
  
 

 
 

2013 m. spalio 22 d. 
 

Nuomonė dėl tarptautinės apsaugos 

poreikio asmenims iš Sirijos Arabų 

Respublikos; II atnaujinimas 
 

1.  Šis dokumentas pakeičia Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro (JTVPK) Nuomonės dėl 
tarptautinės apsaugos poreikio asmenims iš Sirijos Arabų Respublikos, 2012 m. gruodžio mėn. I 

atnaujinimą. 

 
Humanitarinė padėtis ir priverstinis persikėlimas 

 
2.   2012 m. gruodžio mėn. JTVPK paskelbus Nuomonę dėl tarptautinės apsaugos, ginkluotas konfliktas 

Sirijoje toliau plito, sukeldamas didžiulę humanitarinę ir saugumo krizę. Pranešama, kad nuo smurto 
pradžios žuvusiųjų skaičius viršijo 100 000, o 6,8 milijono asmenų, arba trečdaliui gyventojų, reikalinga 
humanitarinė pagalba; reikšmingas padidėjimas nuo 1 milijono 2012 m. kovo mėn.

 
Padidėję gyventojų 

humanitariniai poreikiai taip pat pastebimi ypač Alepo, Damasko užmiesčio, Idlibo, Deir ez Zoro, Hamos, 
Daros, Rakos, Latakijos gubernijose ir Damaske.  Nuo 2013 m. sausio mėn. Alepe šie poreikiai 
patrigubėjo, o Damasko užmiestyje ir Deir ez Zore padvigubėjo. 

 
3.  Manoma, kad daugiau kaip šeši milijonai asmenų persikėlė šalies viduje arba prašė prieglobsčio regiono 

valstybėse. 2013 m. spalio mėn. duomenimis, daugiau kaip 2,1 milijono sirų yra užregistruoti arba laukia 
registracijos kaimyninės valstybėse: Jordanijoje, Libane, Turkijoje ir Irake, taip pat Egipte ir kitose Šiaurės 
Afrikos šalyse. Be to, nuo 2011 m., kai prasidėjo neramumai ir smurtas, iki 2013 m. rugpjūčio pabaigos 
sirai pateikė daugiau kaip 53 000 prašymų suteikti prieglobstį Europos šalyse (išskyrus Turkiją). 2013 m. 
balandžio mėn. duomenimis, apytiksliai 4,25 milijono žmonių persikėlė Sirijos viduje, daugelis jų buvo 
priversti persikelti po kelis kartus. Remiantis kai kuriais duomenimis, šis skaičius nuo to laiko labai 
išaugo. Galimybes gauti maisto, vandens, būstą, sveikatos apsaugą, išsilavinimą ir kitų (ne maisto) prekių 
sumažino ginkluoto konflikto ir jo sąlygoto infrastruktūros žlugimo, sutrikusio pagrindinių paslaugų 
teikimo ir pragyvenimo šaltinių praradimo bendri padariniai. JT agentūros kartu su nacionaliniais ir 
tarptautiniais partneriais toliau plečia humanitarinę veiklą, vadovaudamosi peržiūrėtu Sirijos 
humanitarinės pagalbos reagavimo planu (Syria Humanitarian Assistance Response Plan). Konflikto 
mastas, pobūdis ir intensyvumas, biurokratinės kliūtys ir visų konflikte dalyvaujančių pusių nesilaikymas 
tarptautinės humanitarinės teisės labai apriboja galimybę teikti humanitarinę pagalbą jos reikalingiems 
gyventojams šalies viduje. Ypatingą susirūpinimą kelia gyventojai apgultose teritorijose, kurios, kaip 
pranešama, yra praktiškai atkirstos nuo bazinių išteklių ir lieka beveik neprieinamos humanitarinės veiklos 
dalyviams. 

 
Konflikto ir saugumo padėtis 

 

4.   Kariniams veiksmams nuolat plečiantis, Sirijoje neliko teritorijos, kuri nebūtų paliesta konflikto ir nejaustų 



  
didžiulių humanitarinių padarinių. Pranešama, kad fronto linija apskritai yra gana statiška ir bet koks 
kontrolės pasikeitimas tarp provyriausybinės kariuomenės ir ginkluotų opozicijos grupuočių reikalauja 
didelių karinių pajėgų, kurios pražudo daug gyvybių, naikina viešąją infrastruktūrą bei privačią nuosavybę.  
Pasak pranešimų, ginkluotų opozicijos grupuočių de facto kontroliuojamas teritorijas arba tas, kuriose yra 
šių grupuočių, apšaudo vyriausybės pajėgos, o valdžios institucijos neleidžia tiekti maisto ir medicinos 
reikmenų teritorijų gyventojams. Ginkluotos opozicijos grupuotės taip pat yra nusitaikiusios į vyriausybės 
valdomas teritorijas arba laiko jas apgultas. 

 
5.  Remiantis pranešimais, abiejose konflikto pusėse vyrauja griežtosios linijos šalininkai: vyriausybė vis 

labiau remiasi lojalistų kariuomene ir nereguliarios kariuomenės daliniais, kuriuos dažnai, bet ne visuomet 
sudaro mažumų bendruomenės, o ginkluotoje opozicijoje vis didesnį poveikį daro įvairios ekstremistinės 
islamistų grupuotės. Kaip teigiama, ginkluota opozicija yra suskilusi į bent 1200 skirtingų aktyvių grupių, 
neturinčių vienos vadovavimo struktūros ir bendros vizijos. Situaciją dar labiau apsunkina lokalizuoti 
konfliktai tarp opozicijos grupių, įskaitant islamistus ir ginkluotas kurdų grupuotes. Teigiama, kad politinė 
opozicija irgi yra labai susiskaldžiusi. Vis didesnį susirūpinimą kelia konfliktą sunkinančios varomosios 
jėgos, įskaitant aktyvų išorinių veikėjų vaidmenį, didėjantį sektantišką ir etninį susiskaldymą ir cheminių 
ginklų naudojimą, taip pat ir prieš civilius gyventojus. Apskritai atrodo, kad prieita aklavietė, kai nė viena 
konflikto pusė nepasiekia lemiamų karinių laimėjimų ir nepanašu, kad būtų galima greitai rasti politinį 
sprendimą, nors jau ilgą laiką dedamos tarptautinės pastangos.  

 
Konflikto ir smurto padariniai civiliams gyventojams Sirijoje 

 

6.  JT, žmogaus teisių organizacijos bei žiniasklaida ir toliau praneša apie tebesitęsiantį smurtą ir žudymus 

Sirijoje. Kaip teigiama, konflikto dalyviai nepaiso civilių saugumo, nesilaiko tarptautinės humanitarinės 

teisės ir nuolat sunkiai pažeidžia žmogaus teises; jomis piktnaudžiauja, įskaitant, bet neapsiribojant toliau 

išvardytu: savavališki suėmimai, kankinimai ir kitoks nuskalstamas elgesys, žmonių dingimai, pagrobimai, 

nužudymai be teismo, prievartiniai perkėlimai ir sunkiosios bei draudžiamos ginkluotės naudojimas prieš 

civilius gyventojus. Nepriklausoma tarptautinė tyrimo komisija paskelbė ataskaitas, kuriose kalbama apie 

įtariamus įvykdytus nusikaltimus žmonijai, karo nusikaltimus, žmogaus teisių pažeidimus ir plačiai 

paplitusį nusikaltėlių nebaudžiamumą. Neseniai pranešta, kad Šiaurės Sirijoje padaugėjo nusikaltimų ir 

pažeidimų, dėl kurių įtariamos ekstremistinės antivyriausybinės ginkluotos grupuotės kartu su užsienio 

kovotojais. 
 

7.   Vaikai yra tarp labiausiai nukentėjusių nuo konflikto. Sirijoje daugiau kaip 3 milijonams vaikų reikalinga 

humanitarinė pagalba. Maždaug 80 procentų šių vaikų (daugiau 2,5 milijono) yra 4 – 18 metų amžiaus, o 

beveik pusė jų (1,6 milijono) išgyveno priverstinį persikėlimą. Beveik 2 milijonai vaikų dėl priverstinai 

pakeistos gyvenamosios vietos bei konflikto sąlygoto smurto negali lankyti mokyklos. Šiame regione 

vienas iš dviejų pabėgėlių yra jaunesnis negu 18 metų. Daug vaikų yra Sirijoje vykstančių traumuojančių 

įvykių liudininkai arba dalyviai. Dėl karinio konflikto daug vaikų yra priversti dirbti, yra atskirti nuo 

suaugusių šeimos narių ir (arba) anksti sudaro santuoką. Seksualinis išnaudojimas ir grėsmė tapti prekybos 

žmonėmis aukomis yra dar vienas vaikams gresiantis pavojus. Didelį susirūpinimą kelia pranešimai apie 

didėjantį visų konflikto šalių vykdomą jaunimo verbavimą dalyvauti tiesioginiuose kariniuose 

veiksmuose. 
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8.  Pranešama, kad seksualinis ir su lytimi susijęs smurtas yra vienas iš konflikto bruožų, net jeigu dėl 

vėluojančių ir neišsamių pranešimų sunku spręsti apie jo mastą. Išprievartavimo baimė, kaip teigiama, 

verčia šeimas bėgti iš gyvenamųjų vietų. Pasak pranešimų, prievartaujama ir kitaip seksualiai smurtaujama 

vyrų, moterų ir vaikų atžvilgiu daugiausia juos sulaikius ir vykdant kratas gyvenamosiose patalpose, per 

karinius reidus ir patikros punktuose.  Pranešimuose nurodoma, kad grasinimas išprievartauti naudojamas 

kaip priemonė išgauti prisipažinimą. 

 
9. Per pastaruosius mėnesius Palestinos pabėgėlių apsauga ir humanitarinė padėtis Sirijoje dar labiau 

pablogėjo, kadangi beveik visos teritorijos, priėmusios Palestinos pabėgėlius, yra tiesiogiai paveiktos 

konflikto. Jungtinių Tautų Paramos ir darbo agentūra (UNRWA) nustatė, kad iš 525 000 Palestinos 

pabėgėlių, kurie, kaip žinoma, buvo šalyje iki konflikto paaštrėjimo, 420 000 reikalinga humanitarinė 

pagalba. UNRWA apskaičiavo, kad daugiau kaip 50 procentų registruotų Palestinos pabėgėlių buvo 

perkelti Sirijoje arba į kaimynines šalis ir kad per konfliktą buvo padaryta žalos mažiausiai 44 000 

Palestinos pabėgėlių namų. Kaip ir kitų mažumų atveju, pranešama apie palestiniečius, kurie buvo įtraukti 

į konfliktą ir rėmė arba buvo manoma, kad rėmė vieną iš šalių. 

 
10. Kitų tautybių pabėgėliai, ieškoję saugumo Sirijoje, įskaitant daug irakiečių, dėl konflikto pateko į labai 

pavojingą padėtį, kadangi jie negali tikėtis išplėstinės šeimos narių ir genties ar bendruomenės tinklo 

paramos. Jų ryšys su viena iš konflikto šalių dažnai gali pagilinti jų pažeidžiamumą. Neturėdami darbo ir 

praradę gyvenamąjį būstą daugelis jau išnaudojo savo finansinius išteklius. Nuo 2012 m. liepos mėn. iki 

2013 m. rugpjūčio mėn. maždaug 7800 registruotų irakiečių pabėgėlių savanoriškai išvyko iš Sirijos. 

Nežinoma, kiek jų grįžo į Iraką. Be to, daugiau kaip 1700 registruotų irakiečių pabėgėlių nusprendė grįžti į 

Iraką iš Sirijos padedant JTVPK. Kita vertus, greta pranešimų apie augantį smurtą Irake, pranešama, kad 

per panašų laikotarpį didelis skaičius irakiečių atvyko į Siriją. Kai pabėgėliai, pripažinti JTVPK pagal jam 

suteiktą įgaliojimą Sirijoje, dėl konflikto perkeliami ne į tą valstybę, iš kurios yra kilę arba kurioje yra jų 

nuolatinė gyvenamoji vieta, faktui, kad jie buvo pripažinti JTVPK pagal suteiktus įgaliojimus, turėtų būti 

teikiama didelė reikšmė vykdant prieglobsčio procedūras valstybėse. 

 
 

Galimybė patekti į teritoriją ir pabėgimo pobūdis 
 

11. Civilių bėgimą iš Sirijos JTVPK apibūdina kaip pabėgėlių judėjimą. Pabėgėliams sirams ir 

palestiniečiams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta buvo Sirijoje, reikalinga tarptautinė apsauga iki to laiko, 

kol saugumo ir žmogaus teisių situacija Sirijoje pagerės ir bus sudarytos sąlygos savanoriškai saugiai bei 

oriai grįžti. JTVPK vertina regiono šalių svetingumą dideliam iš Sirijos bėgančių asmenų skaičiui, 

nepaisant milžiniško spaudimo priimančioms bendruomenėms, infrastruktūrai ir tarnyboms. Tačiau, be 

susirūpinimo, kurį kelia kliūtys, su kuriomis, kaip pranešama, norintys pabėgti asmenys Sirijoje susiduria 

norėdami pasiekti sieną, vis didesnį nerimą kelia griežtėjantys priimančių šalių taikomi priėmimo 

kriterijai. JTVPK toliau ragina visas valstybes užtikrinti, kad iš Sirijos bėgantys asmenys, įskaitant 

Palestinos pabėgėlius ir kitus nuolatinius Sirijos gyventojus, kuriems reikalinga tarptautinė pabėgėlių 

apsauga, turėtų teisę prašyti prieglobsčio ir būtų įleisti į teritoriją. Iš Sirijos pabėgusių asmenų atvykimo ir 

priėmimo klausimas turėtų būti sprendžiamas nusiteikus suteikti apsaugą, nepriklausomai nuo to, ar jie 

siekia atvykti neturėdami reikiamų dokumentų ar kitokiu neteisėtu būdu. Iš Sirijos pabėgusiems asmenims, 

kurie ieškodami tarptautinės apsaugos perplaukia tarptautinius vandenis, turėtų būti leidžiama išlipti 

saugioje vietoje, tai yra fiziškai saugioje vietoje, kur gali būti patenkinti pagrindiniai poreikiai ir iš kur jie 

nebūtų grąžinti. JTVPK kreipiasi į visas valstybes, prašydamas užtikrinti, kad sirai civiliai nebus grąžinti ir 

jiems bus suteikta tarptautinė apsauga, kurios formos gali skirtis priklausomai nuo juos priimančių 

valstybių pajėgumo apsvarstyti ir priimti, užtikrinant pagarbą pagrindinėms žmogaus teisėms.  Sirai ir 

nuolatiniai Sirijos gyventojai, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga ir kurie kreipiasi į JTVPK ir (arba) 

atitinkamas priimančių valstybių vyriausybes, buvo arba yra užregistruojami kaip asmenys, prašantys 

tarptautinės apsaugos. 
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12. JTVPK nuolat įspėja, kad reikia imtis skubių priemonių siekiant sumažinti konflikto šalutinio poveikio 

regionui riziką ir išvengti Sirijos kaimyninių valstybių destabilizavimo. Tai apima, inter alia, aktyvų 

plėtros dalyvių įsipareigojimą padėti priimančioms bendruomenėms, kad būtų palaikoma jų infrastruktūra 

ir palengvinama jų našta. Be to, reikia laiku imtis ryžtingų tarptautinio solidarumo priemonių (žr. toliau 21 

ir 22 skirsnius) paremti didžiulėms kaimyninių ir regiono šalių pastangoms siekiant apsaugoti ir padėti iš 

Sirijos pabėgusiems asmenims.  
 
Civilinis ir humanitarinis prieglobsčio pobūdis 

 

13. Atsižvelgiant į Sirijoje vykstantį ginkluotą konfliktą, tarp asmenų, išvykusių iš Sirijos ir kaimyninėse 

valstybėse prašančių tarptautinės apsaugos, gali būti dalyvavusių karo veiksmuose, tai yra kovotojų ir 

(arba) ginkluotų elementų. Nors ir žinodamas dabartinės aplinkos keliamus iššūkius, JTVPK kviečia 

suinteresuotas vyriausybes dėti visas pastangas siekiant nustatyti kovotojus ir ginkluotus elementus tarp 

atvykėlių iš Sirijos ir kovotojus / ginkluotus elementus apgyvendinti atskirai pagal humanitarinį ir civilinį 

prieglobsčio pobūdį.  Su asmenimis, kurie laikomi kovotojais arba ginkluotais elementais, įskaitant vaikus, 

susijusius su ginkluotomis pajėgomis arba ginkluotomis grupuotėmis, turi būti elgiamasi vadovaujantis 

galiojančių tarptautinių įstatymų normomis. 

 
Atskirų prieglobsčio prašymų vertinimas 

 

14. Nors dauguma iš šalies išvykstančių sirų ir kitų asmenų lieka regione, vis daugiau asmenų nuvyksta į 

tolimas šalis ir prašo tarptautinės apsaugos. Šie prašymai turi būti vertinami taikant teisingas ir 

veiksmingas procedūras. JTVPK mano, kad dauguma tarptautinės apsaugos prašančių sirų greičiausiai 

atitinka pabėgėlio sąvokos reikalavimus, nustatytus 1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso 1A (2) 

straipsnyje, kadangi jų pagrįsta baimė būti persekiojamiems yra susijusi su viena iš Konvencijoje 

numatytų priežasčių. Daugelio iš Sirijos pabėgusių civilių ryšys su 1951 m. Konvencijos pagrindu yra 

tiesioginis ar netiesioginis, realus ar spėjamas santykis su viena iš konfliktuojančių pusių. Kad asmuo 

atitiktų pabėgėlio kriterijus, nėra reikalavimo, kad jis asmeniškai būtų buvęs „atrinktas“ persekiojimui, 

kuris jau vyko arba kurio rizika egzistuoja. Sirams arba nuolatiniams Sirijos gyventojams, kurie pabėgo, 

pavyzdžiui, galėjo kilti rizika būti persekiojamiems dėl politinių pažiūrų, dėl kurių juos kaltina 

kontroliuojantieji apylinkę arba kaimą, kur jie gyveno, arba todėl, kad jie priklauso religinei ar etninei 

mažumai, kuri yra susijusi arba manoma, kad yra susijusi, su konkrečia konfliktuojančia šalimi. 

 
15. Vis retesniais išimtiniais atvejais, kai prieglobsčio prašymas neatitiks 1951 m. Konvencijoje nustatytų 

kriterijų, dėmesys turi būti skiriamas platesniems pabėgėlių pripažinimo kriterijams, išdėstytiems 

regioniniuose dokumentuose dėl pabėgėlių, arba kitokiai tarptautinei apsaugai, įskaitant papildomą 

apsaugą arba apsaugą nuo grąžinimo, kylančią iš visuotinių arba regioninių žmogaus teisių normų arba 

pagrįstą nacionalinės teisės aktų standartais. 

 
Rizikos grupės 

 

16.  JTVPK mano, kad ten, kur prieglobsčio prašytojų iš Sirijos prašymai yra nagrinėjami individualiai, pagal 

nustatytą prieglobsčio ar pabėgėlio statuso nustatymo tvarką, asmenims, kurie priklauso vienai ar kelioms 

žemiau išvardintoms rizikos grupėms, turi būti suteikta apsauga pagal 1951 m. Ženevos konvencijos 

nuostatas, žinoma, jei asmeniui netaikytinos netaikymo nuostatos (žr. 17 skirsnį).  Prireikus turi būti 

skiriamas atskiras dėmesys anksčiau vykdytą persekiojimą persekiojimams, kurį galėjo patirti prieglobsčio 

prašytojai prašytojai. 

 
I. Tikri ar tokiais laikomi Sirijos vyriausybės oponentai, įskaitant, bet neapsiribojant, politinės 

opozicijos partijų narius; žmogaus teisių ir pilietinės visuomenės veikėjus; protestuotojus; civilius, 

gyvenančius (manoma, kad) vyriausybei priešiškuose miestų rajonuose, kaimuose ir miestuose; 

kariuomenės dezertyrus ir perbėgėlius; asmenis, vengiančius stoti į kariuomenę; (tokiais laikomų) 
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vyriausybės oponentų šeimų narius ir susijusius asmenis.  

II. Tikri ar tokiais laikomi Sirijos vyriausybės rėmėjai, įskaitant, pavyzdžiui, vyriausybės pareigūnus; 

(manoma, kad) vyriausybę remiančių miestų rajonų, miestų ar kaimų civilius gyventojus; (tokiais 

laikomų) vyriausybės rėmėjų šeimų narius. 

III.     Asmenys, (laikomi, kad yra) priešiški ginkluotoms opozicijos grupuotėms ir ginkluotoms kurdų 

grupuotėms de facto tokių grupuočių kontroliuojamose teritorijose. 

IV.   Specialistai, ypač žurnalistai ir kiti žiniasklaidos specialistai, įskaitant civilius žurnalistus ir 

tinklaraštininkus; gydytojus ir kitus medicinos specialistus; mokslininkus; menininkus; žmogaus 

teisių gynėjus ir humanitarinės pagalbos darbuotojus. 

V. Religinių grupių nariai (sunitai, alavitai, šiitai, krikščionys, ismailitai, drūzai) ir asmenys, 

islamistinių opozicijos grupuočių požiūriu, pažeidžiantys šariato teisę. 

VI. Kurdai ir kitų etninių mažumų grupių nariai. 

VII. Palestinos pabėgėliai, kurių ankstesnė nuolatinė gyvenamoji vieta buvo Sirijoje. 

VIII. Moterys ir mergaitės, kurios yra arba rizikuoja tapti seksualinės prievartos, ankstyvų ir prievartinių  

santuokų, šeiminio smurto, „garbės nusikaltimų“, seksualinio išnaudojimo aukomis, ir ypač 

moterys, neturinčios vyrų apsaugos.  

IX. Vaikai, kurie yra arba rizikuoja tapti prieš vaikus nukreipto smurto, nepilnamečių ir prievartinio 

verbavimo bei sistemingo atsisakymo pasinaudoti teise į švietimą aukomis. 

X. Lesbiečių, gėjų ar biseksualios lytinės orientacijos asmenys ir neatitinkančios lyties asmenys 

 (lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys; transseksualai ir interseksualai [LGBTI]).  

XI. Nukentėjusieji nuo prekybos žmonėmis ir asmenys, kuriems gresia pavojus tapti prekybos 

žmonėmis aukomis.  

 
Netaikymo nuostatų taikymas  

 

17. Tarp prieglobsčio prašančių Sirijos piliečių ir nuolatinių gyventojų gali būti asmenų, susijusių su 

veiksmais, dėl kurių jiems tarptautinė apsauga negali būti suteikta pagal 1951 m. Konvencijos 1F straipsnį. 

Apsauga gali būti suteikiama ypač dėl galimo dalyvavimo smurto aktuose, įskaitant išpuolius prieš 

civilius, žmogžudystes, kankinimus ir kitokį nusikalstamą elgesį, žmonių grobimą, įkaitų ėmimą ar 

seksualinę prievartą. Apsauga taip pat neskiriama prieglobsčio prašytojams, kurie prieš konflikto pradžią 

galėjo dalyvauti pažeidžiant žmogaus teises ar atliekant kitus veiksmus, įeinančius į 1951 m. Konvencijos 

1F straipsnio taikymo sritį. Šiais atvejais būtina atidžiai išnagrinėti visus klausimus dėl asmens 

atsakomybės už nusikaltimus, dėl kurių jam gali būti nesuteikiama tarptautinė pabėgėlių apsauga. Pats 

dalyvavimas ginkluotame konflikte nėra pagrindas nesuteikti apsaugos. Taip pat vien tik buvimas grupės 

ar organizacijos nariu nėra pakankamas pagrindas jos nesuteikti. Visais atvejais turi būti vertinama 

individualiai. 

 
Grąžinimas, priverstinio grąžinimo moratoriumas ir sur place prašymų svarstymas  

 

18. Kadangi atrodo, kad artimiausioje ateityje padėtis Sirijoje liks neapibrėžta, JTVPK palankiai vertiną faktą, 

kad kelios vyriausybės ėmėsi priemonių sustabdyti Sirijos piliečių ir nuolatinių gyventojų, įskaitant tuos, 

kurių prašymai suteikti prieglobstį buvo atmesti, priverstinį grąžinimą. Tokios priemonės turėtų galioti iki 

atskiro pranešimo. 

 
19. Atsižvelgiant į įvykius ir pasikeitusias aplinkybes Sirijoje, gali būti tikslinga atnaujinti sirų, kurių prašymai 

suteikti prieglobstį praeityje buvo atmesti, bylas, siekiant užtikrinti, kad dėl pasikeitusių aplinkybių 

galiojantys sur place prašymai būtų tinkamai išnagrinėti ir asmenys galėtų pasinaudoti apsauga ir teisėmis, 

kylančiomis iš pabėgėlio statuso pripažinimo. Tas pat taikoma naujiems sur place prašymams. 

 
20.  JTVPK kviečia vyriausybes stebėti sirų, kurie pabėgo į kaimynines ar kitas šalis, grįžimą ir nustatyti, ar 

šis jų sprendimas yra laisvas ir pagrįstas padėties šalyje žinojimu. Atsižvelgiant į Sirijoje vyraujančią 

padėtį, toks grįžimas, kurio priežastys gali būti asmeninės ar šeiminės arba tai, kad buvo nesuteikta 
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pagalba ir (arba) apsauga, neturėtų būti kliūtis vėl atvykti į priimančią valstybę ir nebūtinai turėtų apriboti 

galimybę gauti apsaugą ir pagalbą. Tačiau JTVPK ragina vyriausybes atidžiai stebėti, ar pabėgėliai nėra 

verbuojami dalyvauti karo veiksmuose, o tai gali rodyti grįžimai į Siriją. Dėl šios priežasties į Siriją grįžę 

asmenys pagal anksčiau pateiktus nurodymus (13 pastraipa) turi būti laikomi kovotojais arba ginkluotais 

elementais.  

 
Solidarumas ir naštos pasidalijimas 

 

21.  JTVPK ragina valstybes, esančias toliau nei Sirijai artimiausias regionas, išnagrinėti, kokiais konkrečiais 

ir prasmingais būdais jos gali išreikšti solidarumą, visų pirma siekdamos pasidalyti didžiulę naštą ir 

atsakomybę už apsaugą, kurias šiuo metu yra prisiėmusios kaimyninės Sirijos valstybės. Įspėjamieji 

ženklai kai kuriose kaimyninėse šalyse liudija apie potencialiai destabilizuojamą Sirijos pabėgėlių 

antplūdžio įtaką, kuri apsunkina jau ir taip skaudžias politines ir ekonomines Sirijos konflikto pasekmes, 

taip pat poveikį saugumui ir sektoms. Be labai reikalingo solidarumo teikiant finansinę ir kitokią pagalbą 

nukentėjusioms regiono šalimis siekiant patenkinti humanitarinius ir neatidėliotinos plėtros poreikius, 

solidarumas gali įgauti humanitarinio priėmimo, perkėlimo ar kitokio priėmimo formą, pavyzdžiui, 

padedant paprasčiau ir greičiau susijungti šeimoms, gauti ar pratęsti studentų ar darbo vizas.   

 
22.  Be to, solidarumą galima išreikšti užtikrinant tinkamą elgesį ir apsaugą palyginti mažam skaičiui sirų, 

atvykstančių į tolimas valstybes tiesiai iš Sirijos, per regiono šalis arba jūra, užtikrinant galimybę patekti į 

teritoriją bei greitas ir sąžiningas prieglobsčio procedūras. Reikalingas bendras požiūris į apsaugą, 

požiūris, kurį atspindėtų asmenų, atvykusių be asmens tapatybės dokumentų (ar kitokiu neteisėtu būdu), 

nebaudimas ir aukštas pabėgėlių pripažinimo rodiklis kartu suteikiant susijusias teises. Lankstumas taikant 

šeimos susijungimo kriterijus ir procedūras būtų kita tinkama solidarumo forma esamoje krizės situacijoje, 

kaip ir atleidimas nuo tam tikrų reikalavimų dėl vizos ir palengvintas sirų, atvykstančių dirbti, studijuoti, 

šeimos ar humanitariniais tikslais pagal nacionalines programas, atvykimas į šalį. Reaguojant į sirų 

atvykimą į šias šalis taip pat būtų svarbu nustatyti griežtus apribojimus ir apsaugos priemones dėl arešto 

kartu taikant sulaikymo alternatyvas ir bet kokias priemones, kurios pagerintų prieglobsčio prašytojų, 

laukiančių sprendimo dėl jų apsaugos prašymo, padėtį. 

 
Tolesnė raida 

 

23.  Šios gairės skirtos valstybėms, susiduriančioms su atvykėliais iš Sirijos, ir jos bus atnaujinamos ir labiau 

išplėstos, keičiantis situacijai Sirijoje. Visi sprendimai dėl iš Sirijos pabėgusių civilių tarptautinės 

apsaugos poreikio turi būti pagrįsti naujausia informacija apie saugumą, žmogaus teises ir humanitarinę 

situaciją Sirijoje. 

 
JTVPK  

2013 m. spalio mėn. 
 
 
 
 


