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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تؤكد أن سوريا بلد غير آمن 
وبأن مختلف أنماط االنتهاكات ما زالت مستمرة

الشبكــة  السوريــة لحقوق 
اإلنســان أحـد أبرز  مصــــادر  
البيانـــات فـــي تقريــــر وزارة 
فــي  واالندمــاج  الهجـــــرة 
الدنمـــــارك عــــن  معاملـــــة  
إلــــى  العائــــدين  الالجئيـــــن 
ســوريــــــــا  الصــــــادر   فـــــــي  

ــار  2022 أيــــــــ

ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.

بيان



أصــدر مكتــب خدمــات الهجــرة التابــع لــوزارة الهجــرة واالندمــاج فــي الحكومــة الدنماركيــة فــي أيــار/ 2022 

تقريــرًا عــن معاملــة الالجئيــن العائديــن إلــى ســوريا.

اعتمد التقرير على مصادر حقوقية1 عدة أبرزها، وهي بالترتيب 

حسب مرات االقتباس الواردة في التقرير: 

باإلضافــة إلــى مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )OCHA( ومنظمــة العفــو الدوليــة 

والمعهــد األوروبــي للســالم وغيرهــم.

وبحســب التقريــر فإنــه يهــدف إلــى توفيــر معلومــات محدثــة حــول معاملــة الســلطات الســورية لألشــخاص 

العائديــن إلــى ســوريا، إضافــًة إلــى معلومــات حــول رصــد حــاالت العــودة إلــى ســوريا، وعــدد العائديــن، 

ــر علــى المعاملــة. ومعاملــة الســلطات الســورية للعائديــن، وعوامــل قــد يكــون لهــا تأثي

ذكــر التقريــر أنَّ آالف الالجئيــن الســوريين عــادوا إلــى ســوريا فــي الســنوات األخيــرة، وخاصــة مــن الــدول 

المجــاورة. ومــع ذلــك، سياســة الحكومــة الســورية بشــأن عــودة الالجئيــن مــن الخــارج غيــر واضحــة. فمــن 

ناحيــة، دعــت الســلطات الالجئيــن للعــودة إلــى البــالد ووضعــت إجــراءات رســمية ُتمكــن الالجئيــن مــن 

 أخــرى، تعــرَّض عائديــن 
ٍ
العــودة دون مالحقتهــم أو إزعاجهــم مــن قبــل الســلطات عنــد العــودة. مــن ناحيــة

ــل  ــى أشــكال مختلفــة مــن االنتهــاكات مــن قب ــد عودتهــم إل ــدول المجــاورة لســوريا عن فــي الغالــب مــن ال

الســلطات الســورية، بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن قامــوا بتســوية أوضاعهــم قبــل عودتهــم.

1  )تم االعتماد في التقرير على مصادر إعالمية عدة(
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أشــار التقريــر إلــى أنــه بســبب االفتقــار إلــى مراقبــة عمليــات العــودة مــن قبــل المنظمــات الدوليــة، ليــس مــن 

الواضــح مــدى منهجيــة وانتشــار مثــل هــذه االنتهــاكات. كمــا أدى تفاقــم الوضــع االقتصــادي فــي ســوريا فــي 

الســنوات األخيــرة إلــى زيــادة خطــر االبتــزاز مــن قبــل الســلطات مــن قبــل العائديــن.

ذكــر التقريــر توثيــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل عــن 1916 الجئــًا ســوريًا، بينهــم 

219 طفــاًل و157 امــرأة، بعــد عودتهــم إلــى ســوريا مــن الخــارج. وأشــار التقريــر أنَّ بعــض المفــرج عنهــم 

صرحــوا أنهــم تعرضــوا للتعذيــب أثنــاء االحتجــاز. إضافــًة إلــى ذلــك، تــم تســجيل حــاالت وفــاة تحــت التعذيــب.  

ــر المطلوبيــن مــن قبــل األجهــزة األمنيــة التابعــة لقــوات النظــام  ــه حتــى األشــخاص غي ــر أن وأضــاف التقري

الســوري، هــم عرضــًة لخطــر االعتقــال.

لالطالع على تقرير مكتب خدمات الهجرة الدنماركي نرجو زيارة الرابط )التقرير متاح باللغة اإلنكليزية فقط(.

 أمــا عــن تقييمنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عــن األوضــاع فــي ســوريا فهــو بحســب مــا نرصــده 

مــن توثيــق لحــاالت االعتقــال التعســفي، واالختفــاء القســري، والتعذيــب، والتجنيــد القســري، وغيــر ذلــك من 

 خــاص النظــام الســوري، ألنَّ 
ٍ

انتهــاكات مرتكبــة مــن قبــل كافــة أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، وبشــكل

األجهــزة األمنيــة ال تعمــم قــرارات طلــب المواطنيــن لالعتقــال، ألنــه ال توجــد ســلطة قضائيــة فعليــة فــي 

ــم نحــن أيضــًا، أو  ــم، ومــن المســتحيل أن نعل ــي دون أن يعل  أمن
ٍ
ــًا لفــرع ســوريا، فقــد يكــون الالجــئ مطلوب

أي جهــة مــا عــدا الفــرع األمنــي الــذي طلبــه، ولــذا فإننــا نؤكــد أنَّ ســوريا بلــد غيــر آمــن لعــودة الالجئيــن، وهــذا 

يتســق مــع تقييــم لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة، وهيومــان رايتــس ووتــش، ومنظمــة العفــو الدوليــة، 

ونأمــل أن تنجــح عمليــة االنتقــال السياســي وأن يتمكــن الالجئــون الســوريون مــن العــودة إلــى منازلهــم 

ومناطقهــم بحريــة وكرامــة فــي أقــرب وقــت ممكــن.
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https://www.ecoi.net/en/file/local/2072754/notat-syria-treatment-upon-return-may-2022.pdf

