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  حولالوطني  لتقىالم

 الهجرة غير الشرعية في ظل التحوالت السياسية
 العلوم السياسية قسم

 -تيارت  –جامعة ابن خلدون 
 1122ديسمبر   21 – 21 ييوم 

 عوامل و أسباب الهجرة غير الشرعية :محور المداخلة
  أثر العامل االقتصادي للهجرةعنوان المداخلة: 

 
 مبطوش العلجة                               االسم واللقب:

              "ب"                        ة صنفحماضر  ةأستاذ الوظيفة:
      دكتوراه                                   المؤهل العلمي:

                  جامعة تيارت              المؤسسة:
 sabrilmd38@hotmail.fr   البريد االلكتروني:

 ملخص: 
 الدولية االهتمامات صدارة حتتل اليت املعاصرة القضايا أهم من واحدة الشرعية غري اهلجرة ظاهرة متثل       
 احلدود بفتح يقضي وذلك ، التجارة قيود وحترير االقتصادية العوملة حنو العاملي التوجه ظل يف السيما والوطنية
 الدول على واجتماعية اقتصادية آثار من ذلك عن نتج وما األموال رؤوس وحركة السلع على القيود وختفيف
  . والفقرية النامية

 واإلقليمية الداخلية العوامل نم ةجملموع ةنتيج رزائاجل ةوخباص العريب رباملغ ةمنطق ّكلتش دفق اراإلط هذا ويف
 حنو الشرعية غري اهلجرة ظاهرة وهي أال ةدولي اهرةلظ امهم از مرك ةاسالدر  خالل من بالتفصيل هلا نتطرق سوف
 منذ تربط اليت واالقتصادية والسياسية التارخيية الروابط إىل كذل ودويع. املتوسط األبيض للبحر الشمالية الضفة
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 .(وتونس ئراواجلز  املغرب) العريب املغرب منطقة مع وايطاليا انياواسب افرنس خاصة أوروبا دول بني القدم
 .للهجرة االقتصادية اآلثار الشرعية، غري اهلجرة  الكلمات الدالة:

 :الشرعية غير الهجرة ماهية -2

 فيةراالدميوغ والنتائج داتداحمل من معقدة شبكة من عليه تنطوي ومبا الدولية اهلجرة موضوع إن        
 اهلجرة موضوع أصبح حيث والدولية، القطرية االهتمامات صدارة إىل انتقلت واالقتصادية والسياسية واالجتماعية

 آثارها لتفاقم نتيجة البلدان من يدامتز  عدد يف للقلق تدعو اليت الرئيسية املسائل من املاضية القليلة األعوام يف
 تسهل حىت أسباهبا معرفة من نتمكن حىت علمي بشكل وحتليلها ستهاادر  يستدعي ما كبري بشكل وتريهتا وتسارع

 .عملية بطريقة معاجلتها سبل

 تعريف الهجرة: 2-2

 أو العلم أو الرزق ءار  و عًياس رىأخ إىل أرض نم الاالنتق أو رىأخ إىل أرض نم جرو اخل أو بااالغت  تعين رةاهلج
 يف البقاء نية مع آخر إىل مكان من يشللع الاالنتق ةعام فةبص رةاهلج تعين اكم. 1أخرى منفعة أيّ  أو جالعال

 رةواهلج هترك أي اناملك رهج ولنق ، انً ار وهج ار هج ريهج رهج لفع نم ماس رةواهلج .طويلة لفتة اجلديد املكان
  .غريه إىل البلد ومفارقة أخرى إىل أرض من جاخلرو  يه

 أنواع الهجرة: 2-1

 إىل اهلجرة وفقه تنقسم والذي اجلغرايف املعيار منها نذكر املعتمدة، املعايري حبسب أنواع عدة إىل اهلجرة تصنف
 2:مها نوعني

 :الداخلية الهجرة 2-1-2

 الداخلية للهجرة و .احلدود هذه ختطي أو عبور دون الدولة نفس حدود داخل األفراد انتقال و حركة يف تتمثل
 إىل إدارية منطقة من اهلجرة الزراعية، املناطق حنو اهلجرة احلضر، إىل الريف من اهلجرة :منها عديدة أنواع بدورها
 تتخذ قد كما .منه اهلجرة هلم سبق ملن الريف إىل العودة هي و العائدة واهلجرة املومسية اهلجرة إدارية، منطقة
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 إىل التقليدية املناطق من اهلجرة العمل، عقود على القائمة اهلجرة الرحل، كحركة :أخرى أشكاال الداخلية اهلجرة
 اهلجرة :مها الداخلية للهجرة رئيسيني تيارين هناك آخر تقسيم ويف .املومسية أو املؤقتة اهلجرة و احلديثة املناطق

 .املدن إىل الريف من الداخلية اهلجرة و الزراعية املناطق حنو الداخلية

 :الدولية الهجرة 1-2-1

 إىل يشار .أخرى دولة إىل (جغرافية منطقة) دولة من االنتقال أي الدولة حدود خارج األفراد حركة يف تتمثل و

 طبيعة اهلجرة، بداية معيار من كل منها نذكر اهلجرات أنواع حتديد أساسها على يتم أخرى معايري هناك أن
 اعتمادا أما حديثة، هجرة و قدمية هجرة مها اهلجرة من نوعني بني منيز األول، للمعيار فوفقا .اهلجرة مدة و اهلجرة
 األخري للمعيار بالنسبة أما اإلجبارية، اهلجرة و االختيارية اهلجرة فهناك اهلجرة طبيعة يف املمثل و الثاين املعيار على

 .املؤقتة اهلجرة و الدائمة اهلجرة مها اهلجرة من نوعني فهناك اهلجرة، مدة يف املتمثل و

 دولبال يويةاآلس والدول اجلنوبية وأمريكا اإلفريقية الدول تربط اليت لروابطاب يرتبط أوروبا إىل للهجرة منط هناك
 ةاإلجنلوفوني دول نيب ةللهجر  تار وتيا اتاجتاه وءنش هعن تجن ام تقالل،االس لقب تعمرهاتس تكان اليت ةاألوروبي

 .3بفرنسا إفريقيا يف الفرنكوفون دول نيوب دةاملتح ةباململك ياوآس ةاإلفريقي ارةالق ربغ يف

 رالبح تعرب زةجمه والغري غريةالص واربالق تلاز ما عوباتوص اطرخم نم رةاهلج نم نمطال ذاه فيكتن امّ  الرغموب
 Blue األزرق الطريق ويسمى إليها الشرعية غري رةاهلج اينيشر  نم دواح ووه ا،يوميً  اأوروب إىل طساملتو  يضاألب

Route  راألكث الوالربتغ انواليون بانياواس اايطالي عرب اأوروب إىل اإفريقي المش من املهاجرين لنقل ويستخدم 
 .الاجمل اهذ يف ةحداث

 :الشرعية غير الهجرة وأسباب دوافع 2-1

 الكثري تدعييس يالذ راألم ددها،وتع اآثاره اظمتع عم تتعاظم لب يطةبس اهرةظ دتع مل رعيةالش غري رةاهلج إن
 .اإليه ةالدافع باباألس الاستئص اللخ نم اعليه يطرةوالس اردعه لأج نم اونوالتع يقالتنس نم

 

 
                                                           

3
 .7006 يوليو . 561 العدد . الدولية السياسة مجلة . والعشرين الحادا القرن في العمالة هجرة . رضوان سمير  - 



 
4 

 :واالجتماعية االقتصادية األسباب 2-1-2

 البعض يسميها اليت ةواالجتماعي اديةاالقتص لالعوام يف رةاهلج بابأس رحص إىل احثنيالب نم كثري يذهب
 .اهلجرة لظهور األصلي العامل لكوهنا انظر  الكالسيكية باألسباب

 نةس ائياتإلحص اووفقً  ه،عدم نم رةاهلج رار ق يف أثريالت ىعل ةالكبري  هبقدرت رةللهج ادياالقتص دافعال يتمّيز
 يف %54، أوروبا يف %43) العامل تار اق ىعل ةخمتلف ببنس ونيتوزع اجرمه ونملي 090وايلح ديوج 5002
 دانيوزلن يف % 4 و ارييبوالك ةالالتيني اأمريك يف % 4  اإفريقي 9 % ، ياآس يف  % 52،ماليةالش أمريكا

 % 18 وايلفح ه،واحلاح أثريهبت رةللهج ادياالقتص دافعال دىص حواض كلبش ستعك بالنس هفهذ ، )لياات واس
 بةنس اإليه فناأض إذا % 14 وايلح إىل ةبالنس عوترتف ، ءاا روث دًماتق راألكث اتاجملتمع يف تقروااس اجرينامله نم

 مالرق نم )ئالج ونملي 04.2 ( نيالالجئ عدد تبعدنااس إذا هأن اكم ة،النفطي ةاخلليجي دولال إىل اجرينامله

إضافة إىل أسباب  4.اوافريقي ياآس يف اقاري نيالالجئ زمترك عمواق اراالعتب يف اأخذً  اجرينامله اءإلحص ايلاإلمج
 :5أخرى متثلت يف

 .البالد حترير يف ةاجلماعي اركتهمش سعك ىعل ةالتنموي ةالسياس يف كةاملشار  من الشعب إقصاء -
 .روح بدون جسد ّردجم اداالقتص لجع ام ةالتنموي ةالعملي يف افزكح ردالف دور ابغي -
 القاعدة تظلّ  ابينم ددة،حم ةاجتماعي ئحار لش الكمايل االستهالك يف بالزيادة مسح النفط ريوع تدفق -

 6اة،للحي يةاألساس اتاحلاجي باعإش دمع نم اينتع عاجملتم نم ةالعريض
 خالل نم ةاألخري  ذهه زترب  ثحبي دار لألف يةالشخص والتاملي صخت يوه :ةوذاتي يةنفس أسباب -

 .7االجتماعي التفوق حتقيق عن البحث يف الشخصية والرغبات املكبوتات

 :واألمنية السياسية األسباب 2-1-1

 ثحي رعية،الش غري رةاهلج ةوتري  ارعتس إىل أّدت اليت لالعوام مأه نيب نم ةألمنيوا يةالسياس باباألس تعترب
 يعتقدون للعيش أفضل أوضاع نع احبثً  ارهمدي ونويتك اهتمحبي اطرونخي بابالش نم ةكبري  دادأع بحتأص
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 ةالدافع العوامل أكثر من هي السياسية األسباب أن نم غمر ال ىوعل .املوعودة األوروبية األحالم أرض يف بوجودها
 دولال اتسياس إىل هذا تتجاوز بذل طفق درةاملص دولال هاتعيش اليت اعباألوض رتبطت ال اأهن غري رةللهج
 .إليها اهلجرة تشجيع إىل مباشرة غري أو رةمباش ةبطريق أّدت اليت تقبلةاملس

 التدخل أن أي تيالء،واالس دوالتهدي وةالق غطض رةاهلج إىل دفعت اليت ريةالقس يةالسياس ابباألس نوم  
 يؤدي احمللي السياسي غطالض أن إىل إضافة خارجية، هجرة إىل يؤدي الدول من دولة أية من اخلارجي العسكري

 إىل اسالن اقويس ةالدكتاتوري نظمال ودوتس ةطيار الدميق دمتنع ثحي ةالنامي دولال معظم يفف اهلجرة، إىل كذلك
 ةاحمللي روبواحل كريةالعس اتواالنقالب ةالداخلي توراالث رةكث لكوكذ ةحماكم أو بباسأ ادومن تقالتواملع جونالس

 العوامل من ما جمتمع على دولية عقوبات قاعكب الطارئة الظروف بعض تعترب اكم ، جار اخل إىل رةاهلج إىل ؤديت
 . 8للهجرة املسببة

 لمكافحتها: الحكومية واآلليات الشرعية غير الهجرة انعكاسات -1
 الشرعية: غير الهجرة انعكاسات 1-2

 املهاجرين إىل إضافة املستقبلة البلدان و األصلية البلدان على آثارا هلا فإن خارجية أو داخلية اهلجرة كانت سواء
 للسكان، اجلغرايف التوزيع يف كالتغري عديدة جبوانب تتعلق و سلبية، أو إجيابية اآلثار هذه تكون قد .مهتذا حد يف

 .واالجتماعية االقتصادية اجلوانب يف والتغري

 :للهجرة االقتصادية اآلثار  1-2-2

 حتسني يف تتمثل واليت للمهاجرين املرسلة للبلدان اإلجيابية االقتصادية اآلثار بعض هنا نذكر أن ميكن       
 جديدة تقنيات و حرف و مهن اكتساب البطالة، من احلد املهاجرين، العمال حتويالت عرب املدفوعات موازين

 الوطنية االقتصاديات إدماج أخريا و األجانب مع مشتكة مشاريع إنشاء إمكانية مع باخلارج العمل خربة بواسطة
 9.العاملي االقتصاد يف

 النامية، البلدان يف نوعا و كّما اإلنتاجية العمل قوى حجم تقليص: فنذكر السلبية االقتصادية اآلثار خبصوص أما
 .املتطورة التكنولوجيات على القائمة التنمية معوقات إحدى متثل اليت و( األدمغة هجرة) الكفاءات استنزاف
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 :االقتصادية التنمية على الهجرة آثار 1-2-1

 االقتصاديني أراء جعل ما املؤهلة، والغري املؤهلة بنوعيها العاملة لليد مصدرة دول ابكوهن النامية الدول أغلب تتميز
 :ثالث تيارات إىل اآلراء هذه تصنيف وميكن الستينات، منذ ختتلف الجملا هذا يف

 لليد املصّدرة الدول على اجيايب أثر ذات الدولية اهلجرة أن يعتقدون والذين (االقتصاديني تيار) األول التيار
 املهاجرين عودة حالة يف انه كما األصلي البلد إىل األموال بتحويل يقومون املهاجرون إليهم، بالنسبة .العاملة

 .10اخلارج يف اكتسبوها خبربات يعودون مهنفأ

 أن قال والذي  Bhagwati الكبري االقتصادي قاده تشاؤمية نزعة ذو جديد تيار ظهر السبعينات بداية مع
 يف تبقيها اهنأ حيث النامية الدول باقتصاديات مضرة خاصة بصفة األدمغة وهجرة  عامة بصفة الدولية اهلجرة

 .الفقر مصيدة

 :بالذكر خنص أن ميكن للهجرة اإلجيابية العوامل أهم بني من

 :األموال تحويل - أ

 اإلحصائيات سجلت فقد الدول النامية اقتصاديات من الكثري على اثر من له ملا وذلك العوامل هذه أهم يعترب
 أن

 الناحية من البلدان، هلذه االقتصادية للتنمية املوجهة اإلعانات قيمة فاق النامية للدول األموال رؤوس حتويل
 حتويل أسباب Brown 1997, Poirine 1997, Smith 2003) (Stark ,1991 درس النظرية،
 : أقسام  ألربعة تنقسم اهنأ على امجعوا قد و األموال

 .رفاهيتهم مستوى رفع عنه ينجم ما األصلي، البلد يف العائلة أفراد بقية تدعم

 غالبا توجه .األصلي البلد وهو آمن مكان يف أصوله من جزءا األقل على ليضمن أمواله بتحويل املهاجر يقوم •
 .العائلة أفراد طرف من تدار أن ميكن واليت العقارات يف االستثمار إىل التحويالت هذه
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 األصل، البلد يف يبقون الذين عائلته أفراد وبني بينه ضمنيا عقدا املهاجر يعقد إذ العائلة مستحقات دفع إعادة •
 بالتامني يسمى ما وهو .التحويل طريق عن اهلجرة وتكاليف التعليم مستحقات استقراره بعد يدفع أن على

 مداخيل وتأمني مأمن يف العائلة إبقاء أجل من اخلطر ويعتن على يعتمد عائلي عقد بدوره يعترب والذي املتبادل
 .خمتلفة

 االدخار، االستهالك، على أثر فله النامية، الدول اقتصاديات على وواضح كبري أثر األموال لتحويل 
 وأثر القصري املدى على يتم أثر :قسمني إىل ينقسم األثر هذا .املداخيل وتوزيع الفقر، النمو، االستثمار،

 الوطين(. البحث مشروع الطويل)هامش املدى على يتم

  :المهاجرين عودة - ب

 فان التيار هذا ألتباع بالنسبة .اهلجرة موضوع قدم قدمي يعترب والذي املوضوع هذا األدبيات من الكثري درست
 ملهن تعلمهم أو مهنية خلربات مهبواكتسا املتطورة الدول يف وخاصة اخلارج يف لسنوات العمل بعد املهاجرين عودة
 .النامية الدول يف البشري املال رأس كفاءة تطوير شأنه من تعليمية شهادات على حصوهلم أو خمتلفة

 :البشري المال رأس -ج

  Stark التيار هذا رواد فإن اهلجرة، جمال يف يعمل تيار أحدث يعترب الذي و البشري املال رأس خيص فيما

Vidal ; Montford ;  على النامية الدول يف األفراد حتفز اهلجرة أن مفادها أساسية فرضية على يرتكزون 
 من الرفع حياولون منهم، الشباب خاصة األصلية، الدول يف األفراد فإن أخرى بعبارة تعليمهم، مستوى من الرفع

 نظرا) باهلجرة الفرصة هلم تسمح ال الذين و جامعية، شهادة على حصوهلم بعد اهلجرة دفهب التعليمي مستواهم
 .النامية للدول كمكسب اعتبارهم ميكن (املستقبلة الدول تتبعها اليت اهلجرة لسياسات

 :) حالة الجزائر ( الشرعية غير لمكافحة الهجرة الحكومية اآلليات 1-1

 الثالث األولويات حول ورتتمح ةالقانوني غري رةاهلج اهرةظ ةملواجه تيجيةات اس تبين ىعل ةاحلكوم تعمل
 :11اآلتية
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 :الشرعية غير الهجرة لمكافحة والسياسية األمنية اآلليات  1-1-2

 عليه وبناء معرفتها، رورةبض ةئرياز اجل ةالدول توع دفقاتالت ىعل لأفض يطرةس لأج نم :التدفقات معرفة
 كانالس ةحبرك ةاخلاص ائياتاإلحص جيللتس تار نش منتظمة بصورة الوطنية الشرطة تنشر 5000 سنة منذ

ة اهلجر  حول ساتراوالد للبحث معهد إنشاء سنوات ذمن ريجي اكم .ةئرياز اجل يضار األ ىعل باألجان
 اءبإنش ةاجلمهوري سيرئ رارق دبع روعاملش اهذ هوج يف ةعقب كليش ديع مل اهل عيتب اليت ةاجله حول واخلالف

 .ةالداخلي رةاوز  فراإش تحت رةاهلج دفقاتت ولح ائياتواإلحص ائقللوث زمرك

 زعوتتو  رّية،الس رةاهلج ىعل بالسيطرة مكلفة احلدود وشرطة الوطنية فالشرطة :التدفقات على السيطرة
 ئريةزااجل ضيرااأل على شرعية غري ورةبص وديناملوج باألجان ىعل يطرةبالس ةاملتعلق ةالوطني رطةالش اتبيان
 .األعمال من أنواع ثالث بني

 :الشرعية غير الهجرة لمكافحة واالقتصادية القانونية اآلليات  1-1-1

 :القانونية اآلليات :أوال 

 اهرةالظ يوه رعية،الش غري رةاهلج ةمكافح يف انوينق ارإط يف باألجان واطننيامل عم لالتعام إىل ةاحلاج ىتتجل
 مرق انونالق بمبوج ةئريااجلز  ريعاتالتش ىعل اتالتغيري  راءإج اللخ نم كوذل . امطلقً  والنم نع فتتوق مل اليت

 حتسني ئرااجلز  تعتزم حيث البالد يف األجانب وتنقل واقامة دخولب اصاخل 2008 ويولي 21 اريخبت 11 - 08
 غري رةهج امأم قالطري تحتف األهن ر،راتمباس لطاتالس اتواجهه اليت اهرةالظ وهي اهلجرة، تدفقات على السيطرة

 افيم ذريج كلبش ابقةالس التشريعات هاًما يعترب ما بقدر اجلديد انونالق غرّي  دوق اعليه طرةيالس نميك ال ةقانوني
 بحتأص واليت 1966 ويولي 21 خبتاري 212 - 66 مرق انونالق يف اعليه وصاملنص باألجان ةحبال قيتعل
 . اهلجرة جمال على ترأط اليت العديدة تاوالتغري  األحداث اوجتاوزهت ةقدمي

 دفقت علوض اوفقً  مممص انوينق ارإط يف رةاهلج عم لالتعام يف ةالرغب ةتلبي إىل 2008 املع داجلدي انونالق عىويس
 دق اباإلره اهرةوظ ةالوطني عرب ةنظمامل ةاجلرمي ورتط نبف ك،ذل ىعل الوةع فتوق دون امنوه لَتواص اليت رة،اهلج
 عرب يماالس فراداأل لتنق ىعل ةاملطلق يطرةالس بتتطل اليت دةاجلدي دياتالتح ذهه ةمواجه ىعل رئزااجل اأجربت

 نياملقيم باألجان نم ةكبري ال داداألع ةمواجه لظ يف ةللجرمي ةموجه وةق ةالقانوني غري رةاهلج بحتص ئالل دودهاح
 ذلك يف مبا سنويًا البالد حدود يعربون الذين يدزاالت يف اآلخذة الشرعيني غري املهاجرين وأعداد قانوين كلبش
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 من الشمالية الضفة إىل أرواحهمب اطرةخم يف ول،الوص وميي بشكل حياولون الذين ئرينيزااجل املواطنني من املئات
 تغيري دون بقيت اليت اجملال هبذا املتعلقة اقوانينه ديلوتع ةجعامر  رئااجلز  ىعل اواجبً  اتب املتوسط األبيض البحر

 .طوال لسنوات

 االقتصادية اآللياتثانيا: 

 أوروبا، حنو الشرعية غري رةاهلج إىل ريئااجلز  بابالش نزوح أسباب أبرز من يعد االقتصادي الدافع أن اعتبار على
 اللخ نم كوذل ابالش نيب ةالبطال بةنس يصتقل ىعل رعيةالش غري رةاهلج ةمكافح إطار يف ئرااجلز  عملت فقد
 يترم واليت 5009 نةس ةاحلكوم لقب نم اعليه ادقاملص ةالبطال ةومكافح غيلالتش ةلتقي ةالوطني ةالسياس لتفعي
 ارإط يف كوذل اريعاملش حابأص النيالبط بابالش رفط نم ةاحملدث غرةاملص اتاملؤسس ويرتط دعيموت ةترقي إىل
 غيلتش ةلتقي دةاجلدي ةفالسياس .البطالة على للتأمني الوطين الصندوق قبل من املسرية النشاطات داثإح مدع

 كما الشباب، وعملوض صخص الذي الوالة مع احلكومة لقاء عن املنبثقة التوصيات االعتبار بعني تأخذ الشباب
 .ريةالس رةاهلج اهرةلظ صاملخص تكاملش رياالوز  اجمللس راراتق بتنفيذ تتكفل أهنا

 خاتمة:

 بعض رراغ على ئرااجلز  نإف ومسبباهتا ودوافعها الشرعية غري اهلجرة حول هذا حبثنا يف إليه التطرق مت ما خالل من
 من املبذولة اجلهود من وبالرغم اجملتمع فئات خمتلف بني الشرعية غري اهلجرة ظاهرة تفشي من تعاين األخرى الدول
 اخطر  تشكل زلت ما الظاهرة هذه أنّ  إالّ  اخلطرية، الظاهرة هذه من للحد املختصة احلكومية السلطات طرف
 حىت أو األمنية احللول غري احللول من جديدة مستويات على جّدي بشكل التكيز لعدم ظران باجملتمع حمدقا

 .السطحية االقتصادية احللول

 نتائج و توصيات:

 وآثارها الظاهرة هذه ملعاجلة يكفي ال وحده األمنية ءاترااإلج يف والتشّدد القانونية ءاتااإلجر  نّ إ -
 .املوت وسفن كبرا م من أقسى هو ما نشهد ورمبا مستقبالً  يزداد سوف تفاقمها نإف واالّ  السلبية،
 دافع أكرب تعد اإلنساين األمن "تامؤشر " مستويات وتردي جهة من املعيشة مستوى واخنفاض فالفقر
 .ئرااجلز  يف الشرعية غري للهجرة
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 املدى على تتطّلب املشروعة غري اهلجرة فمحاربة مشتكة قناعة وبلورة برمتها اهلجرة ظاهرة سةادر  إعادة -
 .والكوارث احلروب أو األفق وانسداد والبطالة، كالفقر هلا املؤّدية األسباب مواجهة والطويل املتوسط

 واألطر الشبكات لتفكيك املعلومات وتبادل املعنية األوروبية والدول ئرااجلز  بني األمين التعاون تنسيق -
 شبكات لردع الالزمة والتشريعات القوانني حتديث مع احلدود، عرب الشرعية غري اهلجرة تسهيل يف العاملة

 .السرّيني املهاجرين لردع والبحرية الربّية والنقل التهرّيب
 من حيد ما عمل فرص توفري شأهنا من اليت األجل والطويلة املتوسطة املشروعات يف تااالستثمار  تشجيع -

 .املشروعة غري اهلجرة يف الرغبة
 املشاريع يف للمشاركة هتماومدخر  اخلارف يف املهاجرين الستقطاب ئرزااجل يف وطنية آليات إجياد -

 ونشر املهاجرة األدمغة استعادة وحماولة البشرية، االقتصادية القّوة هذه استعادة حملاولة سعًيا االستثمارية
 .والثقافية والفكرية واالقتصادية السياسية اجملاالت شىّت  يف منها واالستفادة الطاقات هذه بني الوعي

 حبيث وتعزيزها، البشرية التنمية مجابر  دعم يف دورها وتفعيل املدين اجملتمع مؤسسات ومهمة عمل تطوير  -
 .ئرااجلز  يف اإلنساين األمن وتطوير لدعم وطنية تيجيةااست  وتنفيذ وضع يف فّعالة شريكة تصبح


