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 المقدمة 

 باتجاهعبر عشرات الرحالت  ،ومن بنغازي فً لٌبٌا ،اإلسكندرٌة فً مصرمن إلبحار لعادت رحالت قوارب الموت 

إلى  ،و التحدٌات التً تواجهها فً ما ٌتعلق بالهجرة غٌر الشرعٌة ،أزمتها االقتصادٌة هاالتً دفعت ،السواحل الجنوبٌة إلٌطالٌا

الحصول على البصمة المفروضة من قبل االتحاد االهتمام بعدم  ،مظاهر التساهل منساهل مع الالجئٌن الواصلٌن إلٌها. والت

فً ظل هذا  . ورعاٌة الالجئٌنالمسؤولٌة المباشرة عن  م على هذه الدولهو ما ٌحت  و. األوربً على كل دولة ٌصلها الجئ

و كان للسوٌد نصٌب األسد فً هذه  ،أوربا الشمالٌة باتجاهالواقع تدفقت أعداد كبٌرة من الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن السورٌٌن 

و إلى وجود أقارب منذ فترة قدٌمة لكثٌر من  ،فنظراً للسمعة الحسنة لنظام اللجوء الذي ترعاه السوٌد من جهة ،الموجات

و زاد فً ذلك قرار صدر عن  ،استقبلت السوٌد العدد األكبر من الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن السورٌٌن ،ت من جهة أرر العائال

ٌوصً بمنح اللجوء الكامل ألي الجئ  ،2013أٌلول / سبتمر  3بتارٌخ  ،Migrationsverket(1)مصلحة الهجرة السوٌدٌة 

 مالحظتنا أن هناك تعقٌد الحق لمعامالت اللجوء فً السوٌد نتج عن أسباب سٌاسٌة دارلٌة. مع  ٌصل من سورٌا.

ً ال"قوارب الموت"، فً ذاكرة ال على األغلب ستبقى قصص الهجرة بالقوارب،  جئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا زمنا

ٌ ما فً شهرأٌار / ٌونٌوطوٌالً   . تلك الرحالت التً انطلقت بكثافة من سواحل اإلسكندرٌة ومن سواحل لٌبٌا إلى إٌطالٌا والس

، فكانت هناك تراجٌدٌا أرر  ٌعٌشها السورٌون على طرق التهرٌب والهجرة غٌر الشرعٌة، بعٌداً عن التراجٌدٌا التً 2013

ٌ ما قبالة شواطئ مازالت مستمرة فً سورٌا. ومع بداٌة تدف قهم عبر البحر بدأت عملٌات اإلنقاذ فً سواحل المتوسط، والس

مالطا وإٌطالٌا. وقد ُسجلت عملٌات غرق لكثٌر من القوارب المتجهة إلى إٌطالٌا من مصر ولٌبٌا، هذا ماعدا االنتهاكات التً 

انتهاكات رفر السواحل المصري ورفر ك ُسجلت بحق الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن والسورٌٌن الذٌن امتطوا "قوارب الموت"،

لقى القبض علٌه مهاجراً باستردام هذه القوارب إلى  ٌُ السواحل اللٌبً، فكانت عملٌات الترحٌل إلى سورٌا إجبارٌة لكل من 

 الدول األوربٌة.

 رنامن رالل دراستنا  قدو رات األسر عبر العدٌد من السنٌٌن.ستنزفت مدرا ،مكلفة فً الروح، الالهجرة من رالل البحرو 

 18026(2)نحوب ،فً كل من مصر و لٌبٌاتهرٌب الناس الذٌن ٌمتهنون  ،الموت"تجار "إجمالً المبالغ التً حصل علٌها 

 رحلة الواحدة هود الركاب ضمن المتوسط عدكان حٌث  .2014و حتى الشهر الرامس من عام  2012من عام  اً شرص

 ً ن تورٌنا اآلدمً، وال الحٌوانً إ قوارب صٌد مهترئة و ال تصلح للسفرالمستردمة كانت  و الوسٌلةشرص،  300تقرٌبا

ٌُطلق على هذه القوارب باللهجة المصرٌة اسم بابور الدقة. $ للرحلة الواحدة من  2250(4)سعر متوسط ٌبلغ وٌدفع الفرد ،(3))

                                                                 
 على الرابط التالً: من رالل الموقع الرسمً لمصلحة الهجرة السوٌدٌة ،المزٌد من المعلومات و اإلحصائٌات حول قوانٌن الهجرة السوٌدٌة قرأا( 1)

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html 

ً من قام بالهجرة من السورٌٌن و الفلسطٌنٌٌن السورٌٌن من رالل اتم ( 2) و حتى  2102منذ عام  ،قوارب الموت عبر مصر و لٌبٌاحتساب إجمال

 كماٌلً: ،2102الشهر الرامس من عام 

ً شرص 282حو ن: هاجر  2102عام   السواحل الجنوبٌة إلٌطالٌا. ،من سورٌا عبر قوارب الموت من مصر و لٌبٌا إلى سواحل صقلٌة ا

ً شرص 01822حو ن: هاجر  2102عام   من سورٌا. ا

ً شرص 0222هر الرامس : و حتى الش 2102عام   من سورٌا. ا

فإن ترجمة المعلومات من اإلٌطالٌة إلى  ،و من أجل األمانة العلمٌة ،باللغة اإلٌطالٌة ،6الصفحة  ،منقولة من تقرٌر إٌطالً ،و المعلومات ،))هذه األرقام

 .L’UltimaSpiaggia"التقرٌر بعنوان ; translate.google.com سترداماالعربٌة تمت ب
Dal laSiriaall’Europa،  

in fugadallaguerra." .)) 

  : ; وعلى الرابط التالً
-siria-dalla-spiaggia-lultima-children-the-children/save-syrian-for-resort-last-info.eu/the-http://www.west

2014-guerra-dalla-fuga-in-alleuropa/ 
 

و ال تصلح ،وهذه القوارب تُستردم للصٌد ضمن المٌاه اإلقلٌمٌة ،ن على قوارب الصٌدون المصرٌومصطلح البابور :وهو مصطلح ٌُطلقه الصٌاد (3)

ً ن الطاقة االإحٌث  ،للسفر  متر. 2و عرض  ،متر 22وهً بطول  ،021ستٌعابٌة لهذه القوارب تقرٌبا

 $ من مصر.2111و سعر  ،$ من لٌبٌا0211حٌث إن األسعار تراوحت بٌن  ،( تم احتساب سعر متوسط للشرص الواحد4)

http://www.west-info.eu/the-last-resort-for-syrian-children/save-the-children-lultima-spiaggia-dalla-siria-alleuropa-in-fuga-dalla-guerra-2014/
http://www.west-info.eu/the-last-resort-for-syrian-children/save-the-children-lultima-spiaggia-dalla-siria-alleuropa-in-fuga-dalla-guerra-2014/
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علٌها من األشراص القادمٌن من سورٌا و  أن إجمالً المبالغ المتحصل. ونقدر مصر أو لٌبٌا و حتى سواحل صقلٌة

 .(5)$ 40،558،500المهاجرٌن فً البحر تقرٌباً 

نفصل من سورٌا أن (6)الفلسطٌنٌٌنإحصائٌة عن الالجئٌن  عدادنا لتقارٌر  أننا قررنا فً سٌاق إٌبقى أن نسجل مالحظة: 

الرغم من أن الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن على  ،بالالجئٌن السورٌٌنحصائٌة الراصة بالالجئٌن الفلسطٌنٌٌن عن الراصة التقارٌر اإل

: كونهم ٌتبعون إلى منهاسباب أل، (7)السورٌٌن، الذٌن عادوا لتكبد معاناة لجوء جدٌد، هم جزء ال ٌتجزأ من الالجئٌن السورٌٌن

 ، قطاع غزة، األردن، سورٌا،، فً مناطق عملها )الضفة الغربٌةUN”(8)”وصاٌة "وكالة غوث وتشغٌل الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن

 ً ٌجري التعاون بٌن  لبنان(، بٌنما ٌكونون تحت وصاٌة مفوضٌة األمم المتحدة لشؤون الالجئٌن رارج هذه المناطق، وغالبا

كونهم ٌمثلون  ،(9)ٌارهم التً أررجوا منها فً فلسطٌنالوكالتٌن الدولٌتٌن برصوصهم. لرصوصٌة حقهم الوطنً بالعودة إلى د

 ً ً  لفلسطٌنٌة"، وإن كانوا بكل ما عداعبر "منظمة التحرٌر ا سٌاسٌا معامالت وحقوق ملكٌة ، من أوراق ونفوس وذلك إجرائٌا

 ن للسورٌٌن. فردٌة، مساوٌ

 ، ىو خطوة عن الالجئين الفمسطينيين القادمين إلى مجموع الدول المذكورةبين يديكم، كما نشير إلى أن التقرير األول الذي 
باب لمعرفة أنيا بحاجة إلى مزيد من التطوير والتدقيق، وليذا اليدف نمد يدنا لكل الجيات الميتمة بموضوع لدينا كل األس

لالجئين رسم خريطة سكانية جديدة التقرير لتطويره، واستكمال الجوانب الناقصة فيو، خدمة لمالجئين، وضمن طموحنا ل
 الفمسطينيين. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 . $2221ومتوسط السعر للشرص الواحد هو  ،08126حتساب هذا الرقم كماٌلً: إجمالً المهاجرٌن من رالل قوارب الموت : اتم  (5)
ورٌة ( ٌمكن العودة لكتاب "الالجئون الفلسطٌنٌون فً المحنة السورٌة" للباحثٌن ٌوسف زٌدان وٌوسف فرر الدٌن، الصادر عن مركز دراسات الجمه6)

 http://goo.gl/wM2dZ0: الدٌمقراطٌة، لالطالع على أوضاع الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً سورٌا حتى فترة إصدار الكتاب
( ٌمكن العودة لكتاب "الالجئون الفلسطٌنٌون فً المحنة السورٌة" للباحثٌن ٌوسف زٌدان ووٌوسف فرر الدٌن، الصادر عن مركز دراسات 7)

 http://goo.gl/wM2dZ0فً سورٌا حتى فترة إصدار الكتاب:  الجمهورٌة الدٌمقراطٌة، لالطالع على أوضاع الالجئٌن الفلسطٌنٌن

 
لتقدٌم المعونة لالجئٌن  0228أسست األمم المتحدة منظمة تسمى "هٌئة األمم المتحدة إلغاثة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن" فً نوفمبر/ تشرٌن الثانً ( 8)

ً تقدم لهم من طرف المنظمات غٌر الحكومٌة وبعض منظمات األمم المتحدة األرر . وفً الفلسطٌنٌٌن وتنسٌق الردمات ال دٌسمبر/ كانون أول  8ت

(، تأسست وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن )األونروا( لتعمل كوكالة مرصصة 212وبموجب قرار الجمعٌة العامة رقم ) 0222

انومؤقتة، على أن تجدد والٌت  .ها كل ثالث سنوات لغاٌة إٌجاد حل عادل للقضٌة الفلسطٌنٌة. ومقرها الرئٌسً فً فٌٌنا وعم 
 
( ٌمكن لمعرفة المزٌد االطالع على تقرٌر "األمم المتحدة والالجئٌن الفلسطٌنٌٌن"، الصادر عن الوكالتٌن: 9)

ttp://www.unrwa.org/userfi les/2010030116821.pdfh 

 

http://goo.gl/wM2dZ0
http://goo.gl/wM2dZ0
http://www.unrwa.org/userfiles/2010030116821.pdf
http://www.unrwa.org/userfiles/2010030116821.pdf
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 المنهجية العلمية للتقرير

و المنهج االستقرائً من رالل البحث  ،هلبٌانات الواردة ضمنهذا التقرٌر المنهج الوصفً التحلٌلً لإلحصائٌات و اٌتبنى 

 و منهج المالحظة الشرصٌة. ،ئر الهجرة و المكاتب المركزٌة اإلحصائٌةضمن المصادر العلمٌة و المواقع الرسمٌة لدوا

 

 الحدود الزمانية للتقرير

ن هذا التقرٌر اإلحصائً لذلك ٌمكننا أن نقول: إ ،حصائٌاتار الحدود الزمانٌة لألرقام و اإلعتببعٌن اال إن هذا التقرٌر ٌأرذ

من  ،2014فً دول االتحاد األوربً رالل النصف األول من عام الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا ٌرصد أعداد 

 شهر كانون الثانً و حتى شهر تموز.

 

 في أعداد الفلسطينيين السورييناألخطاء اإلحصائية 

سجل ضمن دوائر ا الالجئ الفلسطٌنً السوريإن  باإلنكلٌزٌة  ،تحت بند "فاقد الجنسٌة" ،لهجرة ضمن بلدان االتحاد األوربًٌُ

Stateless، أو  ،سوري" -"فلسطٌنً  باسماً لم نجد بند ،رالل البحث فً سجالت اإلحصائٌات وبالتالً من

مع العلم أن تعرٌف "فلسطٌنً" ال ٌطاول إال الفلسطٌنٌٌن من حاملً أوراق "سلطة  ، palestinian syrianنكلٌزٌةباإل

 ،Stateless ،"فاقدي الجنسٌة" المسجلٌنتمدنا على عاالحكم الذاتً المحدود فً الضفة الغربٌة وقطاع غزة"، ولهذا فقد 

قدي ذٌن ٌصنفون تحت بند "فالم و أزمات سٌاسٌة تدفع بالالعا فً دموٌةوهو أنه ال ٌوجد أحداث  ،وذلك لسبب منطقً

على مواقع الهجرة ضمن أغلب األرقام و اإلحصائٌات المنشورة اعتمدنا على أن  لذا ،إال األزمة السورٌةإلى اللجوء الجنسٌة" 

ُتشٌر  ،Stateless ،ٌة"بند "فاقد الجنستحت  ،المكاتب المركزٌة لكل بلد أوربً و المنشورة على مواقع ،االتحاد األوربً

 الجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا.لى الإ

ُتكتب هذه و ،كثٌرة حول أرقام "فاقدي الجنسٌة"فقد وجدنا مالحظات  محصائٌات و األرقاو من رالل بحثنا ضمن اإل

 .ألرقام من مرتلف مصادرهاوعلى هذا تم االعتماد على هذه ا" Stateless" بالعبارة التالٌة: ،المالحظات ضمن جداولها
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 الذين تقدموا بطلبات اللجوء ضمن الدول األوربيةالالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا  أعداد 

 فً بعض الدول األوربٌة :الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا  ٌوضح أعداد من تقدم من  ،( 1رقم ) (10)الجدول التالً

 حزٌران أٌار نٌسان أذار شباط كانون ثانً الدولة

Belgium 25 25 25 : : : 

Bulgaria 395 330 245 190 155 105 

Czech Republic 15 15 15 : : : 

Denmark 35 35 60 75 95 65 

Germany  635 620 630 630 670 : 

Estonia 0 0 0 0 0 0 

Ireland 0 0 0 0 : : 

Greece 15 15 10 15 15 : 

Spain 0 0 0 0 0 0 

France 350 325 370 400 420 : 

Croatia 0 0 0 0 0 0 

Italy 0 0 0 0 0 : 

Cyprus : : : : : : 

Latvia 0 0 0 : : : 

Lithuania 5 0 0 0 0 : 

Luxembourg 0 0 0 0 0 : 

Hungary 0 0 5 0 0 : 

Malta 0 0 0 0 0 : 

Netherlands : : : : : : 

Austria : : : : : : 

Poland 30 35 30 20 15 15 

Portugal 0 0 0 0 0 0 

Romania 0 0 5 0 0 : 

Slovenia 0 0 0 0 0 0 

Slovakia 0 0 0 0 0 : 

Finland 35 25 30 30 30 : 

Sweden  3 000 2 640 2 345 2 290 2 480 2 635 

United Kingdom 190 210 225 260 295 : 

Iceland 5 5 5 : : : 

Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 

Norway 100 110 110 110 130 180 

Switzerland 225 220 245 285 260 270 

 (1الجدول رقم )

                                                                 
 ، على الرابط التالً: Euro Statتم تجمٌع هذه األرقام من رالل شبكة معلومات و إحصائٌات االتحاد األوربً ، (10)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=9ea7d07e30d6f6b851da34c24312

925aa602c4650be1.e34MbxeSahmMa40LbNiMbxaNa38Pe0 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=9ea7d07e30d6f6b851da34c24312925aa602c4650be1.e34MbxeSahmMa40LbNiMbxaNa38Pe0
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=9ea7d07e30d6f6b851da34c24312925aa602c4650be1.e34MbxeSahmMa40LbNiMbxaNa38Pe0
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 4102شهز حشيزان من عام من شهز كانون ثاني و حتى  أعذاد الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا 

 

 

 

 (1الشكل رقم )

 

 اللجوء ضمن االتحاد األوربيأعداد الالجئين الذين تقدموا بطلبات إجمالي 

 

 ٌوضح هذه األعداد : –( 2رقم )  (11)الجدول

 حزٌران أٌار نٌسان أذار شباط كانون ثانً الدولة

European Union (28 
countries) 

4 735 4 275 3 995 3 915 4 190 2 825 

 

 (2الجدول رقم )

                                                                 
 ، على الرابط التالً: Euro Statو إحصائٌات االتحاد األوربً ، : شبكة معلومات نفسه السابقالمصدر  (11)

ropa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=9ea7d07e30d6f6b851da34c24312http://appsso.eurostat.ec.eu
925aa602c4650be1.e34MbxeSahmMa40LbNiMbxaNa38Pe0 

 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=9ea7d07e30d6f6b851da34c24312925aa602c4650be1.e34MbxeSahmMa40LbNiMbxaNa38Pe0
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=9ea7d07e30d6f6b851da34c24312925aa602c4650be1.e34MbxeSahmMa40LbNiMbxaNa38Pe0
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بطلباث لجوء ضمن الاجحاد الذًن جقذموا  من سورياالالجئين الفلسطينيين القادمين السلست الشمنيت لتطور أعذاد 

 4102ثاني إلى شهز أًار من عام  شهز كانون من  ألاوربي

 

 (2الشكل رقم )

 هولندافترة األزمة إلى في  الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورياأعداد 

من  اهولند إلىالالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا  ٌوضح أعداد من تقدم بطلبات لجوء من  –( 3الجدول التالً رقم )

 . 2014و حتى الشهر السادس من عام  2011عام 

 األعداد الفترة

 630 2011عام 

 415 2012عام 

 755 2013عام 

 125 2014أذار 

 170 2014نٌسان 

 330 2014أٌار 

 220 2014حزٌران 

 (3الجدول رقم )

 : على الرابط التالً ،من رالل قاعدة البٌانات ،المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء الهولندي -

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLEN&PA=81478ENG&D1=a&D2=0

-&D3=0&D4=a&D5=50%2C67%2C84%2C101%2C118%2C121%2C123

125&LA=EN&VW=T 

 

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLEN&PA=81478ENG&D1=a&D2=0&D3=0&D4=a&D5=50%2C67%2C84%2C101%2C118%2C121%2C123-125&LA=EN&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLEN&PA=81478ENG&D1=a&D2=0&D3=0&D4=a&D5=50%2C67%2C84%2C101%2C118%2C121%2C123-125&LA=EN&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLEN&PA=81478ENG&D1=a&D2=0&D3=0&D4=a&D5=50%2C67%2C84%2C101%2C118%2C121%2C123-125&LA=EN&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLEN&PA=81478ENG&D1=a&D2=0&D3=0&D4=a&D5=50%2C67%2C84%2C101%2C118%2C121%2C123-125&LA=EN&VW=T
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 ( 3الشكل التالً رقم )–  2014و حتى شهر حزٌران من عام  2011ٌوضح هذه األعداد من رالل عام : 

 

 Smart Drawرسم هذا الشكل من رالل برنامج  تم –( 3الشكل رقم )

 

 

السوريين إلى السويد من خالل معامل وتدفق  القادمين من سورياقياس العالقة بين أعداد تدفق الالجئين الفلسطينيين 
 "بيرسون"االرتباط 

 : مشكلة الفرضية 

 :تحاول هذه الفرضٌة اإلجابة عن السؤال التالً

إلى  الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌابٌن أعداد تدفق السورٌٌن و بٌن أعداد تدفق  ،والعالقة ،رتباطاالما هو مد   

 ؟رالل فترة األزمة السوٌد

لد  مصلحة الهجرة  الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌاهل هناك هوامش ارتٌاب و أرطاء فً إحصاء و تسجٌل 

 ؟ "تحت بند "بدون الفلسطٌنً القادم من سورٌاالالجئ : تسجٌل بسبب ،السوٌدٌة

 الفرضيات : 

الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن تدفق رتباط بٌن أعداد تدفق السورٌٌن و(: هناك عالقة اH0)فرض العدم  الفرضية األولى .1

ً  من سورٌا  .إلى السوٌد أسبوعٌا

الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن  تدفقتدفق السورٌٌن و(: لٌس هناك عالقة بٌن أعداد H1)الفرض البدٌل  الفرضية الثانية .2

 سبوعٌاً.السوٌد أ إلى إمن سورٌ

 منهجية اإلثبات: 

ً الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا ٌوضح أعداد تدفق  –( 4رقم ) ،الجدول التالً  :و السورٌٌن إلى السوٌد أسبوعٌا
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X متغٌر Y البٌان متغٌر 

الالجئ الفلسطٌنً  سوري
 القادم من سورٌا

 رقم األسبوع 

480 80 16 

380 140 17 

320 70 18 

620 190 20 

510 170 21 

400 80 22 

650 130 24 

880 190 25 

820 210 26 

800 130 27 

790 150 28 

730 130 29 

880 70 30 

 (4الجدول رقم )

 

 بيرسون "رتباط نقوم باحتساب معامل اP "من خالل تطبيق المعادلة التالية وذلك: 

 :"بيرسون"معامل ارتباط 
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 :نحيث إ

 .  Yفً  Xمجموع حاصل ضرب  

 

 . Xمجموع قٌم المتغٌر  

 . Yمجموع قٌم المتغٌر  

 . Xمجموع مربعات قٌم المتغٌر  

 . Yمجموع مربعات قٌم المتغٌر  
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 بيرسون "رتباط من أجل حساب معامل اال ،(5رقم ) ،نقوم بتشكيل الجدول التاليP": 

X Y XY X*X Y*Y 

480 80 38400 230400 6400 

380 140 53200 144400 19600 

320 70 22400 102400 4900 

620 190 117800 384400 36100 

510 170 86700 260100 28900 

400 80 32000 160000 6400 

650 130 84500 422500 16900 

880 190 167200 774400 36100 

820 210 172200 672400 44100 

800 130 104000 640000 16900 

790 150 118500 624100 22500 

730 130 94900 532900 16900 

880 70 61600 774400 4900 

Total   

8260 1740 1153400 5722400 260600 

 (5الجدول رقم )

 

 النتائج: 

 . 0.5 - 0.3 ألنه ضمن المد  ،و هو ارتباط ضعٌف ،0.41: "بٌرسون"ظ أن قٌمة معامل االرتباط نالح

 :"Pبيرسون "ستردام معامل االرتباط با ،وة أو ضعف العالقة بٌن المتغٌراتٌقٌس ق ،(6الجدول التالً رقم )

 

 قٌمة معامل االرتباط المعنى

 1+ ارتباط طردي تام

 0.99إلى  0.70من  ارتباط طردي قوي

 0.69إلى  0.50من  ارتباط طردي متوسط

 0.49إلى  0.01من  ارتباط طردي ضعٌف

 0 ال ٌوجد ارتباط

 (6الجدول رقم )
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 اختبار النتيجة: 

 . 1.79هً  11و درجة حرٌة  ،0.05عند مستو  معنوٌة داللة  t نو أ ، T = 1.49 أننجد  ،و الرتبار النتٌجة

ي لٌس هناك عالقة ارتباط بٌن أعداد تدفق السورٌٌن أ ، H1 و نقبل الفرض البدٌل ، H0 : نرفض الفرضٌة العدمٌةوبالتالي

ً إلى السوٌد أالالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا  و   .سبوعٌا

الالجئٌن ة زٌادة فً تدفق ربالضرو ٌعنً ازدٌاد تدفق السورٌٌن إلى السوٌد: ال ٌمكن لنا أن نعمم نتٌجة بأن وبالتالي

 .و العكس صحٌح ،إلى السوٌدالفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا  

رالل األزمة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا و هذا ٌؤكد وجود هوامش ارتٌاب و أرطاء فً إحصاء و تسجٌل 

الالجئٌن  غٌاب رقم حقٌقً ألعداد، "تحت بند "بدون الالجئ الفلسطٌنً: تسجٌل بسبب ،لد  مصلحة الهجرة السوٌدٌة الراهنة

 .فً السوٌدالفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا  

 

 و  الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورياتدفق أعداد يوضح شكل العالقة و االنتشار بين  –( 4التالي رقم ) الشكل

 :أسبوعياً إلى السويد السوريين

 

 

 (4الشكل رقم )
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 )12(لمانيافي أالالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا  عداد أ شتقاقصعوبة ا

  3102 في نهاية عامالالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا  السوريون و: 

ً فً نهاٌة شهر دٌسمبرشرص 11،851 نحو أعداد من درل إلى ألمانٌانقدر فً التقرٌر أن  و لكن لم نتمكن  ،كانون األول \ا

ً لذلك ،من أعداد السورٌٌنالالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا  من اشتقاق أعداد   : فإننا نفترض ،و تبعا

 

مصادر نطلع علٌه من ما  من راللالالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا اد : أننا نستطٌع أن نقدر أعدالفرض األول -

الالجئٌن أعداد  قدرت مفوضٌة الالجئٌن حٌث  (ٌنون الالجئ: المفوضٌة السامٌة لشؤمثل) إحصائٌة لمؤسسات دولٌة

 .اً شرص 541: نحوب ،2013ألمانٌا فً نهاٌة عام الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا إلى 

على  ،من أعداد السورٌٌن فً ألمانٌاالالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا  ال نستطٌع أن نشتق أعداد : أننا الفرض الثاني -

لون الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا  من حملة الوثائق تعتبر أن  اعتماد فرضٌة: أن مصلحة الهجرة األلمانٌة سجَّ ٌُ

 كسورٌٌن. 

مواطنٌن "تحت مسمى  حملة الوثائق الفلسطٌنٌة السورٌةالحكومة األلمانٌة تسجل أن  : وهو الغالب فً نظرنا،رض الثالثالف -

ً .sonstige :  و باأللمانٌةأ "ررٌنآ فلسطٌنٌٌن نستطٌع أن نشتق أعداد الفنحن ال  بدقة؛إحصائهم تكمن صعوبة  وهنا أٌضا

فً نهاٌة دٌسمبر كانون  اً شرص 37,555ما ٌقارب  وصل إلى ألمانٌا وتقدم باللجوء بلغ عدد من فقد ،السورٌٌن من هذا الرقم

 .2013ول األ

 :لمانٌافً أ الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا رالل األزمة الراهنةكٌف ٌمكن لنا تقدٌر أعداد - 

 .لمانٌةصاءات الدارلٌة لمصلحة الهجرة األحاإلو الوصول إلى \أو ،مسح مٌدانًنعتقد بأن األسلوب العلمً ٌتطلب إجراء 

:ء ضمن ألمانٌا من مرتلف الجنسٌاتٌوضح أعداد طالبً اللجو –( 5الشكل التالً رقم )

 

 (5الشكل رقم )

                                                                 

ً لمصلحة الهجرة األتم تجمٌع هذه األ (12) مكتب المركزي اللمانٌة، وهو منشور على موقع لمانٌة، و هو باللغة األرقام، من رالل تقرٌر ألمان

تفضل بالزٌارة، و  ، www.bamf.de لمانٌة على الموقع التالًلمانً و منشور أٌضاً على الموقع الرسمً لمصلحة الهجرة األحصاء األلإل

 : ابحث عن الموضوع بشكل موسع، بعنوان

"AktuelleZahlenzuAsyl" 

Ausgabe: Dezember 2013 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bamf.de%2F&h=WAQEiuBSj&enc=AZPD9sfbT_MxZ9YVbNiu0L05vT5c2Z3z7UxKJxOXKyaoiIZ-F9FNZL3wBnng9YBEOVuBtPc4RUbht-ZMRRaNkUqMQB4EZSEQJfzSMoI3dpF_gQxMvCElYgZbJ4aH5Otw3Yk3AnSsweHcf7to30Hac9L9&s=1
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 جذاول إحصائيت ملوجاث لجوء الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والعزاق ولبنان

 

 :(7بحسب الجدول رقم ) ،إلى السويدالالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا ت أعداد بلغ

 األعداد السنة

2011 1480 

2012 2697 

2013 7197 

Total 11374 

 (7الجدول رقم )

  

الذين قدموا إلى السويد في أول موجة لجوء إلى  ،و بعض فلسطينيي الداخل القادمين من لبنان،طينيين الفلسالالجئين أعداد 

 :(8بحسب الجدول رقم ) ،السويد

 األعداد السنة

1984 1249 

1985 974 

1986 291 

1987 629 

1988 1453 

1989 2005 

1990 2016 

1991 605 

Total 9222 

 (8رقم )الجدول 

 

 (9بحسب الجدول رقم ) ،لى السويدإلهم إلى السويد في ثاني موجة لجوء  الالجئين الفلسطينيين القادمين من العراق  أعداد

 األعداد السنة

2003 1879 

2004 1701 

2005 854 

2006 963 

2007 1312 

Total 6709 

 (9الجدول رقم )

-  
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و  0892منذ عام  ،ججاه السويذبا ،من لبنان و العزاق و سوريا الفلسطينيينالالجئين السلسلت الشمنيت ملوجاث لجوء 

 4102حتى عام 

 

 ( 6الشكل رقم )

 2013و حتى عام  1984نٌة منذ عام الفلسطٌنٌٌن عبر سلسلة زمالالجئٌن ٌوضح السلسلة الزمنٌة لتدفق  –

 

 3102ضمن الدول األوربية  القادمين من سوريا الفلسطينيين الالجئين عن توزع  "إنفوغرافيك"

 

 (7الشكل رقم )

 بعنوان : ، UNHCR: تم تجمٌع هذه األرقام من رالل تقرٌر صادر عن المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن المصدر 

UNHCR Asylum Trends 2013-Levels and Trends in Industrialized Countries. 
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ضمن كامبات اللجوء و بيوت في األزمة الراهنة الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا   مسح إحصائي لواقع معيشة

 (13)الهجرة السويدية

 

 :محتويات المسح اإلحصائي

 

 .مصطلحات0

ن فً بٌوت الهجرة السوٌدٌة المقٌمٌ فً األزمة الراهنةلالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا  لفئات العمرٌة أعداد ال .3

 .اللجوء "كامبات"ضمن 

وغٌر الحاصلٌن  ،الحاصلٌن على اإلقامةفً األزمة الراهنة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا  مقارنة بٌن أعداد  .3

 ."الكامبات"والمقٌمٌن ضمن بٌوت الهجرة السوٌدٌة  ،على اإلقامة

ضمن المساكن و ،"الكامبات"ن ضمن ن المقٌمٌبٌفً األزمة الراهنة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا  توزع أعداد  .4

 .الراصة لد  األقارب و األصدقاء

 

 :المصطلحات –أوالً 

أو و تأرذ شكل بٌوت و شقق راصة أو أوتٌالت  ،المساكن المرصصة إلٌواء الالجئٌن هً :"الكامبات"بيوت الهجرة يقصد بـ

أي بمعنى  Camp : نكلٌزٌةلكلمة من اإل)مأروذة ا ."كامب" المفرد منها اسم  عة أبنٌة راصة لالجئٌن ٌطلق علًمجمو

 مرٌم(.

فً مرحلة االنتظار للحصول على تصرٌح اإلقامة من الهجرة قد ٌسكن  :لسكن لدى أحد األصدقاء أو األقاربيقصد بـا

 .مازال تحت مسؤولٌة مصلحة الهجرةوهو  الشرص عند أحد أقاربه أو أصدقائه

هجرة ن في بيوت الالمقيمي في األزمة الراهنةالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا  للفئات العمرية أعداد ال  -ثانياً 

 :(01بحسب الجدول التالي رقم ) ،اللجوء "كامبات"السويدية ضمن 

 األعداد الفئات العمرٌة

 695 سنوات 0-6

 704 سنوات 15 – 7

 151 سنوات 17 – 16

 237 سنوات  19 – 18

 3598 سنوات 59 – 20

 64 سنوات 64 – 60

 117 سنوات 64+ 

 (10الجدول رقم )

 

 

                                                                 
ً منشورة بتارٌخ  السوٌدٌة، حصائٌة الراصة بالالجئٌن ضمن مصلحة الهجرةمن اإل (13) باللغة السوٌدٌة، ضمن  14:22،الساعة  10-16-2102وه

  : ،ٌمكنك أن تجدها على الرابط التالً Migrationsverketالموقع الرسمً لمصلحة الهجرة السوٌدٌة

http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d7da/1406887609884/Inskrivna+p ersoner+i

+Migrationsverkets+mottagningssystem.pdf 
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 لعمزيت ضمن بيوث الهجزة السويذًتجوسع الفئاث ا

 

 

 (8الشكل رقم )

 

 ً وغير  ،الحاصلين على اإلقامةفي األزمة الراهنة  ين القادمين من سوريافلسطينيالالجئين المقارنة بين أعداد  -ثالثا

 :"الكامبات"والمقيمين ضمن بيوت الهجرة السويدية  ، الحاصلين على اإلقامة

 

 .اً شرص 3347 :"الكامبات"بٌوت الهجرة السوٌدٌة وقامة و المقٌمٌن فً عداد الذٌن ٌنتظرون اإلأ -

 .اً شرص 2158: "الكامبات"بٌوت الهجرة السوٌدٌة وعداد الذٌن حصلوا على تصرٌح اإلقامة و الذٌن مازالوا ٌقٌمون فً أ  -

 :ٌوضح هذه األعداد –( 9تالً رقم )الشكل ال

 

 

 

 

 

 

 

 (9الشكل رقم )
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و  ، "الكامبات"ين ضمن المقيمبين في األزمة الراهنة الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا  عداد توزع أ -رابعاً 

 :واألصدقاء ن الخاصة لدى األقارب ضمن المساكالمقيمين 

 .اً شرص 4124 :و ضمن الشقق الراصة التابعة للهجرة "الكامبات"أعداد الذٌن ٌسكنون ضمن  -

 . اً شرص 1334تحت مسؤولٌة الهجرة امازالوأعداد الذٌن ٌسكنون لد  األقارب و األصدقاء و   -

 :يوضح هذه األعداد –( 01الي رقم )الشكل الت

 

 (10الشكل رقم )

ً في السويد أدمين من سوريا قاالالفلسطينيين الالجئين السلسة الزمنية لتطور أعداد   سبوعيا

ً إلى السوٌد أالالجئٌن الفلسطٌنٌٌن الوافدٌن من سورٌا ٌوضح أعداد  –( 11الجدول التالً رقم ) من رالل الفترة  ،سبوعٌا

 2014-08-30و حتى تارٌخ  2014-04-14الواقعة بٌن 

 رقم األسبوع  فلسطٌنً سوري

80 16 

140 17 

70 18 

190 20 

170 21 

80 22 

130 24 

190 25 

210 26 

130 27 

150 28 

130 29 

70 30 

150 31 

 (11الجدول رقم )



 مزكش دراساث الجمهوريت الذًمقزاطيت                           ن سوريا في ألاسمت الزاهنت م ألاوربي جحادالا دول القادمين إلى  الفلسطينيينالالجئين  ألعذاد سنوي  النصف إلاحصائي التقزيز

 

20 

 

، وهو 2014ب عام دراسٌة من شهر نٌسان و إلى شهر آ رالل فترة تم تسجٌل هذه المشاهدات من –( 11الجدول رقم )

 : 2014سبوعٌاً عام إلى السوٌد أ الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌاضح تطور أعداد ٌو

 

 (11الشكل رقم )

 

 :يلي حيث نالحظ ما -

 

: درل إلى السوٌد 2014-04-20تارٌخ  إلى 2014-04- 14الذي هو من تارٌخ و 2014من العام  السادس عشرسبوع األ

 .اً شرص 70ٌقارب  ماالالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا من 

: درل إلى السوٌد 214-04-27تارٌخ   إلى 2014-04-21و الذي هو من تارٌخ  2014من العام  السابع عشرسبوع األ

 .السادس عشرسبوع عن األ %44أي بزٌادة قدرها  ،اً شرص 125ٌقارب  ماالالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا من 

: درل إلى السوٌد 2014-05-04تارٌخ  إلى 2014-04-28الذي هو من تارٌخ و 2014من العام  الثامن عشرسبوع األ 

 .اً شرص 60ٌقارب  ماالالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا من 

درل إلى السوٌد من  11-05-2014إلى تارٌخ  2014-05-05: و هو من تارٌخ 2014من عام  التاسع عشراألسبوع  

 .سبقهسبوع الذي % عن األ183و بنسبة زٌادة قدرها  ،اً شرص 170ما ٌقارب الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا 

سوٌد من درل إلى ال 18-05-2014إلى تارٌخ  12-05-2014: وهو من تارٌخ 2014من عام  العشروناألسبوع 

 ..%5.88و بنسبة تغٌٌر سالبة بسٌطة قدرها  ،اً شرص 160ما ٌقارب الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا 

و األسبوع التاسع عشر إلى السوٌد بقٌت ثابتة فً األسبوع الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا داد أن أعو نالحظ 

من  عشرٌنو الـ التاسع عشر عٌنسبوالسورٌٌن فً األعداد مع أعداد و فً حال تم مقارنة هذه األ ،2014من عام عشرٌن ال

 عشرٌن ماسبوع الاألفً و  620ٌقارب  ماالتاسع عشر سبوع ورٌٌن الدارلٌن إلى السوٌد فً األأن أعداد الس: نجد 2014عام 

ً اتهناك ثبأن أي ، 620ٌقارب  من والالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا  بأعداد الدارلٌن رالل هذٌن األسبوعٌن من  ا

 .السورٌٌن
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الالجئٌن : درل إلى السوٌد من 25-05-2014إلى تارٌخ  19-05-2014: و هو من تارٌخ الحادي والعشروناألسبوع 

 .%11.11-قدرها  و بنسبة نقصان ،اً شرص 160ما ٌقارب الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا 

الالجئٌن : درل إلى السوٌد من 01-06-2014إلى تارٌخ  26-05-2014: و هو من تارٌخ الثانً والعشروناألسبوع 

  الحادي والعشرٌن.% عن األسبوع 50-و بنسبة نقصان قدرها  ،اً شرص 80ما ٌقارب الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا 

 

-4102سابيع الثالثت املاضيت من جاريخ في السويذ بحسب الجنسيت خالل ألا  كبر الطالبت للجوءجزجيب املجموعاث ألا

 10-10-4102إلى جاريخ  10-04

 

  : أعدادهم تو بلغ ،أكبر المجموعات الطالبة للجوء امازالوالذٌن  .: السورٌونالمجموعة األولى

 .اً سورٌ 640: العشرونسبوع األ -

 .ٌنسورٌ 510: الحادي والعشروناألسبوع  -

  .سوري 300:  الثانً والعشرونسبوع األ -

 .رٌتٌرٌون: األلمجموعة الثانيةا

 .القادمون من سورٌاالفلسطٌنٌون الالجئون : المجموعة الثالثة

 .ن: الصومالٌولمجموعة الرابعةا

 . فغان: األالمجموعة الخامسة

 

 120: 15-06-2014إلى تارٌخ  09-06-2014و الذي ٌمتد من تارٌخ  ،2014من عام  الرابعة والعشروناألسبوع 

 الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا  

رتفع ا: 16-06-2014إلى تارٌخ  10-06-2014و الذي ٌمتد من تارٌخ  ،2014من عام  الرامس والعشروناألسبوع رقم 

 .%42و بنسبة زٌادة قدرها  ،اً شرص170العدد إلى 

: 29-06-2014رٌخ إلى تا 23-06-2014و الذي ٌمتد من تارٌخ  ،2014من عام  السادس والعشروناألسبوع رقم 

% 66ها و بنسبة زٌادة قدر ،الرامس والعشرٌن% بالمقارنة مع األسبوع 17شرص و بنسبة زٌادة قدرها 200تجاوز عتبة 

 .الرابع والعشرٌنبالمقارنة مع األسبوع 

إلى السوٌد المرتبة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا  حتلت مجموعة ة الزمنٌة التً تغطٌها اإلحصائٌة: افً هذه الفتر 

 ٌا.رتٌرة للجوء ضمن السوٌد بعد سورٌا و أالثالثة من بٌن أكبر المجموعات الرمسة الطالب

 ً  .اً سورٌ 650: 2014عام  منع الرابع والعشرٌن فً األسبوأن أعداد السورٌٌن الوافدٌن إلى السوٌد  :نالحظ أيضا

 .% بالمقارنة مع األسبوع الذي ٌسبقه35و بنسبة زٌادة قدرها  اً سورٌ 880رتفع العدد إلى : االرامس والعشروناألسبوع 

% عن األسبوع  7.95قدرها  و بنسبة نقصان ،ٌنسورٌ 810نرفض العدد بنسبة طفٌفة إلى : االسادس والعشروناألسبوع 

الكبر  سورٌٌن المرتبة األولى من بٌن المجموعات الرمس حتلت مجموعة الحٌث ا .%24و بنسبة زٌادة قدرها  ،25رقم 

 .رالل الفترة التً تغطٌها هذه اإلحصائٌة ،الطالبة للجوء ضمن السوٌد

 تنرفض: ا06-07-2014إلى تارٌخ  30 -07-2014و الذي ٌمتد من تارٌخ  ،2014من عام السابع والعشرون األسبوع 

و بنسبة نقصان سالبة و  ،اً شرص 130سبوع إلى فً هذا األالالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا   أعداد الوافدٌن من

 .سبوع السابقفً حال تم مقارنتها مع األ ،%  40قدرها 

 140: درل 13-07-2014إلى تارٌخ  07-07-2014و الذي ٌمتد من تارٌخ  ،2014من عام الثامن والعشرون األسبوع 

ً  ،اً شرص ً العدد زٌادة مطردة و لم ٌنقص نقصان د  حٌث لم ٌزد ،حافظ العدد على مستواه سبوعفً هذا األ تقرٌبا  ،اً طردضم ا
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 ،% و بقٌمة سالبة36اً بقدر و كان نقصان ،% 8و قدرها  السابع والعشرٌنوإنما ازداد بنسبة زٌادة غٌر مهمة عن األسبوع 

 .السادس والعشرٌنفً حال تم مقارنتها باألسبوع 

  

 

فً قوارب الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌا  حول أرقام المهاجرٌن السورٌٌن و  عرض إحصائً

 ا إلى إٌطالٌاٌٌبالموت من مصر و ل

 3103عرض لعام 

حٌث وصل  ،2012وذلك فً عام  ،باستردام القوارب ،الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌاالسورٌٌن و بدأت هجرة   -

ان مع ك طفالً  56 نحو ، طفالً  120و  ،مرأةا 69بٌنهم  ، اً شرص 582رٌن ضمن قوارب الموت إلى إٌطالٌا: أعداد المهاج

 .بوٌه غٌر مرافق ألحد أطفالً  64 نحوو  ،و شرعً أحد والدٌه أو وصً قانونً أ

شكل  ،اً شرص 13267من جمٌع الجنسٌات  ،ق البحر المتوسط إلى سواحل صقلٌةإن إجمالً من وصل إلى إٌطالٌا عن طرٌ

 .حتلت المرتبة الثانٌة بعد أفغانستانو كانت قد ا ،%4.5من سورٌا منهم نسبة  نالقادمو

 .% من نواة األسرة المهاجرة20 نحو نسبة من سورٌا ضمن هذه القوارب ٌشكلونو من المالحظ أن األطفال القادمٌن 

% من إجمالً األطفال المهاجرٌن من جمٌع 3.5حٌث بلغت نسبة األطفال القصر القادمٌن من سورٌا بدون أي وصً نسبة 

 .ر و غٌر المصحوبٌن بأحد األبوٌنالجنسٌات و القص

  : 3102عرض لعام 

 ،مرأةا 123منهم  ، اً شرص 689: 2013الشهر السابع من عام   -

اً غٌر قاصر طفالً  149 طفال نحوو ٌبلغ من أعداد األ ، طفالً  230

 .أحد والدٌهب مصحوب 

  : 2013إلى الشهر العاشر من عام  2013من الشهر الثامن  -

 اً قاصر طفالً  2172 ،مرأةا 805منهم  ،اً شرص 9365 نحووصل 

حٌث كانت الذروة فً  ،اً غٌر مصحوبقاصر طفالً  951 ،اً مصحوب

و  ،اصشرأ 4105 نحوحٌث وصل فً هذا الشهر  ،الشهر التاسع

 .لاطفأ 1405 نحواألطفال 

و الشهر الثالث من عام  2013بٌن الشهر الحادي عشر من عام   -

 نحو ،: بالمتوسط كان ٌصل فً الشهر إلى شواطئ صقلٌة2014

 .اً شرص 385

ً بلغ عدد األ و حتى الشهر الرامس من  2014ول لعام الذٌن ركبوا القوارب من الشهر األشراص القادمٌن من سورٌا و تقرٌبا

 .اً شرص 6620: 2014عام 

 

. 

الجئة وطفلها بعد رحلة شاقة فً سٌدة 
ً  "قوارب الموت" أحد ٌسترٌحان ف

 مراكز اإلٌواء فً مدٌنة مٌالنو اإلٌطالٌة 



 مزكش دراساث الجمهوريت الذًمقزاطيت                           ن سوريا في ألاسمت الزاهنت م ألاوربي جحادالا دول القادمين إلى  الفلسطينيينالالجئين  ألعذاد سنوي  النصف إلاحصائي التقزيز
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  المصادر و المراجع

 

 :دراسات باللغة العربية

ألحداث المتعلقة بفلسطٌنًٌ ٌرصد ا ،تقرٌر توثٌقً ،بٌن أمل الرجوع و مرارة الواقع" ٌو سورٌا"فلسطٌن ،إبراهٌم العلً  .0

حزٌران/ ٌونٌو  ،الطبعة األولى ، 6ص  ،(2014رالل الفترة )كانون الثانً/ٌناٌر و لغاٌة حزٌران/ٌونٌو  ،سورٌة

2014،   ٌ  مركز العودة الفلسطٌنً. ،ً سورٌةمجموعة العمل من أجل فلسطٌن

 :دراسات بلغات أخرى

 

 :األلمانية .0

منشور على موقع مكتب المركزي لإلحصاء  و هو ،و هو باللغة األلمانٌة ،تقرٌر ألمانً لمصلحة الهجرة األلمانٌة

 ،، www.bamf.de لمانٌة على الموقع التالًالموقع الرسمً لمصلحة الهجرة األ لمانً و منشور أٌضاً علىاأل

 : بعنوان

"AktuelleZahlenzuAsyl" 

Ausgabe: Dezember 2013 

the-children/save-syrian-for-resort-last-info.eu/the-www.west-: تقرٌر، اإليطالية .2

2014/-guerra-dalla-fuga-in-alleuropa-siria-dalla-aspiaggi-lultima-children 
 

 :المواقع اإللكترونية

 :التالًمصلحة الهجرة السوٌدٌة على الرابط  .1

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html 

 على الرابط التالً: ،Euro Stat،شبكة معلومات و إحصائٌات االتحاد األوربً  .2

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=9e

a7d07e30d6f6b851da34c24312925aa602c4650be1.e34MbxeSahmMa40LbNiMb

xaNa38Pe0 

 

 : على الرابط التالً ،من رالل قاعدة البٌانات ،المكتب المركزي لإلحصاء الهولندي .3

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLEN&PA=81478ENG&D1=a&D2

-01%2C118%2C121%2C123=0&D3=0&D4=a&D5=50%2C67%2C84%2C1

125&LA=EN&VW=T 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bamf.de%2F&h=WAQEiuBSj&enc=AZPD9sfbT_MxZ9YVbNiu0L05vT5c2Z3z7UxKJxOXKyaoiIZ-F9FNZL3wBnng9YBEOVuBtPc4RUbht-ZMRRaNkUqMQB4EZSEQJfzSMoI3dpF_gQxMvCElYgZbJ4aH5Otw3Yk3AnSsweHcf7to30Hac9L9&s=1
http://www.west-info.eu/the-last-resort-for-syrian-children/save-the-children-lultima-spiaggia-dalla-siria-alleuropa-in-fuga-dalla-guerra-2014/
http://www.west-info.eu/the-last-resort-for-syrian-children/save-the-children-lultima-spiaggia-dalla-siria-alleuropa-in-fuga-dalla-guerra-2014/
http://www.west-info.eu/the-last-resort-for-syrian-children/save-the-children-lultima-spiaggia-dalla-siria-alleuropa-in-fuga-dalla-guerra-2014/
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=9ea7d07e30d6f6b851da34c24312925aa602c4650be1.e34MbxeSahmMa40LbNiMbxaNa38Pe0
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=9ea7d07e30d6f6b851da34c24312925aa602c4650be1.e34MbxeSahmMa40LbNiMbxaNa38Pe0
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=9ea7d07e30d6f6b851da34c24312925aa602c4650be1.e34MbxeSahmMa40LbNiMbxaNa38Pe0
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=9ea7d07e30d6f6b851da34c24312925aa602c4650be1.e34MbxeSahmMa40LbNiMbxaNa38Pe0
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLEN&PA=81478ENG&D1=a&D2=0&D3=0&D4=a&D5=50%2C67%2C84%2C101%2C118%2C121%2C123-125&LA=EN&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLEN&PA=81478ENG&D1=a&D2=0&D3=0&D4=a&D5=50%2C67%2C84%2C101%2C118%2C121%2C123-125&LA=EN&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLEN&PA=81478ENG&D1=a&D2=0&D3=0&D4=a&D5=50%2C67%2C84%2C101%2C118%2C121%2C123-125&LA=EN&VW=T
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