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 مقدمة التقرٌر

 العنف وتصاعد األوضاع تدهور بعد البلدان من كبٌرة مروحة فً للجوء طلبا   بلدهم من بالخروج السورٌون بدأ

 ومن المحقق، الموت من هربا   األمان عن البحث هو للجوئهماألول والرئٌس  السبب أن الثابت سورٌا. ومن فً

 لسورٌٌنل اللجوء، حركة كانت ،السوري. بداٌة   الداخل فً الشعب ٌعٌشها التً المزرٌة اإلنسانٌة األوضاع

 أن إال .والعراق ومصر، واألردن، ولبنان، لسورٌا: تركٌا، المجاورة البلدان إلى الهروب على تقتصر ،عامة  

ٌ   وعدم رقعته، واتساع الصراع، زمن وطول التدهور، منا  مزٌد  اللجوء فكرة تطور إلى أدوا لنهاٌته، أفق نتب

 حٌث إلى امتدت وإنما ،سورٌا من والقرٌبة المحٌطة العربٌة الدول ضمن محصورة تعد فلم السورٌٌن، لدى

 بتفاوت، الصعبة، األوضاع والتعلم. وكانت للعملا  فرص وسٌجدون عدال   أكثر بشكللون سٌعام   بأنهم ٌعتقدون

ا  محفز عامال   استقبالهم، المنطقة فً أخرى دول رفضو المجاورة، البلدان فً السورٌون الالجئون عاشها التً

 اللجوء صفة بمنح األوربٌة الدول قرار األوربً. وجاء االتحاد دول وتحدٌدا   المنطقة خارج اللجوء فً للتفكٌر

ٌ ما  أراضٌها، إلى سورٌا من ٌصل من لكل  أصدرت حٌث) السوٌد مملكة رأسها وعلى اإلسكندنافٌة، الدولوالس

 السورٌٌن لالجئٌن دائمة وإقامة اللجوء صفة بمنحا  قرار ، 2013أٌلول/سبتمر  3فً  السوٌدٌة الهجرة مصلحة

 التفكٌر. لهذا مشجعا  أراضٌها(  ضمن

 أوضاعهم. فمن اختالف حسب اختلفت ،أوربا إلى للوصول نالسورٌو نالالجئو بها سار التً المسالك لكن

 عن أنواع "الفٌز" الممنوحة من أي أو األوربٌة، السفارات عبر الجئ وضعٌة على الحصول منهم استطاع

 الخطرة التهرٌب طرق لسلوك ضطرا ٌستطع لم حظا . ومن األسعد كان وصوله، عند لجوء طلب لٌقدم طرٌقها

 حتى ركابها من المئات بحٌاة وأودت نسانًاإل للسفر تصلح ال قوارب عبر بالبحر السفر منها والتً والمكلفة،

 األوربٌة".   الموت سم  "قواربا علٌها أطلق

 مسعاهم فً األوربٌة. فكانوا الدول إلى للوصول السبل، كل وسلوك الوسائل، كل اتخاذ فً السورٌون ٌتردد ولم

 إلى الشرعٌة غٌر الهجرة طرق أن الدم. وكما وتجار التهرٌب، مافٌات من لالفتراس عرضة هذا المستمٌت

 السورٌة العائالت ٌمدخرات استنزفت بحٌث باألموال ٌمكلفة كذلك كانت األرواح، فً ُمكلفة كانت األوربٌة الدول

 قد التً التكلفة إنها$.  890،865،000  بنحو دراستنا فً قدرناها التً التكلفة طوٌلة. وهً نسنٌ عبر

 عملٌات من أجل تموٌل والمدخرات، الذهب وتسٌٌل المدخرات، استنزاف خالل من السوري المجتمع خسرها

 سورٌا. فً الكثٌرة الحرب خسائر إلى ٌضاف أن ٌفترض ما األوربٌة. وهو الدول إلى الالجئٌن تهرٌب

 التً. تلك الرحالت ذاكرة السورٌٌن طوٌال  فً  الموت"، "قوارب ،بالقوارب الهجرة على األغلب ستبقى قصص

ٌ ما إٌطالٌا إلى لٌبٌا سواحل ومن اإلسكندرٌة سواحل من بكثافة انطلقت  فكانت ،2013ٌونٌو أٌار/ شهر فً والس

 التً التراجٌدٌا عن بعٌدا   الشرعٌة، غٌر والهجرة التهرٌب طرق على نالسورٌو ٌعٌشها أخرى تراجٌدٌا هناك

 سورٌا. فً مستمرة مازالت

ٌ ما  ،المتوسط سواحل فً اإلنقاذ عملٌات بدأت  لكثٌر غرق عملٌات وُسجلت وإٌطالٌا، مالطا شواطئ قبالةوالس

 الذٌن السورٌٌن بحق ُسجلت التً االنتهاكات عداما هذا ولٌبٌا، مصر من إٌطالٌا إلى المتجهة القوارب من

 إلى الترحٌل عملٌات فكانت اللٌبً، السواحل وخفر المصري السواحل خفر نتهاكاتاو ،"الموت امتطوا "قوارب

 األوربٌة. الدول إلى القوارب هذه ستخدامبا مهاجرا   علٌه القبض ٌُلقى من لكلإجبارٌة  سورٌا

 األمر عندما ٌتعلقالمتهافتة كثٌر من الحجج ب رد علٌهٌُ ذا كان سؤال العالم عما فعله للسورٌٌن فً محنتهم وإ

الذٌن ٌتعرضون ألسوأ السورٌٌن، ومن فً حكمهم، فإن السؤال عن الالجئٌن ، الحرب فً آتونبوضعهم 

 لهروبالتً ٌتعرضون لها فً رحلتهم ل ألهوالا عنو، الظروف فً معظم معسكرات لجوئهم فً دول الجوار

 أي جواب. -غالبا  –ال ٌجد ، للٌائس أن ٌسلكها عبر طرق ال ٌمكن إالالحرب من 

ضخامة بداٌة الثورة السورٌة، أصبح من غٌر المقبول قبول " على ن شهرا  وأربعٌالٌوم، مع مرور واحد و

حٌث أصبح من ؛ ، وقلة اهتمام المجتمع الدولً بهمأحوال الالجئٌن السورٌٌن " كمبرر وحٌد لسوءالمأساة

ً  الواضح أن هناك أسباب السورٌة ، ومنها ما له عالقة بضعف، أو غٌاب، المؤسسات ا  أخرى منها ما هو سٌاس
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المختصة. ومن هذه األسباب: تعطٌل كل من روسٌا والصٌن إصدار قرارات عن مجلس األمن تسهل إجراءات 

التً لم ٌعد لها وجود فعلً؛ الخالف بٌن السلطة  ،تحت حجة "سٌادة الدولة السورٌة" ،مساعدة السورٌٌن عموما  

جهاز بدٌل، ٌمتلك الخبرة بٌنما لم ٌنشأ بعد  ،لها أي دورالسورٌة ومعظم دول اللجوء، ما جعل األخٌرة ترفض 

معظمها غاثً، والتً ٌعمل فً نجٌؤز ذات الطابع اإلة مؤسسات اإلغلب لدى "حكومة المعارضة"؛ والجدٌة

ضعف  هات المانحة والالجئٌن؛أشخاص غٌر اختصاصٌٌن ٌنصب اهتمامهم على القٌام بدور الوسٌط بٌن الج

الذي  1949( للعام 4) 319رقم القرار ، ومنها الدولٌة ارات والقوانٌنالقرالمعارضٌن السورٌٌن بخبرة 

، والنظام األساسً لمفوضٌة األمم المتحدة لشؤون لمفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن""ابموجبه تأسست 

( المؤرخ فً 5-)د 428الالجئٌن الذي اعتمدته الجمعٌة العامة لألمم المتحدة بموجب قرارها رقم 

غٌاب المؤسسات عن  وهذا ناتج،(2)المؤسسات الدولٌة المعنٌة بالالجئٌنب وضعف معرفتهم ،(1)14/12/1950

 ،الالجئٌن السورٌٌن وحماٌة حٌاتهمالمتخصصة القادرة على التواصل مع هذه المؤسسات لتحسٌن شروط حٌاة 

 والتً ٌحصلون عبر بعضها على الحماٌة األممٌة.

الذٌن عادوا لتكبد معاناة لجوء  ،أن الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن السورٌٌنالرغم من ٌبقى أن نسجل مالحظة: على 

جعلتنا نفصل التقرٌر اإلحصائً الخاص  ا  هناك أسباب، إال أن (3)هم جزء ال ٌتجزأ من الالجئٌن السورٌٌنجدٌد، 

غوث كونهم ٌتبعون إلى وصاٌة "وكالة  :وهً ؛السورٌٌن ونصدره بشكل مستقل بهم عن عموم الالجئٌن

لبنان(،  )الضفة الغربٌة، قطاع غزة، األردن، سورٌا، فً مناطق عملها UN”(4)”وتشغٌل الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن

ٌجري التعاون  بٌنما ٌكونون تحت وصاٌة مفوضٌة األمم المتحدة لشؤون الالجئٌن خارج هذه المناطق، وغالبا  

لخصوصٌة حقهم الوطنً بالعودة إلى دٌارهم التً أخرجوا منها فً  نظرا  ؛ وبٌن الوكالتٌن الدولٌتٌن بخصوصهم

 ذلك إجرائٌا   كل ما عدافً وإن كانوا  .لفلسطٌنٌة"عبر "منظمة التحرٌر ا سٌاسٌا   ممثلٌنكونهم و؛ (5)فلسطٌن

للسورٌٌن.  إلى حد بعٌد نمساوٌوبانتمائهم لسورٌا، ، )وإن أحٌانا عبر االلتفاف على القوانٌن بأسالٌب قانونٌة(

ٌدٌكم، هو خطوة لدٌنا كل األسباب لمعرفة أنها بحاجة إلى مزٌد من أكما نشٌر إلى أن التقرٌر األول الذي بٌن 

التطوٌر والتدقٌق، ولهذا الهدف نمد ٌدنا لكل الجهات المهتمة بموضوع التقرٌر لتطوٌره، واستكمال الجوانب 

ة لالجئٌن دٌجدة ط، وخرٌالسورٌٌنخرٌطة سكانٌة لالجئٌن  الناقصة فٌه، خدمة للالجئٌن، وضمن طموحنا لرسم

  ن.نٌٌٌطالفلس

 

 

 

                                                                 
 -Office of the UN High Commissioner for Refugeesالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن ) (1)

(UNHCR ٌمكن االطالع على النظام الداخلً للمفوضٌة هنا .-http://www.unhcr
arabic.org/pages/4be7cc27237.html 

 

من أبرزها: المفوضٌة العلٌا لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن؛ صندوق األمم المتحدة للطفولة )الٌونٌسٌف(؛ اللجنة الدولٌة للصلٌب  ( 2)
 بال حدود.األحمر؛ أطباء 

( ٌمكن العودة لكتاب "الالجئون الفلسطٌنٌون فً المحنة السورٌة" للباحثٌن ٌوسف زٌدان وٌوسف فخر الدٌن، الصادر عن مركز 3)

دراسات الجمهورٌة الدٌمقراطٌة، لالطالع على أوضاع الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً سورٌا حتى فترة إصدار الكتاب: 
http://goo.gl/wM2dZ0 

  

لتقدٌم  1948( أسست األمم المتحدة منظمة تسمى "هٌئة األمم المتحدة إلغاثة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن" فً نوفمبر/تشرٌن الثانً 4)
حدة المعونة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن وتنسٌق الخدمات التً تقدم لهم من طرف المنظمات غٌر الحكومٌة وبعض منظمات األمم المت

( ، تأسست وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغٌل 302وبموجب قرار الجمعٌة العامة رقم ) 1949دٌسمبر/ كانون أول  8األخرى. وفً 

الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن )األونروا( لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة، على أن تجدد والٌتها كل ثالث سنوات لغاٌة إٌجاد حل عادل للقضٌة 
ان الفلسطٌنٌة. ومقرها  .الرئٌسً فً فٌٌنا وعم 

 

( ٌمكن لمعرفة المزٌد االطالع على تقرٌر "األمم المتحدة والالجئٌن الفلسطٌنٌٌن"، الصادر عن الوكالتٌن: 5)
http://www.unrwa.org/userfiles/2010030116821.pdf 

  

http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27237.html
http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27237.html
http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27237.html
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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 الحدود الزمانٌة للتقرٌر

. 2014عام وشهر تموز/ٌولٌو  2011عام  الواقعة بٌن خالل الفترة ضمن هذا التقرٌر ألرقام الواردةاتم جمع 

بار عتاال . كما ٌأخذ بعٌنهذه األرقامالتً طرأت على  ،و التغٌٌرات ،عتبار التبدالتبعٌن اال التقرٌر وٌأخذ 

 .هٌن ضمن حدودجئبالنسبة لتسجٌل الال المنهجٌات اإلحصائٌة لكل بلد

ٌولٌو من /ر تموزوحتى شه 2011من عام  ن السورٌٌن،هذا التقرٌر ٌرصد أعداد الالجئٌ نإقول: ٌمكننا ال لذلك

 .2014ي حتى النصف األول من العام أ ،2014العام 

 

 المنهجٌة العلمٌة للتقرٌر

الل والمنهج االستقرائً من خ ،الواردة ضمنهلبٌانات اهج الوصفً التحلٌلً لإلحصائٌات وٌتبنى التقرٌر المن

منهج و ،حصائٌةالمركزٌة اإلالمكاتب وائر الهجرة والمواقع الرسمٌة لدالبحث ضمن المصادر العلمٌة و

 المالحظة الشخصٌة.

 

 فرضٌات التقرٌر

ٌُعا  :2014ٌٌن حتى النصف األول من عام جئٌن السورلجها التقرٌر اإلحصائً الخاص بالالالفرضٌات التً 

 الفرضٌة األولى:

العملٌات القتالٌة زٌادة وتٌرة مرتبط بتصاعد العنف و ،السورٌٌن ضمن الدول األوربٌة الالجئٌنإن زٌادة أعداد 

 فً سورٌا.

 :الفرضٌة الثانٌة

 عن ممٌزات اللجوء فٌها. مرتبط بما ٌتم تداوله ،ل اللجوءالالجئٌن لدو اختٌار

  :الفرضٌة الثالثة

ال ٌؤثر على أعداد تدفق  ،شخص واحد إلى أحد دول االتحاد األوربًن زٌادة أسعار تكلفة تموٌل هجرة إ

رتفاع تكالٌف على الرغم من ا ،بل هً بازدٌاد مطرد ،)دولة 28الالجئٌن السورٌٌن إلى دول االتحاد األوربً )

 نظامٌة.الغٌر الهجرة وطرق التهرٌب 
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لدول إلى ا 2014أعداد الالجئٌن السورٌٌن الذٌن تقدموا بطلبات اللجوء خالل النصف األول من عام 
 44الصناعٌة الـ 

 ،قارة األوربٌة واالتحاد األوربًالبات لجوء إلى لٌوضح أعداد من تقدم بط ،(1رقم ) (6)التالً الجدول

حسب المفوضٌة  ،الٌابانو ،كورٌا الجنوبٌةو ،ونٌوزٌالندا ،أسترالٌاو ،وكندا ،األمرٌكٌةوالٌات المتحدة الو

 :UNHCRالسامٌة لشؤون الالجئٌن 

أو غٌر جاهزة من مصادرها  ،أو غٌر متوفرة ،تشٌر إلى أن البٌانات إما مفقودة الخانة الفارغة :مالحظة

 غٌر متوفرة من المصدر. شهر أٌارعلما أن بٌانات  ،األولٌة

 الدولة كانون الثانً شباط أذار نٌسان حزٌران (7)اإلجمالً

 النمسا 357 297 294 321  1269

 (8)بلجٌكا 95 68 90 86 62 401

 بلغارٌا 660 423 220 143 259 1705

 كرواتٌا  9 6 7  26

 قبرص 79 59 72 104  314

24   12 5 5 
 (9)جمهورٌة

 التشٌك

 الدنمارك 161 141 186 205  693

 فنلندا 16 12 15 8 7 58

 (10)فرنسا 155 224 393 222 224 1218

 ألمانٌا 1637 1757 1677 1676 2421 9168

 الٌونان 57 42    99

 هنغارٌا 289 216 110 165 120 900

 إٌرلندا 5     

 إٌطالٌا 49 35 84   168

 مالطا 30 15 18 15 18 96

91 21 34   34 
الجبل 

 األسود

 هولندا 525 393 469 698  2085

 النروٌج 119 73 99 93  384

 بولندا 14 10 11   38

 رومانٌا 51 92 57 34 32 266

 صربٌا 540 233 183 271 346 1573

 (1الجدول رقم )

 

                                                                 
تم تجمٌع هذه البٌانات، باالعتماد على اإلحصائٌات الشهرٌة، الصادرة عن المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن  ( المصدر: 6)

UNHCR الرابط التالً على اإلحصائٌة بشكل كامل، ٌمكنك االطالع على 27-06-2014، هذه اإلحصائٌة منشورة بتارٌخ: 
-http://www.unhcr.org/cgi

bin/texis/vtx/search?page=&comid=46f77fba4&cid=49aea93a7d&keywords=statistics 

 
ً البٌانات الشهرٌة ا7) ً تنشرها البلدان بشكل سنوي، وذلك بسبب أن هناك ة، قد تختلف عن البٌانات ولمنشور( إجمال األرقام الت

 .Retroactive changesتغٌٌرات فً األثر الرجعً لألرقام، باإلنكلٌزٌة: 

 المكررة.تشمل األطفال المرافقٌن لألسر، وتحذف الطلبات ( بالنسبة لألرقام الخاصة ببلجٌكا: 8)
 جمهورٌة التشٌك: ال تحصً أعداد الطلبات المكررة للجوء. (9 )
 طلبات األوالد القصر. ( بالنسبة لمنهجٌة الفرنسٌٌن فً إحصاء طالبً اللجوء: فإنهم ٌقومون بإدراج10)

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/search?page=&comid=46f77fba4&cid=49aea93a7d&keywords=statistics
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/search?page=&comid=46f77fba4&cid=49aea93a7d&keywords=statistics
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 الدولة كانون الثانً شباط أذار نٌسان حزٌران اإلجمالً

31 22    7 
 كوسوفو

 

 سلوفٌنٌا 5   11 15 38

 إسبانٌا 41 93 96 76 74 380

 السوٌد 1570 1560 1714 1750 2224 8818

 (11)سوٌسرا 409 395 373 409 359 1945

 مقدونٌا 11 44 31 67 29 182

 (12)تركٌا 161 514 692 533 360 2260

 المملكة المتحدة 155 137 164 128  584

 كندا 54 36 41 21  152

634 112 141 138 104 139 
(13)USA (DHS) 

 

44   7 22 15 
(14)USA (EOIR) 

 

 / نٌوزٌالندا (15)سترالٌاأ 12     13

 نٌوزالندا      6

 / كورٌا (16)الٌابان 17 20 13 26  76

 دولة 28االتحاد األوربً  5963 5598 5702 5661 5475 28399

 دولة 38قارة أوربا  7237 6857 7083 7068 6590 34835

830 112 162 186 162 208 
كندا / الوالٌات المتحدة 

 األمرٌكٌة

35760 6702 7260 7283 7040 7475 
دولة  44إجمالً األعداد ضمن 

 صناعٌة

 من الصفحة السابقة ،( 1تابع الجدول رقم )

 

 

 

 

                                                                 
 المكررة.سوٌسرا: تحذف الطلبات  ( منهجٌة تسجٌل طلبات اللجوء المقدمة ضمن11)

بالنسبة لألرقام الواردة ضمن اإلحصائٌة التركٌة: تشمل أرقام طالبً اللجوء المسجلٌن لدى المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن  (12)
UNHCR  نظام الحماٌة المؤقتة التً ضمن الجئ سوري ُمسجل  790,000نحو  30-06-2014فً تارٌخ فقط. فبٌنما كان هناك

ُ  فوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن إاللدى الم لم ٌسجل منهمتغطٌها الحكومة التركٌة  حٌلت العدد الوارد فً الجدول أعاله وهم الذٌن أ

 بحاجة لمزٌد من الحماٌة الدولٌة.إلٌها كونهم طلباتهم 
 لوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.ل: تم تسجٌلها من قبل وزارة األمن الداخلً USA(DHS)( األرقام المسجلة ضمن الخانة 13)
ً تعتمد على أعداد األشخاص.USA(EOIR)م المسجلة ضمن خانة ( األرقا14)  : تم تسجٌلها من قبل المكتب التنفٌذي للهجرة وه

كانت هناك تغٌٌرات على المنهجٌة  2013تموز  1: من لٌا بتسجٌل الالجئٌن ضمن أراضٌها( مالحظة حول منهجٌة استرا15)
الوقت فمنذ ذلك عن طرٌق القوارب،  أسترالٌاطالبً اللجوء الذٌن وصلوا إلى فً إحصاء عدد  أسترالٌاالرسمٌة التً تستخدمها حكومة 

تُسجل  أسترالٌاكانت  أما قبلها فقدبحاجة للحماٌة، هم ضمن قائمة األشخاص الذٌن  أسترالٌاصبحت تسجل كل من ٌصل بالقوارب إلى أ

ال تشمل األشخاص . واألرقام الواردة فً الجدول القوارب حالما ٌتم عرضهم على إجراءات اللجوء بواسطة إلٌها الواصلٌن األشخاص
 الذٌن قد وصلوا استرالٌا بالقوارب وتم ترحٌلهم إلى بلدان أخرى لطلب اللجوء.

ً من توقعات المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن 16)  .UNHCR( إحصائٌة الٌابان: وه
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 :44ة ٌوضح أعداد الالجئٌن السورٌٌن ضمن الدول الصناعٌ - (1الشكل التالً رقم )

 

 (1الشكل رقم )

 44الدول الصناعٌة  فً إجمالً أعداد الالجئٌن السورٌٌن الذٌن تقدموا بطلبات اللجوءٌوضج الجدول التالً 

 : (2لتالً رقم )الشكل ا ،2014خالل النصف األول من عام 

 

 

 (2الشكل رقم )

 35،760تقرٌبا   هم 44ضمن الدول الصناعٌة الـ  أن إجمالً أعداد الالجئٌن السورٌٌن سبق نالحظ مما

 لألسباب التالٌة: ،إال أننا نتحفظ على هذه اإلحصائٌة ،ا  شخص

بسبب إهمال بعض الدول التسجٌل اإلحصائً  ،غٌر متوفرة من مصادرها اإلحصائٌة. وجود قٌم مفقودة أو 1

ف إحصاء الالجئٌن ضمن حدود رتفاع تكالٌالو ،ضعف أجهزتها اإلحصائٌةنتٌجة و أ ،لالجئٌن ضمن أراضٌها

 .لهمسجٌل اإلحصائً مما ٌدفعها إلى إهمال الت ،الدول
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جلت  :UNHCRمانٌة إلحصائٌة المفوضٌة السامٌة . الحدود الز2 ٌن السورٌٌن من شهر الالجئالمفوضٌة س 

 نقومس لذا  .ٌن بالنسبة لشهر أٌارو لم ُتسجل أعداد الالجئ ،و حتى شهر حزٌران 2014نً من عام كانون الثا

تهتم فقط بالرغم من أنها  ،Eurostatة المعلومات اإلحصائٌة لالتحاد األوربً ستعراض إحصائٌات شبكبا

ٌن ضمن الوالٌات اء الالجئحصو تستثنً إ دولة 28 بإحصاء الالجئٌن السورٌٌن ضمن حدود الدول األوربٌة 

 سٌا.آو ،وقارة أوقٌانوسٌا ،وكندا ،المتحدة األمرٌكٌة

 

 

 

 

 

 2014خالل النصف األول من عام  االتحاد األوربًجئٌن السورٌٌن ضمن إحصائٌة الال

 

ٌة خالل النصف األول من عام ٌوضح أعداد الالجئٌن السورٌٌن ضمن الدول األورب ،(2رقم ) ،الجدول التالً

2014:  

 الدولة
كانون 
 الثانً

 اإلجمالً تموز حزٌران أٌار نٌسان أذار شباط

European 

Union (28 
countries) 

5 795 5 470 5 510 5 610 7 725 6 870 3 505 40 485 

European 
Union (27 

countries) 
5 790 5 460 5 505 5 605 7 710 6 865 3 505 40 440 

Belgium 165 115 135 125 170 85 : 795 

Bulgaria 665 425 235 145 265 365 : 2 100 

Czech 
Republic 

5 5 10 5 5 : : 30 

Denmark 185 160 195 195 275 430 : 1 440 

Germany 

(until 1990 
former 

territory of 
the FRG) 

1 735 1 865 1 785 1 800 2 540 2 715 : 12 440 

Estonia 0 0 0 5 0 0 : 5 

Ireland 5 5 0 0 0 : : 10 

Greece 55 40 60 65 40 : : 260 

Spain 40 95 95 75 75 130 : 510 

France 130 200 190 210 195 : : 925 

Croatia 5 10 5 5 5 15 : 45 
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Italy 50 35 85 35 50 : : 255 

Cyprus 80 60 75 105 70 : : 390 

Latvia 0 0 5 0 0 : : 5 

Lithuania 5 0 0 0 0 : : 5 

Luxembourg 5 0 5 5 10 : : 25 

Hungary 295 220 120 170 130 : : 935 

Malta 30 15 20 15 20 : : 100 

Netherlands 525 400 485 710 690 900 : 3 710 

Austria : : : : : : : 0 

Poland 15 10 10 5 5 10 10 65 

Portugal 0 0 0 0 0 0 : 0 

Romania 50 90 55 35 30 : : 260 

Slovenia 5 5 5 10 15 10 5 55 

Slovakia 0 0 25 0 0 0 : 25 

Finland 15 10 15 10 5 5 : 60 

 

 الدولة
كانون 
 الثانً

 اإلجمالً تموز أٌار حزٌران نٌسان أذار شباط

Sweden 1 575 1 560 1 720 1 755 2 225 2 975 3 490 15 300 

United 

Kingdom 
155 140 165 130 135 : : 725 

Iceland 0 0 0 : : : : 0 

Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 : 0 

Norway 120 75 100 95 140 190 175 895 

Switzerland 410 405 375 415 365 275 230 2 475 

Total 6 325 5 950 5 985 6 120 7 370 8 190 3 915 43 855 

 

 من الصفحة السابقة ،( 2تابع الجدول رقم )

 43،855 ٌبلغ نحو (دولة 28)السورٌٌن ضمن االتحاد األوربً الالجئٌن  عددن أ (2من الجدول رقم )نالحظ 

وذلك باالعتماد على شبكة معلومات االتحاد األوربً اإلحصائٌة  ،2014خالل النصف األول من عام  ا  شخص

"Eurostat" على هذا التقرٌر سوف ٌعتمد  من ثمةو ،2014شهر تموز من عام حتى ثانً ومن شهر كانون ال

األوربً  االتحادعلى إحصائٌة شبكة معلومات  (دولة 28)ٌٌن ضمن االتحاد األوربً السورأعداد الالجئٌن 

بسبب أن الرقم الموجود ضمن إحصائٌة  ،2014خالل النصف األول من عام  "Eurostat"اإلحصائٌة 

والرقم بالنسبة  ،أو غٌر متوفرة ،وي على قٌم مفقودةٌحت (ولةد 28)المفوضٌة السامٌة بالنسبة لالتحاد األوربً 

الموجود ضمن إحصائٌات شبكة معلومات االتحاد  (دولة 28)ألعداد الالجئٌن السورٌٌن ضمن االتحاد األوربً 

 أكثر دقة." بتقدٌرنا Eurostat"األوربً 

 

بالنسبة  "UNHCR"ٌوضح تعدٌل إحصائٌة المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن  –( 3الجدول التالً رقم )

 :44الـ رٌٌن ضمن الدول الصناعٌة ألعداد الالجئٌن السو

 

 األعداد الفترة الزمنٌة البٌان
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ٌن السورٌٌن ضمن أعداد الالجئ
 UNHCR دولة صناعٌة 44

 35،760 2014النصف األول من عام 

ٌُطرح( أعداد الالجئٌن  (

السورٌٌن ضمن االتحاد 
 UNHCRدولة  24األوربً 

 28،399 2014عام  النصف األول من

ٌُضاف( أعداد الالجئ ٌن )
السورٌٌن ضمن االتحاد 

 UNHCRدولة  24األوربً 
 43،855 2014النصف األول من عام 

إجمالً أعداد الالجئٌن 

 بعد التعدٌل ،السورٌٌن
 51،216 2014النصف األول من عام 

 (3الجدول رقم )

 

 

 

 

 2013عام خالل ال 44الـ  الجئٌن السورٌٌن ضمن الدول الصناعٌةإحصائٌة ال

 ،الٌات المتحدة األمرٌكٌةوالو ،ن السورٌٌن ضمن الدول األوربٌةالالجئٌ ٌوضح أعداد –( 4الجدول التالً رقم )

بحسب إحصائٌة المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن  والٌابان ،كورٌا الجنوبٌةو ،ونٌوزٌالندا ،سترالٌاأو ،كنداو

"UNHCR" : 

 

                                                                 
غٌر متوفرة أو أن قٌمتها صفر، أو أنها غٌر جاهزة  ،تاإلحصائٌاتُشٌر إلى أن البٌانات أو األرقام أو ’( : ’---)’’( عالمة داش 17)

 من مصادرها األولٌة.

 الدولة األعداد

 النمسا 982

 لبانٌاأ 8

 بلجٌكا 266

 البوسنة و الهرسك 12

 بلغارٌا 2439

 كرواتٌا 44

 قبرص 186

 جمهورٌة التشٌك 22

 الدنمارك 609

 إستونٌا 10

 فنلندا 54

 فرنسا 435

 ألمانٌا 4097

 الٌونان 121

 هنغارٌا 309

 (17)أٌسلندا ---

 إٌرلندا ----
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 (4الجدول رقم )

 

 

 

 الدولة األعداد

 كوسوفو --------

 سلوفاكٌا 9

 سلوفٌنٌا -------

 إسبانٌا 181

 السوٌد 6759

 سوٌسرا 1062

 مقودنٌا 30

 (19)تركٌا 57

 المملكة المتحدة 524

 كندا 169

397 
USA (DHS)(20) 

USA (EOIR) 

 (21)الٌابان 9

 سترالٌا أ 25

 نٌوزالندا 7

 كورٌا 85

 من الصفحة السابقة  –(4) تابع الجدول رقم

 

                                                                 
18

Serbia (and Kosovo: S/RES/1244 (1999)) 

اللجوء المسجلٌن لدى المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن  بالنسبة لألرقام الواردة ضمن اإلحصائٌة التركٌة: تشمل أرقام طالبً (19)
UNHCR  ضمن الجئ سوري ُمسجل  790,000نحو  30-06-2014فً تارٌخ فقط. فبٌنما كان هناك ً نظام الحماٌة المؤقتة الت

ُ  العدد الوارد فً الجدول فوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن إاللم ٌسجل منهم لدى المتغطٌها الحكومة التركٌة  حٌلت أعاله وهم الذٌن أ

 بحاجة لمزٌد من الحماٌة الدولٌة.إلٌها كونهم طلباتهم 
 
(  بالنسبة إلحصائٌة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة: هناك منهجان إحصائٌان لتسجٌل طالبً اللجوء، األول: منهجٌة وزارة األمن 20)

، والتً تعتمد فً إحصاء أعداد USA(EOIR)المكتب التنفٌذي للهجرة والمنهجٌة الثانٌة: هً منهجٌة ؛ USA(DHS)الداخلً 
 األشخاص، ولكن على أي حال فإن األرقام الواردة ضمن هذا الجدول، هً جمع ألرقام المنهجٌتٌن.

 . UNHCR( إحصائٌة الٌابان: بحسب توقعات المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن 21)

 إٌطالٌا 165

 التفٌا -----

 الكسمبورغ -------

 مالطا 67

 الجبل األسود 139

 هولندا 1183

 النروٌج 298

 بولندا 45

 البرتغال 77

 رومانٌا 215

 18صربٌا 585
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وباقً دول  ،44الـ ضمن الدول الصناعٌة ٌوضح أعداد الالجئٌن السورٌٌن  –( 3لشكل التالً رقم )ا -

 :العالم

 (3الشكل رقم )

خالل العام  44 الـ أن أعداد من تقدم بطلبات اللجوء ضمن الدول الصناعٌة (4نالحظ من الجدول السابق رقم )

، تقرٌبا   ا  شخص UNHCR":  56،351""إحصائٌة المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن ، استنادا  إلى 2013

، استنادا إلى 2013( خالل العام دولة 28)أعداد الالجئٌن السورٌٌن ضمن االتحاد األوربً وأن 

"Eurostat" :50،435 ا  شخص. 

 

للالجئٌن السورٌٌن ضمن الدول  "UNHCR"المفوضٌة السامٌة  أعدادٌوضح تعدٌل  –( 5الجدول التالً رقم )

 : "Eurostat"من خالل أرقام شبكة معلومات االتحاد األوربً  2013دولة خالل العام  44الصناعٌة الـ 

 األعداد الفترة الزمنٌة البٌان

أعداد الالجئٌن السورٌٌن ضمن 
 UNHCRدولة صناعٌة  44

 56،351 2013عام 

ٌُطرح( أعداد الالجئٌن  (

السورٌٌن ضمن االتحاد 
 UNHCRدولة  24األوربً 

 48،926 2013عام 

ٌُضاف( أعداد الالجئٌن  (
السورٌٌن ضمن االتحاد 

 UNHCRدولة  24األوربً 
 50،435 2013عام 

إجمالً أعداد الالجئٌن 

 بعد التعدٌل ،السورٌٌن
 57،860 2013عام 

 (5الجدول رقم )

 

 

 2012خالل عام  44الـ أعداد الالجئٌن السورٌٌن فً الدول الصناعٌة 
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 ،ت المتحدة األمرٌكٌةوالوالٌا ،أعداد الالجئٌن السورٌٌن ضمن القارة األوربٌةٌوضح  –( 6الجدول التالً رقم )

 :كورٌا الجنوبٌةو ،الٌابانو ،نٌوزٌالنداو ،سترالٌاأو ،كنداو

 األعداد الفترة الزمنٌة الدولة

 25،675 2012 دولة 38القارة األوربٌة 

 1040 2012 كنداالوالٌات المتحدة و

 1289 2012 المملكة المتحدة

 154 2012 نٌوزٌالنداسترالٌا وأ

 172 2012 كورٌا الجنوبٌةالٌابان و

 4401 2012 تركٌا

 32،731 2012 اإلجمالً

 (6الجدول رقم )

 

 

 

 :الدول بحسب 2012دولة خالل عام  44الالجئٌن السورٌٌن فً الدول الصناعٌة  ،(4الشكل التالً رقم )

 

 (4الشكل رقم )

ً الدول الصناعٌة   2011خالل عام  44الـ أعداد الالجئٌن السورٌٌن ف

 ،ت المتحدة األمرٌكٌةالوالٌاو ،ٌوضح أعداد الالجئٌن السورٌٌن ضمن القارة األوربٌة –( 7الجدول التالً رقم )

 :وكورٌا الجنوبٌة ،الٌابانو ،نٌوزٌالنداو ،سترالٌاأو ،كنداو

 األعداد الفترة الزمنٌة الدولة

 9،240 2011 دولة 38القارة األوربٌة 

 438 2011 الوالٌات المتحدة و كندا

 508 2011 المملكة المتحدة

 93 2011 سترالٌا و نٌوزٌالنداأ

 ------ 2011 الٌابان و كورٌا الجنوبٌة
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 188 2011 تركٌا

 10،467 2011 اإلجمالً

 (7الجدول رقم )

 :2013خالل العام  ،بحسب الدول ،ٌوضح هذه األعداد ،(5الشكل التالً رقم )

 

 (5رقم ) الشكل

 كندات المتحدة األمرٌكٌة والوالٌاواألوربٌة ألعداد اإلجمالٌة لالجئٌن السورٌٌن ضمن القارة ا
 2014حتى شهر تموز و 2011من عام  الٌابانو سترالٌا ونٌوزٌالندا وكورٌا الجنوبٌةأو

قارن بٌن تقدٌر  ،44ضمن الدول الصناعٌة الـ  عداد الالجئٌن السورٌٌنٌُلخص أ –( 8الجدول التالً رقم ) - ٌُ و 

 :"UNHCR"وأعداد الالجئٌن السورٌٌن اإلجمالً بحسب تقدٌر  اإلجمالًٌن ٌالدراسة ألعداد الالجئٌن السور

 

 المالحظات األعداد السنة

المعدل  UNHCRرقم  51،261 2014 –ألول االنصف 
 Eurostatبإحصائٌة 

المعدل  UNHCRرقم  57،860 2013
 Eurostatبإحصائٌة 

تم تجمٌع هذا الرقم من خالل  32،731 2012
UNHCR + Eurostat 

تم تجمٌع هذا الرقم من خالل  10،467 2011
UNHCR + Eurostat 

أدق من  ،هذا الرقم تقرٌباً  152،319 بحسب تقدٌر الدراسة اإلجمالً

 UNHCRإحصائٌة 

ً بحسب تقدٌر  اإلجمال

UNHCR 

)ناتج جمع األعداد من عام  105،425

النصف األول  – 2011
2014) 

 قٌمة الفرق بٌن تقدٌر الدراسة
 UNHCRوتقدٌر 

)ناتج طرح األعداد المقدرة  46،894
ضمن الدراسة و بٌن تقدٌرات 

UNHCR) 

 (8الجدول رقم )
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 ً  "Spss"اختبار الفرضٌات باستخدام البرنامج اإلحصائ

مرتبط بتصاعد العنف وزٌادة وتٌرة  ،السورٌٌن ضمن الدول األوربٌة الالجئٌنإن زٌادة أعداد  :ولىالفرضٌة األ

 العملٌات القتالٌة فً سورٌا.

 ،فً العالم 44ٌوضح تطور أعداد طالبً اللجوء السورٌٌن ضمن الدول الصناعٌة الـ  –( 6الشكل التالً رقم )

 :على أساس ربعًو ،2014النصف األول من عام  وحتى 2011من عام 

 

 (6الشكل رقم )

 ٌلً : مامن الشكل السابق نالحظ 

الربع األول من عام و 2011ة بٌن الربع األول من عام ثابتو ةمستقر عداد طالبً اللجوء السورٌٌن بقٌتن أإ

فً  ا  شخص 2834و ،2011فً الربع األول من عام شخص  1400 بٌنما حٌث تراوحت األعداد  ،2012

إلى أنه لٌست هناك  أعداد طالبً اللجوء فً هذه الفترة ٌُعزى سبب استقرارو ،2012الربع األول من العام 

ذه الفترة ولكنها مع هذا كان هناك حاالت لجوء خالل هو ،أحداث قوٌة تدفع بالسورٌٌن إلى طلب اللجوء

العنف  ازدٌادو ،أن اتساع دائرة الحرب إال .حٌنها المضطربة شخاص المقٌمٌن ضمن المناطقاقتصرت على األ

خالل الربع الثانً نالحظ ذلك و ،دفعت السورٌٌن إلى طلب اللجوء بأعداد أكبر ،من سورٌا فً مناطق متفرقة

 حتى ،لكن لٌس بشكل مطرد، وزدٌادحٌث بدأت طلبات اللجوء باال ،من بداٌة شهر نٌسان ،2012من عام 

 .2013الربع الثانً من عام 

ً نالحظ أ  :وذلك بسبب ،اللجوء الجماعٌةبداٌة لموجات كان  2013أن الشهر السادس من عام  ٌضا

خصوصا  من و ،الهجرة غٌر الشرعٌةالسورٌٌن من خالل طرق التهرٌب و مام طالبً اللجوءفتح طرق جدٌدة أ

مام السورٌٌن فً دول االتحاد فتح باب اللجوء أ مع وترافق هذا اللجوء الجماعً ،لٌبٌا والٌونانمصر و

ا طلبو حظ أن أكبر عدد من السورٌٌنحٌث نال ،طلب اللجوء شخاص بالهجرة وا  لألمما شكل دافع ،األوربً

ا  مطرد ا  عداد ازدٌاداألفازدادت  ،2014حتى الربع األول من عام و 2013عام اللجوء خالل الربع الرابع من 

عداد خالل هذه تراوحت األ، و2014كانون الثانً من عام /ولحتى الشهر األو ،2013من الشهر السادس لعام 

 .ا  سورٌ ا  الجئ 21798 و 15685بٌن ما  ،2014وحتى شهر كانون الثانً/ ،2013ٌار/من شهر أ ،الفترة

وبداٌة اللجوء ضمن الموجات الجماعٌة إلى الدول  ،بشكل مطرد ،ورٌنفإن تطور أعداد الالجئٌن الس بالتالًو

 ،2012حٌث أن الربع الثانً من عام  ،سورٌا فًمرتبط بتسلسل األحداث  ،األوربٌة وباقً الدول الصناعٌة

نحو  بعالقة ذات اتجاه واحدهذا انعكس و ،ضمن المناطق المتفرقة من سورٌا ،ٌؤرخ لبداٌة تصاعد العنف

 عداد طلبات اللجوء المقدمة ضمن الدول األوربٌة وباقً الدول الصناعٌة.التصاعد فً أ
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 .عن ممٌزات اللجوء فٌهامرتبط بما ٌتم تداوله  ختٌار الالجئٌن لدول اللجوءا إنالفرضٌة الثانٌة: 

 ،2011 لألعوامٌوضح مقارنة ألعداد الالجئٌن السورٌٌن ضمن الدول األوربٌة  –( 7الشكل التالً رقم )

 :2014النصف األول من عام  ،2013 ،2012

 

 

 

 

 

 (7الشكل رقم )

 ٌلً: من الشكل السابق نالحظ ما

مانٌا بلدٌن هما أل فً كانت ترتفع بشكل مطردطلبات اللجوء المقدمة من السورٌٌن ضمن مختلف الدول األوربٌة 

حتى النصف األول و 2011بشكل كثٌف من عام طلبات اللجوء  ا تتلقٌانظلت تٌنالدول حٌث أن هاتٌن ،السوٌدو

 نذكر منها: ،وٌعود ذلك لعدة أسباب ،2014من عام 

بشرح مٌزات  قاموا ،أقرباءٌعود إلى وجود عائالت و ،لمانٌا والسوٌدزٌادة أعداد الطلبات ضمن أ . إن1

 .ورغبة من هذه العائالت بلم شمل عائالتهم ضمن الدولة األوربٌة الواحدة ،اللجوء ألقربائهم من الوافدٌن الجدد

بسبب سٌاسة التسهٌالت والممٌزات المغرٌة  ،حتاللها المرتبة األولى ضمن دول اللجوء: ا.بالنسبة للسوٌد2

وهً سٌاسات ال  ،الندماج ضمن المجتمع السوٌديامن خالل سٌاسات التمكٌن و ،التً تتبناها تجاه الالجئٌن

و ال ٌتطلب أي شرط أ ،ن الحصول على الجنسٌة السوٌدٌةكما أ ،الدول األوربٌة األخرى مثٌل ضمن اٌوجد له

كما أن مدة الحصول  ،النروٌجو الدنماركو النمساو هولنداو ألمانٌا ما هو الحال فًأو أي امتحان لغوي ك ،قٌد

 سنوات. 5ى الجنسٌة ال تتجاوز عل

ومع معرفتنا بتغٌٌر إجراءات اللجوء )تعقٌدها( ألسباب  ،هً دولة اللجوء الشعبٌة أن السوٌد وبالتالً ٌمكن القول

ها ٌلإبقٌة الدول التً ٌتوجه تراجع هذه األفضلٌة إن بقٌت اإلجراءات على حالها فً  سٌاسٌة داخلٌة نتوقع

 الالجئون السورٌون.

مانٌا أن مٌزات اللجوء ضمن أللمانٌا بسبب ها أن المرتبة الثانٌة احتلتإ :لنسبة لطلبات اللجوء ضمن ألمانٌا. با3

ن أ ٌضا  إال أننا نالحظ أ .الحماٌة اإلنسانٌةوالحقوق و ٌةوهناك تسهٌالت لالجئٌن السورٌن فً الرعا ،أٌضا  جٌدة 

فالسورٌون الواصلون إلى إٌطالٌا بالطرق  .تفاقٌة دبلنهو السبب المرتبط باو ،لمانٌاللجوء إلى أ خرآ ا  هناك سبب

والذٌن  -نظرا  لكون إٌطالٌا هً بوابة التهرٌب والهجرة غٌر الشرعٌة إلى باقً الدول األوربٌة-غٌر الشرعٌة 

ولن  ،للجوء إلى المانٌااسٌتخذون قرار  إعطاء بصمات األصابع فً إٌطالٌاأجبرتهم السلطات اإلٌطالٌة على 

 تلكعلى الرجوع إلى  ،ٌن لهم بصمات فً دول أوربٌة أخرىتجبر الالجئٌن الذ التً لسوٌدا ٌكملوا طرٌقهم إلى

لالجئ بصمات فً دول أوربٌة  التً تقبل طلبات اللجوء حتى لو كان هناك ،مانٌاعلى العكس من أل، الدول

 الجئٌن والمهاجرٌن غٌر الشرعٌٌن.للمانٌا أ فًالمٌزات ٌدخل هذا ضمن التسهٌالت وو ،أخرى
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ال ٌؤثر على  احد إلى أحد دول االتحاد األوربًن زٌادة أسعار تكلفة تموٌل هجرة شخص وإ :الفرضٌة الثالثة

على الرغم من  ،زدٌاد مطردبل هً با ،)دولة 28أعداد تدفق الالجئٌن السورٌٌن إلى دول االتحاد األوربً )

 نظامٌة.الغٌر ع تكالٌف الهجرة و طرق التهرٌب رتفاا

 الفرضٌة:ُمدخالت 

ٌ   ا  بٌان ٌُوضح –( 9الجدول التالً رقم ) من مختلف الطرق بدون  بالدوالر سعار طرق التهرٌبألا  إحصائ

خروا أي جهد أو طرٌق إال لم ٌد ،على فرض أن الالجئٌن السورٌٌنو ،الدول األوربٌة إحدىإلى  ستثناءا

 .تحاد األوربًدول اال ىحدإوه من أجل الوصول إلى سلكو

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 

6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 

 (9الجدول رقم )

وحتى  2011من عام  ،ن السورٌٌن ضمن القارة األوربٌةٌوضح أعداد الالجئٌ –( 10ً رقم )الجدول التال

 :2014النصف األول من عام 

 األعداد السنة

 43،855 2014النصف األول من عام 

2013 53،210 

2012 25،675 

2011 9،240 

 131،980 اإلجمالً

 (10الجدول رقم )

 

 :منهجٌة اإلثبات

لبٌانات أسعار تموٌل هجرة  "SPSS" ستخدام برنامجالتشتت بابحساب مقاٌٌس النزعة المركزٌة و نقوم

 :ٌلً نستنتج ما ،االتحاد األوربً دول ىحدإشخص واحد إلى 

د ن الحإو ،للشخص الواحد $ 6750 هو الدول األوربٌة ىحدإألسعار الطرق إلى  "Median " ن الوسٌطإ

وبذلك تكون فترة الثقة بنسبة  ؛$ 7941ن الحد األعلى لفترة الثقة هو إو $، 5558األدنى لفترة الثقة هو 

: أن ال  من الوسط الحسابً وذلك بسببحساب الوسٌط بد ستخداماوهنا فضلنا  .(5558،7941% هً )90

 .التشتتوسٌط أقل تأثرا  بالقٌم الشاذة وال

نجد النتٌجة ف ٌالت اإلحصائٌةتحلل "Spss" االعتماد على برنامج" بP بٌرسون"  نقوم بحساب معامل االرتباط

 :التالٌة

لى إ مع تدفق أعداد الالجئٌن السورٌٌن واحدللعالقة بٌن أسعار هجرة شخص   "P بٌرسون"ن معامل االرتباط إ

هو ٌدل على و ،(0.99 ، 0.70امل ٌقع ضمن المدى )وهو مع ،0.980 هو دولة( 28أحد الدول األوربٌة )

 .وجود عالقة ارتباط طردي تام

 :الالجئٌن السورٌٌنر وبٌن أعداد ٌوضح شكل العالقة بٌن األسعا –( 7الشكل التالً رقم )
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 (7الشكل رقم )

 –و حتى شهر حزٌران  2012امتطوا قوارب الموت من عام  ن السورٌٌن الذٌنأعداد الالجئٌ
2014 

 األعداد السنة

2012 582 

2013 10،824 

 6620 2014حتى شهر حزٌران 

 18،026 اإلجمالً

 (11الجدول رقم )

 بلغحٌث  ،2012ستخدام القوارب فً عام با الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من سورٌاالالجئٌن رٌٌن وبدأت هجرة السو 

 طفال   56 منهم ،طفال  120و ،مرأةا 69بٌنهم  ،ا  شخص  582د المهاجرٌن ضمن قوارب الموت إلى إٌطالٌاعد

ً   كان مع أحد والدٌه  .بوٌه غٌر مرافق ألحد أطفال   64و ،و شرعًقانونً أ أو وص

 13267من جمٌع الجنسٌات  ق البحر المتوسط إلى سواحل صقلٌةإجمالً من وصل إلى إٌطالٌا عن طرٌ إن

 .حتلت المرتبة الثانٌة بعد أفغانستانا قدسورٌا  وكانت ،%4.5سورٌا منهم نسبة  ن منشكل القادمو ،ا  شخص

 

% من نواة األسرة 20نسبة  رٌا ضمن هذه القوارب ٌشكلون نحومن المالحظ أن األطفال القادمٌن من سوو

ال % من إجمالً األطف3.5بلغت نسبة األطفال القصر القادمٌن من سورٌا بدون أي وصً نسبة  .المهاجرة

 .غٌر المصحوبٌن بأحد األبوٌنر والقصالمهاجرٌن من جمٌع الجنسٌات و

 :2013عرض لعام 

 ا  قاصر طفال   149 من بٌنهم نحو ،طفال   230 ،مرأةا 123منهم  ،ا  شخص 689 :2013الشهر السابع من عام 

 .غٌر مصحوب من أحد والدٌه

 ،مرأةا 805منهم  ،ا  شخص 9365 وصل نحو :2013إلى الشهر العاشر من عام  2013من الشهر الثامن 

 فقد ،اسعحٌث كانت الذروة فً الشهر الت ،غٌر مصحوب ا  قاصر طفال   951 ،ا  مصحوب ا  قاصر طفال   2172و

 .طفال   1405 األطفال نحوو ،ص  اشخأ 4105 وصل فً هذا الشهر نحو

إلى المتوسط كان ٌصل شكل ب :2014والشهر الثالث من عام  2013بٌن الشهر الحادي عشر من عام 

 .شهرٌا   ا  شخص 385 نحو ،صقلٌة شواطئ
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حتى الشهر و 2014ول لعام الذٌن ركبوا القوارب من الشهر األو ،شخاص القادمٌن من سورٌااأل عددبلغ 

 .تقرٌبا   ا  شخص 6620: 2014الخامس من عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر 

 

ا حصائٌات المنشورة ضمن تقارٌرهمن خالل اإل ،"UNHCR"المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن  .1

 :اإلحصائٌة على الروابط التالٌة

http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html 

 :على الرابط التالً "Eurostat". شبكة معلومات االتحاد األوربً اإلحصائٌة 2     

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

 . مصلحة الهجرة السوٌدٌة على الرابط التالً:3

Migrationsverket/Statistik.html-http://www.migrationsverket.se/Om 

 على الرابط التالً: ،. المكتب الوطنً لإلحصاء السوٌدي4

statistik-http://www.scb.se/sv_/Hitta/ 

 حصاء األلمانً:. المكتب الوطنً لإل5

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/Migr

ationIntegration/MigrationIntegration.html 

http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/MigrationIntegration/MigrationIntegration.html
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/MigrationIntegration/MigrationIntegration.html
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 على الرابط التالً: ،حصاء الهولندي. المكتب الوطنً لإل6

GB/menu/cijfers/default.htm-http://www.cbs.nl/en 

حول أعداد  لمانٌةالهجرة األ تقرٌر ألمانً لمصلحة :بعنوان ،منشور باللغة األلمانٌة ،. تقرٌر ألمان7ً

حصاء منشور على موقع المكتب المركزي لإلو ،هو باللغة األلمانٌةو ،2013الالجئٌن فً ألمانٌا عام 
: لمانٌة على الموقع التالًالموقع الرسمً لمصلحة الهجرة األ لمانً ومنشور أٌضا  علىاأل

www.bamf.de، بعنوان ،بشكل موسع وابحث عن الموضوع ،تفضل بالزٌارة: 

 "Aktuelle Zahlen zu Asyl" 

Ausgabe: Dezember 2013 

; وعلى لتقرٌر بعنوانا ،قوارب الموت و الالجئٌن السورٌٌنحول  ،باللغة اإلٌطالٌة ،. تقرٌر إٌطال8ً

  : الرابط التالً
"L’Ultima Spiaggia. 

Dalla Siria all’Europa،  

in fuga dalla guerra." 
http://www.west-info.eu/the-last-resort-for-syrian-children/save-the-

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

 :المٌزانٌة التجمٌعٌة للمساعدات المقدمة لسورٌا على الرابط التالً. 9
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf 

 

http://www.cbs.nl/en-GB/menu/cijfers/default.htm
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/cijfers/default.htm
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bamf.de%2F&h=XAQEiWY9n&enc=AZOPlD3NBIIfUK692PnMLNhg64kc0Cnttr3iIkkp4mb2pqGDOBA-6Z8Y5a7xC6r5tlNnAa90TKTaaXG8BDmBaEhZQehxZ4WKtf0rDgOX0vWRh9Sqwp6Iq0HPnpa-brHaU54CV5hXQcqJCPs9NW3gqpTS&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bamf.de%2F&h=XAQEiWY9n&enc=AZOPlD3NBIIfUK692PnMLNhg64kc0Cnttr3iIkkp4mb2pqGDOBA-6Z8Y5a7xC6r5tlNnAa90TKTaaXG8BDmBaEhZQehxZ4WKtf0rDgOX0vWRh9Sqwp6Iq0HPnpa-brHaU54CV5hXQcqJCPs9NW3gqpTS&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.west-info.eu/the-last-resort-for-syrian-children/save-the-children-lultima-spiaggia-dalla-siria-alleuropa-in-fuga-dalla-guerra-2014/
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf

