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أوالً: أزمة متروكة:

فاقــت	أعــداد	الالجئــني	الســوريني	أعــداد	الالجئــني	الفلســطينيني،	فقــد	بلغــت	يف	هنايــة	عــام	2015	مــا	اليقــل	عــن	5.8 مليــون	
الجــئ،	ومــازال	شــالل	الالجئــني	يتدفــق،	ابلتــوازي	مــع	اســتمرار	شــالل	الدمــاء	والقصــف	والدمــار	داخــل	ســوراي،	هــذه	
هــي	األســباب	الرئيســة	الــي	دفعتهــم	للخــروج،	وهــي	أشــبه	مــا	تكــون	بعمليــات	هتجــر	أو	إجبــار	علــى	اللجــوء،	ذلــك	
يف	ظــل	مقتــل	أو	اختفــاء	معيــل	األســرة	أواًل،	مث	دمــار	املنــازل	الســكنية،	ويالحــظ	أن	%90	مــن	الالجئــني	هــم	مــن	
املناطــق	الــي	ختضــع	لســيطرة	املعارضــة	املســلحة،	ففــي	ظــل	عــدم	وجــود	محايــة	دوليــة	هلــذه	املناطــق	ســوف	ترتفــع	وتــرة	
تدفــق	الالجئــني،	ومــن	وجهــة	نظــر	اجملتمــع	الــدويل	إن	األزمــة	الســورية	طاملــا	ابإلمــكان	احتواؤهــا	وحصرهــا	ضمــن	ســوراي	

ويف	اجلــوار	اإلقليمــي	نوعــاً	مــا،	فهــي	أزمــة	مرتوكــة	وغــر	مهمــة.

مل	متنــع	مجيــع	حــوادث	الغــرق	املأســاوية	الســوريني	مــن	تكــرار	حمــاوالت	اهلجــرة	غــر	الشــرعية،	علــى	الرغــم	مــن	أن	العديــد	
منهــم	يدفــع	تكلفــة	تعتــر	مرتفعــة	جــداً،	مقارنــة	مبنســوب	الدخــل	يف	ســوراي،	وذلــك	يؤشــر	إىل	مســتوى	متصاعــد	مــن	
اليــأس	وفقــدان	األمــل،	والســؤال	هنــا،	هــل	يرغــب	اجملتمــع	الــدويل	يف	تفريــغ	الدولــة	الســورية	مــن	مواطنيهــا	عــر	إطالــة	

أمــد	األزمــة؟
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ثانيًا: ما بعد الوصول إلى دول اللجوء:
بعد الوصول إىل دول اجلوار تبدأ صعوابت جديدة وخمتلفة من معاانة الالجئني أبرزها:

التعليــم:	يبلــغ	عــدد	األطفــال	الالجئــني	الذيــن	ال	يتلقــون	أي	نــوع	مــن	أنــواع	التعليــم	منــذ	ســنوات	عــدة	كمعــدل	وســطي	يف	خمتلــف	
البلــدان	ربــع	عــدد	األطفــال	الالجئــني،	البالــغ	تقريبــاً	1.3	مليــون	طفــل،	وختتلــف	النســبة	مــن	بلــد	إىل	آخــر،	ويعتــر	الالجئــون	يف	
لبنــان	األســوء	حــااًل	يف	هــذا	اجملــال،	حيــث	تتجــاوز	نســبة	عــدم	االلتحــاق	بركــب	التعليــم	%40	لألطفــال	وطــالب	اجلامعــات،	

فنحــن	أمــام	كارثــة	حقيقيــة	علــى	املســتوى	التعليمــي	ســوف	ميتــد	أثرهــا	ألجيــال.

الغــذاء:	انتشــر	ســوء	التغذيــة	بشــكل	واســع	بــني	الالجئــني	الســوريني	يف	خمتلــف	البلــدان،	ويف	كثــر	مــن	األحيــان	ال	تتوفــر	امليــاه	
الصاحلــة	للشــرب،	والالجئــون	يف	لبنــان	هلــم	احلصــة	األكــر	مــن	املعــاانة	علــى	الصعيــد	الغذائــي،	حبســب	التقريــر	األخــر	الصــادر	
عــن	اليونســيف	هنــاك	بتاريــخ	2/	حزيــران/	2014.	ويعــاين	األطفــال	وحتديــداً	الصغــار	منهــم	مــن	خماطــر	متصاعــدة	ســوف	تؤثــر	

علــى	بنيتهــم	اجلســمية	والعقليــة	الحقــاً.

العــالج:	يُعــاين	الالجئــون	الغــر	مســجلني	لــدى	املفوضيــة	الســامية	لشــؤون	الالجئــني	مــن	صعــوابت	ابلغــة	يف	دخــول	املشــايف	
بســبب	كلفــة	العــالج	املرتفعــة،	أمــا	الالجئــون	املســجلون	لــدى	املفوضيــة	فتواجههــم	صعــوابت	يف	حــال	انتهــاء	صالحيــة	الورقــة	

اخلاصــة	هبــم	الــي	تصدرهــا	املفوضيــة	الســامية،	والــي	حيتــاج	جتديدهــا	فــرتة	زمنيــة	طويلــة	قــد	تتجــاوز	شــهرين.

4من	موت	إىل	موت
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العنصريــة:	واجــه	الالجئــون	هتديــدات	عنصريــة	مــن	قبــل	مؤيديــن	للســلطات	الســورية،	تركــز	ذلــك	بشــكل	خــاص	يف	لبنــان؛	
بســبب	تبعيــة	احلكومــة	احلاليــة	حلــزب	هللا،	وتعــرض	الالجئــون	الســوريون	يف	مصــر	بعــد	االنقــالب	العســكري	حلمــالت	إعالميــة	
مّســت	شــرفهم،	وقــام	عــدد	مــن	اإلعالميــني	بتهديدهــم	علنــاً	عــر	اإلعــالم	املرئــي	دون	أي	مســاءلة	مــن	الســلطات	املصريــة،	بــل	
إن	الســلطات	املصريــة	ضيقــت	اخلنــاق	علــى	اآلالف	منهــم،	وطــردت	مــا	ال	يقــل	عــن	3000	الجــئ،	كمــا	ســّنت	قانــوانً	يشــرتط	
حصــول	الســوريني	علــى	أتشــرة	لدخــول	مصــر	-	مل	يكــن	موجــوداً	مــن	قبــل-،	إضافــة	إىل	وجــود	العشــرات	مــن	الالجئــني	الســوريني	
املعتقلــني	داخــل	الســجون	املصريــة	حــى	اللحظــة،	كمــا	حصلــت	بعــض	املضايقــات	لالجئــني	ســوريني	يف	تركيــا	وحتديــداً	يف	مــدن	

مؤيــدة	إثنيــاً	للنظــام	الســوري	كأنطاكيــا	علــى	ســبيل	املثــال.

الســكن:	الحظــت	الشــبكة	الســورية	حلقــوق	اإلنســان	أن	هنــاك	تباينــاً	بــني	املقاييــس	العامليــة	إلنشــاء	املخيمــات	وبــني	مــا	هــو	
موجــود	حاليــاً،	وحتديــداً	يف	كميــات	امليــاه	الصاحلــة	للشــرب	واالســتحمام،	ويف	أعــداد	دورات	امليــاه	ويف	املســافات	بينهــا.

اجلنســية:	ولــد	مــا	اليقــل	عــن	115	ألــف	طفــل	ســوري	يف	دول	اللجــوء،	قرابــة	%70	منهــم	بــدون	شــهادة	ميــالد،	ألن	اجلنســية	
ال	تنتقــل	للطفــل	إال	مــن	خــالل	األب،	وذلــك	مبوجــب	الدســتور	الســوري،	واألب	إمــا	داخــل	ســوراي،	أو	أنــه	مــع	عائلتــه	لكنــه	ال	
ميلــك	وثيقــة	زواجــه	الرمسيــة؛	نتيجــة	لدمــار	منزلــه،	أو	هنبــه،	أو	أنــه	عندمــا	غــادر	تــرك	كل	شــيء	خلفــه،	وبنــاء	علــى	احلرمــان	مــن	

اجلنســية	ترتتــب	مزيــد	مــن	التداعيــات	مثــل	احلرمــان	مــن	التعليــم	والرعايــة	الصحيــة.

يقــول املفــوض الســامي لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني الســيد أنطونيــو غوترييــس: “لقــد أصبحــت األزمــة 
الســورية أكــر حالــة طــوارئ إنســانية يف عصــران الراهــن، ورغــم ذلــك، فــإن العــامل ُيفــق يف تلبيــة احتياجــات 

الالجئــني والــدول املضيفــة هلــم”.
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ثالثاً: الدول الديمقراطية الغنية األسوء في 
استقبال الالجئين السوريين:

تتصــدر	بريطانيــا	قائمــة	الــدول	الدميقراطيــة	الغنيــة	األســوء	مــن	انحيــة	اســتقبال	الالجئــني	الســوريني،	حيــث	يوجــد	علــى	أراضيهــا	
أقــل	مــن	100	الجــئ	فقــط،	إضافــة	إىل	ذلــك	فــإن	ســلطات	اهلجــرة	يف	بريطانيــا	ترفــض	قبــول	أي	طلــب	أو	أيــة	حالــة	إنســانية	

ســورية،	علــى	الرغــم	مــن	وجــود	قرابــة	مــن	الدرجــة	األوىل	حتمــل	اجلنســية	الريطانيــة.
بــل	إن	ســلطات	اهلجــرة	يف	بريطانيــا	فاقــت	كل	ذلــك	عندمــا	حظــرت	بشــكل	شــبه	مطلــق	حــى	جمــرد	إعطــاء	فيــزة	زايرة	لباحثــني	أو	
أكادمييــني	ســوريني	عندمــا	وجهــت	هلــم	دعــوات	مــن	قبــل	منظمــات	عامليــة	أو	بريطانيــة،	كمــا	حصــل	مؤخــراً	عندمــا	تلقينــا	دعــوة	

مــن	منظمــة	العفــو	الدوليــة	هبــدف	املشــاركة	يف	إطــالق	تقريرهــا	الســنوي.
الــوالايت	املتحــدة	األمريكيــة	رغــم	أهنــا	أنفقــت	مبالــغ	ماليــة	ضخمــة	ملســاعدة	الالجئــني،	لكنهــا	علــى	صعيــد	اســتقبال	الالجئــني	

الســوريني	علــى	أراضيهــا	تعتــر	فقــرة	جــداً،	وال	يتجــاوز	عــدد	الالجئــني	الســوريني	200	شــخص.

يقــول فضــل عبــد الغــي رئيــس الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان: “بــدل وضــع مزيــد مــن العراقيــل، يتوجــب 
علــى الــدول األوربيــة واألمريكيــة ختفيــف احلمــل عــن دول الطــوق، ويف ســبيل ذلــك ينبغــي تســهيل شــروط 

اســتقبال الالجئــني الســوريني، والرتحيــب هبــم، وبشــكل خــاص املضطهديــن منهــم”.

رابعاً: الموت غرقًا:
دفعــت	مجيــع	تلــك	األســباب	الالجئــني	الســوريني	إىل	املخاطــرة	حبياهتــم	وأمواهلــم	عــر	اللجــوء	إىل	طــرق	غــر	مشــروعة	للهجــرة،	

أودت	يف	كثــر	مــن	األحيــان	حبيــاة	العديــد	منهــم.

يعتــر	توثيــق	انتهــاكات	حقــوق	اإلنســان	يف	ســوراي	عمــاًل	معقــداً	وغايــة	يف	الصعوبــة،	وقــد	زادت	صعوبــة	ذلــك	بشــكل	تصاعــدي	
بــدءاً	مــن	عــام	2011	وحــى	اآلن،	لكــن	ابلرغــم	مــن	مجيــع	الصعــوابت	داخــل	ســوراي	فهــي	تبقــى	أقــل	مــن	الصعــوابت	الــي	
نواجههــا	يف	تســجيل	الضحــااي	بســبب	الغــرق،	فغالبــاً	مــا	يكــون	بــني	الضحــااي	العديــد	مــن	اجلنســيات	األخــرى.	ويبقــى	االعتمــاد	
الرئيــس	علــى	الناجــني	مــن	املــوت،	وعلــى	األهــايل	الذيــن	يتواصلــون	مــع	الشــبكة	الســورية	حلقــوق	اإلنســان	إلخبــاران	بفقــد	أبنائهــم	

يف	أحــد	املراكــب؛	مــن	أجــل	اختــاذ	بعــض	اخلطــوات	الــي	قــد	متكنهــم	مــن	احلصــول	علــى	أيــة	معلومــات.	
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وممــا	يزيــد	يف	صعوبــة	عمليــات	التوثيــق	قيــام	بعــض	الســلطات	األوروبيــة	إبجــراءات	غــر	منطقيــة،	ومنهــا	الســلطات	اإليطاليــة	علــى	
ســبيل	املثــال،	الــي	ترفــض	اإلعــالن	أو	نشــر	صــور	الناجــني	أو	الغرقــى	بشــكل	علــي،	وتســمح	فقــط	بــزايرة	األقــارب	مــن	الدرجــة	
األوىل،	وهــذا	أمــر	غايــة	يف	املشــقة	ابلنســبة	للســوريني،	فهــو	يتطلــب	احلصــول	علــى	فيــزة	زايرة	إىل	إيطاليــا،	أو	فيــزا	شــنجن،	وقــد	

تواصلــت	الشــبكة	الســورية	حلقــوق	اإلنســان	مــع	بعــض	املســؤولني	اإليطاليــني،	ومازالــت	تلــك	اإلجــراءات	متبعــة	حــى	اآلن.	
لــذا	فنحــن	نشــر	إىل	أن	هــذه	احلصيلــة	هــي	احلــد	األدىن،	وأن	هنــاك	العديــد	مــن	احلــوادث	األخــرى	الــي	مل	نتمكــن	مــن	جمــرد	املعرفــة	
حبدوثهــا،	فقــد	الحظنــا	أثنــاء	إعــداد	هــذا	التقريــر	وجــود	العديــد	مــن	حــوادث	غــرق	املراكــب	ضمــن	البحــر	األبيــض	املتوســط،	دون	

أن	يعلــن	أحــد	عنهــا،	وال	تلبــث	أن	تطفــو	اجلثــث	علــى	الســطح.

يعتــر	الوصــول	إىل	أورواب	عــر	البحــر	أكثــر	ســهولة	مــن	الطريــق	الــري،	وتنطلــق	املراكــب	مــن	مصــر	وليبيــا	وتركيــا،	وتعتــر	الشــواطئ	
اإليطاليــة	هــي	الوجهــة	الرئيســة،	حيــث	حتولــت	جتــارة	اهلجــرة	الغــر	نظاميــة	إىل	مــا	يشــبه	عصــاابت	املافيــا	مــن	انحيــة	االبتــزاز	وشــبكة	

العالقــات	والسماســرة،	مســتغلني	حالــة	اإلحبــاط	لــدى	الالجئــني	الســوريني.
حبســب	تقديرات	فريق	الضحااي	يف	الشــبكة	الســورية	حلقوق	اإلنســان	فقد	قضى	بســبب	الغرق	يف	أثناء	اهلجرة	الغر	نظامية	منذ	
هنايــة	عــام	2011	حــى	طباعــة	هــذا	التقريــر	مــا	ال	يقــل	عــن	2157	مواطنــاً	ســورايً،	معظمهــم	)%75(	مــن	النســاء	واألطفــال،	

يف	هــذا	التقريــر	نســتعرض	أبــرز	28	حادثــة	هجــرة	غــر	نظاميــة	حدثــت	خالهلــا	حــاالت	مــوت	لســوريني	بســبب	الغــرق:

يــوم	اخلميــس	6/	أيلــول/	2012	انطلــق	قــارب	حيمــل	قرابــة	100	مهاجــر	مــن	الســواحل	الرتكيــة	ابجتــاه	اليــوانن،	حتطــم	وغــرق	يف	
حبــر	إجيــة	قبالــة	الســواحل	الغربيــة	لرتكيــا	والشــرقية	لليــوانن،	مــن	بــني	الغرقــى	58	مهاجــراً	ســورايً،	بينهــم	13	طفــاًل.

يــوم	الســبت	10/	آب/	2013	انطلــق	قــارب	كان	يُقــل	قرابــة	120	مهاجــراً	مــن	الســواحل	الليبيــة،	تعطــل	املركــب	وغــرق	يف	
البحــر	األبيــض	املتوســط،	وقــد	متكــن	خفــر	الســواحل	اإليطــايل	مــن	إنقــاذ	عــدد	كبــر	مــن	الــركاب،	بينهــم	قرابــة	50	مهاجــراً	ســورايً،	

فيمــا	غــرق	البقيــة،	وبينهــم	6	مهاجريــن	ســوريني.

يــوم	اجلمعــة	13/	أيلــول/	2013،	انطلــق	مركــب	علــى	متنــه	قرابــة	160	شــخصاً،	معظمهــم	مــن	فلســطينيي	قطــاع	غــزة	ومــن	
ســوراي،	مــا	لبــث	أن	غــرق	قبالــة	الســواحل	املصريــة	قــرب	ســاحل	العجمــي	ابإلســكندرية	إثــر	اصطدامــه	حبجــر	صخــري	ضخــم.	قــام	
خفر	الســواحل	املصري	إبنقاذ	72	شــخصاً.	يُقدر	عدد	املهاجرين	الســوريني	الذي	قضوا	غرقاً	يف	هذه	احلادثة	بـ	52	شــخصاً.	

يــوم	األربعــاء	10/	تشــرين	األول/	2013،	انطلقــت	ســفينة	مــن	شــاطئ	مدينــة	زوارة	يف	ليبيــا،	الــي	تبعــد	قرابــة	150	كيلــو	مــرتاً	
عــن	طرابلــس	العاصمــة،	ابجتــاه	الشــواطئ	اإليطاليــة،	وعلــى	متنهــا	قرابــة	375	شــخصاً	مــن	املهاجريــن	الســوريني،	معظمهــم	مــن	

الفلســطينيني	املقيمــني	يف	ســوراي.
أظهــرت	رواايت	عــدد	مــن	الناجــني	للشــبكة	الســورية	حلقــوق	اإلنســان	أن	الســفينة	تعرضــت	إلطــالق	انر	قــرب	الســواحل	الليبيــة	
مــن	قبــل	بعــض	القراصنــة،	لكنهــا	مل	تتوقــف،	واســتمرت	ابإلحبــار	حــى	وصلــت	إىل	منطقــة	مــا	بــني	جزيــريت	مالطــا	والمبيــدوزا	
جنــوب	إيطاليــا،	يف	فجــر	يــوم	اجلمعــة	12/	تشــرين	األول/	2013	توقفــت	حمركاهتــا	عــن	العمــل	بســبب	إصابتهــا	ابلرصــاص،	

وغرقــت	مبــن	عليهــا	مــن	الــركاب.
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متكنت	الشــبكة	الســورية	حلقوق	اإلنســان	من	توثيق	101	ضحية	بينهم	54	طفاًل،	و22	ســيدة،	وجنى	من	الغرق	قرابة	200 
شــخص،	ومــازال	هنــاك	العديــد	مصرهــم	جمهواًل.

يــوم	اجلمعــة	29/	تشــرين	الثــاين/	2013	مت	توثيــق	غــرق	5	مهاجريــن	ســوريني	بينهــم	طفــل	عمــره	ســنة	تقريبــاً،	جــراء	غــرق	قــارب	
كان	يُقــل	14	مهاجــراً	ســورايً	انطلــق	مــن	الســواحل	الرتكيــة	ابجتــاه	اليــوانن،	فيمــا	متكنــت	فــرق	خفــر	الســواحل	الرتكيــة	مــن	إنقــاذ	

9	آخريــن.

يــوم	الثــالاثء	4/	آذار/	2014،	أنقــذ	خفــر	الســواحل	اإليطــايل	قرابــة	900	مهاجــر	غــر	نظامــي،	بينهــم	العديــد	مــن	الســوريني	
مــن	ميــاه	البحــر،	كانــوا	يُبحــرون	علــى	مــن	مخســة	قــوارب	منطلقــني	مــن	الشــواطئ	الليبيــة،	حيــث	مت	انتشــال	10	جثــث،	بينهــم	

7	ســوريني.

يــوم	الثــالاثء	يف	18/	آذار/	2014،	مت	توثيــق	غــرق	أربعــة	مهاجريــن	ســوريني	قبالــة	الســواحل	الرتكيــة،	جــراء	غــرق	زورقهــم	الــذي	
كان	حيــاول	الوصــول	إىل	اليــوانن.

يــوم	األربعــاء	19/	آذار/	2014	انطلــق	مركــب	حيمــل	17	مهاجــراً	مــن	الســواحل	الرتكيــة	ابجتــاه	اليــوانن،	غــرق	املركــب	يف	حبــر	
إجيــة،	مــن	بــني	الغرقــى6		مهاجريــن	ســوريني.

يــوم	األربعــاء	16/	نيســان/	2014	انطلــق	مركــب	حيمــل	14	مهاجــراً	ســورايً	مــن	الســواحل	الرتكيــة	ابجتــاه	اليــوانن،	حتطــم	وغــرق	
قبالــة	الســواحل	الرتكيــة،	مــا	أدى	إىل	غــرق	8	مهاجريــن	ســوريني	بينهــم	طفلــة	وســيدة،	بينمــا	جنــا	6	آخــرون.	

يوم	األحد	6/	متوز/	2014،	غرق	قارب	كان	يُقل	حنو	200	مهاجر،	وذلك	بعد	انطالقه	من	الســواحل	الليبية	وكان	متجهاً	
إىل	إيطاليــا،	انتشــل	خفــر	الســواحل	الليــي	12	جثــة،	بينهــم	ثالثــة	ســوريني	)أم	وطفالهــا،	عمرمهــا	3	و	6	ســنوات(،	فيمــا	بقــى	

مصــر	58	آخريــن	جمهــواًل،	غــرق	مــا	اليقــل	عــن	32	شــخصاً	مــن	املهاجريــن	الســوريني	يف	هــذه	احلادثــة.

يوم	اجلمعة	25/	متوز/	2014،	غادر	مركب	حيمل	قرابة	560	شــخصاً	الشــواطئ	التونســية	ابجتاه	الشــواطئ	اإليطالية،	حصل	
اقتتــال	كبــر	علــى	ســطح	املركــب،	نتيجــة	للظــروف	القاســية	للقابعــني	يف	األســفل،	بعــد	أن	طالــب	أغلبهــم	ابلعــودة	إىل	الشــواطئ	
التونســية	خوفــاً	مــن	الغــرق؛	مــا	دفــع	املهربــني	التونســيني	إىل	قتــل	عــدد	مــن	الــركاب	ورمــي	جثثهــم	يف	البحــر،	لــدى	وصــول	املركــب	
إىل	الشــواطئ	اإليطاليــة،	وبعــد	التحقيــق	قامــت	الســلطات	اإليطاليــة	ابعتقــال	مخســة	مهربــني	تونســيني	بتهمــة	القتــل،	وقــد	عثــرت	

الســلطات	علــى	العديــد	مــن	اجلثــث	داخــل	غرفــة	احملــرك،	تبــني	أهنــم	ماتــوا	اختناقــاً.

يــوم	األربعــاء	30/	متــوز/	2014	انطلــق	قــارب	حيمــل	حنــو	150	مهاجــراً،	معظمهــم	مــن	الســوريني	والفلســطينيني	مــن	منطقــة	
اخلمــس	الواقعــة	علــى	بعــد	100	كــم	شــرق	طرابلــس،	وبســبب	محولتــه	الزائــدة	غــرق	املركــب	أمــام	الشــواطئ	الليبيــة.	اســتطاعت	
الســلطات	الليبيــة	إنقــاذ	22	منهــم،	إضافــة	إىل	انتشــال	20	جثــة،	والباقــني	يف	عــداد	املفقوديــن	وغالبــاً	ماتــوا	مجيعــاً،	تقــدر	الشــبكة	
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الســورية	حلقــوق	اإلنســان	أعــداد	املهاجريــن	الســوريني	الذيــن	غرقــوا	يف	هــذه	احلادثــة	مبــا	ال	يقــل	عــن	85	شــخصاً.	

يــوم	اإلثنــني	4/	آب/	2014،	غــرق	قــارب	قبالــة	الشــواطئ	الليبيــة	كان	متجهــاً	إىل	إيطاليــا	وعلــى	متنــه	حنــو	200	شــخص،	
بينهــم	مهاجــرون	ســوريون،	قضــى	يف	هــذه	احلادثــة	أربعــة	أطفــال	ســوريني.	

يــوم	اجلمعــة	22/	آب/	2014،	انطلــق	قــارب	مــن	ليبيــا	شــرق	طرابلــس،	علــى	متنــه	قرابــة	200	مهاجــر	معظمهــم	مــن	الســوريني	
والفلســطينيني،	حتطــم	القــارب	وغــرق	قبالــة	الســواحل	الليبيــة،	مل	ينــُج	ســوى	42	شــخصاً،	قضــى	مــا	ال	يقــل	عــن	67	مهاجــراً	

ســورايً	إثــر	هــذه	احلادثــة.

يــوم	األحــد	24/	آب/	2014،	غــرق	قــارب	بســبب	احلمولــة	الزائــدة،	حيــث	كان	متجهــاً	مــن	الســواحل	الليبيــة	إىل	الســواحل	
اإليطاليــة،	قضــى	مــا	ال	يقــل	عــن	147	مهاجــراً	ســورايً	إثــر	هــذه	احلادثــة.

عثــرت	 	،2014 آب/	 	/29 اجلمعــة	 يــوم	
37	جثــة	ملهاجريــن	 التونســية	علــى	 الســلطات	
ســوريني،	بينهــم	8	نســاء،	و5	أطفــال	كانــوا	قــد	
قضــوا	بعــد	أن	غــرق	قارهبــم	الــذي	كانــوا	يســتقّلونه	
حيــث	 بتونــس،	 مــروراً	 إيطاليــا	 إىل	 ليبيــا	 مــن	
الســواحل	 قبالــة	 الشــواطئ	 إىل	 امليــاه	 جرفتهــم	
قــردان	 بــن	 مبدينــة	 الكتــف	 مينــاء	 التونســية	يف	

املتامخــة	للحــدود	الليبيــة،	حيــث	تعرفــت	الســلطات	عليهــم	مــن	خــالل	أوراقهــم	الثبوتيــة	الــي	وجــدت	حبوزهتــم،	وقــد	تواصلــت	
الشــبكة	الســورية	حلقــوق	اإلنســان	مــرات	عديــدة	مــع	عــدد	مــن	املســؤولني	التونســيني	مــن	أجــل	التعــرف	علــى	الضحــااي	الســوريني.

يــوم	األربعــاء	10/	أيلــول/	2014	تســبب	غــرق	أحــد	القــوارب	املنطلقــة	مــن	الســواحل	املصريــة	ابجتــاه	إيطاليــا	مبــوت	حنــو	480 
مهاجــراً،	بينمــا	جنــا	11	شــخصاً	فقــط،	مــن	ضمــن	الضحــااي	مــا	اليقــل	عــن	120	مهاجــراً	ســورايً.

فجــر	يــوم	األحــد	14/	أيلــول/	2014،	غــرق	قــارب	قبالــة	الســواحل	الليبيــة	كان	قــد	انطلــق	مــن	منطقــة	اتجــوراء	)طرابلــس(	وكان	
علــى	متنــه	قرابــة	250	شــخصاً	معظمهــم	مــن	الســوريني	والفلســطينيني،	مت	إنقــاذ	26	شــخصاً	مــن	قبــل	خفــر	الســواحل	الليــي،	

قضــى	مــا	ال	يقــل	عــن	133	مهاجــراً	ســورايً	إثــر	هــذه	احلادثــة.

يــوم	األحــد	21/	أيلــول/	2014	غــرق	أحــد	القــوارب	املنطلقــة	مــن	الســواحل	الليبيــة،	مــا	تســبب	مبــوت	10	مهاجريــن	غرقــاً،	
بينهــم	8	ســوريني.

https://www.youtube.com/watch?v=pnIbXZHb4Uc&feature=youtu.be
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يــوم	اخلميــس	2/	تشــرين	األول/	2014	تســبب	غــرق	أحــد	القــوارب	املنطلقــة	مــن	الســواحل	الليبيــة	مبــوت	180	مهاجــراً،	بينهــم	
قرابة	75	ســورايً.	

يــوم	اجلمعــة	3/	تشــرين	األول/	2014	تســبب	غــرق	أحــد	قــوارب	اهلجــرة	املنطلقــة	مــن	الســواحل	الرتكيــة	إىل	رومانيــا	مبــوت	43 
مهاجــراً،	بينهــم	مــا	اليقــل	عــن	12	مهاجــراً	ســورايً.

يــوم	األحــد	28/	كانــون	األول/	2014	غــرق	أحــد	قــوارب	اهلجــرة	املنطلقــة	مــن	الســواحل	الرتكيــة،	قضــى	مــا	اليقــل	عــن	8 
مهاجريــن	ســوريني	إثــر	هــذه	احلادثــة.

	يــوم	األحــد	8/	شــباط/	2015	تســبب	غــرق	عــدد	مــن	القــوارب	الــي	انطلقــت	مــن	الســواحل	الليبيــة	مبــوت	قرابــة	300	مهاجــر،	
بينهــم	مــا	ال	يقــل	عــن	50	مهاجــراً	ســورايً.

يــوم	الثــالاثء	17/	آذار/	2015،	قضــى	5	مهاجريــن؛	جــراء	غــرق	خيــت	انطلــق	مــن	الســواحل	الرتكيــة	ابجتــاه	اليــوانن،	بينهــم	3 
مهاجريــن	ســوريني.

يوم	األحد	5/	نيسان/	2015،	قضى	10	سوريني	جراء	غرق	قارب	كان	متوجهاً	من	تركيا	إىل	اليوانن.

يــوم	األحــد	12/	نيســان/	2015	غــرق	أحــد	قــوارب	اهلجــرة	املنطلقــة	مــن	الســواحل	الليبيــة،	مــا	أدى	إىل	غــرق	400	شــخص،	
قضــى	مــا	ال	يقــل	عــن		82	مهاجــراً	ســورايً	إثــر	هــذه	احلادثــة.

يــوم	األحــد	19/	نيســان/	2015	انطلــق	قــارب	كان	حيمــل	قرابــة	800	شــخص	مــن	الســواحل	الليبيــة،	وبســبب	احلمولــة	الزائــدة	
وهتالــك	املركــب،	حتطــم	وغــرق	يف	ميــاه	البحــر	األبيــض	املتوســط،	جنــا	مــن	احلــادث	27	شــخصاً	فقــط،	بينمــا	قضــى	مــا	اليقــل	عــن	

225	مهاجــراً	ســورايً	إثــر	هــذه	احلادثــة.

يــوم	اإلثنــني	20/	نيســان/	2015،	غــرق	قــارب	انطلــق	مــن	تركيــا	قبالــة	الســواحل	اليواننيــة،	القــارب	كان	يُقــل	قرابــة	300 
شــخص،	جنــا	معظمهــم،	ابســتثناء	20	شــخصاً،	قضــى	مــا	ال	يقــل	عــن	5	مهاجريــن	ســوريني،	بينهــم	طفلــة	وســيدة.
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خامساً: األدلة والمرفقات:

جثة أحد الضحااي السوريني الذين غرقوا قبالة شواطئ ليبيا بتاريخ 2/ تشرين األول/ 2014

صورة تظهر واثئق سفر لسوريني غرقوا على شواطئ ليبيا بتاريخ 2/ تشرين األول/ 2014

صــورة جــواز ســفر الطفلــة هنــاء عمــار علــوان، 4 ســنوات، مــن مدينــة 
حلــب، قضــت غرقــاً مــع والدهتــا ليلــى أمحــد اجلابــر علــى الشــؤاطئ 

الليبيــة بتاريــخ 2/ تشــرين األول/ 2014 

أبنــاء خالــد القــالع، نــدى، وحممــد علــي، وحممــد بــالل، ومجيلــة، مــن 
بلــدة العبــادة بريــف دمشــق، قضــوا غرقــاً يف حادثــة غــرق ســفينة أمــام 

الشــواطئ اإليطالية يف 4/ آب/ 2014

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuX2ctTTczdl9hbEk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuZGpyRldwYlJLOGs/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuWC04Ym5fSWsxbDQ/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMud0RCSDZJeHhEeU0/edit


Syrian Network for Human Rights      الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

من موت إىل موت

23-5-2015

12

الســيدة	راحيــل	صومــي	املقســي،	مــن	احلســكة	،	قضــت	غرقــاً	نتيجــة	غــرق	القــارب	الــذي	كان	متجهــاً	مــن	الشــواطئ	الرتكيــة	حنــو	
الشــواطئ	اليواننيــة	يف	حبــر	إجيــة	بتاريــخ	18/	آذار/	2014

الســيدة	ثــروة	الطحــان	الزعيــم،	19	ســنة،	مــن	دمشــق،	قضــت	مــع	طفلهــا	عــدي	غرقــاً،	بعــد	غــرق	ســفينة	كانــت	تُقــل	مهاجريــن	
ســوريني	مــن	ليبيــا	إىل	الشــواطئ	اإليطاليــة	بتاريــخ	11/	تشــرين	األول/	2013.

صــور	ألربــع	طفــالت	أخــوات	)شــريهان،	نورهــان،		رنــدة،	سلســبيل،	مــن	عفريــن	بريــف	حلــب(		قضــنَي	غرقــاً	يف	رحلــة	كانــت	
تُقــل	مهاجريــن	ســوريني	مــن	ليبيــا	إىل	الشــواطئ	اإليطاليــة،	بتاريــخ	11/	تشــرين	األول/	2013.

صورة جملموعة مهاجرين سوريني مت إنقاذهم من البحر األبيض املتوسط من قبل خفر السواحل اإليطايل.

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuYW9KZnkyejdsNTQ/edit
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B9Bj18tlYYKBdFhjNFJBRnNzRFk/edit
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B9Bj18tlYYKBTVc2bUgzV0dwVUU/edit
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B9Bj18tlYYKBUDQtbGRXaEUxd1E/edit
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2eFMxcENZbG5aOGs/view


Syrian Network for Human Rights      الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

من موت إىل موت

23-5-2015

13

تقريــر	مصــور	نقــاًل	عــن	قنــاة	فرانــس	24،	يُظهــر	مقابلــة	مــع	طبيــب	ســوري	يُدعــى	وحيــد،	يــروي	كيــف	فقــد	بناتــه	األربعــة	يف	حادثــة	
غــرق	ســفينة	كانــت	تتجــه	مــن	ليبيــا	إىل	إيطاليــا.	

رواية	أحد	الناجني	من	القارب	الغارق	قبالة	السواحل	الليبية	يوم	اخلميس	2/	تشرين	األول/	2014.  

خفر السواحل اإليطايل يعرتض قارابً حيمل الجئني سوريني.

http://www.france24.com/ar/20141121-%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=twitter&ns_mchannel=social&ns_linkname=emission&aef_campaign_ref=partage_user&aef_campaign_date=2014-11-21
http://www.france24.com/ar/20141121-%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=twitter&ns_mchannel=social&ns_linkname=emission&aef_campaign_ref=partage_user&aef_campaign_date=2014-11-21
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2b19ka0dzRDRHRU0/view
https://www.youtube.com/watch?v=g2ky2d3amSQ
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عملية	إنقاذ	الالجئني	الفلسطينيني	السوريني	بعد	غرق	مركبهم	يف	البحر	املتوسط	قبالة	جزيرة	مالطا.

حماولة	إنقاذ	ضحااي	غرق	سفينة	الالجئني	الفلسطينيني	السوريني	قبالة	الشواطئ	اإليطالية

سادساً: التوصيات:
ال	بــد	علــى	اجملتمــع	الــدويل	مــن	معاجلــة	جــذر	مشــكلة	الالجئــني،	والســبب	الرئيــس	يف	فرارهــم	مــن	بالدهــم	املتمثــل	يف		 

عمليــات	القتــل	اليوميــة	والقصــف	وتدمــر	منازهلــم،	واالعتــداء	علــى	نســائهم.
يتوجــب	زايدة	كميــات	املســاعدة	للنازحــني	داخــل	ســورية،	الذيــن	جتــاوزت	أعدادهــم	6.4	مليــون	شــخص،	وهــذا	ســوف		 

خيفــف	بشــكل	كبــر	مــن	عمليــات	اللجــوء،	ويف	هــذا	الســياق	البــد	مــن	التحقيــق	يف	فضائــح	عمليــات	الســرقات	والفســاد	
الــي	حــذران	منهــا	مــراراً	وتكــراراً،	واملتمثلــة	بقيــام	الســلطات	الســورية	وابلتنســيق	مــع	بعــض	العاملــني	الدوليــني	داخــل	األراضــي	

الســورية	بتحويــل	أكثــر	مــن	%90	مــن	املســاعدات	إىل	املناطــق	املؤيــدة	للنظــام	الســوري،	وحماســبة	املتورطــني	يف	ذلــك.
جيــب	علــى	الــدول	املاحنــة	دعــم	منظمــات	اإلغاثــة	الوطنيــة	املشــهود	هلــا	ابلنزاهــة	والعمــل	اجلــاد،	وهــذا	يضمــن	بشــكل	فعــال		 

أكثــر	حصــول	املســتحقني	مــن	الالجئــني	والنازحــني	علــى	حقوقهــم.
يتوجــب	علــى	اجملتمــع	الــدويل	اإليفــاء	بتعهداتــه	املاليــة	واللوجســتية	الــي	وعــد	بتقدميهــا	لالجئــني	الســوريني،	بــل	وزايدهتــا		 

ابلتــوازي	مــع	االرتفــاع	اهلائــل	يف	أعــداد	الالجئــني	شــهرايً.

شكر وعزاء 
خالص	العزاء	لذوي	الضحااي،	وكل	الشكر	والتقدير	لألهايل	والنشطاء	الذين	سامهت	إفاداهتم	على	حنو	فعال	يف	التحقيقات.

http://www.youtube.com/watch?v=z0QzbM2DVqY
http://www.youtube.com/watch?v=K5Yp7gqVndE
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