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 المركز السور
  للعدالة والمساءل



يف إطار التحضريات لألسبوع املقبل رفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة، يعكف املركز 
السوري للعدالة واملساءلة عىل تحديد أولوياته عىل صعيد كسب التأييد. ويأمل املركز بأن تنتهز 

الدول األعضاء الفرصة املقدمة من الجمعية العامة ملامرسة الضغط عىل الحكومة السورية، 
وحلفائها، والدول املستضيفة لالجئني بخصوص املسائل املُلحة لحقوق اإلنسان، وأن تتاح الفرصة 

ملنظامت املجتمع املدين السورية للتفاعل بصورة كاملة مع الدول األعضاء، بالرغم من رضورة 
االلتزام بالقيود التي تفرضها جائحة كوفيد-19. 

خالل األسبوع رفيع املستوى، يحث املركز السوري للعدالة واملساءلة املبعوث 
الخاص والدول األعضاء عىل أن تتظافر جهودهم حول األولويات التالية: 

• منع العودة القرسية إىل سوريا	

• الضغط عىل الحكومة السورية وروسيا لتقديم معلومات حول 	
واملفقودين  املعتقلني 

• تتّبع وضع حقوق اإلنسان عن كثب يف الشامل الغريب من سوريا	

٢ - 

٤  -

٥ -

 املركز السوري للعداةل واملساءةل هو منظمة غري رحبية بقيادة سورية، ومتعددة مصادر ادلمع. ويتطلع املركز اإىل سوراي ينعم فهيا الناس ابلعدل
 واحرتام حقوق اإلنسان وسسيادة القانون – حيث يعيش املواطنون من مجيع مكوانت اجملمتع السوري يف سالم. ويعّزز املركز معليات العداةل
 الانتقالية واملساءةل يف سوراي من خالل مجع التوثيقات وحفظها وحتليل البياانت وفهرسسهتا، وتعزيز اخلطاب العام حول العداةل الانتقالية داخل

 سوراي وخارهجا. وملعرفة املزيد يُرىج زايرة
ar.syriaaccountability.org
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منذ العام 2011، فّر 6 .5 مليون سوري من ويالت الحرب واملالحقة األمنية بحثاً عن ملجأ يف 
دولة أخرى. ويواجه الالجئون العائدون خطر االعتقال التعسفي والتعذيب ملجرد قرارهم 

مبغادرة البالد. ويحدث ذلك يف الواقع برصف النظر عن وضعهم الشخيص، مبا يف ذلك العمر، 
والنوع االجتامعي، واألصل الجغرايف داخل سوريا. وال توجد طريقة لضامن سالمة العائدين، 
ويتوجب عىل كافة الدول املستضيفة مبوجب القانون الدويل توفري الحامية للسوريني داخل 
حدودها وعدم إجبارهم أو إكراههم عىل العودة إىل سوريا قبل األوان أو ترحيلهم إىل دول 

أخرى تتعرض فيها صحتهم وسالمتهم للخطر. 

وعىل الرغم من هذه املخاطر، شهدت إجراءات حامية الالجئني تراجعاً مع تجاهل الدول 
املستضيفة اللتزاماتها. فقد قامت الدامنارك مؤخراً بإلغاء وضعية اللجوء ألكرث من 200 الجئ 

وتنظر يف القيام بذلك مع آالف آخرين. كام اعتربت السويد أن أجزاًء كبريًة من سوريا 
أصبحت اآلن آمنًة للعودة، مام يعرّض وضع اآلالف من طالبي اللجوء للخطر. وتعترب عمليات 
الرتحيل التعسفي شائعًة يف تركيا، حيث يُصنف العديد من الالجئني عىل أنهم  »ضيوف«، مام 

يسمح للسلطات بوقف إجراءات الحامية لالجئني. عالوًة عىل ذلك، تحاول بعض الدول 
تصدير التزاماتها بخصوص اللجوء من خالل تحويل املسؤولية إىل دول أخرى، يف محاولة منها 

لتجنب االلتزامات القانونية الدولية. حيث قامت الدامنارك بالفعل بسن ترشيع يسمح لها 
برتحيل الالجئني إىل دول أخرى، مثل راوندا، ملدد زمنية غري محددة أثناء عملية مراجعة 

طلبات اللجوء، إال أن االتحاد األفريقي يستحق اإلشادة لرفضه لتلك السياسة. كذلك، يواجه 
الالجئون الفارون من سوريا انتهاكات خطرية عند الوصول، وخصوصاً عىل طول الحدود 

والرتكية.   اليونانية 

منع العودة القرسية إىل سوريا 
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https://foreignpolicy.com/2019/08/08/turkeys-deportation-policy-is-killing-syrian-refugees-assad-erdogan-akp-chp/


وتشّكل اإلجراءات املتخذة من قبل الوكالة األوروبية لحرس الحدود والسواحل )فرونتكس( 
بخصوص  صّد املهاجرين انتهاكاً لحقوق اإلنسان والتي يجب التحقيق فيها من قبل املحكمة 

الدولية.  الجنائية 

 عىل الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة: 

• وقف أية عمليات ترحيل لالجئني وطالبي اللجوء السوريني إىل سوريا ودول 	
أخرى مثل تركيا وراوندا وروسيا؛ 

• تحديث كافة سياسات اللجوء لتوضيح أن سوريا ال تُعد آمنًة للعودة وضامن 	
إجراء أية تحديثات يف املستقبل بالتشاور مع املجتمع املدين السوري 

ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني؛ 

• تعليق مامرسات االعتقال والتي يتم مبوجبها احتجاز الالجئني الذين ال 	
يخططون للعودة إىل سوريا يف مراكز الرتحيل ملدد غري محددة؛ 

• عىل دول االتحاد األورويب مامرسة الضغط عىل الدامنارك والرنويج والسويد 	
إلنهاء عملية إعادة تقييم طلبات اللجوء السورية والتقيد مببدأ عدم اإلعادة 

القرسية؛ 

• تشجيع إجراء التحقيقات واتخاذ اإلجراءات القضائية، من قبل الربملان 	
األورويب، واملحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، ومكتب مكافحة التحايل 

األورويب، و املحكمة الجنائية الدولية، بخصوص عمليات الصد العنيفة ضد 
املهاجرين عىل الحدود األوروبية، مبا يف ذلك من قبل الوكالة األوروبية لحرس 

الحدود والسواحل. 

٣ 
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أصبح اآلالف من السوريني يف عداد املفقودين أثناء النزاع، والذين تعرّض معظمهم لالختفاء 
القرسي من قبل الحكومة السورية. ويجب أن يأيت مصري هؤالء املعتقلني، والذين يواجهون ظروفاً 

مروعًة وتعذيبا ورمبا إعدامات خارج نطاق القضاء داخل مرافق االعتقال، يف ُصلب أية جهود 
ملعالجة النزاع يف سوريا. حيث يجب إطالق رساح املعتقلني السياسيني، وينبغي منح اللجنة 

الدولية للصليب األحمر كامل الحرية يف الوصول إىل مرافق االعتقال، كام يجب جعل سجالت 
املحتجزين طوال فرتة النزاع علنيًة. وسيتطلب تنفيذ هذه الخطوات تعاوناً من جانب الحكومة 

السورية، وعىل الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة بالتايل الرتكيز عىل مامرسة الضغط عىل كل 
من الحكومة السورية وروسيا. 

 عىل الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة:

إصدار قرار خاص وقائم بذاته من مجلس األمن الدويل لطلب معلومات حول مصري 	 
املفقودين يف سوريا؛ 

تعيني ممثل عن األمم املتحدة لتقديم تحديثات منتظمة ملجلس األمن الدويل حول 	 
قضية املفقودين واملعتقلني يف سوريا؛ 

دعم اللجنة الدولية للصليب األحمر يف قيادة جهود الوصول إىل مواقع االعتقال، 	 
وإعادة ربط املعتقلني بعائالتهم، وإجراء تحقيق حول الذين مل يتم تحديد مصريهم 

حتى اآلن.

الضغط عىل الحكومة السورية وروسيا لتقديم 
معلومات حول املعتقلني واملفقودين 

٤ 



ال يزال املدنيون يف الشامل الغريب من سوريا يتعرضون للعديد من انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 
االعتقال التعسفي، ومصادرة املمتلكات، والتجنيد املجحف للقتال كمرتزقة. ويرتكب الجيش الوطني 

السوري املدعوم من تركيا واملليشيات الحليفة، مبا يف ذلك فصيل أحرار الرشقية وفرقة السلطان سليامن 
شاه، اإلعدامات خارج نطاق القضاء، واالعتقال التعسفي، واالغتصاب، والنزوح القرسي. كام تشارك 
هذه الجامعات املسلحة يف التجنيد االستغاليل للمقاتلني املرتزقة من مخيامت النازحني، حيث يتم 

استهداف املستضعفني منهم، مبا يف ذلك الُقرّص، مع القيام بذلك يف الغالب باالحتيال عىل عائالتهم. 
وعىل أساس تلك االنتهاكات والتجارة الدولية يف السلع املنهوبة، متكنت فصائل الجيش الوطني السوري 

من تحصيل ثروات وممتلكات هائلة يف سوريا وتركيا.  

وبينام يرتكز االهتامم الدويل بشكل صائب عىل الجرائم املرتكبة يف املناطق التي تسيطر عليها الحكومة 
السورية، يتوجب أيضاً عىل الدول األعضاء اتخاذ خطوات ملموسة ليس فقط لتحقيق االستقرار يف 

الشامل الغريب، بل الحد أيضاً من سلطة املليشيات اإلجرامية، والتي تخضع لرقابة ضعيفة عىل سلطتها.

عىل الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة:

الطلب من لجنة التحقيق الدولية نرش تقرير خاص حول الجرائم املرتكبة يف منطقة الشامل الغريب 	 
من سوريا الخاضعة للسيطرة الرتكية وتقديم إحاطة ملجلس األمن الدويل؛ 

فرض عقوبات عىل الجامعات واألفراد املسلحني مثل أبو عمشة، وحميدو الجحييش، وألوية صقور 	 
الشام، والجبهة الشامية، والفصائل األخرى التي تشكل الجيش الوطني السوري واملسؤولة عن 

جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية؛ 

عىل تركيا وروسيا وقف التمويل والتجنيد، سواء بشكل مبارش أو عن طريق رشكات عسكرية مثل 	 
رشكة سادات ومجموعة فاجرن، للجامعات واألفراد السوريني املسلحني للقتال كمرتزقة يف الخارج.

يف  كثب  عن  اإلنسان  حقوق  وضع  تتّبع 
الشامل الغريب من سوريا 
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