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 في طلبات اللجوء في الدول  3102عام نهاية مع ألول مرة في التاريخ املعاصر، احتّل السوريون 
ً
املرتبة ألاولى عامليا

 في عدد النازحين، متفوقين على كل من كولومبيا والكونغو ، املستقبلة لالجئين
ً
كما أصبح السوريون في املرتبة ألاولى عامليا

، وقد بقي هذا املعّدل في نهاية النصف في عدد الالجئين بعد أفغانستان ن في املرتبة الثانيةوالسودان، فيما حّل السوريو 

 .3102ألاول من عام 

 الالجئون يطلبون اللجوء

وتأتي مرحلة طلب اللجوء عادة بعد مرحلة اللجوء املؤقت في دول 

الجوار، ففي الحالة السورية، لم يحصل الالجئون السوريون على 

 "الجئين"نوني من قبل الدول املستضيفة باعتبارهم اعتراف قا
ً
، وفقا

 بأن تركيا هي الدولة  0590التفاقية 
ً
الخاصة بوضع الالجئين، علما

عة على الاتفاقيةالوحيدة من بين دول الجوار ا
ّ
حيث عمدت دول الجوار إلى منح الالجئين السوريين صفة . ملوق

مذكرات تفاهم مع مفوضية ألامم  لدولي، وقامت في وقت الحق بتوقيعوهي صفة غير مقننة في القانون ا، "الضيوف"

 . املتحدة لشؤون الالجئين تضمن بقاء الالجئ على أراض ي الدولة املستضيفة، وتقّدم لهم حق الحماية املؤقتة

 للتعامل مع الالجئين في حالة 
ً
التدفق الكبير لهم، كما ويعد مبدأ الحماية املؤقتة لالجئين من ألاشكال املتعارف عليها دوليا

 ألن تطبيق اتفاقية عام 
ً
قد يؤّدي إلى إشكاالت ديموغرافية  ، حتى في الدول املوقعة عليها،0590في الحالة السورية، نظرا

 . وسياسية للبلد املضيف

 لهذا ألامر
ً
تة في إحدى دول اللجوء، أو  ،ونظرا

ّ
 من الالجئين ممن يتمّتعون بالحماية املؤق

ً
النازحين في داخل فإّن كثيرا

، يسعون للوصول إلى البلدان التي يمكن تحت القانون الدوليسورية ممن ال يتحّصلون على أي شكل من أشكال الحماية 

 لتعريف اتفاقية 
ً
قّدم امتيازات 0590أن تعترف بهم كالجئين وفقا

ُ
إضافية، ، وخاصة بعض الدول الصناعية التي ت

 . كاالمتيازات املادية

 

 جوء السوريبداية الل

، وإن كانت هذه 3100السورية مع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عام السياس ي وإلانساني لم تبدأ رحلة اللجوء 

، والقرارات الاقتصادية التي 0521عام  فقد أّدت موجة الانقالبات التي شهدتها سورية ُبعيد الاستقالل. املوجه هي ألاكبر

ة السورية القسرية، وخاصة ألصحاب رؤوس ألاموال، واستقّرت تلك الهجرات في لبنان رافقتها، إلى موجة من الهجر 

املرتبة ألاولى  4102في عام احتّل السوريون 

 في طلبات اللجوء
ً
املرتبة ألاولى و  ،عامليا

 في عدد النازحين
ً
املرتبة الثانية في ، و عامليا

 !عدد الالجئين
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فيما كانت املوجة ألاساسية الثانية مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، فيما أصبح . وألاردن على وجه الخصوص

 بأحداث حماة
ً
 . ُيعرف شعبيا

ه وقبيل بوبحسب تقديرات الاتحاد 
ّ
ألف شخص سوري  211داية الثورة السورية، كان هناك أكثر من ألاوروبي، فإن

 في دول الخليج، و 031يعيشون خارج سورية، منهم 
ً
ألف في الواليات املتحدة  01ألف في دول الاتحاد ألاوروبي، و 003ألفا

الالجئين، بمن يعّدون من ألاشخاص الذين يدخلون ضمن رعاية مفوضية ألامم املتحدة لشؤون منهم  30301. وأستراليا

 . من طالبي اللجوء 5612من الالجئين، و 00293فيهم 

 لتعريف اتفاقية عام 
ً
، وخاصة أولئك املقيمين في الدول العربية، 0590ولم يكن يصّنف معظم هؤالء كالجئين، وفقا

ى السوريين الطالبين ، وهو ألامر الذي دفع الكثيرين منهم آلان لالنضمام إل"مقيمين"، أو "ضيوف"حيث تّمت معاملتهم كـ

 .  للجوء

 

 4100اللجوء السوري بعد عام 

، وألول مرة، في عدد مواطنيها الذين تقّدموا بطلبات لجوء سياس ي  3102ومع نهاية عام 
ً
أصبحت سورية البلد ألاول عامليا

، مقارنة مع دولة حول العالم 22شخص سوري بطلبات لجوء في  91211حيث تقّدم . (-0-انظر الشكل رقم ) وإنساني

 . 3100شخص في عام  0911، و3103شخص في عام  39311

طلب  3502، حيث تم تسجيل 3103وقد ارتفعت أعداد السوريين الطالبين للجوء حول العالم بشكل مضطرد منذ عام 

لجوء إلى  ، ليصبح عدد السوريين الذي تقدموا بطلبات3103في الربع ألاول من عام مستقبلة الالجئين دولة  22لجوء في 

، أي أن أعداد طالبي اللجوء من السوريين قد (-3-نظر الشكل رقم ا) 3102في نهاية الربع الثاني من عام  31201

 . تضاعفت بحوالي تسع مرات
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 (0)شكل رقم 

 من كل دول العالم 4102املتقّدمين بطلبات لجوء خالل النصف ألاول من عام 

 

  UNHCR: املصدر

 (4)شكل رقم 

 للجوء التي قدمها سوريون في الدول الصناعيةطلبات ا

 

 UNHCR Asylum Trends, first half 2014: املصدر
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 دوافع اللجوء

كما تتشابه . مع دوافع اللجوء قبلها، مع الاختالف في حجم نطاقها وتنّوعها 3100تتشابه دوافع اللجوء السورية بعد عام 

 . كل دول العالممن ى كل الالجئين هذه الدوافع بطبيعة الحال مع دوافع اللجوء لد

 : ومن أهم هذه الدوافع في الحالة السورية

 
ً
 من املوت أو الاعتقال املفض ي للموت: أول

ً
 الهرب خوفا

 يُ 
ُ
ل الهرب من املوت، أو الاعتقال امل

ّ
 ملغادرة معظم السوريين لبالدهم، حيث تغيب في مث

ً
 رئيسيا

ً
فض ي إلى املوت، سببا

، مما يجعل الحق في الحياة، والحقوق  السوري أّي نوني والقاالنظام ألامني 
ً
من قواعد العدالة الدنيا املتعارف عليها دوليا

ألاخرى بطبيعة الحال، موضع تهديد حقيقي، وتدفع ألاشخاص الذين يعتقدون بأّنهم مطلوبون لألجهزة ألامنية ملغادرة 

 
ً
 . البالد مع عائالتهم فورا

ن لدى الشخص الخارج من البالد وفي كثير من ألاحيان، ال يكو 

 لألجهزة ألامنية، 
ً
دة عما إذا كان مطلوبا

ّ
حتى لو لم يكن معلومة مؤك

 ،
ً
 معاديا

ً
ل الشّك قد قام بأي نشاط تعتبره السلطات نشاطا

ّ
إذ يشك

 حد ذاته في 
ً
 ألن ألاجهزة ألامنية لهرب، لسببا

ً
تعتبر باملقابل نظرا

 لالعتقال املفض ي 
ً
 كافيا

ً
وقد قض ى آالف من السوريين أكثر من ثالثة عقود خارج البالد ألن أحد . للموتالشّك سببا

 بأن يكون قد أدلى باعتراف ما عنهم، أو ربما ُعثر على رقم هاتفهم في دفتر 
ً
معارفهم قد اعتقل، وبالتالي فإّن هناك احتماال

-32/6/3111قل في سورية في الفترة من يذكر مدرب كرة السلة العراقي هالل عبد الرزاق، والذي اعت)هواتف املعتقل 

 (. بناء على وجود رقمه في دفتر هواتف أحد املعتقلينجرى اعتقاله ، كيف 31/1/3110

ل 3100وبعد انطالق الاحتجاجات الشعبية ضد النظام في عام 
ّ
 للهرب، حيث أصبح ، شك

ً
 جديدا

ً
املوت العشوائي سببا

ى النظام ُعرضة للقصف بالصواريخ والبراميل والغازات السامة وسالح كل السكان املوجودين في املناطق الثائرة عل

 . وهو ألامر الذي دفع معظم السوريين إلى الهجرة. رأي سياس يليس لهم الذين بما في ذلك القناصة، دون أي تمييز، 

مارسه القوات التابعة للنظام السوري، وامليليشيات ألاجنبية املت
ُ
 من وباإلضافة إلى القتل الذي ت

ً
حالفة معها، فإّن كثيرا

السوريين غادروا البالد بسبب أعمال القتل التي قام بها تنظيم داعش، كما أن سوريين موالين للنظام، بما في ذلك 

مشاركين في تنفيذ جرائم ضد إلانسانية، تقّدموا بطلبات لجوء بدعوى خوفهم من التعرض للقتل على يد الجماعات 

 .املسلحة املعارضة للنظام

 

 ش
ّ
 حد ذاته في  ةينمألا  ةقحال ملا يفالشّك  لك

ً
سببا

 ألن ألاجهزة  ،ةير و س جر اخ نير يثكلا جو ر خل
ً
نظرا

 لالعتقال باملقابل ألامنية 
ً
 كافيا

ً
تعتبر الشّك سببا

 .للموتاملفض ي 
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ً
 استمرار ألازمة مع املستقبل الغامض: ثانيا

 التفاقية عام السياس ي أو إلانساني ينتقل الالجئون عادة إلى مرحلة اللجوء 
ً
بعد طول الخاصة بوضع الالجئين  0590وفقا

حل ، وفقدانهم ألامل بالوصول إلى حل سريع لقضيتهم، أو غياب آفاق البدون اعتراف رسمي بذلك اللجوء مدة لجوئهم

 . على املدى الطويل

 في فقدان ماليين الالجئين السوريين ألامل 
ً
 رئيسيا

ً
ل تجاهل املجتمع الدولي الستمرار جرائم الحرب في سورية سببا

ّ
وقد مث

في التوصل إلى حل قريب لقضيتهم، كما أن كثيرين منهم لم يعودوا معنيين بهذا الحل حتى لو حصل، بعد أن فقدوا كل 

مثل املدينة القديمة في حمص وحي صالح الدين في )فقد أّدى القصف املستمر على بعض املناطق . دهمما يملكون في بل

إلى دمار شامل في كامل هذه املناطق، والتي كان يسكنها مئات آلاالف من ألاشخاص، وبالتالي لم يعد بإمكان ( الخ.. حلب

 . كيل حكومة بديلة تحترم حقوق إلانسانهؤالء العودة إلى ديارهم حتى لو سقط النظام السوري، وتم تش

 

 
ً
 الثبوتية البحث عن حل لقضية الوثائق: ثالثا

 
ُ
ل قضية الوثائقت

ّ
 الثبوتية شك

ً
، وخاصة جوازات السفر، دافعا

 
ً
فقد . لالجئين السوريين للتفكير باللجوء إلى الدول الصناعيةأساسيا

نحة وأداة تعاملت السلطات السورية مع الوثائق الثبوتية باعتبارها م

 للمواطن السوري، وقامت على مدار العقود السابقة عقاب، ال حّق 
ً
ا

بالتعسف املطلق وغير املسبوق في إصدار هذه الوثائق، حيث منعتها كأسلوب ملعاقبة املعارضين في الداخل، ومالحقتهم 

   .مموالضغط عليهم عندما يكونون خارج البالد، كما استخدمتها كأسلوب للمكافأة وشراء الذ

انتهت لدى معظمهم صالحيات الجوازات بعد ، من أزمة في جوازات سفرهم سوري على ألاقل مليونيحوالي ويعاني اليوم 

التي يحملونها، ولم يعد بإمكانهم تجديدها، أو لم يستطيعوا الحصول على جواز سفر ألول مرة، وخاصة ألاطفال منهم، 

 دون ز سفروألاشخاص الذين لم يسبق لهم أن أصدروا جوا
ً
وثائقهم الثبوتية، إما ، واضطروا للخروج من سورية سريعا

، أو أنهم غادروا بنية الانتقال إلى 
ً
ألنهم غادروا بيوتهم على عجل، وكانوا يعتقدون أّن رحلة لجوئهم سوف تدوم أياما

ستهدف املنط
ُ
 . قة التي تم اللجوء إليهامنطقة مجاورة في داخل سورية، دون التفكير باالنتقال إلى خارجها، قبل أن ت

وُيسبب غياب الوثائق الرسمية، وخاصة جواز السفر، أو انتهاء صالحياتها، أزمة حادة في حياة الالجئين املقيمين في 

ن . في الدول العربيةمنذ عقود املقيمين املهاجرين حتى و املخيمات، 
ّ
هؤالء من السفر، كما أن فبطبيعة الحال ال يتمك

نون من تجديد إقاماتهم، وهو ما يعني فقدانهم ألعمالهم وفقدان أبنائهم ملقاعدهم م معظاملقيمين في 
ّ
دول الخليج ال يتمك

  .الدراسية

من  سوري على ألاقل مليونيحوالي يعاني اليوم 

انتهت لدى معظمهم بعد ، أزمة في جوازات سفرهم

صالحيات الجوازات التي يحملونها، ولم يعد 

 صأبإمكانهم تجديدها، أو لم يستطيعوا الحصول 
ً
 ال

 !على جواز سفر ألول مرة



7 
 

كما أّن عدم امتالك جواز سفر ساري املفعول يمنع املقيمين خارج دولهم من صرف أي شيكات أو سحب مبالغ نقدية من 

قدرة على إتمام كل العقود واملعامالت، مثل شراء سيارة أو شراء عقار، البنوك، أو فتح حسابات بنكية جديدة، أو حتى ال

 . أو حتى توقيع عقد إستئجار عقار

السوريين، للتفكير باللجوء إلى الدول الصناعية، كي يتمكنوا واملهاجرين إلى دفع الالجئين وقد أّدت أزمة الوثائق السورية 

كالخوف على حياتهم، أو )دى الكثيرين منهم أي مشاكل أخرى ، إذ لم تكن لبشكل أساس ي حل مشكلة الوثائقمن 

 . ، بل إن بعضهم من ميسوري الحال، ومن أصحاب رؤوس ألاموال..(حريتهم

 

 
ً
 والبحث عن حياة كريمة الدوافع إلانسانية: رابعا

 في حركة اللجوء 
ً
 أساسيا

ً
شكل الدوافع إلانسانية عامال

ُ
ل حول العالم، إذا أن البحث عن فرص حيات

ّ
تية أفضل ُيشك

 ملعظم الناس في كل مكان
ً
 . هاجسا

 لكثير من
ً
ل حافزا

ّ
شك

ُ
-للبدء في رحلة اللجوء، فالظروف الاستثنائية التي مّرت بها هم لكن الحروب والكوارث الطبيعية ت

وحتى بعض  في السنوات القليلة املاضية، أّدت إلى خسارة كثير من الناس ألمالكهم وبيوتهم، -سورية على سبيل املثال

لو قتلوا في وبالتالي لم يعد لديهم ما يخسرونه، في حالة فشلهم في الوصول إلى دولة تقبل لجوءهم، أو حتى  أفراد أسرهم،

الطريق، كما أن هذه الظروف قطعت حياتهم اليومية الاعتيادية، والتي لم تكن حياة كريمة باألصل، ولكنها كانت تسير 

 غير مرغوب فيه ملعظم الناسبشكل طبيعي، مما يجعل التفكي
ً
 . ر بقطعها للدخول في رحلة مجهولة أمرا

 

 
ً
 التسهيالت القانونية من الدول املستضيفة: خامسا

رها بعض الدول ألاوروبية 
ّ
على وجه الخصوص لالجئين إلى دفع املزيد من السوريين أّدت التسهيالت القانونية التي توف

ق بتسهيالت الحصول على للتفكير الجدي بالهجرة إليها، لالستف
ّ
ادة من هذه التسهيالت والامتيازات، وخاصة ما يتعل

قّدم لالجئين
ُ
 . الجنسية، والتسهيالت املادية التي ت

وقد أّدى عدم وجود سياسة موّحدة من قبل الاتحاد ألاوروبي في هذا الخصوص إلى زيادة أعباء اللجوء على بعض الدول 

 ألن دون غيرها، حيث يسعى الكثير من 
ً
الالجئين للوصول إلى السويد وأملانيا، بينما يرفضون التوقيع في إيطاليا، نظرا

 . القانون إلايطالي ال ُيقّدم تسهيالت مادية لالجئين

في الاستفادة من هذه وأشارت املقابالت التي أجرتها اللجنة السورية لحقوق إلانسان إلى وجود تعسٍف من قبل الالجئين 

 يفوق دافع الحمايةلدى بعضهم حت التسهيالت املادية الخدمات، حيث أصب
ً
وفي بعض الحاالت التي قابلتها . دافعا
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اللجنة أشار الجئون إلى أّنهم يحاولون الوصول إلى اململكة املتحدة ألن املبلغ الذي يمكن الحصول عليه هناك أعلى من 

ر نظيره في دول أوروبية وصلوا إليها، وفي إحدى الحاالت أشار أحد 
ّ
املتقّدمين بطلب لجوء إلى أملانيا أنه اختارها ألّنها توف

 في عمارات
ً
 ! فرص إلاقامة لالجئين في بيوت مستقلة، بينما تقّدم السويد شققا

 

 ر دصم طسو تملا رحبلا حبصأ
ً
 رمتسملا ير و سلا تو ملل رخآ ا

 عن الحياة طريق املوت
ً
 بحثا

ة وغير للوصول إلى وجهات اللجوء، مستخدمين في ذلك كل الطرق، القانونيإلى عّدة طرق  3100لجأ السوريون بعد عام 

 . القانونية

 : ومن أهم الطرق التي تم استخدامها

 
ً
 التهريب البري : أول

إلى دول أوروبية أخرى الانتقال الالجئ بعدها ليحاول ، أو بلغاريا ويتم ذلك بشكل أساس ي عبر الحدود التركية مع اليونان

 . هليقوم بتقديم طلبات اللجوء هناك، ما لم تقم السلطات اليونانية بالقبض علي
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 تجّنب السفر إلى هاتين الدولتين عبر تركيا باعتبار أنهما ال تتصالن بحدود برية مع أي دولة من 
ً
ويحاول الالجئون عموما

 )وبالتالي فإّن الالجئ يحتاج إلى تهريب آخر عبر البحر دول الشنغن، 
ً
، أو تهريب بري عبر آالف الكيلومترات (إلى إيطاليا غالبا

 بعدة دول، وهو 
ً
 . ، أو تهريب جوي باستخدام وثائق مزّورة أو شبيهةأمر مكلف وبالغ الخطورة مرورا

 عليهم عبور نهر ماريتسا، والذي يسير عل
ً
سم بالخطورة، ألن العابرين إلى اليونان برا

ّ
ى طول كما أن العبور إلى اليونان يت

 .، ويصعب عبوره دون لفت انتباه الشرطة اليونانيةالحدود التركية اليونانية

 مختلفة لقطع الحدود بين هذه الدول، سواء من خالل اختيار طرق يعرفها 
ً
ويستخدم الالجئون في هذه الحالة طرقا

 . املهربون خارج النقاط الحدودية، أو من خالل الاختباء في شاحنات النقل بين البضائع، أو حتى بين شاحنات نقل املاشية

ن الالجئين السوريين في روسيا بشراء مناطيد، وقاموا باالنتقال عبرها وقد رصدت اللجنة حاالت قامت فيها مجموعات م

ويشترك في هذه الحالة عدد من الالجئين في شراء منطاد عبر . إلى الحدود الفلندية، حيث تقّدموا بطلبات اللجوء هناك

لطيران باملنطاد، ويشارك في ألف دوالر، ويقوم أحد الالجئين بأخذ دورة تدريبية على ا 02إلانترنت، يبلغ ثمنه حوالي 

 حتى يتقاسموا مصاريف الرحلة
ً
 . العملية عادة حوالي عشرين الجئا

  

 

 يمتد نهر ماريتسا على طول الحدود اليونانية التركية
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ً
 الوثائق املزّورة: ثانيا

سّمى هوية أو جو ) تقوم عصابات املهربين ببيع وثائق مزّورة، أو وثائق أصلية ألشخاص موجودين
ُ
 وت

ً
 شبيها

ً
، حيث يقوم (ازا

م نفسه في املطار للسلطات، ويكشف عن وثيقته املزّورة
ّ
. الالجئ باستخدام هذه الوثيقة للوصول إلى بلد الوجهة، ويسل

، بحيث يصل الالجئ إلى حاجز الجوازات أو الباخرة وعندما تكون الوثيقة أصلية، يقوم املهّرب باستالم الوثيقة في الطائرة

 . ة سفربدون أي وثيق

 . وفي أحيان أخرى تقوم عصابات بتزوير تأشيرات الدخول وحدها، في حالة امتالك الالجئ لجواز سفر ساري املفعول 

وقد تّم تسجيل عدد من الحاالت التي قام فيها موظفون في السفارات اليونانية في بعض الدول العربية ببيع فيز شنغن، 

 . وروبامن أجل تمكين املهاجرين من السفر إلى أ

 

  ةمير ك ةايحب ملحلل مهقير ط يف او ناك امدنع رحبلا مهعلتبا نيير و سل رفس تاز او ج

 
ً
 الطريق البحري : ثالثا

 من قبل الالجئين في منطقة الشرق 
ً
 بالنسبة لالجئين السوريين، وهو طريق مستخدم أصال

ً
وُيعّد هذا الطريق ألاكثر شيوعا

 ما ينضّم الالجئون السوريون في رحالتهم إلى مجموعات من جنسيات أخرى ألاوسط وشمال أفريقيا
ً
 . ، وغالبا

عّد جزيرة صقلي
ُ
ة إلايطالية الهدف ألاساس ي لالجئين من هذه املناطق، كونها املنطقة ألاوروبية ألاقرب بالنسبة لهم، وت

كم في أضيق نقاط مضيق 02إلى هذه املسافة تصل فرغم أن املغرب يمتلك املسافة البحرية ألاقصر مع أوروبا، حيث 
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 لصعوبة الحصجبل طارق 
ً
، نظرا

ً
ول على الفيزا املغربية، كما أن الوصول غير ، إال أن الوصول القانوني صعب جدا

 عن 
ً
 لبعد املغرب جغرافيا

ً
 .املناطق املصّدرة لالجئينمعظم القانوني لها أمر شاق، نظرا

 

 خريطة الهجرة البحرية لالجئين من منطقة الشرق ألاوسط ألوروبا
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 استغالل معاناة الالجئين: عصابات التهريب

ر في مناطق تواجد الالجئين، حيث تقوم باستغالل حالة الرغبة الكبيرة لدى الالجئين تنتشر عصابات التهريب بشكل كبي

 واسعة من الانتهاكات التي تصل إلى تعريضهم 
ً
 .للخطر املفض ي للموتللوصول إلى أوروبا، وتمارس معهم أشكاال

يعلنون فيها عن رحالتهم إلى أوروبا، باإلضافة إلى إعالنات عن توفير وتمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بإعالنات ملهربين، 

 !فيز أوروبية، وخدمات أخرى كتجديد الجواز السوري

ألف يورو من الشخص الواحد، وإن كان املعّدل هو في  31ويقوم املهّربون بتقاض ي أموال كبيرة من الالجئين، تصل إلى 

ية املتوسطة لرحلة اللجوء حسب املقابالت التي قامت بها اللجنة السورية وتبلغ التكلفة إلاجمال. يورو 0111حدود 

ألف يورو، ويشمل ذلك أجور املهربين، ومصاريف التنقل من وإلى نقطة إلانطالق، ومصاريف  02لحقوق إلانسان حوالي 

 . إلاقامة والتغذية قبل وأثناء الرحلة

، وال يعرفه، بل يقوم بالتعامل مع سماسرة ومندوبين، دون أن يعرف وال يتعامل الالجئ عادة مع املهرب الرئيس ي مباشرة

 
 
 .املنظمة لعملية التهريب الجهة

نسبة املبلغ بعد وصوله إلى الجهة التي تم الاتفاق عليها، حيث يقوم الالجئ بوضع الجزء ألاكبر من وعادة ما يدفع الالجئ 

ا عند شركات خاصة نشطت مع مثل هذه التعامالت، ويقوم املبلغ مع طرف ثالث يقوم بتسليمها للمهرب أو وضعهمن 

وتنتشر في املدن التركية مكاتب للتأمين تقوم بتقديم هذه . مندوب املهرب باستالم املبلغ بعد وصول الالجئ إلى وجهته

 . الخدمات، مقابل نسبة يتقاضها املكتب

 
 يعرضون خدماتهم على الالجئينصفحات ملهربين على الفيسبوك 
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 :أهم الانتهاكات التي يقوم بها املهّربون بحق الالجئين السوريين ومن

يقوم املهّربون بشكل متعّمد أو غير متعمد بتعريض حياة الالجئين للموت، خاصة إذا كانوا قد : تعريضهم للموت( 0

 استلموا نسبة كبيرة من املبالغ الخاصة بالتهريب بشكل مسبق، 

ن في ظروف الإنسانية ومفضية للموت، حيث يتم وضع أعداد كبيرة من الالجئين في كما يقوم املهّربون بوضع الالجئي

 ُربع عدد ألاشخاص الذين يتم 
ً
 .عليهتحميلهم قوارب صغيرة وقديمة ال تحتمل أحيانا

  3911وبحسب املفوضية العليا لالجئين فإن أكثر من 
ُ
خالل محاولتهم عبور  3102قدوا منذ مطلع شخص غرقوا أو ف

 ح أن يكون جزءرّج املتوسط، ويُ البحر 
ً
 كبير  ا

ً
 .منهم من السوريين ا

حادث الغرق ألاكثر خطورة في "شخص عندما غرقت سفينتهم قبالة جزيرة مالطا في  911قض ى حوالى  01/5/3102وفي 

 .ولم ينج من ذلك الحادث سوى عشرة أشخاص. في املتوسط، بحسب منظمة الهجرة الدولية" السنوات الاخيرة

 قبالة جزيرة قبرص، وتم إنقاذهم من قبل سلطات قبرص التركية 211غرق قارب يقل  32/00/3102وفي 
ً
 . سوريا

 

 

 تجديد الجوازات السوريةو  رادصإو  تمتلئ املواقع إلالكترونية بإعالنات لبيع الفيز 
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 فنيةأسبا"حيث يقوم املهّربون بفصل ألاطفال عن الكبار، ملا يعتبرونه : فصل أفراد ألاسرة عن بعضهم( 4
ً
تستعدي  "با

وقد أّدى هذا ألامر إلى تشتيت املئات من العائالت السورية، ففي حاالت تم . وضع ألاطفال في قوارب أو سيارات منفصلة

وضع ألاطفال في قارب، ووضع الكبار في قارب، وغرق أحد القاربين، وفي حالة حصلت على الحدود التركية، تم وضع 

ص، وبعد مرور باص البالغين أوقفت ألاطفال في باص والكبار في با

 .الشرطة التركية الباص آلاخر

عنى بشؤون الالجئين، وخاصة 
ُ
وقد سّجلت املنظمات الحقوقية التي ت

 من الحاالت التي بقي فيها أحد أفراد العائلة 
ً
 كبيرا

ً
إيطاليا، عددا

 عن ذويه أو أطفاله
ً
كما ُسّجلت حاالت من . دون أن يعرف شيئا

طفال وذويهم من قبل الشرطة إلايطالية، وخاصة الفصل بين ألا 

، ويتم وضعهم في قوارب منفصلة 
ً
عندما يتم إنقاذ القوارب الغارقة، حيث تقوم السلطات إلايطالية بإنقاذ ألاطفال أوال

وقد تّم تسجيل عدد من الحاالت لالجئين سوريين عن ذويهم، وعند الوصول إلى الشاطئ ال يتم تسليمهم لذويهم، 

 وجود هؤالء ألاطفالوفلس
ً
 . طينيين قالوا بأّن أوالدهم تم إنقاذهم، ولكن السلطات إلايطالية أنكرت الحقا

، الاتفاق مع الشخص الراغب باللجوء يقوم املهرب في بداية : الابتزاز املالي( 4
ً
 منخفضا

ً
بتقديم عرض يتضّمن سعرا

 بأن الطريق التي كان سيتم الدفعة ألاولى، يقوم املهرب بر بتقديم وعندما يقوم الالجئ 
ً
فع املبلغ بشكل متتال، متعلال

 ألن الالجئ . الخ.. ، أو أن الباخرة التي كان سيتم صعودها قد تغّير طاقمهاأصبحت تحت رقابة الشرطةسلوكها قد 
ً
ونظرا

ه يكون في وضع يجبره على
ّ
ع للسفر بشدة من جهة أخرى، فإن

ّ
البحث عن  يكون قد التزم مع املهرب من جهة، ويتطل

 . مصادر مالية لتغطية الطلبات الجديدة للمهرب

مّرر : إلانهاك الاقتصادي لالجئ( 3
ُ
يعتمد املهربون على حجب املعلومات ألاساسية عن الالجئ، وإغراقه بوعود يومية ت

وتطول مدة . رة، وتضمن بقاء الالجئ مع املهرب حتى يتجّمع أكبر عدد من الالجئين للرحلة املنتظوقت الانتظار الطويل

الانتظار في بعض ألاحيان لتصل إلى عدة أشهر، يحتاج فيها الالجئ لإلنفاق على نفسه خاللها، بعد أن يكون قد انتقل إلى 

 بأنها سوف تتم خالل 
ً
خبر سابقا

ُ
 . ساعة من وصوله 32مدينة أخرى أو بلد آخر في انتظار الرحلة التي أ

 

  

 يلام زاز تبا ةيلمع ىلإ ن و ير و سلا ن و ئجال لا ضرّ عتي

 ةاناعم ّل غتست يتلاو  ،بير هتلا تاباصع نم

 و ت ضر أ ىلإ ل و صو لاب مهتبغر و  ،نيئجال لا
ّ
 مهل رف

 مير كلا شيعلا
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 لة للجوءاملعاملة القاسية في البلدان املستقب

ُيعاني الالجئون السوريون من املعاملة القاسية في بعض الدول املستقبلة، حيث تتضمن هذه املعاملة التعذيب واملعاملة 

 . الحاطة بالكرامة، والاعتقال في ظروف غير إنسانية، والترحيل إلاجباري، بما في ذلك إلى سورية

واليونان ة فإّن أبرز الانتهاكات في دول الاستقبال كانت في بلغاريا وبحسب التقارير الدولية والشهادات التي وصلت للجن

 . وإيطاليا وأستراليا

قت املنظمة انتهاكات واسعة تقوم بها السلطات 3102نيسان /في أبريلوفي تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش 
ّ
، وث

خصوص، ويوثق التقرير لكيفية لجوء شرطة الحدود البلغارية تجاه الالجئين بشكل عام، والالجئين السوريين على وجه ال

 
ُ
اللجوء  و جبر طالبالبلغارية للعنف املفرط خالل ألاشهر ألاخيرة في إعادة طالبي اللجوء إلى تركيا بإجراءات موجزة، حيث أ

حتى  ، وتم ضربهم بطريقة قاسيةعلى العودة إلى الحدود بدون إجراءات سليمة وبال أية فرصة لتقديم طلبات اللجوء

  . وصلت إلى كسر أطراف الالجئين

 

 ةينانو يلا ةمو كحلا فر ط نم ةيساقلا ةلماعملا ىلع ن و ّج تحي نيير و س نيئجال  لبق نم ةينانو يلا ةمصاعلا يف تاجاجتحا

، بما في ذلك الغذاء 3102إخفاق بلغاريا في إمداد الوافدين الجدد باملساعدات إلانسانية ألاساسية في التقرير  ووثق

 
ً
  ما تفتقر إلى التدفئة، والنوافذ، والصرف الصحي املناسب، واملأوى في مراكز الاستقبال التي غالبا

ً
عن  وكشفت أيضا

ع الاحتجاز املزرية واملعاملة القاسية في مراكز الاحتجاز؛ والقصور الفادح في إجراءات اللجوء، بما في ذلك تأخير أوضا
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تسجيل طلبات اللجوء لفترات طويلة؛ وأوجه قصور في معاملة ألاطفال املهاجرين غير املصحوبين ببالغين، وعدم تعيين 

 .ية لدعم ودمج الالجئين املسجلينأوصياء قانونيين عليهم، وعدم وجود برامج حقيق

 للعودة إلى تركيا،  22قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن بلغاريا أجبرت  00/5/3102وفي 
ً
 سوريا

ً
مستخدمة الجئا

وكانت . العنف في ذلك، بما في ذلك الضرب بالهراوات وألاحذية، واستخدام الكالب البوليسية لعض وتعذيب الالجئين

 . الدولية قد سّجلت عشرات الحوادث املشابهة في بلغاريا خالل الفترات املاضيةاملنظمات الحقوقية 

وفي اليونان، ُسجلت انتهاكات مشابهة بحق الالجئين السوريين، حيث تقوم الشرطة اليونانية باستخدام الضرب املفرط، 

وترحيل الالجئين إلى تركيا بطرق غير  واملؤّدي في بعض ألاحيان إلى تكسير أطراف الالجئين، وفصل ألاطفال عن البالغين،

 .الحدود التركية اليونانيةقانونية، من خالل تقييدهم، ورميهم في الطرف آلاخر من 

كما سّجلت أعمال نهب ممنهجة قامت بها الشرطة اليونانية والبلغارية بحق الالجئين الذين يتم ترحيلهم بالقوة إلى تركيا، 

 . ألاموال والهواتف النقالة وكل ما هو ثمين بحوزة الالجئين قبل طردهم حيث يقوم أفراد الشرطة بسرقة كل

مارسها الشرطة، والفساد املستشري في وسطها، فإّن الالجئين إلى اليونان يتعّرضون 
ُ
وباإلضافة إلى املعاملة القاسية التي ت

 الحزب دعاية و 
ّ

حّرض على الالجئينإلى هجمات من طرف حزب الفجر الذهبي اليمني املتطّرف، حيث يبث
ُ
، ألامر اسعة ت

 . الذي انعكس في هجمات متتالية من شبان يمينيين على الالجئين

دين الانتهاكات التي يواجهها الال 
ُ
جئون وكانت املحكمة ألاوروبية لحقوق إلانسان قد أصدرت العديد من القرارات التي ت

 . السوريون في اليونان

اليونان جزء من صمة التي تقوم الشرطة اليونانية بأخذها من الالجئين، رغم اّن وال تعترف كل الدول ألاوروبية بالب

 . اتفاقية دبلن الخاصة ببصمات الالجئين

، تقوم الشرطة إلايطالية بممارسات قاسية وغير إنسانية بحق الالجئين السوريين، وبشكل ممنهج ومستمر، وفي إيطاليا

قت منظمات حقوق إلانسان إلايطال
َّ
ية والدولية مئات الحاالت لالجئين من جنسيات عديدة، من بينهم سوريين، حيث وث

 .قامت فيها الشرطة إلايطالية باستخدام أساليب للتعذيب من أجل إجبار الالجئين على تقديم البصمة

ب ويرفض الالجئون عادة تقديم البصمة في إيطاليا لصعوبة قوانين اللجوء فيها، وصعوبة الحصول على عمل، وغيا

جبر الالجئ على العودة إلى إيطاليا 
ُ
املكتسبات املادية التي يحصل عليها الالجئ في دول أوروبية أخرى، ولكن إتفاقية دبلن ت

ه سّجل بصمته في إيطاليا
ّ
 . طاملا أن
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مارس الشرطة هناك أساليب قاسية بحق الالجئين، 
ُ
بما في ذلك وقد ُسّجلت انتهاكات مشابهة في أستراليا، حيث ت

 . تعذيب، والاعتقال في أوضاع غير إنسانية، ومحاولة ترحيلهم خارج أستراليا، بما في ذلك إعادتهم إلى سوريةال

، أظهر موظفو دائرة  05/0/3102و 09/2/3102وفي رسائل إلكترونية كشفت عنها صحيفة الغارديان البريطانية في 

رغم علم املوظفين بإمكانية تعّرضهم للموت، ورغم  الهجرة الاسترالية نيتهم بترحيل الجئين سوريين إلى بلدهم،

 بشأن الوضع إلانساني الصعب في سورية
ً
 . التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أستراليون مرارا

 

 وجهات اللجوء

 
ً
ل السويد وأملانيا واململكة املتحدة أبرز وجهات اللجوء بالنسبة لالجئين السوريين، والالجئين بشكل عام، نظرا

ّ
شك

ُ
 ت

 . لالمتيازات القانونية واملادية التي يجري تقديمها لالجئين

 
ُ
 قد قّدموا طلبات للجوء في  01661فإّن ، 3102غطي الربع ألاول من عام وبحسب ألارقام ألاوروبية ألاخيرة، والتي ت

ً
سوريا

 سور  19295، مقارنة مع 3102دول الاتحاد ألاوروبي في الشهور الثالثة ألاولى من عام 
ً
 في الربع ألاخير من عام طلبا

ً
يا

3102 . 

، فقد بقي السوريون في الصدارة من حيث عدد طلبات اللجوء في دول الاتحاد 3102وبحسب أرقام الربع ألاول من عام 

 . ألاوروبي، يليهم بالترتيب مواطنو أفغانستان، صربيا، باكستان، روسيا، ألبانيا، الصومال، نيجيريا، كوسوفو، وأرتيريا

، بما مجموعه (من كل الجنسيات)التقرير إلى أن أملانيا كانت البلد ألاوروبي ألاعلى في استقبال طلبات اللجوء وأشار 

، تليها السويد بما مجموعه  21051
ً
، ثّم فرنسا بما مجموعه  03529طلبا

ً
  09009طلبا

ً
 . طلبا

انظر . )تلتها السويد فهولندا فبلغاريا فهنغارياوبحسب التقرير، فقد كانت وجهة الالجئين السوريين ألاساسية هي أملانيا، 

 .(2الشكل 
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 3الشكل رقم 

 4102طلبات اللجوء السورية في الدول ألاوروبية خالل الربع ألاول من عام 

 

 .وكالة إلاحصاءات ألاوروبية: املصدر

 من الالجئين، حيث استقبلت كل منهما في
ً
 محدودا

ً
ما  3102الربع ألاول من عام  وتستقبل الواليات املتحدة وكندا عددا

  922طلب لجوء سوري، فيما استقبلت في الربع الثاني من العام  913مجموعه 
ً
 . طلبا

 من طلبات اللجوء، حيث استقبلت الدول الثالث مجتمعة ما 
ً
 محدودا

ً
وتستقبل أستراليا ونيوزالندا واليابان عددا

 في الربع ألاول من عام  15مجموعه 
ً
 في الربع الثاني من العامط 02، و3102طلبا

ً
 . لبا
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 النتائج والتوصيات

شير املعطيات التي تناولها التقرير إلى 
ُ
تضخم أعداد السوريين الباحثين عن الاستقرار في الدول الصناعية، نتيجة ت

 . 3100الستفحال الانتهاكات التي ُيمارسها النظام السوري بشكل مستمر وممنهج منذ عام 

لدولي في اتخاذ أي إجراءات رادعة لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد إلانسانية إلى تزايد أعداد وقد ساهم الفشل ا

سيستمر في التزايد بشكل كبير في الالجئين في دول الجوار وعدد طالبي اللجوء في الدول الصناعية، وهو ألامر الذي 

اليين السوريين خسروا أمالكهم في سورية، ولم السنوات القادمة، حتى لو تّم إيجاد حل سياس ي في سورية آلان، ألن م

 . ُيعد بإمكانهم العودة إلى حياتهم الطبيعية حتى لو تغّير الوضع السياس ي الذي أجبرهم على مغادرة سورية

رسمية ذات وضع قانوني مستقر، وهاجس الوصول إلى مكان يؤّمن حياة كريمة، من ويشكل هاجس الحصول على وثائق 

اء هجرة السوريين إلى الدول الصناعية، حيث ُيمارس النظام السوري التعسف املطلق في إصدار الوثائق، أبرز الدوافع ور 

 من دفع ألامر الذي وخاصة جواز السفر، مما ترك حوالي مليوني سوري دون وثائق، أو بوثائق منتهية الصالحية، 
ً
آالفا

 . بالتفكير الجدي باللجوء إلى الدول الصناعيةعقود  منذالسوريين الذين يعيشون في دول الخليج ودول عربية أخرى 

، إلى املضطردة في السوريين أّدت رغبة وقد 
ً
توّسع كبير في أعمال عصابات اللجوء نحو الدول الصناعية منذ عامين تقريبا

رس بحّقهم التهريب، والتي تقوم باستغالل ألاوضاع إلانسانية التي يعيشها السوريون في داخل سورية وخارجها، وتما

 في حاالت موت الالجئين خالل 
ً
 مضطردا

ً
إنتهاكات واسعة، يفض ي بعضها إلى املوت، حيث شهد العامان املاضيان ارتفاعا

 . غرق القوارب في البحر ألابيض املتوسط والبحر ألاسود

مارس بعض الدول املستقبلة، وخاصة اليونان وبلغاريا وإيطاليا انتهاكات واسعة بحّق الال 
ُ
جئين، بما في ذلك املمارسة كما ت

املمنهجة والواسعة للتعذيب واملعاملة الالإنسانية والحاطة بالكرامة، باإلضافة إلى إجبار الالجئين باستخدام العنف على 

 .رجال الشرطة في هذه ألاوضاع التي تواجه السوريين الالجئين إلى الدول الصناعيةالعودة إلى تركيا، وقيام 

جئين السوريين، وخاصة أملانيا ال وإذا تثّمن الدور الذي تقوم به الدول املرّحبة بالة لحقوق إلانسان إن اللجنة السوري

 :ما يليتوص ي ب، فإّنها وهولندا والسويد

  الدول الفاعلة في املجتمع الدولي، وخاصة ألاعضاء في مجلس ألامن، إلى ضرورة القيام بمسؤولياتهم دعوة

، والتي 3100دودة، والتي تقوم بها الحكومة السورية بشكل ممنهج منذ عام ر املحقف الانتهاكات الكبيرة وغيلو 

دتها قرارات املجلس السابقة، وخاصة القرارات 
ّ
السوريين على  تأجبر ، وهي الانتهاكات التي 3025و 3000أك

كامل ما  -ن كثيرةفي أحيا-مغادرة سورية، وأجبرتهم على التفكير باإلقامة النهائية في بلد آخر بعد أن خسروا 

 . يملكونه
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  ،أولئك الذي والتركيز بشكل خاص على أهمية عمل الدول الصناعية الكبرى على استقبال املزيد من السوريين

 وبشكل مباشر تضّرروا 
ً
 . الذين عانوا من الاعتقال، وضحايا التعذيب والاغتصابمثل من جرائم الحرب، فعليا

 لوطنية والدولية، واملؤسسات الرسمية في الاتحاد ألاوروبي، على رصد ضرورة عمل منظمات املجتمع املدني ا

الانتهاكات املمنهجة التي تقوم بها الحكومات اليونانية والبلغارية وإلايطالية بحق الالجئين بشكل عام، والالجئين 

ملعايير السوريين على وجه الخصوص، وضرورة القيام بكل ضغط ممكن إلجبار هذه الحكومات على ممارسة ا

 . ألاوروبية في التعامل مع الالجئين

  قلل من
ُ
ضرورة عمل مؤسسات الاتحاد ألاوروبي على تقريب املعايير الوطنية املطّبقة في الدول ألاوروبية، بحيث ت

 
ً
حقق املزيد من العدالة في مراجعة الطلبات، وفي قبول الحاالت ألاكثر إلحاحا

ُ
 . الفروقات بينها، وت

  املستضيفة لكل الجهد املمكن لعدم قبول لجوء الذين ساهموا في جرائم الحرب والجرائم  ضرورة بذل الدول

 . سواء باملشاركة الفعلية أو املشاركة املعنويةضد إلانسانية، 

  ضرورة عمل الحكومات املعنية، وخاصة الحكومة التركية، على مالحقة عصابات التهريب، والتي تقوم بابتزاز

 . لسوريين في تركياواستغالل الالجئين ا

  ضرورة عمل الحكومات املعنية بالقضية السورية على الضغط على الحكومة السورية إلنهاء استخدامها

التعسفي لسلطة إصدار الوثائق، أو العمل على تأمين بديل ضمن القانون الدولي ينقل أو يتقاسم سلطة إصدار 

 . الجوازات وغيرها من الوثائق السورية

 حكومات التي تستضيف السوريين على أرضها كل الجهد املمكن لتأمين مخارج قانونية تؤّمن ضرورة بذل ال

استمرارية الحياة اليومية للسوريين هناك بدون وثائق سارية املفعول، وتقدير الظروف التي تمنعهم من 

والنساء، بما في  وتدعو اللجنة هذه الحكومات إليالء عناية خاصة بحقوق ألاطفال. الحصول على هذه الوثائق

 . ذلك الحق في الرعاية الصحية والحق في التعليم

 


