيمات تُدار بصورة جيدة وأن
أوضاعها جيدة كذلك ،فإن عدم السماح ابملراقبة املستقلة رمبا يثري شكوكاً يف أنه يتم قمع أية تعبريات عن بواعث القلق
بشأن األوضاع يف املخيمات.

احلماية املؤقتة

تدرك منظمة العفو الدولية أنه ،وفقاً للمبادئ التوجيهية للمفوضية العليا لشؤون الالجئني بشأن مثل هذه املسائل ،يف
بعض حاالت النـزوح الواسع النطاق ،يكون من املهم ،على األقل ،وضع نظام محاية مؤقت .ويف حني أننا نعي أبنه رمبا
تكون هناك حتدايت واعت بارات لوجستية وعملية فيما يتعلق أبماكن وجود املخيمات ،فإن االعتبار الرئيسي ينبغي أن
يوىل إىل السالمة اجلسدية لالجئني ،مبا يكفل ،كحد أدىن ،دخول املخيمات واحلماية من اإلعادة القسرية واحلصول
على الشروط األساسية .ويف الوقت الذي تشري منظمة العفو الدولية إىل أن السلطات الرتكية وضعت نظاماً مؤقتاً
للحماية ،فإهنا تشعر ابلقلق من أن احلماية املؤقتة قد ال تكون مالئمة لالجئني الذين لديهم احتياجات محاية طويلة
األجل ،والذين سيحتاجون إىل حلول دائمة ملشكلة نزوحهم ويستحقون تلك احللول .ويف مثل هذه الظروف ينبغي
حتديد هوية هؤال ء األشخاص يف وقت مبكر بقدر اإلمكان ،وإاتحة الفرصة هلم لالستفادة من إجراءات تقرير صفة
الالجيء ،ومتكينهم من احلصول على احلل الدائم املالئم .ويساور منظمة العفو الدولية قلق من أن العجز عن حتديد
األجلني املتوسط والطويل.
األشخاص الذين حيتاجون إىل محاية طويلة األجل قد يعرضهم خلطر اإلعادة القسرية يف
ْ

توصيـات

حتث منظمة العفو الدولية احلكومة على ما يلي:
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ضمان نقل مجيع خميمات الالجئني إىل أماكن تقع على مسافة معقولة وآمنة من احلدود مع سورية ،من
أجل ضمان السالمة اجلسدية لالجئني؛
تعزيز وحتسني مستوى املراقبة والتدقيق والتسجيل للوافدين اجلدد ،بغية احملافظة على الطابع املدين
واإلنساين ملخيمات طاليب اللجوء والالجئني؛
ضمان تنفيذ عملية التدقيق والتسجيل من أجل حتديد مجاعات معينة قد تكون عرضة للخطر وهلا
احتياجات محاية طويلة األجل ،ومساعدة هذه اجلماعات؛
توفري معلومات جلميع الوافدين اجلدد حول نظام احلماية املؤقتة وحقوقهم كالجئني؛
ضمان حق الالجئني يف الوصول إىل املفوضية العليا لالجئني بشكل كامل وبال عوائق ،والسيما ابلنسبة
لالجئني الذين يرغبون يف االستفادة من إجراءات تقرير صفة الالجئ الفردي ،أو الذين يرغبون يف
الوصول إىل املفوضية العليا لالجئني؛
السماح للمفوضية العليا لالجئني ابالضطالع بصالحياهتا بشكل فعال فيما يتعلق ابلسكان الالجئني،
وخاصة ممارسة وظائفها املتعلقة حبماية الالجئني؛
ضمان متكني حمققي املنظمات احلكومية الدولية وفرق التحقيق احلكومية من التحقيق يف اجلرائم املزعومة
املخالفة ل لقانون الدويل وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان على أيدي مجيع األطراف يف سورية ،بال
عوائق؛
توفري املعلومات املتعلقة بوجود احملققني والطرق اليت يستطيعون من خالهلا توفري املعلومات بسرية اتمة؛
السماح ملنظمات حقوق اإلنسان وغريها من منظمات اجملتمع املدين ،ومنها منظمة العفو الدولية،
بدخول كافة املواقع اليت تؤوي الالجئني السوريني.
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