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في اليوم العالمي لالجئين: ال يزال أزيد من نصف الشعب 
السوري مشرَّد قسريًا بين نازح والجئ وغير قادر على العودة

ال يمكن حل قضية النازحين والالجئين السوريين دون إنهاء النزاع المسلح 
وتحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق اإلنسان

بــيــــــان

يصــادف 20 حزيــران مــن كل عــام، اليــوم العالمــي لالجئيــن، ولهــذا اليــوم وقــع أليــم علــى الشــعب الســوري منــذ نحــو عشــر 

ســنوات حتــى اآلن، عندمــا بــدأ مالييــن مــن الســوريين بالفــرار مــن النــزاع المســلح الداخلــي، الــذي طــال أمــده لســنوات؛ ممــا 

شــجع مزيــدًا مــن الســوريين علــى طلــب اللجــوء.

وقــد كانــت االنتهــاكات الفظيعــة التــي مارســها النظــام الســوري والتــي بلــغ بعضهــا مســتوى الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية، 

الدافــع األبــرز وراء ســعي الســوريين نحــو اللجــوء، كمــا أن بقيــة أطــراف النــزاع قــد مارســت أصنافــًا مــن االنتهــاكات ضــدَّ 

بعضهــا البعــض وضمــن مناطــق ســيطرتها، وفيمــا يلــي حصيلــة أبــرز االنتهــاكات ومــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع: 

األحد 20 حزيران 2021 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.



في اليوم العالمي لالجئين: ال يزال أزيد من نصف الشعب 2
السوري مشرَّد قسريًا بين نازح والجئ وغير قادر على العودة

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 

حتــى حزيــران/ 2021 مقتــل 227781 مدنيــًا بينهــم 29250 

طفــاًل و16155 ســيدة )أنثــى بالغــة( فــي ســوريا علــى يــد 

أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، منــذ آذار/ 2011 حتــى 

ــي: ــى النحــو التال ــران/ 2021، توزعــوا عل حزي

ألف: القتل خارج نطاق القانون:

https://drive.google.com/file/d/1f_76KH4JOh8iO_-HOkl2tyf6o3sUDG3l/view
https://drive.google.com/file/d/1SePu2jzZs-rEyY--GGB2nMYFzYxDlWBM/view


في اليوم العالمي لالجئين: ال يزال أزيد من نصف الشعب 3
السوري مشرَّد قسريًا بين نازح والجئ وغير قادر على العودة

ر عمليــات  مــن المالحــظ أن النظــام الســوري المتســبب الرئيــس فــي الغالبيــة العظمــى مــن االنتهــاكات، ويتصــدَّ
قتــل المدنييــن فــي ســوريا بنســبة بلغــت قرابــة 88 % مــن إجمالــي حصيلــة الضحايــا، تليــه القــوات الروســية 
بنســبة قرابــة 3 %، أي أن النظــام السوري/الميليشــيات اإليرانيــة، والنظــام الروســي مســؤولون عــن قرابــة 91 % 

مــن المدنييــن الذيــن قتلــوا منــذ بــدء الحــراك الشــعبي فــي آذار 2011.

لنا منــذ آذار/ 2011 حتــى حزيــران/ 2021 مقتــل مــا ال  ســجَّ

يقــل عــن 14537 شــخصًا بســبب التعذيــب بينهــم 180 

طفــاًل و92 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع 

حتــى   2011 آذار/  منــذ  ســوريا  فــي  المســيطرة  والقــوى 

حزيــران/ 2021، توزعــوا علــى النحــو التالــي:

باء: الموت بسبب التعذيب:

https://drive.google.com/file/d/1QQKoKpjEGdcbSnFmwMwt2I-lbzQZ-ItF/view
https://drive.google.com/file/d/1s-aBhQ5e0X4bYLfxZWvyanzlPXlBch8R/view
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لحقــوق  الســورية  الشــبكة  بيانــات  قاعــدة  بحســب 

اإلنســان فــإنَّ مــا ال يقــل عــن 149457 شــخصًا بينهــم 

ــد  ــون قي 4930 طفــاًل و9296 ســيدة )أنثــى بالغــة( ال يزال

االعتقــال/ االحتجــاز أو االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف 

النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 

حتــى حزيــران/ 2021، يتوزعــون علــى النحــو التالــي:

لحقــوق  الســورية  الشــبكة  بيانــات  قاعــدة  بحســب 

اإلنســان فــإنَّ مــا ال يقــل عــن 101678 شــخصًا بينهــم 

يزالــون  ال  بالغــة(  )أنثــى  ســيدة  و5828  طفــاًل   2424

ــزاع والقــوى  ــد أطــراف الن ــى ي ــد االختفــاء القســري عل قي

المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2021، 

التالــي:   النحــو  علــى  يتوزعــون 

جيم: االعتقال التعسفي: 

دال: االختفاء القسري:

https://drive.google.com/file/d/199fX40ltdblR96kSF59XwKN_3xNkC0lN/view
https://drive.google.com/file/d/1WH_mZ4ELTiXbm8MIWXLFFk3YUtUG3o6w/view
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ونحــن نؤكــد أن أنمــاط االنتهــاكات هــذه ال تــزال مســتمرة حتــى اآلن، وُنصــدر تقريــرًا شــهريًا يظهــر حصيلــة هــذه 

الرئيســة وغيرهــا. االنتهــاكات 

وإنَّ الســبب الرئيــس وراء عمليــات القتــل هــو القصــف بمختلــف أنــواع األســلحة، وبشــكل خــاص عبــر ســالح الطيــران 

الــذي اســتخدمه النظــام الســوري وكذلــك حليفــه الروســي بعــد تدخلــه العســكري غيــر الشــرعي فــي أيلول 2015 بشــكل 

 كثيــف جــدًا بهــدف قتــل وإصابة أكبر قدر ممكن من الســكان؛ مما يدفعهــم إلى النزوح 
ٍ
عشــوائي أو مقصــود، وعلــى نحــو

ومــن ثــم اللجــوء، ألن القصــف الجــوي علــى هــذا النحــو ســوف يــؤدي إلــى القتــل، اإلصابــة، تدميــر المنــازل والمحــالت، ولــن 

يكــون هنــاك خيــار ســوى الفــرار، إنَّ القصــف الجــوي مســؤول بحســب قاعــدة بيانات الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 

عــن مــا بيــن 70 إلــى 75 % مــن إجمالــي عمليــات القتــل والدمــار، وبالتالــي التشــريد.

وتأتــي عمليــات المالحقــة األمنيــة واالعتقــاالت التعســفية التــي طالــت مئــات آالف الســوريين، حيــث نقــدر أن مــا ال يقــل 

عــن 1.2 مليــون مواطــن ســوري قــد تعــرض لتجربــة االعتقــال، وال يــزال 131178 منهــم قيــد االعتقال أو االختفاء القســري 

حتــى اآلن لــدى النظــام الســوري، وقــد قتــل منهــم 14338 بســبب التعذيــب، هــذه الثالثيــة االعتقــال التعســفي، االختفــاء 

القســري، التعذيــب، هــي العامــل الرئيــس الثانــي وراء لجــوء الســوريين وعــدم رغبتهــم فــي العــودة مــا دامــت األجهــزة 

األمنيــة متحكمــة فــي رقــاب الســوريين.

والعامــل الرئيــس الثالــث هــو حصــار مناطــق بأكملهــا ومنــع دخــول المســاعدات إليهــا فــي شــكل مــن أشــكال العقــاب 

الجماعــي، ثــم عقــد اتفاقيــات مصالحــة إجباريــة تهــدف إلــى تشــريد أهلهــا.

هــذه العوامــل الرئيســة أدت إلــى تشــريد قســري متواصــل علــى مــدى عشــر ســنوات، حيــث تشــير تقديــرات المفوضيــة 

العليــا لشــؤون الالجئيــن إلــى قرابــة 13 مليــون ســوري مــا بيــن نــازح والجــئ، يتوزعــون علــى النحــو التالــي:

قرابة 6 ماليين نازح داخليًا بعضهم نزح أزيد من مرة.	 

قرابة 7 ماليين الجئ تتحمل دول الطوق الغالبية العظمى منهم. 	 

ــات نهــب طالــت  ــى عملي ت االنتهــاكات بحقهــم إل ــدَّ ــل امت  النظــام الســوري وحلفــاؤه بتشــريد الســكان، ب
ِ

ــم يكتــف ول

منازلهــم التــي غادروهــا، بمــا يشــمل االســتيالء علــى الممتلــكات، أو ســرقة محتوياتهــا حتــى مــواد اإلكســاء، إضافــة إلــى 

االســتيالء علــى األراضــي الزراعيــة التــي يمتلكونهــا عــن طريــق المــزادات العلنيــة وقــد أصدرنــا تقاريــر عــدة عــن قضيــة 

النهــب واالســتيالء علــى الممتلــكات. كمــا أننــا ســجلنا عمليــات انتقاميــة تحمــل صبغــة طائفيــة لنبــش قبــور ذوي 

النازحيــن والالجئيــن وإخــراج الجثاميــن منهــا ورميهــم فــي أماكــن مجهولــة. 

وإن جميــع هــذه الممارســات العنيفــة والتــي ال تــزال مســتمرة حتــى اآلن، تمنــع المشــردين )النازحيــن والالجئيــن( مــن 

ــر بعــض  ــدان اللجــوء تجب ــى أن الظــروف القاســية فــي بل ــدَّ مــن اإلشــارة إل ــا ال ب ــة، وهن ــى مناطقهــم األصلي العــودة إل

ر النســبة اإلجمالية  الالجئيــن الســوريين علــى العــودة إلــى مناطــق النظــام الســوري غيــر اآلمنة، وعلى الرغــم من ذلك تقدَّ

للعائديــن مــن الالجئيــن مــن كافــة دول العالــم بمــا ال يتجــاوز 7 % غالبيتهــم مــن لبنــان ثــم األردن.

إن الغالبيــة العظمــى مــن المشــردين هــم مــن المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام الســوري، فهــو أبشــع مرتكبــي 

https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/
https://news.sn4hr.org/ar/2020/02/17/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d9%82%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7/
https://news.sn4hr.org/ar/2020/02/28/%d8%a3%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84/
https://news.sn4hr.org/ar/2020/02/17/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d9%82%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7/
https://sn4hr.org/arabic/2020/03/31/12067/
https://sn4hr.org/arabic/2021/02/11/13171/
https://sn4hr.org/arabic/2020/03/31/12067/
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ــا  ــي تعكــس مــا قمن ــة الســابقة الت ــة األطــراف كمــا ظهــر فــي الرســومات البياني االنتهــاكات بفــارق شاســع عــن بقي

ــل يضــع  ــن، ب ــن أو النازحي ــي بعــودة الالجئي ــات، وفــي هــذا الســياق ال نعتقــد أن النظــام الســوري ُيبال بتوثيقــه مــن بيان

العراقيــل فــي وجــه عودتهــم مثــل شــرط دفــع مبلــغ 100 دوالر أمريكــي عنــد عــودة المواطــن الســوري إلــى بلــده، وهــذه 

عمليــة ســرقة تمــت شــرعنتها عبــر وضــع قانــون جائــر يطالــب بذلــك.

إنَّ عــودة الالجئيــن رغبــة روســية بهــدف الضغــط علــى الــدول األوروبيــة، وإثــارة نزعــات اليميــن المتشــدد، بهــدف خلــق 

ــم مســاعدات للنظــام الســوري مــن أجــل إعــادة األعمــار أو تحــت  ــزاز وطلــب تقدي قالقــل، ممــا يســمح لروســيا باالبت

ذريعــة المســاعدات اإلنســانية والتــي تذهــب فــي غالبيتهــا إلــى أجهــزة األمــن والميليشــيات المحليــة والمواليــن للنظــام 

الســوري كنــوع مــن التعويــض.

نؤكــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن شــروط العــودة اآلمنــة الطوعيــة التــي وضعتهــا المفوضيــة الســامية 

د علــى أنهــا لــن تتحقــق  لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن لــم تتحقــق بعــد فيمــا يتعلــق بالالجئيــن الســوريين، ونشــدِّ

طالمــا أن نظــام بشــار األســد واألجهــزة األمنيــة المتــورط فــي جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب مــا زال يحكــم مناطــق 

واســعة مــن ســوريا.

توصيات:

علــى المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن، إشــعار الالجئيــن بمخاطــر العــودة فــي ظــلِّ عــدم تغيــر النظــام الحاكــم 	 

الحالــي فــي ســوريا، وتنبيــه الالجئيــن بشــكل دوري إلــى ذلــك. ومتابعــة وضــع الالجئيــن الذيــن عــادوا إلــى ســوريا 

واإلبــالغ عــن االنتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا.

علــى المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان إدانــة القــرارات التعســفية الصــادرة عــن النظــام الســوري التــي تعرقــل 	 

عــودة المواطنيــن الســوريين وتهــدف إلــى نهــب أموالهــم. وفضــح ممارســات الحكومــة والنظــام الحالــي فــي 

عمليــات النهــب المنظمــة التــي يقــوم بهــا ويغلفهــا بقوانيــن ُتشــرعن جريمتــه.

علــى مجلــس األمــن واألمــم المتحــدة بــذل جهــود حقيقيــة لتطبيــق قــرار االنتقــال السياســي 2254 ضمــن جــدول 	 

زمنــي صــارم ال يتجــاوز 12 شــهراً علــى أبعــد تقديــر، ممــا يحقــق عــودة آمنــة وكريمــة وطوعيــة للمواطنيــن الســوريين.

يحــب علــى جميــع دول العالــم التــي يوجــد فيهــا الجئيــن ســوريين عــدم ســحب إقاماتهــم، أو إرســالهم إلــى مناطــق 	 

ــم الشــمل،  ــى االندمــاج فــي المجتمــع، ول ــل مســاعدتهم عل ــى ســوريا، ب ــر مســتقرة، أو إعادتهــم إل ــة وغي ــر آمن غي

وإعطائهــم كافــة حقوقهــم تطبيقــًا للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان. 


