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 مقدمة
 

شهههههههههههههه، علههههههههههههههكاتعتنقانمسعمرةعمنعتنامتسعىنكارع فعبعملهههههههههههههه من عمتعمكاتع نةع  ن ع ق نعم  ر ع
تنىضانترعتنم قاقبةسعكافرعهفاكعممريارعتف عالعلكافيةسعمرةعفىوعمل منسعلوتًءعطوميةعأوعقلنيةسعلاهمرع

 شههه   ع ركعتنىضهههانترعرتنىضهههان عتننمافيةسعتنا فيعيةسعتنانموفيةعون نها اعمتع ركعتنقمريارعماعكاتعب ن ع يع
تل كشافعمفاطقعج    عأوعب ن عناوعمفاطقع ا نعبانموتن عتنط يقيةعوتنطاقويةسعأوعب ن عجربع  عمامرةع

كافرعتنىنكارعتنلههكافيةعلهه باع يعع لههاهمع يعتن فاءعوتن شهه   عون نهاعمتعتلممالاعو يعتنق   عمتعتنىضههانترس
لهههههههههههعورع ركعتنىضهههههههههههانترعأوع    نع يعتنطبعةعتنىاكمةسعوهوعماعشهههههههههههكبعمف عتنع مع ،   تسعبشهههههههههههكبعأوعب  نسع
نرجمامارعتنبشهههنيةعتنعا.مةاعن نكسع حتعىنكارعتن فعبعتنبشهههنيةسعبم  ر عأفماط،اعوبم  ر عتفقاكالههها ،اسعوتن يع

نقصنسعنكف،اعموجو  ع وجو عتنجفسعتنبشنيعوتف نتطهع يع جمقارعأصبىرع قنفعبان،جن سعنيلرعون   عه تعت
علكافيةعم با فةا

 اللعتنقصههههونعتنلههههابعةسعكافرعتن،جن ع  معمتعمفطعةعج نت يةع نةعأ نكعبشههههكبعأكالنعلهههه،ونةاعي الى ع
أتعتنىضههههههههانترعتنع يمةعنمع قنفعى و تعج نت يةعالا  ةسعى فعنمع قنفعى و هاعتلهههههههه عنتنتعطويالاعوق عشهههههههه، رع

 ت ترعوتفكماشهههههههههههارعج نت يةعمرةعم  ر عمنتىبع شهههههههههههكبعو طونهاعتنمقنو ةع اني ياسع متعيى ةعبصهههههههههههاةعتم 
تنموتطتع يعىضهههههههههان عماعق عيكوتبيصهههههههههبحعأجف ياعبانفلهههههههههبةعنىضهههههههههان عأ نكعمرةعتنننمعمتعأفهعنمعي  نعمكاتع

تع هن عتن م  عوتالفكماشعن اع–فلههه ياعع– قام هبتلههه عنتنلعتنج نت ياعنكتعمنىرةعماعبق عولههه اانياعجاءرعن ضههه عى  
لهه  بابعتلهه عنتنعفلهه يعمرةعتنم كعتنطويباعومتعهفاعأصههبىرع تنج نت يعه لسعى فعأ رع نةع نلههيمعتنى و عوتت
ىنكارعتن،جن ع وتجهعتنق   عمتعتنىوتجاسعلههههههههههههههوتًءعتنىوتجاعتنما يةعم مالرةع يعتنى و عأوعتنىوتجاعتن ف يميةع

عن ف يمع  ولعتلجافبع نةعأقانيم،اعتنليا يةام المرةع يعتإلجنتءترعتنم  فا عمتعق بعكبع ونةع

المعجاءرعتنقونمةعبانق   عمتعتن    نترعمرةعم  ر عتنملهههههههههههههه ويارسع قرةعتنننمعمتع نلههههههههههههههيمعتنى و ع
تنوطفيةعنر ولع العأففاعأصهههبىفاعفقيشع يعمانمعصههه  نع  صهههبعوين بلع يهعتنكبعبانكباعكماعأصهههبىرعتنعضهههاياع

ىريعأتع كوتع  تميا هع ونيةع  ىاواعى و عتن ونةسع ق معتاللهههههههههههه عنتنعج عم نتبطةعومقع  سعى فعيمكتعنى فعم
تنمىريع يع ونةعمف جةعنرفالعمالالع كوتع  تميا ،اعمانميةعو يعمجاالرعم  راةسعكان ااععألهههههههههههقانعتن  نولع يع
تنلههههوععتنقانميةسعمماع إ يع نةعتف قاشعتق صهههها يارعتن ولعتنمصهههه ن عأوع  هونعتق صهههها يارعتن ولعتنملهههه ون  ع
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ن يع ق م عمرةعه لعتنما  اعوك نكعبانفلبةعنر،جن سع الش اصعأصبىوتع ،اجنوتعمتع ولعتنمص نع نةع ولعت
تاللههه عبالعتن يعأصهههبىرع ج عفالههه،اع  ىمبعم .اعك  ًنتعجنتءعماعيى فع يع ولعتنمصههه نسعوهك تاع ضهههالعمرةع

 ع يع ات  عى  عولهههنمةعفشهههنع نكسعلهههاهمعتن طونعتن كفونوجيعوولههها.بعتإلمالمعوتال صهههالعوتنموتصهههالرعتنى   
تنمقرومارعوفعر،اعومشهههانك ،اسع اصهههةعتنمقرومارعتنم قرعةعبانماتياعتن يع ا نع ،اعم  ر عتن ولعوتلقانيمعوتن يع
 ىااعتن،جن ع ن ،اسعكماعأ رعه لعتنولههها.بع نةع لههه، بعممريارع فعبعتلشههه اصعوتن وتصهههبع  ف،معم نعم  ر ع

عأفىاءعتنقانما

ترعوتن طونترسعتن يعجاءرع ،اعتنقونمةعمرةعملهههههههههههههه وكعتنعضههههههههههههههاياعوتن ،   ترعوق عأ رعم  ر عتن   نع
وتن ى يارعلههههههههههههههوتءعتنمىريةعأوعتنقانميةسعبانمج م عتن ونيع نةعتنلههههههههههههههقيعن طوينعق ن هعمرةعتن ك  عم عه لع
تن    نتراع بق عأتعكافرعتن ونةعهيعتناامبعتنوى  سعشههههههههههه، رعتنلهههههههههههاىةعتن ونيةعميال ع وتمبعج  عن نعتن ونةسع

انمف مارعتنىكوميةعوتنمف مارعن نعتنىكوميةسعوب، تعأصهههههههبىرعتنلهههههههاىةعتن ونيةع شههههههه، عىنكيةع  تعم  ر عك
ه لعتناوتمباعونمعيق عتنعنتنعتنلهههيالهههيعىكنتع علعمرةعتن ولبتنىكومارسع بعأصهههبىفاعفشههه، عفمطاعج   تعإل تن ع

ط،اع العمتع اللع ن  بارعتنعضهههههاياسعو صهههههوصهههههاعقضهههههيةعتن،جن عتن يعالع لههههه طي ع ونةعمفان  ع  تن ،اعأوعضهههههب
 شهههههههههههههههانكيةع  تعم  ر عتن ولعوتناوتمبعتنمقفيةع ح تن ع اهن عتن،جن سعو نكعبلهههههههههههههه بع قع عه لعتل  ن عو با تع
ملهههههههههههه با ،اعو وت ق،اعو قع عتفقكالهههههههههههها ،اعو بقا ،ااعوق عأ كعتال  الفعوتن با تع يعملهههههههههههه بارعتن،جن عو وت ق،اع

اجنيتعرومتعالمعأفمارعتن،جن عن نعتنشههنمية سعكانم،اجنيتعتنشههنم  تسعومىاات ،اع نةع نواعتنق   عمتعأفوتععتنم،
عتنم،اجنيتعن نعتنشنم  تسعتنم،اجنيتعتالق صا   تسعطان يعتنرجوءسعتنفااى تسعتنم،ّجنيتسعون نهااع

ن نكسع حتعه لعتن نتلههههههةعالع ع صههههههنع علعمرةعفملعمق تعمتعأفمارعتن،جن سعنكف،اع لههههههقةع نةع نتلههههههةع
 شههههمبع .ارعتنم،اجنيتعبعفوتم،اسعكماع شههههمبعتنفشههههاطارعوتةنيارعتنم بقةع يع  تن عتن،جن عتن،جن عبصههههاةعمامةع

متعق بعتناوتمبعموضههههوععتنبىفاعو ق م عتن نتلههههةعمرةع ىصعأ وتنع امر يتعألههههالهههه  تسعهماعتإل ىا عتلونوبيع
طعةعتنم وللاعى فع  م  عوتنمف مةعتن ونيةعنر،جن سعو نكعنكوف،ماعتناامر يتعتلكالنع عال نتعوأهميةسع اصةع يعمف

كبعمف،ماع   ن عك  ن ع يع  تن عمر عتن،جن عبكبع انما ،اعومرةعم  ر عمنتىبعفشارعو كويتعكبعمتعتناامر تع
ر نج عك نكعم ننعت  يانعتال ىا عتلونوبيعوتنمف مةعتن ونيةعنر،جن ع نةعتالن اتمعبماع معتق نتىهعمتعق بعتنرجفةع

ع مع يع طانلع فجااعه لعتلطنوىة اععتنقرميةعنمشنوععتن ك ونتلعتن ي
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 ابقةعنف امعع2016ب  عتنف نعمتعتال ىا عتلونوبيسعأصهههههههههبىرعتنمف مةعتن ونيةعنر،جن عمف علهههههههههفةع
تلممعتنم ى  سعوهوعماع   قفاع نةعتق نتحعى عامفيعنر نتلههههههههههههههةاعولتعمجالعتن،جن عيق  نعفشههههههههههههههطاعوى وياعون نع

الههههههههههارعوتةنيارعتنم بقةعإل تن عه لعتن اهن  عن نكع حتع ى   عالا رسعماع  ن بعمريهع ج   عملهههههههههه منع يعتنلههههههههههي
تإلطانعتنامفيعيقفيعأتعتنفشههههههاطارسعلههههههوتًءعمرةعملهههههه وكع اهن عتن،جن عأوعمرةعملهههههه وكعن و عأ قالعتال ىا ع

سع ع ع انجعتنفطاععتنامفيعن، لعتن نتلهههههةسعكماعلههههه  ضهههههحعالىعاع يعه لع2016تلونوبيعوتنمف مةعتن ونيةعبق ع
عتنمع مةا

عة الموضوعهميأ

موضهههههوععى ويعو  فاميكيعومقع سععموضهههههوععتن،جن  كمتعأهميةعموضهههههوععه لعتن نتلهههههةع يعماع ريعأتع
تنقانميععي تنكتعتن طونترعتنجانيةعمرةعتنملههه وع يعملههه ،بعه لعتنمع مةسععتسعكماع   تج   عانيسعموضهههومع ،و
متعج،ةعأ نكسعكاتع ت.ماعمتعشهههههعفهعتناوتمبعتنم   رةعوتن شهههههابكع يعأ وتنع ق  ع ات  عتنوععمتعج،ةسعقريميوعتإل

سعتنمف مارعتنىكوميةعون نعتنىكوميةعطوتقمتنلههيالهه  تعوععأجف ترعمرةعنأستن،جن ععملههعنة نةعوضهه ععأتع إ ي
ن نكسع فب عأهميةعه لعتن نتلههةعمتعملههام ،اع نةع  نتاععاو ترعتنطاب عتإلفلههافيتنجمقيارعتنىعوقيةعع ضههالعمرة

لهههههههارعوتةنيارعوتن ن  بارعتنمف ،جةعمتعق بعتن ولعتنمف نطةع يعتنمف مارعتن ونيةسعوتنبىفعتن وج،ارعوتنلهههههههيا
 يعتاللههه جابارعمبعملههه وكعأفشهههطةعتنمف مارعتن ونيةعوتن يعهيعبصههه  عتنبىفع  ،اعرتنمف مةعتن ونيةعنر،جن ع

عومإللارعتال ىا عتلونوبي ا

 ع يمع يععةتلكا يميه لعتن نتلةعمتع ل،ام،اعمتعتنفاىيةع فب عأهميةعموضوعع ضا ةع نةعماعل قسع
 ضالععتنىوكمةعتنقانميةسوعقانميةعرتنقامة عتنليالارعوتنعسكانقونمةعى  الةمااهيمع نةععمعانبةعنرموضوععتل فاً ت

مرةع ع يمعمعانبةعم نع  صصيةع لقةعنر ون  ع  تعم  عىعولع نميةع يعتنقالقارعتن ونيةسعك نتلارعتنىوكمةع
الىعاع يعه لعتنمع مةسععسعوكماعل  ضح ضا ةع نةع نكعاقانميةسعتن نتلارعتلمفيةسعتن نتلارعتإلقريميةعوأ نكعتن

سعش   عتن قع عكريعفلقمتعمى و عوض قع فاولعقضيةعتن،جن عكجاءعتنلا.  عع حتعقطاماعوتلقاعمتعتل  يار
لياليةسعوك نكعمتعمل ويارعتن ىر بعتن يع شمبعوتالج ماميةعوتنتلمفيةعوتنملا.بعوتلبقا ععوتن نتبلسعمتعتنعضايا

وهيع جو عبىاليةع لقةعه لعتن نتلةعتال ااقيارعتن ونيةسعنر ولع قريميابمانمياعتن ن  بارعوعتنقامةععارتنليالمىرًياع
عا نةعل ها
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عإشكالية البحث

المؤساااساااا ية إلى أي مدى سااااهمل الة ية  لههههقةعه لعتن نتلههههةع نةعتإلجابةعمرةعتإلشههههكانيةعتن انية ع
واألداء الوظيفي للم ظمة الدولية للهجرة و اال حاد األوروبي في إحداث فروقال في سااااااااياسااااااااا ها وف الية 

 دورها إزاء ظاهرة الهجرة في م طقة الم وسط.؟

عاألسئلة الفرعية

عمجمومةعتن لاإالرعتنانميةعتن انية   انععمتعتإلشكانيةعتنلابعةع

  اهن عتن،جن ع؟تن يعيمكتعمتع النهع ،معطانعتنمااهيميعهوعتإلعما -

عمرةع اهن عتن،جن ع؟ع ركعتلهميةعسعوك  ع إالن كمتعأهميةعمفطعةعتنم وللعما ي -

  فميةع؟عأوعمامب ععاأمفي ععتهبع ق  نعتن،جن ع ،   ًع -

 ؟عتنىوكمةعتنقانميةعن اهن عتن،جن ععمرةعما تع ن كا -

عتن ونيةعإل تن عتن،جن ع؟عتناوتمبتن يع قمبعو ع،اععتنمعانبارهيعأهمععما -

 يعمقانج ،اعوتنمف مةعتن ونيةعنر،جن ععكبعمتعتال ىا عتلونوبيهيعتةنيارعتنم بقةعمتعق بععما -
 نعضيةعتن،جن ع؟عع

ع ى  لعط يقةعتن،جن ع؟عو ق  عتناوتمبع يعمل ويارعتنىوكمةوتن با تع  الفعهبعتال -

عالبحثفرضيال 

 لههقةععسسعونإلىاطةعبى اليارعتن نتلههةتنانميةعتنلههابعةعتن لههاإالر شههكانيةعتن نتلههةعومجمبعنإلجابةعمرةع
عتنانضيارعتن انية ه لعتن نتلةع نةعت  بانعجمرةع

ع الفرضية األولى

تن فوععوتن ق  ع يعأفمارع اهن عتن،جن عوملههههههههه با ،اعياناعلهههههههههيالهههههههههارعوأ وتنعم  راةعنراامر تعتنمقف  تع
 ب اهن عتن،جن ع يعمفطعةعتنم وللا
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ع يةالثا  الفرضية

عتنليالارع ع ي عت  الفعو با ت عمفه ع ف ج عنراامر ت عتنمإللا ية عتن فة ع يعط يقة تال  الفعوتن با ت
عوتةنيارعتنمق م  عإل تن عتن،جن ع يعمفطعةعتنم وللا

ع الفرضية الثالثة

عتن ونيةعات رعمق الرعفجاحعتنضبلعتن ونيعنعضيةعتن،جن اعاوتمبكرماعات رعمل ويارعتن فل قع  تعتن

ع راب ةال الفرضية

 ق صههههههها يع يع  تن عتن،جن ع كوتعف ا.جهعأكالنع  جا يةع–تن ىولعمتعتنبق عتلمفيع نةعتنبق عتنلهههههههولههههههه و
عمرةع  تن عتن،جن ع يعمفطعةعتنم وللا

 للبحث ال طاق الزم ي والجغرافي

  يالزم طاق ال

عتنشنوعع يعتنبىفسق بععتالم فاءع ،ايق  نع ى   عتنا ن عتنامفيةعمتع  تعتنقفاصنعتللاليةعتن يع جبع
عتن نتلةعع–عو نكعنم ابقةع طونع اهن عتن،جن  ىصنعفشاطارععامفًياسع ضالعمرةعوىصنهاع–موضوععه ل

متع الن،اع ى   عيمكتعهفاكعتنق   عمتعتنمىطارعتن اني يةعتن يععتنمف مةعتن ونيةعنر،جن اع تتال ىا عتلونبيعوك
ن نعأتعه لعتن نتلةع  ى  عفطاق،اعتنامفيعبانا ن عتنمم   ععسربىفع يع اهن عتن،جن ع يعتنم وللتنامفيعنعفطاعتن

ك  تيةعنرا ن عتنامفيةعن، لعتن نتلةعنل   تعع1990سعو نكعنق  عتم بانتر ع مع ى   علفةع2016وعع1990  تع
بق ماعكافرع ىمبعع1989ألال تسعتنل بعتلولعهوعأتعتنمف مةعتن ونيةعنر،جن عأ  رعه لعتن لميةع يعلفةع

تنرجفةعبق ع نكع مع    نلعتنةععأونوباعمتعتنم،اجنيتعنىنكةعتنمإق ةعتن ونيةعتنىكوميةعتنرجفةنكعرملميارعأ 
سعوب وقي ع1993  عأماعتنل بعتنالافيع   قرقعباإل ىا عتلونوبياع ايعلفةعتنىكوميةعتن ونيةعنر،جن عتلونوبية

عتنمش نكةعن وع عتنليالةعتن انجيةعوتلمفية ع وى   ع م عمال ني رس ع ى   علفةعمقاه   عأما عتلونوبيا لعتإل ىا 
  نج ع نةعكوتعأتعتنمف مةعتن ونيةعنر،جن عأصبىرع ابقةعنمف مةعتلممعتنم ى  عوجاًءتعمتعف ام،اعع2016

رأصبىرعج،اًاتع ابًقاعنمف مةعتلممعتنم ى   سعومتعالمع حتع ونهاعكمإللةعمل عرةعقا.مةع  ت ،اعيكوتعق عتف ،ةع
عبىرولعه لعتنلفةا
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 جغرافيلا  طاقال

  تعع نسع يهع اهن عتن،جن عوتن   عارعتنبشههنيةعما عكفطاععج نت يمفطعةعتنم ولههلععة نتلههتنع ق م عه ل
م بانترعمتع  ف،اعتن  صصعتع نكعنق  عوعتنشمانيةعأوعتنجفوبيةعأوعتنشنقيةسععلوتءًععستنم ولل قريمععأجاتءم  ر ع

رجامقةععنم  نعتلمتع يعتنم ولههههههههههههههلعءعتنباىفف ماوك نكعتع فجااعه تعتنبىفسع مع يع طانلتلكا يميعتن يع
 نتلهههههةعفشهههههارعتال ىا عتلونبيعتنم قرقععسع حتمتعج،ةعأ نكععاتن يعيقفةعبمقانجةعتنعضهههههاياعتنم ولهههههطيةعبا فة 

عابق فهعل رامع ى   عه تعتنفطاععتنج نت ييبعضيةعتن،جن ع

ع

 والمقاربال ال ظرية م اهج الدراسة

ن قع عبل بعتو نكععوتنمعانبارعتنف نيةسعتنمفاهجعتنبىاليةمتععة فوممجمومةعممرةععة نتل ق م عه لعتن
ع ع  لمعبهع اهن عتن،جن اعه لعتنمفاهجعوتنمعانبارعهيتن يعتنم ات  ع

ع:حالةالم هج دراسة 

ه تعتنمف،جع يعتنبىوفعتن يع ق م عمرةع نتلةعىاالرع اصةعكفمو جعنر نتلةعكماعهوعتنىالعي ل قمبع
 ون   تعن،ماع ونععمإلل  تنر،جن عكتن ونيةعهماعتال ىا عتلونبيعوتنمف مةععسن  تىاع فاقشتن يععبىفه تعتن يع

عتن،جن ا يعملعنةع  تن ع اصع

 :الم هج المقارن 

 عىوكمةعتن،جن تن نتلةسعتن يعجاءعبصي ةع"مفوتتع   وع و   عه تعتنمف،جع   ،ياعمتع اللعقنتء ع
ى فعأتعتنبىفع يعأفمارع  تن ع اهن عتن،جن ع يعاع"تنقانميةعنر،جن تنمف مةععانفةع  تعتال ىا عتلونبيعوع نتلةعم

تنم وللعمتعق بعتنمإللارعتن ونيةعتنمقفيةسعكاال ىا عتلونوبيعوتنمف مةعتن ونيةعنر،جن عتنر  تع  فاون،ماعه لع
عتن نتلةسعيع ضيعتنمعانفةع  ف،اعمتعأجبعتن نوجعبال ف اجارع قيعةعىولع شكانيةعتنبىفا

ع

ع
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عالمقاربة الليةيرالية المؤسسا ية: 

 نكاعتنمعانبةعتنر  نتنيةعمرةعالالالةعم   نترعألاليةع ا  عتنبىفع يعموضوععه لعتن نتلة عتنم   نعتلولع
هوعتنقامبعتالق صا يسعوهوعم،مع يع ىر بعو ،مع اهن عتن،جن ع اصةعمف ماع  قرقعتلمنعبقوتمبعتن   عوتنج بع

متع ونةع نةعأ نك عتنم   نعتنالافيعهوع ونعتنمإللارعتن ونيةعكاامبعن نع ون يععتن يع ىنكعتن   عارعتنبشنية
 يعتنقالقارعتن ونيةسعوهوعأيضاعم،مع يعتنبىفع يع ونعكبعمتعتال ىا عتلونوبيعوتنمف مةعتن ونيةعنر،جن ع يع

عك نكعم،ماع يع ،مع عتن يعtransnationalism  تن عملعنةعتن،جن  عأماعتنم   نعتنالانفع ،وعتنق نقوميةعر ي ق  ُّ
ع  فاميكيارعتن،جن ع يع قريمعتنم وللعوك تع ن  بارع  تن ،اعوضبط،اعبان قاوتع  تعتن ولعوتناوتمبعن نعتن ون يةا

عالمقاربة الة ائية:

 نكاعتنمعانبةعتن فا.يةعنملعنةعتن،جن سعبشكبعمامعو يعمفطعةعتنم وللعمرةعفىوع اصسعمرةعم   نع
تنعيمعوتنالعا ةسعوهيعموتمبعألاليةع يعتإلل،امارعتن فا.يةع   ال نعو ،معتن وتهنعتالج ماميةعتنمقا  نعوتن،ويارعوع

بشكبعماماعن نكسع حتعتن،جن سعموضوععتنبىفع يعه لعتن نتلةسع ق ع اهن ع ج ماميةعبان نجةعتلونةسعنانباعماع
تناوتمبعتالج ماميةسعمتعمف ونعع  معتن  تولعبشعف،اعمتعق بع وت.نعصف عتنعنتنعوتن وت.نعتالمالميةسعوم  ر 

تن قان ع  تع"تلفا"عو"تة ن"عر"فىت"عو"هم" سعو نكع  و   ع طابعتن،ويةعتنوطفيةبتنعوميةبتنجماما يةعب ن ع
ىما  ،اعمتع   عارعتنم،اجنيتاع بعةعه لعتنمعانبةعم،مةع يع ،معتنكيايةعتن يع  معتن قاطيع ،اعم عملعنةع اهن ع

عملع ع وصا،ا علوتء عر شكبعتن،جن س عأمفية عملعنة ع وصا،ا عأو عتق صا يا س ع ،   تب ى يا عر شكب عتق صا ية نة
ع ،   تب ى ياعأمفيا سعأوعملعنةعهويا يةعر شكبع ،   تب ى ياعهويا ياعوالعا يا ا

 المقاربة الشبكية:

 ،اعو  تميا ،اع ق  نعتن،جن عمتعتن ،   ترعوتن ى يارعتلمفيةعتنج    ع ترعتنط يقةعتنقا ن عنرى و سعبمقفةعأتعألبا
الع قفيع ونةعوتى  عأوع امالعوتى تع علسعومتعالمع حتعتنىرولعوتالل جابارعتنمننوبةعالع ع صنعمرةع ونةعبق ف،اع

مرةعوعتنمقفيةعطنتفعتلأوع امبعبق فهسع بع جبعأتع  ضا نعج،و عومعانبارعمجمومةعم فومةعوم ق   عمتع
  عمعانبةعشبكيةعلوتًءعمرةعمل وكعضبلعتنكيايةعتن يعاعه لعتإلم بانرعكر،اع ل  ميع و تنمل ويارم  ر ع

ضبلعع  مع ،اعتنمعانبةعللبابع اهن عتن،جن عتن ونيةعرتنقا ن عنرى و عتن ونية عأوعمرةعمل وكع
عتالل جابارعتنمال.مةعنرى عمف،اا
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عالبحثخطة 

 هههههههاهن عتن،جهههههههن ع هههههههيعع''مفهههههههوتتع تلولعتناصهههههههباعيىمهههههههبع صهههههههولعالالالهههههههةعتن نتلهههههههةع نهههههههة فعلهههههههمعهههههههه لع
سعوهههههههوعيق  ههههههنعبمالابههههههةعتنر فههههههةعتلونههههههةع ههههههيعتنبىههههههفسعى ههههههفع'' عمهههههه  بعماههههههاهيميعوف ههههههنيعمفطعههههههةعتنم ولههههههل

يلههههقةع نهههههةع ىهههههصعم  رههههه عتنماههههاهيمعتللالهههههيةعتنم قرعهههههةعبان نتلهههههةسعوقههههه ع ههههمعتن نك هههههاعمرهههههةعأنبقهههههةعمىهههههاونع
 مهههههتع هههههاللعهههههه تعتنجهههههاءععان عصههههه بعتنما،ومههههها يعن هههههاهن عتن،جهههههن مااهيميهههههةعألالهههههية ع  قرهههههقعتنمىهههههونعتلولعب

فىهههههاولع عههههه يمعتن قنياهههههارعن هههههاهن عتن،جهههههن عبم  رههههه ع انما ،هههههاعومفاقشهههههةعم  رههههه عتللهههههبابعوتنمىاهههههاترعن،ههههه لع
تن ههههههاهن  عأمههههههاعتنمىههههههونعتنالههههههافيع يلههههههقةع نههههههةع  ههههههنتاع ههههههعال نعمفطعههههههةعتنم ولههههههلعبم  رهههههه عأبقا هههههههاعتنىضههههههانيةع

م   هههههنترعتنمهههههإالن ع هههههيعموجهههههارعتن،جهههههن عتن وتنج نت يهههههةعوتالق صههههها يةع هههههيع  فاميكيهههههةعتن،جهههههن سعوجهههههاءعمفوتفههههههع"
" عأمههههههاعتنمىههههههونعتنالانههههههفع يلههههههقةع نههههههةع لههههههريلعتنضههههههوءعمرههههههةع شههههههكانيةعن.يلههههههيةع ههههههيعع ههههههيعمفطعههههههةعتنم ولههههههل

تنفعهههههههاشعىهههههههولعملهههههههعنةعتن،جهههههههن سعوههههههههيعمهههههههاع  تعكافهههههههرعتن،جهههههههن ع ق  هههههههنع ،  هههههههً تعأمفًيهههههههاعبم  رههههههه عمضهههههههام فهع
 هههههههيعشهههههههع،اعتالق صههههههها ي ع اصهههههههةعوتفقكالههههههها هعأوعمهههههههاع  تعكهههههههاتعيمكهههههههتعتم بانههههههههاع نصهههههههةعنر فميهههههههةعر اصهههههههةع

" عوأ  هههههنتسع كمهههههتعتن،جهههههن ع ههههه تعج نيهههههةعتلمهههههتعوتن فميهههههةبانفلهههههبةعنرههههه ولعتنملههههه ع رةسعوقههههه عجهههههاءع ىهههههرعمفهههههوتتع"
أهميهههههههةعتنمىهههههههونعتننتبههههههه ع هههههههيع  هههههههنتاعتنمههههههه ت الرعتنعافوفيهههههههةع هههههههيعتنفعهههههههاشعىهههههههولعملهههههههعنةعتن،جهههههههن عمهههههههاع ههههههه تع

ع"اعنر،جن نعافوفيع يعتنمعانبةعتنبق عت تن شنيقارعتنمىريةعوتنموتال قعتن ونيةسعوجاءعبقفوتتع"

تنىوكمهههههةعتنقانميهههههةعن هههههاهن عتن،جهههههن  عمعانبهههههةع عليلهههههيةع ''عتنههههه يعيىمهههههبعمفهههههوتتسعتناصهههههبعتنالهههههافيأمهههههاع
''سع يق  هههههنعبمالابهههههةعتننك ههههها عتنالافيهههههةعنربىهههههفسع بقههههه عتإلطهههههانعتنماهههههاهيميعنر نتلهههههةسع ف عهههههبعتنبىهههههفع نهههههةعع ف ويهههههة

تن ونيههههةسعوي لهههه قن عمههههاعهههههوعقهههها.م عمههههتع فههههًةعليالههههيةع  ههههنتاعتنجافههههبعتنمإللهههها يعوتن ف يمههههيعمرههههةعتنلههههاىةع
و ف يميههههههةعوكهههههه تعم  رهههههه عتةنيههههههارعتنعا.مههههههةعنىوكمههههههةعمرهههههه عتن،جههههههن  عو ههههههمع علههههههيمعههههههه تعتناصههههههبع نههههههةعالههههههالفع

لهههه جابارعتناوتمههههبع ههههيعمجههههالعتنىوكمههههةعتنقانميههههةعكحطههههانعضههههبلعالمباىههههف عيىمههههبعتنمبىههههفعتلولعمفههههوتتع"
يههههةعمههههتعى ههههفعتنما،ههههومعوتن طههههونعوتللههههسعتناكنيههههةسع ضههههالع"اعوي فههههاولعههههه تعتنمبىههههفعتنىوكمههههةعتنقانمتن،جههههن 
تنىوكمههههههةعما،ههههههومع نههههههةعتنقههههههانميعتنىكههههههمعما،ههههههومعنههههههةعتن ىههههههولعمههههههتع تن ههههههيعأ رعوتنلههههههياقارعتللههههههبابعمرههههههةع

وتم ما ههههههههاعكمعانبهههههههةعج  ههههههه  عمهههههههتعق هههههههبعم  رههههههه عتناوتمهههههههبعتن ونيهههههههةعتنمقفيهههههههةع هههههههح تن عمرههههههه عتن،جهههههههن ععتنقانميهههههههة
ىههههههفعتنالههههههافيع  هههههه نسعتناهههههامر تعموضههههههوععتنبىههههههفعمههههههتعتنجافههههههبعوتنمراهههههارعتل ههههههنكعتنمن بطههههههةع ،ههههههااعأمهههههاعتنمب
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تن عليلههههيعوتن،يكرههههيعوتنههههو يايسعوجههههاءعههههه تعتنجههههاءعمههههتعتن نتلههههةعن  ههههناعم  رهههه عتن ااصهههه بع ههههيعههههه تعتنجافههههبع
كاوتمههههههبع مههههههانسع وًنتعمههههههإالًنتع هههههههيعتنفلههههههقعتنهههههه ونيسع ضهههههها ةع نهههههههةعتنمف مههههههارعتن ونيهههههههةع ضههههههالعمرههههههةع ههههههنواع

لاعأ  ههههههنتسعيلههههههقةعتنمبىههههههفعتنالانههههههفع نههههههةعىصههههههنعم  رهههههه ع قهههههها معتن اههههههوي عتنموكههههههبعن،ههههههاعمههههههتعق ههههههبعتنهههههه وع
تةنيهههههارعتنمق مههههه  عمههههههتعق هههههبعم  رههههه عتناوتمههههههبعتنم   رهههههةع ههههههيع  تن ع هههههاهن عتن،جهههههن سعوتن ههههههيعلههههه  مع لههههههعاط،اع

تنمعانبهههههههارعتن ونيهههههههةعمرهههههههةعتإل ىههههههها عتلونوبهههههههيعوتنمف مهههههههةعتن ونيهههههههةعنر،جهههههههن سعوىمهههههههبعهههههههه تعتنمبىهههههههفعمفهههههههوتتع"
ع"اعتنلا.  عنىوكمةعتن،جن 

تإل ىا عتلونوبيعوتنمف مةعتن ونيةعنر،جن عكاوتمبع يعىوكمةع مفوتتع"سعتن يعيىمبعتناصبعتنالانفيل ف ععستأ  نًع
متعمفطرعارعمااهيميةعوف نيةعع– نةعم نجارعتناصر تعتلولعوتنالافيع"سععتن،جن ع يعتنم ولل ع نتلةعمعانفة

نياىصع ونعو قانيةعع–لوتًءعبشعتع اهن عتن،جن عأوعبشعتعتنليالارعوتةنيارعتنمق م  عمتعق بعم  ر عتناوتمبع
كبعمتعتإل ىا عتلونوبيعوتنمف مةعتن ونيةعنر،جن ع يعىوكمةع اهن عتن،جن ع يعمفطعةعتنم وللسعو نكعم نع

الالفعم   نترعأوعالالفعموتمبعألاليةعلوتًءع يعتن ونعتن يع رقبهعه لعتناوتمبعع جنتءعمعانفةع  ف،ماعتم ماً تعمرة
وك نكع يع جنتءعتنمعانفةاعوق ع مرعمفاقشةعكبع امبعمرةعى  هع يعمبىفعمفاصبسعى فع فاقشعتنمبىفع

اقشعتلولعم   نعتن فيةعتنمإللا يةعم نعمعانبةع ق م عألروبعتنمعانفةعمتع اللعمقيانعتنمإللار ع  فماع ف
 ع فاقشعتنمبىفعتنالانفعم   نعتنمعانفةعمتع اللعمقيانعتنليالارتنمبىفعتنالافيعم   نعتنليالارعو نكعم نع

عامتع اللعمقيانعتةنيارتةنيارعو نكعم نعتنمعانفةعع
ع

 الخا مة
 

لوتءعمتعى فععى و رن نواعقضاياعج    عوج عمقع  عما ن ععستنعنتعتنقشنيتتنقانمسعم عف،ايةعش، ع
ق م،اعك اهن سع العأف،اععومرةعتنننمعمتعاه لعتنعضاياأ ناعمتعع،ااعو ق عقضيةعتن،جن و  تميا ألبابعفشع ،اع

ع   ر عبا  الفعتنط يقةعوتللبابع عتن قع س عم با فةعوم ات    عوأفماًطا عأشكااًل أصبىرعم عمنونعتنامتع ع  
عوتف عوبا  الفعأبقا ها عتن،جن س عن ااقمع اهن  عتلمفيةعوتنلياليةعوتالق صا يةعوى ةعوتن وت  عتنمإ ية قكالا ،اس

تنط يقيةعوتن  .يةاعه لعتال  ال ارعوتن با فارع يعأفمارعتن،جن ع ف جعمف،اعتل جابارعم  راةعوم با فةعك نكسع
عنفاع ع  طا قعم عتنانضيةعتالونةعنر نتلةعويإك  ع يعتنجافبعتنمإللا يعأوع يعتنجافبعتنقمريا يعره ت لوتًء

كملعنةععتنمعانبةعنملعنةعتن،جن ع  فة وتن يععو نيا ،اسعتنىوكمةعتنقانميةما،ومعع  ننعتنقو  ع نةماععه تصى ،ا سعوع
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تنمضام تعتل  اللعسع ضالعمرةعرقافوفيةسع فلافيةسعو مفة ىون،اعععمق فةع  معتال اا ن  بارع ع ضيعتج ماميةع
ع عتإل جا ية عنر،جن ا ع  تس عتنقانميةعنر،جن  عتن  ت بعتن يع فشع قفيسعمتعضمتع انىوكمة ع قفيهس أ وتنع  تععما

عاومف مارع ونيةعوقطاعع اصعتنمقفيةعمتع ولعم  ر عتناوتمب

تنقانميةعىوكمةعشبكةعتنألال   تع يعوععمنكاي تتنمف مةعتن ونيةعنر،جن عوتال ىا عتلونبيع امر تع ق ع
تععافشطع ضاءًع ق  نععتن يع يعمفطعةعتنم وللعسع اصة اهن عتن،جن ن تن،جن عبم  ر عأشكان،اسع يعمجالعج  

،اع ك ل لهميةعتن يع نةعت نكعينج عوععا ضننتعمتعه لعتن اهن تلكالنعمتع  تعتنمفاطقع ضالعمرةعكوف،اع
ق عتنمق نع عسعكمار  نيعياسعأونوباسعو ليا عة وللعتنعانترعتنالالال ،يع عسقرةعتنمل وكعتنج ولياليتنمفطعةسع 

ةعبعهميةع يىسعكماعأفهعأيضاعرتن،ا يسعتن،ف يسعوتلطرلي عةتنمىيطارعتنالالالتنن.يليعنرموتصالرعتنبىنيةع  تع
عإل عف نت عتتق صا ية عمكافيار عتنم وللن ول عتنبىن عمرة عبانفلبةععتنمطرة عم،مة عط يقية ع النوتر ع ا ن تن ي

عتن نبيةعيارالق صا  عتنصفامية عتنانتميعستن ول عوتنعطاع عتنطاقوي عتنعطاع ع ي ع اصة عمرة عأما تنمل وكعس
تنمليىيةعوتإللالم عومنكاععرتن ،و يةسعةيق  نعىو عتنبىنعتنم وللعم، عتن يافارعتنلماويةعتنالالال ضانيسعتنى

وتنالعا ارعتإلفلافيةاعكبعه لعتن صا.صعأ رعتم اجرع يهعم  ر عتنىضانترععس شقاععالعا يعومرميعمف عتنع م
لوتًءعتنضاةعتنشنقيةسعأوعتنجفوبيةعأوعع نةع ىا اعىنكةعتن،جن عوتن فعالرعتنبشنيةع  تعم  ر عمفاطقعتنم وللس

عتنشمانيةا

ع فمية؟عوهوع نع عوتج،رعه لعتن نتلةعتنلإتلعتنج نيعتن يعماا لعهبع ق  نعتن،جن ع ،  ً تعأمفي اعأمعمامب 
لإتلعيمريهعتن با تع يعتنمعانبارعتن يع   فاهاعم  ر عتناامر تعتنمقف  تعبملعنةعتن،جن عبشعتعتن قاطيعمق،ااع

ن ولعأمامعتعتنمشكالر يارعوعالعيمكتع فكانعأتعتن،جن ع ان عتنق   عمتعتن ىسعمتع اللعتن نتلةسعأفهعوق ع   ت
أوععوتققيةأكالنعمفهعىعيعةعو طابع  نتكعب صوننيلرعلوكعتن،جن عك ،   عن نعأتعه تعالع فايعأتعسعتنمل ع رة

يمكتعالععفهتن نتلارعأتنق   عمتععأال  رعسمرةعتلمتعت م  نيعيةاعومرةعمكسعتننأيعتنشا. عأتعتن،جن ع مالبع ،   
كماعع البارعوجو عمالقةعقويةع  تعتن،جن عوتإلجنتماع ، تعتن لويقعن، لعتنقالقةعيضنعبانمج م عأكالنعمماع فاقها

جرياع يع طابارعتلممع نكعي ضحعوععسق صا عوتن فميةم بانهاعكنت قةعنالتع نتلارعأتعتن،جن عيمكتعتنبق عأك رع
 فشاءعمجمومةعسع ضا ةع نةعع2013وع2006تعتنىوتنعن ي عتنمل وكع يعر ،اعمتع كويتنم ى  عوماع ن بعم

عاقريميعوتن وني اهن عتن،جن ع يعتن فميةعمرةعتنمل وكعتنمىريعوتإلعتل  اللتن،جن عتنقانميةعتنم  صةع يعكيايةع
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وكيايةع  تن عكبعومتع اللع نك اهاعمرةعتنمعانفةع  تع ونعتنمف مةعتن ونيةعنر،جن عوتال ىا عتلونوبيع
مف،ماعوىوكم هعن اهن عتن،جن ع يعمفطعةعتنم وللسع  رصعه لعتن نتلةع نةعتالل ف اجارعتن انيةسعوتن يعيمكتع

عتالل فا ع ن ،اع يعتإلجابةعمرةع شكانيةعتنبىفعو لاإال ه 

 ن عكقامبععهفاكعمعانب اتعألال  اتعنر،جن ع  معمتع الن،ماعتن قاطيعمق،اسعتنمعانبةعتلونةع  صونعتن،جع
 فميةعونت قةع  جا يةعنر فميةعوتن طوينع يعتق صا يارعتن ولعتنمص ن عوتنمل ع رةعمرةعى علوتء عأماعتنمعانبةع

م نع ات  ع–تنالافيةع   صونعتن،جن عكمص نع ،   علمتعتن ولعتنمل ع رةعبم  ر عقطاما هعرتلمتعتنقام
 يبتنالعا يسعتلمتعتن  .يعون نها اعومتع اللعفلبعتنجنيمةعوتالنهابسعتلمتعتالج ماميسعتلمتعتن،ويا

تنمعانفةعتن يع معتنعيامع ،اسع  ضحعأتعتنمعانبةعتلونةع ش نكع  ،اعكبعمتعتنمف مةعتن ونيةعنر،جن عوتال ىا ع
   فان عبهعتال ىا عتلونوبياعةتنالافيتنمعانبةعأماععستلونوبي

  تن عمر ععتن، فعتللههههههالههههههيعنرمف مةعمرةتفصههههههبعسع اللعتنمنتىبعتن علههههههيلههههههيةعنرمف مةعتن ونيةعنر،جن  
مرةعمكسعتال ىا عتلونوبيعتن يع علههههههسع ، فع  تن عمراارعأكالنعشههههههموالعوممومااععستن،جن عمف ع  تيا ،ا

بع يعتنق   عمتعتلوقارعباا وتجيةعتن ونسع ايعبق عتلىياتعماقتع ولعتال ىا عتلونوبيع  أالى عيكماع
و يعأىياتعأ نكععسأيعكك رةعموى  عوو عاعنلهههههههههيالهههههههههارعمشههههههههه نكةعستلونوبي  قامبعو عاعنمقا  نعتال ىا ع
وكبععسمرةعمكسعتنمف مةعتن ونيةع قمبع يعموضهههههههوععوتى عنر ولعتنمف ميةعنهع  قامبعبلهههههههيالهههههههارعمفان  

راامر تعحتعن عسوب، تعايى  هاعتال ىا تن ولع  اامبعضهههههههههههمتعفملعوتى عموى عمتعتنمقا  نعوتله تفعتن يع
ع–عأالنرتن يعلههههياقا ،ماعتن كويفيةعوتن علههههيلههههيةععستال ىا عتلونوبيعوتنمف مةعتن ونيةعنر،جن عستن نتلههههةعمىب

كرماعكافرعتله تفعموى  عمف عبمقفًةع  نسععامرةعممبعوتفلههههجامعو قانيةعكبعمف،ماعع–بشههههكبعأوعب  نع
 ت عتناقانيةسعوهفاعوبان انيع اععتنمف مارسبتننإيةعأكالنعوضوىاعنر ولعتنمف ميةعن ركعتناوتمبكافرععستن عليس

العففعصعمتعفجههاحعتال ىهها عتلونوبيعك جنبههةعفههاجىههةع يعممريههةعتن كههامههبعوتالفهه مههاجعوصههههههههههههههمو هههاعم نع
م  ر عم با فةعن با تع يعتلهه جابارععهوعوجو  يعقضههيةعتن،جن ععى مالنتعم  ر عمنتىبع كويف،ااع العأت

ععقضيةعتن،جن اىيالعتن ولعتنمكوفةعنال ىا عتلونوبيع
 بشعتعتنعضيةعىرولعج ع قانةععوض ات رعمع ن ،اع يع ،معوععسعكرماتناوتمبعتن ونيةعم  صصةكرماعكافرع

مرةعمكسعتنمف مارعأوعتناوتمبعم ق   عتنعطامارعمرةعتنننمعمتعوجو عه .ارعونجاتععموضوععتنبىفس
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كماععستن،جن مجالع يعألاًلاع ت ر،اع قفةع  ركعتنعطاماراع انمف مةعتن ونيةعنر،جن عكوف،اعم  صصةع
أ كع نةعايا  ع قان  ،اعكاتعمتعشعتع نكعأتععس مركع فيةعهيكريةعو يايةع  ماشةعم عم  ر عأفوتععتن،جنتر

 يعجمي عتن  اهنترعوتنفشاطارعو امالعرو قاال عكوف،اعمفصنتعىاضنتعمتع نكععضحوي عاو نك اعأ ت.،ا
متع اللعه لعتنف  جةعاعتنمىريةعى قريميعأوعمرةعتنمل وكعتن ونيعأوعتإلعلوتءًععستنم قرعةعبىوكمةعتن،جن 

عولابع ،اع    تعصىةعتنانضيةعتنالافيةعنر نتلةا
 بانمعانفةع  تعتال ىا عتلونوبيعأك ناعكرماعكافرع قان  ،اععس اوي عولرطةعأك نعنراامببتنمف مةعكرماعكات 

عوتنمف مةعتن ونيةع تن ونيةععتنمف مةتن يع ى ةعبهععتع نكتك نعمعاتعتال ىا عيمركع اويضأفج عنر،جن 
و طبع،اعأول عتع ض عليالارعأتن يع م ركعتك نعق نعمتعتنصالىيارعيمكتع حتعتناوتمبعبان انيعوععسنر،جن 

 اسعومتعالمعأقبعق نعمتعتنصالىيارقبعق نعمتعتن اوي أتن يع م ركععتناوتمبعبعكالنع قانيةعمتع
 م عع ،اسليالارعو نيارع  تنعتنمف مةعتن ونيةعنر،جن عمتعى فع ىر بعتنموتضي عتنم قرعةعبان،جن عووض ع

عج نت يارم  ر عم نعف شانهاعو نكعنتج عأوالعالعسأ ضبعمتعتال ىا عتلونوبيأك نسع بعةع قانيةعم  تفيةع
موضوععتنم قرعةعبمماعيكل ،اعف ن عشامرةعنم  ر عتن ااص بعوتنجا.يارعى فع  كال عىنكارعتن،جن سعتنقانمع
    بعو شانكع يعتنمف مةعكبعتن ولع جقبعه لععموىةعأماتنقضويةعتنما عسع حتومتعج،ةعأ نكععاتن،جن 

ع  تن عموضوععتن،جن عمرةعفطاععشامباععع
 ج عمكال عوم عوعرع ونيعم ق  عتلطنتفعافش كبعمتعتإل ىا عتلونوبيعوتنمف مةعتن ونيةعنر،جن ع  م  ع

ع يعشبكارم  ر عتناوتمبع عنكتعهفاكعفعط وشنتكارعتعتنمف نطة عتنقانميةس تع جبعاألال  تعانىوكمة
و يعتنق   عمتعتنىاالرعيق م عتال ىا ععسهفاكع اامبعج عوال قع  ف،ماسعأوالع ، تعتنص  اعشان ع ن ،ماتإل

تلونوبيعمرةعتنمف مةعتن ونيةعنر،جن ع يع  مامعبق عتنفشاطارعلوتءعتنم  تفيةعأوع يماع  صعتن نتلاراع
  عتالطنتفعفج عتنمف مةعتن ونيةعنر،جن عطنفع يعجمي ع اامالرعتنىوكمةعتنقانميةعنر،جن عم ق عسالافياوع

وينج ع نكعنر  صصع يعتنفشارعتن يعيم اعتنمف مةعتن ونيةععس  ،اعايع رق ، نعتنت وع  الفعتلا  ،اعب
ع عتنبان ة عوباضبع  ن ،ا عوك نكعتنفطاععتنج نت يعتن يع شمرها ع حتعع65نر،جن  عتن،جن س ع يع  تن  ماما

عتن ونيةعيارن ممعتنقمريةعتن ىض نيةعوتن ااوضيةعنال ااقعمال.معمرةعفىوا عمج، بعةعتنمف مةعتن ونيةعنر،جن ع
متع اللعتنم ى  عتنمقفيعبان،جن عتن ونيةعنر،جن عبان قاوتعتنوال قعم عتنممالبعتن اصعنألم تعتنقامعنألممع

 تلةامتع اللعه لعتنف  جةع    تعصىةعتنانضيةعتنالانالةعنر نعع ولي عفطاععتن  ن عتن عفيةعوتنليالا يةا
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 يعماع  قرقعبانبق عتنمىريعنىوكمةعتن،جن سع   ر عتلمنعبا  الفعط يقةعتن،جن سع قف ماعف ى فعمتع 
تن،جن عتنشنميةعفج عأتعم  عتلطنتفعتنم   رةعيعباع يعه لعتنىانةسعيكوتع ونعتال ىا عتلونوبيعأكالنع

عت عتن،جن  عمر  ع  تن  علت عو نك عنر،جن س عتن ونية عبانمف مة عمعانفة عت  صاصع قانية عمت عيق  ن نشنمية
تن ولبتنىكومارعويمسعبان نجةعتلونةعليا  ،اسعكماعأتعتال ىا عتلونوبيعيمركع اويضاعأول ع يعمجالع
تنليالةعتن انجيةعوتلمفيةعتنمش نكةسع ضالعمرةعأفهعيعومع  ل  نعىنكةعتن   عارعتنبشنيةعمتع انجعو ت بع

ج عأتعبق عتن ولعو اصةعتنى و يةعناضاءعشف تع ف ،جعتال ىا عتلونوبيعو عاعإل ااقيةعشف تسعك نكعف
ق صا يةعولياليةسعوهفاعيمكتعأتع ل ق تعتن ولع   نترع بق عتالجنتءترعتن اصةع ،اعإلم بانترعأمفيةعوتت
بق عتناوتمبعتل نكسعوه تعيعو فاعنرى  فعمتعتنمف مةعتن ونيةعنر،جن عكوف،اعم  صصةع يعقضاياعتن،جن ع

 عتنى و اعوهفاسع حتع ونهاعرتنمف مةعتن ونيةعنر،جن  عالعيعبعأهميةعمتع ونعتن ولسعوتنالج. تعوقضاياع  تنع
ى فعفج ع يعتنق   عمتعتنىاالرعأتعتن ولعماجا عمتع  جا عأطنعو نيارع ترع قانيةعإل تن عتن   عارع

عةع رقبع ونتعتنبشنيةع  ل ق تعبانمف مةعتن ونيةعنر،جن اعن نعأفهعومرةعتنننمعمتعأهميةع ونهاسع العأف،اع ب
عتل شانياعيع صنعمرةع ع يمعتن  نترع يعمجالعتن،جن ا

 سع ا ت عم  عتلطنتفعتنم   رة يعبق هاعتنمىريسعسعىوكمةعتن،جن عنر،جن عن نعتنشنميةمتعج،ةعأ نكسع يع
عمتعتال ىا عتلونوبيعوععى ف تنمف مةعتن ونيةعنر،جن عم عتنق   عمتعتلطنتفعلوتءعتنىكوميةعأوعيقمبعكبٌّ
 يع  تن عمر عتن،جن ععاطن تن يع ق عفج عبانفلبةعنألطنتفعتنىكوميةعتنق   عمتعتنواتنترعوععستنىكوميةن نع

ع عتنصىةس عتن  اعس عتن ت ريةس عتن انجيةس عون نهان نعتنشنميةعرواتن  م  ر عمصانحعتلمتع ضالعمرةع 
ن نعىكوميةعم مالرةع يععاسعوايا  عمرةعه تعفج عأطنت ون نهاعوتنجيشعوتن نكعوتنىمايةعتنم فيةعوتنجمانك

عاتنقموميةلوتءعتن اصةعأوععتنم  راةسعمف مارعتالناالةعوك نكعولا.بعتالمالموعجمقيارعتنمج م عتنم فيع
 ضههههالعم الكهعأك نعق نعمتعتنصههههالىيارعو نكعالعستال ىا عتلونوبيعأكالنع قانيةعمرةعأن عتنوتق يكوتع 

تن يع يعتن انبعيكوتع ونهاع ونيةعنر،جن عتنمكسعتنمف مةععس اصهههههةع لهههههام لعمرةع نكو يايةع فيةعمرةع
 يعأ  يعتن ولعع  كوتعكع تعأ نكعوأىيافاععسوأىيافاعيكوتع ونهاعكمالى عس ع يمعتن  نتر  ضههمتععالهه شههانيت

 تنمل ع رةعنرم،اجنيتاع
 ع عتنج     عوتنف ن  عتنشامرة عتنمعانبة ع الل عتنىنكية"مت عأجب عمت ع"تنشنتكار عتنملما  عتن،جن س عإل تن 

أتعتال ىا عتلونوبيع  قامبعم عتن ولعتنمص ن عنر،جن ععةالى  سعيمكتعمPartenariats Pour La Mobilitéر
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 فوععمتعتنمشنوطيةسع  مالبع يع ن عتنق   عمتعتنمقا  نعوتنعيمعتلونوبيةعايا  عمرةع ط  قعبق عتةنيارع
تن ولععةل جابات رعتكرماعوعنى و اعوك نكعتن قاوتع يعتنمجالعتلمفيعومنتقبةعتعس يماع  صعتن،جن عتنشنمية

وب ع يمعتنملام ترعتالق صا يةعمتعج،ةسعماي عمتع ع يمع عقامعه تعتل  نونوبيعكرماعتنشنيكةعنال ىا عتل
ةعتنشامرةعنر،جن عتن يعتف ،ج ،اع م بعتنليالوهفاعمتعج،ةعأ نكاعع ل،يالرعون  عتنع و عمرةعتن،جن عتنشنمية

و نكعمتعتجبع ىل تعمل وكعتنمقيشةسععتنمص نسونةع قامةعشنتكةعم ع ولعمىاوعتن ولعتلونوبيةعنر قاوتع
نلاءعأف مةع يمعنتطية متعأجبعتنى عمتع   عارعتن،جن عفىوعتن ولععىبعتنفاتمارسع  جا ع نصعتنقمبسعوتت

ع قامةعتنمل ع رة عمتع اللعبق  تعألال  تعهما  عوتن ىكمع  ،ا عتنليالةعنر عر بعمتعتن،جن  اعو ، فعه ل
تالل اا  عمتعتنم،اجنيتعو و   عق نت ،مع يعتن فميةعبانفلبةعوعوتنق ونسععتنمص نر فميةع  تع ولعشنتكةعن

عمرةعى علوتءاعتنمل ع رةعوتنمص ن رر ولعن
 أتع  ماشههههههههههةعم ع نةععتال ىا عتلونوبيعوتنمف مةعتن ونيةعنر،جن كبعع   فاهام  ر عتةنيارعتن يع لههههههههههقةع

نكتعتنانعع  تعتةنيارعتنع ريةعوتنبق يةعنر اهن ععس اهن عتن،جن ع قن ،اوتن فويقارعتن يعم  ر عتن طونترع
تن نك اعمرةعتةنيارعتنع ريةعو اصههههههههههههههةعتن فمويةعتن يع ، مع  نجةععسعوي  وعأفهع جبأهميةعبان ةعتر ع بعة

تالق صهههههههههههههها يععتنجافب يعتن ولعتنمصهههههههههههههه ن سع اصههههههههههههههةعك  ن عمرةع طوينعتنمجاالرعتن فمويةعنمج مقارع
لتعتناوتمبعتن ونيةعمف عمقانج ،اععسو وت  عتن،جن عمتعج ونهاعألهههههههههبابعيمكتعمقانجةوب نكععسوتالج مامي

ونيسععوتفقكالههههههههههههههها ،اعأمنت عتن اهن تن قامبعم ع يععأكالنعتلهههههههههههههه  نتقان اهن عتن،جن عبق عى وال،اع كوتع
تن،جن عع اال ىا عتلونوبيعمالالعيق م عمرةعتنبق عتلمفيع يعطنىهعةنيارعمقانجةعملههههههههههههههعنةعا،املهههههههههههههه با 

بان نجةعتلونةسعأماع يعماع  قرقعتةنيارعتن فمويةعوتالج ماميةعوتإلفلافيةع   ض عنم  أعتنمشنوطيةاعه تع
مرةعمكسعتنمف مهةعتنه ونيهةعنر،جن عتن يع ق مه عمرةع نيهارع ف يميهةعو فمويهةع مسعبهانمعهامعتلولع طوينع

لهههههههه جابا ،اعنمقانجةعم  ر عتنجوتفبعوتلبقا عتن م قرعةعبان،جن سعننمعأف،اع قمبع ىرع عال نعق نترعتن ولعوتت
 متع اللعه لعتنف  جةع    تعصىةعتنانضيةعتننتبقةعنر نتلةاتن ولعتنمل ع رةعوتن ولعتنمافىةاع

ع
تإل تن عتناقانهههههههةعنعضههههههيةعتن،جههههههن ع  طرهههههههبعأ  ههههههًنتسعك الصههههههةعمامههههههةعنر نتلهههههههةسعيمكههههههتعتنمىاججههههههةعأتع

يشهههههمبعجميههههه عتنملههههه ويارعرعتنملههههه ويار عوم قههههه  عريشهههههنكعجميههههه عتناوتمهههههبعتنمقفيهههههةعاعم قههههه  عتلطهههههنتف قاوفههههه
تلطههههههنتفعأوعأىا يههههههةعتنملهههههه وكع بعههههههةع انمبهههههها نترعأىا يههههههةععا سعوى ههههههةعتنمىرههههههي ونيتنههههههوععقريمههههههيتإلوطفيسعتنهههههه
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تع  قهههههه تلعأن هههههنعكههههههافسع هههههبع جههههههبععاتعتن نك هههههاعمرههههههةعتةنيهههههارعتلمفيههههههةعوتنقعا يهههههةعنوىهههههه هأ  ععسن هههههنعكا يههههههة
جوهنههههههاع هههههيع نهههههةعتن نك هههههاعمرهههههةعتنجوتفهههههبعتالق صههههها يةعوتالج ماميهههههةعتنمىنكهههههةعن هههههاهن عتن،جهههههن عنمقانج ،هههههاع

عومتعج ونهاا
 


