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 *التأثير المتبادل للمهاجرين من محافظة الفيوم
 

 **حمد حسين بكرم
 

تأتي أهمية دراسةة أعاة د اجرةةرة اجداة،يةةص ئةه ،هةر ص ئاتة ه ترة ص مة  أهميةة ا  ة ر 
ئاجنت ،ج االةتم عية ئاالقته دية اإلية عية ئاجس،عية اجتي تحدث في كة  مة  منة األ ا هة  

ا  ة ر مة  مةتمةخ  ةةرص ئكة جا فةي اجمةتمةخ ن سة ص عة   ئمنة األ اجئهةئ و ئتةت،ةذ هة  
ئقةةد تةت،ةةذ ئتتطيةةر اعياترةة  مةة  فتةةرة إجةةل أةةةرح عنةة ظر ع،ةةل اجمرح،ةةة ئاج ةةرئذ االقتهةة دية 
ئاالةتم عية اجس ،دة في اجمةتمخو ف ةي عاةا اجمةتماة ت قةد يةنةا عة  اجرةةرة تةئا   ج ةئح 

د احتي ة ت اجمةتمةخ اجمسةت ع  مة  اجام  في ك  م  اجمةتمخ اجُمرِس  ئاجمست ع ص حيث تس
 ف، ت مرنية ماينة قد تكئ   ا،دة ع  ح ةة اجمةتمخ اجُمرِس و

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
د حس   كر ) ملاملد  د كقس غ افي)اف  ا هذا البحث فصل من الدراسة املقدمة من الطالب/ حمم  *

جامد     ة ال        عل للحص      س ريل     ا  رج     ة املاجس          ا  ا  م     ن  س     غ  –كل      ة ا  ا    –
افي)اف   اب كدا   اهل ملا ا  )ا الس   رار ة املي  ا را م  ن حمافا  ة ال      عب  راس  ة   جي)اف   ة الس   راهلل 

)اف   ة الس  راهل ةامد  ة وحت  إ را  )اس اذس   ات ال  دك  ر/ حمم  د ريب  د ال  )تن الغ  )ر   مل س   ات جي
 ال   عل واذس ات الدك  ر/ هااء را  ريلي مل س ات ال ي ات الب ئ ة ةامدة ال   عل.

    ع.جامدة ال -ب كل ة ا  ا  قسغ افي)اف ا**  مدرس مساريد ك
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ئفي اجم  ع  أيض ر قد تترتب ع،ل اجرةرة نت ،ج س،عية في اجمةتمخ اجمست ع ص م ة  
ص ئاجةةةةدم ت م ةةة  اإلسةةةك  ص ئاجتا،ةةةياص ئاجةةةةدم ت اجهةةةحيةص  يةةة دة اجضةةةطا ع،ةةةل اجعي،ةةةة

ئئسةة ،  اجن ةة ص ئعةةدا ئةةةئد فةةرة عمةة  ك فيةةة ج،مرةة ةري ص ة هةةة إ ا جةةا تكةة  جةةديرا 
اجةعةةرة ئاجتأهيةة  اجةة ب يتا،عةة  سةةئأل اجامةة  فةةي اجعي،ةةة اجةديةةدةص ممةة  يةةؤدب إجةةي ارت ةة   

رِسة،ة أيضة ر قةد ت رةر اجعا جة ئاجةريمة في اجمةتماة ت اجحضةريةو ئفةي اجمةتماة ت اجمُ 
عاا ا   ر اجس،عية ج،رةرة م   ن ة اج ئة اجا م،ةص ئاةتال  اجتركيب اجامرب ئاجنئعي 

 عسعب   هرة االنت  ظ اجامرب ئاجنئعي ئاجتا،يمي ج،مر ةري و
 

 : مشكمة الدراسة وأهدافها
تحة ئ  اجدراسةة تحة ئ  اجئقةئذ ع،ةل تةأ ير هةؤالظ اجمرة ةري  فةي ةطرافيةة منةة األ 

بص سةئاظ كة   هة ا اجتةأ ير ديمئةرافية  أئ اقتهة دي  أئ عي،ية و ئياةد اجرةدذ اجر،يسةي اجة 
جر   اجدراسة هئ دراسة ا   ر اجمةت، ة اجمترتعةة ع،ةل اجرةةرة مة  اجمح ف ةة سةئاظ ع،ةل 

 سك   اجمح ف ة أئ ع،ل سك   من األ اجئهئ  أئ ع،ل اجمر ةري  أن سراو

 
 : مصادر الدراسة

تم ةة  اجتاةةدادات اجسةةك نية أك ةةر مهةة در عي نةة ت اجرةةةرة  : ةالمصااادر اصحصااا ي  -أ
استةدام ص ع إلض فة جمسئح اجاينةص ئقد اعتمدت اجدراسة ع،ل اجتادادات اجسةك نية 

و 9532ص ع إلضةة فة إجةةل مسةةر اجرةةةرة فةةي 6002حتةةل  9593عدايةةة مةة  تاةةداد 
كمةة  اعتمةةدت ع،ةةل عةةدد مةة  اجمهةة در اإلحهةة ،ية ا ةةةرح ئاجتةةي ت ةةم  ن ةةرات 

ص 6001ص 9551ص 9541ص 9531ص 9530ج مةةةةةة ا ئاجم،كيةةةةةةة اج راعيةةةةةةة  عةةةةةةئاا ا
ص ئن ةرة 6002حتةل  9532ص ئأيض  ن رة اجمئاجيد ئاجئفي ت جألعئاا مة  6090ئ

ص 6001ص 6002ص 9552ص ئت ةة رير اجتنميةةة اجع ةةرية  عةةئاا 6092ا ةةةئر جاةة ا 
 و6090ئ
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السةةةتكم   اجةةةن ة فةةةي  حيةةةث قةةة ا اجا جةةةب عةةةنةراظ اسةةةتعي   الدراساااة الميدا ياااة : -ب
اجعي نةةة ت ئتطايةةةة اجةئانةةةب اجمرمةةةة فةةةي مئضةةةئ  اجدراسةةةة ئتح يةةةأل أهةةةدافر و ئقةةةد 

سةةةؤا و ئركةةة ت هةةة   ا سةةة،،ة ع،ةةةل دئافةةةخ اجرةةةةرة  32 ةةةم،ت اسةةةتم رة االسةةةتعي   
ئمائق ترةةة ص ئةهةةة ،ة اجمرةةة ةري  اجديمئالرافيةةةة ئاالةتم عيةةةة ئاالقتهةةة ديةص كمةةة  

ة ئاجم ة ك  اجتةي تئاةة  اجمرة ةري و ئقةد اةتة ر تن ئجت ا   ر اجمترتعة ع،ةل اجرةةر 
اجا جةةةةب أسةةةة،ئب اجاينةةةةة إلةةةةةراظ هةةةة ا االسةةةةتعي    حيةةةةث ال يمكةةةة  حهةةةةر ةميةةةةخ 
اجمر ةري ص ئقد استطرأل تاعيأل ه ا االستعي   أك ر م  أرعاة أ رر م  منتهذ 

و ع إلضةة فة إجةةل تهةةميا ةمسةةة اسةةتم رات   نئيةةة 6091ينةة ير ئحتةةل نر يةةة مةة يئ 
 ع،ل عاا ا   ر اجديمئالرافية ئاالةتم عية ج،رةرةوأةرح ج،ئقئذ 

 
 : محتويات الدراسة

 اجتأ ير اجةطرافيو : أئالر 

 اجتأ ير اجديمئالرافيو:   ني ر 

 اجتأ ير االقته دب / االةتم عيو:   ج  ر 

 واجتأ ير اجعي،ي: راعا ر 

 

 : التأثير الجغرافي : أولا 
 : ال مو الحضري (1

ة في اجدئ  اجن مية ع ةك  عة اص ئفةي اجةدئ  اجارعيةة ع ةك  إ  م  أعر  آ  ر اجرةر 
ة ةص هةئ إسةر مر  فةي نمةئ اجمةد  ئ رةئر اجمةد  اجم،يئنيةة ئ ية دة اجريمنةة اجحضةرية 

(ص ئفةةةي مهةةةر 252ص ة6002جاةةةدد محةةةدئد مةةة  اجمةةةد  اجامالقةةةة  ر ةةةئد اجةريةةةذص 
ذ أكةةدت عةةدة دراسةة ت ع،ةةل تةةأ ير اجرةةةرة فةةي اجنمةةئ اجسةةك ني اجحضةةرب ةةةال  اجنهةة

ص أحمةةد سةةيذ 6005ا ئ  مةة  اج ةةر  اجا ةةري  حتةةل اجسةةعاين ت منةة   محمةةد حسةة ني ص 
 (و Nassef, 1973 ص9541ص محمد عاية اجنهر ئ



 ونالتسع المجلد                                                            مجلة المجمع العلمى المصرى                

742 

ئفي اجمح ف ةةص فةن  اجرةةرة اجمطة درة منرة ص ة هةةر اجمطة درة مة  اجحضةر اجتةي ت ئقةت 
مةة   ع،ةةل ت،ةةا اجمطةة درة مةة  اجريةةذص قةةد أ ةةرت ع،ةةل اجنمةةئ اجحضةةرب ئنسةةعة سةةك   اجحضةةر

( أ  نسةعة سةك   اجحضةر ع جمح ف ةة 9ةم،ة سةك   اجمح ف ةةو حيةث يتضةر مة  اجةةدئ   
أقةةة  منرةةة  عةةةي  سةةةك   اجةمرئريةةةة عهةةة ة ع مةةةةص ف ةةةي حةةةي  تتةةةة ئ  نسةةةعة سةةةك   حضةةةر 

 %و 62% م  ةم،ة اجسك  ص نةده  في اجمح ف ة ت   ع  26اجةمرئرية أك ر م  
 

 و(ا6002-9532  سك   اجحضر ع جمح ف ة ئاجةمرئرية: ( 1جدول )
 

 التعداد
 التوزيع ال سبي التوزيع العددي

 الجمهورية المحافظة الجمهورية المحافظة

 4و22 9و62 92023225 631224 1976

 4و22 6و62 60532490 214045 1986

 2و26 1و66 61642424 222332 1996

 0و22 1و66 29622252 121904 7226

  (وا6002-9532ا مة ئاإلحه ظص اجنت ،ج اجنر ،ية ج،تادادات  اجةر   اجمرك ب ج،تاع،ة اج المصدر:
 

% 9و62ئيالحةة  مةة  اجةةةدئ  أيضةة ر تراةةةخ نسةةعة سةةك   اجحضةةر ع جمح ف ةةة مةة  
  ئياةةةد هةةة ا اناك سةةة  ج،ريمنةةةة اجحضةةةرية ج،مةةةد  6002% فةةةي 1و66إجةةةل  9532فةةةي 

 اجمة ئرة ة هةر اج  هرة ئاجةي ةو
 

 : إعادة توزيع السكان (7

ئ يةخ اجسةك   فةي مهةر هةي اجم ةك،ة اجسةك نية ا ئجةلص جة جا يرةدذ تاد م ةك،ة ت
اجمةااةةئ  دا،مةة  إجةةل إعةة دة هةة ا اجتئ يةةخ جتة يةةذ اجتركةة  اجسةةك ني اج ةةديد فةةي اجةةئادب 

( إجل أ ر اجرةةرة اجمطة درة 6ئاجدجت ص ئال يتا  جا إال ع  اريأل اجرةرةو ئي ير اجةدئ   
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مرئريةةة منةة  ما،ةةخ اج ةةر  اجم ضةةي فةةي تراةةةخ نسةةعة سةةك   اجمح ف ةةة مةة  إةمةة جي اجة
% 92و2إجةل  9593% فةي 01و2حتل اجسعايني تص حيث انة ضت هة   اجنسةعة مة  

إجةةل  9593و كةة جا تراةةةخ ترتيةةب اجمح ف ةةة مةة  اجمركةة  اج ،ةةث ع ةةر فةةي 9532فةةي 
 و9520اجمرك  اجة مس ع ر في 

 
جرةرة ئفةةي اجتاةةدادات ا ةيةةرة ارت اةةت نسةةعة سةةك   اجمح ف ةةة مةةرة أةةةرح متةةأ رةر عةة 

اجا ،دة ئتراةخ دئر اجرةرة اجداة،ية م  رنةر ع جرةرة اجة رةيةص حيث ارت اةت اجنسةعة مة  
و عينمةةة  تراةةةةخ ترتيةةةب اجمح ف ةةةة مةةة  6002% فةةةي 22و2إجةةةل  9532% فةةةي 92و2

 و6002إجل اجمرك  اجة مس ع ر في  9532اجمرك  اجراعخ ع ر في 
 

إعة دة تئ يةخ اجسةك   ي تهةر ئع،ل اجةرالا مة  هة ا فةن  تةأ ير اجرةةرة اجمطة درة فةي 
فةةي ما مةة  ع،ةةل  يةة دة تركةة  اجسةةك   فةةي اجمامةةئر اجمهةةرب  حيةةث أ  تراةةةخ ترتيةةب 
اجمح ف ةةةة ئنسةةةعتر  كةةة نئا فةةةي ما ةةةا اجحةةة الت جحسةةة ب إق،ةةةيا اج ةةة هرة اجكعةةةرح اجمكةةةت  

 عسك ن و
 

 (وا6002-9593ترتيعر  م  سك   اجةمرئرية  نسعة سك   اجمح ف ة ئ : ( 7جدول )
 

19 التعداد
17

 

19
77

 

19
37

 

19
47

 

19
62

 

19
76

 

19
86

 

19
96

 

72
26

 

 22و2 21و2 62و2 92و2 62و2 12و2 34و2 59و2 01و2 ال سبة

 91 92 92 92 91 92 92 92 92 *الترتيب

(ص اجةر   اجمرك ب ج،تاع،ة ا9520-9593مه،حة اإلحه ظص تاداد سك   اج ار اجمهرب   المصدر:
 و9532(ص مسر اجرةرة 6002-9542ص 9520تادادات  اجنر ،ية ج، اجا مة ئاإلحه ظص اجنت ،ج

 كأساس للرتت ب.  9191مت اختات ال قس غ اإل اري للمحافاات ملاملدي)ياتل   تددا   *
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 :  مو العشوا يات وتغير مورفولوجية المدن الكبرى (3
تاد اجرةةرة اجداة،يةة ة هةةر مة  اجريةذ إجةل اجحضةر مة  أهةا أسةع ب  رةئر اجمنة األ 

هةةةةر مةةةخ ضةةةاذ اج ةةةدرة اجتمئي،يةةةة ج،مرةةة ةري  ج ةةةراظ ئحةةةدات سةةةكنية عمنةةة األ اجا ةةةئا،يةص ة 
اجئهئ ص فيست ر هؤالظ اجمر ةرئ  ع،ل أاةراذ اجمةد  فةي اجمنة األ اج راعيةة أئ اجا ةئا،ية 

 مم  يؤدب ج رئر اجمن األ اجا ئا،ية أئ اتس   اجمن األ اج  ،مة ع ج ا  اتس ع  أف ي و
 

  مةةة  اج يةةةئا إجةةةل اجمنةةة األ اجا ةةةئا،ية ( تئ يةةةخ اجمرةةة ةري2ئيئضةةةر ةةةةدئ  رقةةةا  
حيةث تةا رهةد عةدد اجمرة ةري  مة  اجمح ف ةة اجة ي  يسةت رئ  عمدينتي اج  هرة ئاجةي ةص 

منا ةةةةةةةة ع ةةةةةةةئا،ية  49منا ةةةةةةةة ع ةةةةةةةئا،ية عمح ف ةةةةةةةة اج ةةةةةةة هرة  مةةةةةةة  ةم،ةةةةةةةة  62فةةةةةةةي 
أجذ مر ةر يم ،ئ  نحئ  91ص حيث ع،غ عدد هؤالظ اجمر ةري  أك ر م  (9 ع جمح ف ة(

ص ئيست ر أك ةر مة  6002،ة اجمر ةري  م  اج يئا إجل اج  هرة في تاداد % م  ةم64
مر ةرار( في  الث منة األ ع ةئا،ية ر،يسةية ئهةي من ةأة ن هةر ئمسة ك   1962 ، را  

 سئ ا  ع سا من أة ن هرص ئع عة اجرة نة ع سا مدينة نهر أئ و
 

فةةي تسةةخ  ئفةةي مدينةةة اجةيةة ةص تةةا رهةةد عةةدد اجمرةة ةري  مةة  اج يةةئا اجةة ي  ي يمةةئ 
منا ةةةة ع ةةةئا،ية ع جمدينةةةة(ص ئع،ةةةغ عةةةددها أك ةةةر مةةة   64منةةة األ ع ةةةئا،ية  مةةة  ةم،ةةةة 

% مةةة  ةم،ةةةة اجمرةةة ةري  إجةةةل حضةةةر مح ف ةةةة 99مرةةة ةر يم ،ةةةئ  أك ةةةر مةةة   2100
اجةي ةص ي يا فةي منا ةة أرا اج،ةئاظ عم ردهة  مة  ي ةرب مة  نهةذ اجمرة ةري  ج،منة األ 

تئ يةةةةخ اجمرةةةة ةري  مةةةة  اجمح ف ةةةةة  (2%(و ئيئضةةةةر اجةةةةةدئ   24اجا ةةةةئا،ية عةةةة جةي ة  
ئيسةةةت رئ  ع جمنةةة األ اجا ةةةئا،ية اجر،يسةةةيةص اجتةةةي ي يةةةد عةةةدد اجمرةةة ةري  إجيرةةة  عةةة  أجةةةذ 

 مر ةرص ع ج  هرة ئاجةي ةو
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ماطقة ريغ ائ ةب مل ي مرن الطالب من رصد ريد   19ريد  املااطق الدغ ائ ة مبحافاة القاه)ا  يبلغ ل9مل
ماطقة فقط؛ وتلك ذهل كا ي املااطق تدد  جزاء من ا اخات    32املهاج)ين من ال   ع رال لدد  

 ح   هل الغ اخات هي  صي) ال حدات اإل ارية    كث) الب ارات ال ددا ية ت ص ال.
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 اجتئ يخ اجاددب ج،مر ةري  ج،من األ اجا ئا،ية اجر،يسية:  (3جدول )
 و(ا6002عمح ف تي اج  هرة ئاجةي ة  

 

عدد المهاجرين من  الم طقة
 المحافظة القسم/المركز الفيوم

 اجةي ة كرداسة 6952 أرا اج،ئاظ

 اج  هرة قسا من أة ن هر 9462 من  ة ن هر

 اج  هرة هر أئ قسا مدينة ن 9352 1و2اجكي،ئ -ع عة اجرة ن 

 اج  هرة قسا من أة ن هر 9102 مس ك  سئ ا   

 اج  هرة قسا اجعس تي  9269 اجعس تي  اجطرعية

 اج  هرة قسا اجمرج 9269 اجمرج اجعحرية

 اج  هرة قسا اجعس تي  9669 ع عة ن فخ

 اجةي ة اجئراأل 9945 ةم،ة ع ئا،ي ت اجئراأل

 اج  هرة قسا حدا،أل اج عة 9963 اجحدا،أل

 اج  هرة قسا اجعس تي  9042 دار اجسالا

 المصدر:
 ص عي ن ت الير من ئرةو6002اجةر   اجمرك ب ج،تاع،ة اجا مة ئاإلحه ظص اجنت ،ج اجنر ،ية جتاداد  -1
 و92-5ص ة ة 6004مح ف ة اج  هرةص   -6
                                    www.giza.gov.eg/DisSIu اجعئاعة االجكترئنية جمح ف ة اجةي ة -2

 
ئال ي تهر تأ ير اجرةرة في تطير مئرفئجئةية اجمد  اجكعرح ع،ل  رةئر اجمنة األ 
اجا ةةئا،ية ئاتسةة عر  ف ةةاص عةة  يمتةةد هةة ا اجتةةأ ير إجةةل اجتئسةةخ اجامرانةةي ع جمنةة األ اجري يةةة 

  اجمن األ اجري ية إجل من األ ع ئا،ية ع،ل أاراذ اجمد ص ئهئ م  يردد عأ  تتحئ  ه 
مست عالو حيث ق ا اجا جب عحهر عدد اجمر ةري  م  اجمح ف ةة إجةل اجمنة األ اجري يةة 
اجمالهةةة ة جمدينةةةة اجةيةةة ةص حيةةةث ع،ةةةغ عةةةدد اجمرةةة ةري  اجمسةةةت ري  عرةةة   اجمنةةة األ نحةةةئ 

% مةةة  ةم،ةةةة اجمرةةة ةري  إجةةةل ريةةةذ مح ف ةةةة 50مرةةة ةر ي ةةةك،ئ  أك ةةةر مةةة   2200
 و6002% م  ةم،ة اجمر ةري  إجل مح ف ة اجةي ة في 2و92هئ م  يتة ئ  اجةي ةص ئ 

http://www.giza.gov.eg/DisSIu


 ونالتسع المجلد                                                            مجلة المجمع العلمى المصرى                

744 

%(ص يسةت رئ  24استحئ  مرك  كرداسةة ع،ةل أك ةر مة   ، ةي هةؤالظ اجمرة ةري   
في منا تي  ر،يسةيتي  همة  أرا اج،ةئاظ ئهة ا اج،ةع ص عينمة  اسةتحئ  قسةا اجةئراأل ع،ةل 

 ةة ع ةتي ص فةي حةي  ع،ةغ % مة  هةؤالظ اجمرة ةري  أال،ةعرا يسةت ر فةي منا94أك ر مة  
% مةنرا يتئ عةةئ  فةي منةة األ متاةددة منرةة  ترسة  ئ ائيةةة 92نهةيب مركةة  اجةية ة نحةةئ 

 أعئ مس،او
 

 : تغير ظروف اصقامة (4

ياد تحس  مستئح ماي ة اجمرة ةري  مة  أهةا ا  ة ر االقتهة دية ج،رةةرةص ئيةؤدب 
،ج أك ةر دقةة عة   جا إجل تطير ح جة اجمسك  ئحي  ت  عاد اجرةرةص ئج،حهئ  ع،ةل نتة 

اعياةةة اجتطيةةر فةةي  ةةرئذ إق مةةة اجمرةة ةري  عاةةد اجرةةةرة ق مةةت اجدراسةةة عةة جت ريأل عةةي  
 اجتطير اجن تج في من األ االست ع   ئاجتطير اجن تج في من األ اإلرس  و

 
 : التغير ال اتج في م اطق االستقبال -أ

( تةةةةةةأ ير اجرةةةةةةةرة ع،ةةةةةةل تطيةةةةةةر ح جةةةةةةة اجمسةةةةةةك  ج،مرةةةةةة ةري  2يئضةةةةةةر اجةةةةةةةدئ   
مهةةاحعي   سةةرهاص حيةةث أ  هةة   اج ،ةةة هةةي اج ،ةةة اجداجةةة ع،ةةل حةةدئث تطيةةر فا،ةةي اج

ئجةةيس مؤقةةت عمنا ةةة االسةةت ع  ص ئيالحةة  مةة  اجةةةدئ  عةةدة آ ةة ر ج،رةةةرة فةةي اةةةتالذ 
ةهةةةة ،ة اجمسةةةةك  اجةديةةةةد ج،مرةةةة ةري  عمنةةةة األ االسةةةةت ع   عةةةة  مسةةةة كنرا ا هةةةة،ية 

 ع جمح ف ةص م  أها ه   ا   ر:
مسةةك  اجةديةةد عةةي  اجمرةة ةري  عمئمةة ر  سةةئاظ ج،ريةةذ أئ انة ةة ا نسةةعة امةةتالا اج -

ج،حضر(ص في اجم  ع  ارت ات نسعة اإلية ر عنئعي ص ئك جا ارت    نسعة اجمس ك  
عةةةةدئ  إيةةةةة رص ئيرةةةةةخ  جةةةةا إجةةةةل ارت ةةةة   أسةةةةا ر ا راضةةةةي عمنةةةة األ االسةةةةت ع   
ع إلضةةة فة إجةةةل ضةةةاذ اج ةةةدرة اجم جيةةةة ج،مرةةة ةري  ع،ةةةل امةةةتالا مسةةة ك  عمنا ةةةة 

 و ئيم ةة  عةةدا امةةتالا اجمسةةك  عع،ةة ر إضةة في ر ع،ةةل اجمرةة ةري  مةة  حيةةث اجئهةةئ 
 قيمة اإلية ر كابظ م جي أئ عدا االست رار كابظ اةتم عيو 
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قعة   6ا 962انة  ا متئسا مس حة اجمسك  عاد اجرةرةص حيث انة ا م  حئاجي  -
 في اجحضر عاد اجرةرة  ئيرةخ اجسعب في 6ا 1و45في اجريذ ئ  6ا 52اجرةرة إجل 

 جا إجل اجن اة اجسة ع ة حيةث أ  تك، ةة اسةت،ة ر اجمسةك  هةي اجماية ر ا س سةي عنةد 
اجسك   ج جا ي ض  اجمر ةرئ  اجمس ك  هطيرة اجمس حة ق،ي،ة اجتك، ةص ع إلض فة إجل 
هةةةطر مسةةة حة اجمسةةة ك  ع جمةةةد   منةةة األ االسةةةت ع  ( حيةةةث اج يمةةةة اج ا،يةةةة جةةةألرا 

( اجةةة ب تةةةنة ا فيةةة  قيمةةةة ا را عهةةة ة مرت اةةةة م  رنةةةةر عةةة جريذ  منةةة األ اإلرسةةة  
 ع مةو

الرذ قعة  اجرةةرة إجةل نحةئ  2انة  ا متئسا عدد الرذ اجمسك  م  أك ر م   -
 الرذ عاد اجرةرةص ئتاد ه   نتيةة ج،ن اة اجس ع ةو 2

أفةةراد قعة  اجرةةةرة إجةةل أقةة   2انة ة ا متئسةةا عةةدد  ةرك ظ اجسةةك  مةة  أك ةر مةة   -
ي دة نما ا سرة اجنئئيةة عاةد اجرةةرة عة  أفراد عاد اجرةرة  يرةخ ه ا إجل س 1م  

 نما ا سرة اجممتدة اجس ،دة في من األ اجريذ اجمرس،ةو

ارت ةةة   متئسةةةا اإليةةةة ر اج ةةةررب ج،مسةةةك  عاةةةد اجرةةةةرة عةةةي  اجمرةةة ةري  ج،منةةة األ  -
اجري ية  ئقد يرةخ  جا ج ،ة اجمس ك  اجمارئضة جإلية ر ئ ي دة اجا،ب ع،يرة  فةي 

هةةة ا اجمتئسةةةا عةةةي  اجمرةةة ةري  ج،منةةة األ اجحضةةةرية  اجمنةةة األ اجري يةةةةو ئانة ةةة ا 
حيةةث يتضةةر تةةأ ير اجمنةة األ اجا ةةئا،ية منة ضةةة اجتك، ةةة اجتةةي يسةةكنر  أك ةةر مةة  

 % م  اجمر ةري  إجل اج  هرة ئاجةي ةص كم  س،ذ  كر و60

ت رر ا   ر اإلية عية ج،رةرة ع،ل ح جة اجمسك  فةي تحسة  اجمرافةأل اجتةي يتهة   -
  ارت ةة   نسةةعة اتهةة   اجمسةة ك  عةميةةخ اجمرافةةأل عاةةد عرةة ص حيةةث ي رةةر مةة  اجةةةدئ 

اجرةرةص م  عةدا اجرة تذ ا رضةي فةي منة األ االسةت ع   اجحضةريةص ئي رةر أع،ةل 
ارت    عي  اجمر ةري  ج،من األ اجحضرية في نسعة اته   مسة كنرا ع ةعكة اجطة   

% عاةةد اجرةةةرةو كةة جا 2و23% قعةة  اجرةةةرة إجةةل 92اجاعياةةي اجتةةي ارت اةةت مةة  
نسعة اجمر ةري  اجم يمي  في من    مته،ة ع ةعكة اجهةرذ اجهةحي مة   ارت ات
% عاةةةد اجرةةةةرةو ئفةةي اجريةةةذ ي رةةر أع،ةةةل ارت ةةة   52% قعةة  اجرةةةةرة إجةةل 2و13
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أيض ر في نسعة اجمر ةري  اجم يمي  عمسة ك  متهة،ة ع ةعكة اجطة   اجاعياةي حيةث 
ي %ص كةة جا ارت اةةت نسةةعة امةةتالا اجرةة تذ ا رضةة92% إجةةل 1و90ارت اةةت مةة  

 % عاد اجرةرةو2و22% قع  اجرةرة إجل 61عي  اجمر ةري  ج،ريذ م  

 

 ةه ،ة مس ك  اجمر ةري  اجمهاحعي   سرها : ( 4جدول )
 (وا6091في من األ االست ع   م  رنة عمس كنرا قع  اجرةرة  

 

 حالة
 م طقة االستقبال المسكن

 حضر ريف
قبل 
 الهجرة

بعد 
 الهجرة

 سبة 
 التغير

قبل 
 الهجرة

د بع
 رةجاله

 سبة 
 التغير

ك 
مس

ة اج
،كي
م

 

  2و1 0و0  1و93 0و0 عدئ  إية ر %

 2و633 1و4 6و6 1و923 1و3 0و2 إية ر قديا %

 2و412 0و22 1و2  0و20 0و0 إية ر ةديد %

 2و12- 2و22 2و52 5و22- 0و21 0و53 تم،يا %

 2و63- 1و45 2و962 6و61- 9و52 1و962 6متئسا مس حة اجمسك  ا

 0و22- 9و2 3و2 2و91- 2و2 5و2 عدد اجطرذمتئسا 

 0و61- 4و2 2و2 0و61- 9و1 4و2 متئسا عدد  رك ظ اجسك 

 2و60- 0و222 0و114 4و52 0و243 0و610 متئسا اإلية ر اج ررب ع جةني 

فأل
مرا
 ع ج

ه  
االت

 

 2و5 1و54 5و45 1و2 0و900 5و52 اجمي   %

 6و2 2و55 2و52 1و2 0و900 5و52 اجكررع ظ %
ر تذ ا رضي اج
 0و92- 9و62 0و20 2و22 2و22 0و61 %

 2و29 0و52 2و13 5و9 5و43 6و42 اجهرذ اجهحي %

 6و951 2و23 0و92 0و16 0و92 1و90 اجط   اجاعياي %
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 و6091م يئ  –نت ،ج االستعي  ص ين ير  المصدر:
 : التغير ال اتج في م اطق اصرسال -ب

ي  عمنا ةةة اإلرسةة   عةة  تأ يرهةة  ع،ةةل يةت،ةةذ تةةأ ير اجرةةةرة ع،ةةل مسةة ك  اجمرةة ةر 
مسةةة ك  هةةةؤالظ اجمسةةةت ري  عمنةةة األ االسةةةت ع  ص ف ةةةي اجح جةةةة ا ئجةةةل ال ينةةةتج عةةة  اجرةةةةرة 
تطيرات كعيرة في ةطرافية اجمسك ص حيث ال يه حب اجرةرة تطير في محة  إق مةة ا سةرة 

فةي في أال،ب ا حئا  ع،ل عكس هؤالظ اجمست ري  عمن األ االسةت ع   حيةث حةدث تطيةر 
محةة  إقةة متراو ئع جتةة جي فةةن  اجتطيةةرات اجن تةةةة عةة  اجرةةةرة فةةي منةة األ اإلرسةة   محةةدئدة 

( تةةأ ير اجرةةةرة 1م  رنةةةر عت،ةةا اجتطيةةرات اجن تةةةة فةةي منةة األ االسةةت ع  و ئيئضةةر اجةةةدئ   
ع،ل تطير ح جة اجمسةك  ج،مرة ةري  اليةر اجمهةاحعي   سةرهاص حيةث أ  هة   اج ،ةة هةي 

 طير عمنا ة اإلرس  ص ئيالح  م  اجةدئ  ا تي:اج ،ة اجداجة ع،ل حدئث ت
انة  ا نسعة امتالا اجمر ةري  ج،مسك  في اجريذ عاد اجرةرة عن  قع  اجرةرةص  -

ئارت    نسعة اإلية ر عنئعي   ئيرةخ  جا إجل عدة أسع ب منر  است ال  اجمر ةر 
  دة ع  مسك  اجا ،،ةص ك جا فن  عاا اجمر ةري  ي ئمئ  ععيةخ مسة كنرا ئاالسةت

عأمئاجرةة  ة هةةةر مةةخ انة ةة ا تك، ةةة االسةةت،ة رو عينمةة  ارت اةةت نسةةعة اجمرةة ةري  
% عاةةةد 1و31% قعةةة  اجرةةةةرة إجةةةل 2و24اجممت،كةةةي  جمسةةة كنرا فةةةي اجحضةةةر مةةة  

اجرةةةةرةص كةةةة جا ارت اةةةت نسةةةةعة اجمسةةةةتأةري  إيةةةة رار ةديةةةةدار عينمةةة  انة ضةةةةت نسةةةةعة 
 اجماي ة عاد اجرةرةو اإلية ر اج ديا  ياكس ه ا االرت    تحسن ر في مستئح 

انة ةة ا متئسةةا مسةة حة اجمسةةك  ق،ةةيالر عاةةد اجرةةةرةص حيةةث انة ضةةت فةةي اجريةةذ  -
إجةةةل  6ا 4و969ص ئفةةةي اجحضةةةر انة ضةةةت مةةة  6ا 2و969إجةةةل  6ا2و962مةةة  

 و إال أنر  ال ت ا  أك ر اتس ع  م  مس ك  من األ االست ع  و6ا 5و902

 ةةي اجريةةذ انة ةةا مةة  انة ةةا متئسةةا عةةدد الةةرذ اجمسةةك  ق،ةةيالر عاةةد اجرةةةرةص ف -
 الرفةص عينم  جا يحدث تطير ي كر في اجحضرو 9و2إجل  4و2

 2و2أمة  ع جنسةعة جمتئسةا عةةدد  ةرك ظ اجسةك ص ف ةد انة ةةا ق،ةيالر فةي اجريةذ مةة   -
فردار عاد اجرةرة  حيث تمي  ا سر اجمت ئةة حةدي  ر إجةل االسةت ال   5و1فردار إجل 
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اي ةةة أسةر اجمرةة ةري و عينمة  جةةا فةي اجمسةةك  ئياةد هةة ا اناك سة  جتحسةة  مسةتئح م
 يحدث تطير ي كر في اجحضرو
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ت رر ا   ر اإلية عية ج،رةرة ع،ل ح جة اجمسك  في تحس  اجمرافأل اجتةي يتهة  عرة ص  -
ف ي اجريذ ترت خ نسعة اجمس ك  اجمته،ة ع جمرافأل عاد اجرةةرةص ئي رةر هة ا فةي ةميةخ 

مسةةة ك  اجمتهةةة،ة ع جميةةة   اجمرافةةةأل مةةة  عةةةدا اجرةةة تذ ا رضةةةيص حيةةةث ارت اةةةت نسةةةعة اج
ئاجكررعةةة ظ ئاجهةةةرذ اجهةةةحيو أمةةة  فةةةي اجحضةةةر ف ةةةد ارت اةةةت نسةةةعة اتهةةة   اجمسةةة ك  
عمرف ي اجمي   ئاجكررع ظ عينم  انة ضت نسةعة اتهة   اجمرافةأل ع ةعكة اجرة تذ ا رضةي 
ئ عكة اجهرذ اجهحي ئ عكة اجط   اجاعياي  ئقد يرةخ ه ا إجل انت    عاا أسةر 

أاةةراذ اجمدينةةةص حيةةث تةةنة ا تك، ةةة اإليةةة ر ئال يةةرتعا رب اجمرةة ةري  ج،اةةيى ع،ةةل 
 ا سرة عامٍ  في ق،ب اجمدينةو

يمك  ت سير عاا ه   اجتطيرات عما ٍ  ع  تأ ير اجرةرةص ف د يرةخ ارت    نسةعة  -
اجمسة ك  اجمتهةة،ة عةة جمرافأل عاةةد اجرةةرة إجةةل اجتئسةةخ فةةي  ةعك ت هةة   اجمرافةةأل مةةخ 

تذ اجمحمةةةةئ  إجةةةةل ق،ةةةةة اسةةةةتةداا اجرةةةة تذ مةةةةرئر اجئقةةةةتص كمةةةة  أدح انت ةةةة ر اجرةةةة 
 ا رضي ئاالستطن ظ عن  في أحي ٍ  ك يرةو

 
 : التأثير الديموغرافي : ثانياا 

ع،ةةةل اجتركيةةةب اجةةةديمئةرافي  -عةةةدرة ت مت  ئتةةةة  –مهةةةر تةةةؤ ر اجرةةةةرة اجداة،يةةةة 
ئاالةتمةةةة عي ج،سةةةةك   فةةةةي كةةةة  مةةةة  مح ف ةةةة ت اجةةةةة ب اجسةةةةك ني ئمح ف ةةةة ت اجاةةةةرد 

 ا   ر: اجسك نيص م  أها ه  
 

 : تغير تركيب السكان (1

 : تغير التركيب ال وعي والعمري -أ
يةت،ذ تأ ير اجرةرة اجمط درة ع،ل اجتركيب اجنئعي ئاجامرب جسك   اجمح ف ة مة  

ص حيةةث يةت،ةةذ تةةأ ير فبال ساابة لمتركيااب ال ااوعيتاةةداد  ةةةرص كةة جا مةة  مركةة   ةةةرو 
اجنةةئ ( مةة  تاةةداد  ةةةر ئيةت،ةةذ  اجرةةةرة فةةي اةةةتالذ نسةةعة اجةة كئر إجةةل اإلنةة ث  نسةةعة

( إجةل ارت ة   نسةعة 2أيض ر فةي ريةذ اجمح ف ةة عة  حضةره ص حيةث ي ةير ةةدئ  رقةا  
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اج كئر ق،يالر عي  اجمر ةري  م  ةم،ة اجمح ف ة ئري ر  ع  اليةر اجمرة ةري  فةي تاةداد 
ص عينم  ترت خ ق،يالر نسعة اإلن ث عةي  اجمرة ةري  مة  حضةر اجمح ف ةة عة  اليةر 9532
ج،ةة كئر إ ةة رة مئةعةةة فةةي  (9 ةري  فةةي اجتاةةداد ن سةة   حيةةث سةةة  دجيةة  االةةةتالذاجمرةة 

مئةعةةة فةةي حضةةر  ةم،ةةة ئريةةذ اجمح ف ةةة عينمةة  سةةة  دجيةة  االةةةتالذ جإلنةة ث إ ةة رة
اجمح ف ةو عينم  ترت ةخ نسةعة اإلنة ث عةي  اجمرة ةري  مة  حضةر ئريةذ اجمح ف ةة ع،ةل 

ةةةةةتالذ إ ةةةة رة مئةعةةةةة ص حيةةةةث سةةةةة  دجيةةةة  اال9552 ئ 9542اجسةةةةئاظ فةةةةي تاةةةةدادب 
متةأ رةر ع رت ة   قيمةة دجية  االةةتالذ جإلنة ث عةي   9552عنرة  فةي  9552ارت ات فةي 

اجمرةةةة ةري  مةةةة  حضةةةةر اجمح ف ةةةةةو ئتت ةةةةأل هةةةة   اجنتةةةة ،ج مةةةةخ ن يرترةةةة  ع،ةةةةل مسةةةةتئح 
اجةمرئريةص حيث ت ير إحدح اجدراس ت إجل  ي دة نسعة اإلن ث نئع ر م  عي  اجمر ةري  

مة  عةدا  9552اجمر ةري  في ةميةخ مح ف ة ت اجةمرئريةة عة ا  ع  ن يرتر  عي  الير
(ص عينمة  ترت ةةخ 656ص ة 6005مح ف ة ت اجحةةدئد ئدمية ا ئأسةةيئا  محمةد حسةة ني ص 

نسةةعة اجةة كئر عةةي  اجمرةة ةري  مةة  اجمح ف ةةة فةةي اجتاةةداد ا ةيةةر عةة  اليةةر اجمرةة ةري   
 ت ا رعاةوحيث سة  دجي  االةتالذ ج، كئر أع،ل إ  رة مئةعة ج  في اجتادادا

 
جكةة  ال يااينةة  دجيةة  االةةةتالذ هةةئرة ئاضةةحة عةة  تةةأ ير اجرةةةرة ع،ةةل اجتركيةةب 
اجنةةئعي جسةةك   اجمح ف ةةة  ئجةة جا جةةةأت اجدراسةةة جم  رنةةة نسةةعة اجنةةئ  إلةمةة جي اجسةةك   
مخ نسعتر  ع،ل مستئح ف، ت اجس  اجمةت، ةة  ج،ةةرئج عهةئرة ئاضةحة عة  أ ةر اجرةةرة 

 ( يمكنن  اجةرئج ع جنت ،ج ا تية:9اج ك    ع،ل اجتركيب اجنئعيو فعمالح ة
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 هيق س  ل ل االخ الس  رجة اخ الس اخلصائص ك  املهاج)ين وغ  املهاج)ينب وي غ حساكل 9مل
)] =IMD رين ط)يق املدا لة ا ت ة: ] 

=  Ma=  ل ل اخ الس ا ا)ا   IMD (Index of Migration Differentials)ح ث 
      a= ريد  غ  املهاج)ين خباص ة  Na= مجلة ريد  املهاج)ينب   a Mريد  املهاج)ين خباص ة 

N مجلة ريد  غ  املهاج)ينب =  K ثاكإ =. 
 .لUN, 1970, P. 45مل  للمزيد ارا)
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ت ةة  تةةنة ا نسةةعة اجنةةئ  فةةي ف،ةة ت اجسةة  اجمارضةةة ج،رةةةرة عهةةئرة ع مةةة  حيةةث  -
( ع  نسعة اجنةئ  اجك،يةة سةئاظ فةي حضةر أئ 20-60نسعة اجنئ  في ف، ت اجس   

 ريذ اجمح ف ةو

نئ  اجك،يةةص أقهة ه  فةي تاةداد ع،طت اجرئة عي  نسعة اجنئ  في ه   اج ، ت ئنسعة اج -
( في حضر ئريذ 9و92-ص 6و91-ص 5و99-  حيث ئه  اج  رأل إجل  9532

 ئةم،ة اجمح ف ة ع،ل اجترتيبو

انكم ةةةةت هةةةة   اج ةةةةةئة عهةةةةئرة ئاضةةةةحة فةةةةي ريةةةةذ اجمح ف ةةةةة فةةةةي اجتاةةةةدادات  -
اجمة كئرة ئاجنسةعة اجك،يةة  اجالح ةص حيث ع،غ اج ة رأل فةي نسةعة اجنةئ  ج ،ة ت اجسة 

( ع،ةةل 1و0-ص 2و3-( ع،ةةل مسةةتئح ةم،ةةة اجمح ف ةةة ئ 6و9-ص 4و2- ج،سةةك   
ع،ةةل اجترتيةةةبص عينمةةة  ارت اةةةت نسةةةعة  9552ص 9542مسةةتئح اجريةةةذ فةةةي تاةةةدادب 

اجنئ  ج، ، ت اجم كئرة ع  نسعة اجنئ  اجك،ية في اجتاداد ا ةير حيث سة  اج  رأل 
 يبو( في ةم،ة ئريذ اجمح ف ة ع،ل اجترت2و6ص 9و9إ  رة مئةعة قيمتر   

فةةةةي  9552فةةةةي  2و6-إجةةةةل  9542فةةةةي  2و2-عينمةةةة  تراةةةةةخ اج ةةةة رأل ق،ةةةةيالر مةةةة   -
 و4و6-حضر اجمح ف ةص عينم  ع،غ في اجتاداد ا ةير 

يرةخ اجسعب في تراةخ اج  رأل فةي اجتاةدادات ا ةيةرة إجةل عةدة أسةع ب مة  أهمرة   -
اسةةةت رار اجمرةةة ةري  اج ةةةدامل فةةةي منةةة األ ئهةةةئجراص ئ يةةة دة ماةةةدالت اهةةةاح ب 

ئةةةةص ع إلضةةة فة إجةةةل ك ةةةرة تةةةردد اجمرةة ةري  اليةةةر اجمهةةةاحعي  ج ئةةةة ترا إجةةةل اج  
 اجمح ف ةو

 

 أماااا بال سااابة لتغيااار التركياااب العماااريهةةة ا فيمةةة  يةةةةة تطيةةةر اجتركيةةةب اجنةةةئعيص 
( أ  اجرةةةرة اجمطةة درة تةةؤ ر تةةأ يرار كعيةةرار ع،ةةل اجتركيةةب اجامةةرب 3فةةيالح  مةة  اجةةةدئ   

  اجنسةةعي ج،مرةة ةري  فةةي ف،ةة ت اجامةةر اجئسةةال جسةةك   اجمح ف ةةة  ن ةةرار الرت ةة   اجةةئ  
 رة مئةعةة فةي اج ،ة ت اجامريةة م  رنة عطير اجمرة ةري و حيةث سةة  دجية  االةةتالذ إ ة

سةنة(ص ئئهة  هة ا اجةدجي  إجةل قمتة  فةي اج ،ةة اجامريةة  22–20سنة( حتل   62–60 
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%ص ي ةةةير 46سةةنة( ع،ةةغ  65 -61% ئفةةي اج ،ةةة  922سةةنة( حيةةث ع،ةةغ  22 – 20 
ل أ ةةر اجرةةةرة فةةي  يةة دة حةةةا اجسةةك   فةةي اج ،ةة ت اجامريةةة اجئسةةال فةةي منةة األ هةة ا إجةة
 اجة بو

 
 اجتركيب اجامرب ج،مر ةري  ئالير اجمر ةري : ( 7جدول )

 و(ا6091ص 6002ئدجي  االةتالذ  
 

 التركيب العمري
 دليل االختالف التوزيع ال سبي

 غير مهاجرين مهاجرين )%(

 52و69- 1و96 32و5 2 – 0

 12و69- 95و96 12و5 5 –و 1

 16و25- 32و96 22و2 92-و 90

 21و21- 41و96 29و4 91-95

 22و26 39و90 62و91 60-62

 61و46 2و4 92و91 61-65

 26و922 22و1 2و92 20-22

 92و29 35و1 94و4 21-25

 14و92 29و2 64و1 20-22

 55و3- 05و2 33و2 21-25

 22و65- 01و2 92و6 10-12

 21و90- 29و6 92و6 11-15

 92و42- 99و1 39و0 +20

  122 122 الجممة

 المصدر: 
 و6002اجةر   اجمرك ب ج،تاع،ة اجا مة ئاإلحه ظص اجنت ،ج اجنر ،ية جتاداد  -9
 و6091م يئ  –نت ،ج االستعي   ين ير  -6
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ئيةؤ ر ارت ة   نسةعة اجمرةة ةري  فةي ف،ة ت اجسة  اجئسةةالص اج ،ة ت اجا م،ةةص ع،ةل إعةة دة 
ج ةئح اجا م،ةة ئماةدالت اجعا جةة فةي منة األ تئ يخ اجتركيةب اجامةرب ئع،ةل اجعنيةة ا س سةية ئا

 اجة بص كم  أن  يؤ ر في حةا اج ئح اجا م،ةص ة هةر اجام جة اجم هرةص ع جمح ف ةو
 

ئال ي تهةةةر تةةةأ ير اجرةةةةرة فةةةي اجتركيةةةب اجامةةةرب ع،ةةةل اةةةةتالذ هةةة ا اجتركيةةةب عةةةي  
مةةرب اجمرةة ةري  ئاليةةر اجمرةة ةري ص عةة  ي رةةر هةة ا اجتةةأ ير أيضةة ر فةةي اةةةتالذ اجتركيةةب اجا

( 4جسك   اجمح ف ة ع  اجتركيب اجامرب جسك   اجةمرئريةةص حيةث يالحة  مة  اجةةدئ   
تةةأ ير اجرةةةرة اجمطةة درة ع،ةةل اجتركيةةب اجامةةرب جسةةك   اجمح ف ةةة ة هةةةر فةةي ف،ةة ت اجسةة  
اجا م،ة ئهي أك ر اج ، ت عرضة ج،رةةرة مة  اجمح ف ةةص حيةث نالحة  أ  االةةتالذ عةي  

ريضةةةة جسةةةك   اجمح ف ةةةة ئ سةةك   اجةمرئريةةةة قةةةد سةةةة  اجتركيةةب اجامةةةرب فةةةي اج ،ةة ت اجا
سةةنة( فةةي تاةةدادب  15–21سةةنة( إجةةل   65-91إ ةة رة مئةعةةة فةةي اج ،ةة ت اجامريةةة مةة   

في ريذ ئحضر اجمح ف ة م  رنةر عريذ ئحضر اجةمرئريةص كم  سةة   9542ص 9532
امريةة  ك جا في اج ، ت اج ( في ريذ اجمح ف ة ئ65-91إ  رة مئةعة في اج ،ة اجامرية  

سةةةنة فةةةأك ر( فةةةي حضةةةر ئريةةةذ اجمح ف ةةةة فةةةي تاةةةداد  20سةةةنة ( إجةةةل   22–20مةةة   
-21سنة(ص   22–20  رة مئةعة في اج ،ة اجامرية  سة  إ 6002ص ئفي تاداد 9552

سنة فأك ر(و ئت ير قيا االةتالذ ئا   رت  اجمئةعة إجل تأ ير اجرةةرة  20سنة (ص ئ   15
اجمح ف ةص حيث يتضر م  اجةدئ  انة  ا نسعة  اجمط درة ع،ل اجتركيب اجامرب جسك  

سك   اجمح ف ة في ف، ت اجس  اجا م،ة ع  نسةعتر  عةي  سةك   اجةمرئريةةص ئارت ة   نسةعة 
سةنة( عةي   20( أئ كعة ر اجسة   + 91اجسك   اجماة جي  سةئاظ هةط ر اجسة   أهةطر مة  

ارت ةةة    سةةةك   اجمح ف ةةةة أك ةةةر مةةة  نسةةةعترا عةةةي  سةةةك   اجةمرئريةةةة  ممةةة  ينةةةتج عنةةة  مةةة 
جماةةةدالت اإلع جةةةة ئ يةةة دة اجضةةةطا ع،ةةةل اجعنيةةةة ا س سةةةية ع جمح ف ةةةةص ة هةةةةر اجتا،يميةةةة 
ئاجهةةةحية منرةةة   جرع يةةةة اجسةةةك   فةةةي ف،ةةة ت اجسةةة  اجهةةةطرحو كمةةة  ت ةةةير قةةةيا االةةةةتالذ 

سنة فأك ر( في اجتادادي  ا ةيري  إجل اجتأ ير اجمسةتمر  20اجمئةعة في ف،ة كع ر اجس   
 ر ةري  اجس ع ي  عمن األ اجة بوج،رةرة ئاست رار اجم
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 : تغير التركيب التعميمي -ب
تةةةؤدب اجرةةةةرة اجمطةةة درة مةةة  اجمح ف ةةةة إجةةةل تعةةة ي  فةةةي تئ يةةةخ اجسةةةك   حسةةةب اجح جةةةة 
اجتا،يميةةة  كنتيةةةة النت  ،يةةة اجرةةةرة ئاةةةتالذ تئ يةةخ اجمرةة ةري  حسةةب اجح جةةة اجتا،يميةةة عةة  

نسةب اجمرة ةري  ا ميةي  ئاجة ي  ي ةرأئ  ( أ  5الير اجمرة ةري و فةيالح  مة  اجةةدئ  رقةا  
ئيكتعةةةةئ  ئاجح هةةةة،ي  ع،ةةةةل مةةةةؤهالت أقةةةة  مةةةة  اجمتئسةةةةا منة ضةةةةة عةةةة  ن يرترةةةة  جطيةةةةر 
اجمرةةة ةري   حيةةةث سةةةة  دجيةةة  االةةةةتالذ إ ةةة رة سةةة جعة جرةةة   اجحةةة الت اجتا،يميةةةة اجةةة الثو 
ئيتضةةةر مةةة  اجةةةةدئ  أيضةةة ر أ  ف،ةةةة اجسةةةك   ا ميةةةي  ئاجح هةةة،ي  ع،ةةةل مةةةؤهالت أقةةة  مةةة  

سةةا مةة  أك ةةر اجحةة الت اجتا،يميةةة تةةأ رار عةة جرةرة اجمطةة درة مةة  اجمح ف ةةة  إ  ت ةة  نسةةعترا اجمتئ 
% مة  3و2%ص 91  ع ك  ئاضرص حيث  ةك،ئا حةئاجي عي  اجمر ةري  ع  الير اجمر ةري

% مةة  ةم،ةةة سةةك   اجمح ف ةةة  جيسةةة  دجيةة  2و92%ص 29ةم،ةةة اجمرةة ةري  م  عةة  نحةةئ 
اجح ه،ي  ع،ل مؤهالت أق  مة  اجمتئسةا % جألميي  ئ 93و39-%ص 21و26-االةتالذ 

 ع،ل اجتئاجيو
 

فةةي اجم  عةة ص نةةةد أ  اجةةئ   اجنسةةعي ج،مرةة ةري  اجح هةة،ي  ع،ةةل اجمةةؤهالت اجمتئسةةاة 
ئفئأل متئساة ئاجة ماية ئم  فئقر  ي ئأل اجئ   اجنسعي ج،ح ه،ي  ع،ل ه   اجمةؤهالت عةي  

اجحة الت اجتا،يميةة اجة الثو الير اجمر ةري   حيث سة  دجي  االةتالذ إ ة رة مئةعةة جرة   
ئتاد ف،ة اجح ه،ي  ع،ل مؤهالت ة ماية ئم  فئأل أك ر اجحة الت اجتا،يميةة ع،ةل اإلاةالأل 
تأ رار ع جرةرة اجمط درة ع ك  ئاضةر  إ  سةة  دجية  االةةتالذ أكعةر قيمةة جة  ئعن ة رة مئةعةة 

% 66%(ص حيث ت ك  نسعة اجح هة،ي  ع،ةل مةؤهالت ة مايةة ئمة  فةئأل نحةئ 23و292 
 % م  ةم،ة سك   اجمح ف ةو2م  اجمر ةري  م  ع  حئاجي 

 
ياكس ه ا االةتالذ في اجح جة اجتا،يميةة عةي  اجمرة ةري  ئاليةر اجمرة ةري  تةأ يرار 
سةة،عي ر ج،رةةةرة اجمطةة درة ع،ةةل سةةك   اجمح ف ةةةص حيةةث يتسةةعب  جةةا فةةي انة ةة ا أعةةداد 

هةة  إجية  عةدد مةة  أهةح ب اجمةؤهالت اجة مايةة ئمةة  فئقرة  ئنسةعراو ئيؤكةةد  جةا مة  تئ 
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اجدراسةة تص حيةةث أ ةة رت إحةةدح اجدراسةة ت عةة  اجرةةةرة اجداة،يةةة فةةي مهةةر إجةةل اجتةةأ ير 
اجس،عي ع،ل مح ف  ت اجارد اجسك ني اجن تج ع  انت  ظ اجمر ةري  أهح ب اجمؤهالت 

% عةةي  99اجة مايةةة ئمةة  فئقرةة ص إ  ع،طةةت نسةةعة اجح هةة،ي  ع،ةةل مةةؤهالت ع،يةة  حةةئاجي 
 محمةد حسة ني ص  6002% عةي  اليةر اجمرة ةري  فةي عة ا 1 اجمر ةري  م  ع  أق  م 

(ص كم  تئه،ت دراسة أةرح ع  إق،يا ةنئب اجهايد  سئه ج ئقنة  654 ص ة6005
ئأسئا ( م  أ  اجرةرة اجة رةةة مة  اإلق،ةيا ت،اةب دئرار سة،عي ر فةي تئ يةخ اجسةك   حسةب 

ة هةةةةةر اجح جةةةةة اجتا،يميةةةةةص فتةةةةؤدب إجةةةةل ة ةةةةا نسةةةةعة حةةةة م،ي اج ةةةةر دات عئةةةةة  عةةةة اص 
 (و950 ص ة9552اج ر دات اجة ماية ئم  فئقر   محمد ةعري ص 

 
 و(ا6091ص 6002اجح جة اجتا،يمية ج،مر ةري  ئالير اجمر ةري  ئدجي  االةتالذ  : ( 9جدول )

 
 دليل االختالف % % غير المهاجرين % المهاجرين الحالة التعميمية

 21و26- 5و20 2و91 أمي

 15و95- 4و92 5و99 ي رأ ئيكتب

 93و39- 2و92 3و2 أق  م  اجمتئسا

 22و35 2و66 6و20 متئسا

 3و221 2و9 9و2 فئأل اجمتئسا

 3و292 6و2 3و69 ة ماي ئم  فئأل

  122 122 الجممة

 و6002اجةر   اجمرك ب ج،تاع،ة اجا مة ئاإلحه ظص اجنت ،ج اجنر ،ية جتاداد  -9 المصدر:
 و6091م يئ  –نت ،ج االستعي   ين ير  -6

 

 : ختالف حجم السكان و موهما (7

تؤدب اجرةرة اجداة،يةة عمئمة ر إجةل تنة قة اجسةك   فةي اجمنة األ اجاة ردة ئ ية دترا 
في اجمن األ اجة  عة  ئع جت جي فننر  تؤ ر ع،ل ماةدالت اجنمةئ اجسةك ني عرة   اجمنة األو 
ئيمكةةةة  دراسةةةةة تةةةةأ ير اجرةةةةةرة اجمطةةةة درة مةةةة  اجمح ف ةةةةة ع،ةةةةل حةةةةةا اجسةةةةك   ئنمةةةةةئها 
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ئكةة جا ع جمنةة األ اجة  عةةة مةة  ةةةال   ال ةةة مؤ ةةرات هةةي: نسةةعة اجمرةة ةري  ع جمح ف ةةة 
مةةة  اجمح ف ةةةة إجةةةل ةم،ةةةة اجسةةةك   عمنةةة األ اجةةةة ب اجر،يسةةةةص ماةةةدالت اجنمةةةئ اجسةةةنئب 

 جسك   اجمح ف ةص ئمس همة اجرةرة في اج ي دة اجك،ية ج،سك   ع جمح ف ةو
 

 :  سبة المهاجرين إلى جممة السكان بم اطق الجذب الر يسية -أ

تسةةةرا اجرةةةةرة اجمطةةة درة مةةة  مح ف ةةةة اج يةةةئا فةةةي  يةةة دة حةةةةا اجسةةةك   عمح ف ةةة ت 
اج ةة هرة اجكعةةرح ئعنةةي سةةئيذ ئاجسةةئيس  حيةةث ي ةةك  اجمطةة درئ  مةة  اج يةةئا أك ةةر مةة  

ص انة ضةت إجةل حةئاجي 9542% م  ةم،ة اجئافدي  إجةل مح ف ةة عنةي سةئيذ فةي 62
% مةة  1و2أك ةةر مةة   ص كمةة   ةةك  هةةؤالظ اجمطةة درئ  مةة  اجمح ف ةةة9552% فةةي 92

% 1ص ارت ات  ك ر مة  9552ةم،ة اجئافدي  إجل مح ف تي اج  هرة ئاجةي ة في تاداد 
% مةة  ةم،ةةة 2إجةةل  6و أيضةة ر ف ةةد م ةة  هةةؤالظ اجمرةة ةرئ  مةة  عةةي  6002فةةي تاةةداد 

 وا6002حتل  9532اجئافدي  جمح ف ة اجسئيس في اج ترة م  
 

أئضةر ع،ةل مسةتئح اجئحةدات اإلداريةة  كم  ي رر تأ ير اجمرة ةري  مة  اج يةئا عهةئرة
يم ة  اجمرة ةرئ  مة   فعمى مستوى األقسام والمراكزا هطر عمح ف  ت اجة ب اجر،يسيةص 

أكتةةةئعر فةةةي مح ف ةةةة  2% مةةة  سةةةك   قسةةةمي أئ  ئ ةةة   2حةةةئاجي  6002اج يةةةئا فةةةي عةةة ا 
% مةةة  سةةةك   قسةةةا 1و9% مةةة  ةم،ةةةة سةةةك   قسةةةا ا هةةةرااص ئحةةةئاجي 6اجةيةةة ةص ئأك ةةةر مةةة  

% مة  سةك   قسةا من ةأة 2و6نيةو ئفي مح ف ة اج ة هرة يم ة  هةؤالظ اجمطة درئ  نحةئ اجامرا
% مةة  6% مةة  سةةك   قسةةمي أئ  ئ ةة   مدينةةة نهةةرو عينمةة  يم ،ةةئ  6و9ن هةةرص ئحةةئاجي 

% مةة  2و9% مةة  سةةك   قسةةا فيهةة  عمح ف ةةة اجسةةئيسص ئ 9و9سةةك   قسةةا اجةنةة ي  ئ 
فيئضةةر  وى الشااياخات والقاارىأمااا عمااى مساات سةةك   مركةة  ف يةةد عمح ف ةةة اإلسةةم عي،يةو

( أهةا اج ةةي ة ت ئاج ةرح اجتةي يم ةة  اجمرة ةرئ  مة  اج يةةئا نسةعة كعيةرة مةة  90اجةةدئ  رقةا  
% مة  سةك   29سك نر ص فا،ل مستئح اجتئ يخ اجنسعي يم   اجمط درئ  م  مح ف ة اج يئا 

% مةة  سةةك   ةمايةةة أحمةةد عراعةةي 2و92عنةةي سةةئيذ(ص ئ  -قريةةة ا نهةة ر  او إهن سةةي  
% ع ةةي ة ت مدينةةة اجسةة دس مةة  5%ص 2و5%ص 6و99%ص 2و96اج ،يئعيةةة(ص ئ  -جاعةةئر  ا
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أكتئعر اجراعاة ئا ئجل ئاجة مسةة ئاج  ج ةة ع،ةل اجتةئاجيو ئع،ةل مسةتئح اجتئ يةخ اجاةددب فا،ةل 
% مةة  42و9مرةة ةرار مةة  اج يةةئا يم ،ةةئ   2195مسةةتئح  ةةي ة ت مح ف ةةة اجةيةة ة يسةةت ر 

% مةةة  سةةةك   اج ةةةي ةة 2و2مرةةة ةرار ي ةةةك،ئ   2626نيةةةةص اجامرا –سةةةك   اجا جعيةةةة اج ع،يةةةة 
مركةة   –% مةة  سةةك   أرا اج،ةةئاظ 6و6مرةة ةرار يم ،ةةئ   6952أكتةةئعرص ئ  2 – اجس دسةةة

من ةةةأة ن هةةةر  مح ف ةةةة  –مرةةة ةرار يسةةةت رئ  ع جمحةةة ةر  6902كرداسةةةةو ع إلضةةة فة إجةةةل 
 % م  سك نر و2اج  هرة( ئيم ،ئ  

 
 ي ج،مر ةري  م  اجمح ف ة اجتئ يخ اجاددب ئاجنسع: ( 12جدول )

 و(ا6002  *ع،ل مستئح اج ي ة ت اجر،يسية
 

 الشياخة القسم المحافظة
 عدد 
 السكان

عدد 
 المهاجرين

 سبة 
 المهاجرين

 اجةي ة

 43و6 9629 22591 ن جت ة،ذ عئالأل اجدكرئر

 02و6 9621 26053 ك رة نه ر ا هراا

 أكتئعر 2    

 22و2 2626 10520 اج ي ةة اجس دسة

 96و2 9095 62322 اج ي ةة اجح دية ع ر

 2و96 163 2625 اج ي ةة اجراعاة

 26و5 136 2925 اج ي ةة اجة مسة

 25و1 552 93223 اج ي ةة اج  نية ع ر

 23و2 243 99926 اج ي ةة اجا  رة

 أكتئعر 2أئ  

 62و99 642 6123 اج ي ةة ا ئجل

 24و3 292 2942 اج ي ةة اج  نية

 59و4 644 2629 اج ي ةة اج  ج ة

 42و1 260 3606 اج ي ةة اج  منة

 اجامرانية
 42و9 2195 959925 اجا جعية اج ع،ية
 69و6 9195 24425 اجكئا ا ةضر

 93و6 6952 909933 أرا اج،ئاظ مرك  كرداسة
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 (12جدول )تابع 
 

 الشياخة القسم المحافظة
 عدد 
 السكان

عدد 
 المهاجرين

ة  سب
 المهاجرين

 اج  هرة

 59و9 522 25123 ا ع ةية اجة،ي ة

 54و6 9963 23349 اجحدا،أل حدا،أل اج عة

 06و2 9352 15249 ع عة اجرة نة مدينة نهر أئ 

 93و6 9194 25493 عركة اجنهر اجسالا

 من أة ن هر

 56و6 6902 36092 اجمح ةر

 22و6 9462 25663 من أة ن هر

 34و6 9102 12024 مس ك  سئ ا 

 95و6 266 64222 ك ر اجع    اجمرج

 اج ،يئعية
 63و9 9960 43533 اج ،ج اجة نكة

 15و92 219 6202 ةماية أحمد عراعي اجاعئر

 6 9313 44991  ي ةة ة مس اجةن ي  اجسئيس

 االسم عي،ية
 96و6 226 29953 ن ي ة مرك  االسم عي،ية

 32و2 402 69252 فن رة مرك  ف يد

 29 922 165 ا نه ر ج ع ب اجةريةي  إهن سي  ني سئيذع

 ص عي ن ت الير من ئرةو6002اجةر   اجمرك ب ج،تاع،ة اجا مة ئاإلحه ظص اجنت ،ج اجنر ،ية جتاداد  المصدر:
% م  سك   6تا تحديد اج ي ة ت اجر،يسة ع،ل أس سي   فنم  أ  يم   اجمر ةرئ  م  اجمح ف ة أك ر م   *

مرك  اجة نكة  –مر ةر ع ج ي ةة اجئاحدةص ئتا است ن ظ قرية اج ،ج  6000ة ئ  عددها اج ي ةةص أئ يت
  اج ،يئعية( م  ه   ا سس   نر  أك ر قرح/ ي ة ت مح ف ة اج ،يئعية است ع ال ج،مر ةري  م  اج يئاو

 
يتضةةةر مةةة  اجةةةةدئ  تةةةأ ير اجرةةةةرة اجمطةةة درة مةةة  اج يةةةئا ع،ةةةل نمةةةئ اجسةةةك   ع جمنةةة األ 

ةر عمح ف ةةة اجةيةة ة عحةةي اجامرانيةةة ئمدينةةة اجسةة دس مةة  أكتةةئعرص ئكةة جا ع ريةةة اجة  عةةة ة هةة
عنةةي  –ا نهةة ر ج ةةع ب اجةةةريةي  ئهةةي إحةةدح قةةرح االستهةةالح اج راعةةي عمركةة  إهن سةةي  

سئيذ اجتي يم   اجمر ةرئ  م  اج يئا حةئاجي  ،ةث سةك نر ص كة جا ع ريةة فنة رة ئهةي إحةدح 
 االسم عي،يةو –اجكعرح" عمرك  ف يد  قرح اجهي دي  ع،ل   ائ عحيرة "اجمرة
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 : معدالت ال مو السكا ي الس وية -ب

فةةةي اجمح ف ةةةةص  (9 تةةةؤ ر اجرةةةةرة اجمطةةة درة ع،ةةةل ماةةةدالت اجنمةةةئ اجسةةةك ني اجسةةةنئية
حيث أدت إجل انة  ا ه   اجمادالت ع  مادالت اج ي دة اجاعياية جسةك   اجمح ف ةة 

 في ري ر  ئحضره  ع،ل حد سئاظو
 

 ج ي دة اجاعياية جسك   اجمح ف ةص ئماد  اجنمئ اجسك ني ا: ( 11) جدول
 (وا6002-52( ئحتل  42-32في اج ترات اجتادادية  

 
 التغير ال مو الس وي م. م .الزيادة الطبيعية % الفترة التعدادية

1976–1986 
 629و0- 296و6 412و6 حضر
 952و0- 05و2 642و2 ريف
 696و0- 539و6 942و2 جممة

1986–1996 
 292و0- 602و6 294و6 حضر
 92و0- 203و6 323و6 ريف
 695و0- 192و6 322و6 جممة

1996-7226 
 024و0- 225و6 203و6 حضر
 922و0- 205و6 212و6 ريف
 990و0- 262و6 222و6 جممة

ت اجةر   اجمرك ب ج،تاع،ة اجا مة ئاإلحه ظص اجن رة اجسنئية إلحه ظات اجمئاجيد ئاجئفي ت ج،سةنئا المصدر:
 (وا6002-9532(ص اجنت ،ج اجنر ،ية ج،تادادات  ا6002ئحتل  9532 م  

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 ي  السراين؛ وتلك ذهنا تأخذ   مت اح سا  مددالت الام  السا ية كاس خداع مدا لة ال ل9مل

ب للمزيد   x 911 حساهبا  ره هااك  س) جديدا تغرتك   اإلجنا . ر = 
 .ل919ب 911ب ص ص 9111مل تد رمساري لب 
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( أ  أك ر اج ترات اجتادادية تأ رار ع جرةرة هي اج ترة اج  نية 99يتضر م  اجةدئ   
جسةةك ني فةةي اجحضةةر أك ةةر تةةأ رار عةة جرةرة منرةة  فةةي (ص كمةة  أ  ماةةدالت اجنمةةئ ا42-52 

اجريذ ةال  اج ترتي  ا ئجل ئاج  نيةص حيث ع،غ اج  رأل عي  ماد  اجنمئ اجسةنئب ئماةد  
( 42-32( فةي اج تةةرات  292و0-ص 629و0-اج ية دة اجاعيايةة فةي حضةر اجمح ف ةة  

ة ع،ةل ماةدالت ( ع،ل اجتئاجيص عينم  في اج ترة ا ةيةرة انة ةا تةأ ير اجرةةر 52-42ئ 
 اجنمئ اجسك ني في اجمح ف ة ع مةر ئفي اجحضر ة هةرو

 
 : مساهمة الهجرة في الزيادة الكمية لمسكان -ج

سةة همت اجرةةةرة ع جسةة،ب فةةي اج يةة دة اجسةةك نية فةةي اجمح ف ةةة ئ جةةا منةة  ما،ةةخ اج ةةر  
اجا ةةري ص حيةةث سةةة  هةة في اجرةةةرة اجتاداديةةة إ ةة رة سةة جعة اةةئا  هةة   اج تةةرةص ئعمالح ةةة 

ص 6002حتةةل  9593( اجةة ب يئضةةر تاةةئر اجرةةةرة اجمطةة درة مةة  اجمح ف ةةة منةة  6اج ةةك   
فعينم  تت ايد اجرةرة اجمط درة م  اجمح ف ة م  تاداد  ةر نةد في م  ع   جا تراةخ ئاضر 
ج،رةرة اجئافدة إجير   ا مر اج ب أدح تا  ا اجدئر اجسة،عي ج،رةةرة اجهة فية فةي اج ية دة اجك،يةة 

( حيةةةةث ف ةةةةدت 6002-9542ف ةةةةةو ئي رةةةةر هةةةة ا اجتةةةةأ ير ة،يةةةة ر فةةةةي اج تةةةةرة  جسةةةةك   اجمح 
أجةةذ مةة  سةة كنير  فةةي   ال ةةي  عةة ٍاو كةة جا ف ةةدت اجمح ف ةةة فةةي  640اجمح ف ةةة أك ةةر مةة  

 أجذ م  سك نر و 960( م  ي رب م  9532-9523اج ترة  
 

جسةةةك   ئيةةةةدر اإل ةةة رة إجةةةل أ  اجتةةةأ ير اجسةةة،عي ج،رةةةةرة اجمطةةة درة ع،ةةةل اج يةةة دة اجك،يةةةة 
اجمح ف ةةةة ال ي تهةةةر ف ةةةا ع،ةةةل هةةة في اجرةةةةرة اجتاداديةةةة اجسةةة جعةص عةةة  يمتةةةد إجةةةل ا ةيةةة   
اجت جيةةةةص ئما ةةةا هةةةؤالظ اجمرةةة ةري  ت ةةةخ أعمةةة رها فةةةي ف،ةةة ت اجسةةة  اجئسةةةال ئهةةةي اج ،ةةة ت 
اجمسؤئجة ع  نمئ اجسك    حيث تتم   في أعم ر اإلنة ب جدح اإلن ث ع إلض فة إجل قةدرة 

اإلنة ب في ه   ا عم ر أك ر مة  أب أعمة ر أةةرح  ممة  يةؤدب إجةل اج كئر ع،ل اج ئاج ئ 
است رار ا عن ظ عمن األ اجة ب اجتي يست ر عر  ا عة ظ فةي هة   ا عمة رص ئال يةتا عةد ا عنة ظ 
فةةي هةة   اجح جةةة كمرةة ةري ص ئحتةةل فةةي حةة   عةةئدة ا عةة ظ ي ضةة  ا عنةة ظ االسةةت رار ةةة رج 

 اج يئاو
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 رة اجمط درة ئاجئافدة ئاجه فية تائر حةا اجرة: ( 7شكل )

 و(ا6002-9593في اجمح ف ة  
 

(ص اجةر   اجمرك ب ج،تاع،ة 9520-9593مه،حة اإلحه ظص تاداد سك   اج ار اجمهرب   المصدر:
 و9532(ص مسر اجرةرة 6002-9542ص 9520ج،تادادات  اجا مة ئاإلحه ظص اجنت ،ج اجنر ،ية 

 
 : تغير السموك اص جابي لممهاجرين (3

تةةةؤ ر اجرةةةةرة ع،ةةةل ماةةةدالت اجةهةةةئعة سةةةئاظ ج،مرةةة ةرات ئ ئةةةة ت اجمرةةة ةري  فةةةي 
من األ االست ع   أئ ج ئة ت اجمر ةري  اجع قي ت في اجمح ف ةص ئيةت،ذ ه ا اجتةأ ير مة  
ف،ة  ةرح  إ  يتئقذ ه ا ع،ل اجح جة اجتا،يمية ج،مر ةري  ئمدح تكي را مةخ اجمةتماة ت 

ئتتةةأ ر  (و296ص ة 6005ا اإلنةةة عي  محمةةد حسةة ني ص اجةديةةدة ئت ةةع،را جتطييةةر سةة،ئكر
اجةهةةئعة فةةي اجمنةة األ اجمرسةة،ة ع جمح ف ةةة  إ  يةةؤ ر اليةة ب اجةة كئر فةةي ف،ةة ت اجامةةر 
اجئسةةياة  سةة  اإلنةةة ب( ع،ةةل ماةةد  اإلنةةة ب عرةة   اجمنةة األ عةة  اريةةأل تةةأةر سةة  

ص حيةث اج ئاج جطير اجمت ئةي  منرا أئ ع  اريأل ت ،ي  اجمدة اجتي تةمخ عي  اج ئةي 
ال ي ضةةةي اجمرةةة ةرئ  اجمت ئةةةةئ  سةةةئح فتةةةرات محةةةدئدة فةةةي اجمح ف ةةةةص تتةةةرائح هةةة   
اج ترات في أال،عر  عي  جي،ة ئاحدة إجل ةمس جية ٍ   ةرري ر ئهة   اج تةرات اجمحةدئدة تكةئ  

 (وDasgupta, 1981, P. 45في اجط جب الير ن ةحة جحدئث اجحم   
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نةةةةت هةةةةةرة اجةةةة ئج أئ هةةةةةرة ئج،تئهةةةة  جتةةةةأ ير اجرةةةةةرة ع،ةةةةل اجةهةةةةئعةص سةةةةئاظ ك 
اج ئةةةةةص ف ةةةد ق مةةةت اجدراسةةةة ع جم  رنةةةة عةةةي  متئسةةةا عةةةدد ا ا ةةة   ا حيةةة ظ جكةةة  مةةة : 
إةمةةة جي  ئةةةة ت اجمرةةة ةري   اجمراف ةةة تص ئاليةةةر اجمراف ةةة ت(ص ئاجمرةةة ةرات مةةة  اإلنةةة ثص 

( ارت ةةة   اجمتئسةةةا اجاةةةة ا 96ع جمتئسةةةا فةةةي اجةمرئريةةةةو حيةةةث يالحةةة  مةةة  اجةةةةدئ   
 06و2عة هةةةر اجمراف ةة ت عةة  متئسةةا اجةمرئريةةةص ف ةةد ع،ةةغ نحةةئ ج ئةةة ت اجمرةة ةري  ئ 

ا ةةةة  جكةةةة  سةةةةيدة مت ئةةةةةة فةةةةي  29و6ا ةةةة  حةةةةي جكةةةة   ئةةةةةة مراف ةةةةة م  رنةةةةة عنحةةةةئ 
 اجةمرئريةص ئي رر ه ا االرت    في ةميخ ف، ت س  اإلنة ب ج،مرأةو

 
فةةي حةةةي  اقتةةةرب اجمتئسةةةا عةةةي  اليةةر اجمراف ةةة ت ئاجمرةةة ةرات اإلنةةة ث مةةةخ متئسةةةا 

ا ةة  جكةة  سةةيدة مت ئةةةةص ئجكةة   2و6حيةةث ع،طةةت هةة   اجمتئسةةا ت نحةةئ  اجةمرئريةةةص
تةت،ةةذ هةة   اجمتئسةةا ت حسةةب ف،ةة ت سةة  اإلنةةة ب حيةةث ترت ةةخ عةةي  اجمرةة ةرات مةة  

 اإلن ث ئ ئة ت اجمر ةري  الير اجمراف  ت في ف، ت اجس  اجهطرحو
 

ئيالح  مة  اجةةدئ  كة جا أ  متئسةا عةدد ا ا ة   عةي  اإلنة ث اجمرة ةرات أقة  
ا ةةة  ج،مرةةة ةرات  14و6اجمتئسةةةا عةةةي   ئةةةة ت اجمرةةة ةري ص حيةةةث ع،ةةةغ اجمتئسةةةا مةةة  

ا   ج ئة ت اجمر ةري و ئجك  يرت خ هة ا اجمتئسةا فةي ف،ة ت اجسة   4و6م  رنة عنحئ 
 ( عي  اجمر ةرات اإلن ث عن  عي   ئة ت اجمر ةري و65-60اجهطرح  

 
ج،متئسةةا حسةةب هةة ا فيمةة  يتا،ةةأل ع جمتئسةةا حسةةب اج ،ةة ت اجامريةةةص أمةة  ع جنسةةعة 

( ارت ةةة   اجمتئسةةةا فةةةي اجريةةةذ ج،مرةةة ةرات 92منةةة األ اإلق مةةةة فةةةيالح  مةةة  اجةةةةدئ   
ةم جي  ئة ت اجمر ةري  ة هةر الير اجمراف  تص حيث ع،غ   ص 46و6ص 31و6اإلن ث ئا 

ص 12و6( ا ةةة  جكةةة  سةةةيدة فةةةي اجريةةةذ ج، ،ةةة ت اج ال ةةةة ع،ةةةل اجتةةةئاجي فةةةي م  عةةة   31و6
 حضر ع،ل اجترتيبو( ا   جك  سيدة في اج51و9ص 32و6
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ئت ةةير هةة   اجمتئسةةا ت إجةةل اجتةةأ ير اجسةة،عي ج،رةةةرة ع،ةةل اجةهةةئعة فةةي اجمنةة األ 
اجمرسةة،ةص إ  تاكةةس قةةيا اجمتئسةةا ت ج، ئةةة ت اليةةر اجمراف ةة ت   ئاةرةة  تةةأ ير هةةةرة 
اجةة ئج ئالي عةة  عةة  اجمنةة   ج تةةرات ائي،ةةة فةةي انة ةة ا هةة   اجمتئسةةا ت عةة  متئسةةا 

رة تةةةةأ يرار إية عيةةةة  فةةةةي ارت ةةةة   اجةهةةةةئعة فةةةةي اجمنةةةة األ اجةمرئريةةةةةو  كةةةة جا فةةةةن  ج،رةةةةة
اجمسةةت ع،ةص حيةةث يرت ةةخ هةة ا اجمتئسةةا عةةي   ئةةة ت اجمرةة ةري  عةة  متئسةةا اجةمرئريةةة 
ئي رةةةةر هةةةة ا اجتةةةةأ ير عئضةةةةئح فةةةةي حضةةةةر اجمنةةةة األ اجمسةةةةت ع،ة  ئهةةةة ا ياكةةةةس احت ةةةة   

 اجمر ةري  عا داترا ئت  جيدها ئس،ئكي ترا اإلنة عية عاد اجرةرةو
 

تهر تأ ير اجرةرة ع،ل متئسا عدد ا ا    اج ب تنةع  اجمرأة فحسبص عة  ئال ي 
إنر  تؤ ر أيض ر ع،ل ئسيا عمر اجمرأة عند ميالد اجا   ا ئ ص ئياد اجامر اج ب تعةدأ 
عنةةد  اجسةةيدة فةةي اإلنةةة ب  ا آ ةة ر ديمئةرافيةةة مرمةةة ع،ةةل اجمةتمةةخ ككةة  ئع،ةةل هةةحة 

(و ئت ةةير نتةة ،ج 25 ص ة6091ئاجسةةك  ص  ئرف هيةةة ا ا ئاجا ةة  أيضةة ر  ئ ارة اجهةةحة
اجدراسة اجميدانية إجل انة  ا ه ا اجئسةيا عةي   ئةة ت اجمرة ةري  ئاجمرة ةرات عهة ة 

ع مة   56و60ع مة عن  عي  اجسيدات ع،ل مستئح اجةمرئريةص إ  ع،غ عةي  اجمرة ةرات 
 ع م  ع،ل مستئح اجةمرئريةو 2و66عينم  ع،غ 

 
ا اجامةةةةر اجئسةةةةيا عةةةةي   ئةةةةة ت اجمرةةةة ةري  ( إجةةةةل تعةةةة ي  هةةةة 92ي ةةةةير اجةةةةةدئ   

ئاجمر ةرات حسةب محة  اإلق مةة ئاةتالفة  عة  ئسةيا اجامةر ع،ةل مسةتئح اجةمرئريةةص 
ف ي اجريذ تنة ا قيمة ه ا اجئسيا عن  في اجحضر عه ة ع مةةص ئيع،ةغ أع،ةل قيمةة 

رئريةةةص ئياكةةس هةة ا تةةأ ير جةة  عةةي  اجمراف ةة ت   ئاةرةة  حيةةث ت تةةرب مةة  متئسةةا اجةم
اهةةاح ب اجمرةة ةري  ج ئةةة ترا ع،ةةل تأةيةة  اإلنةةة ب  ك ةةر مةة  عةة ا عنةة  فةةي ح جةةة 
عدا اهاح عرا ج ئة تراو أم  في اجحضر فيةنة ا هة ا اجئسةيا ق،ةيالر عةي  اجمراف ة ت 
ئهةة ا نتيةةةة جاةةدد مةة  اجائامةة  اجمتداة،ةةة مةة  أهمرةة  تمسةةا اجمرةة ةري  عةةعاا عةة دات 

جري يةةة اجمرسةة،ةص كةة جا جةةا تةةؤ ر اجرةةةرة فةةي تطييةةر سةة،ئكرا اإلنةةة عي ئت  جيةةد اجمنةة األ ا
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ع ك  ك ذو عينم  يتضر تأ ير اجرةرة في تطيير اجس،ئا اإلنة عي ع،ل اجمر ةرات م  
اإلن ث اجال،ي ت ئة  في من األ االست ع  ص حيث يع،غ ه ا اجئسيا أع،ل قيمةة جة  عةي  

 اجمر ةرات م  رنة ع ئة ت اجمر ةري و
 

ج،مر ةرات  اجامر عند ميالد اجا   ا ئ متئسا عدد ا ا    ئئسيا : ( 13جدول )
 و( تعا  جمح  اإلق مة6092( ئمتئسا اجةمرئرية  6091اجمت ئة ت ئ ئة ت اجمر ةري   

 

 محل اصقامة
 متوسط عدد األطفال

 وسيط العمر ع د ميالد
 الطفل األول

 حضر ريف حضر ريف

 ئة ت 
 اجمر ةري 

 25و69 22و69 02و2 51و6 مراف  ت

 39و69 96و60 51و9 31و6 الير مراف  ت

 02و69 30و60 32و6 46و6 اإلةم جي

 10و66 00و69 12و6 31و6 اجمر ةرات

 00و62 30و69   اجةمرئرية

  المصدر:
 و6091م يئ  –نت ،ج االستعي  ص ين ير  -9
ص 90-2ص ةدئ  6092 اجدئجيةص اجمسر اجسك ني اجهحي ICFئ ارة اجهحة ئاجسك   ئمؤسسة  -6

 و25 ص ة6091اج  هرة 
 

 : الجتماعي / التأثير القتصادي : ثالثاا 
ياد اجتأ ير االقتهة دب ج،رةةرة مة  أهةا آ  رهة  ئأئضةحر ص فكمة  أ رةرت اجدراسةة أ  
أهةةةةا دئافةةةةخ اجرةةةةةرة هةةةةي اجةةةةدئافخ االقتهةةةة دية ئرالعةةةةة اجمرةةةة ةري  فةةةةي تحسةةةةي  دةةةةةئجرا 

اجتةةأ ير ق مةةت اجدراسةةة ع يةة س تطيةةر اجح جةةة اجمرنيةةة  ئأئضةة عرا اجماي ةةيةص ئج،تئهةة  جرةة ا
ئاجام،ية ئاجن  ا االقتهة دبص كة جا اجتطيةر اجنة تج فةي اجةدة  ئاإلن ة أل ئاقتنة ظ اجمرة ةري  

 ج،س،خ اجمامرة ع إلض فة إجل اجتحئيالت اجن دية م  اجمر ةري  ج ئيرا ع جمح ف ةو
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 : تغير الحالة العممية والمه ية (1

تطيةر نسةعة اجم ةتط،ي  ئاجح جةة اجام،يةة ئاجمرنيةة عةي  اجمرة ةري  عاةد  تتسعب اجرةرة في
( تةأ ير اجرةةةرة 92اجرةةرة عنة  قعة  اجرةةرة ئأيضة ر عنة  جطيةر اجمرة ةري ص ئيئضةر اجةةدئ   

في اجحهئ  ع،ل عم  ج،مر ةري ص حيث سة  دجي  االةتالذ إ  رة مئةعةة ع،طةت قيمترة  
% عةةةي  اجةةة كئر  33و60عينمةةة  ع،طةةةت  %13و292ة %ص ارت اةةةت عةةةي  اإلنةةة ث جةةة96و900

 % م  إةم جي اجمر ةري  ع،ل عم  عاد اجرةرةو25حيث حه  أك ر م  
 

أمااا بال ساابة لتاالهير الهجاارة فااي تغياار التركياااب هةة ا ع جنسةةعة ج،حهةةئ  ع،ةةل عمةة ص 
ص فتئضةةر اجعي نةة ت اجةةئاردة ع جةةةدئ  تسةةةي  دجيةة  االةةةتالذ عةة  اليةةر المه ااي لممهاااجرين
ةعة عي  اجا م،ي  في اجةدم ت ئا سةئاأل ئعمة   اإلنتة ج ئاجكتعةة ئعمة   اجمر ةري  إ  رة مئ 

اجمرةةة  اجا ديةةةةص سةةةة  أع،ةةةل قيمةةةة جةةة  عةةةي  اجاةةة م،ي  فةةةي اجةةةةدم ت ئا سةةةئاأل حيةةةث ع،ةةةغ 
%ص عينمةة  سةةة  إ ةة رة سةة جعة عةةي  اجاةةة م،ي  فةةي اج راعةةة ئاجحةةرفيي  ئعةة قي اجمرةةة ص 3و196

%ص ئت ةير هة   اجنتة ،ج 3و32 –حيةث ع،ةغ  ئه   ع،ل قيمة ج  عي  اجاة م،ي  فةي اج راعةة
 إجل تأ ير اجرةرة في تحس  اجتركيب اجمرني ج،مر ةري  ع  اليرها تحسن ر نسعي رو

 
كم  ي رر تأ ير اجرةرة أيض ر في اةتالذ اجتركيب اجمرني ج،مر ةري  أن سرا عاد 

 ة رة اجرةرة عن  قع  اجرةرةص حيث سة  دجي  االةتالذ عاد اجرةةرة عة  قعة  اجرةةرة إ
مئةعةةةة عةةةي  اجمةةةديري  ئاج نيةةةي  ئاجاةةة م،ي  ع جةةةةدم ت ئا سةةةئاأل ئعمةةة   اإلنتةةة جص ع،طةةةت 

%و فةي حةي  سةة  إ ة رة سة جعة 3و202أع،ل قيمة ج  عي  عم   اإلنتة ج حيةث سةة  
عي  اجا م،ي  في اج راعة ئاجحرفيي  ئعم   اجمر  اجا دية ئع قي اجمر ص ع،غ أقه   عي  

 %و1و29 -حيث سة   اجا م،ي  في اج راعة أيض ر 
 

ت ةير هة   اجنتةة ،ج إجةل تةأ ير اجرةةةرة فةي إعة دة تئ يةةخ اجتركيةب اجمرنةي ج،مرةة ةري  
عم  يت أل مةخ حة جترا اجتا،يميةةص ئاعياةة اجن ة ا االقتهة دب اج ة ،ا فةي منا ةة اجئهةئ  
جةةل اليةةر  جةةاص ئمةة  أهةةا آ ةة ر اجرةةةرة انة ةة ا نسةةعة اجاةة م،ي  ع ج راعةةة عاةةد اجرةةةرة  ئا 

 رةرة ئأيض ر عي  الير اجمر ةري وعنر  قع  اج
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 : تغير ال شاط االقتصادي (7

ال ي ةةذ تةةأ ير اجرةةةرة عنةةد تطييةةر اجح جةةة اجمرنيةةة ج،مرةة ةري  فحسةةبص عةة  يهةة  هةة ا 
اجتأ ير إجل ا ن اة االقته دية اجتي ي،تحأل عر  اجمر ةرئ و ئت رر اجنت ،ج اجئاردة ع جةدئ  

اجمرةة ةري  ع،ةةل ا ن ةةاة االقتهةة دية اجمةت، ةةةص  ( إجةةل تةةأ ير اجرةةةرة فةةي إعةة دة تئ يةةخ92 
حيةةةةث سةةةةة  دجيةةةة  االةةةةةتالذ عةةةة  اليةةةةر اجمرةةةة ةري  إ ةةةة رة مئةعةةةةة عةةةةي  ةميةةةةخ ا ن ةةةةاة 

%ص 9و605االقتهةة دية عةةدا اجن ةة ا اج راعةةيص ع،ةةغ أقهةة   عةةي  اجم،تح ةةي  ع جن ةة ا اجتةةة رب 
 %و6و32 –أم  في اجن  ا اج راعي ف د سة  دجي  إ  رة س جعة ع ةتالذ قيمت  

 
ئقةةد ع،ةةغ تةةأ ير اجرةةةرة أقهةة   عةةي  اجم،تح ةةي  ع  ن ةةاة اج  نئيةةة  ة هةةةر اجن ةة ا 

% عةةةةة  اليةةةةةر 29اجهةةةةةن عي(ص حيةةةةةث سةةةةةة  دجيةةةةة  االةةةةةةتالذ إ ةةةةة رة مئةعةةةةةة ع يمةةةةةة 
% عةة  اجمرةة ةري  قعةة  اجرةةةرةص ئهةة ا ياكةةس أهميةةة هةة ا اجن ةة ا فةةي 62اجمرةة ةري ص ئ

عة   اجمةااةي  إجةل اجامة  ع،ةل تنميةة اجمن األ اجمست ع،ة ج،مرة ةري ص كمة  أنة  ي، ةت انت
 ه ا اجن  او

 
يةةة اجرةةةرةص حيةةث يتركةة  أك ةةر مةة  ئياةةد اجن ةة ا اج راعةةي اجة سةةر ا كعةةر فةةي عم،

% مةةة  اجاةةة م،ي  عةةة  قعةةة  اجرةةةةرة  جي،تح ةةةئا عأن ةةةاة 26% مةةة  اجمرةةة ةري ص نحةةةئ 94
جةةة أةةةرحص ئأال،ةةب هةةؤالظ مةة  اجام جةةة اجمرةةرةص ا مةةر اجةة ب أدب إجةةل انة ةة ا هةة   اجام 

فةةي اج ةةرح اجمرسةة،ةص سةة عد ع،ةةل انة  ضةةر  أيضةة ر اجرةةةرة اجة رةيةةة ة هةةةر إجةةل اجةةدئ  
اجارعيةةةو ئنةةتج عةة  هةة ا االنة ةة ا عةةدد مةة  ا  ةة ر اجمرمةةة فةةي اج ةةرح اجمرسةة،ة منرةة  
ارت    في أةئر اجام جة اج راعية مم  دفخ عدد كعيةر مة  اجمة ارعي  إجةل تةرا أراضةيرا 

تسةةةت ع، ص فنمةةة  أ  ت ةةةئا اج ئةةةةة ئا عنةةة ظ ع راعةةةة ئاجعحةةةث عةةة  اريةةةأل ج،رةةةةرة ئمحاةةةة 
% 5و62ا را ئت ةةير إجةةل  جةةا نسةةعة اجنسةة ظ اجاةة مالت ع ج راعةةة ئاجتةةي ع،طةةت نحةةئ 

مةةة  ةم،ةةةة اجم ةةةتطالت ع جمح ف ةةةة ئهةةةي نسةةةعة كعيةةةرة قةةةد تهةةة  إجةةةل اجضةةةاذ م  رنةةةة 
%ص أئ أ  يؤةرهةةة  ج،طيةةةر 2و96عنسةةةعتر  ع،ةةةل اجمسةةةتئح اجةمرئريةةةة ئاجتةةةي ال تتةةةة ئ  
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ي ةةئا ع راعترةة ص أئ أ  يتركرةة  عةةئرار جي ةةئا ع سةةت م ر مةةدةرات اجرةةةرة ئاجعنةة ظ ع،يرةة  فيمةة  ج
عادو ك  ه   ا   ر تؤدب في اجنر ية إجل اجتأ ير اجس،عي ع،ل اإلنت ج اج راعي ئتدهئر 
ه ا اجن  ا اجر،يسي ع جمح ف ةةص ئاناك سة ت  جةا اجتةأ ير ع،ةل مةمة  اإلنتة ج اج راعةي 

 ع جةمرئريةو
 
 : تحسن دخول المهاجرين (3

ي رر اجتأ ير االقته دب ج،رةرة عئضئح في تطير اجدة  اج ررب ج،مرة ةري  عاةد 
( نسةةعة اجتطيةةر فةةي متئسةةا ت دةةةئ  91اجرةةةرة عنةة  قعةة  اجرةةةرةص ئيئضةةر اجةةةدئ   

اجمرةة ةري  عاةةد اجرةةةرة عةة  متئسةةا ت دةةةئجرا قع،رةة و كمةة  يالحةة  مةة  اجةةةدئ  تحسةة  
% عاد اجرةرة حيث 621ع مةص إ  تطير متئسا اجدة  عنحئ اجدة  عاد اجرةرة عه ٍة 

 ةنير ر/ ج،ا م  قع  اجرةرةو 124ةنير ر/ ج،ا م ص في حي  ع،غ  9520ع،غ 
 

يالح  أيض ر تأ ير تطيير منا ة اإلق مة ع،ل دة  اجمر ةري ص ئقد ئهة  اجتطيةر 
% عةي  634في اجدة  أع،ل نسعة ج  عةي  اجمرة ةري  مة  اجريةذ عمئمة رص حيةث ع،طةت 

% عي  اجمرة ةري  مة  اجريةذ إجةل اجريةذص فةي 690اجمر ةري  م  اجريذ إجل حضرص 
حي  انة ضت نسعة اجتطير في اجدة  عةي  اجمرة ةري  مة  اجحضةر م  رنةةر ع جمرة ةري  

% 923% عةةي  اجمرةة ةري  مةة  اجحضةةر إجةةل اجريةةذص ئ922مةة  اجريةةذص حيةةث ع،طةةت 
 عي  اجمر ةري  م  اجحضر إجل اجحضرو

 
ر اجةدئ  أيض ر تأ ير مدة اجرةرة فةي تحسةي  دةة  اجمرة ةري ص إ  يرت ةخ كم  ي ر

ةنير ر/ ج،ا م   2022متئسا اجدة  اج ررب ج،مر ةر ع ي دة مدة اجرةرة ف ي حي  ع،غ 
ع مةةة  فةةةةي منا ةةةة اجئهةةةئ ص جةةةةا يتةةةة ئ  هةةة ا اجمتئسةةةةا  20اجةةة ب أمضةةةل أك ةةةةر مةةة  

يضةةة ر ي رةةةر مةةة  اجةةةةدئ  ةنيرةةة ر/ ج،ا مةةة  اجةةة ب جةةةا يمةةةِا عةةة ا  ع،ةةةل هةرتةةة ص أ9220
اجتأ ير اجمع  ر ج،رةرة فةي تطييةر دةة  اجمرة ةري  اجة ي  جةا تتةة ئ  مةدة هةةرترا اجاة ا 
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% ع  دة،را قعة  اجرةةرةص ئتاةد هة   اجنسةعة هةي 664اجئاحد حيث ع،طت نسعة اجتطير 
أهةةدأل نسةةعة ج،تاعيةةر عةة  تةةأ ير اجرةةةرة فةةي تطيةةر اجةةدة ص إ  أ  هةة   اج تةةرة اج هةةيرة ال 

يرةة  اج يمةةة االقتهةة دية ج،ةةدة  ك يةةرار كمةة  أنرةة  أقةة  تةةأ رار عماةةدالت اجتضةةةا مةة  تةت،ةةذ ف
 ت،ا اجنسب ج، ترات اجائي،ةو

 
ص حيةث في إ فاق المهااجرينئال تؤ ر اجرةرة ع،ل اجدة  فحسبص ع  إنر  أيض ر تؤ ر 

ر ت داد ن   ت اجمر ةري  في من األ االست ع   ع  ن   ترا في من األ اإلرس   كنتيةةة جتطية
س،ئكرا االسترالكي ع إلض فة إجل ئةئد ن   ت إضة فية م ة  ن  ة ت اسةت،ة ر اجمسةك  اجتةي 

 ةنير ر/  رري رص ع إلض فة إجل ن   ت اجط اظ ئاليره و 260يع،غ متئسار  
 

( إجةةةل تةةةأ ير اجرةةةةرة فةةي تطيةةةر اإلن ةةة أل اج ةةةررب ج،مرةةة ةري ص 91ئي ةةير اجةةةةدئ   
% عاةد اجرةةرة عنرة  قعة  اجرةةرةص ئقةد 41 حيث ارت ات ن   ت اجمر ةري  عمئم ر عنحئ

ارت ات نسعة تطير في اإلن ة أل عةي  اجمرة ةري  إجةل اجحضةر عهة ة ع مةةص حيةث ع،طةت 
% عي  اجمر ةري  م  اجريذ إجةل اجحضةر  ئ جةا نتيةةة ج ية دة دةة  اجمرة ةري  1و54

سعة في ه   اج ،ة ع إلض فة إجل ارت    تك، ة اجماي ة ع جحضرو عينم  انة ضت ه   اجن
% عةةةي  اجمرةةة ةري  مةةة  اجريةةةذ إجةةةل 2و22عةةةي  اجمرةةة ةري  إجةةةل اجريةةةذص حيةةةث ع،طةةةت 

 اجريذ  نتيةة النة  ا قيمة اإلية رات ئانة  ا أسا ر اجط اظ م  رنة ع جحضرو
 

أم  ع جنسعة جتأ ير مدة اإلق مة في من األ االست ع   ع،ل إن  أل اجمر ةري ص فةيالح  
مة   ادت مةدة اجرةةرةص حيةث يرت ةخ متئسةا اإلن ة أل م  اجةةدئ   ية دة ن  ة ت اجمرة ةري  ك،

ةنيرةة ر/ ج،مرةة ةر اجةة ب جةا ُيمةةِا ع مةة ر فةةي منا ةةة االسةةت ع    222اج ةررب ج،مرةة ةر مةة  
ع مةة و ئتع،ةةغ نسةةعة اجتطيةةر فةةي  20ةنيرةة ر/ ج،مرةة ةر اجةة ب أمضةةل أك ةةر مةة   9130إجةةل 

% عة  66نحةئ  اإلن  أل عةي  اجمرة ةري  اجة ي  جةا يمةر ع،ةيرا اجاة ا فةي منة األ اجئهةئ 
 إن  قرا قع  اجرةرةص ئتاد ه   اجنسعة هي ا قرب ج،ئاقخ جألسع ب س ج ة اج كرو
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ئكمةةة  تةةةؤ ر اجرةةةةرة فةةةي اجةةةدة  ئاإلن ةةة أل فننرةةة  ع جتةةة جي تةةةؤ ر فةةةي قيمةةةة مةةة  يةةةدةر  
 ات أهميةة عمكة    تلهير الهجرة عمى متوسط ادخار المهااجريناجمر ةرص ئتاد دراسة 

  االدةةة ر هةةئ اجمايةة ر اجةة ب يحةةدد عنةة ظر ع،يةة  كي يةةة اسةةت م ر جاةةدة أسةةع ب مةة  أهمرةة  أ
اجمر ةري   مئاجراص كم  أ  ما ا اجمرة ةري  يرة ةرئ  ج تةرات مؤقتةة  ةا ياةئدئ  عاةد 
 جا ج،مح ف ةةص ئاجة ب يضةم  جرةا هة   اجاةئدة هةئ حةةا مةدةراترا ةةال  فتةرة اجرةةرةص 

 ة ئسةةينتري اجةةدة  اجةة ب ع إلضةة فة إجةةل أ  ما ةةا اجمرةة ةري  يام،ةةئ  ع ج اةة   اجةةة
 يت  ضئن  ع نتر ظ فترة عم،را في أال،ب ا حئا و

 
ي ةةةير اجةةةةدئ  اجسةةة عأل إجةةةل ارت ةةة   متئسةةةا ادةةةة ر اجمرةةة ةري  عاةةةد اجرةةةةرة عنحةةةئ 

% عةة  ادةةة رها قعةة  اجرةةةرةص إال أ  نسةةعة مةة  يةةدةر  اجمرةة ةر مةة  دة،ةة  اج ةةررب 620
و  ئتع،غ نسعة اجتطيةر فةي االدةة ر % قع  ئعاد اجرةرة93  عتة ت ريع ر حيث تع،غ حئاجي 

% عي  اجمر ةري  م  اجريذ 266أعاله  عي  اجمر ةري  م  اجريذص حيث ع،طت نحئ 
% عةةي  19إجةةل اجحضةةرص ئتع،ةةغ أدن هةة  عةةي  اجمرةة ةري  مةة  اجحضةةرص حيةةث جةةا تتةةة ئ  

 اجمر ةري  م  اجحضر إجل اجريذو
 

ري  اجة ي  جةا تتةة ئ  مةدة أيض ر ع،غ اجتطير في االدة ر أع،ل نسعة ج  عي  اجمرة ة
%  ئيةةد  هةة ا ع،ةةل حةةرة اجمرةة ةري  فةةي 364هةةةرترا اجاةة ا حيةةث تةةة ئ ت نسةةعت  

هة   اج تةةرة ع،ةل االدةةة ر حيةةث أنرةا جةةا يسةةت رئا عاةد فةةي منةة األ االسةت ع   ئتع،ةةغ نسةةعة 
 % م  دةئجرا اج رريةو95مدةراترا حئاجي 

 
يةةةةدةرئنر   ب ئتاةةةةد مةةةةدةرات اجمرةةةة ةري  فةةةةي ما مرةةةة  مةةةةدةرات ماي ةةةةيةص أب 

اةةئارئ مسةةةت ع،ية ئعطةةرا اجن  ةةة ت اجمئسةةةميةص ئجيسةةت مةةةدةرات مةة  أةةةة  االسةةةت م رص 
 200( أ  أك ةةر مةة   ، ةةي اجمرةة ةري  ال يتةةة ئ  ادةةة رها 92حيةةث يئضةةر اجةةةدئ   

 9000ةري  يةةةةةةدةرئ  أك ةةةةةةر مةةةةةة  ةنير ر/ ةةةةةةرري رص كمةةةةةة  أ  نسةةةةةةعة ق،ي،ةةةةةةة مةةةةةة  اجمرةةةةةة 
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مةةة  ال تع،ةةةغ نسةةةعة مةةة  يةةةدةرئ  أك ةةةر مةةة  % مةةةنراص عين1و92/ ةةةرري ر تع،ةةةغ نحةةةئ ةنير ر 
% ف ا  ج جا ياد تأ ير اجرةرة ع،ل اسةت م ر مةدةرات 1و2ةنير ر/  رري ر نحئ  6000

اجمرةة ةري  تةةأ يرار محةةدئدارص ف ةةا ئاحةةد مةة  كةة   م نيةةة مرةة ةري  عةة م،ي  جديةة  اج رهةةة 
ع،ةل  جالست م ر في أحس  ا حئا ص ئيالح   جا في االرت    اجا يذ جنسةعة اجحة ، ي 

% عاةةةد اجرةةةةرةص 2و90% قعةةة  اجرةةةةرة إجةةةل 9و90أرا  راعيةةةة عةةةي  اجمرةةة ةري  مةةة  
قيةةراا عاةةد  2و62قيةةراا قعةة  اجرةةةرة إجةةل  62ئأيضةة ر ارت ةةخ متئسةةا اجحيةة  ة ق،ةةيالر مةة  

 اجرةرةو
 

 اجتئ يخ اجنسعي ج،مر ةري  ا ه،يي : ( 16جدول )
 و(6091حسب ف، ت االدة ر اج ررية عاد اجرةرة  
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 و6091م يئ  –نت ،ج االستعي  ص ين ير  المصدر:
 

 

 : التحويالت ال قدية لممهاجرين (4
 ةرئ  إجةل  ئيرةا ع جمح ف ةة مة  ا  ة ر تاد اجتحئيالت اجن ديةة اجتةي يرسة،ر  اجمرة

( 93االقته دية اإلية عية ج،رةرة اجمط درة ع،ل أسر اجمر ةري و ئيتضر مة  اجةةدئ   
أ  أك ر م   ، ةي اجمرة ةري  يرسة،ئ  معة جغ ن ديةة إجةل  ئيرةا ع جمح ف ةةص ئهة   اجنسةعة 

منةة األ ت تةةرب مةةخ نسةةعة تئهةة،ت جرةة  دراسةةة قةةد أةريةةت ع،ةةل اجامةة   اجمرةة ةري  مةة  اج
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اجري ية في هايد مهر إجل اج  هرةص حيث أئضةحت هة   اجدراسةة أ   ةالث أرعة   هة   
% منرا( يرس،ئ  أمئاالر إجل أق رعرا ئأسرها فةي هةايد مهةر 2و31اجام جة اجمر ةرة  

 A. G. Zohry, 2002, P. 175و) 
 

 321يع،غ متئسةا اجمعة جغ اجتةي يرسة،ر  اجمرة ةرئ  إجةل  ئيرةا ع جمح ف ةة حةئاجي 
% مةةة  متئسةةةا اجةةدة  اج ةةةررب ج،مرةةة ةري و كمةةة  20ةنير ر/ ةةرري رص أب مةةة  ي ةةةرب مةة  

يتضةةر أيضةة ر أ  نسةةعة مةة  يرسةة،ئ  هةة   اجمعةة جغ تهةة  أقهةة ه  عةةي  اجمرةة ةري  اليةةر 
% مةنرا معة جغ ن ديةة  سةرها ع جمح ف ةة 52اجمهاحعي  ج ئة ترا حيث يرس  حئاجي 

متئسا ج،مع جغ اجمرس،ةو كة جا فةن  ةنير ر/ رري ر ئهئ ع جا أع،ل  9920عمتئسا نحئ 
 342 ةةةةةالث أرعةةةةة   اليةةةةةر اجمتةةةةة ئةي  يرسةةةةة،ئ  أمةةةةةئاال جةةةةة ئيرا ع جمح ف ةةةةةة عمتئسةةةةةا 

ةنير ر/ ةةةةرري رص عينمةةةة  تتميةةةة  تحةةةةئيالت اجمرةةةة ةري  اجمهةةةةاحعي  ج ئةةةةة ترا ع نة ةةةة ا 
% مةةةةنرا ف ةةةةا ي ئمةةةةئ  عنرسةةةة   أمةةةةئا  جةةةة ئيرا 61نسةةةةعتر  ئضةةةةهجة قيمترةةةة ص حيةةةةث أ  

 ةةرري ر ئهةةئ أقةة  متئسةةا عةةي  ةميةةخ ةنير ر/ 626ئسةةا هةة   اجمعةة جغ غ متع جمح ف ةةة يع،ةة
اج ، ت  ئه ا ياكس مدح است رار ه   اج ،ة فةي منة األ االسةت ع   ئق،ةة هة،ترا عة ئيرا 

 في اجمح ف ةو
 

ك جا فن  نسعة اجمرس،ي  عأمئا  ج ئيرا ئمتئسا ه   ا مئا  يتن سب عكسةي ر مةخ 
االست ع  ص إ  تنة ا نسعة م  يرسة،ئ  عةأمئا  ائ  مدة اجع  ظ ئاالست رار في من األ 

 % عةةي  هةةؤالظ29% عةةي  اجمرةة ةري  اجةة ي  جةةا يمةةِا عةة ا  ع،ةةل هةةةرتراص إجةةل 42مةة  
سةةنة(ص كةة جا اجحةة   ع جنسةةعة جمتئسةةا اجمعةة جغ  20–60اجةة ي  تتةةرائح مةةدة هةةةرترا مةة   

رةةرة ةنير ر/  رري ر عةي  حةدي ي اج 410اجمرس،ةص اجتي تنة ا هي ا ةرح م  حئاجي 
% م  متئسا اجدة  اج ةررب ج،مرة ةري  فةي هة   21سنئات( تا د  نحئ  1 أق  م  

سةةنة(  60ةنيرةة ر  ةةرري ر عةةي  اجمرةة ةري  اج ةةدامل  أك ةةر مةة   200اج ،ةةةص إجةةل أقةة  مةة  
 % م  متئسا اجدة  اج ررب جر   اج ،ةو69ئه ا اجمع،غ يا د  
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إرس   اجتحئيالت اجن دية اجتئ يخ اجنسعي ج،مر ةري  ا ه،يي  حسب : ( 17جدول )
 و(6091اج ررية ج ئيرا ئمتئسا اجمع جغ اجمرس،ة تعا  جح جة اجمر ةري  ئمدة اجرةرة  

 

 إرسال التحويالت ال قدية
متوسط المبمغ   سبة اصرسال

 يرسل )%( ال يرسل )%( المرسل

اهاح ب 
 ا سرة

 9929 32و56 62و3 ال يهاحب

 626 24و61 16و32 يهاحب 

 342 22و31 12و62 ت ئجالير م

 مدة اجرةرة

 342 52و41 02و92 سنة فأق 

 422 52و31 02و62 سنئات 1 أك ر م  سنة جة

 255 94و22 46و21 سنئات 90 جة 1أك ر م  

 225 10و13 10و26 سنة 60 جة 90أك ر م  

 145 22و29 23و14 سنة 20 جة 60أك ر م  

 266 24و22 16و12 سنة 20أك ر م  

 765 68.77 31.73 ةالجمم

 و6091م يئ  –نت ،ج االستعي  ص ين ير  المصدر:
 
 : تحسن درجة اقت اء المهاجرين لألجهزة المعمرة (5

ياد تحس  درةة اقتن ظ اجمرة ةر جألةرة ة اجمامةرة مة  ا  ة ر االقتهة دية ا ةةرح 
ي ج،رةةةرة اجمطةة درة مةة  اجمح ف ةةةص حيةةث اهتمةةت عةةدة دراسةة ت ع يةة س اجتطيةةر اجنةة تج فةة

نسةةعة اجمرةة ةري  اجةة ي  ي تنةةئ  ا ةرةة ة اجمامةةرة عاةةد اجرةةةرة ك ناكةة س جتحسةة  مسةةتئح 
ماي ةةةتراص حيةةةث أئضةةةحت إحةةةدح اجدراسةةة ت اجتةةةي أةريةةةت ع،ةةةل عينةةةة مةةة  اجمرةةة ةري  

أ  هنةةة ا  يةةة دة م،حئ ةةةة فةةةي نسةةةعة اقتنةةة ظ  6004هةةةةرة داة،يةةةة فةةةي مهةةةر فةةةي عةةة ا 
جرةةرة مة  عةدا اجت،  يةئ  اليةر اجم،ةئ  اجمر ةري  ا هة،يي  جك فةة ا ةرة ة اجمامةرة عاةد ا

 (و262 ص ة6005 محمد حس ني ص 
 



 حمد حسين بكرم                                                          التأثير المتبادل للمهاجرين من محافظة الفيوم

781 
 



 ونالتسع المجلد                                                            مجلة المجمع العلمى المصرى                

787 

( أ  هن ا  ي دة م،حئ ة في نسعة اقتن ظ اجمر ةري  94ئيتضر م  اجةدئ   
ا ه،يي  جألةر ة اجمامرة ع ست ن ظ  ال ة أنئا  م  ا ةر ةص هي اجطس جة اجا دية اجتي ح،ت 

نسعة اقتن ،ر  عي  اجمر ةري  عاد اجرةرة سئاظ في مح،ر  اجطس جة ا ئتئم تيا ئقد انة ضت 
اجريذ أئ في اجحضر ع،ل حد سئاظص ئاج يديئ اج ب ح  مح،  اجكمعيئتر  اجح سب ا جي( 
ئأيض ر انة ضت نسعة اقتن ،  في اجريذ ئاجحضرص ك جا اجسي رة اجتي انة ضت نسعة 

 إلض فة إجل ا دح ا اقتن ،ر  عي  اجمر ةري  إجل اجحضر  حيث أ  تئفر اجمئاهالت ع
اجمد  أدح إجل تة،ي اجمر ةر عنر و أيض ر انة ضت ق،يالر نسعة اقتن ظ اج الةة ئاجعئت ة   

  ئةر   اجكمعيئتر عي  اجمر ةري  ج،ريذو
 

ئقةةةد ئهةةة،ت  يةةة دة نسةةةعة اقتنةةة ظ ا ةرةةة ة اجمامةةةرة ج،مرةةة ةري  أقهةةة ه  فةةةي أةرةةة ة 
اجتكييةةذص حيةةةث ارت اةةت نسةةعة اقتنةةة ظ اجطسةة جة ا ئتئم تيةةا ئاجكمعيةةئتر ئسةةةة   اجميةة   ئ 

% عاةةةد اجرةةةرةص ئارت اةةةت 19% قعةة  اجرةةةةرة  ك ةةر مةة  61اجطسةة جة ا ئتئم تيةةا مةةة  
% عاةةةد اجرةةةةرةص كمةةة  23% قعةةة  اجرةةةةرة إجةةةل 64نسةةةعة اقتنةةة ظ أةرةةة ة اجكمعيةةةئتر مةةة  

 %و23% إجل 20ارت ات نسعة اقتن ظ سة ن ت اجمي   م  
 

%ص 92% إجةةةةل 2ري  أةرةةةة ة اجتكييةةةةذ مةةةة  ئفةةةةي اجريةةةةذ  ادت نسةةةةعة اقتنةةةة ظ اجمرةةةة ة
%ص عينمةةة  فةةةي 22% إجةةةل 95%ص ئاجطسةةة جة ا ئتئم تيةةةا مةةة  99% إجةةةل 2ئاجسةةةي رات مةةة  

%ص 11% إجةةل 62اجحضةةرص ف ةةد  ادت نسةةعة اقتنةة ظ اجمرةة ةري  ج،طسةة الت ا ئتئم تيةةا مةة  
 %و 10% إجل 26%ص ئسة ن ت اجمي   م  25% إجل 62ئأةر ة اجكمعيئتر م  

 

 : رة عمى الظروف االجتماعيةأهر الهج (6

 : التلهير عمى األسرة - أ

تاد أسرة اجمر ةر هي أك ةر اجمتةأ ري  مة  عم،يةة اجرةةرة اةتم عية ص ئيةت،ةذ هة ا 
اجتأ ير عي  ا سر اجمراف ة ج،مر ةري  في اجمن األ اجمست ع،ة ئا سر ا ةرح اجتي ع يت 

ل اج ئةةةة ت اجمراف ةةة ت فةةةي اجمنةةة األ اجمرسةةة،ةص ئقةةةد ق مةةةت اجدراسةةةة عةةةنةراظ اسةةةتعي   ع،ةةة



 حمد حسين بكرم                                                          التأثير المتبادل للمهاجرين من محافظة الفيوم

783 

ئاسةتعي   آةةر ع،ةل اج ئةة ت اليةر اجمراف ة تص جتئضةير أ ةر هةةرة اجة ئج ع،ةل ا سةرةص 
 ئة هةر اج ئةةص ئيمك  ت،ةية اجنت ،ج في ا تي:

 
 األسر الباقية في الفيوم : 

تةةؤدب هةةةرة اجةة ئج ج،امةة  إجةةل تطيةةر أدئار اج ئةةةة ئ يةة دة أعع ،رةة ص حيةةث ت ةةئا عةةندارة 
دية ئاجماي ية جألسرةص حيث أ  رع ية ا سرة في منا ة ا هة  هةئ اجسةعب ا مئر االقته 

% منر و ئقد أ ررت نت ،ج االستعي   أ  اج ئةة تتحمة  اجاةبظ 13اجر،يس جع  ظ أك ر م  
ا كعر في إدارة  ؤئ  ا سرة أ نة ظ الية ب اجة ئجص ف ةد ع،طةت نسةعة اج ئةة ت اجالتةي يةتحم،  

% مةة  ةم،ةةة 12 عدة مةة  ا عنةة ظ أئ ا قةة رب أك ةر مةة  مسةؤئجية ا سةةرة عم ةةرده  دئ  مسة
اج ئةةة تص فةةي حةةي  ع،طةةت نسةةعة اج ئةةة ت اجتةةي تتحم،رةة  عما ئنةةة أحةةد ا عنةة ظص أئ أك ةةر مةة  

% مة  95%ص في حي  ي ترا أق رب اجة ئج مةخ  ئةتة  فةي تحمة  مسةؤئجية 66اع ص نحئ 
 و% م  ا سر2ا سرص ئي ترا أق رب اج ئةة مار  في تحم  مسؤئجية 

 
ئينتج عة   ية دة أععة ظ اج ئةةة ئتطيةر أدئارهة  عاةا اجت هةير فةي مت عاةة ا عنة ظ 

%( يةةةةةدئ  هةةةةائع ت فةةةةي 2و16ئرعةةةة يتراص حيةةةةث أ  أك ةةةةر مةةةة  نهةةةةذ اج ئةةةةة ت  
اجتا مةةة  مةةةخ ا عنةةة ظص تم ةةة  اجهةةةائع ت اجا ،،يةةةة ئاجسةةة،ئكية  عةةةدا االنهةةةي   جألئامةةةرص 

 ةدرة ع،ةل اجتحهةي  اجدراسةي( أك رهة  اجم  ةرة مخ ا ا أئ اجةيرا  ئا ق ربص ضةاذ اج
%(و عينم  تم   اجم  ك  اجهحية اجتي يتارا جر  ا عن ظ ئال تسةتايخ اج ئةةة 1و31 

% مةة  اج ئةةة تص فةةي 91اجتا مةة  مارةة  عم ردهةة  فننرةة  تم ةة  هةةائعة ع جطةةة  ك ةةر مةة  
 % ف ا م  اج ئة تو5حي  ال تم   اجم  ك  اجم جية هائعة إال جنحئ 

 
%( أ  الي ب اج ئج ئعاد  ع  أعن ،  هةئ 2و11نهذ اج ئة ت   ئيرح أك ر م 

% مةةنر  أ  اليةة ب اجةة ئج يةةؤدب إجةةل 2أةاةةر آ ةة ر اجرةةةرة ئأك رهةة  سةة،عيةص ئيةةرح نحةةئ 
م  ك  ن سية متم ،ة في عدا اج ائر ع  م  ئاج ائر ع الالترابو ئتةرح اجنسةعة اجع قيةة 
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ئعة اجتا مة  مةخ ا عنة ظ ئسةئظ أ  ه   ا   ر اجسة،عية تتم ة  فةي اجم ة ك  اجا ،،يةة ئهةا
 س،ئكراص ئعدا رع يتراو

 
%( أ  اجا ،ةد اجمة جي هةئ أهةا 2و22في م  ع  هة   اجهةائع ت يةرح نحةئ  ، ةيرا  

% مةنر  أ  ارت ة   مسةتئح اجماي ةة 95ا   ر اإلية عية جرةرة اج ئجص عينم  تةرح نحةئ 
  ج،ةةة ئج % مةةةنر  هةةة   ا  ةةة ر فةةةي تةةةئفر فرهةةةة عمةةة92هةةةئ أهةةةا هةةة   ا  ةةة رص ئتةةةرح 

 % منر  ف او2و9ئا عن ظص في حي  يم   تئفر اجةدم ت أ رار إية عي ر جةنحئ 
 
 األسر في م اطق الوصول : 

تاد اج ئة ت اجمر ةرات مخ أ ئاةر  أق  تأ رار ع    ر اجس،عية ج،رةةرة مة  أئج،ةا اليةر 
ة أسةع ب % م  الير اجمراف  ت يرالع  في مراف ة أ ئاةر  جاد15اجمراف  تص ج جا فن  نحئ 

أهمرةة  ةمةةخ  ةةم  ا سةةرة ئرع يةةة اجةة ئج ئا عنةة ظص كةة جا اجرالعةةة فةةي اجامةة  ئاج ةةائر ع جراحةةة 
اجن سيةو ئت ير نت ،ج االستعي   أ  تحس  مستئح اجماي ة هةئ اجسةعب اجةر،يس جمراف ةة أك ةر 

% يةةراف   أ ئاةرةة  جالعتنةة ظ عرةةا 22% مةة  اج ئةةة ت اجمراف ةة تص عينمةة  أك ةةر مةة  29مةة  
 % منر و 94سرةص في حي  أ  اجمراف ة ك نت رالعة  ةهية جنحئ ئرع ية ا 

 
ئياد ارت ة   مسةتئح اجماي ةة ئتةئافر فةرة عمة  ج،ة ئج ئاج ئةةة ئا عنة ظ ئارت ة   
مستئح اجةدم ت م  رنةر عمن األ اإلرس   مة  أهةا ا  ة ر اإلية عيةة جمراف ةة اج ئةةة فةي 

فةةي اجاةةئدة إجةةل اجمح ف ةةة  % مةة  اج ئةةة ت ال يةةرالع 29اجرةةةرةص جةة جا فةةن  أك ةةر مةة  
مةةرة أةةةرحو ئياةةد ت ةة ع  اج ةةرئذ االةتم عيةةة فةةي ا حيةة ظ اج ةةاعية اجتةةي يسةةكنئه  مةةخ 
اج رئذ االةتم عية جرا قع  اجرةرةص كم  أ  نحئ  ، يرا ال يةد  هائعة في اجتا مة  
 مخ اجسك   اجمة ئري ص م  ا مئر اجتي تس عدها ع،ل االست رار في من األ اجئهئ 

الا مةةةة  كةةةة  هةةةة   اإلية عيةةةة تص إال أ  هنةةةة ا عةةةةدة آ ةةةة ر سةةةة،عية ع،ةةةةل ا سةةةةر ع،ةةةةل اجةةةةر 
اجمرةةة ةرةص مةةة  أهةةةا هةةة   ا  ةةة ر هةةةائعة ترعيةةةة ا عنةةة ظ فةةةي اجمةتمةةةخ اجةديةةةد ئاجتةةةدهئر 
ا ةالقةةةي فةةةي هةةة   اجمةتماةةة تص ع إلضةةة فة إجةةةل اجعاةةةد عةةة  ا هةةة  ئا قةةة ربص ئارت ةةة   
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 ترعيةةة اجايةةئرص هةةن عة ا جعةة   أسةةا ر اجةةةدم ت إجةةل ة نةةب اةت ةة ظ االقتهةة د اجري ةةي 
 ئاجةع ص وووإجخ( ك  ه ا م   هائع ت جألسر اجمر ةرةو

 
ئقد أدت هةرة ا ع ظ إجل تحس  في مستئح ماي ة أسرها في ك يةر مة  ا حية   

 مم  اناكس ع،ل ا عن ظ في عدة ةئانب منر :
ر( سةةنئات فةةأك  2حيةةث  رةةرت آ ةة ر اجرةةةرة فةةي ارت ةة   نسةةعة ا عنةة ظ   التعماايم: -

% مةة  ا عنةة ظص أيضةة ر  رةةرت فةةي ارت ةة   نسةةعة 45اجم،تح ةةي  عةة جتا،يا إجةةل نحةةئ 
اجم،تح ةةةي  عةةة جتا،يا اجةةةة ة اجتةةةي اقترعةةةت مةةة  رعةةةخ ا عنةةة ظو كةةة جا فةةةن  االهتمةةة ا 

 (وHein, et al., 2010, P. 18عتا،يا اجعن ت ياد م  أها آ  ر هةرة ا ع ظ  

أ  ج،رةرة آ  رار س،عية ع،ةل اجاالقة ت أ ررت اجدراسة اجميدانية العالقات األسرية:  -
ا سةةةريةص حيةةةث يةةةؤدب اليةةة ب ا ب عةةة  اجمنةةة   فةةةي منا ةةةة ا هةةة  إجةةةل سةةةئظ 
اجاالقةة ت ا سةةرية عةةي  ا عنةة ظ ئأمرةةا مةة  ن حيةةة ئعةةي  اجةة ئج ئاج ئةةةة مةة  ن حيةةة 
أةةةرحص كمةة  تسةةئظ اجاالقةة ت فةةي ا سةةر اجمراف ةةة ج،مرةة ةري  أيضةة رص حيةةث يةةةؤدب 

ع إلضةة فة إجةةل عةةدا ئةةةئد مةة  يسةة عد ا ا فةةي االعتنةة ظ  ان ةةط   ا ب فةةي عم،ةة 
ع  عن ظ في اجمةتمخ اجةديد في منا ةة اجئهةئ  إجةل سةئظ اجاالقة ت ا سةرية عةي  

 ا عن ظ ئآع ،راص ئتمرد ا عن ظو 

ئتت أل ه   اجنت ،ج مخ م  تئهة،ت إجية  دراسةة أةريةت فةي اجهةي ص ئاجتةي أ رةرت  -
مةة  أهمرةة : أ  ا ا ةة   اجةة ي  ياي ةةئ  مةةخ  عةةدة آ ةة ر جرةةةرة ا عةة ظ ع،ةةل ا عنةة ظ

أحد ا ع ظ أق  سا دة ئأك ر اضاراع ر م  أقرانراص كم  أ  ا ا    اجمر ةري  مخ 
ئاجديرا أك ر عرضة ج، ة ر مارا  ئُترةخ اجدراسة اجسعب في  جةا إجةل اجضةطئا 
اجن تةةةةة عةةة  اجت  عةةة  مةةةخ عي،ةةةة ةديةةةدةص كمةةة  أ رةةةرت هةةة   اجدراسةةةة أ  ا ا ةةة   

ةري  جةةةديرا قةةةدرة أع،ةةةل ج،تح يةةةأل اجةةة اتيص ة هةةةةر ا ا ةةة   اجمرةةة ةري  مةةة  اجمرةةة 
اجريةةذ حيةةث أ  تح يةةأل اجةة ات ئاج  ةةة عةة جن س جةةديرا أع،ةةل منةة  عةةي  ا ا ةة   اليةةر 

 (وQiang, 2013, pp. 22-23اجمر ةري  في اجمن األ اجري ية  
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 : التلهير في هقافة المجتمع - ب
إجةل ت كيةةر اليةر اجمرةة ةري  فةةي  يةؤدب تحسةة  مسةتئح اجماي ةةة اجنة تج عةة  اجرةةةرة

اجرةرة رالعة في تحس  مستئاها اجماي يص قد يكئ   جا ع،ل مستئح هطير  اج  ر ص 
اج ريةةةص اجحةةي( فةةي ك يةةر مةة  ا حيةة  و عينمةة  ت ةةير نتةة ،ج اجدراسةةة اجميدانيةةة ع،ةةل عينةةة 

 تة ص اجمر ةري  إجل  يئ    هرة اجرةرة عي  أفراد اجمةتمخ ع ج يئا عك فةة مسةتئي ت  ئاع 
% مةة  هةةؤالظ اجمرةة ةري  جرةةا أقةة رب ئأةةةئة آةةةرئ  مرةة ةرئ  50حيةةث أ  أك ةةر مةة  

أيض رو ئج،تارذ ع،ل مدح  يئ    هرة اجرةرة ئاجرالعة فير ص ف د ق مةت اجدراسةة عةنةراظ 
سةةنة(  25-91اسةةتعي   ع،ةةل عينةةة مةة  اج ةةع ب فةةي اج ،ةةة اجامريةةة اجمارضةةة ج،رةةةرة  

 ر :ئأ رر ه ا االستعي   عدة نت ،ج أهم
% 40ة % مةة  أفةراد اجاينةةة ي كةرئ  فةةي اجسة ر ةةة رج اجمح ف ةةص ترت ةةخ جةة34نحةئ  -

 % عي  اإلن ثو32عي  اج كئر م  ع  

يرالةةب اجةةة مايئ  أك ةةر مةة  اليةةرها فةةي اجرةةةرةص حيةةث ع،طةةت نسةةعة اجةةراالعي  فةةي  -
% عةي  1و39% منرا انة ضت تدريةي ر إجةل 43اجرةرة عي  اجة مايي  أك ر م  

% عةةي  اجمةةؤهالت ا س سةةيةص  ةةا 3و22ئفةةئأل اجمتئسةةاةص ئ  اجمةةؤهالت اجمتئسةةاة
% عي  ا ميي ص مم  ي ير إجل ئةئد عالقة اردية عةي  اجمسةتئح اجتا،يمةي 9و13

 ئاجرالعة في اجرةرةو

جةا يةةؤ ر مئقةذ اج ةةرد مة  اجامةة  ك يةرا ع،ةةل رالعتة  فةةي اجرةةرةص حيةةث ع،طةت نسةةعة  -
% ممةةةة  ال 2و34ص ئ% ممةةةة  يام،ةةةةئ  عمةةةةالر مؤقتةةةة ر 1و35اجةةةراالعي  فةةةةي اجرةةةةةرة 

 % مم  يام،ئ  عمالر دا،م رو9و32يام،ئ ص ئ

ت ةةير اجنتةة ،ج إجةةل أ  اجمتةة ئةي  يرالعةةئ  فةةي االسةةت رار أك ةةر مةة  اليةةرهاص حيةةث  -
% فةي حةةي  42ع،طةت نسةعة اجةراالعي  فةي اجرةةةرة عةي  اجة ي  جةا يسةةعأل جرةا اجة ئاج 

 % عي  اجمت ئةي و22ع،طت 

%( هةة ةر 2و20ع ج اةة ص أك ةةرها   % مةة  أفةةراد اجاينةةة سةةعأل جرةةا اجرةةةرة40نحةةئ  -
% مةنرا إجةل 2% جإلسةكندريةص ئ1و3% منرا ه ةر ج،ةي ة ئ5إجل اج  هرة ئنحئ 
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%( هةة ةرئا 51عنةي سةئيذص ئهة ةر اجعة قئ   مة ك  مت رقةة فةي مهةرو أال،ةعرا  
 إجل اجحضرو

% 93% مةةةنراص عينمةةة  هةةة ةر 24كةةة   اجعحةةةث عةةة  عمةةة  اجسةةةعب اجةةةر،يس جرةةةةرة  -
% 2% مةةةةنرا مةةةةراف ي   حةةةةد اجمرةةةة ةري ص ئنحةةةةئ 99عطةةةةرا اجدراسةةةةةص ئهةةةة ةر 

 % منراو 29ه ةرئا عطرا اج ئاجص في حي  ك نت هن ا أسع ب أةرح جرةرة 

% مةةنراص 20تم ،ةت أسةةع ب اجاةةئدة ع ةةك  أس سةةي فةي انترةة ظ اجامةة  أئ اجدراسةةة جنحةةئ  -
% مةنرا عاةد تةئفر عمة  جرةا عة ج يئاص ئ تسةععت ح ةةة أسةر 5في حي  ع د أك ر مة  

% عسعب ارت ة   تك، ةة اجماي ةة 1% منراص عينم  ع د 4ج،رع ية في عئدة   اجمر ةري 
 في من األ االست ع  ص ئك نت هن ا أسع ب أةرح جائدة اجع قي و

ال يةة ا  اجت كيةةر فةةي اجرةةةرة ج،مةةد  اجمكت ةةة ع جسةةك   هةةئ اجسةة ،د عةةي  أفةةراد اجاينةةةص  -
% 1و91ص ئ%(6و11حيث أ  أك ر م  نه را يرالعئ  في اجرةرة إجل اج  هرة  

% هةةةا مةةة  4مةةةنرا يرالعةةةئ  فةةةي اجرةةةةرة إجةةةل اإلسةةةكندريةص فةةةي حةةةي  أ  أقةةة  مةةة  
يرالعةةةئ  فةةةي اجرةةةةرة إجةةةل مح ف ةةة ت اجحةةةدئد ة هةةةةر مةةةد  اجطردقةةةة ئ ةةةرا اج ةةةيخ 

 % م  أفراد اجاينة ي ض،ئ  اجرةرة ج،حضرو52ئاجاريىو ك جا فن  

كةة   ي ةةك  تةةئفر فةةرة عمةة  عرةة   اجمنةة األ ع مةة  اجةةة ب اجر،يسةةي جرةة ص حيةةث  -
% مةةةنراص فةةةي حةةةي  يم ةةة  ئةةةةئد أقةةة رب أئ 2و22سةةةعب اةتيةةة ر اجمنا ةةةة جنحةةةئ 

% مةةةنرا 60أهةةةدق ظ دافاةةة  ج ،ةةةث أفةةةراد اجاينةةةة ج،رةةةةرة إجةةةيراص كمةةة  أ  أك ةةةر مةةة  
 يرالعئ  ج،ائدة  م ك  ك نئا فير  م  قع و

 
ت ةةير هةة   اجنتةة ،ج إجةةل مسةةت ع  اجرةةةرة اجمطةة درة مةة  اجمح ف ةةةص حيةةث يتضةةر منرةة  أ  

رةرة تتة  نحئ اجت ايد ة هةةر مةخ ارت ة   اجمسةتئح اجتا،يمةي ج،سةك  ص ئ ية دة ماةدالت ه   اج
اجعا جةص ئضاذ مستئي ت اجتنمية في اجمح ف ة مم  يؤدب إجل  ية دة اج ةةئة عةي  اجمح ف ةة 

 ئعاا اجمن األ ا ةرح اجتي تم   مح ئر ة ب جرؤالظ اجراالعي  في اجرةرةو
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 : التلهير السياسي لمهجرة -ج
ررت عدة دراسة ت أ  هنة ا عةدد مة  ا  ة ر اجسي سةية ج،رةةرة اجداة،يةة ة هةةر أ 

اجتةةةأ ير فةةةي االنتة عةةة ت ئاجم ةةة ركة اجسي سةةةة ج،مرةةة ةري ص ف ةةةي تركيةةة ص أ رةةةرت إحةةةدح 
اجدراسةةة ت أ  ج،رةةةةرة اجداة،يةةةة تةةةأ يرار سةةة،عي  ع،ةةةل اجم ةةة ركة اجسي سةةةية ج،مرةةة ةري  سةةةئاظ 

 األ اإلرس  ص ئقد أ ررت اجدراسةة أيضة ر أ  م  ركترا في من األ االست ع   أئ في من
اج رهة مت حة أم ا اجمر ةري  إجل اجمد  اجكعرحص اجتي تتمي  عتركة  اجمرة ةري  ئ ية دة 
عةدد اجسةك   ئع جتةة جي  ية دة عةةدد اجم  عةد اجعرجم نيةةص ممةة  يمكة  اجمرةة ةري  مة  اةتيةة ر 

 (وA. Ali, T, Aysıt, 2014, pp. 7-8مم الر جرا في اجعرجم    
 

ئقد ات  ةت هة   اجدراسةة فةي نت ،ةرة  إجةل حةد كعيةر مةخ دراسةة أةةرح أةريةت ع،ةل 
اجمرة ةري  داة،يرةة  فةةي اجئاليةة ت اجمتحةةدة ا مريكيةةةص اجتةةي أ رةةرت أ  اجسي سةةة ال ت ةةط  
سةةةةئح حيةةةة  هةةةةطير مةةةة  حيةةةة ة اجمرةةةة ةري ص ئال ت رةةةةر سةةةةئح فةةةةي مئاسةةةةا االنتة عةةةة ت 

 Wenddy, et al., 2012, pp. 11-12و) 
 

رذ ع،ل مدح تأ ير اجرةةرة ع،ةل اجم ة ركة اجسي سةية ج،مرة ةري ص ف ةد ق مةت ئج،تا
 اجدراسة عنةراظ استعي   ع،ل عينة م  اجمر ةري  ك   م  أها نت ،ة :

% 29نحئ  ،ث اجمر ةرئ  ف ا ها م  يم رسةئ  أن ةاة سي سةيةص حيةث ي ة را  -
سةةيةص % مةنرا إجةةل أحة اب سي 6مة  اجمرة ةري  فةةي االنتة عة تص كمةة  ينضةا نحةةئ 

% مةة  هةةؤالظ 13% مةةنرا إجةةل ا،تالفةة ت  ةةع عيةو يمةة رس 9عينمةة  ينضةةا أقةة  مةة  
 أن اترا داة  اجمح ف ةو –اجمرتمي  ع جمم رسة اجسي سية 

ت يةةةد نسةةةعة اجمم رسةةةة اجسي سةةةية عاةةةئ  مةةةدة اجرةةةةرةص حيةةةث ت تةةةرب مةةة  اجنهةةةذ  -
ية دة أعئاا فأك ر  حيث يس ها است رار هؤالظ اجمر ةري  فةي    90ج،مر ةري  من  

 أعئااو 90مم راس ترا اجسي سيةص عينم  تع،غ حئاجي اجرعخ ج،مر ةري  من  أق  م  
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جةةا تةةؤ ر اجح جةةة اجتا،يميةةة ك يةةرا ع،ةةل اجمم رسةةة اجسي سةةية ج،مرةة ةري ص حيةةث ع،طةةت  -
% مةةةةة  1و25% مةةةةة  اجمرةةةةة ةري  ا ميةةةةةي ص ئ1و23نسةةةةةعة اجمم رسةةةةةة اجسي سةةةةةية 
 اجة مايي  ئفئأل اجة مايي و

أ  نحةةئ نهةةذ اجمرةة ةري  قةةد  ةة ركئا فةةي انتة عةة ت م ضةةيةص  ت ةةير اجنتةة ،ج إجةةل -
ئعم  رنة نسةعة اجم ة ركة عةي  اجمرة ةري  مةخ اجنة ةعي  فةي اجمح ف ةة نةةد أ  هة   
اجنسعة ت يد في االنتة ع ت اجتي ال تتا،أل عمح  إق مة اجمر ةرص حيث ع،طت نسعة 

% مةة  29% مةة  اجمرةة ةري  فةةي م  عةة  20اجم ةة ركة فةةي االنتة عةة ت اجر، سةةية 
اجنةة ةعي  ع جمح ف ةةةص ئفةةي االسةةت ت ظ ع،ةةل اجدسةةتئر ارت اةةت نسةةعة اجم ةة ركة عةةي  

% ع،ةةةل 62%ص 61اجمرةةة ةري  عنرةةة  عةةةي  اجنةةة ةعي  مةةة  اجمح ف ةةةة حيةةةث ع،طةةةت 
% ف ا م  اجمر ةري  في حي  94اجتئاجيص عينم    را في االنتة ع ت اجعرجم نية 

 %و62ع،طت نسعة اجم  ركة ع جمح ف ة 

 ،ج االستعي   تع ينة ت ةطرافيةة تة كر فةي نسةب اجمم رسةة اجسي سةية أئ جا ت رر نت -
 –اجم  ركة في االنتة ع ت حيث ت ترب ه   اجنسب في مح ف  ت اج  هرة اجكعرح 

 مخ اجمتئسا اجا ا جر و  -أكعر تةمخ ج،مر ةري  م  اجمح ف ة 

 سةةي تم ،ةةت أسةةع ب عةةدا اجم ةة ركة اجسي سةةية ئاجم ةة ركة فةةي االنتة عةة ت ع ةةك  أس -
فةةي عةةدا االهتمةة ا ع جام،يةةة اجسي سةةية جنحةةئ نهةةذ اليةةر اجم ةة ركي ص فةةي حةةي  جةةا 

% 69% منرا جتئاةةدها ةة رج اجمح ف ةةص عينمة  امتنةخ أك ةر مة  20ي  را نحئ 
 منرا ع  اجم  ركة جرالعة  ةهية ة هة عراو

 
ئع،ةةل اجةةرالا مةة  هةة   اجنتةة ،جص إال أ  هةة ا االسةةتعي   ياةةد اسةةتعي ن ر ع مةة ر ال يااةةي 

ئرة ئاضحة ع ج ك  اجكة في عة  اجتةأ ير اجسي سةي ج،رةةرةص ا مةر اجة ب يحتة ج ج،م يةد ه
 م  اجدراس ت اجتي تتن ئ  اجمئضئ  م   ئاي   اجمةت، ةو
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 : التأثير البيئي : رابعاا 
 : التلهير عمى صحة المهاجرين (1

ال يةةة ا  مةةة  اجهةةةاب تم مةةة ر فرةةةا اجاالقةةةة اجسةةةععية عةةةي  اجرةةةةرة اجداة،يةةةة ئهةةةحة 
مرةة ةري   ئ جةةا عسةةعب محدئديةةة مةة  يتةةئفر عةة  عم،يةةة اجرةةةرة مةة  اجعي نةة ت ائي،ةةة اج

اجمدح اجتي تتعخ ح الت اجرةةرة فةي مةدح  منةي ائية  قعة  اجرةةرة ئأ ن ،رة  ئعاةد عةئدة 
 عاا ه   اجح التو

 
إال أ  هنةة ا عاةةا اجدراسةة ت اجتةةي أةريةةت فةةي ع،ةةدا   ةةرأل ئةنةةئب  ةةرأل آسةةي  

إجةةل  "هااو"ي اعياةةة سةةك نر  ئتحركةة تراص ف ةةد أ ةة ر ئاجتةةي ت ةةع  مهةةر إجةةل حةةد كعيةةر فةة
ج،تاعيةر عة  ا  ة ر اجهةحية ج،رةةرة مة   "Youth Mining" "تعادين الشاباب"مهةا،ر 

اجريةةذ إجةةل اجحضةةر فةةي اجهةةي ص حيةةث يةةتا اسةةتطال  اج ةةع ب اجري ةةي جتح يةةأل مك سةةب 
اقته ديةص إ  يه  اج ع ب ج،مد  ئها عهحة ةيدة  ا يائدئ  ج راها مرضل ئةرحةل 

 Hu, et al. 2008, pp. 1717-1719و) 
 

( UNRISDئقةةةد أةةةةرح مارةةةد عحةةةئث اجتنميةةةة االةتم عيةةةة اجتةةة عخ جألمةةةا اجمتحةةةدة  
( KDSSدراسةةة فةةي ت يالنةةد ع سةةتةداا اجتح،يةةة  اجاةةئالني جعي نةة ت اجمسةةر اجةةةديمئالرافي  

ص يمكةةة  إةةةةراظ دراسةةةة مم  ،ةةةة جرةةة  فةةةي مهةةةر 6002–6000اجةةة ب أةةةةرب عةةةي  عةةة مي 
 ةيتر و ئقد تئه،ت ه   اجدراسة إجل عدة نت ،ج م  أهمر :ع ستةداا منر

يتاةةرا اجمرةة ةرئ  جم ةة ك  ةايةةرة فةةي اجهةةحة اجا ،يةةة أك ةةر مةة  اليةةرهاص ئأ   -
اجهةةةةةحة اجا ،يةةةةةة ج،مرةةةةة ةري  اجا ،ةةةةةدي  أفضةةةةة  مةةةةة  أئج،ةةةةةا اجعةةةةة قي  فةةةةةي منةةةةة األ 
االسةةت ع  ص ئأرةاةةت اجسةةعب فةةي  جةةا إجةةل اجضةةطئا اجتةةي يتاةةرا جرةة  اجمرةة ةري  

   إق مترا اجةديدةوفي أم ك

 عدا ئةئد ن  ا تأمي  هحي جرؤالظ اجمر ةري  يؤ ر س،ع ر ع،ل هحتراو -

ال يرةةةتا اجمرةةة ةرئ  ك يةةةر ع   ةةة ر اجسةةة،عية ج،رةةةةرة ع،ةةةل هةةةحترا م  رنةةةةر عه  رهةةة   -
 (وChalermpol, et al., 2014, pp. 11-14االقته دية  
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فحسةب عة  يمتةد أيضة ر ئال ي تهر اجتأ ير اجهحي ج،رةرة ع،ل اجمر ةري  أن سةرا 
إجةةل اجتةةأ ير ع،ةةل هةةحة ا عنةة ظص ف ةةي ت يالنةةد أيضةة رص أةريةةت دراسةةة عةة  تةةأ ير اجرةةةرة 
ع،ل هحة ا عنة ظ اليةر اجمرة ةري  مةخ آعة ،راص ئقةد ئةةدت اجدراسةة أ  ا ا ة   اجة ي  
هةة ةر أحةةد أعةةئيرا أك ةةر عرضةةة جإلهةة عة عةة  مراا ع جم  رنةةة مةةخ ا ا ةة   ا ةةةري ص 

اةةرا جإلهةة عة عةة  مراا عةةي  ا ا ةة   اجةة ي  هةة ةر كةةال أعةةئيرا عةةنرا  عينمةة  ي ةة  اجت
ئ جا عسعب عن ية ا ةداد عراص ئتت أل نتة ،ج هة   اجدراسةة مةخ دراسة ت م ة عرة أةريةت 

 (وRamesh, et al., 2012, pp. 33-36في اجهي  ئفي نيرئعي في كيني   
 

حية ج،مرةة ةري  ة هةةةر ئقةةد تةةؤ ر اجرةةةرة تةةأ يرار إية عيةة ر ع،ةةل مسةةتئح اجرع يةةة اجهةة
اجمر ةري  م  اجريذ إجل اجمد  اجكعرحص حيث تتئفر اجرع ية اجهحية فةي اجمست ة ي ت 
اجحكئميةةة ئاجة هةةة ئكةة جا اجايةة دات اجة هةةة فةةي اجمةةد  اجكعةةرحص ئجكةة  ال يئةةةد مةة  
اجعي ن ت اإلحه ،ية م  يك ي جدراسة ه ا اجتأ ير عادص إال أ  نتة ،ج اجدراسةة اجميدانيةة قةد 

% مةةة  اجمرةةة ةري  اجةةة ي  يتارضةةةئ  جإلهةةة عة ةةةةال  اجامةةة  ي ضةةة،ئ  50رت أ  أ رةةة
 اجاالج عمن األ االست ع  و

 
ئقةةد أ رةةرت اجدراسةةة اجميدانيةةة أ  نحةةئ  ، ةةي اجمرةة ةري  ال ي ةةم،را ن ةة ا اجتةةأمي  

% مةةةنرا عتةةةأمي  هةةةحي مةةة  قعةةة  اجرةةةةرةص إضةةة فة إجةةةل 6و91اجهةةةحيص عينمةةة  يتمتةةةخ 
ي  عاد اجرةرةو ئت ير اجنت ،ج إجل  رئذ اجام  اجسةي،ة % قد است  دئا عر ا اجتأم1و94

اجتةةةي يامةةة  عرةةة  اجمرةةة ةرئ ص حيةةةث ال يسةةةت يد أك ةةةر اجمرةةة ةرئ  عرضةةةة ج،ةاةةةر عةةةأب 
% م  اجا م،ي  ع جعن ظ ئاجت ييد عن ة ا اجتةأمي  اجهةحيص 43تأمي  هحيص إ  ال يتمتخ 

أال،ةةةةب % مةةةة  اجاةةةة م،ي  ع جهةةةةن عة ئ 12% مةةةة  عمةةةة   اجمرةةةة  اجا ديةةةةة ئ42ئكةةةة جا 
% مة  هةؤالظ اجمرة ةري  جإلهة عة 60اجا م،ي  ع جةدم ت ئا سئاألو كم  يتارا نحئ 

أ نةة ظ اجامةة ص ئممةة  ي يةةد ا مةةر سةةئظار أ  هةة   اجنسةةعة ت يةةد عةةي  مةة  جةةيس جةةديرا تةةأمي  
% مةة  هةةؤالظ ال يةةتا تائيضةةرا عةة  اإلهةة عة مةة  42%ص كمةة  أ  62هةةحي جحةةئاجي 

 قع  أهح ب اجام و 
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% مة  اجمرة ةري  قعة  4و6يا نئ  م  أمةراا م منةة مة   ئقد ارت ات نسعة م 
% عاد اجرةرةص في حي  جا يتارا أب مة  اجمهة عي  عرة   ا مةراا 2و2اجرةرة إجل 

ج، ةة  ظ عاةةد اجرةةةرةص ئقةةد تنئعةةت ا مةةراا اجم منةةة اجتةةي يتاةةرا جرةة  اجمرةة ةرئ  عاةةد 
ل أ  هنةةة ا اجرةةةرةص ئجةةا ت رةةةر  يةة دة كعيةةةرة  حةةد ا مةةةراا عةة  اليةةةر   ممةة  ي ةةةير إجةة

 قد أدت جإله عة عر   ا مرااو -ةالذ اجرةرة  -عئام  أةرح 
 
 : الظروف المعيشية والعممية (7

ياد اجت احا في اجمسةك  ئاإلق مةة مةخ أ ةة ة آةةري ص ال يهة  عيةنرا أب عالقةة 
قراعةةة فةةي ك يةةر مةة  ا حيةة  ص مةة  أةاةةر آ ةة ر اجرةةةرةص حيةةث يةةؤدب  جةةا إجةةل انت ةة ر 

،ئكية ئاالةتم عيةص عي  هؤالظ اجمر ةري و ئت ير نتة ،ج اجدراسةة ا مراا اجهحية ئاجس
% مةة  ةم،ةةة اجمرةة ةري  2و40اجميدانيةةة إجةةل أ  نسةةعة اإلق مةةة مةةخ آةةةري  تهةة  إجةةل 

 الير اجمهاحعي   سرهاو
 

فةرد عمتئسةا  20ئتترائح أعداد اجم تركي  في سك  ئاحةد عةي  فةردي  إجةل حةئاجي 
ما مر  عادا مالظمتر  جماي ةة اإلنسة  ص حيةث  أفراد ياي ئ  في مس ك  يتسا 2نحئ 

الرفةةص ممة   1و6ئيع،غ متئسا عدد اجطرذ نحةئ  6ا 32يع،غ متئسا مس حتر  أق  م  
 ي يد م  درةة ت احا اجم يمي  عر ص ئم  ينتج ع   جا م  مة ارو

 
ئتاةةد اإلق مةةة فةةي اجمنةة األ اجا ةةئا،ية مةة  أةاةةر آ ةة ر اجرةةةرةص ف ةةد تمةةت اإل ةة رة 

مر ةرار ئاحدار ع،ل ا ق  م  ك  ةمسة مر ةري  م  اجمح ف ةة إجةل اج ة هرة س ع  رص أ  
اجكعرح يسك  في إحةدح اجمنة األ اجا ةئا،يةص كمة  أ  عةددار كعيةرار مة  هةؤالظ اجمرة ةري  
يام،ةةةئ  عمةةةة الت ةاةةةرة عي،يةةة رص م ةةة  اجامةةة  فةةةي ةمةةةخ اج م مةةةةص ة هةةةةر ا ا ةةة   فةةةي 

رئذ اجماي ةةية ئاجام،يةةة تةةؤ ر سةة،ع ر منا تةةي أعةةئ ح ةةيى ئمن ةةأة ن هةةرو كةة  هةة   اج ةة
 ع،ل هحة اإلنس   ئع،ل اجعي،ة اجمحياة ع  في من األ االست ع  و
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 : الضغط عمى المرافق (3
ال يتئقذ ا  ر اجعي،ةي ج،رةةرة عنةد حةد اجتةأ ير ع،ةل هةحة اجمرة ةري  ئأسةرها أئ 

ص عة  يمتةد ن أة ئاتس   اجمن األ اجا ئا،ية ئم ج  م  آ  ر عي،ية ع،ةل اجمنة األ اجمحياةة
ه ا ا  ةر أيضة ر إجةل  ةعكة اجمرافةأل اجتةي هةممت فةي ا سة س جةدمةة حةةا ماةي  مة  
اجسةةةةك  ص حيةةةةث أدح اجحةةةةةا اجمت ايةةةةد جسةةةةك   منةةةة األ االسةةةةت ع  ص نتيةةةةةة ج،رةةةةةرةص إجةةةةل 
اجضةةطا ع،ةةل هةة   اج ةةعك ت ئضةةاذ قةةدرتر  ع،ةةل ةدمةةة ةميةةخ سةةك   هةة   اجمنةة األ 

 ةةر عئضةةئح فةةي ضةةاذ  ةةعكة اجميةة   ئجةةيس اجمرةة ةري  مةةنرا فحسةةبو ئي رةةر هةة ا ا 
 ئاجهرذ اجهحي في اج  هرة اجكعرحص رالا مح ئالت اجتائير اجمستمر جر و

 
**** 

 
فةةي ف،ةة ت اجسةة  تةةأ ير اجرةةةرة فةةي انة ةة ا نسةةعة اجنةةئ  اتضاام ماان هااذا الدراسااة 

( ع م ر سئاظ في حضر أئ ريةذ اجمح ف ةةص كمة  أ  ج،رةةرة 20-60اجمارضة ج،رةرة  
كيةةةب اجامةةةرب ج،سةةةك   حيةةةث تسةةة ها فةةةي انة ةةة ا حةةةةا اجسةةةك   فةةةي تأ يرهةةة  ع،ةةةل اجتر 

اج ، ت اجامرية اجئسال في اجمح ف ة ئ ي دة حةمرة  فةي منة األ االسةت ع    ممة  يةؤ ر 
ع،ةةل إعةة دة تئ يةةةخ اجتركيةةب اجامةةرب ئاجعنيةةةة ا س سةةية ئحةةةا اج ةةةئح اجا م،ةةة ئماةةةدالت 

تةةأ يرار سةة،عي ر ع،ةةل اجةهةةئعة  اإلع جةةة عمنةة األ اإلرسةة   ئاالسةةت ع  ص ئقةةد تعةةي  أ  ج،رةةةرة
في اجمن األ اجمرس،ةو كمة  ت،اةب اجرةةرة دئرار سة،عي ر فةي ة ةا نسةعة حة م،ي اج ةر دات 

 عئةٍ  ع ا في اجمح ف ةو
 

كمةةة  تعينةةةت مسةةة همة اجرةةةةرة مةةة  حضةةةر اجمح ف ةةةة فةةةي انة ةةة ا نسةةةعة سةةةك   
اجحضةةةر  قةةة  مةةةة  رعةةةخ سةةةك   اجمح ف ةةةةةص كمةةة  أدت اجرةةةةرة إجةةةةل  يةةة دة عةةةدد سةةةةك   

ئيمتةد هة ا اجتةأ ير  –ة هة اج ة هرة اجكعةرح  –جمن األ اجا ئا،ية في من األ االست ع   ا
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إجةةل اجتئسةةخ اجامرانةةي ع،ةةل اجريةةذ اجمةةة ئرو كمةة  أدت اجرةةةرة إجةةل تحسةة  فةةي دةةةئ  
 اجمر ةري  ئ رئفرا اجماي ية ئارت    نسعة اقتن ،را جألةر ة اجمامرةو

 
تطيةر أدئار اج ئةةة ئ ية دة أعع ،رة  فةي كم  تعي  أ  م  ا   ر االةتم عية ج،رةرة 

ا سةةر اليةةر اجمراف ةةةص ئع جنسةةعة جألسةةر اجمراف ةةة ف ةةد أدت إجةةل هةةائعة ترعيةةة ا عنةة ظ فةةي 
اجمةتمخ اجةديدص كم  س همت اجرةرة في تئفر فرة عم  ج، ئةة ئا عن ظ فةي منة األ 

ا دراسة تأ ير االست ع  و عينم  ال ي ا  م  اجهاب دراسة اجتأ ير اجسي سي ج،رةرة ئك ج
اجرةةةرة ع،ةةةل هةةحة اجمرةةة ةري ص حيةةث يسةةةت، ا  جةةا إةةةةراظ اسةةتعي   ت هةةةي،ي جتئضةةةير 

 اجةئانب اجمةت، ة جر ا اجتأ يرص ئاجئقئذ ع،ل اجح  ،أل ئراظ ه او
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