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 نالالجئي لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية رئيس تحث حقوقية جماعات
 سوريا إلى العودة برنامج وقف على غراندي

 *اتمحموع تذكّر سوريا، إلى زيارته غراندي فيليبو الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامي المفوض يبدأ بينما
 ال ورياس بأن السامية( )المفوضية الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية بارزة ودولية محلية حقوقية

 نيمك التي البرامج وقف على األخرى، المتحدة األمم ووكاالت السامية، المفوضية تحث كما للعودة، آمنة غير تزال
  اآلمنة. وغير المبكرة العودة تحفز أن
 

 أي اءاستيف عدم على األمر يقتصر وال سوريا. في المنال بعيدة السوريين للنازحين والكريمة والطوعية اآلمنة العودة ظروف تزال ال
 من جزء أي داخل - سوريا إلى العودة شروط لتقييم أساس وهي - السامية المفوضية وضعتها التي 22الـ الحماية" "عتبات من

 أكدت المحلية، والشبكات المنظمات تقارير إلى وباإلضافة المخاطر. من مجموعة واجهوا قد واعيةط عادوا الذين أولئك إن بل سوريا؛
 لىإ عادوا الذين الالجئين أن سوريا، بشأن للتحقيق المتحدة األمم ولجنة ،"ووتش رايتس و"هيومن الدولية، العفو منظمة تقارير
 طاقن خارج واإلعدام الجنسي، والعنف والتعذيب، واالختطاف، القسري، تفاءواالخ التعسفيين، واالحتجاز لالعتقال تعرضوا قد سوريا
 تتهمهم ما وغالبًا البالد، من فرارهم بسبب سوريا إلى العائدين التحديد وجه على السورية الحكومة سلطات وتستهدف القضاء.
 اتاالنتهاك هذه من يسلموا لم سوريا إلى عودتهم لقب األمنية الموافقات على حصلوا الذين أولئك حتى "اإلرهاب". بدعم أو بالخيانة

 المعارضة عليها تسيطر كانت سورية مناطق من أتوا أنهم لمجرد العائدون اسُتهدف الحاالت، بعض وفي اإلنسان. لحقوق الجسيمة
 األوروبي االتحاد  أكّد وقد الرجال. يتهدد الذي نفسه الخطر مستوى عودتهن عند النساء يتهدد أنه األبحاث وتظهر السابق. في

 استراتيجيةو سياسة مع صارخ تناقض وفي ذلك، كل من الرغم وعلى للعودة. آمنة غير سوريا أنّ  نفسها السامية والمفوضية
 كبير بشكل المتحدة األمم تعزز أن قبل 22الـ الحماية" "عتبات قائمة استيفاء يجب أنه على تنص والتي ،المعلنة السامية المفوضية
 األشهر في المتحدة األمم ضمن - سوريا داخل خاصة - العائدين برامج في متزايد تركيز هناك كان فقد بالعودة، المتعلقة برامجها
 األخيرة.

 
 تجاهلت سوريا. داخل العودة لبرامج كبير توسيع على المحدودة الموارد لتركيز اآلن مناسًبا ليس الوقت " الموقعة: المنظمات بحسب

 لىع كبيرة مخاطر وتشكل سوريا، داخل قائمة ليست اآلمنة العودة شروط أن في المتمثلة األساسية الحقيقة المقاربة هذه مثل
 قفو على األخرى، المتحدة األمم ووكاالت السامية، المفوضية نحث اإلنسانية. وحقوقهم السوريين النازحين من اآلالف مئات حماية

  والكريمة". والطوعية اآلمنة عودتهم ضمان يتم حتى الالجئين، عودة لبرامج المخطط التوسيع
 

 الالجئين من ٪1 من أقل العائدين عدد ويمثل سوريا. إلى الالجئين من فقط جًدا قليل عدد عاد الماضية، الثالث السنوات في
 أحدث يظهر كما .2022 عام سوريًا 22362و ،2021 عام سوريًا 35980و ،2020 عام سوريًا 38235 المجاورة: البلدان في السوريين
 نية بشأن الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية أجرته استطالع

 من قطف المئة في 1.7 أن ،2022 يونيو/حزيران في نشر والذي ،cr.org/en/documents/details/93760https://data.unhالعودة
 التي العودة نية استطالعات مع بالمقارنة تاريخي انخفاض وهو المقبلة، 12الـ األشهر في العودة في يفكرون السوريين الالجئين
جريت

ُ
  ظور.المن المستقبل في منخفضة العودة مستويات تظل أن أيًضا المتوقع من المتحدة، األمم تخطيط لوثائق ووفًقا سابًقا. أ

 
 العودة عمليات على تركز برامج

 
 حتياجاتا وزيادة بالعودة(، توقع أو العودة نية لديهم الذين أو الفعليين العائدين )سواء العائدين الالجئين أعداد انخفاض من الرغم على

  يرة.األخ األشهر في العودة برامج حول المتحدة األمم مناقشات تكثفت فقد مضى، وقت أي من أكثر المضيفة البلدان في الالجئين
 

 بببس المتحدة، واألمم السورية الحكومة قبل من فقط توقيعه تم الذي الجديد، المتحدة لألمم االستراتيجي العمل إطار ويشتمل
 التعافي" أعمال على المتزايد التركيز بدأ آخر، عوضم وفي الالجئين. بعودة تتعلق كاملة ركيزة على الرئيسيين، المانحين اعتراضات
 أساس على العودة "دعم طريق خارطة صحة من مؤخًرا التحقق وتم المحتملة". المرتفعة العودة "مستويات ذات ماكناأل في المبكر"

 دمشق. في المتحدة األمم بقيادة اإلدماج" وإعادة بالعودة المعني العامل "الفريق قبل من 2022 أبريل/نيسان في )ABRS( المنطقة"
 المنظمات أو المحلية، المدني المجتمع منظمات أو يبدو، ما على النازحين، مشاركة عدم مع تامة، بسرية العملية هذه أحيطت وقد
  الرئيسية. المانحة الجهات أو الالجئون، يقودها التي

 
 ماليين تهجير عن المسؤولة نفسها الحكومة أي السورية، الحكومة المنطقة" أساس على العودة دعم طريق "خارطة منحَوت

 ألمما مساعدات تنفيذ ينبغي ومتى وأين كيف إلمالء مركزيًا دوًرا العائدين، ضد اإلنسان لحقوق الجسيمة واالنتهاكات السوريين
  للعودة. المتحدة

https://www.consilium.europa.eu/media/56061/20220511_chair_statement_v5.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/56061/20220511_chair_statement_v5.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=617fac2a4
https://data.unhcr.org/en/documents/details/63223
https://data.unhcr.org/en/documents/details/63223
https://data.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions
https://data.unhcr.org/en/documents/details/93760
https://data.unhcr.org/en/documents/details/93760
https://data.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/un-strategic-framework-syrian-arab-republic-2022-2024
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-april-2022


الدولية العفو منظمة – عام بيان   

www.amnesty.org/ar 
2 

 
 

 بكرةالم العودة مخاطر
 

 وطشر فيه تتوفر ال بلد إلى المبكرة العودة بتحفيز مخاطر أيًضا طياتها في المنطقة" أساس على العودة دعم طريق "خارطة حملت
 فرار"،وال "العودة عمليات من مستمرة حركة في المبكرة العودة عمليات تساهم للخطر، العائدين تعريض إلى وباإلضافة اآلمنة. العودة
  أخرى. مرة سوريا من فيفرون متوفرة، غير والكريمة والطوعية اآلمنة العودة ظروف أن ليجدوا سوريا، إلى الناس يعود حيث

 
 في حدودها وإغالق الدخول إعادة حظر ذلك في بما صرامة، أشد سياسات تبنت قد اورةالمج المضيفة البلدان أن بما ذلك، ومع

 سوريا؛ إلى عودتهم قبل عليه كانوا مما أسوأ وضع في أنفسهم سيجدون "الثانية للمرة "العائدين هؤالء فإن األخيرة، السنوات
  والفقر. القانوني، الوضع وغياب البشر، مهربي ألهواء عرضة وأشد أقل، وبموارد

 
 البلدان حكومات تستغله أن خطر على أيًضا ينطوي الحالي السياق في واسع نطاق على للعودة مساعدات إلى تحول أي إن

 آمنة ورياس بأن الكاذبة السردية لتعزيز كحجة واستخدامها المبكرة، الالجئين لعودة العدائية أجنداتها لتسريع المنطقة في المضيفة
  للعودة.

 

  خلفية
 

 15و 10 بين سوريا غراندي فيليبو الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامي المفوض سيزور
 والدول سوريا في التدهور سريع اإلنساني الوضع خلفية على زيارته وتأتي .2022 سبتمبر/أيلول

 ما أي سوري، مليون 6.8 يزال ال ؛طالقاإل على مستوياتها أعلى في اإلنسانية االحتياجات المجاورة.
 مليون 6.9 أن حين في سوريا، خارج نازحين العالم، في الالجئين عدد من المئة في 20 من يقرب

  المنال. بعيدة والطوعية اآلمنة عودتهم ظروف تزال وال سوريا. في داخلًيا نازحون آخرين شخص
 

 
 Watch Protection Refugee    (RPW)و ووتش، رايتس وهيومن الدولية، العفو منظمة * 
 

 

 
 
 
  

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mr-martin-griffiths-briefing-security-council-humanitarian-situation-syria-20-june-2022

