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 أوباما،  باراك الرئيس

 

على الحدود الشمالية الشرقية لألردن. العالقين  لنعبر عن قلقنا بشأن الوضع الحرج الذي يواجه النازحين السوريين منكتب إليك

على الحدود األردنية، ألف نازح سوري ال يزالون عالقين  70نعلم إن إدارتكم تعمل جاهدة للمساعدة في إيجاد حل من أجل نحو 

 الرسميين.  الحدالتو الركبانمعبري "، بالقرب من ترابيفي المنطقة المعروفة باسم "الساتر ال

 ، واقترح نقلاألزرق مخيممن الساتر الترابي إلى  آخرين طالبي لجوء سوريينأي  نقلباألردن السماح بحسب علمنا، يرفض 

 يممثلأن الحدود األردنية. رغم أننا ال نستطيع تأكيد ذلك، سمعنا أيضا من كم  10 داخل سوريا على مسافة النازحين السوريين

 فهو أمر مقلقموقف األردني. إذا كان هذا صحيحا، لل مفي بعض هذه االجتماعات عن تأييدهأعربوا حكومة الواليات المتحدة 

 .للغاية

 باإلضافة إلىفي األردن،  أصالالموجودين مئات اآلالف ن فيهم طالبي اللجوء الذين لجأوا من سوريا، بم لتنامي عددنظرا 

 .غياب كل القدرات والموارد الكافية، ندرك جيدا أنه ال يوجد خيار سهل

لضمان استجابة محركين للنقاش ومصدر معلومات له،  لقلقأن يكون مجاالن أساسيان مثيران ل من الهام جدا نأمع ذلك، نعتقد 

( 1 هذان المجاالن الرئيسان المفصالن في المرفق هما:الرأفة. تحلى بتسياسيا و ادعمه يمكن سليمة من الناحية القانونية،

جميع الدول، بما فيها واجب ( 2الساتر الترابي.  عندحاليا ين الموجودين لجميع طالبي اللجوء السوري الرفاهالسالمة البدنية و

 .قواعد القانون الدولي العرفيإحدى  احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية باعتبارهاباألردن، 

ـ ه "الدولة اإلسالمية" والمعروف بالتنظيم المسلح الذي يسمي نفساالجتماعات المغلقة منذ هجوم  ه ُعقد عديد منأنندرك 

بحثوا حكومات مانحة ون أردنيون االجتماعات مسؤولوهذه في  وشارك، حزيران/يونيو 21 في الحدود"داعش" على 

ن واللجوء والالجئ وطالبسيتعرض الدائر في سوريا،  النزاعلنظر إلى بامقترحات عديدة، إال أن الوضع ال يزال دون حل. 

هذه الخطوة انتهاكا لحقوق اإلنسان األساسية، ل . تشك  على الحدود صدتهمالسلطات األردنية قسرا أو أعادتهم  ضرر جسيم إذال

ال لبس فيه أن مثل  التوضيح بشكلكشريك دولي كبير. على حكومة الواليات المتحدة  تتعارض مع سمعة األردنوتوجه رسالة 

أشخاص يعانون يخلو من الرأفة بحال نه بل أل، وحسب هذا اإلجراء ليس خيارا، ليس ألنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي العرفي

 .اتلقرارلحقيقية العواقب ال

. تقطعت السبل الفورية لى الغذاء واإلغاثة اإلنسانيةإيحتاجون كما ، حيث همهؤالء اللجوء  وبقى طالبيال يمكن أن  ،كما تعلمون

ناة الشديدة نعدام األمن الغذائي الحاد والمعاال، حيث يتعرضون 2014 تموز/في منطقة الساتر الترابي منذ يوليو السوريينب

الجناة الذين يفلتون من خطر سوء المعاملة والعنف على أيدي يعرضهم لالذي  القانونغياب ، وكذلك بسبب البيئة القاسية

 .تهمصحلسالمتهم الجسدية والعقاب، وغيرها من التهديدات 

جاعة من الواليات المتحدة، والعمل مع األردن والوكاالت قيادة شُ إلى حتاج يكالهما  - أساسيين ارينيؤدي هذا الوضع إلى خي

 :رئيسيين آخرين اإلنسانية، وبصورة جماعية مع شركاء

، حيث ذلك الموقعمن الساتر الترابي إلى  السوريين، ونقل طالبي اللجوء فورا أي موقع آخرتوسعة مخيم األزرق أو  -1

من فحصهم والتدقيق في ملفاتهم بما يتوافق  السلطات األردنيةوتمكن ، يةاإلنسان كرامتهمتحترم  طرقاستقبالهم ب يمكن

توفير الدعم المالي األخرى ردن. على الواليات المتحدة والحكومات المانحة لألالمخاوف األمنية المشروعة مع 



نقل طالبي اللجوء من الساتر الترابي إلى مكان آمن حيث يمكن من لتمكين األردن ، فوراالسخي واللوجستي  والفني

 .احتياجات أمن األردن والقلق تجاه الدوليةبما يتفق مع حقوقهم والمعايير  معالجة أوضاعهم

الساتر الترابي إلى مكان من تسهيل نقل طالبي اللجوء  2016 شباط/فبرايرفي  الملك عبد هللا على عرضالرد بإيجابية   -2

 20قمة  في لها فخرمدعاة  يكون تقاسم المسؤولية الدوليةتقدم مثاال للى حكومة الواليات المتحدة أن عخارج المنطقة. 

. نقترح إلى الواليات المتحدة الساتر الترابي عندلجوء النازحين السوريين في  من خالل الموافقة على النظر، أيلول/سبتمبر

تحقق لى غوام، حيث إ طريقهمتركيا في إلى عبروا لفترة وجيزة  1996 عام عراقي 6500جالء نحو إمبادرة إعادة تطبيق 

توافق  ،االقتراحالواليات المتحدة. بموجب هذا ليروا إن كان يمكن قبولهم في  وفحص طلبات لجوئهم مسؤولون أمريكيون منهم

من األردن إلى غوام أو إلى مكان  جوا، طوعا العرضيقبلون  الساتر الترابي الذين عندطالبي اللجوء  على نقلالواليات المتحدة 

ية لمأثناء عفي أمان وكرامة  يبقواأن  هموحيث يمكنتقديم طلبات اللجوء ب األمريكيقانون الالحق بموجب  لهمحيث يكون  ،آخر

 ونمنحسيالواليات المتحدة  عتبرون الجئين ومقبولين فيالذين يُ الساتر الترابي  منطقة فيطالبي اللجوء  يجب ضمان أن التحقق.

ويجب  – إخبارهملكن يجب . قامة الدائمة والجنسية األميركية في نهاية المطافإلمسارا يؤدي إلى او، البر األمريكياللجوء في 

األمم  مفوضيةلسلطات األردنية بمساعدة من لإلى األردن. يمكن ترفض طلبات لجوئهم سيعادون أن الذين  – األردنوافق يأن 

من تُقبل أخرى.  ونقاط قلقالحماية  الالجئين احتياجاتوفحص للتحقق من اص للعائدين، أمني خ فحصإجراء  المتحدة لالجئين

عيش في مناطق أخرى من ال، بإذن أردنياألزرق )أو، مخيم بالبقاء في أمان وكرامة في  لهيسمح  إلى الحماية الدولية حاجته

من طلب إعادة التوطين في بلد آخر. ب هماألردن( حتى يتمكنوا من العودة طواعية إلى سوريا في أمان وكرامة أو أن يسمح ل

 .قوانين الهجرة األردنية والمعايير الدوليةلوفقا بشكل إنساني حاجة إلى الحماية الدولية من شأنه أن يعامل ليس بأنه يعتبر 

إعادة التوطين المعجل لطالبي في ، حيث توافق الواليات المتحدة على النظر 3و 2أما الخيار الثالث هو مزيج من الخيارين 

 .كرامةباستيعاب القادمين الجدد و لتوسعلاألزرق، مع توفير دعم مالي إضافي م إلى مخي الترابيالمنقولين من الساتر اللجوء 

نزاع في سوريا وتشكيل حكومة قادرة ومستعدة لحماية الأن الحل النهائي ألزمة الالجئين السوريين هو حل بطبيعة الحال ندرك 

قمة تسبق الفترة التي  في الوقت الحالي وفي، . مع ذلكوالمقيمين فيها لمدة طويلةواحترام حقوق اإلنسان لجميع مواطنيها 

 على الواليات المتحدة أن تمارس القيادة، ليس فقط لتوفير شريان الحياة اإلنسانية لطالبي اللجوء ،أيلول/سبتمبر 20في الالجئين 

أن  هايمكنمستقرة لحالة غير دعم حليف أساسي في المنطقة ولتحقيق قدر من االستقرار ل أيضا الذين ال خيارات لديهم، ولكن

 .سوريين على حد سواءاللألردنيين و ياألمنالوضع تفاقم 

 .هذا الموضوع معكمفرصة مناقشة بنرحب 

 

  تقبلوا فائق االحترام

 

 مورغان  سارة                                بيل فريليك 

 مديرة                                      مدير 

 واشنطن مكتب                حقوق الالجئين برنامج 

 

 

 

 



I.   الترابيالساتر  عند رفاههمو الجسديةسالمة طالبي اللجوء السوريين مخاوف بشأن 

لمحاولة اضطر طالبي اللجوء ، 2013الحدودية الرسمية مع سوريا عام  معابرهمنذ بدأ األردن تدريجيا إغالق كما تعلمون، 

تحتجز السوريين في  األردنيةبدأت السلطات ، 2014في يوليو/تموز  نائية في الحدود الشرقية.  مناطقلدخول إلى األردن عبر ا

 . لم تسمحالف طالبي اللجوء على طول الحاجز الترابي داخل األراضي األردنيةآوعلق ، معبري الحدالت والركبان النائيين

األزرق لالجئين.  مخيمإلى النتقال من الساتر الترابي باريين عدد قليل من السول إال 2016 ومارس/آذار 2014بين السلطات 

وأواخر  آذار/عدد السوريين الذين تقطعت بهم السبل إلى عشرات اآلالف. بين مارسوصل ، 2016بحلول منتصف عام 

 فيمسي جة منطقة  إلىالنتقال من الساتر الترابي با ألف سوري 20 لقرابة، سمحت السلطات األردنية 2016حزيران /يونيو

في أعقاب هجوم  2016 حزيران/يونيو 21 فيفت العمليات في الساتر الترابي . أوق  ةص األمنيومخيم األزرق لمزيد من الفح

الحكومة األردنية تسليم المساعدات  منعت منذ الهجوم، .ينجنود أردني 7أسفر عن مقتل الركبان  شاحنة محملة بالمتفجرات في

الحكومة األردنية الذين تقدر  عند الساتر الترابي في الركبان والحدالت العالقين شحنات المياه، إلىاإلنسانية، باستثناء بعض 

 .نتقال إلى األزرق أو أي مكان آخر داخل األردناالب طالبي اللجوءمن ي ألالسلطات  آالف. لم تسمح 103 بـ اآلنعددهم 

بالوصول  عمال اإلغاثة اإلنسانيةلم يسمح لنا أو ل، وحزيران/يونيو 21علن األردن المنطقة "عسكرية مغلقة" بعد هجوم أ

 تحدثتهناك وخيمة وأن حياتهم ذاتها معرضة للخطر.  الناسأن ظروف  ندرك على أي حال. هؤالء العالقينإلى  المباشر

 200كثر من نها أإنها كانت تعالج حي قالت المنظمة .أسابيع من الهجمات 5قبل هناك  عن الظروف "أطباء بال حدود"منظمة 

سابيع الخمسة الماضية األأي مساعدات على مدى عدم تلقيهم عد بهناك تزايد معاناة الناس طفل من سوء التغذية. ولنا أن نتخيل 

 أطباء بال حدود.ـ ، وفقا لمن األطفال العالقينكثر من نصف أفي ظروف الصحراء الحارقة. 

 الترابيإلى الساتر طالبي اللجوء  إعادة عدم رفض أوفي اإلعادة القسرية عدم مبدأ  بموجبااللتزامات 

أو  1951األردن، رغم أنها لم توقع على اتفاقية الالجئين لعام  في ينالحظر المفروض على اإلعادة القسرية لالجئينطبق 

 :المفوض السامي لشؤون الالجئين لألمم المتحدة يقول. 1967بروتوكولها لعام 

 ووجهة نظر ،واسععلى نطاق بسبب قبوله أصبح مبدأ عدم اإلعادة القسرية قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي 

اعتراف من  إلى باإلضافة الممارسات الثابتة للدول إلىوعمل الفقهاء. يستند هذا الرأي القوانين بدعم من والمفوضية، 

ج هذا المبدأ في المعاهدات الدولية التي اعتمدت على موضح أعاله، أدر  طابع معياري. كما هو بمبدأ  أنهجانب الدول 

هذا آلن. عالوة على ذلك، تم التأكيد على ا طرفا فيها عدد كبير من الدولأصبح المستويات العالمية واإلقليمية التي 

، مما يدل على اإلجماع الدولي في استنتاجات اللجنة التنفيذية والقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة امبدأ منهجيال

 .حكام المذكورة أعالهاألر مبادئ توجيهية هامة لتفسير ويوففي هذا الصدد، 

الواليات المتحدة واألردن القرارات التي تؤكد مبدأ عدم اإلعادة القسرية. عززت الجمعية دعمت  ،كعضوين في الجمعية العامة

جميع الدول، وليس فقط الدول الموقعة على مفروض على اإلعادة بعدم دولي على أن االلتزام التوافق الالعامة لألمم المتحدة 

 :والذي، 1997آب /أغسطس 12بتاريخ  51/75القرار  تاتفاقية الالجئين، عندما اعتمد

قيد بدقة بالمبدأ إلى جميع الدول أن تساند اللجوء بوصفه أداة ال غنى عنها للحماية الدولية لالجئين وأن تكفل الت [يطلب]

 األساسي المتعلق بعدم اإلعادة القسرية الذي ال يخضع ألي تقييد. 

 

و/أو بروتوكولها لعام  1951، تمت صياغة إعالن الدول األطراف باتفاقية 2001في الذكرى الخمسين التفاقية الالجئين عام 

الستمرار التقيد بهذه المجموعة من الحقوق والمبادئ، جاء فيه: "توجد ضرورة . المعني باالعتراف بوضع الالجئين 1967

وفي محورها مبدأ عدم اإلعادة القسرية، الذي يعتبر تطبيقه من صميم مبادئ القانون الدولي العرفي". رحبت الجمعية العامة 

 . ، في وقت الحق من العام نفسهباإلعالن

مع التي وقعها مذكرة التفاهم  األردن في وافقة مناسبات رسمية. عدفي اإلعادة بعدم  بالتزاماتهالوفاء بتعهد األردن صراحة 

 :1998نيسان /المفوضية في أبريل



وجوب عمل في إطار واليتها تم االتفاق على من المن أجل الحفاظ على نظام اللجوء في األردن وتمكين المفوضية 

إلى  مأو حريته مفيه حياته تتعرضلى بلد إاللجوء في األردن  وطالببحيث ال يعاد مبدأ عدم اإلعادة القسرية  احترام

 .أو رأي سياسي معينةإلى فئة اجتماعية  االنتماءأو  الجنسيةأو  الدينأو  العرق التهديد بسبب

اللجوء في  الجئ يطلب"في عدم إعادة أي مبدأ عدم اإلعادة القسرية بشكل خاص على االلتزام باألردن  وافقمالحظة: 

 ".األردن

، قدم رسميا لألمم المتحدة تعهداته 2006 نيسان/أبريل 20في  األممي مجلس حقوق اإلنسانعضوية األردن لترشح عندما 

 :نهإ وقال، والتزاماته لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان

األردن كبلد مضيف منذ فترة كرر . يحماية لموجات عديدة من الالجئينلبلد المأوى والقدم اعلى مدى العقود الماضية، 

بالوفاء بالتزاماته وفقا لمبادئ القانون الدولي لالجئين بما في ذلك تلك القطعية وكذلك القانون الدولي  تعهده طويلة

 .لحقوق اإلنسان

االلتزام الذي يتضمن الوفاء بهذا االلتزام، ب ملزمةتعترف التصريحات األردنية رسميا بأن حماية الالجئين هي واجب، وأنه 

 .بالنسبة لالجئين أبسطها مبدأ عدم اإلعادة القسريةوالذي يعتبر  القانون العرفي(وهو بالقواعد القطعية )

 ر األقمار الصناعيةصومن تحليل  –جميع األدلة المتاحة تشير  "،المحرمة"المنطقة  ـرغم االدعاءات حول ما يسمى ب

وجد فيه األغلبية الساحقة من طالبي اللجوء تإلى أن المكان الذي  – والخرائط لتحديد القوى التي تمارس السيطرة في المنطقة

 .تحت سيطرتهاتقع داخل األراضي األردنية، وكذلك ضمن واليتها القضائية و

مبدأ عدم اإلعادة ينطبق ، بعد عبروا الحدود إلى األراضي األردنيةيلنازحين السوريين قرب الحدود الذين ربما لم لبالنسبة 

هدد حياتهم أو حريتهم. أصدرت يالقسرية أيضا على الحدود. يحظر على الدول رفض طالبي اللجوء عند الحدود إلى مكان 

ول إلى ضمان "االحترام دعو الدتي الت، 99الخالصة  2004 تشرين األول/أكتوبرباللجنة التنفيذية للمفوضية في اجتماعها 

إجراءات عادلة وفعالة لتحديد القيام باإلعادة، بما في ذلك عدم الرفض عند الحدود دون عدم الكامل لمبدأ أساسي من مبادئ 

 6 من الخالصة ابدءاللجنة التنفيذية،  خالصاتمن سلسلة طويلة من  واحدة 99كانت الخالصة  .احتياجات الوضع والحماية"

 ".دولةالداخل أراضي  وألتي "تؤكد على األهمية األساسية الحترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية، على الحدود ، وا1977عام 

بالضرورة أن هذا االعتراف بحقيقة أن طالب اللجوء يستوفي تعريف الالجئ، يعني ف على أنه يعر   وضع الالجئ بما أن

لشخص أن االجئا بل يعلن الالجئ الشخص االعتراف بوضع ال يجعل . رسميا بهالمعايير قبل االعتراف  حققسيالشخص 

جنة الل ت. كررأيضا طالبي اللجوء الذين لم يعترف بهم كالجئين المبادئ األساسية لحماية الالجئين على تنطبق. لذلك، الجئا

التأكيد  تي أعادالت، 79 الخالصةفي  1996بنفس القدر عام  يحمي طالبي اللجوء اإلعادةبعدم التنفيذية للمفوضية أن االلتزام 

 أم ال". رسميا صفة الجئ إن منحواالالجئين " وإعادةطرد  تحظروعلى مبدأ عدم اإلعادة القسرية 

https://www.hrw.org/ar/news/2016/07/01/291457

