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 ھجرة غیر الشرعیةلل  اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة
  

Social, economic and political effects 
Irregular migration 

 
Abstract: 
 Irregular migration, illegal migration and illegal immigration, 
defined by demography as an individual or a group making the 
transition from one place to another in search of a better socio-
economic status, whether political or economic. 
The phenomenon of illegal immigration has therefore become one of 
the most sensitive issues that have recently helped to remove much 
ink. That is why this issue, with its rapid developments and 
interrelated causes, has become a major concern for the media, civil 
society organizations, local institutions, regional and international 
organizations and research centers. that they are considered a threat to 
most countries, whether they are recipients or exporters. And with 
widespread illegal immigration, the situation has become difficult for 
refugees due to the intensification of state border control. 
This requires urgent solutions and international cooperation to provide 
individual assistance and the protection of the human rights of 
migrants, in exchange for finding new ways and mechanisms to deal 
with illegal migration flows and their economic, social and possibly 
political impact on migrants States. 
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  :ملخص 

و  یر نظامیة وهجرة غیر قانونیة، وهجرة سریة،بین هجرة غمتعددة  تسمیات أخذت الهجرة غیر نظامیة

جماعیا من موقع  أواالنتقال فردیا  بأنها) الدیموغرافیا(والتي تعرف حسب علم السكان هجرة غیر شرعیة 

  . سیاسیا أودینیا  أو اقتصادیا أواجتماعیا  أفضلإلى آخر بحثا عن وضع 

لحساسة التي أسالت الكثیر من الحبر في ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة أحد المواضیع ا أصبحتوبذلك 

هذه القضیة بتطوراتها المتسارعة وأسبابها المتشابكة مساحة واسعة الهتمام  أصبحتبحیث  .األخیرة اآلونة

ومراكز وسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المحلیة والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة 

القانونیین، وعلماء االجتماع، وغیرهم من الباحثین یرون أنها تشكل ، و نالسیاسییوجعلت كل أنظار الدراسات

الواسع وتفشي  االنتشارمستقبلة أو مصدرة لها ، و مع  خطر یهدد معظم الدول سواء كانت هذه الدول

 .الهجرة غیر الشرعیة أصبح الوضع صعبا بالنسبة لالجئین من خالل تشدید الدول في مراقبة الحدود

فردیة من نوع خاص لحقوق  تعاونًا دولیًا لتقدیم مساعدة وحمایة و عاجالً من الجمیع حال  یتطلبوهذا 

مقابل البحث عن طرق وآلیات جدیدة لمعالجة تدفقات الهجرة غیر الشرعیة وتأثیراتها  ،اإلنسانیةالمهاجر 

  .على الدول االقتصادیة واالجتماعیة وربما السیاسیة

 

  : الكلمات المفتاحیة

.،الهجرة غیر الشرعیة الهجرة   

  :تعریف الهجرة غیر الشرعیة  -1

من موقع إلى آخر  - فردیا كان أم جماعیا - بأنها االنتقال ) الدیموغرافیا(تعرف الهجرة في علم السكان 

أما في علم االجتماع فتدل على تبدل . بحثا عن وضع أفضل اجتماعیا أم اقتصادیا أم دینیا أم سیاسیا

 .كتغییر الحرفة أو الطبقة االجتماعیة وغیرها الحالة االجتماعیة

  ) 7، ص  2009سامى محمود، أسامة بدیر، ( 

انتقال أشخاص أو مجموعة من " فیعرف  الهجرة غیر الشرعیة على أنها " علي الحوات "  أما الباحث 

مة لفترة األشخاص من دولة إلى أخرى بدون إذن قانوني من البلد المقصود، وذلك بقصد العمل أو اإلقا

  " قصیر أو طویلة، أو اإلقامة الدائمة 

في حین عرفها المشرع الجزائري على أنها مغادرة اإلقلیم الوطني بصفة غیر شرعیة أثناء اجتیازه أحد 

مراكز الحدود البریة أو البحریة أو الجویة، وذلك بانتحاله هویة أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسیلة 

 من تقدیم الوثائقاحتیال أخرى للتملص 

الرسمیة الالزمة، أو من القیام باإلجراءات التي توجبها القوانین واألنظمة الساریة المفعول، وهي أیضا 

وبذلك یمكن القول أن الهجرة غیر   مغادرة اإلقلیم الوطني عبر منافذ أو أماكن غیر مراكز الحدود

 الشرعیة هي عبارة عن رحلة قاسیة من العذاب
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اجر نحو بلد ما بطریقة غیر شرعیة ومخالفة للقانون، أي من غیر المنافذ المعدة للدخول یسلكها المه

  ) 21ص ،  2009،  رابــح طیبـي(والخروج وبدون إذن من الجهات المختصة 

:تنقسم الهجرة إلى نوعین رئیسیین هما :أنواع الهجرة  - 2  

        هجرة مشروعة -1

 .هجرة غیر مشروعة -2

 

  :عةالهجرة المشرو  -أ

تعني الهجرة الشرعیة أو المنظمة أو القانونیة، ذلك النوع من الهجرة الذي یتم وفق المتطلبات واألعراف 

  :وأهمها… والقواعد الشكلیة والموضوعیة المعمول بها دولیًا والمتطلبة وفق كل قانون كل دولة على حدة

رة الدولة التي ینتمي إلیها ألسباب البد أن یحمل المهاجر  وثیقة سفر ، و أن یكون ممنوعا من مغاد - 

 .قانونیة

 .أن یحصل على إذن شرعي للدخول إلى الدولة الراغب الهجرة إلیها- 

أن یستهل إقامته وینهیها في الدولة وفق المسموح والمقرر طبقا لقوانینها وأنظمتها وما حصل علیه من - 

ي علم الدولة بذلك المواطن واتجاهه مدة، وتأسیسا على ما سبق ذكره یتضح أن مدى الشرعیة یتوافر ف

 .وعلم الدولة الراغب الهجرة إلیها في وفوده إلیها ودخوله وٕاقامته بها

 

:الهجرة غیر الشرعیة - ب  

 :وسوف نقسم هذا النوع من الهجرة طبقا لقواعد القانون الدولي الخاص إلى نوعین

  : النوع األول

أي عدم حمل المهاجر لوثیقة سفر وعدم تمتعه باإلذن  –بالمعنى المتعارف علیه  –الهجرة غیر الشرعیة 

وهذا بدایة یعني أن هذا الشخص قد خرج من بلده من األماكن المحددة والمتعارف … الشرعي للدخول

علیها، وكذلك دخل إلى الدولة المراد الهجرة إلیها عن طریق غیر مسموح ومتعارف علیه من سلطات تلك 

 . الدولة

  : النوع الثاني

أي تتوافر به كافة ما سبق ذكره ولكن یقوم ذلك الشخص بتقنین وضعه  –یبدأ بطریق غیر شرعي  هو

 )  11- 10ص ، 2014مساعد عبد العاطي شتیوي  ، .  (طبقا لقوانین تلك الدولة

 

   :أثار الهجرة غیر شرعیة - 3

  :اآلثار االقتصادیة  -أ

ید االقتصاد اإلقلیمي والعالمي عن طریق التدخل تقوم الجماعات المهربة بتنظیم الجریمة حیث تقوم بتهد

خاصة في الدول التي تمر بمراحل تحول اقتصادها إلى اقتصاد السوق بشكل إیجابي یتمثل في قیامها 



4 

 

بغسل أموالها والمتحصلة من تجارتها غیر المشروعة، حیث ال یتم دفع ضرائب على تلك األموال مما 

د مالیة إضافیة كان من الممكن توظیفها في مشروعات عامة یؤدي إلى حرمان تلك الدولة من موار 

واستثماریة، إضافة إلى تأثیر تلك األموال بطریقة سلبیة على األنظمة المالیة والمصرفیة واستقرار أسعار 

 .الصرف

  :اآلثار االجتماعیة  - ب

شأ كنتیجة لما یسمى تؤدي الهجرة عمومًا إلى تغییر في التركیبة االجتماعیة لكل من دول المهجر والمن

حیث یترتب على الهجرة انتقال العناصر الثابتة من المجتمع Immigration choisieباالنتفاء الهجري 

) ٕ وبصفة خاصة الذكور إلى دول المهجر، مما یؤثر بالسلب على التركیبة االجتماعیة للمجتمع 

 إال أننا نجد أن عامل حل نقص(... المهاجرین منه والیه

في البلدان االشتراكیة قلل الهجرة من تلك البالد إلى حد ما حیث تؤثر الهجرة على النسیج الخصوبة 

االجتماعي للمجتمع ومن ثم تكوینه حیث ینتج عن ذلك تفشي ثقافة الالشرعیة والخروج على القانون، 

رعي، حیث ال یشعر المجرم بأنه شخص فاسد فیعمل على أنه یصنع بنفسه رأیا مخالفًا لكل ما هو ش

فیقوم بنشر ثقافة أن كل شيء قابل للبیع من خالل عرضه للرشوة في سبیل إذابة وٕازالة أیة عقبات 

تتصدى له، هذا ما أكده تقریر األمم المتحدة أن مصادر أموال عصابات الجریمة المنظمة وتجارتها من 

ن مساعدة على لما في ذلك م)وصحته عقله وبدنه)مخدرات وسالح وبشر تتجه نحو إضعاف الشباب 

االنحطاط واالنحالل األخالقي في المجتمع وما یترتب علیه من انخفاض للقدرة اإلنتاجیة واالقتصادیة وما 

  .یتبعه من تفكك اجتماعي

كما تتأثر الناحیة االجتماعیة بالجریمة المنظمة لما تمارس تلك الجماعات من تحكم في المنظمات 

رشوة، تقدیم مساعدات، )ن طریق التدخل بطریقة غیر شرعیة االجتماعیة الرسمیة وغیر الحكومیة ع

بغرض إرساء أفكارها وتجنید ضعاف النفوس القائمین على أمر تلك المنظمات لتنفیذ ( تسهیالت

كما تهدد الجماعات المنظمة القائمة على التهجیر غیر الشرعي للمهاجرین سیادة الدولة . أغراضها

 طر حتى على حقوق األشخاص الذین كانوا هدفًا لتلكونسیجها االجتماعي فتمثل نقطة خ

الجرائم بغض النظر عما تسببه من فقدان للثقة في العملیة الدیمقراطیة في البالد المختلفة التي تسیطر 

 ) 29- 28،  ص  2013بوعافیة لیندة ، (  .علیها تلك الجماعات

  

  : إیجابیات و سلبیات الهجرة غیر الشرعیة - 4

  :جرة غیر الشرعیةإیجابیة اله -أ

ومن بین إیجابیات الظاهرة نجدها تساعد إقتصاد الدولة المستقبلة عن طریق سد فراغ الوظائف ذات 

الراتب المنخفض كما اتساعد في رفع معیشة األفراد الموجودین بطریقة غیر شرعیة على أراضي تلك 

رعیة هو البحث عن مستوى أعلى للدخول إضافة الدولة، حیث أن الباعث الرئیسي لعملیة الهجرة غیر الش

إلى مستویات عدة للتسویق، حیث توجد خیارات متعددة للمتسوق، مما یساعد على ازدهار العملیة 
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االقتصادیة كما یقوم المهاجر غیر الشرعي مع ضرائب المبیعات والعقارات في حالة تملكهم لها في الدولة 

من الضرائب األخرى لعدم إدراجه في كشوف ودفاتر تلك الدولة كدافع  المستقبلة له أمام عدم دفعه للعدید

وكذا قیام هؤالء المهاجرین غیر الشرعیین بتأجیر وحدات منزلیة بأماكن یصعب تواجد  .للضرائب

المواطنین بها، مما یساعد على إعمارها، على الرغم من تكوینهم لمجموعات قد یكون من الصعب 

بوعافیة لیندة ، (  .نظرًا لعددهم ودرایتهم وحدهم بمداخل ومخارج تلك األماكن السیطرة علیها مستقبالً 

  ) 31- 30،  ص  2013

  :سلبیات الهجرة غیر الشرعیة - ب

حرمان البالد التي یخرج منها المهاجرون من بعض رؤوس األموال واألیدي العاملة ومن كفاءة أبنائها  - 

. ، مما یؤدي إلى ضعف اإلنتاج القومي   

  .د تنطوي الهجرة المتجهة إلى قلب الوطن على بعض النواحي االستغاللیة واالستعماریة ق - 

    .تؤثر الهجرة الخارجیة على الوحدة القومیة  - 

  .استغالل العناصر النازحة في خدمة أغراض سلبیة ألمم أخرى فیأخذون منهم الخونة  والجواسیس   - 

كان في الریف عن طریق الهجرة إلى الخارج ، وهذا قد أن الهجرة الخارجیة تؤدي إلى نقص عدد الس - 

یؤثر على اإلنتاج الزراعي تأثیرًا سیئًا ألن الزراعة تفتقد بذلك األیدي العاملة التي تحتاج إلیها ، ویحدث 

عادل ابوبكر الطلحي ، بدون سنة . (ذلك إذا كانت البلدان المهاجر منها غیر مكتظة باألیدي العاملة

 .) 19- 18،ص 

 

:اآللیات االقتصادیة و االجتماعیة للوقایة من الهجرة غیر الشرعیة  - 5  

: التربیة و التعلیم  - 1  

یقع على عاتق الوالدین تربیة أبنائهم تربیة صالحة ، و تنشئتهم على حب الخیر و الفضیلة ، و في سبیل 

یهتم كل منهما بشؤونه و ذلك یجب أن یضحیا من أجلهم ، و على األب و األم أن ال  یكونان أنانیان و 

عدم ترك األوالد للضیاع فإن التنشئة األولى للطفل بین أعضاء أسرته لها بالغ األثر في تكوین شخصیته 

فیما بعد فإن كانت تنشئة صحیحة ، فإن الطفل یكتسب شخصیة سلیمة ، أما إذا كانت تنشئة سلیمة فإن 

  . الطفل سیكون على األرجح منحرفا

ل من البیت و اإللتحاق بالمدرسة ، فإن على المعلمین في جمیع األطوار التعلیمیة أن و عند خروج الطف

یأخذ الرسالة على محمل الجد و تأدیة مهامهم بكل أمانة و إخالص و محاولة تقویة و تثبیت الهویة 

إنما یجب  الوطنیة لدى األفراد منذ الصغر ، و أن ال یقتصر دور المعلم على نقل المادة العلمیة فقط ، و

 .علیه أن یكون مرشدا و ناصحا و موعیا 
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  :كیفیة مواجهة مواقف الفشل و اإلحباط  -  2

مواقف اإلحباط حتمیة ال یمكن إلغاؤها كلیة منت حیاة اإلنسان ، و لكن كل ما هناك هو تقلیل شعور 

  :اإلنسان بها ، ویمكن أن یأتي ذلك هن طریق 

مل قدر معین من االحباط منذ الصغر دون أن یؤثر فیه هذا تدریب االنسان و تعویده على تح -أ

اإلحباط تأثیرا سیئا ، وذلك أن الحیاة ال یمكن أن تعطي لإلنسان كا ما یرید ، متى و كیف ، و أینما یرید 

  .فإذا كان األبوان یلبیان مطالب ابنهما كلها ، فإنه سوف یصدم عندما یخرج إلى العالم الخارجي 

الفرد أال یخلق هوة سحیقة بین مستوى طموحه و مستوى اقتداره بمعنى أال یبالغ في یتعین على   -ب

طموحاته و أماله و أهدافه حتى ال یعجز إمكاناته المادیة و الجسدیة ، و العقلیة دون بلوغ هذه األهداف 

  .، و إنما علیه أن یرسم لنفسه أهدافا تقع في حدود إمكانیاته 

ى االقتدار و مستوى الطموح یصیب اإلنسان بالشعور بالفشل و اإلحباط و ذلك ألن التفاوت بین مستو 

  یضعف الثقة في النفس ، و الشعور بالتعاسة و ضآلة الحظ 

یمكن لإلنسان أن یتحاشى الوقوع في كثیر من مواقف اإلحباط و حیراته عن طریق إتقان وضع  -ج 

یقة لكل المتغیرات و االحتماالت حتى ال یفاجأ الخطط ، و البرامج التي یرسمها لنفسه و عمل حسابات دق

  لوجود عقبات غیر متوقعة 

  و عدم ازدحام الخطط بالنشاط الذي یتعارض معه فالخطة یجب أن تكون مقترنة بجدول زمني لألهداف 

  :عوامل التقدم و النجاح في الحیاة  - 3

  حتمال مقدار ما یتمیز به الفرد من الصبر و المثابرة و الجد و قوة اال -1

  مقدار ما یتمتع به من الطموح و األمل و الرجاء و التفاؤل  -2

  مقدار ما یوجد لدى الفرد من الدافعیة و الرغبة و الحماس و االهتمام بعمله  -3

  مدى تمشي عمل اإلنسان مع اهتماماته و رغباته و هوایاته  -4

  مقدار تكیفه النفسي و االجتماعي و العائلي و األسري  -5

  القدرة على التخطیط بین األهداف و الوسائل و الخطط - 6

  الظروف السیاسیة و االجتماعیة و االقتصادیة السائدة في المجتمع  -7 

 مقدار ما یتوفر لإلنسان من التراث العلمي أو المیراث الثقافي  -8

  

  : األمن االجتماعي  - 4

  مرتبط بالتنمیة االجتماعیة و االقتصادیة  ال شك أن تأمین المتطلبات األساسیة لقیام المجتمع العربي

فبقدر ما تكون عملیة متقدمة في تحقیق المنجزات بقدر ما یكون المیدان مهیأ لقیام أمن مبني على أسس 

  .ثابتة في دعائمه و مقوماته 

و من ثمة فإن أي مجتمع بحاجة إلى تجهیز بالمؤسسات القادرة على تحمل مسؤولیات محددة في عملیة 

  .ماء و التطویر ، و قادرة على تأدیة الوظائف و الخدمات المطلوبة منها اإلن
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فبأي تطور اقتصادي ال یرافقه تطور في المؤسسات و األجهزة یبقى قاصرا على تلبیة حاجات المواطنین 

و فتلعب أثاره االیجابیة لتظهر مكانها تلك اآلثار السلبیة و أهما الفوضى في توزیع المداخیل و ترشیدها 

استثمارها و نمو قطاعات على حساب أخرى و ما سیتبع ذلك من خلل في البنیة االجتماعیة ككل 

   .) 69-65، ص 2012فایز بركان ، .( وقصور في تأدیة الخدمات االجتماعیة المكملة لبعضها البعض

 

  :خالصة 

ل المتخلفة و لكن هذه تعد ظاهرة الهجرة غیر شرعیة ظاهرة عالمیة موجودة في الدول المتقدمة أو الدو 

و مع أن هناك جهود تبذل للحد من  الظاهرة اكتسبت أهمیة بالغة في حوض البحر األبیض المتوسط 

مازالت اآللیات المستخدمة لحد الساعة غیر قادرة على التحكم هذه الظاهرة فإنها بقیت محدودة النتائج و 

  . المستقبلة فیها و في أثارها سواء على الدولة المصدرة أو الدولة 

  

 : المراجع 

الهجرة غیر الشرعیة و مكافحتها ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون ، ) : 2013(بوعافیة لیندة  -1

  .تخصص القانون الدولي و حقوق االنسان ، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة 

من خالل الصحافة المكتوبة في الجزائر ) الحرقة ( الهجرة غیر الشرعیة ) :  2009(  رابــح طیبـي -2

 ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیـر فـي علـوم اإلعـالم واإلتصـال

الشباب و ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة إلى أوروبا، مؤتمر ) : بدون سنة ( عادل ابوبكر الطلحي  -3

 الشباب والهجرة

حة ظاهرة الهجرة غیر التدابیر واإلجراءات المصریة لمكاف) :  2014( مساعد عبد العاطي شتیوي   -4

 –األبعاد األمنیة واإلنسانیة جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة  –الشرعیة، ندوة الهجرة غیر الشرعیة 

  المملكة المغربیة –سطات 

أوروبا والهجرة غیر المنظمة فى مصر بین المسؤولیة ) :   2009( سامى محمود، أسامة بدیر -5

  .، القاهرة  68سلسلة حقوق اقتصادیة واجتماعیة ، العدد نسان مركز األرض لحقوق اال والواجب،

ألیات التصدي للهجرة غیر الشرعیة ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر ) :  2012( فایزة بركان  -6

  في الحقوق ، تخصص علم االجرام و العقاب ، جامعة الحاج لخضر باتنة 

 




