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الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
غير حكوميةُ ،مستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق
ً
ً
أساسيا في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن
مصدرا
اإلنسان
حصيلة الضحايا في سوريا.
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بــيــــــان
الشبكة السورية لحقوق
اإلنسان تتلقى رسالة من
الخارجية الهولندية تبلغها
أن وزارة العدل الهولندية
أخطرت البرلمان بأنها قررت
أنه لن يكون هناك أي تغيير
في سياسة حماية الالجئين
السوريين

تلقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان رســالة مــن اخلارجيــة اهلولنديــة تُبلغهــا مــن خالهلــا أن وزارة العــدل قــد أبلغــت الربملــان
ـص كمــا أش ـران يف بيــان
البارحــة يف  /30حزي ـران 2020 /أنــه بنــاء علــى املعلومــات ال ـواردة يف تقريــر بلــد املنشــأ ،الــذي خلُـ َ
ســابق إىل أن الوضــع األمــي العــام ،وانتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي يرتكبهــا النظــام الســوري بشــكل أساســي وبقيــة أط ـراف
النـزاع ال تـزال تُشـ ِّكل قلقـاً ابلنســبة إىل وزارة العــدل ،وبنــاءً علــى ذلــك فإنــه لــن يكــون هنــاك أي تغيــر يف سياســة محايــة الالجئــن
الســوريني ،وهــذا يعــي أنــه عندمــا يتــم تقييــم طلــب احلصــول علــى إذن اللجــوء س ـواء كان لفــرة حمــدودة أو غــر حمــدودة فــإن
الســوري ســوف يعتــر أنــه يواجــه خطـراً جســيماً يف حــال متــت إعادتــه إىل ســوراي ،وبنــاءً علــى ذلــك فهــو يســتحق احلمايــة ،ومتـَّـت
اإلشــارة إىل أن هنــاك اســتثناءين رئيســن عــن هــذا املبــدأ العــام:

ـوف مــن عــودة هــذا الشــخص وبشــكل خــاص كونــه ســافر عائــداً إبرادتــه إىل
األول :إذا أظهــر التقييــم الفــردي أنــه ليــس هنــاك خـ ٌ
ســوراي ،مث رجــع إىل هولنــدا دون أي ضــرر.
الثاين :إذا أظهر التقييم الفردي َّ
أن الشخص الذي قدم اللجوء كان قد ساهم يف نشاط داعم للنظام السوري.

الفعالــة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف تقريــر بلــد املنشــأ عــن ســوراي ،وكنــا قــد أصــدران بيــاانً حتــت
شــكرت الرســالة املســامهة َّ
عنوان:
َّ
“الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املصــدر الثالــث للبيــاانت يف تقريــر وزارة اخلارجيــة اهلولنديــة عــن الوضــع العــام يف ســوراي

الصادر يف أاير ”2020
ورحبنــا بنتائــج التقريــر الــي أشــارت إىل أن األوضــاع
ورد يف التقريــر مــن نتائــج وتوصيــاتَّ ،
وقــد اســتعرضنا يف هــذا البيــان أبــرز مــا َ
يف ســوراي غــر مناســبة لعــودة الالجئــن بســبب عمليــات االعتقــال والتعذيــب ومصــادرة املمتلــكات.
نســعى يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى أن ال حيصــل مرتكــي االنتهــاكات اخلطــرة حلقــوق اإلنســان علــى اللجــوء يف
الــدول األوروبيــة ،وإبمــكان املوالــن للنظــام الســوري الذهــاب إىل الــدول الداعمــة لــه مثــل إيـران ،روســيا ،الصــن.

نشــكر وزارة العــدل اهلولنديــة علــى هــذا القـرار املنصــف ،الــذي يعكــس حقيقــة األوضــاع علــى األراضــي الســورية ،وأنمــل
أن َّ
يتحقــق انتقــال سياســي حنــو الدميقراطيــة قريبـاً يف ســوراي؛ ممــا ميكــن الالجئــن والنازحــن مــن العــودة بكرامــة وطوعيــة إىل
وطنهــم احلبيــب.

www.snhr.org - info@sn4hr.org

