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لجنة األمم المتحدة للتحقیق بشأن سوریا: أعداد ال نظیر لھا من السوریین النازحین في أقل م
 

جنیف، 12 أیلول/سبتمبر 2018 - أشارت لجنة التحقیق التابعة لألمم المتحدة في تقریرھا األخیر إلى أن سوریا شھدت  مستویات غیر مسبوقة من النزوح الداخلي – إلى حد لم نر

 
مثیلھ طوال فترة الصراع المستمر منذ سبع سنوات.

 
وفي أقل من ستة أشھر، فیما تحركت القوات الموالیة للحكومة الستعادة مساحات شاسعة من األراضي من الجماعات المسلحة والتنظیمات اإلرھابیة، نزح أكثر من ملیون رجل وامرأة

 
وطفل سوري معظمھم یعیشون اآلن في ظروف قاسیة. وتحذر اللجنة مما قد یحدث بعد ذلك في محافظة إدلب إذا فشلت الجھود الرامیة إلى التوصل إلى تسویة عبر التفاوض. 

 
وفي تقریر مؤلف من 24 صفحة صدر الیوم، تسلط اللجنة الدولیة المستقلة للتحقیق بشأن الجمھوریة العربیة السوریة الضوء على ست معارك رئیسیة أدت إلى نزوح داخلي واسع النطاق

وعلى محنة ھؤالء المدنیین الذین اقتلعوا من دیارھم. وبین كانون الثاني/ینایر  وحزیران/یونیو، وقع قتال عنیف في محافظات حلب، وشمال حمص، ودمشق، وریف دمشق، ودرعا،
وإدلب، كما جاء في التقریر. واتسمت معظم المعارك بجرائم حرب بما في ذلك شن اعتداءات عشوائیة، والھجوم المتعمد على األعیان المحمیة، واستخدام األسلحة المحظورة، والنھب و/
أو التھجیر القسري، بما في ذلك من قبل الجماعات المسلحة. وفي حاالت أخرى، أخفقت أطراف النزاع في اتخاذ جمیع االحتیاطات الممكنة لحمایة المدنیین، كما یقتضي القانون اإلنساني

 
الدولي. 

 
ویواجھ السوریون النازحون العدید من الصعوبات والتحدیات التي تعترض سبل عیشھم، بما في ذلك عدم الحصول على ما یكفي من الغذاء والماء والخدمات الطبیة ومرافق الصرف

 
الصحي األساسیة والسكن المالئم. 

 
وقال رئیس اللجنة باولو بینیرو: "من غیر المبرر تماًما أال یحترم أي طرف في ھذا النزاع التزاماتھ تجاه المدنیین الذین تشردوا بسبب العملیات العسكریة". وأضاف: "یصادف ھذا العام
الذكرى السنویة العشرین للمبادئ التوجیھیة بشأن النزوح الداخلي، والتي ینبغي أن تكون بمثابة تذكیر واضح لجمیع األطراف بأنھ یمكنھم ال بل  یجب علیھم بذل جھود إضافیة لمنع المزید

 
من النزوح الداخلي والتصدي للتحدیات التي یواجھھا أكثر من 6.5 ملیون نازح في جمیع أنحاء البالد". 

 
والحظ التقریر أن جمیع المدنیین النازحین لم یفّروا من االشتباكات. وتوصلت القوات الموالیة للحكومة إلى اتفاقات ھدنة محلیة مع جماعات مسلحة في محافظات شمال حمص ودمشق

 
وریف دمشق ضّمت أیًضا "اتفاقات إجالء" أدت إلى نزوح إضافي. 

 
وأشارت المفوضة كارین أبو زید إلى أنھ "تم تشرید عشرات اآلالف من األشخاص قسراً في إطار ما یسمى ’باتفاقیات اإلجالء‘. ومع ذلك، فإن توفیر الغذاء والماء والظروف المعیشیة

 
المناسبة لھم یبقى مسؤولیة األطراف التي تتفاوض على ھذه االتفاقات وتبرمھا. وكافة األطراف أھملت ھذه المسؤولیة ". 

 
ویسلط التقریر الضوء على وضع النازحین داخلیاً في ریف دمشق. وفي المناطق الخاضعة لسیطرة الحكومة، ال یزال اآلالف من المدنیین النازحین یعانون من الصعوبات في المواقع

 
المكتظة بشدة و/أو التي تفتقر إلى الموارد، حیث ال یزال العدید منھم یخضعون لالحتجاز بصورة غیر قانونیة من قبل القوات الحكومیة. 

 
وقال المفوض ھاني مجالي: "دفع المدنیون ثمًنا باھظاً بسبب المعارك التي شنتھا الحكومة الستعادة األراضي". وأضاف أن "بعض المناطق بما في ذلك مخیم الیرموك في دمشق أو

أجزاء من الغوطة الشرقیة ُتركت مدمرة بشدة لدرجة أنھ من غیر المتوقع عودة المدنیین إلیھا". "ویسكن العدید من ھؤالء المدنیین اآلن في الخیم أو المباني المھجورة في الشمال الغربي،

 
ویعیشون على مساعدات إنسانیة محدودة للغایة بنظام الحصص". 

 
وتحذر اللجنة من أن نسبة كبیرة من ھؤالء النازحین یقبعون حالیاً في إدلب، حیث یمكن أن یؤدي ھجوم آخر ال یولي أي اعتبار یذكر للحیاة المدنیة إلى أزمة كارثیة في مجال حقوق

 
اإلنسان والوضع اإلنساني. 
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وتحث اللجنة جمیع أطراف النزاع في سوریا، والمجتمع الدولي، على إعطاء األولویة لمحنة النازحین داخلیا، ویقترح مجموعة من التوصیات العملیة التي ال تتطلب سوى اإلرادة
السیاسیة. وتشمل ھذه التوصیات، التي تھدف إلى معالجة القضایا التي تؤثر في المدنیین النازحین نتیجة النزاع، ما یلي: ضمان توفیر السكن المناسب لھم، وعدم احتجازھم ، وعدم رفض
الدولة تعسفاً منحھم المساعدات اإلنسانیة، واحتفاظھم بحقھم في العودة بأمان وكرامة إلى منازلھم السابقة. وسلطت اللجنة الضوء على الحاجة إلى ھیئة مستقلة ومحایدة الستعراض المطالب

 
المتعلقة بحقوق الملكیة واسترداد الممتلكات، وشددت على أھمیة ضمان قدرة المرأة على المشاركة في ھذه العملیة على قدم المساواة. 

 

 
ومن المقرر تقدیم تقریر اللجنة في 17 أیلول/سبتمبر خالل حوار تفاعلي في الدورة التاسعة والثالثین لمجلس حقوق اإلنسان. 

 

 
خلفیة 

 
تتألف لجنة التحقیق الدولیة المستقلة المعنیة بالجمھوریة العربیة السوریة من السید باولو سیرجیو بینیرو (رئیساً)، والسیدة كارین كونینج أبو زید، والسید ھاني مجالي، وقد ُكلّفت اللجنة

 
من قبل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بمباشرة التحقیق وتوثیق كافة انتھاكات القانون الدولي داخل الجمھوریة العربیة السوریة منذ آذار/مارس 2011.

 

 
ویمكن االطالع على التقریر كامالً والوثائق الداعمة ذات الصلة على الصفحة اإللكترونیة الخاصة بمجلس حقوق اإلنسان والمخصصة للجنة التحقیق الدولیة المستقلة على الموقع التالي:

 
 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx: 
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Geneva) Rolando Gómez, Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Tel: +41 22 917 9711,)

email: rgomez@ohchr.org, Cédric Sapey, OHCHR, Tel: +41 22 917 9845, email: csapey@ohchr.org, or Sarah
.Lubbersen, OHCHR, Tel: Tel: +41 22 917 9813, slubbersen@ohchr.org
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