
بيان حول اإلعادة القسرية ألسر سورية من مدينة أنقرة

الخامسةالساعة،2022األول/ديسمبركانون6بتاريخ–األول/ديسمبر)كانون٢٧(باريس

كازان""كهرمانحيفيسوريونيقطنهامنازلبمداهمةالتركيةالسلطاتقامتفجرًا

الحمايةبنظامالمشمولينالسوريينمنبكاملهاأسروتوقيفأنقرة،التركيةبالعاصمة

بالبصم1وإلزامهمعنتاب،غازيمدينةفي"Oğuzeli"ترحيلمركزإلىالحقًااقتيادهمثمالمؤقتة,

الشمالإلىالحقًاترحيلهمليتممضمونها،معرفةدونالطوعيةالعودةاستماراتعلى

فريقمعهمتواصلالذينقسريًاالمعادينمنعددتأكيدرغم"جرابلس"معبرعبرالسوري

بطاقةوامتالكهمللقوانين،منهمأّيمخالفةعدمعلىالتعبيروحريةلإلعالمالسوريالمركز

عمليةأّدت.وقدقانونًا.الُمحّددةالُمهلضمنلبياناتهموتحديثهم"كيملك"،المؤقتةالحماية

لحرمانفجرًا،المنازلُمداهمةلحظةمنذساعة/72/تتجاوزلممدةخاللتّمتالتيالترحيل

يومًا15بـالتركيالقانونُيحّددهاالتيالمدةخاللالترحيلقرارعلىاالعتراضحقمنالُمعادِين

،2والتي تبدأ من تاريخ تبليغ قرار الترحيل

تمأنه"قسرًا"المعادينأحد"شع"أكدالتعبيروحريةلإلعالمالسوريللمركزشهادتهفي
وقيلالمخفرالىاحضارهمتمأن,بعدُقّصرأوالدوأربعةزوجتهمنالمكونةعائلتهمعترحيله

الحقًا,المنزلإلىوالعودةساعتينخاللالبياناتالستكمالاستدعاءعلىبناءاإلحضارأّنلهم
الثبوتيةأوراقمنأّيألخذالفرصةلهمتتحولمالترحيل،قراراألسرةأفرادمنأحديتّبلغولم

فيمنزلهمأمامبقيتالتيوالسيارةالمنزلكأثاثالشخصيةمتعلقاتهمآوالسورية
تمالترحيلمركزفيإليهقدمتالتياألوراقعلىالبصمرفضعندماأنهشعوأضافأنقرة,.

وأنهحال،أيعلىاألوراقعلىبصمةوضعسيتمفإنهالرفضعلىإصرارهحالفيبأنهتهديده
فقامالتركي)(السوسيالالتركيةاالجتماعيةالخدماتلمؤسسةأوالدهتسليميتمسوف

معفأعادوهاحامل،كانتزوجتهن"أقسرًاالُمعادينحدأ"صع"قالكذلك.ُمكرهًا،بالبصم
الوحيدالُمعيلوهولسورياترحيلهوتمالمؤقتة،الحمايةبطاقةإعطائهادونللمنزلطفليه
لهم ".

داهمتالطريقةوبذاتاألول/ديسمبركانون23-22يوميوخاللفإنهطم"شهادةووفق
مركزإلىالعائالتنقلوتّمأنقرةواليةفيÇubukمنطقةفيللسوريينمنازلاألمنيةالقوات
الشرطةعناصراهمتدأنهقائًالطمالشاهديتابعو.OğuzeliالترحيلمركزأوAkyurtالترحيل

زوجتهوأوقفوامنزلهصباحًاوالنصفالسادسةالساعة2022األول/ديسمبركانون22في
للعائلةالمؤقتةالحمايةوبطاقاتزوجتههاتفمصادرةوتّمتالُقّصر،األربعةوأوالده

مديريةإلىعائلة40عنعددهايزيدالتياألسروبقيةأسرتهنقلتّمثمومنالحقًا.وإبطالها
زالواوالOğuzeliالترحيللمركزالحقًاتحويلهموتمأيام،3هناكومكثواأنقرة،فيالعاماألمن

هناك حتى كتابة هذا البيان

مدة الطعن بقرار الترحيل2

المركز,،مغادرةعندبحوزتهمكانتالتياألماناتالستالمعليهميتوجبأنهالمرحلةاألسرألفرادقيلعنتاب،غازيواليةفيOğuzeliمركزفي1
التوقيع على مستندات تبين الحقًا أنها استمارات العودة الطوعية إلى سوريا .
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أوالفرديةاالنتهاكاتتتخطىاّنهايؤكدتركيةواليةمنأكثرفيوتكرارهاالترحيلحاالتاستمرار

بحقالتركيةالحكومةتنفذهاجماعيةترحيلسياسةعلىوتؤّشراألمنّية،األجهزةتعّسف

يضمنلمشروعأردوغان"طيب"رجبالتركيالرئيسطرحبعدحدتهاتصاعدتالسوريين،

حركةالبلدينبينالحدوديةالمعابرتشهد.حيث3سورياإلىطوعيًاسوريالجيءمليونعودة

التيالهوىبابمعبرإحصائياتووفققسرية،إعادةحاالتغالبيتهافيسورياباتجاهمستمرة

نهايةوحتى2022عامبدايةمنذتركيامنالمرحلينعددبلغالرسمي،الموقععلىنشرهايتم

احصائياتيوجدفالاألخرى،الحدوديةللمعابربالنسبةأّما.17.3404الثاني/نوفمبرتشرينشهر

الهوىوبابالسالمةبابمعبرّيعلىالقائمونرفضكماقسرًا،المعادينأعدادعندقيقة

اإلجابة عن سؤال فريق المركز السوري عن أّي معلومات تتعلق بالُمعادين قسرًا.

بماالدوليالقانونبموجباللتزاماتهاالتركيةالحكومةانتهاكعلىالترحيلسياساتوتنطوي

اإلعادةعدمبمبدأوالتزامهااإلنسان،لحقوقالدوليوالقانوناإلنساني،الدوليالقانونفيه

اإلنسانحقوقوحمايةلتعزيزالمعنية5الفرعيةالمتحدةاألمملجنةبهاعترفتالذيالقسرية

تشكلكما".7المتحدةلألممالعاّمةالجمعيةأيضًاأكدتهماوهو6العرفيةالقواعدكإحدى

لحقوقاألوروبيةواالتفاقيةالتعذيب،لمناهضةالدوليةباالتفاقيةتركيااللتزاماتانتهاكًا

9الرابعةجنيفاتفاقيةوبموجبوالسياسية،المدنيةبالحقوقالخاصالدوليوالعهد،8اإلنسان

المادةفي1992القسرياالختفاءمناألشخاصجميعبحمايةالخاصباإلعالنأيضًاوالتزامها

2006القسرياالختفاءمناألشخاصجميعلحمايةالدوليةواالتفاقيةاألولى،الفقرة/8/

يقضيالذي/،14/الفقرةفي2015لعام/2254/رقماألمنمجلسقرارتخالفكما/.16/المادة

بأّن عودة الالجئين السوريين إلى مناطقهم األصلية يجب أن تكون طوعية وآمنة.

أنهعلىينصالذيالتركي،الدستورمن/16/المادةمعأيضًاالتركيةالسياساتتتعارضكما

الدولي"القانونمعمتوافققانونبموجباألساسيةوحرياتهماألجانبحقوقتقييد"يمكن

والتيتركيا،فيالمؤقتةوالحمايةاألجانبقانون2013لعام6458رقمالقانونمن/55/والمادة

خطيرةمؤشراتلديهمالذينأولئكأ)التالية:الحاالتفيالترحيلقرارينفذالأنهعلىتنص

أوالالإنسانيةالعقوبةأوالُمعاملةأوالتعذيبأواإلعداملعقوبةسيتعرضونأنهمعلى

المهينة في الدولة التي سيتم ترحيلهم إليها.

"المادة709.الفقرة-2016جنيف،الثانية،الطبعةالميدان،فيالمسلحةبالقواتوالمرضىالجرحىحالبتحسينالخاصةاألولىجنيفاتفاقيةعلىالدوليةاللجنةتعليق9
عقائدهأوالسياسيةآرائهبسببلالضطهادفيهاتعرضهيخشىدولةإلىالمتحاربة،الدولةإقليمداخلالموجوديناألجانبترحيلأونقلحظرعلى/4/الفقرة/45/

الدينية، دون تحديد ما إذا كانوا الجئين أو غير الجئين

فّعال"انتصافسبيلفي"الحّق13"واألمنالحريةفي"الحّق5والمهينة"أوالالإنسانيةالمعاملة"حظر3المواد8

UN،51/75رقمالعامةالجمعيةقرار7 Doc. A/RES/51/75 غنىالأداةبوصفهاللجوءتساندأنالدولجميعإلىالعامة][الجمعيةتطلب:3فقرة،1997فبراير/شباط12
عنها للحماية الدولية لالجئين وأن تكفل التقيد بدقة بالمبدأ األساسي المتعلق بعدم اإلعادة القسرية الذي ال يخضع ألي تقييد.

"توجدتضمن:والذيالالجئينبوضعباالعترافالمعني1967لعامو/وبروتوكولها1951باتفاقيةاألطرافالدولإعالن2001عامالمتحدةلألممالعامةالجمعيةتبنت6
ضرورة الستمرار التقيد بهذه المجموعة من الحقوق والمبادئ، وفي محورها مبدأ عدم اإلعادة القسرية، الذي يعتبر تطبيقه من صميم مبادئ القانون الدولي العرفي".

E/CN.4/2/2006المتحدةاألمموثيقة»،األشخاصنقل12،«2005اإلنسان،قرارحقوقوحمايةلتعزيزالفرعيةالمتحدةاألمملجنة5 ،25الصفحة،2005آب/12
.3الفقرة

الموقع الرسمي لمعبر باب الهوى - انفوغرافيك إحصاءات4

تصريحات الرئيس التركي بإعادة مليون الجئ سوري لسوريا3
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بناًء على ما ذكر، يدعو المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير الحكومة التركية إلى:

التعسفيوالترحيلواالحتجازواالعتقالالقسريةاإلعادةلعملياتوالكاملالفوريالوقف●

والتقّيداإلدارية"،اإلجراءاتوفق"الترحيلأوالطوعّية"،:العودةُمسّمىللسوريين.تحت

لحظرالدولّيةوالحمايةاألجانبوقانونالتركي،وبالدستورالدولّيةتركيابالتزاماتالتام

اإلعادة القسرية.

القسريةاإلعادةعملياتحولالبيانفيالواردةاالنتهاكاتفيعاجلبتحقيقالشروع●

إلىالراميةاإلجراءاتفيوالتحقيقالسوريين،بحقتّمتالتيواإلكراهوالطردوالترحيل

الطوعية».ومحاسبة«العودةاستماراتعلىبصماتهمأوتوقيعتزويرأوخداعأوفرض

الفاعلين.

السوريينالمرحلينجميععودةلتأمينالداخليةووزارةالتركيةالهجرةدائرةبينالتعاون●

تعّسفًا،منهموسحبتبحوزتهمكانتمنأوالمؤقتة،الحمايةبطاقةيحملونمّمن

وإيجاد حل لألشخاص الذين تّم ترحيلهم وال يملكون أوراقًا ثبوتّية في تركيا،

لعامالالجئينبشأنالمتحّدةاألمماتفاقّيةفيالجغرافية""القيودبندعلىالتحّفظسحب●

السائدةالعاّمةلألوضاعسنًداالمؤقتةالحمايةوإقرارالجئ،صفةالسوريينومنح،1951

باّتفاقّيةالعملوإعادةفردّية،ألسبابلجوءعلىالحصوليستحقاللمنسوريافي

إسطنبول لمناهضة االعتداء على المرأة والعنف المنزلي.

الوزراءمجلسقراربموجبالصادرةالمؤقتةللحمايةالتنظيميةبالالئحةالعملإيقاف●

يعملمنترحيلحقالتركيةالسلطاتتمنحوالتي،13/10/2014بتاريخ6883رقمالتركي

دون الحصول على إذن عمل، والذي  ال يمنح للغالبية المطلقة من السوريين في تركيا.

مراكزإلىعنهامندوبينبإرسالالالجئينلشؤونالمتحدةاألمملمفوضيةالسماح●

العودةلمتطلباتاستيفائهامنالتأكدوالسوريينعودةإجراءاتعلىللرقابةالترحيل

أوالتهديدأواإلكراهأشكالمنشكلأييشوبهاالحرةوبإرادةوكرامةبأمانالطوعية

العنف.

ويدعو المجتمع الدولي وأصحاب القرار إلى:

المساعدةبتوفيرالنطاقواسعةالالجئينألزماتالدوليةاالستجابة10بمتطلباتاللتزاما●

فيتساهمالتيالدعمأشكال،وتقديمالمستضيفةوالدوللالجئيندعمًاوالنوعيةالمالية

واستدامتهافاعليتهاحيثمنالتوطينإعادةواستخدامالمستدامة,االقتصاديةالتنمية

كأداة لمشاركة العبء والمسؤولية

فيالسوريينلالجئيندعملبرامجطارئةخطةعلىلالتفاقإقليميأودوليلمؤتمرالدعوة●

اقرارعبرالدولهذهتعيشهاالتياالقتصاديةاألزمةآثارمنللتخفيفالجواردول

السوريينالالجئينعلىبالفائدةتعودتنمويةمشاريعوتمويلعاجلة،مساعدات

لألشخاص"،الجماعيالتدفقحاالتفيوالمسؤوليةالعبءومشاركةالدوليالتعاونبشأن"استنتاج)،LV(100رقمالتنفيذيةاللجنةاستنتاج:10
www.unhcr.org/excom/EXCOM/41751fd82.htmlا،2004األولأكتوبر/تشرين8
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المشاريعوتنفيذتمويللعملياتكفاءةأكثررقابةآلياتوإيجادالمضيف,والمجتمع

لجهة حجم تأثير اإلنفاق والمساءلة عن تحقيق النتائج

سوريا،فيالقانونيسودهاديمقراطيةدولةبناءنحوسياسيانتقالضمانعلىالعمل●

عودةنحوالطريقُيمّهدماالصلة,ذاتاألمنمجلسوقراراتجنيفلمرجعّيةاستنادًا

أسبابتتجاهلسياسيتغييربدونتسوّيةأّيأّنعلى,والتأكيدلالجئينوطوعّيةآمنة

منالمزيدعنوتسفرالمنطقة،استقرارزعزعةوتفاقمجديدةنزاعاتستولدالنزاع

موجات الهجرة جديدة.
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