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ةرجهلا تاءاصحإ لوح ةيبيردت ةشرو

لوألا ضرعلا
فيراعتلاو ميهافملا

1

*( تانا$بلا
 قاثيملا +

ةرجهلل +1لاعلا
)قاثيملل لوألا فدهلا(

 ساسأ: ةفّنصمو ةق-قد تانا-ب مادختساو عمج
لدألا BCع ةمئاقلا تاسا-سلل

E
.ة

Collect and utilize accurate and 
disaggregated data as a basis for 
evidence-based policies.

Collecter et utiliser des données
précises et ventilées qui serviront à
l’élaboration de politiques fondées sur 
la connaissance des faits.
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ةرجهلا ة-يمهأ يف

oال نيذلا مه طقف تاومألا نأب لوقلا عيطتسأ يننأ ةجردل يويح لعفوةيناسنإ ةرهاظ ةرجهلا 
.مهتماقإ لاحم رييغت نوعيطتسي
oتلقتنإ اهلالخ نمو ةطيسبلا رهظ ىلع ناكسلا عيزوت ةطيرخ مسر يف ةيلودلا ةرجهلا تمهاس 

 .تافسلفلاوراكفألاو نايدألاو تافاقثلا
oقطانم نم ةلامعلا لاقتنإ لالخ نم لودلا نم ديدعلا تايداصتقإ ترهدزإ اضيأ اهلالخ نم 

 يذلا لمعلا رصنع يف زجعلا دس ىلا ىدأ ام يفارغوميدلا زجعلا قطانم يلا يفارغوميدلا ضئافلا
.داصتقإلا ةلجع نارودو تامدخلاو علسلا جاتنإ ةيلمع لمتكت ال هنودب

3

ةشقانملا تاعوضوم

 انملاع يف ةرجهلا عفاود
رصاعملا ةماه ةيرجه رهاوظ

 فينصتو فيرعت
 بابسأو نيرجاهملا

مvرجه

ةيلودلا ةرجهلا تارايت
 تارايتو نوزخم

ةرجهلا
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م6رجه بابسأو نيرجاهملا فينصتو فيرعت

5

مNرجه بابسأو نيرجاهملا فينصتو فيرعت

 لوح ثيدحلا دايدزا نم مغرلا ىلع•
 وأ ينطولاىوتسملا ىلع ًءاوس ،ةرجهلا
 نأ الإ ،ةيلودلاو ةيميلقإلا تايوتسملا ىلع
 |ددحم |فيرعت ىلع قفتت ال ةرجهلا تايبدأ
 .ةرجهلل
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ةرجهلا فيرعت

 .ماع لكشب ةرجهلل لمشألاو عسوألا فيرعتلا ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا فيرعت لثمي•
 :نأ ىلع فيرعتلا كلذ صني•
 ةلو�دلا �دودح نمض وأ ة�يلودلا �دودحلا ربع لّقنت نأو �قبس وأ ُلّقنتي ٍصخش �يأ وه رجاهملا•

 )2( وأ ،ص�خشلل ّينوناقلا عضولا )1( نع رظ�نلا �ضغب ،داتعُملا �هتماقإ لحم نع ا�ديعب ،اvاذ
 ة�دم )4( وأ ،لّقنتلا ىلإ ت�دأ يتلا بابسألا )3( وأ ،ا�يرسق وأ ا�يعوط لّقنتلا ناك اذإ ام
.ةماقإلا

7

ةرجهلا فيرعت

 عوضوم يف ةماه طاقن ةدع ىلع ديكأتلا اننكمي رجاهملل عساولا فيرعتلا اذه لالخ نم•
:يهو ةرجهلا
ü)ةلود لوخدصخشلل نكمي ذإ ،صخشلل ينوناقلا عضولاب طبترت ال رجاهملا ةفص نأ )ًالوأ 

 ةبولطملا قاروألا ةفاك هعمو اهلخدي نأ وأ )ةيماظن ريغ ةرجه( قح هجو نودب ىرخأ
 .ًارجاهم نيتلاحلا اتلك يف صخشلا لظيو ةلودلا كلتل لوخدلل
ü)نييعوطلا نيرجاهملا لمشي فيرعتلا نأ يه رجاهملا فيرعت يف ةيناثلا ةماهلا ةطقنلا )ًايناث 
 لاحم اوريغي نأ ،ةرهاق فورظ تحت ،اورطضا نيذلا كلذكو مvدارإ ضحمب اولقتنا نيذلا
 .ةداتعملا مهتماقإ
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ةرجهلا فيرعت

ü)بابسألا تناك ًايأ .ةرجهلا بابسأب طبترت رجاهملا فيرعت يف ةمهملا ةثلاثلا ةلأسملا)ًاثلاث 
 نع رظنلاضغب نيرجاهملا دادع يف دعي لعفلا اذ£ مئاقلا صخشلا نإف ةرجهلل ةعفادلا
 .لقنتلا ىلإ تدأ يتلا بابسألا
ü)ةدمب طبترت ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا فيرعتل اقبط رجاهملا فيرعت يف ةريخألا ةطقنلا )ًاعبار 
 لكف ،ترصق وأ تلاط ،دصقملا ةلود يف ةماقإلا ةدم فيرعتلا لمهي .دصقملا دلب يف ةماقإلا
.رجاهم لعفلاب ربتعي هتماقإ لحم رييغتب ماق صخش

9

ةرجهلا فيرعت

 وهو ةيئاصحإلا تافينصتلاو تانايبلا عمج ةيحان نم ةرجهلل رخآ يئارجإ فيرعت كانه§
.ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلل ةدحتملا ممألا ةرادإ فيرعت
ةيلودلاةرجهلافيرعتطبتري،ةيلودلاةرجهلاتاءاصحإنأشبةدحتملاممألاتايصوتلاقفو§

 :نييسيئرنيموهفمبتانايبلاعمجضارغأل
ةداتعملاةماقإلادلب§
ةماقإلاةدم§

 هيف يضقي ام ةداع يذلا دلبلا وأ ،درفلا هيف شيعي يذلا دلبلا وهةداتعملا ةماقإلا دلب§
 ةلطعلا ءاضق وأ مامجتسالل ةتقؤملا تابايغلا نع رظنلا ضغب ،ةيمويلا ةحارلا ةرتف صخشلا
 ءادأ وأيبطلا جالعلا يقلت وأ ةيراجتلا تالحرلا/لامعألا وأ براقألاو ءاقدصألا ةرايز وأ
.جحلا رئاعش
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:نيرجاهملا عاونأ نم نيعون نيب ةقرفتلا نكمي ام دلب يف ةماقإلا ةدملةبسنلاب§
.لجألا ليوط رجاهملا1.
.لجألا ريصق رجاهملا2.

12(لقألاىلعةنسةدملةداتعملاهتماقإدلبريغدلبىلإلقتنيصخشيأ وه لجألا ليوط رجاهملا§
 .ديدجلاةداتعملاهتماقإدلبايلعفدصقملادلبحبصيثيحب،)ارهش

نوكيلوصولادلبنمو )جراخلل(لجألاليوطا�رجاهمصخشلانوكيسةرداغملادلبروظنمنم§
.)لخادلل( لجألاليوطا�رجاهمصخشلا

ةرجهلا فيرعت

11

دلبىلإلقتنيصخشيأ وه لجألا ريصق رجاهملا§
رهشأةثالثنعلقتالةدملةداتعملاهتماقإدلبريغ
يتلاتالاحلايفالإ )ارهش12(ةنسنملقأنكلو
هيفرتلاضارغألدلبلاكلذىلإلاقتنالااهيفنوكي
وألمعلاوأبراقألاوءاقدصألاةرايزوأةلطعلاوأ
.ينيدلاجحلاوأيبطلاجالعلا

ةرجهلا فيرعت
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ةرجهلا تافينصتو عاونأ

13

 ةدّ�عب،افنآ روكذملا ،رجاهملا فيرعت طبتري§
 اهنمةددعتم ريياعمل اقبط تارجهلا نم عاونأ
 تناكنإو ةرجهلل ةعفادلا لماوعلاب طبتري ام
 روبع لمشت مأ دحاولا دلبلا لخاد ًالاقتنا
 ةماقإلا ضرغب تناك نإو ،ةيلودلا دودحلا
 .ةتقؤم ةرجه وأ ةمئادلا هبش وأ ةمئادلا
 اقبط ةرجهلل ةفلتخملا عاونألا يلي اميف لوانتن§

 تايبدأ يف اهيلع فراعتملا تافينصتلا ضعبل
.ةرجهلا تاسارد

ةرجهلا تافينصتو عاونأ
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oثيح نم ةرجهلا عاونأ نم نيعون نيب ةقرفتلا اننكمي 
 ةرجهلا امه اهروبع مدع وأ ةيلودلا دودحلا روبع
.ةيلودلا ةرجهلاو ةيلخادلا
oةيلخادلا ةرجهلا

oدارفألا لاقتنا ا6أ ىلع ةيلخادلا ةرجهلا فيرعت نكمي 
 لخاد )ىرخأل ةيالو وأ ةظفاحم نم( رخآل ناكم نم
هبش وأ ةمئادلا ةماقإلا ضرغب ةدحاولا ةلودلا دودح
 .ةمئادلا
oةيفيرلا ةرجهلا تارجهلا نم عونلا اذه تحت جردني 

 .ندملا يف ةماقإلل فيرلا ءانبأ لاقتنا وأ ةيرضحلا

ةيلودلا دودحلا روبع ثيح نم ةرجهلا عاونأ

15

oةيجراخلا/ةيلودلا ةرجهلا
oتdرعeا6أب ةيجراخلا/ةيلودلا ةرجهلا ف 

 ىرخأ ةلود ىلإ ةلود نم دارفألا لاقتنا
 .ةمئادلا هبش وأ ةمئادلا ةماقإلا ضرغب
oىلع ةيلخادلا ةرجهلا فيرعت يوطني 

 ةيلودلا ةرجهلا نيبو هنيب يرهوج قرف
 ةلود ىلإ ةيلودلا دودحلا روبع وهو
 ةداتعملا ةماقإلا ةلود ريغ ىرخأ
.رجاهملل

ةيلودلا دودحلا روبع ثيح نم ةرجهلا عاونأ
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 ثيحنم ةرجهلا عاونأ نم نيعون نيب ةقرفتلا اننكمي§
 ةيداصتقالا/ةيعوطلا ةرجهلا امهو ةرجهلل يسيئرلا عفادلا
:ةيرسقلا ةرجهلاو

ةيداصتقالا/ةيعوطلا ةرجهلا§
 يه ،ةيداصتقالا ةرجهلا اضيأ ىمستو ،ةيعوطلا ةرجهلا§

 نموأ ،ىرخأ ىلإ ةقطنم نم ةرجهلا نع ربعي حلطصم
 ىلع ًءانب رح لكشبو ةدارإلا لماكب ىرخأ ىلإ ةلود
 ةينبم ةيرايتخا ةرجه يه يلاتلابو ،هسفن درفلا تارارق
 ،رجاهملا صخشلا اهررقي يتلا بابسألا ضعب ىلع
.ةيداصتقا ًابابسأ نوكت ،نايحألا بلغأ يف ،يتلاو

ةرجهلل يسيئرلا عفادلل ًاقبط ةرجهلا عاونأ

17

ةيرسقلا ةرجهلا§
 ةرجه يه ،اهتعيبطب ةيرابجإ ةرجه يه ةيرسقلا ةرجهلا§

 ةيسايسلا تاعارصلاو بورحلا ءارج ةداع جتنت ةيرارطضا
 انايحأو نيكاربلاو لزالزلا لثم ةيعيبط لماوع ببسب وأ
 .ىربكلا ةيومنتلا تاعورشملا ببسب
 ةدحاولا ةلودلا قاطن لخاد تثدح اذإ ةيرسقلا ةرجهلا§

 ةرجهلالعفب مئاقلا صخشلا ىلع قلطيو "حوزن" ىمس±ت
 اذإو ،ةلودلا سفن لخاد ديدجلا هتماقإ لحم يف حزان
 مئاقلا صخشلا ىلع قلطيو "ءوجل" ىمست ايلود تثدح
.دصقملا ةلود يف ءوجل بلاط وأ ئجال ةرجهلا لعفب

ةرجهلل يسيئرلا عفادلل ًاقبط ةرجهلا عاونأ
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 ةرجهلاو ةتقؤملا ةرجهلاو ةمئادلا ةرجهلا يه عاونأ ةعبرأ ىلإ ةماقإلا ةدمل اقبط ةرجهلا فينصت اننكمي§
.ةيمسوملا ةرجهلاو ةيرئادلا
)ةيناطيتسالا ةرجهلا( ةمئادلا هبش وأ ةمئادلا ةرجهلا§
 وأ دصقملادلب يف مئاد لكشب ةماقإلا ضرغب ةرجهلا ،ةمئادلا هبش ةرجهلا وأ ةمئادلا ةرجهلاب دصقي§

 .ةليوط ةرتفل ةماقإلا
 يف ناطيتسالا يف ًابغار ةداع نوكي رجاهملا نأ ىنعمب ،ةيناطيتسالا ةرجهلاب ةرجهلا نم عونلا اذه ىمسي§

.هتيسنج ىلع لوصحلاو دصقملا دلب

ةماقإلا ةدمل اقبط ةرجهلا عاونأ

19

ةتقؤملا ةرجهلا§
 أشنملا دلب ىلإ ىرخأ ةرم ةدوعلا ا£ نيمئاقلا يوتني يتلا ةرجهلا كلت ا·أب ةتقؤملا ةرجهلا فيرعت نكمي§

 كلذ يف ناطيتسالا اvدم لوطب نكمي ال يتلا رخآ دلب يف ةماقإلا كلت وأ ،رخآ دلب ىلإ ةرجهلا وأ
 .دلبلا
 بتري ال ثيح ،يبرعلا جيلخلا نادلبل ةيلامعلا ةرجهلا ،ةرجهلا نم عونلا اذه ىلع ةلثمألا مهأ نم لعل§

 .دصقملا دلب ةيسنج ىلع لوصحلا ىلإ دوقت ايازم ةيأ ةماقإلا لوط
.ةدفاولا ةلامعلا حلطصم دصقملا نادلب يف ةرجهلا نم عونلا اذه ىلع قلطي§

ةماقإلا ةدمل اقبط ةرجهلا عاونأ
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ةيرئادلا ةرجهلا§
 رركتم عباط تاذ ةتقؤم ةكرح يه ةيرئادلا ةرجهلا§

 لكشب صاخشألا رجاهي ثيح ةينطولا دودحلا ربع
 لوطت دقتارتفل دصقملا دلبو أشنملا دلب نيب يرئاد
 .رصقت دقو

 مدختست ةادأك ةمظنملا ةيرئادلا ةرجهلا جمارب ترهظ§
 راثآ نمفيفختلل ةرجهلا تاسايس ىلع ريثأتلا يف
 لالخ نم أشنملا لود يف ةيمنتلا زيزعتو ةغمدألا ةرجه
 يوذ لامعلا ةدوعو ،ةيلاملا تاليوحتلل رمتسملا قفدتلا
.أشنملا نادلبل ىرخأ ةرم ةيلاعلا تاراهملا

ةماقإلا ةدمل اقبط ةرجهلا عاونأ

21

ةيمسوملا ةرجهلا§
 ،اهمسانم نيبتي امك ،ةيمسوملا ةرجهلا طبترت§

ىلإ ةلماعلا يديألا ةرجه لثم ةنيعم مساومب
 ةيعارزلا ليصاحملا داصح مسوم يف ةرواجم نادلب
 نادلب ىلإ ىرخأ ةرم ةدوعلا مث لوصحملا ينجل
 .ليصاحملا ينج مسوم ءاهتنا دعب أشنملا
 دحاولا دلبلا لخاد اضيأ ةيمسوملا ةرجهلا ثدحت§

 يف لمعلل وأ فايطصالل انايحأو ضرغلا سفنل
 ةددحم تاقوأ يف ةيفيصملا ندملا يف وأ فياصملا
.ماعلا لالخ

ةماقإلا ةدمل اقبط ةرجهلا عاونأ
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 ةيماظن ةرجه ،نيعون ىلإ ةرجهلا ةينوناقل اقبط ةرجهلا مسقنت§
.ةيماظن ريغ ةرجهو

ةيماظنلا ةرجهلا§
 عابتإ لالخ نم متت يتلا يهو ةقثوم وأ ةينوناق انايحأ ىمستو§

 اذإ لوخد ةريشأت ىلع لوصحلا لثم ةماقإلاو لوخدلا تاميلعت
يف لمع دقع ىلع لوصحلا وأ كلذ بلطت دصقملا ةلود تناك
 ةلود اهددحت يتلا ةيمسرلا ذفانملا لالخ نم لوخدلاو دصقملا ةلود
.دصقملا

ةرجهلا ةينوناقل اقبط ةرجهلا عاونأ

23

ةيماظنلا ريغ ةرجهلا§
 ةيماظن ريغو ةينوناق ريغ اضيأ ىمستو§

 ام |ةلود لوخد ينعت يهو ،ةيعرش ريغو
 ةمزاللا ةينوناقلا تاءارجإلا عابتإ نودب
 لوخدلا وأ ،دودحلا ربع للستلا لثم
 ةلود يف ءاقبلا مث ينوناق لكشب ام ةلودل
 ةريشأتلا ةدم ءاهتنا دعب دصقملا
.ا£ حومسملا

ةرجهلا ةينوناقل اقبط ةرجهلا عاونأ

24



7/18/22

13

25

1 مقرةصق

.سنوت يف ًالمع دجي مل»ميهاربإ«§
 بكرم ربع ايلاطيإ ىلإ ميهاربإ رفاس§

 .نيبرهملا دحأ ةدعاسمب
  ؟ميهاربإةرجه فرعن نأ نكمي فيك§

26
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2 مقرةصق

ةليبق/قرع نم هنوكل ايبويثإ كرت»فسوي«§
فلاحتةكرح ءاطشن نم هنوكلو،وموروألا
 ةموكحلا لبق نم هفادهتسا متوموروألا
.ةيبويثإلا
 .نادوسلاىلإ لصي نأ»فسوي« عاطتسا§
  ؟»فسوي«ةرجه فرعن نأ نكمي فيك§

27

3 مقرةصق

 تكرت .ةينادوسلا روفلاةليبق نم»ةريمس«§
ةنس روفراد ثادحألًارظن نادوسلا برغ

.اينيكىلإ لصت نأ تعاطتساو2003
 ؟»ةريمس«ةرجه فرعن نأ نكمي فيك§

28
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 4 مقرةصق

 كرتي نأىلإرطضا،ةيسنجلا يقارع»نيسح«§
 ماع ةنيدملل شعاد ماحتقا دعب لصوملا هتنيدم

2014.
 .قارعلاب»نيسح« لازيال§
 نمم يقارعنويلم6 نمض»نيسح« ربتعي§

 . ةيلصألام·دم اوكرت
  ؟نيسحةرجه فرعن نأ نكمي فيك§

29

ةماه ةيرجه رهاوظ

30
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ةماه ةيرجه رهاوظ

رشبلا يف راجتالا
 ةرجهلا
ةطلتخملا

 نوئجاللا
نوحزانلاو

Nبير 
نيرجاهملا

31

 نوئجاللا
نوحزانلاو

)1967 لوكوتوربو1951 ةيقافتا فيرعت(  ؟ئجاللا وه نم

هنيدوأهقرعببسبداهطضاللضرعتلاوأفوخلاببسبهدالبكرتىلإرطضايذلاصخشلاوه§
ببسبديريالوأ،عيطتسيالو،ةيسايسلاهئارآوأةنيعمةيعامتجاةئفىلإهئامتناوأهتيسنجوأ
.)يلصألاهنطوم(دلبلاكلذةموكحةيامحىفلظتسينأ،فوخلاكلذ
لثملةجيتنقباسلاةداتعملاهتماقإدلبجراخدجويوةيسنجلمحيالصخشلكوهًاضيأئجاللاو§

.دلبلاكلذيلإدوعينأ،فوخلاكلذببسبديريالوأ،عيطتسيالو،ثادحألاهذه
.نيئجاللانوؤشلةيماسلاةيضوفملا.1967لوكوتوربو1951ةيقافتافيرعت§

32
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 نوئجاللا
نوحزانلاو

 )1969 نيئجالل ةيقيرفألا ةيقافتالا فيرعت( ؟ئجاللا وه نم

لالتحاوأناودعببسب،ًارطضمهسفندجيصخشلكىلعكلذكقبطني)ئجال(ظفلنإ§
دلبلانمءزجيفماعلانمألاريطخلكشبددvثادحأببسبوأ،ةيبنجأةرطيسوأيجراخ
ثحبيلةيداعلاهتماقإلحمكرتينأىلإ،هتيسنجلمحييذلادلبلاوأ،اهلكهيضارأيفوأيلصألا
.هتيسنجلمحييذلادلبلاوأيلصألاهدلبجراخرخآناكميفذالمنع

33

 نوئجاللا
نوحزانلاو

نيئجاللا تالكشمل ةمئادلا لولحلا

 ةدوعلا
ةيعوطلا

يلحملا جامدنالا

 ةداعإ
نيطوتلا

34
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 نوئجاللا
نوحزانلاو

؟نوحزانلا مه نم

ىلع وأ رارفلا ىلع اوربجأ وأ اورطضا نيذلا صاخشألا تاعومجم وأ صاخشألا" مه نوحزانلا§
 وأ حلسم عازن راثآ يدافتل ايعس وأ ةجيتن اميس ال ،ةداتعملا مهتماقإ نكامأ وأ مهلزانم كرت
 ،ناسنإلا عنص نم يتلا وأ ةيعيبطلا ثراوكلا وأ ناسنإلا قوقح تاكاهتناو ماع فنع تالاح
.ايلود ا£ فرتعم ةلود دودح اوربعي مل نيذلاو

35

؟ةطلتخملا ةرجهلا يه ام

 يف ةيئاهنلامهتهجو ىلإ لوصولل لقنلا لئاسوو قرطلا سفن نوئجاللاو نورجاهملا مدختسي امدنع§
.Mixed Migration Flows "ةطلتخملا ةرجهلا تاقفدت" ـب تاقفدتلا كلت ىمست جراخلا
 لكشب نيعم دلب ىلإ لوخدلا يف ةطلتخملا تاقفدتلا نولكشي نيذلا صاخشألا ءالؤه لشف اذإ§

 وأ رحبلا ربع ةريطخ تالحر يف نوعرشيو رشبلا يبرهم تامدخ نوفظوي ام ًابلاغ م·إف ،يماظن
.ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا لجأ نم رطخلل نوريثكلا اهلالخ ضرعتي يتلاو ضرألا

 ةرجهلا
ةطلتخملا

36
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Nةيماظنلا ريغ ةرجهلا( نيرجاهملا بير(

 كلذ سيل فرط ةلود ىلإ ام صخشل ينوناقلا ريغ لوخدلا ريبدت "نيرجاهملا بيرv" ريبعتب دصق±ي§
 وأ ةرشابم ةروصب ،لوصحلا لجأ نم كلذو ،اهيف نيمئادلا نيميقملا نم وأ اهاياعر نم صخشلا
؛ىرخأ ةيدام ةعفنم وأ ةيلام ةعفنم ىلع ،ةرشابم ريغ

 عورشملا لوخدلل ةمزاللا طورشلاب د�يقت نود دودحلا روبع "ينوناقلا ريغ لوخدلا" ريبعتب دصق±ي§
؛ةلبقتسملا ةلودلا ىلإ
 ةدحتملا ممألا ةيقافتال لËمكملا ،وجلاو رحبلاو ربلا قيرط نع نيرجاهملا بيرv ةحفاكم لوكوتورب§

2000 ةينطولا ربع ةمظنملا ةميرجلا ةحفاكمل

Nبير 
نيرجاهملا

37

)صاخشألا يف راجتالا( رشبلاب راجتالا

 مهلابقتسا وأ مهئاويإ وأ مهليقنت وأ مهلقن وأ صاخشأ دينجت "صاخشألاب راجتالا" ريبعتب دصقي§
 وأ لايتحالاوأفاطتخالا وأ رسقلا لاكشأ نم كلذ ريغ وأ اهلامعتسا وأ ةوقلاب ديدهتلاةطساوب
 ايازم وأ ةيلام غلابم يقلت وأ ءاطعإب وأ ،فاعضتسا ةلاح لالغتسا وأ ةطلسلا لالغتسا وأ عادخلا
 دحك ،لالغتسالا لمشيو .لالغتسالا ضرغل رخآ صخش ىلع ةرطيس هل صخش ةقفاوم لينل
 وأ ،ارسق ةمدخلا وأ ةرخسلا وأ ،يسنجلا لالغتسالا لاكشأ رئاس وأ ريغلا ةراعد لالغتسا ،ىندأ
؛ءاضعألا عزن وأ دابعتسالا وأ ،قرلاب ةهيبشلا تاسرامملا وأ قاقرتسالا

يف راجتالا
رشبلا

38
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)صاخشألا يف راجتالا( رشبلاب راجتالا

 ،"صاخشألاب اراجتا" لالغتسالا ضرغل هلابقتسا وأ هؤاويإ وأ هليقنت وأ هلقن وأ لفط دينجت ربتعي§
؛ةداملا هذه نم )أ( ةيعرفلا ةرقفلا يف ةنيبملا لئاسولا نم يأ لامعتسا ىلع وطني مل اذإ ىتح

 .رمعلا نم ةرشع ةنماثلا نود صخش يأ "لفط" ريبعتب دصقي§
 ةيقافتال لمكملا ،لافطألاو ءاسنلا ةصاخبو ،صاخشألاب راجتالا ةبقاعمو عمقو عنم لوكوتورب§

2000 ةينطولا ربع ةمظنملا ةميرجلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا

يف راجتالا
رشبلا

39

 ھینوناق ریغ وا ھینوناق ةقیرطب دودحلا روبع
 دودحلل روبع مدع

ةیعرش ریغ وأ ةیعرش قئاثو
قئاثولا ىلع ظفحتلا

لالغتسالا راركتو رسقلا
ةرطیسلا ضرفو ةكرحلادییق       ت

رشبلا نم دارفأ :ةعلسلا
درفلا دض ةھجوم ةمیرجلا

ةینوناق ریغ ةقیرطب دودحلا روبع
)ةقورسم وأ ةیقیقح ریغ(
يعوط
)لقنلا( ةمدخ :ةعلسلا
ةلودلا دض ةھجوم ةمیرجلا

 ةحبرم ةراجت
رشبلا مدختست

ةیمارجإ تاكبش

راجتالا بیرھتلا

يف راجتالا
رشبلا

Nبير 
؟راجتالاو بيرهتلا نيب قرفلا امنيرجاهملا

40
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رصاعملا انملاع يف ةرجهلا عفاود

41

Drivers of Migrationرصاعملا انملاع يف ةرجهلا عفاود

ةيداصتقالا عفاودلا/لماوعلا :الوأ
ةيسايسلا عفاودلا/لماوعلا :ايناث
 ةيعامتجالا تاددحملا/لماوعلا :اثلاث

)ةرجهلا تاكبش(
ةيئيبلاو ةيخانملا لماوعلا :اعبار
ةيومنتلا تاددحملا/لماوعلا :اسماخ

42
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Drivers of Migrationرصاعملا انملاع يف ةرجهلا عفاود

؟كدلب يف ةرجهلا عفاود يه ام

43

ةرجهلا تارايتو نوزخم

44
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ةرجهلا تارا.تو ةرجهلا نوزخم

QLMب اضOأKLMيمتلامهملانم§
ةرجهلاتاقفدتوةرجهلانوزخمTد-صر
تانا-برداصمنعثOدحلادنع
.ةرجهلا

45

ةرجهلا تارا.تو ةرجهلا نوزخم

 :ةرجهلا تاقفدت'تارا"ت§
نورجاهينيذلاصاخشألاددع ىلإةرجهلاتاقفدت/ةرجهلا تارايت حلطصم ريشي
 ةينمزةرتف لالخ ةرجهلا مجح سيقت ةرجهلا تاقفدت نأ يأ .ددحمينمزراطإنمض
.ةرجهلا نوزخم سايقل ةبسنلاب لاحلا وه امك ةددحم ةينمز ةطقن يف سيلو ةنيعم

46
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ةرجهلا تارا.تو ةرجهلا نوزخم

:ةرجهلا نوزخم§

يف ام دلب يف نيدجاوتملا نيرجاهملاددعيلامجإىلإةرجهلانوزخم/ديصر حلطصم ريشي
.ةددحم ةينمزةطقن ىلإ ريشي ةرجهلا نوزخم فيرعت نأ يأ .ةنيعم ةينمز ةظحل

47

ة-لودلا ةرجهلا تارا-ت

48
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ةرجهلا نوزخم

نويلم173 نم ?<=يلودلا ن:9جاهملا ددع عفترا§
ً

?G ا
H إ2000 ماعM 272نويلم

ً
?G ا

H 
.2020 ماع انويلمM 281إ ص.ل اددجم عفترا مث2019 ماع

§TشVامجإ نم ٪3.4 نويلودلا نورجاهملا لMH سVملاعلا نا.
?G نويلودلا نورجاهملا عمتجا اذإ§

H فوس ةدحاو ةلود TشVنم ةلود سماخ اول
?G ناVسلا ددع ث.ح

H ملاعلا.
§49G?

H ن:9جاهملا نم ةئاملا G?
H لا نم ملاعلا ءاحنأ عيمجiءاس.

?G مقرلا اذه رمتسا اذإ§
H تولا سفنب ومنلاo>لا ةpqH علا لالخ اهدهشuv:اًماع ن 

 ماع لولح� نويلم400 نم ~o{أ Mإ ?<=يلودلا ن:9جاهملا ددع لص} دقف ، ة.ضاملا
2050.

49

?G ةرجهلا نوزخم
H 2019 ملاعلا
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?G ناVسلا Mإ ن:9جاهملا ة�س�
H 2019 ملاعلا
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ة3فارغجلا م3لاقألل اق.طةرجهلا نوزخم مجح روطت
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2017
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... مكتارضحل اركش
azohry@aucegypt.edu
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