دراسات

دراسة
1

البيئة اآلمنة لعودة الالجئين السوريين

دراسات

البيئة اآلمنة لعودة الالجئين السوريين

البيئة اآلمنة لعودة الالجئين السوريين

2

البيئة اآلمنة لعودة الالجئين السوريين

دراسات

المحتويات
ال :دوافع السوريين للهجرة 5.............................................
أو ً
ثاني ًا :مفهوم البيئة اآلمنة 6..................................................
-1اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين لعام 6 ..........1951
 -2قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 6 .................1997 /52/103
 -3قرار مجلس األمن الدولي 7 ........................................ )2015( 2254

ثالث ًا :شروط البيئة اآلمنة في الحالة السورية 7.....................
رابع ًا :معوقات العودة اآلمنة لالجئين السوريين 9.................
 )1المخاوف األمنية9 ......................................................................
 )2رفض النظام لعودة الالجئين 9 ...................................................
 )3غياب المأوى أو تضرره 10 ..........................................................
 )4األوضاع االقتصادية والمعيشية 11 ............................................
 )5الخدمة اإللزامية 11 ....................................................................

خالصة 12..............................................................................
الهوامش 13.........................................................................

3

دراسات

البيئة اآلمنة لعودة الالجئين السوريين

قدمت الحكومة الدنماركية يوم  29نيسان/أبريل  2021مشروع قانون جديد للبرملان الدنماركيُ ،يجيز
للحكومة نقل الالجئين غير املقبولين في الدنمارك ،والذين تتعذر إعادتهم إلى بالدهم ،إلى بلد ثالث ،وحمل
مشروع القانون اسم "مدخل إلى إمكانية نقل طالبي اللجوء للفصل في طلبات اللجوء واإلقامة في بلدان
ثالثة".1
ترافق هذا املشروع مع اإلعالن عن توقيع اتفاق بين الدنمارك ورواندا ،ومثل الحكومة الدنماركية ،وزير
الهجرة واالندماج "ماتياس تسفاي" ،وعن رواندا وقع وزير التنمية "فليمنغ فولر موتنسن" ،ويتضمن
ُ
االتفاق استعداد رواندا لتكون هي الدولة املستضيفةّ .
وتم توقيع االتفاق قبيل تقديم الحكومة ملشروع
قانونها.2
وكانت دائرة الهجرة الدانماركية قد أبلغت في شهر نيسان/أبريل مئات من الالجئين السوريين املوجودين
على أرضها ممن رفضت طلبات لجوئهم ّ
بأنها ستعيدهم إلى سورية ،بناء على تقييم الحكومة الدانماركية
ّ
للوضع في دمشق وريفها بأنه آمن ومالئم لعودة الالجئين.3

وتزامنت هذه التحركات القانونية الدانماركية مع ارتفاع مستوى خطاب الكراهية املوجه ضد الالجئين
السوريين ،وهو خطاب شارك فيه سياسيون حاليون وسابقون ،وجمعيات مجتمع مدني ومنظمات
سياسية ،فقد قامت على سبيل املثال منظمة يمينية بوضع إعالنات مدفوعة األجر في الشوارع خالل شهر
نيسان/أبريل تح ّ
ض فيه الالجئين على العودة إلى سورية "املشمسة" بحسب اإلعالنات.4
ً
وكانت وزارة الهجرة واإلندماج الدانماركية قد أصدرت في شهر تشرين األول/أكتوبر  2020تقريرا عن الوضع
األمني واالقتصادي واالجتماعي في سورية .وقد خلص التقرير إلى ّ
أن محافظتي دمشق وريف دمشق أصبحتا
ً
أمانا مقارنة مع بقية املناطق في الجنوب ،رغم ّ
أن التقرير أشار إلى ارتفاع عمليات الخطف مقابل
أكثر
الفدية ،واالنفجارات مجهولة املصدر ،واستمرار خطر االعتقال من قبل حواجز النظام ،وعدم قدرة
األشخاص العاديين على الوصول إلى املناطق املتضررة في دمشق وريفها ،باإلضافة إلى األزمة االقتصادية
التي تعيشها سورية وسوء الخدمات العامة فيها.5
واستند التقرير الحكومي الدانماركي إلى عدد كبير من املصادر السورية ،بما في ذلك مقابلة مع مركز جسور
للدراسات في  25آب/أغسطس  ،2020ومراكز ومؤسسات بحثية وصحفية سورية أخرى .وقد أجمعت
وضع التقرير كل املعلومات والتحليالت التي ّ
املصادر السورية التي تم إجراء املقابالت معها (حيث َ
قدمتها
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أن البيئة غير آمنة بأي شكل لعودة الالجئين ،ما عدا اإلشا ات إلى ّ
هذه املصادر) على ّ
أن املعارك قد توقفت
ر
في بعض املناطق مثل دمشق وريف دمشق.6
ويستعرض هذا التقرير األسباب التي حدت بالسوريين للهجرة من أرضهم ،ومفهوم البيئة التي يمكن وصفها
ً
باآلمنة لعودتهم ،وما ُيعيق هذه العودة فعال.

ّ
تتعدد أسباب هجرة السوريين من أراضيهم ،حيث تختلف بحسب طبيعة الشخص ونشاطه السياس ي
وتوجهه األيديولوجي وانتمائه الطائفي والديني والقومي ،كما تختلف بحسب املرحلة الزمنية التي غادر فيها
هؤالء الالجئون.
ويمكن إجمال األسباب الرئيسية التي دفعت السوريين ملغادرة أرضهم في األسباب التالية:
ّ
والفتاكة
 .1اتباع النظام سياسة حرق البلد واستخدام القصف العشوائي باألسلحة الثقيلة
ً
والبراميل العشوائية واألسلحة الكيماوية والعنقودية املحرمة دوليا .7وكذلك قصف املشافي
ألن النظام ّ
واملراكز الصحية الذي ّأدى لقتل الكوادر الطبية والجرحى واملرض ى ّ
صنف األطباء ضمن
أعداء الدولة ّ
ألنهم كانوا يعالجون املصابين والجرحى.8

 .2ارتكاب املجازر بطريقة ممنهجة في مدن معينة وبطرق وحشية ،بما في ذلك استخدام األسلحة
البيضاء ،واالغتصاب والعنف الجنس ي ،والتعذيب حتى املوت ،وغيرها من ضروب املعاملة القاسية
والوحشية.9
 .3سياسة االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري التي اتبعها النظام السوري منذ األيام األولى النطالق
االحتجاجات الشعبية ،والتعذيب املفض ي للموت داخل السجون ومراكز االعتقال .وتشير
ً
التقديرات إلى ّ
أن عدد املعتقلين تعسفا يتجاوز عشرات اآلالف.10
ً
 .4قضية التجنيد اإلجباري والخدمة االحتياطية ،سواء في مناطق النظام أو في مناطق قسد الحقا،
ً
حيث يتم سوق الشباب إلى الخدمة العسكرية ،وغالبا ما يتم إرسال املجندين إلى مناطق القتال
األكثر خطورة ،مما يجعلهم عرضة للقتل بصورة أكبر.11
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 .5الواقع االقتصادي املأساوي نتيجة ارتفاع معدالت البطالة والتضخم ،وارتفاع مستوى الفقر،
ً
وانقطاع معظم السلع والخدمات ،12وهي ظروف تدفع املواطنين في أي بلد ،حتى لو لم يشهد حربا،
للسعي من أجل الهجرة خارجها ،ال العودة إليها.

 .6سياسة الحصار املمنهج ،التي اتبعها النظام السوري وحلفاؤه ،والتي ّأدت إلى وفاة مئات من
السوريين نتيجة لنقص الطعام والشراب واملواد الطبية ،وإجبار األهالي على البحث عن أي مخرج
للهروب من هذه املناطق.13
ً
ويضاف إلى األسباب السابقة التي دفعت الالجئين إلى مغادرة سورية ،أسبابا دفعتهم إلى مغادرة دول الجوار
واالنتقال إلى أوروبا ،وأهمها ضعف الدعم الدولي املوجه لالجئين هناك ،مع ضعف أو عدم رغبة بعض دول
الجوار ،وخاصة لبنان ،في تأمين ظروف معقولة لحياة الالجئين ،وهي ظروف دفعت مئات اآلالف من أطفال
الالجئين لالنقطاع عن التعليم لسنوات ،وغيرها من الظروف.14

ّ
حددت املواثيق واالتفاقيات والقرارات الدولية محددات واضحة للبيئة اآلمنة لعودة الالجئين .وسوف
ً
نعرض تاليا لبعض هذه املراجع الدولية:
-1اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بوضع الالجئين لعام 1951
ّ
تنص املادة /33أ من االتفاقية على أنه "ال يجوز ألية دولة متعاقدة أن تطرد الجئا أو ترده بأية صورة من
الصور إلى حدود األقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه ،أو دينه ،أو جنسيته ،أو
انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية".15
ّ
ويتمثل املبدأ األساس ي في هذه املادة بحظر اإلعادة القسرية ،وأنه ال ينبغي إعادة الالجئ إلى بلد يمكن أن
ً
ً
يواجه فيه تهديدا خطيرا لحياته أو حريته .وأصبح هذا املبدأ اآلن قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.
 -2قرارالجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 1997 /52/103
تضمنت الفقرة  12من هذا القرار تأكيد الجمعية العامة على " ّ
أن العودة الطوعية إلى الوطن هي الحل
املثالي ملشاكل الالجئين ،وتطلب من البلدان األصلية ،وبلدان اللجوء ،واملفوضية ،واملجتمع الدولي بأسره،
بذل كل ما في املستطاع لتمكين الالجئين من ممارسة حقهم في العودة إلى أوطانهم بأمان وكرامة.16
أي ّ
أن القرار اشترط للعودة توفر عاملي األمان والكرامة.
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 -3قرارمجلس األمن الدولي )2015( 2254
في أواخر سنة  2015صدر عن "مجلس األمن الدولي" باإلجماع القرار  ،)2015( 2254والذي يعتبر أشهر
قرار دولي بشأن سوريا وذلك في جلسة ُعقدت على مستوى وزراء الخارجية ،وبمشاركة األمين العام "بان كي
مون" ومبعوثه "دي ميستورا" .وتضمن خارطة طريق لحل املسألة السورية ونص على العودة اآلمنة
ً
والطوعية لالجئين والنازحين داخليا.
ونص البند رقم ( )14من هذا القرار على ّ
أن مجلس األمن يؤكد على "الحاجة املاسة إلى تهيئة الظروف
ً
املواتية للعودة اآلمنة والطوعية لالجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم األصلية وتأهيل املناطق املتضررة،
ً
وفقا للقانون الدولي ،بما في ذلك األحكام الواجبة التطبيق من االتفاقية والبروتوكول املتعلقين بمركز
الالجئين".17
ويشترط هذا القرار معيارين لعودة الالجئين هما:
• العودة اآلمنة والخالية من أية مخاطر.
• العودة الطوعية دون أي ضغط ،أو إجبار ،أو إكراه مادي ،أو معنوي.

بناء على محددات القانون الدولي ،والتي تم استعراض بعضها في القسم السابقّ ،
ً
فإن من أجل العودة
الطوعية لالجئين يجب أن تتوفر في سورية مجموعة من الشروط ،وهي:
 -1وقف األعمال الحربية والقصف وتحقيق الحماية من التفجيرات واالغتياالت في كافة أنحاء سورية.
 -2منح عفو فعلي واسع النطاق دون أية استثناءات ،بحق العائدين .وعدم ّ
التعرض لهم.
 -3إلغاء قوانين اإلرهاب التي صدرت سنة  2012بكل مفاعيلها ،وإلغاء أو وقف تنفيذ األحكام التي
صدرت بموجبها.
 -4تفكيك املجموعات املسلحة وسحب امليليشيات من كافة األطراف وسحب السالح الفردي.
 -5وقف العمل بالتعديالت الجديدة لقانون خدمة العلم ،وإصدار العفو عن املتخلفين عن الخدمة
العسكرية وإلغاء كافة الدعوات ألداء الخدمة اإللزامية واالحتياطيةّ ،
ألن هذه الدعوات هي شكل
مبطن لالعتقال واإلخفاء القسري للشباب .أو إلزامهم باملشاركة باألعمال القتالية مما يضطرهم
الرتكاب االنتهاكات بحق مواطنيهم من السوريين.

7

دراسات

البيئة اآلمنة لعودة الالجئين السوريين

 -6توفر األمان البدني ،بما يشمل األلغام والذخائر غير املتفجرة ،وسحب السالح وتفكيك امليليشيات
وتسريح أفرادها.

َ
 -7األمان القانوني ،بما يشمل إلغاء القوانين االستثنائية ،كقوانين األمالك العقارية ،وط ّي كافة
األحكام بحق املعارضين من أحكام السجن واإلعدام ومصادرة األمالك ،وإلغاء قوانين الخدمة
العسكرية واألحكام السابقة بالسجن أو مصادرة األموال بسبب التخلف عن الخدمة.
 -8الضمانات األمنية الحقيقية للعائدين بعدم املالحقة أو االعتقال واالستدعاء األمني .وسحب
صالحيات األجهزة األمنية ،وتفكيكها واإلبقاء على جهاز األمن الوطني .وحصر صالحية توقيف
املدنيين بوزارة الداخلية وجهاز الشرطة املدنية.
 -9األمان املادي ،توفير البنية التحتية والحد األدنى من ظروف السكن املناسب وفرص التعليم
والعمل.
 -10منح الحق للسوريين العائدين باملطالبة بمساكنهم وممتلكاتهم واستردادها ،أو الحصول على
تعويضات عادلة ،بحسب ما ّ
نصت عليه القواعد الدولية لجبر الضرر ،وإلغاء كافة القوانين
العقارية التي صدرت بعد سنة  ،2011ووقف العمل باملرسوم ( )66لعام  2012وبالقانون ()10
لعام .2018
 -11توفير الضمانات الدولية بتيسير حصول الالجئين على جواز السفر السوري بأيسر الطرق
واإلعفاء من الرسوم الباهظة لهذا الجواز.

ً
 -12في البعد السياس ي والدولي لقضية إعادة الالجئين ونظرا للعالقة بين اإلعادة إلى الوطن األصلي
وبين التسوية السياسية للنزاع السوريّ .
فإن القضية الجوهرية إلبرام هذه الصفقة هي (مسألة
اإلعمار) ،التي يجب أن تكون مشروطة بتمويل إعادة الالجئين وتوفير البيئة اآلمنة والظروف
املناسبة لذلكّ .
ألن العالقة جوهرية بين إعادة الالجئين ،وبين كل من التسوية السياسية وإعادة
اإلعمار.
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أعلنت روسيا منذ منتصف عام  2018عن مبادرة خاصة بإعادة الالجئين ،18وقامت بالكثير من الجهود
الدبلوماسية في هذا اإلطار ،كما أعلن حزب هللا اللبناني ،19ومديرية األمن العام اللبناني 20عن مبادرات
مماثلة.
ورغم الظروف السيئة التي يعيشها الالجئون السوريون ،وخاصة في لبنان ،إال ّ
أن مسار إعادة الالجئين لم
ً
ُ
ُيحقق نتائج تذكر ،حيث حافظ الالجئون هناك على عددهم تقريبا منذ ذلك الحين.
ومن خالل استعراض التقارير األممية بهذا الخصوص ،واملقابالت التي قمنا بها مع موظفين أممين في دول
الجوار ،يمكن تحديد الدوافع التالية كأهم األسباب التي تمنع عودة الالجئين:
 )1املخاوف األمنية
ّ
ً
تشكل املخاوف مما قد ترتكبه األجهزة األمنية في سوريا بعد العودة ،خاصة في ظل غياب الضمانات من
ً
ً
حلفائه ،سببا رئيسيا من أسباب امتناع الالجئين عن العودة .وقد قامت األجهزة األمنية السورية باعتقال
ُ
عدد من الالجئين العائدين إلى سورية ،واختفى بعضهم داخل السجون ،فيما قتل آخرون تحت االعتقال،
أن العائدين بشكل طوعي يفترضون بالضرورة عدم وجود مطالبات أمنية ّ
رغم ّ
بحقهم .لكن النظام يتعامل

ُ
مع خروج السوريين بعد  2011ابتداء خارج القطر باعتبارها تهمة تبرر املحاسبة.21
ّ
وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان قيام قوات النظام السوري باعتقال ما ال يقل عن 1846
ً
ّ
شخصا من العائدين إلى سورية ،منذ مطلع عام  2017وحتى آذار/مارس  .2019كما وثقت  13حالة موت
تحت التعذيب لعائدين خالل ذات الفترة الزمنية .واستمرت الشبكة في توثيق حاالت اعتقال مشابهة في
الفترات الالحقة.22
 )2رفض النظام لعودة الالجئين
ً
ً
لم ُيسجل أي تصريح من طرف النظام ُيظهر حرصا أو حتى ترحيبا بعودة الالجئين ،وينطبق هذا األمر على
ً
الطرف اإليراني أيضا .وكان أداء النظام في السياق اإلعالمي والسياس ي في هذا الخصوص بالحد األدنى بما
ً
ينسجم مع الضغوط الروسية ،وهو ما ظهر واضحا في مؤتمر عودة الالجئين ،والذي نظمته روسيا في دمشق
في تشرين الثاني/نوفمبر .2020
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ً
ّ
وشكل غياب التصريحات اإليجابية ،ولو ألغراض االستهالك املحلي أو الخارجي ،تعبيرا عن السياسة الفعلية
للنظام ،والتي عملت على إعاقة عودة الالجئين بكل الوسائل .وكان من أبرز أشكال اإلعاقة التي استخدمها
النظام فرض الحصول على "تأشيرات دخول مسبقة" للسوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا ،حيث يقوم
ً
الراغبون بالعودة من لبنان مثال بتسجيل أسمائهم لدى مراكز حزب هللا أو مراكز مديرية األمن العام (والتي
ً
ُ
ُيسيطر عليها حلفاء النظام في لبنان) ،ثم ترسل األسماء إلى دمشق ليتم مراجعتها أمنيا ،وإعطاء موافقات
ً
ووفقا لوزير الشؤون االجتماعية في لبنان ّ
فإن النظام السوري وافق ،حتى آذار/مارس
الدخول أو رفضها!.
 ،2019على  %20فقط من لوائح السوريين الراغبين بالعودة.23
ً
كما فرض النظام الحقا على العائدين تصريف  $100على الحدود لكل العائدين إلى سورية ،وهو ما يفوق
إمكانيات معظم الالجئين ،وخاصة في دول الجوار.
ويضاف إلى ذلك ،أعمال االعتقال واإلعدام تحت التعذيب ،والتي لم تستثن حتى أولئك الحاصلين على
تأشيرات دخول/موافقات أمنية مسبقة .وهي أعمال يبدو ّأنها تهدف في الغالب إلى تنفير الالجئين من

العودة ،حيث ُيعتقد ّ
أن من سيطلبون الحصول على هذه املوافقة األمنية ويرغبون بالعودة هم ممن
ً
يعتقدون أنهم لم يرتكبوا أبدا ما يمكن أن يعتبره النظام جريمة أو شبه جريمة.
 )3غياب املأوى أو تضرره

ّ
تعرضت ماليين البيوت للتدمير خالل سنوات الحرب ،وخاصة بفعل القصف الجوي العشوائي باستخدام
البراميل املتفجرة أو املوجه باستخدام الطيران الحربي ،والذي ّأدى إلى تدمير حوالي  3ماليين منزل .24وتشير

ّ
اإلحصاءات أنه بحلول سنة 2017؛ تم تدمير أكثر من ربع املساكن في سوريا التي كانت قائمة في ،2010
ً
خصوصا في املدن التي خرجت عن سيطرة النظام وكان التدمير بشكل جزئي أو كلي ،وكانت النسبة على
كل منهما) ،وحلب وحمص ( %30في ّ
سبيل املثال في دير الزور وتدمر هي ( %41في ّ
كل منهما) ،ودرعا (.25)%15
ٍّ
ٍّ
كما قام النظام بتقييد حرية الوصول إلى العديد من املناطق املهدمة ،حتى ألبنائها الذين بقوا داخل سورية،
إضافة إلى قيامه بتعديالت قانونية تساعده على تغيير ملكية العقارات.
وتؤدي هذه املعطيات إلى منع عودة ماليين من الالجئين ،والذين لم تعد بيوتهم موجودة ،وبالتالي ّ
فإنهم
سينتقلون للعيش في الخيام أو في مراكز إيواء ،ولذا ّ
فإنهم ُيفضلون البقاء في اللجوء إذا ما أضيف إلى عامل
فقدان األمن وإمكانية ّ
التعرض لالعتقال ،وصعوبة الظروف االقتصادية.
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 )4األوضاع االقتصادية واملعيشية
ً
ً
ُ ّ
تشكل الحالة االقتصادية التي تعيشها سوريا في الوقت الراهن عائقا أساسيا أمام عودة الالجئين إلى
سوريا .26فقد ّأدت معطيات الحرب إلى انهيار معظم قطاعات العمل في سوريا ،وازدادت نسبة البطالة
ّ
بشكل كبير ،واتسعت الفجوة الطبقية بصورة فاحشة ،إلى غير ذلك من العوامل التي تدفع الشباب في أي
بلد –حتى لو لم يعرف تجربة الحرب -إلى البحث عن ُس ُب ٍّل للهجرة منها ،ال العودة إليها.
 )5الخدمة اإللزامية
ً
ً
ّ
شكلت الخدمة اإللزامية للذكور في الجيش السوري عبئا تاريخيا على الشباب ،وحاولوا –حتى قبل عام
ّ
 -2011التملص منها بكل الوسائل .وقد ّأدت العمليات العسكرية التي تشهدها سورية منذ عام  2011إلى
ارتفاع رغبة الشباب ّ
بتجنب الخدمة العسكرية ،وهو ما يستوي فيه املؤيدون واملعارضون للنظام على حد
ً
سواء تقريبا!.
ً
ً
ً
ّ
ومثل الهروب من الخدمة العسكرية أصال دافعا أساسيا للجوء الكثير من السوريين ،بغية الحفاظ على
حياة أبنائهم ،أو منعهم من املشاركة في أعمال القتل التي ّنفذها الجيش السوري خالل السنوات السابقة.
وساهم هذا الدافع في تشكيل عصابات داخل مؤسسة النظام ،تتولى نقل املطلوبين للخدمة خارج الحدود
مقابل رشاوى كبيرة.
ومع استمرار وجود الخدمة العسكرية واستدعاء االحتياط ،ووجود املطالبات القانونية بحق املتخلفين عن
ً
ً
الخدمةّ ،
فإن كل العائالت التي تضم ذكورا في سن الخدمة ،أو شبابا على وشك الدخول في هذا السن،
سيمتنعون عن العودة حتى إشعار آخر.27
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من خالل استعراض املعطيات السابقة ،وحقيقة ّ
أن عدد الالجئين السوريين في الدانمارك ال يزيد عن بضع
مئات من األشخاص ،يظهر ّ
أن قرار الدانمارك بإعادة الالجئين السوريين بشكل غير طوعي يفتقر إلى التبرير
ُ
القانوني واألخالقي ،فهو مخالف التفاقية  1951بشأن الالجئين ،والدانمارك هي طرف فيها ،مثلما تخالف
ً
ّ
كل املواثيق الدولية واألوروبية التي ّ
تعد الدانمارك طرفا فيها ،وهو ما أكده العديد من البيانات التي أصدرتها

منظمات دولية بخصوص قرار الدانمارك في اآلونة األخيرة.
كما ّ
أن إصرار الحكومة الدانماركية على تجاهل كل املخاطر األمنية التي يمكن أن ّ
يتعرض لها العائدون،
ً
ّ
ً
والتركيز بدال من ذلك على حقيقة توقف املعارك في مناطق دمشق وريفها ،يمثل تجاهال يفتقر إلى املنطق
لبقية املخاطر التي ّثبتها التقرير الصادر عن الحكومة الدانماركية نفسها في تشرين األول/أكتوبر .282020
ً
مطلبا للدول املستضيفة ،إال ّ
ّ
إن عودة الالجئين السوريين إلى سوريا مطلب سوري قبل أن يكون
أن هذه
العودة ينبغي أن تكون مشروطة بتحقق األمان والكرامة على أقل تقدير ،وهو ما يتطلب من املجتمع الدولي
العمل على توفير هذه البيئة اآلمنة ،بما يشمل ال على سبيل الحصر:
• الضغط على النظام السوري وحلفائه لوقف االنتهاكات التي تتم ممارستها على السوريين
املوجودين داخل سوريا ،وأولئك الراغبين بالعودة إليها ،بما يشمل ذلك التوقف عن أعمال
االعتقال التعسفي ،واإلفراج عن عشرات اآلالف من املعتقلين ،والكشف عن مصير عشرات
اآلالف من املغيبين اآلخرين.
• الضغط على حلفاء النظام من أجل تقديم ضمانات حقيقية لسالمة عودة الالجئين ،وهو أمر
ضمن إمكانيات هؤالء الحلفاء إن توفرت لديهم الرغبة واإلرادة بإعادة الالجئين.
• العمل على إطالق عملية سياسية فعلية ،يتم فيها إطالق مسار لتحقيق العدالة االنتقالية ،بما
يشمل إصالح األجهزة األمنية والقضائية والشرطية ،وتوفير الحد األدنى من إعادة االعتبار
للضحايا ،ومحاسبة الجناة.
• العمل على توفير حلول عملية ملاليين من األشخاص ممن ُد ّمرت منازلهم ،وليس لديهم مأوى داخل
سوريا.
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