
ي السوري للمشاورات حول الحلول العنوان: 
 
ل مؤتمر بروكسل  الدائمة للنازحي   السوريي   من أجتقديم مكتوب من المجتمع المدن

 الرابع لمستقبل سوريا والمنطقة 

كة منإىل: موجهة  ي واألمم المتحدة ال  اللجنة المشتر  المنظمة لمؤتمر بروكسل الرابع و تحاد األوروب 

 :مقدمة

ي الموقعة أدناه. تم تطويرهتمثل هذه 
ضمن المجتمع  بعد سلسلة من المشاورات   ا وإنتاجه  ا الورقة منظمات وشبكات المجتمع المدب 

ي السوري
ا إىل منتجات ا ت، و   المدب 

ً
ي  لمعلوماتستند أيض

 .السابقة من المجتمع المدب 

ك التوافق تمثل الورقة  وط األساسية  2لعودة "التلقائية" إىل سوريا ، ( طبيعة ما يسىم بالعودة / ا 1بي   الموقعي   حول   المشتر ( أهم الشر

 حاجة من المجتمع الدوىلي والدول المضيفة من أجل وقف العودة غت   3لعودة آمنة وطوعية وكريمة إىل سوريا ، 
( اإلجراءات األكتر

 أهم التوصيات المتعلقة. الناضجة إىل سوريا ، و 

 

 :ة" إىل سورياالطبيعة الحقيقية لما يسىم بالعودة "العفوي

ي الدول المجاورة لسوريا ، فإننا نعتت  
حتر   أن الغالبية العظىم من العائدين  مع الوضع الحاىلي داخل سوريا ، وعوامل الدفع المتطرفة ف 

ين   عىل اتخاذ هذا القرار. اآلن ، كانوا مجت 

ي مكان إقامتهم صعبة للغاية ، مما شجع السوريي   عىل العودة إىل مكانهم   للمهجرينلقد أصبحت الظروف المعيشية الحالية  
السوريي   ف 

ي  همل دفع قعن عوا  ةالناجم العودةاألصىلي قبل األوان. إن 
رية ليست طوعية ول كريمة. باإلضافة إىل ذلك ، ل يزال الوضع العام ف 

اع الذين  بأمان وكرا   المهجرينسوريا غت  مؤاٍت للغاية لعودة السوريي    ي مختلف أطراف الت  
مة. إن استمرار وجود المسؤولي   والقادة ف 

ي قضايا ترفر إىل مرتبة جرائم الحرب يشكل مصدر قلق كبت  للمجتمع السوري النازح ؛  
ين منهم ،  وهذا تورطوا ف  ي أنهم    بالنسبة للكثت 

يعت 

ي حال عودتهم 
ي قد تعرض سالمتهم البدنية للخطر ف 

ي صدرت  إىل وطنهم ، خاصة مع التعرضة لالنتهاكات التر
ة التر هديدات المباشر

ي سوريا تجاه  بارزين   عسكريي   ادة قعن سابقا 
 .السوريي    المهجرينف 

اع النشط إىل مناطق محددة ، ل تزال هناك أشكال مستهدفة من العنف الهيكىلي وخطر الضطهاد. لم يتم   وبينما تم عزل مخاطر الت  

ء والفتقار إىل الحقوق األساسية   -حل األسباب الجذرية للرصاع  ا لتكرار الرصاع  -جهاز الدولة المسي ً  .مما يخلق خطًرا كبت 

ي 
. المنظمات الدولية  المهجرون يعاب  ي بلدهم األصىلي

ي ف 
  ذات الختصاصالسوريون من نقص المعلومات الموثوقة حول الوضع الحقيقر

ي  مثل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي   ، ل 
 من ذلك ، تشارك ف 

ً
ي توفت  مثل هذه البيانات ، وبدال

ي بمسؤولياتها ف 
 تق 

ي تواجه  الداهمةحمالت عامة تتجاهل المخاطر 
ي تخدم المزيد من التوسع   المهجرينالتر

السوريي   عند عودتهم ، وتركز عىل الرسائل التر

ي عملياتها 
 .ف 

ي حالت 
قت مجموعات المجتمع المدب 

ّ
ي وكالت عالوة عىل ذلك ، وث

إىل أن القرارات   شت  تمهمة ،   تخصصية لمسؤولي   بارزين ف 

بشأن "العودة إىل سوريا" أصبحت مدفوعة اآلن أكتر من أي وقت مض  بالضغط السياسي من الدول   العلنية  والمنارصة السياسية 

 السورية.  المضيفة لالجئي   السوريي   وسلطات الدولة

ي أن يؤكد مؤتمر بروكسل الرابع ل
  واألجندات   بالمصالحم  لنازحي   السوريي   لن يتم إسقاطهسوريا ، بوضوح ، أن حماية وسالمة ا ينبغ 

ي   الجسيمةالمادية والقانونية الجسدية و قوض المخاطر ، وأن وكالت المساعدة اإلنسانية وسياساتها لن تتجاهل أو ت السياسية 
التر

 .تواجه العائدين إىل سوريا 

ي الظروف الحالية ، يقودها اليأس والضعف ، ول يمكن وصفها عىل أنها "طوعية" أو "كريمة" أو  نعتت  عودة حركة العودة إىل س
وريا ف 

 .""آمنة 

 

 



 منظور سوري للعودة اآلمنة والطوعية والكريمة إىل سوريا 

ي السياق السوري ، وبعد تسع سنوات من الرصاع الدموي ، الذي يعتت  أسوأ أزمة إنسانية وحماية منذ 
 
الحرب العالمية الثانية ، ل  ف

يمكن تحقيق الحتياجات والظروف األساسية لعودة كريمة وطوعية وآمنة إىل سوريا دون الحل السياسي الذي يعالج األسباب الجذرية  

 للرصاع. 

اتيجية الحماية والحلول الشاملة لعودة الالجئي   إىل سوريا  ي "استر
 
ي يجب  CPSS -عتبات الحماية والمعايت  كما هو مذكور ف

" ، والتر

  الوفاء بها من أجل النتقال من المرحلة الحالية من "عدم األمان" إىل المرحلة الثانية ، من الواضح أنه ل يمكن تحقيقها بدون التحول

ي سوريا. 
 
 السياسي ف

ي هذا الصدد ، يجب عىل جميع السلطات داخل سوريا أن توفر الوصول دون تميت   للمواطني   السوريي   ، 
 
المقيمي   والعائدين عىل حد  ف

ي السوري مساحة مدنية
مضمونة   سواء ، إىل الخدمات األساسية ؛ العدالة والصحة والتعليم. لهذا ، يجب أن يكون للمجتمع المدب 

 دستورًيا ودولًيا. 

ي تعوق الطريق نحو بيئة مواتية لل
عودة إىل سوريا. عمليا ، نطلب  إن الحل السياسي الشامل أمر ل بد منه لمواجهة التحديات الهائلة التر

ي بقيادة 
السوريي   مع   المهجرين من الرؤساء المشاركي   لمؤتمر بروكسل الرابع لسوريا دعم بدء آلية تشمل منظمات المجتمع المدب 

 سوريا. مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئي   ، لوضع خارطة طريق للوصول إىل الظروف المواتية للعودة إىل أماكن المنشأ داخل  

 

ا اإلجراءات األكثر 
ً
 من المجتمع الدوىلي والدول المضيفة لمنع العودة القرسية إىل سوريا  إلحاح

. إضافة إىل الدوافع السياسية   COVID19أدت أزمة  ي المنطقة بشكل كبت 
إىل تفاقم احتياجات سبل العيش لالجئي   السوريي   ف 

ي البلدان   COVID19متدهورة الناتجة عن انتشار والديمغرافية ، ظهرت الظروف الصحية والقتصادية ال
مؤخًرا كعوامل جديدة ف 

ي المنطقة لممارسة المزيد من الضغط عىل الالجئي   السوريي   للعودة بشكل غت   
 إىل وطنهم.  ناضجالمضيفة ف 

ي دعم  لمنع تصاعد العودة القشية إىل سوريا ، تحتاج الحكومات المضيفة أكتر من أي وقت مض  إىل فهم أن ال 
ي ف  نخراط بشكل إيجاب 

ا إىل  
ً
ي بلدانهم. يحتاج المجتمع الدوىلي أيض

ي سوريا هو الطريقة األخالقية الوحيدة لحل أزمة الالجئي   السوريي   ف 
الحل السياسي ف 

 . ي المنطقة لتعزيز المصلحة العليا للنازحي   السوريي  
ي والتنموي ف 

ي المسؤولية وضمان إنفاق تمويله اإلنساب 
يجب توفت     المشاركة ف 

ي بقيادة 
السوريي   لتنظيم وتمثيل مجتمعات الالجئي   السوريي   عىل المستويي   المحىلي   المهجرين مساحة لمنظمات المجتمع المدب 

اك مجتمعات  . ندعو الرؤساء المشاركي   لمؤتمر بروكسل الرابع للتأكيد عىل أهمية إشر ي
ي صنع القرار مع المجتمعات    المهجرينوالوطت 

ف 

 المضيفة. 

 اآلن كافية للمجتمع الدوىلي إلدراك أن   والسالمةفيما يتعلق بمراقبة الحماية  
للعائدين إىل سوريا ، نعتقد أن األدلة المتاحة حتر

ي  
 منهجية. خالل العامي   الماضيي   ، لحظنا حالت العتقال التعسق 

ً
النتهاكات والتميت   ضد العائدين من الالجئي   والنازحي   داخليا

ة ، األمر الذي جعل قرار العودة إىل  والتعذيب وا  اع األخرى بي   العائدين بكميات كبت  لقتل من قبل جهاز الدولة السورية وأطراف الت  

ي سوريا مساٍو لـ قرار "النتحار". الجمع بي   األدلة النادرة المتاحة ، وفقدان التصال والخوف من التصال حتر لتوفت  
  مكان المنشأ ف 

ئدين إىل سوريا ، مع تاريــــخ الرصاع السوري حيث استخدمت األطراف الحصار والحرمان من المساعدة اإلنسانية  المعلومات بي   العا 

ي للمجتمع الدوىلي لتحويل الهتمام نحو أولويات أخرى أكتر أهمية. فإن سية المنقذة للحياة كسالح حرب ، األسا 
 هذا يكق 

 من ذلك ، يجب إنشاء آليات مراقبة لتتبع وقياس السالمة 
ً
ي البلدان المضيفة.  الجسديةبدال

إن  والقانونية والمادية لالجئي   السوريي   ف 

 . ي
ي واألردب 

ي السياقي   اللبناب 
وري بشكل خاص ف   هذا رص 

ي المستوىإن الحضور والمشاركة  ي يقودها الالجئون الس  عالت 
ي آليات تنسيق الستجابة  للمنظمات غت  الحكومية التر

وريون مفقودة ف 

ي اإلقليملالجئي   
األصوات السورية. إن   إىل تواجد  موعة اإلقليمية للحلول الدائمةوالمج 3RP  للـ كل من اللجنة التوجيهية  ر تماًما . تفتقف 

وري لمنع ال ي يقودها الالجئون السوريون رص 
مزيد من العودة القشية من البلدان  تعزيز هذه اآلليات لتشمل المنظمات غت  الحكومية التر

 المضيفة. 


