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 ص الدراسة:ممخّ 

حيث  ،دولة 44ة ين ضمن الدول الصناعيّ الالجئين السوريّ  ة أعدادَ تناولت ىذه الدراسة اإلحصائيّ 
باإلضافة ألستراليا  دولة وأمريكا وكندا، 38ة من دول القارة األوربيّ  كاّلً  تتضّمن ىذه الدول
 ة. كوريا الجنوبيّ ونيوزيالندا واليابان و 

وبينيا ىناك األكثر جاذبية استقباليم، بأخذ الالجئين و  ةً يا ميتمّ كمّ ة ليست الدول الصناعيّ و 
 ،فنمندا ،الدنمارك ،النرويج ،لسويدلالجئين بسبب ما يعتبرونو "شروط لجوء أفضل"، مثل: ا

 ".الدول السبع" ل ضمن ىذه الدراسةىذه الدو  أطمقنا عمىقد و  ،النمسا ،وىولندا ،ألمانيا

معالجة قضاياىم عمى بأخذ الالجئين و  ال تيتم   ة دولٌ الصناعيّ كما أنو توجد ضمن الدول و  
 إلكتروني   أو بشكلٍ  ورقي   الجئين بشكلٍ كفتقوم ىذه الدول بتسجيميم  ،يحفظ ليم حقوقيم أساسٍ 

 ،بمغاريا ،ونذكر ىنا بعض ىذه الدول: ىنغاريا ،ة بيذه الدولضمن سجالت المجوء الخاصّ 
 ... مقدونيا

ن ىي أنو يوجد الجئو ي بين أيدينا و ة التي عالجتيا الدراسة التىنا تبرز المشكمة األساسيّ  و من
ين لالجئين السوريّ  ل العدد الحقيقيّ ال يمثّ  ورقي   الجئين بشكلٍ كن مو ضمن بعض الدول ُمسجّ 
 دولة.  المتواجدين ضمن حدود كلّ 

ين ضمن ن السوريّ قد تصيب الالجئيالعوامل التي ت و من االنحرافا عالجت ىذه الدراسة مجموعةً 
جئين لاّل  حاولت ىذه الدراسة أن تحسب العدد الحقيقيّ و  ،ة رحمة طمب المجوء نحو ىذه الدولمسير 

التي تعتمد  ،دةمن االفتراضات المجرّ  فتراض مجموعةٍ من خالل ا دولةٍ  ين ضمن حدود كل  السوريّ 
وا بيا خالل سنوات المجوء منذ عام مرّ الظروف التي ين و أساسًا عمى واقع الالجئين السوريّ 

لتحديد العدد األدق  ةٍ رياضيّ  ستنتاج نماذجَ العمل عمى او  ،حتى تاريخ إصدار ىذه الدراسة 2011
 ين. ألعداد الالجئين السوريّ 

 ،لبيانات الواردة ضمن ىذا التقريراات و لإلحصائيّ  التحميميّ  عتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفيّ ا
ة لدوائر اليجرة المواقع الرسميّ ة و من خالل البحث ضمن المصادر العمميّ  قرائيّ المنيج االستو 
 ة.منيج المالحظة الشخصيّ و  ،ةحصائيّ ة اإلالمكاتب المركزيّ و 
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 ة الدراسة:أىميّ 
م بطمبات المجوء من ة ألعداد من تقدّ تحميميّ  ةً إحصائيّ  كونيا دراسةً  من تنبع أىمية ىذه الدراسة

 النقاط الواردة في ىذه الدراسة: نذكر أىم  و  ،دولة 44الصناعية  ين ضمن الدولريّ السو 

 44م من الالجئين السوريين ضمن الدول الصناعية ألعداد من تقدّ  ةٍ بناء جداول إحصائيّ  -1
  دولة.

ين ضمن الدول ة ألعداد الالجئين السوريّ تحميل وتبويب وتصنيف المعطيات اإلحصائيّ  -2
  دولة. 44ة الصناعيّ 

ىات في ين بعد حذف التشوّ لالجئين السوريّ  لتقدير العدد الحقيقيّ  ةٍ إحصائيّ  ةٍ إعداد منيجيّ  -3
من الدول  دولةٍ  ة ألجيزة اإلحصاء لكل  ة المنشورة ضمن الدوائر الرسميّ األرقام اإلحصائيّ 

  ين.قة بتسجيل أعداد الالجئين السوريّ والمتعمّ 
ة التي يعيشيا األوضاع العامّ  ة ومتناسبة معخاصّ  ةٍ ومنطقيّ  ةٍ إحصائيّ  بناء معادالتٍ  -4

 دولة. 44عمى طريق اليجرة والمجوء إلى الدول الصناعية  الالجئ السوري  

 

 أىداف الدراسة:
 تيدف الدراسة إلى تحقيق المخرجات التالية:

ة ين ضمن الدول الصناعيّ األقرب ألعداد الالجئين السوريّ و  األدقّ  تحديد الرقم اإلحصائيّ  -1
د ة لمواقع الذي يحدّ المكانيّ ة و وذلك بعد األخذ بعين االعتبار الظروف الزمانيّ  ،دولة 44

  ين.ىجرة الالجئين السوريّ حركة و 
ة حول أعداد ىات واالنحرافات التي تعاني منيا األرقام اإلحصائيّ إظيار وتوضيح التشوّ  -2

  ة.ين والمنشورة عمى أجيزة اإلحصاء الرسميّ الالجئين السوريّ 
ين ة لمدول المستضيفة لالجئين السوريّ رات االقتصاديّ الضوء عمى بعض المؤشّ تسميط  -3

 ين. رىا بموجات ىجرة الالجئين السوريّ مدى تأثّ و 
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 ة الدراسة:منيجيّ 
 ،لبيانات الواردة ضمن ىذا التقريراات و لإلحصائيّ  التحميميّ  ى ىذا التقرير المنيج الوصفيّ يتبنّ 
ة لدوائر اليجرة المواقع الرسميّ ة و من خالل البحث ضمن المصادر العمميّ  المنيج االستقرائيّ و 
 ة.منيج المالحظة الشخصيّ و  ،ةحصائيّ ة اإلالمكاتب المركزيّ و 

 لمدراسة:ة الحدود الزمانيّ 
نياية و حتى  2011: عام تجميعيا من خالل الفترة تم   ،لألرقام الواردة ضمن ىذا التقريربالنسبة 

ييرات التي طرأت عمى ىذه التغالت و عتبار التبدّ و التقرير يأخذ بعين اال 2015-شير أكتوبر
ضمن ين بالنسبة لتسجيل الالجئ ،بمدٍ  ة لكل  ات اإلحصائيّ عتبار المنيجيّ و يأخذ بعين اال ،األرقام
 دولتو. حدود

وحتى  2011من عام  ،ينالسوريّ ين ىذا التقرير يرصد أعداد الالجئن إ’’ القول: مكننا ي بالتاليو 
 .2015من العام  الربع الثالثي حتى أ ،2015من العام  / أكتوبرتشرين األولشير 

 

 الدراسات السابقة:
 اً إحصائيّ  اً تقرير  ،2014ة في أغسطس / تموز ة الديمقراطيّ أصدر مركز دراسات الجميوريّ 

 دولة. 44الدول الصناعية ين ضمن ألعداد الالجئين السوريّ ضمن طبعة أولى   و شامالً  الً مفصّ 

ة بأعداد الالجئين ة الخاصّ اعتمد ىذا التقرير في إعداده عمى المؤشرات واألرقام اإلحصائيّ 
 .(1)دولةً  28 الذي يضم   دولة ومنيا االتحاد األوربيّ  44ين ضمن الدول الصناعية السوريّ 

 

 نة الدراسة:عيّ 
مين ين المسج  الدراسة التي تأخذىا ىذه الدراسة بعين االعتبار ىي شريحة الالجئين السوريّ  نةعيّ 

ة أو شبو ة لممؤسسات الحكوميّ ة المنشورة عمى المواقع الرسميّ ضمن السجالت اإلحصائيّ 
                                                                 

ًّ لمركز دراسات الجمهورٌّة  -1 ًّ عن الالجئٌن الدراسة منشورة على الموقع الرسم ًٌّ أول الدٌمقراطٌّة, تحت عنوان "تقرٌر إحصائ

ـ  " , ٌمكنك أن تجد كامل الدراسة منشورة 3125و حتى النصف األول من عام  3122من عام  55السورٌٌن فً الدول الصناعٌّة ال
 على الرابط اإللكترونً ضمن الشبكة العنكبوتٌة:

http://drsc-sy.org//wp-content/uploads/2014/09/st-syr.pdf 
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ة أو ة ضمن الجامعات أو مراكز الدراسات الحكوميّ ة أو الواردة ضمن األبحاث األكاديميّ الحكوميّ 
 ة.حكوميّ الر غي

  

 نة وخصائصيا:وصف العيّ 
جالت الدول ن س" ضمسوري   عتمد تحت بند "الجئٍ صف بأنيا تشمل جميع من انة تتّ العيّ 

)سواء كان  السوريّ  عن القيد المدنيّ  صادرةٍ  عمى إظيار وثائقَ  ذلك بناءً و  ،المستضيفة لالجئين
جواز سفر( سواء كانت ىذه الوثائق –ةىوية شخصيّ  –بطاقة عائمة –دفتر خدمة عمم –دإخراج قي
عن حكومة  ين صادرةً إبرازىا أمام سمطات اليجرة لدى الدول المستضيفة لالجئين السوريّ  التي تمّ 

بين تركيا ن ري الوثائق المنتشريزوّ بي البشر أو مىا من ميرّ شراؤ  أو التي تم   النظام السوريّ 
 اليونان.و 

ة ة من مكاتب اإلحصاء الخاصّ جالت اإلحصاء الرسميّ نة المسحوبة في ىذه الدراسة من سالعيّ 
لعمميات التزوير أو  نتيجةً  انحرافاتٍ و  ىاتٍ تحتوي عمى تشوّ  ،ينجئين السوريّ لدول المستضيفة لاّل با

أو بحكمو وذلك ليدف  ت أنو سوري  ئق تثبمن خالل تزوير وثا انتحال صفة المواطن السوريّ 
من أجل االستفادة من المنافع ين لسوريّ المستضيفة لالجئين ادوائر اليجرة استخداميا ضمن 

 .(2)ين من جحيم الحرب في بالدىمين الفارّ رىا ىذه الدول لمسوريّ الميزات التي توفّ والحماية و 

وذلك نتيجة سياسة  في تسجيل الالجئين في أكثر من بمدٍ  وجود تكرارٍ ب نةصف أيضًا العيّ تتّ 
 اً متضخّ  نشئا يُ ممّ  ،((3)بمد )مثل اتفاقية دبمن ضمن االتحاد األوربي بعة لدى كلّ المجوء المتّ 

 ين.ضمن سجالت اإلحصاء المنشورة لدى الدول المستضيفة لالجئين السوريّ  اً تكرار و 

                                                                 
من خالل المالحظة الشخصٌة فقد قامت عدة جنسٌات من بلدان عربٌة بانتحال صفة الالجئ السوري من خالل تزوٌر وثائق  -2

ـ هوٌة شخصٌة أو جواز سفر من خالل مكاتب تزوٌر منتشرة بٌن تركٌا و الٌونان, وتقدر تكلفة تزوٌر الوثائق السورٌة بٌن  مختلفة ك

3111 – 4611  ً $ , و الهدف من هذا االنتحال هو استخدام هذه األوراق الثبوتٌة للحصول على صفة الجئ سوري ضمن الدول الت

 توفر مناخاً و ظروفاً مالئمة الستقبال الالجئٌن السورٌٌن.
تحذٌر  –رة )وٌكٌبٌدٌا( ٌمكن االطالع على اتفاقٌة دبلن كاملًة, وقراءة المزٌد عن هذا الموضوع , باالعتماد على الموسوعة الح -3

بخصوص المصادر المنشورة على وٌكٌبٌدٌا: ال ٌمكن االعتماد بشكل تام على كل محتوى وٌكٌبٌدٌا نظراً إلمكانٌة التعدٌل والحذف, 

وسوعة كما أنه لم ٌتسنَّ لمعّدي هذه الدراسة التحقق من مدى موثوقٌة وصدق محتوى هذه المقالة حول اتفاقٌة دبلن المنشورة على الم
 الحرة )وٌكٌبٌدٌا(:

https://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Regulation 
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 نة المسحوبة ضمن ىذه الدراسة:حجم العيّ 
 لمنمو   فييا نظراً لمرغوبة لتقديم المجوء ىي أكثر الدول او  ،ةً صناعيّ  دولةً  44نة تشمل ىذه العيّ 

لالجئين  استقطاباً وء يمكن اعتبارىا أكثر تشجيعًا و التي تتبع سياسات لجو  ،الذي تحرزه الصناعي  
 الحروب و الكوارث في بمدانيم األصمية.الباحثين عن المجوء والحماية والياربين من الصراعات و 

 ات الدراسة:فرضيّ 

 تفترض ىذه الدراسة ما يمي:

 االفتراض األول:
ة ة الرسميّ ة المنشورة ضمن المكاتب اإلحصائيّ ن األرقام الواردة ضمن السجالت اإلحصائيّ إ

ال تأخذ بعين االعتبار و  تعاني من ىوامش خطأ ،ينمدول المستضيفة لالجئين السوريّ التابعة ل
 ،ينجئين السوريّ لدول المستضيفة لاّل لحركة الالجئين ضمن ا البعد السيكولوجيّ و  البعد الزمنيّ 

نما ىي تظلّ و   فقط.  رقمي   ذات بعدٍ  اً رقامأ ا 

 االفتراض الثاني:
 إلى دول المجوء التالية: كون بيدف الوصول ن يتحرّ و الالجئون السوريّ 

 فنمندا.  ،النرويج ،السويد ،الدنمارك ،ىولندا ،ألمانيا ،النمسا

 ،ينالالجئين السوريّ المناخ المالئم الستقبال ر الظروف و بعة وتوفّ لك بسبب سياسات المجوء المتّ وذ
 ،ة مناسبةيّ ظروف حياتو  ،شمل أسرة سريع لم  و  عملٍ و  بما يتوافق مع طموحات الالجئ من تعميمٍ 

 مان الموجودة. ودرجة األ ،ر المسكن أيضاً مثل توفّ 

 االفتراض الثالث:
ى نزياحات التي تؤثر عمض لمعديد من المؤثرات واالين تتعرّ ة لالجئين السوريّ األرقام اإلحصائيّ 

ر عن وجود الجئين فعاًل ضمن الدول المستضيفة لالجئين يعبّ  ن الرقم اإلحصائي  مدى صدق أ
 ين. السوريّ 

 المؤثرات التي تؤثر عمى جودة الرقم اإلحصائي  العوامل و  قد حصرنا أىم   ،ستنا ىذهفي درا
 من ىذه العوامل:و  ،ينبالالجئين السوريّ  الخاّص 
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سحب طمبات المجوء المقدمة لمدول المستضيفة و  ،ةاألخطاء اإلحصائيّ  ،التضخيم ،التكرار
 لالجئين. 

 يمي: كما ،ينلدول المستضيفة لالجئين السوريّ يمكن تقسيم ىذه العوامل عمى ا

 ،األخطاء اإلحصائية ،التضخيم ،ض ألثر التكرارة: تتعرّ دول القارة األوربيّ و  دول االتحاد األوربيّ 
 ذلك: سنوضح كيف يتم   ،وسحب طمبات المجوء

ول الموقعة عمى ىذه التي تمزم الدو  ،دبمنتفاقية با ممتزمةً  ةً أوربيّ  سبب أن ىناك دوالً التكرار ينشأ ب
ل ىذه البصمات تحت بند تسجّ من ىذه الدول و  ،نتزاع بصمات الالجئ السوريّ الوثيقة عمى ا

يدفع الالجئ أن ينتقل ىربًا إلى  و ىو ما ،ق من ىوية"و ليس تحت بند "جناية أو تحقّ  ،"الجئ"
 أثر التكرار.  ُينشئمما  ،مرة أخرى اً لجوء مَ أخرى ليقدّ  ةٍ أوربيّ  دولٍ 

نتحال صفة با ،العراق" -لبنان –ربية "األردنات العم: نتيجة قيام العديد من الجنسيّ ما أثر التضخّ أ
تكمفة الحصول  التي قد تتراوح ،سوريةة ر وّ مز  سفرٍ  وذلك من خالل توفير وثائقَ  الالجئ السوريّ 

 . البشر المنتشرين بين تركيا واليونان بيميرّ  خالل من  $( 3500 – 2000بين ) عمييا

 ة: أثر األخطاء اإلحصائيّ 
والتي ال  ،األوربية مثل اليونانول في بعض الد ف أنظمة اإلحصاء الموجودةينشأ نتيجة تخمّ 
 ة طالبي المجوء. جنسيّ تدقق ببيانات و 

ض ألثر األخطاء لكن قد تتعرّ و  ،التضخيم ،ض ألثر التكرارال تتعرّ  :دول أمريكا وكندا
تكون تكاد التي مة اإلحصاء واألتمتة و أنظر نظرًا لتطوّ  ولكن األثر األخير ميملٌ  ،ةاإلحصائيّ 
 . فييا معدومةً ألخطاء اإلحصائّية ىوامش ا

 ة. رقاميا اإلحصائيّ عمى أ أثرٍ  يّ ض أل: ال تتعرّ ةكوريا الجنوبيّ أستراليا واليابان ونيوزيالندا و 
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 ة:تعاريف ومصطمحات ومفاىيم وكممات مفتاحيّ 

 : نالالجئو
سبب عرقو أو دينو ض لالضطياد بره من التعرّ لو ما يبرّ  من وجد "بسبب خوفٍ  الالجئ ىو كل  
لتي يحمل ة، خارج البالد انة أو بسبب آرائو السياسيّ ة معيّ اجتماعيّ  فئةٍ  انتمائو إلى أو جنسيتو أو

 . (4)"ال يرغب في حماية ذلك البمد بسبب ىذا الخوف جنسيتيا، وال يستطيع أو

 ن:والسوريّ 
أو من  سواء باالنتقال الوراثيّ  ،ةة السوريّ عمى الجنسيّ  حاصلٍ  شخصٍ  : ىو كل  (5)بالتعريف المدني

يتوافق مع القوانين  ة بشكلٍ ة السوريّ قام بو الشخص لمحصول عمى الجنسيّ  قانوني   خالل إجراءٍ 
ة سواء كانت ىذه القوانين ة السوريّ ة العربيّ واألعراف والدساتير المعمول بيا ضمن الجميوريّ 

ضافاتٍ  قبل تشكيل النظام الحالي أو التي خضعت لتعديالتٍ  موجودةً  ضمن حكم النظام  وا 
 .الحاليّ 

 

 دولة:  44ة ول الصناعيّ الد
عمى الصناعات من خالل  أكبرَ  يعتمد بشكلٍ  عمى أنو تصنيف اقتصادىا وىي الدول التي تم  
 . OECD ومنظمة التعاون االقتصاديّ  وصندوق النقد الدوليّ  تقارير البنك الدوليّ 

 ىذه الدول: وتضم  

حدة الواليات المتّ  ،دولة( 28) من ضمنيا االتحاد األوربيّ و  دولة( 38) ةالقارة األوربيّ دول 
 . المممكة المتحدة ،تركيا ،اليابان وكوريا ،ونيوزيالنداستراليا أ ،كندا ،ةاألمريكيّ 

 

 

                                                                 
هذا التعرٌف حول الالجئٌن باالعتماد على الفهم الموجود لدى المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن, للمزٌد حول هذا الموضوع  -4

 ماد على الرابط التالً:ٌمكنك أن تتصفح الموقع الرسمً للمفوضٌة على الشبكة العنكبوتٌة, باالعت

http://www.unhcr.org/cgi -bin/texis/vtx/home 
 هذا التعرٌف من صٌاغة معّدي الدراسة. -5
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جئين ين لدى الدول المستضيفة لاّل بعة لتسجيل أعداد الالجئين السوريّ ات اإلحصاء المتّ منيجيّ 
  ينالسوريّ 

ة، قد تختمف ة لمكاتب اإلحصاء الحكوميّ المواقع الرسميّ ة المنشورة ضمن البيانات الشيريّ  إجماليّ 
في األثر  ىناك تغييراتٍ  أن وذلك بسبب ،سنوي   األرقام التي تنشرىا البمدان بشكلٍ عن البيانات و 

 .Retroactive changes: باإلنكميزية ،لألرقام الرجعي  

تحذف الطمبات و  ،تشمل األطفال المرافقين لألسرا: ة ببمجيكبالنسبة لألرقام الخاصّ  -1
  رة.المكرّ ة و مالمقدّ 

  رة لمجوء.ال تحصي أعداد الطمبات المكرّ جميورية التشيك:  -2
طمبات  لبي المجوء: فإنيم يقومون بإدراجة الفرنسيين في إحصاء طابالنسبة لمنيجيّ  -3

  .رص  األوالد القُ 
: تحذف الطمبات المقدمة سويسرا مة ضمنة تسجيل طمبات المجوء المقدّ منيجيّ  -4

  رة.المكرّ و 
 2013تموز  1من : ليا بتسجيل الالجئين ضمن أراضيياستراة أمالحظة حول منيجيّ  -5

ستراليا في إحصاء ة التي تستخدميا حكومة أة الرسميّ عمى المنيجيّ  كانت ىناك تغييراتٌ 
حيث إنيا من ذلك  ،د طالبي المجوء الذين وصموا إلى أستراليا عن طريق القواربعد

 ة األشخاص الذينستراليا ضمن قائممن يصل بالقوارب إلى أ كل   لصبحت تسجّ الوقت أ
ل األشخاص ُتسجّ  ،كانون الثاني 1حيث كانت أستراليا من تاريخ  ،بحاجة لمحماية ىم

ىذه و  ،عرضيم عمى إجراءات المجوء ستراليا ضمن القوارب حالما يتمّ الواصمين إلى أ
 ترحيميم إلى بمدانٍ  تم  و  ،يا بالقواربال تشمل األشخاص الذين قد وصموا أسترالاألرقام 

 أخرى لطمب المجوء.

 ة:ين ضمن الدول الصناعيّ لالجئين السوريّ  تناقضات الرقم اإلحصائيّ 

نالحظ العديد  ،ة ألعداد الالجئين السوريينالتحميل ضمن السجالت اإلحصائيّ من خالل البحث و 
و تعود ىذه االنحرافات إلى العديد من  ،رافات لألرقام التي ترصد أعدادىماالنحىات و من التشوّ 

 نذكر منيا: ،العوامل والمؤثرات
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بـأخذ بصمات الالجئ وتسجيمو عمى  ينشأ ىذا التكرار نتيجة قيام أكثر من دولةٍ التكرار:  -1
وذلك نتيجة تأثير اتفاقية  ،ةضمن سجالت اإلحصاء األوربيّ والسّيما  ،أساس "الجئ" 

  دولة(. 28سجالت اإلحصاء لدول االتحاد األوربي )ىذا التكرار نالحظو ضمن و  ،دبمن
 بانتحالة غير العربيّ ة و ات العربيّ ام العديد من الجنسيّ يأتي ىذا العامل نتيجة قيالتضخيم:  -2

 ،ة مثل: ىوية شخصّيةسوريّ  ةٍ شخصيّ  من خالل تزوير وثائقَ  ،صفة الالجئ السوري
ة ة األوربيّ ضمن األرقام اإلحصائيّ يبرز تأثيره نالحظ أيضًا أن ىذا العامل و  ،جواز سفر

المنفتحة تجاه الالجئين نتيجة السياسات  ،دولة 28 الدول التابعة لالتحاد األوربيّ  والسّيما
ا يدفع الجنسيات التي ال تحصل عمى صفة الجئ إلى انتحال صفة ممّ  ،ينالسوريّ 

 الالجئ السوري بيدف الحصول عمى وضعية الجئ سوري. 
مدول عمى جميع السجالت اإلحصائية ل عام   بأثرٍ  ىذا العامليأتي و ة: األخطاء اإلحصائيّ  -3

ويعتبر  ،خاطئةٍ  نتيجة السيو أو الحذف أو التكرار أو التسجيل بطريقةٍ  ،كّميا ةالصناعيّ 
رات التي قد تنشأ عمى نتائج أعداد عمى التغيّ  صغيرٍ  تأثيرٍ و  ميملٍ  تأثيرٍ  ىذا العامل ذا

 . إجمالي   الالجئين السوريين بشكلٍ 
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 دولة: 44ة الـ ين ضمن الدول الصناعيّ أعداد الالجئين السوريّ 

 (1الجدول التالي رقم )
 2015 2014 2013 2012 2011 الدولة

Belgium 640 1030 1135 2705 4150 
Bulgaria 85 450 4510 6245 5340 

Czech Rep 25 70 70 110 80 
Denmark 470 875 1685 7210 2535 
Germany 3435 7930 12855 41100 73215 
Estonia 0 5 15 5 10 
Ireland 10 15 40 25 20 
Greece 350 275 485 785 2340 
Spain 95 255 725 1510 3495 
France 120 635 1315 2845 1990 
Croatia -- -- 195 65 10 
Italy 540 355 635 505 200 

Cyprus 185 565 570 995 565 
Latvia 15 20 15 35 5 

Lithuania 0 0 10 15 5 
Luxembourg 10 10 25 95 120 

Hungary 90 145 975 6855 47085 
Malta 125 150 250 305 145 

Netherlands 200 575 2265 8790 6615 
Austria 435 930 2005 7730 11250 
Poland 10 105 255 115 280 
Portugal 0 20 145 20 5 
Romania 35 245 1010 615 485 
Slovenia 10 30 60 90 0 
Slovakia 10 5 10 40 10 
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Finland 95 185 150 150 400 
Sweden 640 7920 16540 30750 28160 

 .دولة 44م بطمبات المجوء إلى مختمف الدول الصناعية الـ يوضح أعداد من تقدّ  –( 1الجدول رقم )

 (1تابع الجدول رقم )
 2015 2014 2013 2012 2011 الدولة

United 
Kingdom 

515 1305 2030 2355 1575 

Iceland 0 5 5 5 5 
Liechtenstein 0 0 0 0 0 

Norway 200 325 865 2000 4660 
Switzerland 895 1230 1900 3820 1625 

Russia 0 0 0 0 0 
إجمالي األعداد 
ضمن دول القارة 

 ةاألوربيّ 

9240 25675 52755 127890 196380 
 

حدة الواليات المتّ 
 ةاألمريكيّ 

-- 1040 2376 1095 1800 

 ستراليا+أ
 نيوزيالندا
كوريا  + اليابان+

 الجنوبية

-- 328 468 152 400 

إجمالي أعداد 
الالجئين 

السوريين ضمن 
دولة  44

 صناعية

9240 27043 55599 129137 198580 

 دولة 44ة ين بطمبات المجوء في الدول الصناعيّ من السوريّ م أعداد من تقد   –( 1تابع الجدول رقم )
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   ين ة بتقدير أعداد الالجئين السوريّ افتراضات الحالة الخاصّ 

 .ةة الديمقراطيّ دراسات مركز الجميوريّ وذلك وفق تقديرات و  دولةً  44ة الـ ضمن الدول الصناعيّ 

حول أعداد  دقيقٍ  الوصول إلى تقديرٍ افتراضات من أجل عى ىذه الدراسة إلى وضع معايير و تس
ض وذلك بسبب أن ىذه األرقام تتعرّ  ،دولة 44ة الـ م بطمبات المجوء ضمن الدول الصناعيّ من تقد  

لتي ترتبط بسموك حركة الالجئين او  ،ةنزياحات العشوائيّ ة ولالنحرافات واالرات اإلحصائيّ دومًا لمتغيّ 
 ىي أشبو بنظرية الفوضى أو الشواش.و 

 ،ةة الديمقراطيّ بمركز دراسات الجميوريّ  خاص   لٍ ُمعدّ  إحصائي   رٍ الدراسة إلى إنشاء مؤشّ  تسعى
 ة التي قد تصيب الرقم اإلحصائيّ ىات اإلحصائيّ جميع التشوّ  ىذا المؤشر يأخذ بعين االعتبارو 

نة صفات العيّ ىات في فقرة خصائص و وقد ذكرنا ىذه التشوّ  ،ينبأعداد الالجئين السوريّ  الخاّص 
 المسحوبة المذكورة في أول الدراسة. 

 رلممؤشّ  االسم االعتباريّ 
ل بتأثيرات االنحرافات ة لالجئين السوريين المعدّ ة الديمقراطيّ مؤشر مركز دراسات الجميوريّ 

 ين.جئين السوريّ لاّل  ة عمى الرقم اإلحصائيّ اإلحصائيّ 

 ر:اليدف من المؤشّ 
ين بعد األخذ بعين االعتبار ر الالجئين السوريّ قيمة يمكن أن يسعى إليو مؤشّ  استنتاج أقرب وأدقّ 

ين ك الجماعات والبشر ومنيا حركة الالجئين السوريّ ك وسموك تحرّ جميع الظروف المحيطة بتحرّ ل
 بمدان المستضيفة لالجئين السوريين.البين 

نشائمن خصائص ىذا الم ب ليس فقط من أنو يتركّ  ىو، وؤشر الذي نسعى أن نقوم بتركيبو وا 
جوء ة ضمن مراكز تسجيل المضمن السجالت اإلحصائيّ  بةٍ مبوّ و  مةٍ ُمسجّ  جامدةٍ  ةٍ إحصائيّ  أرقامٍ 

ة وجود موثوقيّ قد تؤثر عمى مدى صحة و  نظراً لوجود اعتباراتٍ  ،ضمن الدول المستضيفة لالجئين
 ين.لالجئين السوريّ ين ضمن ىذه الدول المستضيفة لالجئين السوريّ  ةٍ حقيقيّ  أعدادٍ 
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 ر وتركيباتو: افتراضات المؤشّ 
 االفتراض األول:

ة ة الرسميّ ة المنشورة ضمن المكاتب اإلحصائيّ ت اإلحصائيّ ن األرقام الواردة ضمن السجاّل إ
تعاني من ىوامش خطأ وال تأخذ بعين االعتبار  ،ينجئين السوريّ مدول المستضيفة لاّل التابعة ل

 ،ينلدول المستضيفة لالجئين السوريّ لحركة الالجئين ضمن ا و البعد السيكولوجيّ  البعد الزمنيّ 
نما ىي تظلّ و   فقط.  رقمي   ذات بعدٍ  اً رقامأ ا 

 االفتراض الثاني:
 إلى دول المجوء التالية: كون بيدف الوصول يتحرّ بغالبتيم  نو الالجئون السوريّ 

 فنمندا.  ،النرويج ،السويد ،الدنمارك ،ىولندا ،ألمانيا ،النمسا

 ،الئم الستقبال الالجئين السوريينالمناخ المر الظروف و توفّ بعة و وذلك بسبب سياسات المجوء المتّ 
مناسبة  ةٍ حياتيّ  ظروفٍ و  ،شمل أسرة سريع لم  و  عملٍ و  بما يتوافق مع طموحات الالجئ من تعميمٍ 

 مان الموجودة. ودرجة األ ،ر المسكن أيضاً مثل توفّ 

 لثالث:االفتراض ا
ر عمى نزياحات التي تؤثّ االرات و ض لمعديد من المؤثّ ين تتعرّ ة لالجئين السوريّ األرقام اإلحصائيّ 

جئين ر عن وجود الجئين فعاًل ضمن الدول المستضيفة لاّل يعبّ  ن الرقم اإلحصائي  مدى صدق أ
 ين. السوريّ 

 الخاّص  جودة الرقم اإلحصائيّ  ر عمىالمؤثرات التي تؤثّ العوامل و  ستنا ىذه قد حصرنا أىم  في درا
 من ىذه العوامل:و  ،بالالجئين السوريين

مة لمدول المستضيفة سحب طمبات المجوء المقد  و  ،ةاألخطاء اإلحصائيّ  ،التضخيم ،التكرار
 لالجئين. 

 يمي: كما ،لدول المستضيفة لالجئين السوريينيمكن تقسيم ىذه العوامل عمى ا

 ،ةاإلحصائيّ األخطاء  ،التضخيم ،ض ألثر التكرارتتعرّ  :ةالقارة األوربيّ دول و  دول االتحاد األوربيّ 
 ذلك: سنوضح كيف يتمّ  ،وسحب طمبات المجوء
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ول الموقعة عمى ىذه التي تمزم الدو  ،باتفاقية دبمن ممتزمةً  ةً أوربيّ  سبب أن ىناك دوالً التكرار ينشأ ب
ل ىذه البصمات تحت بند الدول تسجّ من ىذه و  ،بصمات الالجئ السورينتزاع الوثيقة عمى ا

ن ينتقل ىربًا إلى أليدفع الالجئ  ىو ماو  ،و ليس تحت بند "جناية أو تحقق من ىوية" ،"الجئ"
 أثر التكرار.  مما ُينشئ ،أخرى مرةً  اً م لجوءأخرى ليقدّ  ةٍ أوربيّ  دولٍ 

نتحال صفة با ،العراق" -لبنان –ة "األردنلعربيّ ات ام: نتيجة قيام العديد من الجنسيّ ما أثر التضخّ أ
التي قد تتراوح تكمفة الحصول  ،سوريةة ر وّ وذلك من خالل توفير وثائق سفر مز  الالجئ السوريّ 

 بي البشر المنتشرين بين تركيا واليونان. $(  من خالل ميرّ  3500 – 2000عمييا بين )

 : ةأثر األخطاء اإلحصائيّ  

و التي ال  ،ة مثل اليونانول األوربيّ الموجودة في بعض الدظمة اإلحصاء ف أنينشأ نتيجة تخمّ 
 ة طالبي المجوء. جنسيّ تدقق ببيانات و 

 :دول أمريكا وكندا

ولكن األثر  ،ةثر األخطاء اإلحصائيّ ض أللكن قد تتعرّ و  ،التضخيم ،ض ألثر التكرارال تتعرّ  
 ةاألخطاء اإلحصائيّ  تكون ىوامش تكاد التياإلحصاء واألتمتة و مة ر أنظنظرًا لتطوّ  ألخير ميملٌ ا

 . فييا معدومةً 

  :ةكوريا الجنوبيّ ستراليا واليابان ونيوزيالندا و أ

 ة. رقاميا اإلحصائيّ عمى أ أثرٍ  ض ألي  ال تتعرّ 

 االفتراض الرابع:
حتى تاريخ إعداد الدراسة و  2011قد بدأت منذ عام  من المعموم أن رحمة طمب المجوء لمسوريّ 

 وذلك بسبب أن كل   ،ينيمكن تقسيم وتقييم سنوات لجوء السوريّ  بالتاليو  ،2015عام  ،الحالية
 رات الجديدة. من ىذه السنوات قد جرت فييا العديد من المتغيّ  سنةٍ 

ة بطالبي مة الخاصّ األرقام المسجّ  نفترض أن كلّ  :2011األولى من المجوء السوري، سنةال
منيا الدول قة نحو الدول الصناعّية و ة المتدفّ نتيجة األعداد القميم ،ين ىي صحيحةٌ المجوء السوريّ 
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ة ولكن تتأثر الدول األوربيّ  ،األرقام صحيحةٌ  إذًا في ىذه السنة نفترض أن كل   ،ةاألوربيّ 
 .مستضيفة بأثر "الطمبات المسحوبة"ال

 ،ين باالزديادبدأت أعداد السوريّ في ىذه السنة  :2012 ،السوريّ الثانية من المجوء  سنةال
بالتالي فإن الرقم و  ،ة أكثر بخصوص نزع بصمات الالجئيند الرقابة بتشديبدأت الدول األوربيّ و 

نتيجة فرار  ،ض ألثر التكرارين تتعرّ ة بتسجيل الالجئين السوريّ ة الخاصّ لمدول األوربيّ  اإلحصائي  
ىنا و  ،الجئين مثل ىنغارياتتعامل مع ال التي ئين من الدول ذات الصيت السيّ لسوريّ الالجئين ا

 ك الالجئ نحو الدول المتساىمة بالتغاضي عن بصمات المجوء في دول أخرى مثل ألمانيا.يتحرّ 

في التعامل  ئلالجئين في الدول ذات الصيت السيّ أعداد ا ثمث إجماليّ  ضم   و ىنا نوصي أن يتم  
وذلك باالعتماد عمى العامل  ،ألمانيااد الالجئين السوريين في مع الالجئين مثل ىنغاريا إلى أعد

ة و المرتبطة بدول المجوء ذات عمى مصمحتو الخاصّ  ك الالجئ بناءً الذي يحرّ  السيكولوجيّ 
 التعامل العادل مع الالجئين السوريين. 

والسبب  ،إلى ألمانيا في التعامل وا من الدول ذات الصيت السيئالالجئين قد فرّ أن ىنا نفترض و 
ة التي تتساىل بالنسبة لبصمات ة الوحيدة ضمن الدول األوربيّ األوربيّ  ةىي الدول: لمانياأن أ

 باقي الدول. مقارنة ب الالجئ السوريّ 

عتماد عمى وباال ،ينعمى ظروف الالجئين السوريّ عتماد نا قمنا بتقدير موازين مثقمة باالىو 
 رات التي تتأثر فييا.المتغيّ من السنوات و  سنةٍ  ظروف كلّ 

 

 بحسب المعادلة التالية: ،ل بحسب الموازين المثقمةالمعدّ  األلمانيّ  اإلحصائيّ الرقم 

 ين في ألمانياإلى أعداد الالجئين السوريّ  2012في عام أعداد الدول التالية  وىنا سنقوم بضم  
 : 2012أعداد الالجئين السوريين ضمن ألمانيا عام  ونطرحيا من إجماليّ 
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 (2الجدول رقم )
الموازين  2012 الدولة

 النسبية
العدد الذي قدم طمب لجوء مرة 

 أخرى في ألمانيا
Bulgaria 450 1:3 150 
Czech 
Rep 

70 100% 70 

Estonia 5 100% 5 
Greece 275 100% 275 
Spain 255 1:3 85 
Italy 355 100% 355 

Cyprus 565 2:3 376 
Latvia 20 1:3 6 

Hungary 145 1:3 48 
Malta 150 100% 150 
Poland 105 2:3 70 
Portugal 20 100% 20 
Romania 245 2:3 163 
Slovenia 30 100% 30 
Slovakia 5 100% 5 

 طمبات لجوء مرة أخرى في ألمانيا.موا فترض أنيم قد قدّ ح أعداد الالجئين الذي يُ يوضّ   (2الجدول رقم )

 

 ،اد الالجئين السوريين في ألمانياأعد إجماليّ لة من و يجب حذف األرقام المعدّ ىنا نفترض أنّ 
 ص من أثر التكرار. لمتخمّ 
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 : 2013،السوريّ الثالثة من المجوء  سنةال 

إلى م بالمجوء اليدف ىو التقدّ و  ،ةين إلى الدول األوربيّ ريّ الالجئين السو تدّفق  في ىذه السنة ازداد
 مع قضايا الالجئين.  عادلٍ  تتعامل بشكلٍ تحترم حقوق اإلنسان و  ةٍ أوربيّ  دولٍ 

ا ممّ  ،جئ السوريّ بمنح اإلقامة الدائمة لاّل  صريحٍ  قانونٍ  في ىذه السنة قامت السويد بإصدار نص  
 ة. باقي الدول األوربيّ و نحو السويد و التوجّ  إلى من الالجئين عددٍ دفع أكبر 

نتيجة  ،ةٍ أوربيّ  أكثر من دولةٍ  م بطمبات المجوء فيزداد أثر التكرار في التقدّ في ىذه السنة أيضًا ا
لزام الدول األوربيّ و  ،ة عمى حدودىاالزيادة في رقابة الدول األوربيّ  توزيع حصص الالجئين ة با 

 ين فيما بينيا. السوريّ 

 ،ألمانيا ،فنمندا ،الدنمارك ،النرويج ،ة السبع: السويدفي ىذه السنة نالحظ أيضًا أن الدول األوربيّ 
أبدت استعدادىا الستقبال المزيد من و  ،من الالجئين كبيرةً  اً استقبمت أعداد ،النمسا ،ىولندا

 ين. الالجئين السوريّ 

 ما ،دى ىذه الدول نفترض في ىذه السنةمة لص من أثر التكرار ضمن طمبات المجوء المقدّ لمتخمّ 
 يمي:

نتيجة  أخرى ةٍ أوربيّ  ضمن دولٍ  أن الالجئين السوريين عمى الرغم من تقديميم لطمبات لجوءٍ 
ة التي األوربيّ  عمى الدول السبع عشوائي   عوا بشكلٍ فإنيم قد توزّ  ،سياسة إجبار أخذ الالجئين

 عمى تمك الدول.  اً نفترض أن ىذا التوزيع كان متساويو  ،ذكرناىا سابقاً 

المجوء ضمن الدول ذات الصيت موا بطمبات الالجئين الذين تقدّ  و ىنا نقوم بافتراض حالة: أنّ 
 ،الدنمارك ،النرويج ،في ىذه السنة نحو: السويد كّميموا في التعامل مع الالجئين قد فرّ  ئسيّ ال

 ىولندا.  ،النمسا ،ألمانيا ،دافنمن

وا من من الدول السابقة من أعداد الالجئين السوريين الذين فرّ  دولةٍ  ة كلّ حصّ  تونفترض أنو كان
 مع الالجئين بحسب الجدول التالي: ئسيّ  دول ذات تعاملٍ 
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 (3الجدول رقم )
من طمبات المجوء لمسوريين  (6)العدد الالزم حذفو 2013 الدولة

 (7)في الدول السبعة
Bulgaria 4510 644 
Czech 
Rep 

70 10 

Estonia 15 2 
Greece 485 69 
Spain 725 103 
Croatia 195 27 
Italy 635 90 

Cyprus 570 81 
Latvia 15 2 

Lithuania 10 1 
Hungary 975 139 
Malta 250 35 
Poland 255 36 
Portugal 145 20 
Romania 1010 144 
Slovenia 60 8 
Slovakia 10 1 
 1412  اإلجمالي

 ين ضمن:ة بالسوريّ ح األرقام الواجب حذفيا من طمبات المجوء الخاصّ يوضّ  –( 3الجدول رقم )

 ىولندا. ،النمسا ،ألمانيا ،فنمندا ،الدنمارك ،النرويج ،السويد

كيا ة التي يتحرّ نزياحات العشوائيّ بسبب االو  ،الذي يؤثر عمى أعداد الالجئينار بسبب أثر التكر 
 لالجئين السوريين.  ةتضيو المصمحة الشخصيّ اًء عمى ما تقن بنجئون السوريو الال

                                                                 
 الحذف هنا من طلبات اللجوء نتٌجة أثر التكرار بالتقدم بطلبات اللجوء.  -6
 ٌقصد بالدول السبع: السوٌد, الدنمارك, النروٌج, فنلندا, ألمانٌا, النمسا, هولندا.  -7
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  :2014،السوريّ الرابعة من المجوء  سنةال

ولكن ال  ،ةنحو الدول األوربيّ  ردٍ مط   ين بشكلٍ الالجئين السوريّ  عدادُ ت أالمرحمة ازدادفي ىذه 
 ،ينع الالجئين السوريّ توزّ في  كبيرٍ  التي أثرت بشكلٍ  تكالخمو ىذه السنة من العديد من المشت

الالجئين ع توزّ  حيث ة ىي التي تحكم ىذه السنة منالعشوائيّ و دفة اصمالو  فكانت عوامل الحظ  
 ،ةلتنظيم توزيع الالجئين السوريين ضمن الدول األوربيّ  ةٍ أوربيّ  ةٍ نتيجة عدم وجود خطّ  ،السوريين

الممكن أن  غرافّي الذي منالديمو  التغيير من فياة لتخوّ ليذه الخطّ  ةٍ أوربيّ  ة دولٍ ومعارضة عدّ 
 . تتعّرض لو

م في تسجيل أعداد بدأ يظير تأثير أثر التضخّ  ،2014حظ أن النصف الثاني من عام نال
 -العراق –ة )األردنعربيّ  اتٍ ة جنسيّ نتيجة قيام عدّ  ،ةين في بعض الدول األوربيّ الالجئين السوريّ 

 .ة الجئ سوري  محصول عمى وضعيّ ل انتحال صفة الالجئ السوريّ ب لبنان(

من قد انتحموا صفة "الالجئ السوري"  مّمن 8%7ىناك تقريبًا نسبة  نفترض في ىذه الحالة أن
  .ةم بطمبات المجوء في ىذه السنة بمختمف الدول األوربيّ من تقدّ  إجماليّ 

مة عمى % من الطمبات المقدّ 7 ا نسبتو نحوم يجب حذفنفترض في ىذه الدراسة أنو و 
 ةٍ سوريّ  سفرٍ  وذلك من خالل تقديم وثائقَ  ،ةضمن جميع الدول األوربيّ  أساس الجئ سوري  

اإلفصاح عنيا أمام دوائر اليجرة لدى امتنعوا عن قد  ةً أصميّ  ةً أن لدى ىؤالء جنسيّ و  ،رةمزوّ 
 ة. الدول األوربيّ 

في ىذه  امتنعتفقد  ،ةء ضمن الدول األوربيّ م بطمبات المجو بالنسبة ألثر التكرار في التقدّ 
 ةٍ أوربيّ  لدى دولٍ  لجوءٍ يحمل بصمات الذي الجئ ال استقبالة عن الدول األوربيّ  كلّ السنة 

ين دون ترحيميم نحو بمد المجوء التي مازالت تستقبل الالجئين السوريّ  ما عدا ألمانيا ،أخرى
 .األول في االتحاد األوربيّ 

                                                                 
% من إجمالً الوثائق باالسترشاد واالستئناس واالعتماد على تقارٌر سوٌدٌة صادرة عن مصلحة الهجرة 8افترضنا هذه النسبة  8

ً تفٌد أنه: مصلحة الهجرة السوٌدٌة اكتشفت وثائق  % انتحال صفة الجئٌن, وأنهم قد كذبوا بخصوص 8نحو ما نسبته السوٌدٌة , والت
 اإلفصاح عن جنسٌتهم األصلٌة. 
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ين لالجئين سوريّ  بعمميات ترحيلٍ  ،ىولندا ،فنمندا ،النرويج ،من السويد في ىذه السنة بدأت كل  
دون األخذ بعين االعتبار الظروف  ،إيطاليا ،أخرى في ىنغاريا لدى دولٍ  يحممون بصمات لجوءٍ 

 عام.  في التعامل مع قضية الالجئين بشكلٍ  ،ىنغاريا ،ة في تمك الدول مثل إيطاليانسانيّ الالإ

مع  ئٍ سيّ  ذات تعاملٍ  بات المجوء لدى دولٍ موا بطممن الالجئين الذين تقدّ  2:3 نفترض أن
من الالجئين  1:3 نحو ما يقاربو  ،ةلدى السمطات األلمانيّ موا بطمبات لجوء الالجئين تقدّ 

بخصوص أخذ  ألن النمسا نوعًا ما متساىمةٌ  ،موا بطمبات المجوء ضمن النمساأيضًا تقدّ 
 لدى دول أخرى.  الالجئين الذين لدييم بصمات لجوءٍ 

 معالجتيا:لالجئين السوريين وطرق م في أعداد االتضخّ ( يوضح أثر 4الجدول التالي رقم )

مة ضمن دول القارة المقدّ  ينأعداد الالجئين السوريّ  % من إجماليّ 7حيث سنحذف ما يقارب 
 :2014في عام  ةاألوربيّ 

 (4الجدول رقم )
% من إجمالي 7حذف نسبة  2014 الدولة

 2014األعداد لعام 
Belgium 2705 189 
Bulgaria 6245 437 

Czech Rep 110 7 
Denmark 7210 504 
Germany 41100 2877 

Estonia(9) 5 0 
Ireland 25 1 
Greece 785 54 

Spain 1510 105 
France 2845 199 
Croatia 65 4 

                                                                 
ً أعداد الالجئٌن السورٌٌن فً إستونٌا, وذلك ألن العدد صغٌر ومهمل, وال ٌتعرض ألثر 8هنا لم نحذف نسبة  -9 % من إجمال

 التضخٌم. 
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Italy 505 35 
Cyprus 995 69 
Latvia 35 2 

Lithuania 15 1 
Luxembourg 95 6 

Hungary 6855 479 
Malta 305 21 

Netherlands 8790 615 
Austria 7730 541 
Poland 115 8 

Portugal 20 1 
Romania 615 43 
Slovenia 90 6 
Slovakia 40 2 
Finland 150 10 
Sweden 30750 2152 
Norway 2000 140 

Switzerland 3820 267 
إجمالي أعداد 
طمبات المجوء 

التي تنتحل صفة 
 الالجئ السوري

 8775 

 ،ض ألثر انتحال صفة الالجئ السوريّ تعديل أرقام طمبات المجوء ضمن الدول التي تتعرّ  –( 4رقم ) الجدول
 ة.مة ضمن دول القارة األوربيّ الطمبات المقدّ  % من إجماليّ 7 تقدير ىذه النسبة بنحو وقد تم  
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فإننا نقترح الجدول  ،بعد حذف أثر التكرار ،ينالسوريّ بالنسبة لتعديل أعداد طمبات المجوء لالجئين 
في الدول ذات التعامل  2014ح أعداد الالجئين السوريين في عام الذي يوضّ  -( 5التالي رقم )

مناقشتيا سابقًا  االفتراضات التي تم  وتعديميا بحسب الوقائع و  ،عام   مع الالجئين بشكلٍ  ئالسيّ 
 ضمن ىذه الدراسة: 

 (5الجدول رقم )
بعد حذف  2014الالجئين السوريين في  أعداد الدولة

طمبات المجوء المزورة عمى أساس الجئ 
 (10)سوري

من  2:3
طمبات 

 ىي المجوء
مكررة 
ضمن 
 ألمانيا

من  1:3
طمبات 

 ىي المجوء
مكررة 
ضمن 
 النمسا

Bulgaria 5808 3872 1936 
Czech 

Rep 
103 68 35 

Estonia 0 0 0 
Greece 731 487 244 

Spain 1405 936 469 
Croatia 61 40 21 

Italy 470 313 157 
Cyprus 926 617 309 
Latvia 33 22 11 

Lithuania 14 9 5 
Hungary 6376 4250 2126 

Malta 284 189 95 
Poland 107 71 36 

Portugal 19 12 7 

                                                                 
ً ٌعتقد 8ت اللجوء للسورٌٌن بعد حذف نسبة الخاص بمعالجة طلبا –( 5انظر الجدول السابق رقم ) -10 ً الطلبات الت % من إجمال

 أنها مزورة وتنتحل صفة "الجئ سوري". 
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Romania 572 381 191 
Slovenia 84 56 28 
Slovakia 38 25 13 
 5683 11348  اإلجمالي 

 ،إلى ألمانيا 2:3ين وفق افتراضات نزياحات أعداد طالبي المجوء السورييوضح تعديالت وا –( 5جدول رقم )ال
 إلى النمسا. 1:3و نسبة 

 

 

 : 2015 ،السوريّ الخامسة من المجوء  سنةال

 لباقي الدو ة و ين نحو القارة األوربيّ ين الفارّ ت مشكمة الالجئين السوريّ في ىذه السنة تفاقم
 ،ةدوليّ  أحالفٍ ل قوى و نتيجة تدخّ  ،ةد شكل الصراع عمى األرض السوريّ نتيجة تعقّ  ،الصناعية

ا دفع العديد من ممّ  ،المدنيين ضمن األراضي السورية مشكمة ومعاناةلعتبار دون األخذ بعين اال
طمبًا لألمان ة باقي الدول الصناعيّ ة و جدًا إلى اليروب نحو الدول األوربيّ  كبيرٍ  ين بشكلٍ المدنيّ 

 ة. الحصول عمى الحماية اإلنسانيّ جوء و وطمبًا لمّ 

 ةٍ سياسيّ  تٍ كالضمن العديد من البمدان ذات مش عديدةٌ  تٌ كالتفاقمت مش ،صلٍ متّ  في سياقٍ 
 ت قوافلُ نضمّ حيث ا ،ةا زاد الطين بمّ ممّ  ،مثل أفغانستان والعراق ،حةٍ مسمّ  إلى نزاعاتٍ  لةً متحوّ 
 تٍ كالا خمق مشممّ  ،ةمن طالبي المجوء مع طالبي المجوء السوري نحو الدول الصناعيّ  جديدةٌ 

 كرواتيا.و  ،منيا المجر ومقدونيا ،ةعمى حدود الدول األوربيّ 

عندما  والسّيما ،2015ًا عند الشير السادس من عام ىذه المشكمة تفاقمت أيض أن نالحظ
ة في شير "إيالن الكردي" مرميًا عمى شواطئ المجوء األوربيّ  انتشرت صور الطفل السوريّ 

ا دفع إلى تزايد المطالبات ممّ  ،ة"يت بشواطئ "العار األوربيّ التي سمّ و  ،2015/ أيمول سبتمبر
لدخول الالجئين  آمنةٍ  وفتح معابرَ  ،ةة اإلنسانيّ ل المسؤوليّ ة إلى تحمّ الضغط عمى الدول األوربيّ و 

 . ينالسوريّ  الالجئينما السيّ و  ،عام   بشكلٍ 
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 دٍ بين مؤيّ  ،ةمن تراشق االتيامات بين الدول األوربيّ  ت إلى نشوء نوعٍ أن ىذه الضغوطات أدّ إال 
ة ر من ىويّ أنو سيغيّ  ليذا اإلجراء الذي تم  اعتبار بين معارضٍ لفتح الحدود أمام طالبي المجوء و 

وعارضت  ،نادت بفتح الحدود ىي ألمانيا والنمساي من الدول التو  ،ةديموغرافيّ الناحية الأوربا من 
 مقدونيا ىذه االقتراحات. دول مثل ىنغاريا و 

مى ز علم تعد تركّ  ،ة المرتبطة باتفاقية "دبمن" أن الدول في القارة األوربيّ بىذه السنة  تمّيزت
يا تستثني أنة حيث أعمنت السمطات األلمانيّ  ،الالجئين السوريين والسّيما ،تطبيقيا عمى الالجئين

في التعامل  ئي  نالحظ أيضًا أن الدول ذات الصيت السو  ،"دبمن"تفاقية ين من االالجئين السوريّ 
من ىذه  ،اليونان نحو النمسا وباقي الدول األوربيةمع الالجئين قامت بتسييل حركة الالجئين من 

 مقدونيا. و  ،كرواتياالدول ىنغاريا و 

المجوء ضمن م بطمبات ال يوجد من تقدّ : ات فإننا سوف نفترض أنور عمى ىذه المتغيّ  بالتالي بناءً و 
إلى  ةٍ عشوائيّ  عوا بطريقةٍ أن الالجئين قد توزّ و  ،في التعامل مع الالجئين ئالدول ذات الصيت السيّ 

  الدول التالية:

 وذلك وفق النسب التالية:  ،فنمندا وىولندا ،النرويج ،الدنمارك ،السويد ،ألمانيا ،النمسا

 ،%5دا:فنمن ،%10النرويج:  ،%10الدنمارك:  ،%10النمسا:  ،%30ألمانيا:  ،%30السويد: 
 %. 5ىولندا: 

 وبناءً  ،ينعات حركة الالجئين السوريّ عمى توقّ  ءً ض ىذه النسب ضمن ىذه الدراسة بناافترا تم  
أكبر من  شكلٍ ين بزت بتسييل حركة الالجئين السوريّ رات ىذه السنة التي تميّ متغيّ عمى معطيات و 

 السنوات السابقة. 

" ضمن الدول لكن نتيجة ىذه التسييالت ازدادت نسبة الطمبات التي تنتحل صفة "الجئ سوريّ و 
 مام حركة الالجئين.فتح الحدود جزئيًا في ىذه السنة أبسبب ة األوربيّ 

مبات التي دًا نوعًا ما بخصوص نسبة الطمتشدّ  افترضت ىذه الدراسة افتراضاً  ،في ىذه السنة
 .2014أي ضعف النسبة في العام السابق  ،%14وىي نسبة  ،تنتحل "صفة الجئ سوري"
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فتراض بالتالي نرى أنو يجب او  ،اض: أن أعداد الالجئين قد تضاعفتو السبب في ىذا االفتر 
 في ىذه الدراسة بخصوص من ينتحل صفة "الالجئ السوري". مضاعفةٍ  نسبةٍ 

 ا سبق:نستخمص ممّ 

م في ض ألثر التضخية تتعرّ التسجيل اإلحصائي لطمبات المجوء ضمن دول القارة األوربيّ  أن
 . م بطمبات المجوء ضمن االتحاد األوربيّ ض ألثر التكرار بالتقدّ تتعرّ و  ،أعداد الالجئين السوريين

 

 ين: ثار عمى أعداد الالجئين السوريّ يعالج ىذه اآل –( 6ل التالي رقم )الجدو 

% من إجمالي أعداد الالجئين 14حذف نسبة  2015 الدولة
 11ضمن الدول األوربية

Belgium 4150 581 
Bulgaria 5340 747 

Czech Rep 80 11 
Denmark 2535 354 
Germany 73215 10250 
Estonia 10 1 
Ireland 20 2 
Greece 2340 327 
Spain 3495 489 
France 1990 278 
Croatia 10 1 
Italy 200 28 

Cyprus 565 79 
Latvia 5 -- 

Lithuania 5 -- 

                                                                 
% من إجمالً طلبات اللجوء المقدمة ضمن دول القارة األوربٌة, على افتراض أنها تنتحل صفة "الجئ  25تم حذف نسبة  11

 سوري". 



ة الدول ضمن السورٌٌن الالجئٌن أعداد عن دراسة ٌّ  3126- 3122 الفترة تحت الصناع

41 
 

Luxembourg 120 16 
Hungary 47085 6591 
Malta 145 20 

Netherlands 6615 926 
Austria 11250 1575 
Poland 280 39 

Portugal 5 -- 
Romania 485 67 
Slovenia 0 -- 
Slovakia 10 1 
Finland 400 56 
Sweden 28160 3942 
Norway 4660 652 

Switzerland 1625 227 
إجمالي طمبات 

المجوء التي 
تنتحل صفة 

 الالجئ السوري

 27260 

 (6الجدول رقم )
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ين نحو الدول التالية ين السوريّ عداد الالجئيوضح إعادة توزيع أ –( 7الي رقم )الجدول الت
 فق النسب التالية: و 

 ،%5فنمندا : ،%10النرويج:  ،%10الدنمارك:  ،%10النمسا:  ،%30ألمانيا:  ،%30السويد: 
 %. 5ىولندا: 

أعداد  الدولة
الالجئين 

السوريين 
بعد حذف 

14% 

 %5ىولندا %5فنمندا %10النرويج %10الدنمارك %10النمسا %30ألمانيا %30السويد

Bulgaria 4593 1377 1377 460 460 460 230 229 
Czech 

Rep 
69 21 21 7 7 7 3 3 

Estonia 9 4 5 0 0 0 0 0 
Greece 2013 604 604 202 202 201 100 100 
Spain 3006 902 902 301 301 300 150 150 

Croatia 9 5 4 0 0 0 0 0 
Italy 172 52 52 18 17 17 8 8 

Cyprus 486 146 146 49 49 48 24 24 
Latvia -- -- -- -- -- -- -- -- 

Lithuania -- -- -- -- -- -- -- -- 
Hungary 40494 12148 12148 4049 4049 4049 2024 2024 

Malta 125 38 38 13 12 12 6 6 
Poland 241 73 72 24 24 24 12 12 

Portugal -- -- -- -- -- -- -- -- 
Romania 418 126 126 42 42 42 20 20 
Slovenia -- -- -- -- -- -- -- -- 
Slovakia 9 5 4 -- -- -- -- -- 
 2576 2577 5160 5163 5165 15499 15505  اإلجمالي

 (7الجدول رقم )
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ين ألعداد الالجئين السوريّ  ة لمتقدير الفعميّ ة الديمقراطيّ ر مركز دراسات الجميوريّ تركيبات مؤشّ 
 دولة: 44ة ضمن الدول الصناعيّ 

 التي تم  و  ،الدراسةت معالجتيا ضمن ر من خالل األرقام التي تمّ ن محتوى ىذا المؤشّ يتكوّ 
ميع الظروف المحيطة ة تأخذ بعين االعتبار جمنطقيّ  معالجتيا من خالل افتراض افتراضاتٍ 

/ تشرين األول حتى شير أكتوبر 2011ات المجوء السوري منذ عام خالل سنو  السوريّ جئ البال
2015. 

ة ين ضمن الدول األوربيّ السوريّ ة لالجئين لألعداد الفعميّ  ةٍ تقديريّ  ىنا نسعى إلى صياغة معادالتٍ و 
د األخذ بعين االعتبار بع ،ع الالجئين السوريينلتوزّ  إحصائي   رٍ لتشكيل مؤشّ  ،ةالصناعيّ و 
تعتمد ىذه الحركة و  ،يين ضمن الدول المستضيفة لالجئيننزياحات في حركة الالجئين السور الا

 كل الجئ. مع يتناسببحسب ما يراه و  جئ السوري  ة لاّل عمى تعظيم المنفعة الشخصيّ 

ة ين ضمن الدول الصناعيّ ة ألعداد الالجئين السوريّ ة الفعميّ صياغة المعادالت التقديريّ  -
 دولة:  44

 ترميز المعادالت: -

 : 2011ة لالجئين السوريين عام األعداد الفعميّ 

  = 2011ألعداد الالجئين السوريين لعام  العدد الفعميّ 
   ،      

 =ألعداد الالجئين السوريين  صناعي   بمدٍ  ة المنشورة لكل  ة الرسميّ اإلحصائيّ السجالت 

   ،      

ة السجالت اإلحصائيّ  =دولة  44ة الدول الصناعيّ  فيين ألعداد الالجئين السوريّ  إذًا العدد الفعميّ 
 ين.ألعداد الالجئين السوريّ  صناعي   بمدٍ  ة المنشورة لكل  الرسميّ 

 سبق نستنتج المعادلة التالية:  اممّ 

∑  
   ،     =  ∑  

   ،      
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 :2012ين ة ألعداد الالجئين السوريّ األعداد الفعميّ 

      = ينالسوريّ  مع الالجئين ئالدول ذات التعامل السي  

 الدول التالية:  وىذه الدول بحسب تصنيف ىذه الدراسة، تضم  

(Bulgaria ، Czech Rep ، Estonia ، Greece، Spain ، Italy ، Cyprus ، Latvia 
، Hungary ، Malta ، Poland ، Portugal ، Romania ، Slovenia ، Slovakia.) 

          = 2012لمانيا في أ أعداد الالجئين السوريين الفعميّ 

          = 2012لمانيا في أ اإلحصائّيةسجالت العدد الالجئين السوريين بحسب 

ين عام ىي القيمة التي يجب إضافتيا إلى أعداد الالجئين السوريّ ير األلماني: و يمعامل التغ
            يرمز ليا بالرمزو  2012

 معامل التغيير األلماني يساوي:

 (Bulgaria*1:3 +Czech Rep * 100% +* 100% Estonia +  
Greece*100%+* 1:3  Spain+ * 100%  Italy +Cyprus* 2:3 +Latvia * 1:3 

+ Hungary*1:3 +Malta * 100% +Poland 2:3 +Portugal * 100% + * 2:3 
Romania +* 100% Slovenia +Slovakia * 100%.) 

 :2012لالجئين السوريين في ألمانيا عام  ر العدد الفعميّ ل المعادالت التي تقدّ ىنا نشكّ 

اإلحصاء العدد المنشور ضمن سجالت  = 2012عام  لمانياين في أجئين السوريّ لاّل  العدد الفعميّ 
 2012+ معامل التغيير األلماني لعام 2012ة لعام األلمانيّ 

 :نشكل المعادلة بالرموز

∑       =                      
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 :2012لعام  دولة 44 ةين ضمن الدول الصناعيّ لالجئين السوريّ  العدد الفعميّ 

فعمية لالجئين السوريين عام تقدير األعداد اللحساب و  تفصيمي   و ىنا يستمزم تشكيل جدولٍ 
2012 : 

 (8الجدول التالي رقم )
األعداد الفعمية لعام  الدولة

2012 
األعداد المعدلة 

 لمانياضمن أ
9738 

Bulgaria 300 
Czech Rep 0 

Estonia 0 
Greece 0 
Spain 170 
Italy 0 

Cyprus 189 
Latvia 14 

Hungary 97 
Malta 0 
Poland 35 
Portugal 0 
Romania 82 
Slovenia 0 
Slovakia 0 
Belgium 1030 
Denmark 875 
Ireland 15 
France 635 
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Luxembourg 10 
Netherlands 575 

Austria 930 
Finland 185 
Sweden 7920 
United 

Kingdom 
1305 

Iceland 5 
Norway 325 

Switzerland 1230 
إجمالي األعداد 
ضمن دول القارة 

 األوربية

24110 

 دولة 44ة ين ضمن الدول الصناعيّ ع الالجئين السوريّ ة لتوزّ ح األعداد الفعميّ يوضّ  –( 8الجدول رقم )

ين ضمن الدول ع الالجئين السوريّ ة لتوزّ ح األعداد الفعميّ يوضّ  –( 8تابع الجدول رقم )
 دولة. 44ة الصناعيّ 

األعداد الفعمية لعام  الدولة
2012 

الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

1040 

 ستراليا+أ
+ نيوزيالندا
 اليابان+
كوريا 

 الجنوبية

328 

إجمالي 
أعداد 

25478 
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الالجئين 
ين السوريّ 
 44ضمن 
دولة 

 ةصناعيّ 
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 :2013عام ة الدول الصناعيّ  عيم ضمنين وتوزّ ألعداد الالجئين السوريّ  العدد الفعميّ 

ضمن ىذه  ةة الخاصّ واإلحصائيّ ة الرياضيّ  المعادالت وصياغةىنا سنقوم بترميز المعادالت 
 الدراسة.

ة )بحسب تقييم ىذه ىي سبع دول أوربيّ و  ،ء ذات السياسات األفضل في المجوءدول المجو 
 الدراسة(:

  = السبع الجئين السوريين ضمن الدولألعداد ال التقدير الفعميّ 
   ،      

  =( النمسا ،ىولندا ،ألمانيا ،فنمندا ،الدنمارك ،النرويج ،)السويد
  ،      

    = ين ضمن الدول السبعالجئين السوريّ ل الرسميّ  الرقم اإلحصائيّ 
   ،      

 = 2013لعام  ين في الدول السبعلالجئين السوريّ بتعديل أعداد ا معامل التغيير الخاّص 

مع الالجئين  ئجئين ضمن الدول ذات التعامل السيّ الذي يساوي مجموع الالو  ،      ،   

 وفق المعادلة التالية: ،عمى الدول السبع متساوٍ  ا بشكلٍ تقسيميو 

   

    ،     
  =  

   ،      

 

 وىنا نصيغ المعادلة التالية: 

لالجئين  الرسميّ  الرقم اإلحصائيّ  = ين ضمن الدول السبعالجئين السوريّ ألعداد ال العدد الفعميّ 
 . ين ضمن الدول السبعالجئين السوريّ بتعديل أعداد ال + معامل التغيير الخاّص السوريين

 بالترميز نكتب المعادلة: 

∑  
   ،      =   

   ،        
   ،      
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 : يستمزم بناء ،2013ة لالجئين السوريين لعام األعداد الفعميّ  و ىنا لتقدير

 (9رقم )الجدول 
األعداد الفعمية لالجئين السوريين  الدولة

 2013لعام 
 17952 السويد )معدل بمعامل التغيير(

 2277 معدل بمعامل التغيير(النرويج )
 1562 فنمندا )معدل بمعامل التغيير(

 3097 التغيير(الدنمارك )معدل بمعامل 
 14267 ألمانيا )معدل بمعامل التغيير(
 3677 ىولندا )معدل بمعامل التغيير(
 3417 النمسا )معدل بمعامل التغيير(

Belgium 1135 
Bulgaria 0 

Czech Rep 0 
Estonia 0 
Ireland 40 
Greece 0 
Spain 0 
France 1315 
Croatia 0 
Italy 0 

Cyprus 0 
Latvia 0 

Lithuania 0 
Luxembourg 25 

Hungary 0 
Malta 0 

Poland 0 
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Portugal 0 
Romania 0 
Slovenia 0 
Slovakia 0 

United Kingdom 2030 
Iceland 5 

Liechtenstein 0 
Switzerland 1900 

إجمالي األعداد ضمن دول القارة 
 ةاألوربيّ 

52654 

 (9الجدول رقم )

 

 (9تابع الجدول رقم )
األعداد الفعمية لالجئين السوريين لعام  الدولة

2013 
 2376 الواليات المتحدة األمريكية

 468 كوريا الجنوبية + اليابان+دانيوزيالن ستراليا+أ
 44ين ضمن أعداد الالجئين السوريّ  إجماليّ 

 ةدولة صناعيّ 
55498 
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 : 2014ة عام الدول الصناعيّ عيم ضمن ين وتوزّ ألعداد الالجئين السوريّ  العدد الفعميّ 

فق االفتراضات ألعداد الالجئين السوريين و  وتوزيعٍ  في ىذه السنة المدروسة سنقوم بإعادة تقديرٍ 
 ول الدراسة. افتراضيا في أ تم   التي

 :2014ة لالجئين السوريين لعام ترميز المعادالت وصياغتيا لتقدير األعداد الفعميّ 

          = 2014لمانيا في أ الفعميّ ين أعداد الالجئين السوريّ 

          = 2014لمانيا في أسجالت اإلحصاء ين بحسب عدد الالجئين السوريّ 

        = 2014في النمسا لعام  ين الفعميّ أعداد الالجئين السوريّ 

          =2014ة في النمسا لعام ت اإلحصائيّ ين بحسب السجاّل أعداد الالجئين السوريّ 

 ىنا نقوم بتركيب المعادالت: 

 

في  ئ* الدول ذات الصيت السيّ  2:3 = 2014لمانيا في أ ين الفعميّ أعداد الالجئين السوريّ 
 .2014ت اإلحصاء في ألمانيا ين بحسب سجاّل + عدد الالجئين السوريّ التعامل مع الالجئين

∑         =           +    
 
      

 

 

في  * الدول ذات الصيت السّيئ 1:3 = 2014في النمسا  ين الفعميّ أعداد الالجئين السوريّ 
 .2014+ عدد الالجئين بحسب سجالت اإلحصاء في ألمانيا تعامل مع الالجئينال

∑         =    
 
                 

 عيم الحقيقيّ توزّ ين و الالجئين السوريّ  ألعداد حتى نستنتج الرقم الفعميّ  ،ق المعادالت التاليةنطبّ 
 دولة.  44ة الـ ضمن الدول الصناعيّ 
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 :ح ىذه التقديراتيوضلت

 (10الجدول التالي رقم )
 2014 الدولة

Belgium 2705 
Bulgaria 0 

Czech Rep 0 
Denmark 7210 
Germany 
 )معدل(

52448 

Estonia 0 
Ireland 25 
Greece 0 
Spain 0 
France 2845 
Croatia 0 
Italy 0 

Cyprus 0 
Latvia 0 

Lithuania 0 
Luxembourg 95 

Hungary 0 
Malta 0 

Netherlands 8790 
Austria 
 )معدل(

13413 

Poland 0 
Portugal 0 
Romania 0 
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Slovenia 0 
Slovakia 0 
Finland 150 
Sweden 30750 
United 

Kingdom 
2355 

Iceland 5 
Liechtenstein 0 

Norway 2000 
Switzerland 3820 

Russia 0 
إجمالي األعداد 
ضمن دول القارة 

 األوربية

126611 

ة ألعداد الالجئين السوريين ضمن الدول يوضح التقديرات الفعلي   –( 01تابع الجدول رقم )

  .ةالصناعي  

 2014 الدولة
الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

1095 

 ستراليا+أ
+ نيوزيالندا

كوريا  اليابان+
 الجنوبية

152 

أعداد  إجماليّ 
الالجئين 
السوريين 

 44ضمن 
 ةدولة صناعيّ 

127858 
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 :2015ة عام عيم ضمن الدول الصناعيّ ين وتوزّ ألعداد الالجئين السوريّ  العدد الفعميّ 

ين الالجئين السوريّ ة ألعداد تقدير األعداد الفعميّ  ىنا سنقوم بترميز المعادالت وصياغتيا حتى يتمّ 
 دولة.  44ة ضمن الدول الصناعيّ 

  = ين ضمن الدول السبعالجئين السوريّ ألعداد ال التقدير الفعميّ 
   ،      

  =( النمسا ،ىولندا ،ألمانيا ،فنمندا ،اركالدنم ،النرويج ،)السويد
  ،      

    = الدول السبعين ضمن الجئين السوريّ ل الرسميّ  الرقم اإلحصائيّ 
   ،      

 = 2015لعام  ين في الدول السبعلالجئين السوريّ بتعديل أعداد ا معامل التغيير الخاّص 

   ،      

لالجئين في الدول ذات مجموع ا% * 30 = 2015 السويدي معامل التغيير لمرقم اإلحصائيّ 
 . 2015 الرسميّ  السويديّ  + الرقم اإلحصائيّ ئالصيت السيّ 

لالجئين في الدول ذات % * مجموع ا30 =2015األلماني  معامل التغيير لمرقم اإلحصائيّ 
 .2015 لماني الرسميّ األ + الرقم اإلحصائيّ ئالصيت السيّ 

لالجئين في الدول ذات % * مجموع ا10 =2015لمنرويج  معامل التغيير لمرقم اإلحصائيّ 
 .2015 الرسميّ  النرويجيّ  + الرقم اإلحصائيّ ئالصيت السيّ 

لالجئين في الدول ذات % * مجموع ا10 =2015 الدنماركيّ  معامل التغيير لمرقم اإلحصائيّ 
 .2015 الرسميّ  الدنماركيّ  + الرقم اإلحصائيّ ئالصيت السيّ 

لالجئين في الدول ذات % * مجموع ا10 =2015 مسالمن معامل التغيير لمرقم اإلحصائيّ 
 .2015 الرسميّ النمساوّي  اإلحصائيّ + الرقم ئالصيت السيّ 

لالجئين في الدول ذات الصيت % * مجموع ا5 =2015مندا نلف معامل التغيير لمرقم اإلحصائيّ 
 .2015 الرسميّ  الفنمنديّ  + الرقم اإلحصائيّ ئالسيّ 
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لالجئين في الدول ذات الصيت % * مجموع ا5 =2015ليولندا  معامل التغيير لمرقم اإلحصائيّ 
 .2015 الرسميّ  الرقم اإلحصائّي اليولنديّ ئ+ السيّ 

 سبق يمكن استنتاج المعادلة التالية:  مما

∑  
   ،      =  

   ،        
   ،      

 

 

 : دولة 44ة ين ضمن الدول الصناعيّ ة ألعداد الالجئين السوريّ رات الفعميّ يح التقديوضلت –

 (11الجدول التالي رقم )
 2015 الدولة

Belgium 4150 
Bulgaria 0 

Czech Rep 0 
Denmark 
 )معدل(

7698 

Germany 
 )معدل(

88714 

Estonia 0 
Ireland 20 
Greece 0 
Spain 0 
France 1990 
Croatia 0 
Italy 0 

Cyprus 0 
Latvia 0 
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Lithuania 0 
Luxembourg 120 

Hungary 0 
Malta 0 

Netherlands 
 )معدل(

9192 

Austria )16415 )معدل 
Poland 0 
Portugal 0 
Romania 0 
Slovenia 0 
Slovakia 0 
Finland 
 )معدل(

2976 

Sweden 
 )معدل(

43665 

 

ضمن الدول  الفعميّ  عيمين وتوزّ تقدير أعداد الالجئين السوريّ  –( 12تابع الجدول رقم )
 ة.  الصناعيّ 

 2015 الدولة
United 

Kingdom 
1575 

Iceland 5 
Liechtenstein 0 

Norway 
 )معدل(

9820 

Switzerland 1625 
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Russia 0 
إجمالي األعداد 
ضمن دول القارة 

 ةاألوربيّ 

187965 

الواليات المتحدة 
 األمريكية

1800 

 ستراليا+أ
+ نيوزيالندا
كوريا  اليابان+

 الجنوبية

400 

أعداد  إجماليّ 
الالجئين 

ين ضمن السوريّ 
دولة  44

 ةصناعيّ 

190165 
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ة حول أعداد الالجئين السوريين و ة الديمقراطيّ الجدول الشامل لتقديرات مركز الجميوريّ 
 دولة 44ة عيم ضمن الدول الصناعيّ توزّ 

 (13الجدول رقم )
 2015 2014 2013 2012 2011 الدولة

Belgium 640 1030 1135 2705 4150 
Bulgaria 85 300 0 0 0 

Czech Rep 25 0 0 0 0 
Denmark 470 875 3097 7210 7698 
Germany 3435 9738 14267 52448 88714 
Estonia 0 0 0 0 0 
Ireland 10 15 40 25 20 
Greece 350 0 0 0 0 
Spain 95 170 0 0 0 
France 120 635 1315 2845 1990 
Croatia 0 0 0 0 0 
Italy 540 0 0 0 0 

Cyprus 185 189 0 0 0 
Latvia 15 14 0 0 0 

Lithuania 0 0 0 0 0 
Luxembourg 10 10 25 95 120 

Hungary 90 97 0 0 0 
Malta 125 0 0 0 0 

Netherlands 200 575 3677 8790 9192 
Austria 435 930 3417 13413 16415 
Poland 10 35 0 0 0 
Portugal 0 0 0 0 0 



ة الدول ضمن السورٌٌن الالجئٌن أعداد عن دراسة ٌّ  3126- 3122 الفترة تحت الصناع

59 
 

Romania 35 82 0 0 0 
Slovenia 10 0 0 0 0 
Slovakia 10 0 0 0 0 
Finland 95 185 1562 150 2976 
Sweden 640 7920 17952 30750 43665 

 ةة الديمقراطيّ تقديرات مركز دراسات الجميوريّ حسابات و  –( 13الجدول رقم )

 2015 2014 2013 2012 2011 الدولة
United 

Kingdom 
515 1305 2030 2355 1575 

Iceland 0 5 5 5 5 
Liechtenstein 0 0 0 0 0 

Norway 200 325 2277 2000 9820 
Switzerland 895 1230 1900 3820 1625 

Russia 0 0 0 0 0 
األعداد  إجماليّ 

ضمن دول القارة 
 ةاألوربيّ 

9240 24110 52654 126611 187965 

الواليات المتحدة 
 األمريكية

-- 1040 2376 1095 1800 

 ستراليا+أ
 +نيوزيالندا
كوريا  اليابان+

 ةالجنوبيّ 

-- 328 468 152 400 

أعداد  إجماليّ 
ين الالجئين السوريّ 

دولة  44ضمن 
 ةصناعيّ 

9240 25478 55498 127858 190165 
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 ( 13تابع الجدول رقم )

 

 :نتائج الدراسة

 ين ضمن الدولأعداد الالجئين السوريّ  من النتائج فيما يخص   مت ىذه الدراسة إلى مجموعةٍ توصّ 
 نذكر أىميا: و  ،دولة 44ة الـ الصناعيّ 

 2011ولة لعام د 44ة الـ ضمن الدول الصناعيّ  ين الفعميّ أعداد الالجئين السوريّ  تبمغ -1
 . اً سوريّ  اً الجئ 9240 نحو

 2012دولة لعام  44ة الـ ضمن الدول الصناعيّ  ين الفعميّ أعداد الالجئين السوريّ  تبمغ -2
 .اً سوريّ  اً الجئ 25478 نحو

 2013دولة لعام  44ة الـ ضمن الدول الصناعيّ  ين الفعميّ أعداد الالجئين السوريّ  تبمغ -3
 .اً سوريّ  اً الجئ 55498 نحو

 2014دولة لعام  44ة الـ ضمن الدول الصناعيّ  ين الفعميّ أعداد الالجئين السوريّ  تبمغ -4
 . اً سوريّ  اً الجئ 127585 نحو

 2015دولة لعام  44ة الـ ضمن الدول الصناعيّ  ين الفعميّ أعداد الالجئين السوريّ  تبمغ -5
 .اً سوريّ  اً الجئ 190165 )حتى تاريخ إعداد الدراسة( نحو

 407966 دولة نحو 44الـ ة إجمالي أعداد الالجئين السوريين ضمن الدول الصناعيّ  -6
 حتى تاريخ إعداد ىذه الدراسة. 2011منذ عام 

 الحصول عمييا بطرقٍ  تم   التيرة و ة المزوّ الباسبورات السوريّ ات و بمغ إجمالي أعداد اليويّ  -7
ىو  2014حيث يعتبر عام  ،2015 – 2014بين عامي  36035 نحو ةٍ غير قانونيّ 

من ضستخداميا ة اللبداية عمميات التزوير بخصوص الوثائق السوريّ  العام التأسيسيّ 
 طمبات المجوء % من إجماليّ 8.5 وىذه التزويرات تشكل نحو ،االتحاد األوربيّ 

 لمسوريين. 

 



ة الدول ضمن السورٌٌن الالجئٌن أعداد عن دراسة ٌّ  3126- 3122 الفترة تحت الصناع

61 
 

 المصادر واليوامش

 :دولة 44ة لمدول الصناعيّ  مكاتب اإلحصاء

http://statbel.fgov.be/ 

https://www.czso.cz/csu/czso/home 

https://www.destatis.de/DE/Startseite.html 

http://www.cso.ie/en/index.html 

http://www.ine.es/ 

-et-http://www.insee.fr/fr/publications
publications.htm-services/default.asp?page=achat 

http://www.dzs.hr/default_e.htm 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en
?OpenDocument 

http://www.stat.gov.lt/en/ 

http://www.ksh.hu/?lang=en 

NL/menu/home/default.htm-http://www.cbs.nl/nl 

http://stat.gov.pl/index_ENG_HTML.htm 

http://www.insse.ro/cms/ 

http://www.statistics.sk/ 

http://www.scb.se/default____2154.aspx 

http://statbel.fgov.be/
https://www.czso.cz/csu/czso/home
https://www.czso.cz/csu/czso/home
https://www.destatis.de/DE/Startseite.html
https://www.destatis.de/DE/Startseite.html
http://www.cso.ie/en/index.html
http://www.cso.ie/en/index.html
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=achat-publications.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=achat-publications.htm
http://www.dzs.hr/default_e.htm
http://www.dzs.hr/default_e.htm
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
http://www.stat.gov.lt/en/
http://www.stat.gov.lt/en/
http://www.ksh.hu/?lang=en
http://www.ksh.hu/?lang=en
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/home/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/home/default.htm
http://stat.gov.pl/index_ENG_HTML.htm
http://stat.gov.pl/index_ENG_HTML.htm
http://www.insse.ro/cms/
http://www.insse.ro/cms/
http://www.statistics.sk/
http://www.statistics.sk/
http://www.scb.se/default____2154.aspx
http://www.scb.se/default____2154.aspx
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http://www.statice.is/ 

http://www.ssb.no/ 

http://www.instat.gov.al/al/home.aspx 

http://www.stat.gov.mk/Default_en.aspx 

http://www.turkstat.gov.tr/Start.do 

http://www.bhas.ba/ 

http://www.stat.go.jp/english/index.htm 

http://www.abs.gov.au/ 

http://www.nsi.bg/Index_e.htm 

http://www.dst.dk/en/Statistik.aspx 

http://www.stat.ee/ 

http://www.statistics.gr/ 

http://www.insee.fr/fr/ 

publique.fr/-http://www.statistique 

http://www.istat.it/en/ 

http://www.csb.gov.lv/en 

http://www.statistiques.public.lu/fr/acteurs/statec/index.html 

Home.aspx-http://nso.gov.mt/en/Pages/NSO 

/www.statistik.at/web_de/statistiken/index.htmlhttp:/ 

http://www.statice.is/
http://www.statice.is/
http://www.ssb.no/
http://www.ssb.no/
http://www.instat.gov.al/al/home.aspx
http://www.instat.gov.al/al/home.aspx
http://www.stat.gov.mk/Default_en.aspx
http://www.stat.gov.mk/Default_en.aspx
http://www.turkstat.gov.tr/Start.do
http://www.turkstat.gov.tr/Start.do
http://www.bhas.ba/
http://www.bhas.ba/
http://www.stat.go.jp/english/index.htm
http://www.stat.go.jp/english/index.htm
http://www.abs.gov.au/
http://www.abs.gov.au/
http://www.nsi.bg/Index_e.htm
http://www.nsi.bg/Index_e.htm
http://www.dst.dk/en/Statistik.aspx
http://www.dst.dk/en/Statistik.aspx
http://www.stat.ee/
http://www.stat.ee/
http://www.statistics.gr/
http://www.statistics.gr/
http://www.insee.fr/fr/
http://www.insee.fr/fr/
http://www.statistique-publique.fr/
http://www.statistique-publique.fr/
http://www.istat.it/en/
http://www.istat.it/en/
http://www.csb.gov.lv/en
http://www.csb.gov.lv/en
http://www.statistiques.public.lu/fr/acteurs/statec/index.html
http://www.statistiques.public.lu/fr/acteurs/statec/index.html
http://nso.gov.mt/en/Pages/NSO-Home.aspx
http://nso.gov.mt/en/Pages/NSO-Home.aspx
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/index.html
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https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE 

http://www.stat.fi/ 

http://www.ons.gov.uk/ons/index.html 

statistik-fur-http://www.llv.li/#/11480/amt 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index.html 

http://www.monstat.org/cg/ 

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/ 

gov.net/-//ask.rkshttp: 

http://www.census.gov/ 

http://www.bls.gov/ 

 المفوضية السامية لشؤون الالجئين: 

bin/texis/vtx/home-arabic.org/cgi-http://www.unhcr 

 : ( Migartionsverket ) ةمصلحة الهجرة السويدي  

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

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE
http://www.stat.fi/
http://www.stat.fi/
http://www.ons.gov.uk/ons/index.html
http://www.ons.gov.uk/ons/index.html
http://www.llv.li/#/11480/amt-fur-statistik
http://www.llv.li/#/11480/amt-fur-statistik
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index.html
http://www.monstat.org/cg/
http://www.monstat.org/cg/
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
http://ask.rks-gov.net/
http://ask.rks-gov.net/
http://www.census.gov/
http://www.census.gov/
http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
http://www.unhcr-arabic.org/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.unhcr-arabic.org/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html

