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  ،بضمان العودة الطوعية اإلنسانمجلس حقوق تطالب   غير حكوميةمنظمات 

 لالجئين السوريين والكريمة  ،واآلمنة
 

 

 وعام م
ٌ
د هي األكبر  ر  عقد ي سوريا وال تزال البالد تعيش أزمة تشر

وا عىل اندالع االنتفاضات الشعبية ف 
 هناك اليوم  

َّ
ي العالم. تقول اإلحصائيات أن

، و  خارج بالدهممليون سوري يلتمسون اللجوء    6.8ف 
. م  6.7

ً
دون داخليا الذي تعيشه   (2)وعىل الرغم من الوضع االقتصادي المزري  (1)ليون آخرون مشر 

ي سوريا لم تحط رحاها بعد، رصدت 
 الحرب ف 

َّ
ي  البالد وحقيقة أن

 ف 
ً
ي تزايدا

منظمات المجتمع المدن 
حيل واإلعادة القشية لالجئي   السوريي   من قبل عدد من الدول المضيفة.   حاالت البر

 
حيل  ها  اتخذت الدول المضيفة قرارات  هناك  عىل  بناًء  راضيها،  الالجئي   السوريي   من ألبر

َّ
مزاعم بأن

 توقف العمليات 
َّ
 هذه االدعاءات غب  دقيقة، حيث أن

َّ
ي سوريا أصبحت اآلن آمنة، بيد أن

أجزاء ف 
أصبحت   ها 

َّ
أن ي 

يعن  ال  مناطق  بعض  ي 
ف  أخذ   مؤهلةالعسكرية  يجب  إذ  المهجرين   الوضع   لعودة 

ي و   الخدمي 
وب لمناطق  لهذه ا   األمن  ضوا لض  ة لعائدون تعرَّ بعي   االعتبار. فلقد تمَّ توثيق حاالت كثب 

اإلعدام   وكذلك  القشي،  واالختفاء  والتعذيب،  االعتقال،  فيها  بما  المعاملة  سوء  من  مختلفة 
 (3)بإجراءات موجزة. 

وعالوة عىل ذلك، من المرجح أن يكون لعمليات اإلعادة القشية عواقب عىل المدى الطويل، وذلك  
 اآلالف  

َّ
 ألن

ً
أمنية أو بسبب سباب  أل إما    العودة إىل مناطقهم األصلية  من العائدين لم يستطيعوا نظرا
ي مناطق أخرى  تمَّ توطينهم  وعليه،    ،هذه المناطق  دمار 

 كان قد  ف 
 
  و ألصلير سكانها اج  ه

ً
ن منها، تماما

ق سوريا.   ي مناطق شمال شر
إحداث إىل    تؤدي عمليات التوطي   هذه من المرجح أن  و كما حدث ف 

ي  
ي البالد  تغيب  ديموغراف 

سيكون له التأثب  األكبر عىل مناطق األقليات، األمر الذي سيسهم بالتاىلي ف 
ي زعزعة االستقرار وتقويض مبادرات العدالة 

  االنتقاليةف 
ً
 . مستقبل

 
ن  .1 ن وملتمسي اللجوء السوريي  ي عمليات ترحيل الالجئي 

ن
 : تزايد ملحوظ ف

 من الحرب 
ً
 حواىلي نصف سكان سوريا نزحوا عىل مدار مايقارب إثنا عشر عاما

َّ
تفيد اإلحصائيات بأن

ي أتت عىل اقتصاد البالد وبنيتها التحتية، األمر الذي أرزح السوريي   تحت ظروف معيش 
ية مزرية، النر

يعتمدون   سوريمليون    14% منهم تحت خط الفقر مع وجود أكبر من  97إذ يعيش اليوم زهاء  
الخارجية.  المساعدات  ظروف   (4)عىل  ظل  ي 

ف  الزيادة  ي 
ف  األعداد  هذه  تستمر  أن  المرجح  ومن 

ي التفاقمالجفاف  
ي تهدد سبل عيش السوريي      اآلخذة ف 

والمياه  ىل الغذاء  حصولهم ع  وفرصوالنر
 (5)والطاقة. 

ي طالت البنية التحتية، فقد تعرض ما نسبته  
ار النر % من مدن مثل حلب وضواحي 80وعن األض 

ي مخيمات غب  مجهزة تم 
وح والتماس المأوى ف  دمشق إىل دمار هائل، ما أرغم الماليي   عىل الب  

ي مناطق مختلفة من البالد. 
 (6)إنشاؤها ف 

ال  عن ذلك، يستمر القصف 
ً
جوي والهجمات الصاروخية العشوائية والعمليات العسكرية وفضل

السورية المحافظات  من  العديد  ي 
ف  المدنيي    السكان  حيوات  بتهديد  األشهر ،  (7)األخرى  وخالل 

ة   ات اآلالف  و نز تمَّ توثيق  األخب  ويشار ( 8)من السوريي   إثر هجمات إرهابية طالت مناطقهم. ح عشر
ي اليز 

 االعتقال التعسف 
َّ
ي سوريا، حيث تستمر إىل أن

 لحقوق اإلنسان ف 
ً
ال هو التحدي األكبر إلحاحا

السورية   الحكومة  من  المسلحة    (9)كل  المعارضة  السوريي      (10)وجماعات  من  اآلالف  باحتجاز 
. وحنر 

ً
قشيا السورية    أولئك  وإخفاؤهم  الحكومة  مع  مصالحة  اتفاقيات  وقعوا   ضمن هم  الذين 

ي واالغتياليهدد مال
 ( 11). ن باالعتقال التعسف 

 
م  ي تعبر 

ي بقلق كبب  إزاء تزايد عدد البلدان النر
 لهذه الظروف، تشعر منظمات المجتمع المدن 

ً
ونظرا

ي  
فف  إىل سوريا.   

ً
أراضيها وإعادتهم قشا من  السوريي    هناك ترحيل  المثال،  الدنمارك، عىل سبيل 

ي بيالروسيا تمَّ ترحيل العديد من (12)المئات من السوريي   المعرضي   لخطر التجريد من اإلقامة
، وف 

أما لبنان فقد انتهج أجندة ترحيل  (13)السوريي   رغم تحذير الحقوقيي   من مخاطر أمنية قد تطالهم. 
السوريي   إلجباره الضغط عىل  ي 

ف  تتمثل  هذه صارمة  تطبيق  إجراءات  المغادرة، وشملت  م عىل 
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ي مناطقهم وطردهم من مساكنهم،  
األجندة عرقلة تجديد تصاري    ح اإلقامة للسوريي   وحظر التجول ف 

ئ الخرسانية والرحيل.   (14)وإجبارهم عىل هدم المالحر
 

ة  عن تركيا، فقد ألغت  و   عامي  األخب 
سوري   155,000تصاري    ح اإلقامة ألكبر من    2021و  2019بي  

ي 
 إىل األراض 

ً
حيلهم قشا كية السورية، لتقوم بعدها ببر ي معسكرات متاخمة للحدود البر

واحتجزتهم ف 
إىل    (15)السورية.  سوري  مليون  إلعادة  خطة  عن   

ً
مؤخرا تركيا  أعلنت  فقد  ذلك  عىل  وعالوة 

ة  (16)أوطانهم.  ي تقوم بها "طوعية" بيد   وتزعم األخب 
حيل النر  عمليات البر

َّ
 شهادات السوريي      أن

َّ
أن

از والتهديد  و المرحلي   تفيد بخالف ذلك.   ي تركيا لالستغالل واالببر 
هناك تقارير تؤكد تعرض سوريي   ف 

 (17)باالحتجاز طويل األمد إلجبارهم عىل التنازل عن تصاري    ح إقامتهم. 
 

 
َّ
 ترحيلهم أث

َّ
 إىل سوريا أن

ً
 عأكد الالجئون والمهاجرون العائدون قشا

ً
ل ر سلبا

َّ
ىل حيواتهم، حيث عط

ق تعرض  
 
ث ى إىل انفصال العديد منهم عن عائالتهم. وقد و 

َّ
تهم التعليمية والمهنية وأد الكثب   مسب 

، ي   السوريمن   ي
القانون  ي وغب  

وب مختلفة من سوء المعاملة، كاالحتجاز التعسف   إثر عودتهم لض 
أثناء   والموت  القشي  واالختفاء  وكذلك  والتعذيب   ، ي

والجنسان  الجنسي  والعنف  االحتجاز، 
 (18)كومة السورية والجماعات المسلحة. لالضطهاد عىل أيدي الح

 
ي المستقبل .2

ن
ي وجود حالة عدم استقرار ف

ن
حيل واإلعادة القرسية قد تسهم ف  : عمليات التر

ي التزال غب  آ
منة بعد، بمزيد  من المحتمل أن تتسبب العودة القشية والسابقة ألوانها إىل سوريا النر

الذين  ئ سوري  المليون الحر توطي    تركيا  م   
تعبر المثال  البالد. فعىل سبيل  ي 

ف  االستقرار  من زعزعة 
ي تحتلها  

ي المناطق النر
ي التخطط إلعادتهم ف 

  السوريشمال  ف 
َّ
 أن

ً
غالبية العظىم من هؤالء ال، علما

  
ً
دوا بعيدا  إىل األكراد الذين شر

ً
ها تاريخيا

ّ
ي يعود جل

الالجئي   ال ينتمون باألصل إىل هذه المناطق النر
 
ً
عنها. وكانت قد وثقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية أنماطا

ي مدينة عفرين، وذلك من  ممنهجة للنهب واالستيالء عىل ممتلكات السكان
وخاصة األكراد منهم ف 

النهب  عمليات  ت  أجبر وقد  تركيا،  من  المدعوم  المعارض  السوري  ي 
الوطن  الجيش  فصائل  قبل 

وح من ديارهم  ي العودة    (19) واالستيالء العوائل الكردية بشكل خاص إىل الب  
رموا من حقهم ف  كما وح 

 ( 20)إليها. 
 

 
َّ
ي مناطق الشمال السوريا إل خطة تركي  ومن الجدير ذكره أن

بما    ، عادة توطي   اآلالف من السوريي   ف 
ي تم االستيالء عليها إىل أصحابها،  

فيها مدينة عفرين، ال تشمل إعادة ممتلكات السكان األصليي   النر
نزح   ي 

النر المناطق  ي هذه 
إعادة توطي   سوريي   من محافظات أخرى ف  عنها سكانها  بل تهدف إىل 

ي تنفيذ خطتها هذه، قد  األصليون وهم من األ 
 ف 
ً
ي حال مضت تركيا قدما

يدية. وف  قليات الكردية والب  
ي المنطقة. 

ي خطب  ف 
 يؤدي األمر إىل إحداث تغيب  ديموغراف 

ي تمَّ بناؤها  وعالوة عىل ذلك، وافقت تركيا  
ي مدينة عفرين، كتلك النر

ية ف  عىل تشييد مستوطنات بشر
ي منطقة جبل األحالم بهدف إيواء

 ف 
ً
مقاتىلي الفصائل العسكرية وعائالتهم.  حديثا

(21 ) 
 

ي  
ة بالنسبة للسوريي   ف  ق سوريا سابقة خطب  ئ سوري إىل شمال شر ستشكل إعادة تركيا لمليون الحر

ي نزحوا منها  
جميع أنحاء البالد، وعليه  يجب تمكي   عودة الالجئي   السوريي   إىل المجتمعات النر

ة وطوعية بما يحافظ عىل حقوق جميع السوريي    والعمل عىل أن تكون هذه العودة آمنة وكريم
ي 
ى، وإنكار حق المرء ف  ي المحافظات السورية الكبر

ي ف 
 التغيب  الديموغراف 

َّ
داخل سوريا وخارجها. إن

ي تم االستيالء  الالجئي   العائدين  العودة إىل وطنه وأرضه وممتلكاته، وتوطي    
ي النر

ي المنازل واألراض 
ف 

ي المستقبل. عليها، أمر خطب  من 
 شأنه أن يهدد العدالة وعمليات المصالحة والسالم ف 
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 : خاتمة وتوصيات .3

 :عىل ضوء ما سبق فإن منظماتنا
 

تدعو لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية إىل نشر تقرير شامل  -

ي الداخل والخارج  
 العائدين. بما فيهم الالجئي    عن أوضاع حقوق اإلنسان للمهجرين السوريي   ف 

ي األمم المتحدة عىل
 :كما تحث منظماتنا مجلس حقوق اإلنسان والدول األعضاء ف 

 
ه يجب أن تكون عمليات  بالتمسك   -

َّ
 سوريا التزال وجهة عودة غب  آمنة وأن

َّ
أن موقف مفاده 

ي المستقبل مدروسة وآمنة وطوعية وكريمة. العودة  
 ف 

القشية،   - اإلعادة  عدم  بمبدأ  ام  وااللبر  سوريا،  إىل  وإعادتهم  األشخاص  ترحيل  عن  االمتناع 

ي  
ي تلغ 

ي البلد المضيف أو  واإليقاف الفوري للسياسات والممارسات النر
ئ السوري ف  إقامة الالحر

 تحرمه من الحماية المؤقتة. 

الضغط من أجل إيجاد حل سياسي شامل يوحد جميع أطياف الشعب السوري وإعطاء فرصة   -

ي عىل األمم  
الحل. كما ينبغ  إيجاد هذا  ي عملية 

للمشاركة ف  السوري  ي 
المدن  للمجتمع  حقيقية 

ي 
ف  إضافية  مقاعد  توفب    

ً
أيضا عن المتحدة  ممثلي    لتضمي    السورية  الدستورية  اللجنة   

ي من نقص التمثيل، وذلك ألنه اليمكن الوصول إىل سالم 
ي تعان 

ق سوريا النر مجتمعات شمال شر

ي 
كناجح ومستدام دون  حقيفر ي صنعه.  أن تشبر

 جميع مكونات الشعب السوري ف 

    
 

والعدالة الحقيقة  أجل  من  ي    تؤيد سوريون 
ف  الواردة  البياناآلراء  جانب  هذا  حكومية  اتمنظم  إىل  بمركز    أخرى  غب   تتمتع  ال 

 . استشاري
 

https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/syrian-refugee-crisis-facts
https://www.unhcr.org/ar/news/briefing/2022/3/62308a534.html
https://www.hrw.org/ar/news/2021/10/20/380145
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-2020-deadly-legacy-explosive-violence-and-its-impact
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/briefing-note-humanitarian-impact-water-shortages-northeast-syria-april
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/briefing-note-humanitarian-impact-water-shortages-northeast-syria-april
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-2020-deadly-legacy-explosive-violence-and-its-impact
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%88%d8%ac%d8%b1%d8%ad%d9%89-%d8%a8%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae%d9%8a-%d8%b9%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%b7%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%88%d8%ac%d8%b1%d8%ad%d9%89-%d8%a8%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae%d9%8a-%d8%b9%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%b7%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%88%d8%ac%d8%b1%d8%ad%d9%89-%d8%a8%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae%d9%8a-%d8%b9%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%b7%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%88%d8%ac%d8%b1%d8%ad%d9%89-%d8%a8%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae%d9%8a-%d8%b9%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%b7%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/130-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/130-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/130-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://www.icmp.int/where-we-work/middle-east-and-north-africa/syria/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%88%d9%85%d9%86/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%88%d9%85%d9%86/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%88%d9%85%d9%86/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%88%d9%85%d9%86/
https://stj-sy.org/ar/%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%85%d9%86-%d8%aa%d9%85/
https://stj-sy.org/ar/%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%85%d9%86-%d8%aa%d9%85/
https://stj-sy.org/ar/%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%85%d9%86-%d8%aa%d9%85/
https://stj-sy.org/ar/%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%85%d9%86-%d8%aa%d9%85/
https://stj-sy.org/ar/%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%85%d9%86-%d8%aa%d9%85/
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https://www.amnesty.org/en/petition/denmark-syria-refugees-return/
https://www.npr.org/2021/12/24/1066806101/belarus-poland-border-deported-syria-migrants
https://www.hrw.org/ar/news/2021/10/20/380145
https://www.al-monitor.com/originals/2022/05/erdogan-unveils-plans-send-1-million-syrians-back-anti-refugee-sentiment
https://www.al-monitor.com/originals/2022/05/erdogan-unveils-plans-send-1-million-syrians-back-anti-refugee-sentiment
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/4583/2021/ar/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/210/90/PDF/G2021090.pdf?OpenElement
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%af/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%af/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%af/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%af/

