
The conflict in Syria, which began with peaceful demonstrations in 
2011 calling for reforms, is considered one of the most complex 
challenges facing the international community since the end of the 
Cold War, and which the main influential countries have not found a 
solution to this day. The peculiarity of this conflict is not limited to the 
geopolitical complexity associated with it, but rather the size of the 
losses that resulted from it, the dire conditions of life, the destruction 
of infrastructure, and the profound changes in the societal and 
demographic structure of Syria.

Despite the desperate search of some policy makers and 
international mediators for a quick solution or flirtations with 
appeasement of the Syrian regime and its Russian and Iranian 
sponsors, a comprehensive and sustainable political solution that 
meets the aspirations of the Syrians is still the only way to end the 
conflict in Syria, restore stability to the entire region and stop the spill 
over of the consequences of the conflict to neighbouring countries 
and Europe. 

By now, it has become crystal clear that any partial or improvised 

further irreversible damage to Syrians threatening their livelihood and 
security as well as what remains of the social cohesion of Syria as a 
nation. These ad-hoc solutions include proposals for repatriation of 

areas of North Syria, withdrawals of protections from Syrian refugees 
in countries like Denmark and Sweden under flawed assessments 
that regime-held areas like Damascus are safe for return, or reported 
“pilot projects” envisaging return of refugees from Jordan and 
Lebanon to regime-held areas in Syria.
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What needs to happen before voluntary, safe and 
dignified return to Syria is possible?

Introduction
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Content

2011 yılında reform çağrısında bulunan barışçıl gösterilerle başlayan 
Suriye'deki çatışma, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana 
uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu ve önde gelen güçlü ve 
etkili ülkelerin bugüne kadar bir çözüm bulamadığı en karmaşık 
sorunlardan biri olarak kabul ediliyor. Bahse konu çatışmanın 
hususiyeti, onunla ilişkili jeopolitik karmaşıklıkla sınırlı olmamakla 
birlikte, bunun sonucunda ortaya çıkan kayıpların boyutu, korkunç 
yaşam koşulları, altyapının yıkımı ve Suriye'nin toplumsal ve 
demografik yapısındaki köklü değişiklikler ile de ilgilidir.

Bazı politika yapıcıların ve uluslararası arabulucuların hızlı bir çözüm 
bulunması için umutsuz arayışlarına veya Suriye rejimi ve onun Rus 
ve İranlı hamilerine ödün verme fikrine kapılmalarına rağmen, 
çatışmaları sona erdirmenin, tüm bölgede istikrarı yeniden 
sağlamanın ve çatışmanın etkilerinin komşu ülkelere ve Avrupa'ya 
yayılmasını engellemenin yegane yolu Suriyelilerin isteklerini 
karşılayan kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulmaktır. 

Şimdiye kadar, kısmi veya eğreti herhangi bir çözümün Suriyelilerin 
acılarını uzatmaktan, şu anda bunu hayal etmek zor da olsa krizi 
şiddetlendirmekten, Suriyelilerin geçim ve güvenliklerini, ayrıca da 
Suriye'nin bir ulus olarak toplumsal bütünlüğünden geriye kalanları 
tehdit ederek geri dönüşü olmayan daha fazla zarara neden 
olmaktan öteye gidemeyeceği açıkça ortaya çıkmış oldu. Bahse konu 
geçici çözümlere örnek olarak Türkiye'den çok sayıda Suriyeli 
mültecinin Kuzey Suriye topraklarında inşa edilecek derme çatma 
konutlara yerleştirilmek üzere ülkelerine geri gönderilmesine yönelik 
önerileri, Danimarka ve İsveç gibi ülkelerdeki Suriyeli mültecilerin 
Şam gibi rejimin elindeki bölgelerin güvenli olduğuna dair hatalı 
değerlendirmelere dayanılarak kendilerine sağlanan korumaların 
iptal edilmesi veya haberlerde yer alan Ürdün ve Lübnan'dan 
Suriye'deki rejim kontrolündeki bölgelere mültecilerin geri dönüşünü 
öngören “pilot projeler” gösterilebilir. 

Suriye'ye gönüllü, güvenli ve onurlu bir dönüşün 
mümkün olabilmesi için önce nelerin sağlanması 
gerekiyor?
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First and foremost, the international community must do away with 
any illusions that Russia can have a role of a “guarantor” in relation to 
any aspect of organised return of displaced Syrians to their homes, 
and most importantly: it is about time to deal with Russia as a party in 
this conflict rather than a mediator. As it has been made blatantly 
clear in Ukraine, where Russia has implemented the policies practiced 
in Syria for the last six years, targeting of civilians and massive forced 
displacement is a tool Russia used to a�ain military and political 
goals. There is no scenario in which displaced Syrians can be made to 
accept guarantees of the perpetrator who destroyed their homes and 
forcibly displaced them. Not in Ukraine, nor in Syria, and the 
international community should be consistent in the way it deals with 
Russia’s policies and atrocities in both countries (Syria and Ukraine) in 
order to have any credibility in the eyes of Syrians.

Therefore, any realistic thinking to define and implement a 
comprehensive and sustainable political solution in Syria must be 
based on the necessity of providing an e�ective practical framework 
for returning the displaced Syrians to their homeland by enabling 
them to participate in the definition and realization of the political 
solution.

In recent years, the safe environment has turned into the key word in 
all political discussions of influential countries in Syria, and despite the 
assertion of all parties that a safe environment is the necessary 
condition for the achievement of any component of the political 
solution, it is It has not yet been defined in itself, nor a road map for 
its realization has not been drawn up. Most importantly, Syrians have 
not been consulted about the conditions and determinants of this safe 
environment.

For more than two years, the Syrian Association for Citizens’ Dignity 
(SACD) has systematically and methodically communicated with the 
displaced Syrians and refugees to understand their reality and draw 
an accurate picture of their vision for the future of Syria, and the 
conditions for their return to their places of origin, in a safe, voluntary 
and dignified way.

Syrians defined safe environment and stages of 
implementation
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Her şeyden önce, uluslararası toplum, yerinden edilmiş Suriyelilerin 
organize bir şekilde evlerine geri dönüşü noktasında herhangi bir 
şekilde Rusya'nın bir “garantör” rolü üstlenebileceğine dair her türlü 
yanılsamadan kurtulmalıdır ve en önemlisi: Rusya'nın bu çatışmada 
arabulucu değil taraf olduğu gerçeğiyle yüzleşme zamanı gelmiştir. 
Rusya'nın son altı yıldır Suriye'de uyguladığı politikaları tekrarladığı 
Ukrayna'da açıkça ortaya konduğu gibi sivillerin hedef alınması ve 
kitlesel zorunlu yerinden etme gibi taktikler Rusya'nın askeri ve siyasi 
hedeflerine ulaşmak için kullandığı birer araçtır. Yerinden edilmiş 
Suriyelilere, evlerini yıkıp onları zorla yerinden eden failin 
garantilerinin kabul e�irilebileceği bir senaryodan söz edilemez. Ne 
Ukrayna'da ne de Suriye'de böyle bir olasılık söz konusu değildir. 
Ayrıca uluslararası toplum, Suriyelilerin gözünde bir şekilde 
inandırıcılık kazanmak için Rusya'nın her iki ülkede (Suriye ve 
Ukrayna) izlediği politikalar ve vahşetle başa çıkmak için izlediği 
yöntemler konusunda tutarlı davranmalıdır.

Bu nedenle, Suriye'de kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözümü 
belirlemeye ve uygulamaya yönelik herhangi bir gerçekçi düşünce, 
yerinden edilmiş Suriyelilerin ana vatanlarına geri dönmeleri için 
etkili bir pratik çerçeve sağlamalı ve onların, siyasi çözümün 
belirlenmesine ve uygulanmasına katılımlarını sağlayacak bir temele 
dayanmalıdır.

Son yıllarda Suriye'de etkili ülkelerin tüm siyasi tartışmalarında 
güvenli ortam anahtar kelime haline gelmiş olup siyasi çözümün 
herhangi bir bileşeninin hayata geçirilmesi için güvenli bir ortamın 
tesisinin gerekli koşul olduğunu tüm tarafların vurgulamasına 
rağmen, henüz kavramın kendisi tanımlanamamış ve 
gerçekleştirilmesine yönelik bir yol haritası da oluşturulamamıştır. 
Daha da önemlisi, bu tür bir güvenli ortam için gerekli koşullar ve 
belirleyici unsurlar konusunda Suriyelilere danışılmamıştır.

Suriye Vatandaşlık Onuru Derneği (SACD), gerçeklerini anlamak ve 
Suriye'nin geleceğine ilişkin vizyonlarının ve güvenli, gönüllü ve 
onurlu bir şekilde ana yurtlarına geri dönmeleri için gerekli koşulların 
gerçekci bir resmini çizmek için iki yıldan fazla bir süredir yerinden 
edilmiş Suriyeliler ve mültecilerle sistematik ve düzenli bir şekilde 
iletişim kuruyor.

Suriyeliler güvenli ortamı ve uygulama aşamalarını 
tanımlamıştır



This communication was achieved through organized and continuous 
campaigns of physical encounters with the displaced communities, 
and through discussions designed to develop a deep understanding 
of the aspirations, fears and challenges of displaced Syrians. The 
SACD also conducted focus groups and surveys inside and outside 
Syria for thousands of Syrians, including in areas controlled by the 
Syrian regime, to complete the picture of the Syrians' vision of a safe 
environment and the conditions for their return.

In later stages, and with the outcome of the aforementioned outreach 
and communications, a group of international law and constitution 
experts, and Syrian and non-Syrian academics and experts, reviewed 
the outcomes of this communication and networking with the 
displaced Syrian communities and influential figures inside and 
outside Syria to arrive at a comprehensive position paper to provide 
an accurate and detailed description of the safe environment from 
the Syrians’ perspective, and from a practical and pragmatic point of 
view.

It crucial to state upfront, that based on SACD’s outreach e�ort and 
subject ma�er experts’ discussions for over two years, there are three 
main concerns and conundrums in the eyes and minds of displaced 
Syrians who are the biggest Syrian constituency consisting of more 
than half of the population: 

These concerns and obstacles can only be addressed through the 
realisation of the concept of “Safe Environment” across Syria.

The security situation and its ramifications in Syria as the main 
blocker for any large scale and definitive return

The detainees’ situation that represents a potential example of 
what awaits returnees

The a�ermath of war crimes and crimes against humanity 
commi�ed against Syrians, including the use of chemical 
weapons, with total absence of accountability.
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Bu iletişim, yerinden edilmiş topluluklarla düzenli ve kesintisiz fiziksel 
temas kampanyaları ve yerinden edilmiş Suriyelilerin özlemleri, 
korkuları ve karşılaştıkları zorluklar hakkında derinlemesine bir 
anlayış geliştirmek için tasarlanmış tartışmalar yoluyla sağlandı. 
SACD ayrıca, Suriyelilerin güvenli bir ortam vizyonunu ve geri dönüş 
koşullarını belirlemek için binlerce Suriyeli adına Suriye rejimi 
tarafından kontrol edilen bölgeler de dahil olmak üzere Suriye içinde 
ve dışında odak grup görüşmeleri ve anket çalışmaları yaptı.

Daha sonraki aşamalarda Suriyelilerin perspektifinden pratik ve 
pragmatik bir bakış açısıyla güvenli ortamın doğru ve ayrıntılı bir 
tanımını ortaya koymak için kapsamlı bir pozisyon belgesine 
ulaşmak amacıyla yukarıda bahsedilen erişim ve iletişim 
çalışmalarının sonuçlarından yararlanılarak, bir grup uluslararası 
hukuk ve anayasa uzmanı ile Suriyeli ve Suriyeli olmayan 
akademisyenler ve uzmanlar, yerinden edilmiş Suriyeli topluluklar ve 
nüfuzlu kimselerle bu iletişimin ve kurulan networkün sonuçlarını 
gözden geçirdi.

SACD'ın iki yılı aşkın süredir yürü�üğü erişim çabalarına ve konunun 
uzmanlarının yürü�üğü tartışmalara dayanarak, Suriye'nin 
yarısından fazlasını oluşturan en büyük Suriyeli seçmen grubu olan 
yerinden edilmiş Suriyelilerin gözlerinde ve zihinlerinde aşağıda 
sıralanan üç ana endişe ve muamma olduğunun ilk başta belirtilmesi 
büyük önem arz ediyor: 

Bu endişeler ve engeller ancak Suriye genelinde “Güvenli Ortam” 
kavramının hayata geçirilmesiyle giderilebilir.

Herhangi bir büyük ölçekli ve kesin geri dönüşün önünde duran 
ana engel olarak Suriye'deki güvenlik durumu ve bunun 
doğurduğu sonuçlar

Geri dönenleri neyin beklediğine dair olası bir örneği temsil eden 
tutukluların durumu

Kimyasal silah kullanımı da dahil olmak üzere Suriyelilere karşı 
hiçbir şekilde hesap verilebilirlik sağlanmaksızın işlenen savaş 
suçları ve insanlığa karşı işlenen suçların sonuçları



Displaced Syrians’ vision of the safe environment captured by the 
SACD stems from a purely human rights and humanitarian 
perspective, away from any political considerations, as it focused on 
the need to give Syrians a real and influential voice in the political 
discussions that will determine their fate, realizing that any mistake in 
defining or implementing a safe environment will likely cost Syrians 
their lives and dignity.

Our position on the implementation of safe environment is based on 
relevant documents and resolutions, including the Geneva 
Communique and Resolution 2254, but also useful experiences of 
other countries that went through similar circumstances. These 
experiences were thoroughly studied both in terms of principles and 
content of relevant documents governing refugee return, and in terms 
of actual implementation on the ground later, in order to draw 
practical and pragmatic conclusions as well as to establish a body of 
best practices.

definition of an ideal safe environment from a conceptual point of 
view, but we rather concentrated on converting the vision and 
aspiration of Syrians into a concrete roadmap with precisely defined 
implementation procedures and phases that would eventually lead to 
the creation of a safe environment for the entire country and for all 
Syrians.

the return process into three very distinct main phases, each with its 
own pre-requisites, goals, risks, and a package of practical measures 
to take into account. These phases are: 

Such a phased approach is driven by the complexity of the return 
operation when it is analysed from an operational point of view 
rather than from a theoretical or even narrative perspective. 
Segmenting such monumental undertaking is a must, because every 

work areas, actors, tools and results. Most importantly each phase 
has to gain the displaced Syrians’ confidence in the whole operation, 
and show gradual yet tangible progress and a string sense that 
guarantees by credible international actors are in place.

Pre-return phase
During return phase 
Post-return phase
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Yerinden edilmiş Suriyelilerin SACD tarafından tespit edilen güvenli ortam 
vizyonu, herhangi bir siyasi düşünceden uzak, tamamen insan hakları ve 
insani bir perspekti�en kaynaklanmaktadır, çünkü güvenli bir ortamın 
tanımlanmasında veya hayata geçirilmesinde yapılacak herhangi bir 
hatanın Suriyelilerin hayatlarına ve haysiyetlerine mal olacağının farkında 
olarak, akıbetlerini belirleyecek siyasi tartışmalarda Suriyelilerin 
görüşlerini gerçek ve etkili bir şekilde ifade edebilme ihtiyacına 
odaklanmıştır.

Güvenli ortamın uygulanmasına ilişkin tutumumuz, Cenevre Bildirisi ve 
2254 sayılı Karar da dahil olmak üzere ilgili belge ve kararlara ve aynı 
zamanda benzer koşullardan geçen diğer ülkelerin faydalı deneyimlerine 
dayanmaktadır. Bu deneyimler, hem pratik ve pragmatik sonuçlara 
varmak hem de en iyi bir uygulamalar bütünü oluşturmak için mülteci 
dönüşünü düzenleyen ilgili belgelerde ön görülen ilkeler ve bunların 
içeriği açısından ve daha sonra sahadaki fiili uygulama açısından 
kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.

Çalışmamızı farklı kılan şey, kavramsal bir bakış açısıyla ideal bir güvenli 
ortamın teorik tanımına odaklanmak yerine Suriyelilerin vizyon ve 
özlemlerini, kesin olarak tanımlanmış uygulama prosedürleri ve 
aşamaları ile somut bir yol haritasına dönüştürmeye ve nihayetinde tüm 
ülke ve tüm Suriyeliler için güvenli bir ortamın yaratılmasına yoğunlaşmış 
olmamızdır.

Bu yol haritası, geri dönüş sürecini, her birinin kendi ön koşulları, 
hedefleri, riskleri ve dikkate alınması gereken bir dizi pratik önlem paketi 
ile birbirinden çok farklı üç ana faza bölen üç aşamalı bir çerçevedir. 
Bahse konu aşamalar aşağıda sıralanmıştır: 

Böylesi aşamalı bir yaklaşım, teorik ve ha�a anlatı perspektifinden 
ziyade operasyonel bir bakış açısıyla analiz edildiğinde, geri dönüş 
sürecinin karmaşıklığı tarafından yönlendirildiği görülecektir. Böyle 
devasa bir girişimi bölümlere ayırmak bir zorunluluktur, çünkü her 
aşamanın farklı önkoşulları ve hedefleri vardır ve her aşama, çalışma 
alanları, aktörler, araçlar ve sonuçlar açısından farklılık gösterecek 
olan bir sonraki aşamanın zeminini hazırlamaktadır. En önemlisi, her 
aşama, yerinden edilmiş Suriyelilerin operasyonun bütününe olan 
güvenini kazanmalı, kademeli ancak somut bir ilerleme göstermeli 
ve güvenilir uluslararası aktörler tarafından sağlanan garantilerin 
uygulanmakta olduğunu göstermelidir.

Dönüş öncesi aşaması

Dönüş süreci aşaması 

Dönüş sonrası aşaması



“Pilot projects” on return without safe environment 
as dangerous travesty

The steps identified for the pre-return phase in SACD’s safe 
environment paper unequivocally show how any talk about the return 
of Syrian refugees at this point in time is a travesty of the reality, since 
none of the prerequisites for a large-scale return are in place and in 
some cases they have not even been identified. For this phase the 
following areas of work and change need to be addressed before 
displaced Syrians can seriously start thinking about voluntarily return 
to their homes

All these areas/concepts need to be addressed from a pragmatic and 
realistic point of view in order to truly lay the foundation of a safe 
environment in the future, and to convince Syrians that the 
international community is serious about helping them and guarantee 
their safety and rights. Clearly, these concepts are currently absent 
from the political discourse of the main influential parties working on 
Syria, 

The results of studies and surveys on which the SACD’s safe 
environment paper was based clearly indicate that the failure to 
achieve a safe environment for the Syrians according to their 
definition and understanding of the reality of their country will 
inevitably lead to the continuation of instability and the occurrence of 
new waves of displacement from Syria, mainly towards Europe and 
Turkey. This confirms the Norwegian Refugee Council assessment that 
Syria will witness the displacement of an additional six million 
refugees in the next ten years if the status quo continues. 

Definitions and consensus about of rights and freedoms or Syrian 
citizens
Minimum army and armed forces reforms
Minimum security services reforms
Preliminary judiciary system reforms
Preliminary legal system reforms
Property rights and recovery
Right of return
Issuing a general amnesty
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Tehlikeli bir parodi olarak güvenli ortam sağlamadan 
geri dönüşü zorlayan “pilot projeler”

SACD'ın güvenli ortam belgesinde geri dönüş öncesi aşama için 
belirlenen adımlar, halihazırda Suriyeli mültecilerin geri dönüşü hakkında 
yapılacak tartışmaların, büyük ölçekli bir geri dönüşün ön koşullarından 
hiçbiri henüz mevcut olmadığından ve bazı durumlarda bunların tespiti 
dahi yapılmadığından, gerçeğin nasıl gülünç bir şekilde gölgelediğini 
açıkça göstermektedir. Bu aşamada, yerinden edilmiş Suriyelilerin 
gönüllü olarak evlerine dönmeyi ciddi bir şekilde düşünmeye 
başlayabilmeleri için aşağıdaki çalışma ve değişim alanlarının ele 
alınması gerekmektedir:

Gelecekte güvenli bir ortamın temellerini gerçekten atabilmek ve 
Suriyelileri uluslararası toplumun onlara yardım etme, haklarını ve 
güvenliklerini garanti altına almak konusunda ciddi olduğuna ikna etmek 
tüm bu alanların/kavramların pragmatik ve gerçekçi bir bakış açısıyla ele 
alınması gerekmektedir. Açıkça görülüyor ki, şu anda Suriye üzerinde 
çalışan başlıca etkili partilerin siyasi söylemlerinde bu kavramlara yer 
verilmiyor. 

SACD'ın güvenli ortam belgesinin dayandırıldığı araştırma ve anketlerin 
sonuçları, Suriyeliler için ülkelerinin gerçekliğine ilişkin tanım ve 
anlayışlarına uygun güvenli bir ortamın sağlanamamasının, kaçınılmaz 
olarak istikrarsızlığın devam etmesine ve Suriye'den başta Avrupa ve 
Türkiye olmak üzere yeni göç dalgalarının ortaya çıkmasına neden 
olacağını göstermektedir. Bu, Norveç Mülteci Konseyi'nin, statükonun 
devam etmesi halinde Suriye'nin önümüzdeki on yıl içinde altı milyon 
mültecinin daha yerinden edilmesine tanık olacağına dair 
değerlendirmesini doğruluyor. 

Hak ve özgürlükler veya Suriye vatandaşları ile ilgili tanımlar ve fikir birliği

Asgari düzeyde ordu ve silahlı kuvvetlerin reforma tabi tutulması

Asgari düzeyde güvenlik güçlerinin reforma tabi tutulması

Yargı sistemi reformu ön çalışmaları

Hukuk sistemi reformu ön çalışmaları

Mülkiyet hakları ve mülkiyetin iadesi

Geri dönme hakkı

Genel a�ın ilanı



The concept of a safe environment must be viewed in terms of 
definition and application as an integrated and indivisible whole 
because Syria is not safe, and no part of it is safe, and that no political 
solution can have the required legitimacy and sustainability if this 
reality is ignored. Therefore, unilateral call for sending back Syrian 
refugees or to implement presumed safe environment in some parts 
of Syria based on the particular interpretation of certain parties will 
only lead to further su�ering of Syrians and the loss of credibility of 
the main backers of the political solution in Syria, and will further and 
deeper divide the country. One safe environment for all Syrians in all 
of Syria. The particularities of each area in Syria have to be taken into 
account at implementation level but not from an inception or 
conceptual point of view.

At this crucial time, when decisions on the fate of Syrian displaced 
seem to be made without them being meaningfully consulted, we 
strongly believe that international policymakers gathered at the 
Brussels Conference on future of Syria must be made aware of the 
vision of safe environment as defined by displaced Syrians, and the 
concrete set of measures they need to see implemented before safe, 
voluntary and dignified return is possible. 

The SACD will start a public dissemination campaign in May for its 
safe environment paper. This campaign will include a wide range of 
outreach and consultation activities with regional and international 
diplomats and policy maker in order to discuss the paper in detail and 
explore the avenues of how to incorporate the main principles, 
concepts and most importantly practical approach into the political 
discussion.

While these are some of the steps that must be taken in order to start 
substantive discussions on  safe and dignified return, it is crucial to 
understand that it is not possible to start thinking about enactment of 
these measures without taking into consideration the following facts:

As mentioned before, more than half of the Syrian population has 
become displaced as a direct result of war crimes and crimes 
against humanity commi�ed against Syrians overwhelmingly by 
the Syrian regime and its allies.

Current reality
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Suriye'nin ne bir bütün olarak ne de herhangi bir bölgesinin güvenli 
olmadığı ve bu gerçeğin göz ardı edildiği takdirde hiçbir siyasi çözümün 
gerekli meşruiyet ve sürdürülebilirliğe sahip olamayacağı için güvenli 
ortam kavramı tanım ve uygulama açısından entegre ve bölünmez bir 
bütün olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle, Suriyeli mültecilerin geri 
gönderilmesi veya bir kısım çevrelerin kendilerine özel yorumlarına 
dayalı olarak Suriye'nin bazı bölgelerinde varsayılan güvenli ortamın 
uygulanması için tek taraflı yapılan çağrılar, yalnızca Suriyelilerin daha 
fazla acı çekmesine ve Suriye'de siyasi çözümün ana destekçilerinin 
güvenilirliğini kaybetmesine ve ülkenin daha da derinden bölünmesine 
neden olacaktır. Suriye'nin bütününde tüm Suriyeliler için tek bir güvenli 
ortam. Suriye'deki her bir bölgenin özellikleri, başlangıç veya kavramsal 
bakış açısından değil uygulama düzeyinde dikkate alınmalıdır.

Yerinden edilen Suriyelilerin akıbetine ilişkin kararların kendilerine 
anlamlı bir şekilde danışılmadan alındığı bu kritik dönemde, Suriye'nin 
geleceğine ilişkin Brüksel Konferansı'nda bir araya gelen uluslararası 
politika yapıcıların, yerinden edilmiş Suriyeliler tarafından tanımlanan 
güvenli ortam vizyonundan ve güvenli, gönüllü ve onurlu bir geri 
dönüşün mümkün olmasından önce uygulanmalarını görmeleri gereken 
somut önlemlerden haberdar edilmelerinin sağlanması gerektiğine 
kuvvetle inanıyoruz. 

SACD, güvenli ortam belgesi için mayıs ayında halka açık bir 
bilgilendirme kampanyası başlatacak. Bu kampanyada, belgenin 
ayrıntılı olarak tartışılması ve ana ilkelerin, kavramların ve en önemlisi 
pratik yaklaşımın siyasi tartışmaya nasıl dahil edileceğinin yollarını 
keşfetmesi için bölgesel ve uluslararası diplomatlar ve politika 
yapıcılarla geniş bir yelpazede erişim ve danışma faaliyetlerine yer 
verilecektir.

Güvenli ve onurlu bir geri dönüş konusunda somut tartışmalara 
başlamak için atılması gereken adımlar olsa da aşağıdaki gerçekleri göz 
önünde bulundurmadan bu önlemlerin hayata geçirilmesini düşünmeye 
başlamanın mümkün olmadığının kavranması çok önemlidir:

Daha önce de belirtildiği gibi, Suriye nüfusunun yarısından fazlası, 
ezici bir çoğunlukla Suriye rejimi ve mü�efikleri tarafından Suriyelilere 
karşı işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçların doğrudan bir 
sonucu olarak yerinden edilmiştir.

Mevcut Gerçeklik



The reality in Syria is such that despite the dire conditions Syrians are 
su�ering in displacement, whether internally or in some of the host 
countries, they are still unwilling to return except for small numbers of 
those who are forced to do so for various reasons. This is primarily 
due to the fact that the conditions which caused the displacements 
are still in place and active and the regime continues to repress the 
areas it controls. 

Most of the concerns preventing Syrians from returning are related to 
security, far more than any other reason, but some concerns also 
include social and economic factors as well.  

For example, in a survey with 1100 Syrians outside the regime areas 
in 84  ,2020% of the people interviewed in this survey said that 
compulsory recruitment into the regime’s army is a major obstacle to 
return. It is clear that the Syrian regime’s compulsory recruitment 
alone provides a reason for the neighboring host countries and 
Europe to grant protection to displaced Syrians. 
Security reasons were the most prominent causes for Syrians leaving 
their homes since 2012, with 98% of them leaving that year because 
with threat of their safety and security being the reason behind their 
escape.  

Practices like arbitrary and illegal detention, kidnapping and 
enforced disappearance, and financial extortion continue to this day, 
and they are carried out against a political and sectarian 
background. 

For example, the Syrian Network for Human Rights (SNHR) 
announced in its latest report, that it documented at least 173 
arbitrary arrests/detentions just in March 2022, including four 
children and five women, noting that the Syrian regime violates 
international and local law through arbitrary arrest, enforced 
disappearance, and torture.

There is a process underway of demographic re-engineering in 
sensitive and strategic areas by Iran that has profoundly a�ected 
the societal structure in those areas with huge political impact on 
the future of Syria.

There is a military, security, political and economic reality that 
prevents the safe, voluntary and dignified return of the displaced 
Syrians, preventing them from exercising full citizenship rights and 
participating in the political solution to their country.
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İran'ın hassas ve stratejik alanlarda Suriye'nin geleceği üzerinde 
büyük siyasi etkiye sahip olan bu bölgelerdeki toplumsal yapıyı 
derinden etkileyen demografik yeniden yapılandırma süreci devam 
ediyor.

Yerinden edilen Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri 
dönmelerini engelleyen, tam vatandaşlık haklarını kullanmalarını ve 
ülkelerine yönelik siyasi çözüme katılmalarına mani olan askeri, 
güvenlik, siyasi ve ekonomik bir gerçeklik var.

Suriye'deki gerçek şudur ki, Suriyeliler ister ülke içinde ister ev sahibi 
ülkelerde olsun, yerinden edilmiş olmaları nedeniyle yaşadıkları korkunç 
koşullara rağmen, çeşitli nedenlerle zorunlu tutulan az sayıdaki kişi 
dışında, geri dönmek istemiyorlar. Bunun başlıca nedeni, yerinden 
edilmelere neden olan koşulların hala mevcut ve aktif olması ve rejimin 
kontrol e�iği alanları baskı altına almaya devam etmesidir. 

Suriyelilerin geri dönmesini engelleyen endişelerin çoğu, diğer 
nedenlerden çok daha fazla güvenlikle ilgilidir, ancak bazı endişeler aynı 
zamanda sosyal ve ekonomik faktörleri de içermektedir.  

Örneğin, 2020'de rejimin kontrolü dışındaki bölgelerde 1100 Suriyeli ile 
yapılan bir anket kapsamında kendileriyle görüşülen kişilerin %84'ü 
rejim ordusuna zorunlu askere almanın geri dönüşün önünde büyük bir 
engel olduğunu söyledi. Tek başına Suriye rejiminin zorunlu askerlik 
uygulamasının, komşu ev sahibi ülkelerin ve Avrupa'nın yerinden edilmiş 
Suriyelilere koruma sağlaması için bir gerekçe sağladığı açıktır. 

2012'den bu yana Suriyelilerin evlerini terk etmelerinin en önemli nedeni 
güvenlikten kaynaklanan nedenlerdi ve bu yıl içerisinde ülkeden 
ayrılanların %98'inin kaçışlarının ardındaki neden emniyet ve 
güvenliklerine yönelik tehditlerdi.  

Keyfi ve hukuka aykırı gözaltı, adam kaçırma ve zorla kaybetme, mali 
şantaj gibi uygulamalar günümüzde de devam etmekte olup siyasi ve 
mezhepsel bir arka planın gölgesinde yürütülmektedir. 

Örneğin, Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) son raporunda, Suriye 
rejiminin keyfi tutuklama, zorla kaybetme ve işkence yoluyla uluslararası 
ve yerel hukuku ihlal e�iğini kaydederek Mart 2022'de dört çocuk ve beş 
kadın da dahil olmak üzere en az 173 keyfi göz altına alma/tutuklama 
olayını belgelediğini duyurdu.



The 24-page report explains that most of the arrests in Syria are 
carried out without any judicial warrant while the victims are passing 
through checkpoints or during raids, with the security forces of the 
regime’s four main intelligence services o£en responsible for 
extra-judicial detentions. Every detainee is tortured from the very first 
moment of his or her arrest and denied any opportunity to contact his 
or her family or to have access to a lawyer. The authorities also flatly 
deny the arbitrary arrests they have carried out and most of the 
detainees are subsequently categorized as forcibly disappeared.

The Syrian regime and Russia promoted “reconciliation agreements” 
as models for return of displaced Syrians and today we can clearly 
see that these agreements have completely failed to protect or secure 
basic living conditions in the areas they cover, like Daraa for example.  
 Even before recent deteriorations, 74% of the Association’s survey 
respondents in reconciliation areas in 2019 stated that they do not 
feel safe in their area, this number rose to 94% in our 2020 survey. 

In the case of reconciliation areas, 48% of respondents in the 2019 
survey had the intention of leaving regime-controlled areas, while the 
percentage rose to 68% in 2020. And in areas controlled by the 
regime since 2011, the percentage increased from 23% in 2019 to 
47% in 2020. These numbers go in line with those detailed in the 
March 2021 Norwegian Refugee Council report, which projected that 
Syria would see an additional 6 million refugees displaced in the next 
decade if the conflict and repression continue.

The deterioration of living conditions was also another reason for the 
departure of Syrians, and it is also a reason that prevents their return: 
you all know the great economic deterioration that has hit Syria due 
to the regime’s policies, corruption, drug trade, the rise in prices and 
high inflation, with the absence of real job opportunities. We note 
here that the exchange rate of the dollar in 2011 was 50 pounds, and 
today it is 3650 pounds. 
 
Unemployment is at its highest level in Syria, about 90% percent of 
Syrians are below the poverty line, and 60% of them are threatened 
with starvation, according to United Nations statistics last year. 
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24 sayfalık rapor, Suriye'deki tutuklamaların çoğunun herhangi bir 
yargı kararı olmaksızın mağdurlar kontrol noktalarından geçerken 
veya baskınlar sırasında gerçekleştiğini ve genellikle yargısız 
gözaltılardan rejimin dört ana istihbarat servisine bağlı güvenlik 
güçlerinin sorumlu olduğunu ortaya koymaktadır. Her tutuklu, 
tutuklandığı andan itibaren işkence görmekte ve ailesiyle temas 
kurma veya bir avukata erişim hakkından mahrum edilmektedir. 
Ayrıca yetkililer gerçekleştirdikleri keyfi tutuklamaları da kesinlikle 
reddetmekte olup tutukluların çoğu daha sonra zorla kaybedilen 
kişi olarak sınıflandırılmaktadır.

Suriye rejimi ve Rusya, yerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşü için 
model olarak “uzlaşma anlaşmaları”nı desteklemiş olsa da bugün 
bu anlaşmaların, örneğin Dera gibi, kapsadıkları alanlarda temel 
yaşam koşullarını koruma veya güvence altına alma konusunda 
tamamen başarısız olduğunu açıkça görebiliyoruz.  

 Son zamanlarda gözlemlenen kötüye gidişten önce bile 2019 
yılında Derneğin uzlaşma alanlarında gerçekleştirdiği ankete 
katılanların %74'ü yaşadıkları bölgelerinde kendilerini güvende 
hissetmediklerini belirtirken, 2020 yılında yaptığımız anketimizde 
bu oran %94'e yükseldi. 

Uzlaşma alanları söz konusu olduğunda, 2019 anketine katılanların 
%48'i rejim kontrolündeki alanları terk etme niyetindeyken, 2020'de 
bu oran %68'e yükseldi. 2011'den beri rejim tarafından kontrol 
edilen bölgelerde ise bu oran 2019'da %23 iken 2020'de %47'ye 
yükseldi. Bu rakamlar, çatışma ve baskının devam etmesi halinde 
Suriye'de önümüzdeki on yıl içinde şu anki sayıya ilave olarak 6 
milyon mültecinin yerinden edileceğini öngören Mart 2021 tarihli 
Norveç Mülteci Konseyi raporunda ayrıntıları verilen rakamlarla 
paralellik gösteriyor.

Suriyelilerin ülkelerini terk etmesinin bir başka nedeni de yaşam 
koşullarının kötüleşmesiydi ve bu aynı zamanda geri dönüşlerini 
engelleyen nedenler arasında yer almakta. Rejimin politikaları, 
yolsuzluk, uyuşturucu ticareti, fiyatlardaki artış ve yüksek enflasyon 
ile gerçek iş fırsatlarının olmaması gibi nedenlerle Suriye'yi etkisi 
altına alan büyük ekonomik bozulmayı hepiniz biliyorsunuz. 2011 
yılında dolar kuru 50 Suriye lirası iken bugün 3650 Suriye lirası 
olduğunu belirtmek istiyoruz.  



Last year, the Association conducted a new study on the situation in 
areas under Syrian regime control and the intentions and orientations 
of the Syrians there through a report titled Normalization of Horror, 
where 500 people living inside the regime’s areas were interviewed 
to provide us with an insight into the security and living reality, the 
impact of sanctions and the Covid-19 pandemic. 

The report, which is the fourth of its kind, underlines the continued 
security and livelihood deterioration and the increase in corruption.  
Syria, under the current regime and its allies Russia and  Iran, has 
become a hub for drug trade corruption militias which work not just 
threaten the lives of Syrians but also destabilize the whole region. 

The report also draws a picture of a society disintegrating under the 
weight of the brutality, paranoia, and corruption of a regime that 
targets even those who have remained loyal to it throughout the 
conflict, not to mention those it considers disloyal or opposed to its 
rule.  

Economic collapse and cancerous corruption at all levels of 
government led it to intensify its security services to increase arbitrary 
arrest and enforced disappearance as tools to earn additional money 
by extorting the families of detainees in return for releasing them or 
just ge�ing some information about the place of their detention. In 
turn, the security apparatus has a real role to play in destroying the 
environment for the economy to function normally, forcing more 
Syrians to flee the country in search of a safe place to live and work.
Of course, the other regions in Syria, such as of eastern Syria or the 
north-west may not be as bad as the regime areas, but they are 
definitely not a safe environment, where human rights violations and 
ethnic discrimination are very severe.

In February 2018, UNHCR developed the Comprehensive Protection 
and Solutions Strategy (CPSS) for Syria based on a set of protection 
thresholds which it said must be met before a safe and dignified 
return of refugees and IDPs is possible.  UNHCR's own position stated 
in the strategy document is that “present conditions in Syria are not 
conducive for voluntary repatriation in safety and dignity.” In March 
2019, UNHCR dra£ed a 'Regional Operational Framework' document 
that included indicators for the thresholds but significantly altered the 
thresholds themselves; including deleting

UNHCR protection thresholds far from met
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Bu alanda yapılan çalışmaların dördüncüsü olan rapor, güvenlik 
durumu ve geçim kaynaklarının bozulmaya devam e�iğinin ve 
yolsuzluktaki artışın altını çiziyor.  

Suriye, mevcut rejim ve mü�efikleri Rusya ve İran'ın yönetimi 
altında, sadece Suriyelilerin hayatlarını tehdit etmekle kalmayıp 
aynı zamanda tüm bölgeyi istikrarsızlaştıran uyuşturucu ticareti, 
yolsuzluk ve milis güçlerin merkezi haline geldi. 

Rapor aynı zamanda, kendi yönetimine vefasız ya da muhalif 
olduğunu düşündüklerini bir kenara bırakın çatışma boyunca 
kendisine sadık kalanları bile hedef alan bir rejimin vahşeti, 
paranoyası ve yolsuzluğunun ağırlığı altında parçalanan bir 
toplumun resmini çiziyor. 

Ekonomik çöküş ve hükümetin her seviyesindeki kanserleşen 
yolsuzluğu, güvenlik kuvvetlerinin tutukluların ailelerini serbest 
bırakmaları ya da sadece nerede oldukları hakkında biraz bilgi 
edinmeleri karşılığında şantaj yaparak ek para kazanmanın 
araçları olarak gördükleri keyfi tutuklamaları ve zorla kaybetme 
gibi uygulamalara daha sık başvurmasına neden oldu. Dolayısıyla, 
güvenlik aygıtının, ekonominin normal şekilde işlemesi için gerekli 
ortamı yok etme noktasında gerçek bir rolü var ki bu daha fazla 
Suriyeliyi yaşamak ve çalışmak için güvenli bir yer aramak için ülkeyi 
terk etmeye zorluyor.

Elbe�e, Suriye'nin doğusu veya kuzeybatısı gibi diğer bölgelerdeki 
durum rejimin kontrolü altındaki bölgelere nazaran daha iyi olabilir, 
ancak insan hakları ihlallerinin ve etnik ayrımcılığın çok şiddetli 
yaşandığı bu bölgeler kesinlikle güvenli bir ortam değiller.

Şubat 2018'de BMMYK, mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin 
güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşünün mümkün olması için 
karşılanması gerektiğini söylediği bir dizi koruma kriteri temeline 
dayanan Suriye için Kapsamlı Koruma Çözümleri Stratejisi'ni (CPSS) 
geliştirdi.  BMMYK'nın strateji belgesinde belirtilen kendi pozisyonu, 
“Suriye'deki mevcut koşulların güvenli ve onurlu bir şekilde gönüllü 
geri dönüş için elverişli olmadığı” şeklindedir. Mart 2019'da 
BMMYK, kriterler için geçerli göstergeler içeren ancak bahse konu 
kriterleri önemli ölçüde değiştiren bir “Bölgesel Operasyonel 
Çerçeve” belgesi hazırladı.

BMMYK koruma kriterleri karşılanmaktan uzak bir 
durumda



some altogether, altering wording or expanding others, and folding 
some into other thresholds. The document was only released publicly 
six months later. The changes create confusion about what exactly the 
protection thresholds are. 

Deleted thresholds cover a reduction in active conflict, the need for an 
agreement between governments and the agency, returnees access 
to justice and law enforcement, and mine and UXO removal. There 
has not been any corresponding change in facts on the ground that 
would suggest such as change was appropriate. SACD's research 
shows that the deleted thresholds and wording relates to thresholds 
that are not being met and where violations and protection concerns 
exist for surveyed returnees. 

SACD believes the changes are unjustified and reduce the levels of 
basic security and protection that must be in place before returns are 
promoted. UNHCR state that the thresholds and strategy will continue 
to be revised and fear that further degradation of the thresholds 
could occur and will lead to premature and unsafe returns.
 
When the findings of SACD research are placed in the context of the 
UNHCR’s own criteria – protection thresholds – we see that the vast 
majority are far from being met, painting a dire picture for any 
refugees or IDPs forced to return before the minimum conditions are 
in place. In particular, the thresholds “the physical, legal and material 
safety of refugees and returnees is ensured” and “every individual’s 
decision to return is informed and genuinely voluntary, without any 
coercion” were far from being met, as the SACD's own research 
clearly demonstrates. UNHCR must be reporting publicly on this 
reality, both to the displaced Syrians so they can make informed 
decisions about return, but also to international policymakers and 
donors. 

For a detailed breakdown of descriptions of protection thresholds not 
being met see the a�ached Annex.
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Bu belgede kriterlerin bazıları tamamen silindi, kullanılan ifadeler 
değiştirildi veya bazıları genişletilirken bazıları da başka kriterlerle 
birleştirildi. Belge ancak altı ay sonra kamuoyuna açıklandı. Yapılan 
değişiklikler, koruma kriterlerinin tam olarak ne olduğu konusunda 
kafa karışıklığına neden oluyor. 

Kaldırılan kriterlerin arasında, aktif çatışmada azalma meydana 
geldiği, hükümetler ve kurum arasında bir anlaşma ihtiyacı olduğu, 
geri dönenlerin adalete ve kanun yaptırımlarına erişimi, mayın ve 
patlamamış mühimmatların kaldırılması yer alıyordu. Yapılan 
değişikliklerin makul olduğunu düşündürecek sahadaki koşullarda 
herhangi bir değişim söz konusu olmamıştır. SACD'ın araştırması, 
kaldırılan kriterlerin ve ifadelerin yerine getirilmeyenler olduğunu ve 
anke�e yer alan geri dönen kişilere yönelik ihlallerin ve koruma ile 
ilgili endişelerinin devam e�iğini gösteriyor. 

SACD, değişikliklerin gerekçesiz olduğuna ve geri dönmeye teşvik 
edilmeden önce sağlanması gereken temel güvenlik ve koruma 
düzeyini düşürdüğüne inanıyor. BMMYK, kriterlerin ve stratejinin 
revize edilmeye devam edeceğini ve kriterlerde azalma 
olabileceğinden ve bunun vakitsiz ve güvenli olmayan geri 
dönüşlere yol açmasından duyduğu endişeyi belirtiyor. 

SACD araştırmasının bulguları BMMYK'nın kendi kriterleri – koruma 
eşikleri – bağlamında değerlendirildiğinde, büyük çoğunluğun 
karşılanmaktan çok uzak olduğunu ve asgari koşullar sağlanmadan 
geri dönmek zorunda kalan mülteciler veya yerinden edilmiş kişiler 
için korkunç bir tablo çizdiğini görüyoruz. Özellikle de SACD'ın 
yaptığı araştırmada açıkça görüldüğü gibi, “mültecilerin ve geri 
dönenlerin fiziksel, yasal ve maddi güvenliğinin sağlandığı” ve “her 
bireyin geri dönme kararının bilinçli ve hiçbir zorlama olmaksızın 
gönüllüce alınmasını” öngören kriterler hiçbir şekilde yerine 
getirilmedi. BMMYK, hem geri dönüş konusunda bilinçli kararlar 
verebilmeleri için yerinden edilmiş Suriyelilere hem de uluslararası 
politika yapıcılara ve bağışçılara bu gerçek hakkında kamuya açık 
bir rapor hazırlamalıdır. 

Karşılanmayan koruma eşiklerinin tanımlarının ayrıntılı dökümü için 
Ek kısmını inceleyiniz.



Conclusions
A safe environment means the safety of any returnees. It means that 
refugees and internally displaced persons (IDPs) returning to the 
Syrian State are treated in accordance with the law and the principles 
of justice, on equal basis for all, without favour or preference for one 
party over another whether on ethnic, religious, sectarian, or 
confessional basis, or because of their language, color, beliefs, or 
political aªliation. This is the minimum and a fundamental part in any 
talk about the safe, voluntary and dignified return. It is the 
pre-condition for any possible and sustainable return in the future.

Our message to key stake holders and host states is clear: nowhere in 
Syria is safe to return. We emphasize on the danger of misleading 
Syrians about the existence of a safe environment in Syria already, or 
moving towards some ad-hoc solutions that would only reinforce 
further demographic change in the country. Internal progress of host 
countries will certainly not be accomplished through the politicization 
of refugees. On the contrary, this will only end in dehumanizing 
rhetoric and behaviour, creating more problems and distracting from 
the main issue in Syria: pushing forward the political process with a 
focus on the safe environment and securing the conditions for a real 
safe, voluntary, and dignified return as defined by Syrian displaced 
themselves. 

Premature return will result in no solution, it will violate the lives of 
Syrians and contribute to lasting instability of the region. The waves of 
displacement and instability will continue safe environment is in 
place. 

The political process must be reformed to elevate safe environment to 
the top of political agenda. Oªce of the Special Envoy must work on 
focusing the process on securing the rights and minimum conditions 
for return expressed by refugees and IDPs as a fundamental part of 
any political solution and its individual elements, such as the new and 
credible constitution or elections. Adventurism and dubious “pilot 
projects” on return must be rejected and abandoned.  
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Sonuçlar
Son olarak, yerinden edilmiş Suriyelilerin kendileri için güvenli bir 
ortam oluşturmaya yönelik önerilen önlemlerin nasıl olması 
gerektiğine ilişkin politika tartışmalarına daha güçlü ve anlamlı bir 
şekilde katılmaları yönünde açık bir ihtiyaç söz konusu olmakla 
birlikte, üzerinde tartışılamayacak bir şey var: Yerinden edilmiş olan 
bizler zulüm, taciz, ayrımcılık, yıldırma veya ırk, dini inanç, siyasi 
eğilim veya başka herhangi bir nedenle aşağılanma korkusu 
olmadan Suriye'deki önceki konutlarımıza dönme hakkına sahibiz. 
 
Güvenli ortam, geri dönenlerin güvende olması anlamına 
gelmektedir. Bu; etnik köken, din, mezhep veya dini gruba 
mensubiyet, dil, renk, inanç veya siyasi bağlantıları nedeniyle bir 
tarafın diğerine üstünlüğü veya imtiyazı söz konusu olmaksızın, 
Suriye Devleti'ne dönen veya sınırları içinde kalan mülteciler ve ülke 
içinde yerinden edilmiş kişilere (ÜİYOK'ler) hukuka ve adalet 
ilkelerine uygun olarak, herkes için eşit koşullarda muamele 
edilmesi anlamına gelir. Bu kıstas gönüllü ve onurlu bir geri dönüşle 
ilgili tüm görüşmelerin asgari ve temel bir parçasını oluşturur. 
Gelecekteki olası ve sürdürülebilir herhangi bir geri dönüşün ön 
koşulunu teşkil eder.

Kilit paydaşlara ve ev sahibi devletlere mesajımız net: Suriye'nin 
hiçbir yeri geri dönmek güvenli değil. Vatandaşlık Onuru ve Hakları 
Derneği olarak, Suriye'de halihazırda güvenli bir ortam olduğu 
konusunda Suriyelileri yanıltmanın veya ülkede yalnızca daha fazla 
demografik değişime sebep olacak bazı geçici çözümlere 
yönelmenin tehlikeli olduğunu vurguluyoruz. Ev sahibi ülkelerin 
kendi içlerinde gelişimleri kesinlikle mültecilerin 
siyasallaştırılmasıyla sağlanamayacaktır. Tam tersine, bu, yalnızca 
gayri insani söylem ve davranışlara, daha fazla sorun yaratılmasına 
ve dikkatlerin Suriye'deki ana konudan uzaklaştırmasıyla 
sonuçlanacaktır: Siyasi süreci güvenli çevreye odaklanarak 
ilerletmek yerinden edilmiş Suriyeliler tarafından tanımlanan 
güvenli, gönüllü ve onurlu bir geri dönüş için gerekli koşullarının 
güvence altına alınmasına bağlıdır. 



UNHCR must take into account the minimum conditions for return 
defined by the displaced Syrians when determining the minimum 
standards for return. It must meaningfully engage with Syria’s 
displaced in conversations on the reform of the Regional Operational 
Framework and to assess the current thresholds and adjust these in 
line with their views. UNHCR must also provide clear and timely 
information about the current conditions, its ability to provide access 
to and protection of returnees in Syria and refugees in host countries 
that may be in danger of forced or premature return, as well as the 
work that needs to be undertaken to meet the minimum conditions for 
return.
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Erken geri dönüş, hiçbir çözümle sonuçlanmayacak, Suriyelilerin 
hayatlarını tehlikeye atacak ve bölgenin devam eden 
istikrarsızlığına katkıda bulunacaktır. Güvenli bir ortam oluşmadığı 
sürece yer değiştirme ve istikrarsızlık dalgaları devam edecektir. 

Güvenli ortamı siyasi gündemin en üstüne çıkarmak için siyasi süreç 
reforme edilmelidir. BM Suriye Özel Temsilciliği, herhangi bir siyasi 
çözümün temel bir parçası olarak mülteciler ve yerinden edilmiş 
kişiler tarafından dile getirilen hakların ve geri dönüş için gerekli 
asgari koşullar ile yeni ve güvenilir bir anayasa veya seçimler gibi 
unsurlarının güvence altına alınmasına odaklamaya çalışmalıdır. 
Maceraperestlik ve ne getireceği belli olmayan geri dönüşe yönelik 
“pilot projeler” reddedilmeli ve terk edilmelidir.  

BMMYK, asgari geri dönüş standartlarını belirlerken, yerinden 
edilmiş Suriyeliler tarafından belirlenen asgari geri dönüş koşullarını 
dikkate almalıdır. Bölgesel Operasyonel Çerçeve reformu 
konusundaki görüşmeler kapsamında yerinden edilmiş Suriyelilerle 
anlamlı bir şekilde ilişki kurmalı ve mevcut kriterleri değerlendirip 
onların görüşlerine göre uyarlamalıdır. BMMYK ayrıca mevcut 
koşullar, Suriye'ye geri dönenler ve ev sahibi ülkelerde yaşamakta 
olup zorunlu veya erken geri dönüş tehlikesi altında olabilecek 
mültecilere erişim ve koruma sağlama yeteneği ve yapılması 
gereken çalışmalar hakkında açık ve zamanında bilgi sağlamalıdır.


