
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ”حياتنا �ي الموت“
 عودة الالجئين السو�يين من لبنان واألردن 
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 ُملّخص 
 

 سوریا بلد الموت، بلد االختطاف. كل من یعود إلیھا سیخسر أموالھ أو حیاتھ. 
 عاما)، من الجیزة، درعا 26سالم ( -

 
انتھاكات  2021و  2017عادوا من لبنان واألردن بشكل طوعي بین  واجھ الالجئون السوریون الذین 

حقوقیة جسیمة واضطھادا من الحكومة السوریة والمیلیشیات التابعة لھا، مثل التعذیب، والقتل خارج  
. أغلب من قابلتھم "ھیومن رایتس ووتش" ناضلوا أیضا من أجل البقاء فاء القسرينطاق القانون، واالخت 

 والحصول على احتیاجاتھم األساسیة في بلد أنھكھ النزاع والدمار الواسع.على قید الحیاة  
 

بعد عشر سنوات من الحرب األھلیة، أصبح السوریون یُشكلون أكبر عدد من الالجئین في العالم، حیث  
دولة، ویوجد العدد األكبر منھم في تركیا، بینما یستضیف لبنان واألردن   127ینتشرون في أكثر من  

بة الجئین مقارنة بعدد السكان. استقبل لبنان واألردن الالجئین في البدایة بحدود مفتوحة لتسھیل  أعلى نس 
تدفق أعداد كبیرة منھم، لكن مع تزاید األعداد، تبنى لبنان مجموعة من االجراءات القسریة والمسیئة،  

القانونیة المفروضة على  شملت حظر التجول التمییزي، وعملیات اإلخالء، واالعتقال، وغیرھا من القیود 
اإلقامة، والحصول على عمل، والتعلیم. في خضّم االنھیار االقتصادي الكارثي في لبنان، الذي تفاقم  

من الالجئین السوریین یعیشون في فقر مدقع، ویعتمدون   ⁒90بسبب جائحة "كورونا"، صار أكثر من 
فقط من أسر الالجئین  ⁒2أما في األردن، فـ على االقتراض والدیون المتزایدة للبقاء على قید الحیاة. 

تستطیع تلبیة احتیاجاتھا الغذائیة األساسیة. رغم ھذه األرقام الصارخة، ال تزال نداءات المساعدة اإلنسانیة  
فقط من المبلغ الذي طلبتھ   ⁒52، تّم توفیر 2020تواجھ نقصا حادا في التمویل في كل أنحاء المنطقة. في 

تحدة" في أھم خمس دول مستضیفة لالجئین، وھي تركیا، ولبنان، واألردن، والعراق،  وكاالت "األمم الم
 . 2020فقط من التمویل المطلوب في  ⁒47واألردن على    ⁒57ومصر. حصل لبنان على  

 
رغم تزاید مستویات الضعف في لبنان واألردن، لم تشھد أعداد الالجئین العائدین إلى سوریا بشكل  

ال تزال السالمة واألمن في سوریا في طلیعة المخاوف بالنسبة إلى الالجئین عند   طوعي ارتفاعا كبیرا.
اتخاذ قرار العودة إلى دیارھم. وحتى الذین یقررون العودة ھم غالبا یفعلون ذلك تحت ضغط شدید. في  

ت  لبنان، تستمر الحكومة في اتباع سیاسات تھدف إلى إجبار الالجئین السوریین على المغادرة، في وق
صار فیھ من الصعب جدا على الالجئین توفیر معظم الضرورات األساسیة بسبب األزمة االقتصادیة  

الحادة والتضخم الكبیر. في األردن، تسبب االنكماش االقتصادي وتدابیر اإلغالق الصارمة في تقویض  
لیس لدیھم في الغالب  سوریا، إلى العودة یقررون الذین الالجئونالالجئین السوریین. ُسبل عیش آالف 

 .داخل البالد معلومات محدودة عن األوضاع  سوى
 

عودة الالجئین إلى أماكن تكون فیھا حیاتھم وسالمتھم الجسدیة وحریتھم مھددة  –تحصل اإلعادة القسریة  
لیس فقط عندما یتم رفض أو طرد الجئ بشكل مباشر، وإنما أیضا عندما یكون الضغط غیر المباشر   –

یدا لدرجة أنھ یدفع الناس إلى االعتقاد بعدم وجود أي بدائل أخرى غیر العودة إلى بلد یواجھون فیھ شد 
 خطرا كبیرا بالتعرض إلى األذى. 

 
، إال أن سوریا مازالت بلدا غیر آمن. 2018رغم أن بعض أجزاء سوریا لم تشھد أي أعمال عدائیة منذ 

"المفوضیة   –لحمایة الدولیة والمساعدات اإلنسانیة لالجئین تؤكد وكالة األمم المتحدة المعنیة بتوفیر ا
أن سوریا بلد غیر آمن، وأنھا لن تُسّھل   –السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین" (مفوضیة الالجئین) 

عملیات العودة الجماعیة إلیھ في غیاب شروط الحمایة األساسیة. لكنھا ذكرت أنھا ستساعد الالجئین  
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یقررون العودة طواعیة. ذّكر قرار برلماني صادر عن "االتحاد األوروبي" في مارس/آذار  األفراد الذین
 الدول األعضاء بأّن سوریا لیست آمنة لعودة الالجئین.  2021

 
مقابلة مع الجئین سوریین عادوا إلى بالدھم من األردن ولبنان، أو مع   65ھذا التقریر الذي یستند إلى 

سوریا غیر آمنة للعودة، ویوثق االنتھاكات الخطیرة والواقع االقتصادي القاسي  أقارب لھم، یبیّن لماذا 
الذي یواجھونھ عند العودة، ویشرح لماذا بعضھم یقّرر العودة رغم ھذه الصعوبات. وجد التقریر أّن 
العائدین یواجھون الكثیر من االنتھاكات نفسھا التي دفعتھم إلى الفرار من سوریا، ومنھا االضطھاد  

واالعتداءات، مثل االعتقال التعسفي، واالحتجاز غیر القانوني، والتعذیب، والقتل خارج نطاق القضاء، 
التابعة للحكومة. یبحث   ت واالختطاف، وتفشي الرشوة واالبتزاز على ید أجھزة األمن السوریة والمیلیشیا

التي كثیرا ما  –صالحة" "اتفاقات الم" واألمني  لتدقیقاتُسمى "التقریر أیضا في الممارسات التي 
تستخدمھا الحكومة السوریة للتدقیق في شؤون العائدین واألشخاص الذین یعبرون نقاط التفتیش في سوریا  

ویبیّن كیف أن ھاتین العملیتین ال تحمیان األفراد من استھداف أجھزة األمن الحكومیة. كما ینظر   –
وبات االقتصادیة التي جعلت العودة الدائمة مستحیلة  التقریر في انتھاكات حقوق الملكیة وغیرھا من الصع 

 بالنسبة للكثیرین.
 

الالجئون الذین عادوا ولم یواجھوا تھدیدات لحیاتھم أو سالمتھم الجسدیة یعیشون في خوف من استھداف 
الحكومة للمدنیین الذین تعتقد أنھم ینتمون إلى المعارضة، أو ھم یتعاطفون معھا، أو أعربوا عن  

ھم لھا [للحكومة]. أكدت مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع الالجئین العائدین الفكرة التي عبّر  معارضت
عنھا خبیر بارز في شؤون سوریا بأن "كل من یعود تقریبا سیتعرض إلى شكل من أشكال االستجواب،  

عرفة األسباب سواء أثناء تناول كوب شاي مع األجھزة األمنیة أو أثناء جلسة تعذیب كاملة، فھم یریدون م
  150التي دفعت الناس إلى المغادرة". تشیر تقدیرات "الشبكة السوریة لحقوق اإلنسان" إلى أّن حوالي  

ألفا لقوا حتفھم بسبب التعذیب بین   15ألف شخص تعرضوا إلى االعتقال التعسفي واالحتجاز، وحوالي  
 لسوریة. ، أغلبھم على ید قوات الحكومة ا2021ومارس/آذار  2011مارس/آذار 

 
كما تعّرض االقتصاد والبنیة التحتیة في سوریا إلى الدمار بسبب عشر سنوات من النزاع والعقوبات.  

. انھارت اللیرة السوریة، حیث 2010منذ  ⁒60یقدّر "البنك الدولي" تراجع االقتصاد السوري بأكثر من  
لیرة   50مقارنة بـ  1لیرة للدوالر الواحد ،  3,460بـ   2021كان یتم تداولھا في أكتوبر/تشرین األول 

للدوالر الواحد قبل الحرب، مما أدى إلى ارتفاع معدّل التضخم في سعر المواد االستھالكیة بنسبة  
ملیون سوري على األقل كانوا یعانون من انعدام   12.4مي"، . بحسب "برنامج األغذیة العال⁒6,820

ملیون في عام واحد. تقدّر "منظمة   3.1، بزیادة مقلقة قدّرت بـ2021األمن الغذائي حتى فبرایر/شباط 
الصحة العالمیة" أیضا أن أكثر من نصف السكان في حاجة ماسة إلى مساعدات صحیة، وأّن نصف  

من سكان البالد  ⁒25عادة ما یشكلون  –تغذیة. أما األشخاص ذوو اإلعاقة  ملیون طفل یعانون من سوء ال
فصاروا أكثر عرضة للفقر. أغلب العائدین الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش واجھوا صعوبات   –

اقتصادیة شدیدة، ولم یتمكنوا من تحمل تكلفة المواد الغذائیة األساسیة بسبب تضخم اللیرة السوریة وانعدام  
كسب الرزق على نطاق واسع. أغلبھم أیضا وجدوا منازلھم مدمرة كلیا أو جزئیا، ولم یتمكنوا من  فرص 

 تحّمل تكالیف تجدیدھا. لم تقدّم لھم الحكومة السوریة أي مساعدات لترمیم منازلھم. 
 

 
  Authorities in Syria Make Billions Arresting Foreign“سعر الصرف غیر الرسمي في األسواق الموازیة، انظر،  لالطالع على 1

Currency Merchants,” The Syrian Observer, August 25, 2021 
-currency-foreign-arresting-billions-make-syria-in-syrianobserver.com/features/69112/authoritieshttps://

merchants.html   كرم  أسعار الصرف والذھب في السوق السوداء في مدن سوریا " )، و 2021أكتوبر/تشرین األول  1(تم االطالع في ،"
 )2021أكتوبر/تشرین األول  1(تم االطالع في  ar-rates-https://www.karamshaar.com/exchangeالشعار، 

https://www.karamshaar.com/exchange-rates. 

https://syrianobserver.com/features/69112/authorities-in-syria-make-billions-arresting-foreign-currency-merchants.html
https://syrianobserver.com/features/69112/authorities-in-syria-make-billions-arresting-foreign-currency-merchants.html
https://www.karamshaar.com/exchange-rates-ar
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  رغم ھذه االنتھاكات المستمرة واألوضاع االقتصادیة واإلنسانیة المتردیة في سوریا، تواصل دول من
المنطقة وخارجھا الترویج لسردیة عملیات العودة بعد النزاع. ارتكبت الدنمارك سابقة خطیرة من داخل  

االتحاد األوروبي من خالل إلغاء وضع "الحمایة المؤقتة" لألشخاص القادمین من دمشق أو ریف دمشق. 
قامة بشكل قانوني ھناك،  حرمت الدنمارك ھؤالء األشخاص من الحمایة المؤقتة، وبالتالي من حقھم في اإل

 وأجبرتھم على العیش في مراكز العودة أو الرجوع إلى سوریا "طوعا".
 

في لبنان، اتبعت السلطات سیاسات عودة عدوانیة، حیث عمدت إلى إصدار مراسیم وتشریعات جدیدة  
السلطات الالجئین بشكل منتظم لجعل حیاة الالجئین السوریین صعبة، والضغط علیھم لیغادروا. أجبرت 

السوریین على تفكیك مساكنھم الخرسانیة، وفرضت علیھم حظر تجول، وطردتھم من بعض البلدیات،  
وعرقلت تجدید تصاریح إقامتھم، ورّحلت بإجراءات موجزة الالجئین الذي تعتبر أنھم دخلوا لبنان بطریقة 

 . 2019غیر شرعیة بعد أبریل/نیسان 
 

ل علني في اتجاه عملیات ترحیل منظمة على نطاق واسع، إال أنھ نفذ على  رغم أّن األردن لم یدفع بشك 
مدى سنوات من النزوح المتزاید سیاسات من قبیل الترحیل بإجراءات موجزة، والحرمان من التوظیف 
في قطاعات عمل واسعة. ومع أن األردن ال یفرض حظرا رسمیا على دخول الالجئین السوریین مجددا  

الجئین قالوا باإلجماع لـ ھیومن رایتس ووتش إن حرس الحدود األردنیین أعلموھم أنھم ال  إلیھ، إال أن ال
یستطیعون العودة إلى األردن مجددا لمدة تراوحت بین ثالث وخمس سنوات. ھذا األمر یحرم العائدین من 

 حق التماس اللجوء إذا ما واجھوا االضطھاد مجددا في سوریا. 
 

لوقف الفوري لجمیع عملیات اإلعادة القسریة للسوریین والفلسطینیین  توصي ھیومن رایتس ووتش با
المقیمین بشكل اعتیادي في سوریا من جمیع البلدان إلى جمیع المناطق السوریة. رغم أّن األدلة تشیر إلى 

أّن األعمال العدائیة التي كانت منتشرة على نطاق واسع ومستمرة ربما تراجعت في السنوات األخیرة، إال 
أّن الوضع ال یزال متقلبا، وفترات االستقرار النسبي ال تٌلبّي الشروط األساسیة لعودة آمنة وكریمة  

ودائمة. باإلضافة إلى ذلك، فإن الحكومة التي ارتكبت جرائم ضدّ اإلنسانیة، واضطھدت من عارضھا،  
اسعة لحقوق اإلنسان،  وتسببت في ھروب المالیین، ھي نفسھا مازالت في السلطة. تستمر االنتھاكات الو

 وكثیرا ما یواجھ الالجئون الذین یعودون نفس االضطھاد الذي أجبرھم على الفرار.
 

في غیاب شبكات المعلومات الموثوقة التي یستطیع الالجئون السوریون باالستناد إلیھا اتخاذ قرارات  
وبالتالي عدم قدرتھا على  عودة مستنیرة، ومع عدم تمتع وكاالت اإلغاثة اإلنسانیة بالوصول الكافي، 

مراقبة العودة الطوعیة وإعادة االندماج في سوریا، تدعو ھیومن رایتس ووتش كل الدول المستضیفة  
لالجئین السوریین إلى تبني الموقف الذي یعتبر سوریا غیر آمنة للعودة. یتعین على الحكومات الدولیة  

ترحیل بإجراءات موجزة، والعودة القسریة إلى  المانحة استخدام نفوذھا في مواجھة الممارسات مثل ال
 سوریا، والتي ترقى إلى خرق التزامات عدم اإلعادة القسریة. 

 
یتعین على الحكومات الدولیة المانحة أیضا المساعدة في تبني ھذا الموقف، وتمویل برامج المساعدات 

 اإلنسانیة بشكل كامل، وخاصة داخل لبنان واألردن ودول الجوار األخرى.
 

من جھتھما، یتعین على لبنان واألردن رفع جمیع القیود المفروضة على دخول الالجئین السوریین مجددا 
إلى أراضیھما في حال لم یتمكنوا من االستقرار في سوریا أو لم یحظوا بحمایة الحكومة السوریة. على  

ذي نّص على الترحیل الفوري  وال 2019لبنان إلغاء قرار "المجلس األعلى للدفاع" الصادر في مایو/أیار  
. على  2019لجمیع الالجئین السوریین الذین دخلوا البالد مجددا بطریقة غیر نظامیة بعد أبریل/نیسان 

األردن الكف عن فرض منع دخول الالجئین السوریین مجددا بشكل تعسفي، وتوضیح أنھ یمكنھم العودة 
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رك إلغاء قراره برفع الحمایة المؤقتة عن الالجئین إلى األردن، وكیفیة القیام بذلك. یتعین على الدنما
 القادمین من دمشق وریف دمشق، وعلى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي عدم سّن تشریعات مماثلة. 
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 التوصيات 
 إلى الحكومة السو�ية 

بسبب انتمائھم السابق المتصور أو الفعلي لقوات المعارضة، أو  الالجئینعدم استھداف   ضمان •
 بسبب مغادرتھم البالد أثناء النزاع. 

وضع آلیة عادلة توفر االسترداد الكامل أو التعویض عن الخسائر أو األضرار التي لحقت  •
 بالمساكن والممتلكات واألراضي بسبب النزاع. 

اإلنسانیة األخرى بالوصول   والمنظمات ؤون الالجئین مفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشللالسماح  •
 المنتظم دون عوائق إلى جمیع مناطق سوریا.

األمني التعسفي وغیر القانوني لالجئین العائدین إلى  التدقیقاإلیقاف الفوري لجمیع إجراءات  •
 سوریا. 

 یبتزون الناس من أجلجمیع أفراد قوات األمن الذین على  ةمناسب یةتأدیبفرض إجراءات  •
عشوائیة للتأكد من إلغاء ممارسة طلب الرشاوى   تدقیقات إجراء و  ،الرشاوى عند نقاط التفتیش

 عند نقاط التفتیش. 
الوقف الفوري لممارسات اإلخفاء القسري واالعتقال واالحتجاز التعسفي، خاصة عند نقاط   •

 ذیب.استخدام التع وقف التفتیش، و 
  بسبب اإلفراج عن جمیع األشخاص المحتجزین تعسفیا، بمن فیھم األشخاص المحتجزون  •

معتقداتھم السیاسیة، ونشر قوائم بجمیع األفراد الموجودین حالیا في مراكز االحتجاز السوریة  
 الرسمیة وغیر الرسمیة. 

تجاز إلى جمیع  ظروف االح لمراقبین الدولیین المعترف بھم لتوفیر وصول فوري ودون عوائق ل •
 مرافق االحتجاز، الرسمیة وغیر الرسمیة، دون إخطار مسبق. 

تزوید المحتجزین بما یكفي من الطعام والمیاه والصرف الصحي والنظافة والرعایة الصحیة، بما   •
 . "قواعد األمم المتحدة النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء"یتفق مع 

لحین  انتھاكات لحقوق اإلنسان  مبارتكابھ موثوقة تعلیق عمل أفراد قوات األمن الذین توجد مزاعم  •
 التحقیق.  اكتمال

نشر قوائم بجمیع المحتجزین الذین لقوا حتفھم في مراكز االحتجاز والسجون التابعة للحكومة   •
السوریة، وإصدار السوریة، بما في ذلك في الفروع األمنیة التي تدیرھا أجھزة المخابرات 

 في الحجز. توفوا الذيشھادات وفاة لجمیع المعتقلین 
 

 وزارة الداخلية األردنية  إلى
بحكم   قیود قیود تعسفیة أو  عبر عدم فرض   ممارسةھذه ال احترام مبدأ عدم اإلعادة القسریة وإلغاء •

بشكل غیر   أول مرة الالجئین السوریین الذین دخلوا األردن إعادة دخولاألمر الواقع على 
 نظامي. 

قدمون معلومات كاملة حول الظروف في مناطق العودة األردنیین ی الموظفینالتأكد من أن  •
یطلب معلومات التخاذ خیار مستنیر حول العودة الطوعیة إلى مفوضیة  أي سوري وإحالة

ن یجب أن تتضمن المعلومات المقدمة مستویات العنف واحترام حقوق اإلنسا   الالجئین.
والظروف االقتصادیة والوصول إلى السلع والخدمات اإلنسانیة وإعادة اإلعمار وإعادة اإلدماج. 

اإلنسانیة الدولیة غیر قادرة   المنظمات األردنیین توضیح الحاالت التي تكون فیھا  الموظفینعلى 
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تي ینوي  للظروف في مناطق العودة المحددة ال ةكامل صورةعلى تسھیل إعادة االندماج أو تقدیم 
 الالجئ العودة إلیھا.

 توسیع القطاعات التي یمكن لغیر األردنیین العمل فیھا.  •
للضغط من أجل العودة المبكرة إلى سوریا   یھدفأي نشاط ب البدءأو  المساھمةأو  عدم المشاركة •

في غیاب التشاور مع مجتمع الالجئین السوریین والضمانات المستقلة والملموسة للعودة اآلمنة  
 مستنیرة والكریمة داخل سوریا. وال

 . 1967وبروتوكولھا لعام   1951المصادقة على اتفاقیة الالجئین لعام  •
 

 لحكومة اللبنانية والوزارات ذات الصلة ا إلى
بشأن إبعاد الالجئین السوریین   2019في أیار/مایو  الصادر إلغاء قرار المجلس األعلى للدفاع  •

الذین یدخلون البالد بشكل غیر رسمي، واحترام مبدأ عدم اإلعادة القسریة. وھذا یشمل عدم 
مطلبھم  ترحیل الالجئین السوریین دون منحھم فرصة حقیقیة للطعن في األدلة ضدھم والدفاع عن 

 حصول على تمثیل قانوني. لاالحمایة، بما في ذلك من خالل منحھم فرصة ب
بالنظر إلى الطبیعة   مدیریة األمن العامفرض حظر على جمیع عملیات اإلعادة التي تسھلھا  •

 "التصریح األمني".  ات اإلشكالیة لما یسمى بإجراء
  قدمون معلومات دقیقة حول الظروف في مناطق العودة وإحالةاللبنانیین ی الموظفینالتأكد من أن  •

  ومات التخاذ خیار مستنیر حول العودة الطوعیة إلى مفوضیة الالجئین.یطلب معل  أي سوري
یجب أن تتضمن المعلومات المقدمة مستویات العنف واحترام حقوق اإلنسان والظروف 

االقتصادیة والوصول إلى السلع والخدمات اإلنسانیة وإعادة اإلعمار وإعادة اإلدماج. على 
اإلنسانیة الدولیة غیر قادرة على  المنظمات التي تكون فیھا المسؤولین اللبنانیین توضیح الحاالت 

لألوضاع في مناطق العودة المحددة التي ینوي   ةكامل صورةتسھیل إعادة االندماج أو تقدیم 
 الالجئ العودة إلیھا.

السماح للمفوضیة باستئناف تسجیل الالجئین السوریین من أجل إدارة احتیاجاتھم بشكل أفضل في   •
االستعداد للعودة اآلمنة والكریمة إلى سوریا عندما تكون الظروف مواتیة   فة إلىإضالبنان، 
 للعودة.

تمدید اإلعفاء من الرسوم لجمیع الالجئین السوریین الذین تراكمت علیھم رسوم تجاوز مدة  •
 اإلقامة وتجدید اإلقامة. 

 أوضاعھم. السماح للسوریین الذین لیس لدیھم إقامة قانونیة حالیا بتسویة  •
إنھاء ممارسة احتجاز الالجئین لمجرد انتھاء صالحیة وثائق إقامتھم أو ألنھم ال یتمتعون بوضع   •

 قانوني. 
 توسیع القطاعات التي یسمح لالجئین السوریین بالعمل فیھا. •
للضغط من أجل العودة المبكرة إلى سوریا   یھدفأي نشاط ب البدءأو  المساھمةأو  عدم المشاركة •

تشاور مع مجتمع الالجئین السوریین والضمانات المستقلة والملموسة للعودة اآلمنة  في غیاب ال
 والمستنیرة والكریمة داخل سوریا. 

 . 1967وبروتوكولھا لعام   1951المصادقة على اتفاقیة الالجئین لعام  •
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 إلى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 
تسھیل العودة الطوعیة لالجئین السوریین من األردن ولبنان ودول  االستمرار في عدم تشجیع أو  •

 مضیفة أخرى طالما أن ظروف العودة اآلمنة والكریمة لیست متوفرة ومستدامة. 
تزوید السوریین الذین یستفسرون عن العودة الطوعیة بمعلومات محدثة ودقیقة تتعلق بالمناطق   •

التي ال تملك فیھا المفوضیة معلومات  ضاح الحاالت وإیالمحددة التي یسعى الشخص للعودة إلیھا. 
 كافیة التخاذ قرار مناسب بشأن الظروف في منطقة معینة من مناطق العودة.

ن من األردن ولبنان واإلبالغ  و رصد الظروف التي یواجھھا السوریون العائدون طوعا والمرحل •
ة السامیة لألمم المتحدة لشؤون  المفوضیفیھا ال تستطیع   عن األماكن التي  رسمیا اإلعالن. ھاعن

الالجئین مراقبة الظروف التي یواجھھا العائدون طوعا، واألسباب الكامنة وراء ھذه الصعوبات.  
ضمان وجود آلیة مستقلة للحمایة والمراقبة في سوریا یمكن للمنظمات اإلنسانیة من خاللھا رصد 

 عنھا.   انتھاكات حقوق اإلنسان التي یواجھھا العائدون واإلبالغ
االستمرار في طلب الوصول الكامل وغیر المقید لمراقبة ظروف العائدین والتحلي بالشفافیة   •

بشأن التحدیات في تحقیق ھذا الوصول. مضاعفة الجھود إلقناع المانحین وحكومات إعادة 
التوطین بضرورة الحمایة لتوفیر المساعدة اإلنسانیة الكافیة وأماكن إعادة التوطین لالجئین  

 لسوریین في لبنان واألردن.ا
الخاصة بمفوضیة األمم المتحدة   2018لعام  "ومعاییر الحمایة "مؤشرات االستمرار في استخدام  •

 لشؤون الالجئین لعودة الالجئین إلى سوریا كأساس لتقییم ظروف العودة إلى سوریا. 
وبتكلفة  ضمان حصول الالجئین السوریین في لبنان واألردن على العالج الطبي المناسب  •

للحاالت الصحیة المزمنة حتى ال یضطر الالجئون األكبر سنا إلى العودة إلى سوریا  میسورة
 بسبب االحتیاجات الصحیة غیر الملباة. 

 

 إلى األمين العام لألمم المتحدة 

كومات الدول األعضاء على مقاربة مسألة عودة الالجئین بما  حث جمیع الوكاالت األممیة وح •
 بأن الوضع في سوریا "ال یزال كابوسا حیا".  2021یتّسق مع تقییم األمین العام في مارس/آذار 

 

 إلى الحكومات المانحة 
التأكد من أن األموال المقدمة للبرامج التي تھدف إلى إعادة بناء وإعادة تأھیل المناطق التي  •

استعادتھا الحكومة تفي بمعاییر معینة، بما في ذلك أن أموالھا ال تسھم في انتھاك حقوق 
أو جھات مسؤولة عن انتھاكات حقوق اإلنسان   ھیئات إلى  تصلالسوریین، وأن األموال ال 

ات القانون الدولي اإلنساني، وأن تمویلھا یستند إلى تقییمات مستقلة وكاملة لالحتیاجات، وانتھاك
وأن قوائم المستفیدین تظل سریة، وأن الجھات المانحة وشركائھا المنفذین یتمتعون بوصول كامل  

 ودون عوائق ومنتظم إلى جمیع المناطق.
لمضیفة بشكل استباقي على االستعداد ضمان أال تركز البرامج اإلنسانیة في سوریا والدول ا •

تحسین   إضافة إلىتلبیة شروط العودة الطوعیة واآلمنة والكریمة، ، بالرغم من عدم للعودة
الحمایة والبرامج القانونیة المصممة إلبالغ الالجئین السوریین بالظروف داخل سوریا  

 واالستجابة الحتیاجات التوثیق المدني.
لألردن ولبنان لتمكینھما من توفیر مكان    وأي من أشكال الدعم األخرى تقدیم الدعم المالي السخي •

 لجوء آمن والئق لالجئین وطالبي اللجوء السوریین. 
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تمویل النداءات اإلنسانیة لألمم المتحدة بالكامل للمساعدة في تلبیة احتیاجات جمیع الالجئین   •
 وني في البالد.السوریین في لبنان واألردن بغض النظر عن وضع إقامتھم القان 

التمویل الكامل لالستجابات اإلنسانیة لألمم المتحدة لتلبیة االحتیاجات الصحیة لجمیع الالجئین  •
 وتضمینالسوریین في لبنان واألردن، بما في ذلك أولئك الذین یعانون من حاالت صحیة مزمنة 

 خدمات الصحة النفسیة واالجتماعیة. 
وغیر متناسبة على النساء والفتیات  جندریةآثار  االعتراف بأن األزمات والنزاعات لھا •

ومن خالل   بالتشاور االستجابات اإلنسانیة لھذه المجموعات مصممة  وضمان أن تكون الالجئات، 
 التقییمات القائمة على األدلة. 

الضغط على حكومتي لبنان واألردن لدفع كال البلدین إلى تبني إجراءات تحترم حقوق الالجئین   •
وتلتزم بمبدأ عدم اإلعادة القسریة وإلغاء جمیع الممارسات التي تھدف إلى إلغاء تسجیل الالجئین  

 أو إجبارھم على العودة إلى سوریا. 
 

 جميع الدول المضيفة لالجئين السو�يين  إلى
فرض حظر فوري على جمیع عملیات اإلعادة القسریة إلى سوریا وإلغاء أي تشریع یسھل  •

ن من سوریا، بما یتفق مع  و ن الفلسطینیو الجئین السوریین، بمن فیھم الالجئالترحیل الفوري ل
بأن سوریا لیست آمنة للعودة القاضي موقف المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین  

وأن وقف النزاع النشط في بعض األجزاء من سوریا ال یمكن استخدامھ كسبب إلزالة  ،إلیھا
 ین السوریین. ن الالجئ عوضع الحمایة  

سوریا   إلىاألمني اإلشكالیة وغیر القانونیة الخاصة بالعائدین  التدقیقعملیات في عدم االنخراط  •
 بأي طریقة أخرى.  علیھا أو إضفاء الشرعیة

إلقامة لاالستمرار في توفیر مساحة حمایة لالجئین السوریین، وحیثما أمكن، توفیر مسارات  •
 فرص للعودة إلى الوطن.الدائمة ألولئك الذین لیس لدیھم 

ضمان إتاحة سبل الحصول على اإلقامة القانونیة لالجئین السوریین وإمكانیة الوصول إلیھا   •
 وتنفیذ اإلعفاءات من الرسوم.

 
، كما ریف دمشقعلى الدنمارك أن تلغي قرارھا بإلغاء الحمایة المؤقتة لالجئین السوریین من دمشق و 

أو   أي تشریع طرحعدم   األعضاء في االتحاد األوروبي والھیئات المعنیة بالھجرة فیھایجب على الدول 
 .قرارات مشابھة
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