
 



 مقدمة:
في ضوء تصاعد أزمة اللجوء إلى االتحاد األوروبي بشكل غير مسبوق خالل األشهر القليلة الماضية، وال 

ذين شهدا طفرة في أعداد الالجئين وطالبي اللجوء لوال، 5102سيما شهري تموز )يوليو( وآب )أغسطس( 
لحقوق اإلنسان الضوء، من خالل هذا الذين وصلوا إلى االتحاد األوروبي، يسلط المرصد األورومتوسطي 

التقرير اإلحصائي، على أهم األرقام واإلحصاءات المتعلقة بأعداد الذين وصلوا إلى أوروبا خالل هذا العام، 
إضافة إلى أعداد أولئك الذين تقدموا بطلبات لجوء في الدول األوروبية حتى اآلن، وأعداد الغرقى والمفقودين 

 والتي يدخل منها الالجئون وطالب يرصد هذا التقرير اإلحصائي أهم المعابر عبر البحر المتوسط. كما
 اللجوء إلى االتحاد األوروبي، واإلحصاءات المتعلقة بها.

ويهدف األورومتوسطي من خالل إبراز هذه األرقام واإلحصاءات، إلى تزويد الدول والمنظمات اإلغاثية 
المشكلة وأبعادها في االتحاد األوروبي، وقرع الجرس لالتحاد بأهم األرقام التي تساعد على فهم عمق 

األوروبي من أجل تعاون حقيقي وفعال للتعامل مع هذه المشكلة، والتوجه نحو التوزيع العادل لالجئين 
قامة الجدران لن يعيق إنسانًا عن الهرب من أجل الحياة، وهو  ظهار أن إغالق الحدود وا  وطالبي اللجوء، وا 

لى ضرورة فتح باب الهجرة اإلنسانية لالجئين من دول المصدر، بدل االنتظار حتى وصولهم ما يدعو إ
 إلى أوروبا عبر قوارب الموت.



 
  إلى نحو  5102األولى من عام  الثمانيةوصلت أعداد الالجئين على الحدود األوروبية في األشهر

خالل  5810111من العام الماضي، و في الفترة ذاتها 145,000 بنحو، مقارنة الجئ 0810111
 بأكمله. 5102عام 

  تشير تقديرات المرصد األورومتوسطي إلى وصول عدد قياسي من الالجئين على الحدود األوروبية
وصل معظمهم ، الجئ 0110111آب، حيث بلغ عددهم نحو /تموز وأغسطس/خالل شهري يوليو

هو األعلى منذ بدء عمل وكالة مراقبة وحماية رقم هذا الو عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا واليونان )
(، فيما وصل البعض من تركيا عبر الحدود البرية مع 5118دود األوروبية )فرونتكس( في الح

 بلغاريا، أو عبر البحر إلى إسبانيا.
 من الالجئين  وأفغانستان النسبة األكبر سطينيون()بمن فيهم الالجئون الفل يشّكل الالجئون من سوريا

يطاليا إلى أوروبا، حيث يصل معظمهم إلى اليونان   وتركيا. ليبياعن طريق وا 

 
  وحتى  5102بلغ عدد طلبات اللجوء )السورية وغير السورية( المقدمة إلى أوروبا منذ بداية العام

 ستقباال لطلبات اللجوء كالتالي:( طلبًا، وكانت أكثر الدول ا280.328نهاية شهر تموز/ يوليو )

 
 ًا.طلب (23.085في نفس الفترة من ذات العام )إلى تركيا فيما بلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة 

2015الواصلونًإلىًأوروباًخاللًاألشهرًالثمانيةًاألولىًمنًعامً:ًأولاً

*طلباتًاللجوءًالمقدَّمةًإلىًدولًأوروبا:ًثانيا ً

188,486,ًألمانيا

66,470,ًصربياً

65,415,ًهنغاريا

33,234,ًالسويد

30,223,ًإيطاليا

11,871,ًبريطانيا
6,238,ًاليونان

2015عددًطلباتًاللجوءًإلىًأوروباًمنًينايرًحتىًنهايةًتموزً

ألمانيا صربيا  هنغاريا السويد إيطاليا بريطانيا اليونان



  مة طلبات اللجوء أما خالل نفس الفترة )منذ بداية العام وحتى نهاية  من سوريينفي أوروبا المقدَّ
 ذ بدء من طلبًا، فيما بلغت الطلبات المقدمة من سوريين في أوروبا 055.505تموز/ يوليو( فبلغت 

بلغ عدد و طلبًا.  (028.221ما مجموعه ) 5102حتى نهاية تموز )يوليو(  5100األزمة عام 
م للمرة األولى اللجوء طلبات  ة خالل األشهر الثالثأي من دول االتحاد األوروبي في التي ُتقدَّ

 .طلباً  082.111ما مجموعه  5102األولى من عام 
 

  طلبات اللجوء السورية في أوروبا والتي قدمت هذا العام حتى نهاية تموز/ يوليو، توزعت على
 الدول األوروبية كالتالي:

 

 
 

( 35تركيا في نفس الفترة من ذات العام )فيما بلغ عدد طلبات اللجوء من سوريين والمقدمة إلى 
 طلبًا.

 

39,254,ًألمانيا

38,002,ًصربيا

10,847,ًهنغاريا

9,705,ًالسويد

4,058,ًبلغاريا
2,816,ًاسبانيا
2,114,ًهولندا
1,735,ًاليونان
1,486,ًفرنسا
1,161,ًالدنمارك

834,ًبريطانيا
156,ًإيطاليا الدولًاألوروبيةً

14,064,ًاألخرى

:موزعةًكالتالي)126,232(عددًطلباتًاللجوءًالسوريةً

ألمانيا صربيا هنغاريا

السويد بلغاريا اسبانيا

هولندا اليونان فرنسا

الدنمارك بريطانيا إيطاليا

الدول األوروبية األخرى



  يطاليا، بالرغم من أنهيعود ن تستقبالن اا الدولتان اللتمسبب انخفاض الطلبات المقدمة إلى اليونان وا 
ا ممرًا للدول األكثر غنى أو مأن معظمهم يعتبره إلىالعدد األكبر من الالجئين وطالبي اللجوء، 

ن ياألوروبي. حيث يسافر معظم الالجئالالجئين من دول االتحاد  ذات األفضلية في التعامل مع
عبر هاتين الدولتين، وال سيما اليونان، إلى هنغاريا، للوصول إلى النمسا وألمانيا. وتعتبر دول 

 0030111غرب البلقان أهم نقطة يعبر منها الالجئون إلى هنغاريا، وقد سجلت هنغاريا وصول نحو 
، كان معظمهم من أفغانستان 5102آب /أغسطس -كانون الثاني/ين ينايرالجىء في الفترة ما ب

 (.%50(، وكوسوفو )%58(، وسوريا )51%)

 
 تى حالغرقى والمفقودين في البحر األبيض المتوسط وهم في طريقهم إلى أوروبا،  بلغ عدد

 .شخصاً  (5852، ما مجموعه )0/1/5102
  بلغ ين ومفقودكان الشهر األسوأ على المهاجرين هذا العام هو شهر نيسان )أبريل( بمجموع غرقى

(، يليه شهر آب 5102غريقًا في الشهر نفسه من العام  50)مقارنة مع غريقًا أو مفقودًا  0005
 (.5102غريقًا في الشهر نفسه من العام  551غريقًا )مقارنة مع  535)أغسطس( بمجموع 

 شخص وهم  5011فيما غرق قرابة ، إلى إيطالياشخصًا وهم في طريقهم  201و ُفقد قرابة غرق أ
 في طريقهم إلى اليونان.

 

 
 :اليونان .1

 .يصل الالجئون إلى اليونان عادًة عن طريق منطقة شرق البحر األبيض المتوسط 
  ين على الحدود الخارجية الالجئبلغ عدد ، 5102األولى من عام  الثمانيةخالل األشهر

أضعاف عدد الالجئين في الفترة  بستةالجئ، وهو ما يتجاوز  520.305 نحو لليونان 
 ذاتها من العام الماضي.

الغرقىًوالمفقودونًفيًالبحر:ًثالثا ً

طرقًاللجوءً:ًرابعا ً

(آب/حتىًنهايةًأغسطس2015المعابرًالحدوديةًالرئيسيةًلالجئينًمنذًبدءًالعامً)



 الجىء إلى دول االتحاد األوروبي  0530111آب فقط، وصل نحو /خالل شهر أغسطس
ن دد الالجئيعن طريق اليونان، حيث تجاوز عدد الالجئين إلى اليونان في شهر واحد ع

 بأكمله. 5102في عام 
 ثم ن( )بمن فيهم الالجئون الفلسطينيو  من سوريا لى اليونان يأتون معظم الالجئين الفارين إ

 ألبانيا والباكستان فالعراق.و  أفغانستان
  فيما بلغت %51شّكل السوريون النسبة األكبر من الالجئين، حيث بلغت نسبتهم نحو ،

من مجموع  %2، ووصل من باكستان ما نسبته %52أفغانستان نحو نسبة الالجئين من 
 .%5.3الالجئين إلى اليونان، ومن العراق 

 
 :إيطاليا .2

  عن طريق منطقة وسط البحر األبيض المتوسط.عادًة يصل الالجئون إلى إيطاليا 
  بلغ عدد الالجئين على الحدود الخارجية 5102خالل األشهر الثمانية األولى من عام ،

الجىء، جاء معظمهم من إريتريا، ونيجيريا، وأفريقيا جنوب  0050011نحو  يطالياإل
 الصحراء.

  في شهر إيطاليا  الجىء إلى 230111وصول إلى تشير تقديرات المرصد األورومتوسطي
 آب وحده./أغسطس

  قيا، حيث من أفري يكونون الجئين يصلون إلى إيطاليا عن طريق ليبيا  ةتسعة من كل عشر
بلغ نسبة وتمن مجموع الالجئين إلى إيطاليا،  %52شكل الالجئون من إريتريا نحو ي

فيما يأتي البقية  من أفريقيا جنوب الصحراء. %00، و%05الالجئين من نيجيريا نحو 
الجئ من كلتا  05.211)بمجموع قرابة  في مقدمتهاوالسودان من دول عربية تأتي سوريا 

 .الدولتين(
 

 إسبانيا: .3
  الالجئون إلى إسبانيا عادًة عن طريق اإلبحار من منطقة غرب البحر األبيض يصل

 المتوسط.
  بلغ عدد الالجئين على الحدود الخارجية 5102خالل األشهر الثمانية األولى من عام ،

 الجئ، جاء معظمهم من سوريا، والجزائر، وغينيا. 80111إلسبانيا نحو 



  العدد اإلجمالي لالجئين في تلك الفترة، فيما من  %23شكل الالجئون من سوريا نحو
  .%51شكل الالجئون من غينيا والجزائر نحو 

 

 
 

 بلغ ( عدد الالجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينUNHCR )
( 4,088,078( ما مجموعه )51/8/5102منذ بدء األزمة في سوريا وحتى نهاية أغسطس )

 سوريا، يتوزعون كالتالي:الجئًا 
 

 العدد المنطقة

 مليون  5.0 مصر، العراق، األردن، لبنان

 مليون  0.1 تركيا )إحصاءات الحكومة التركية(

 52.111 شمال إفريقيا

 

  ألف الجئ إضافي خالل األشهر األربعة القادمة من العام  511يكون هناك قرابة ُيتوقع أن
مليون  2.53( إلى 5102السوريين مع نهاية هذا العام )تصل أعداد الالجئين ، بحيث 5102
 شخصًا.

  

معلوماتًعامةًعنًأزمةًالالجئينًالسوريينًفيًدولًالجوارًالسوري:ًخامسا ً



 


