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 الهجرة الغير الشرعية



 مقدمة 

 مقدمة: 

 سياسية، ثقافية و اجتماعية خاصة بعد الحرب الباردة، وصاحب ذلك تحوالتلقد شهد العالم عدة 

في المفاهيم المتداولة و القضايا المطروحة على الساحة الدولية، وبرزت ظواهر بدأت  تحوالت

و من بينها ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي اتخذت بعدا  األولويةفي التحليل و  تأخذ مكانتها

في مفهوم الدول الغربية فهي عبارة عن تهديد  االجتماعية والتغيرات  جديدا في العالقات الدولية

الهجرة غير الشرعية اهتمامات الراي العام الدولي باعتبارها  مصالحها، و بهذا اشغلتو  لكيانها

امنية ، اقتصادية ، اجتماعية ، قانونية و سياسية  دثة ذات تداعياتالمستح المشكالتواحدة من 

 األحوالالدولية و الوطنية، فسوء  ايضا، و أضحت من اهم القضايا المطروحة على الساحة

ر المتقدمة، ذلك انها تعب للهجرة من الدول النامية الى الدولالفراد تدفع ا االقتصاديةالسياسية و 

الفقيرة و التي  لتي تجتاز الحدود الوطنية ألي دولة متجهة من المناطقعن الحركة السكانية ا

لى ع العسكرية الدولية الى الدول المستقرة من اجل الحصول التدخالتاو  األهليةتمزقها الحروب 

ملف  إلدارةوجود منهج جديد  ، و هذا ما جعل منها قضية مشتركة تتطلب األمانو  االستقرار

 .غير الشرعية الهجرة

الجديدة التي برزت بشكل  األمنيةوعليه فقضية الهجرة غير الشرعية أصبحت من التهديدات  

هذه الفترة كخطر امني يمس قيم الوحدة المرجعية أللمن بأبعاده المختلفة، اذن  خالل ملحوظ

الواجب وضع استراتيجية دقيقة لمحاربتها ولن يأتي ذلك بالتعاون بين  ولحدة المشكلة فمن

 و نخص بالذكر كل من األطراف

اء للقض الالزمةالمتوسط و توفير المكانيزمات  األبيضو دول حوض البحر  األوروبي االتحاد

للحد منها بتوحيد الجهود الدولية و العمل المنسجم و الشامل لكافة العوامل  األقلعلى  عليها او

تمحور حول ترحيل عقيمة ت كالسيكيةتكون فقط حلول ال  يجب ان و  التي تتحكم بالظاهرة

بل يجب ان تشمل جميع ما يختص بها  االعتقاالتالقمع و   المهاجرين الى الحدود او عن طريق

هذا الموضوع و هذا ما دفعنا لطرح تساؤل  حول اآلراءحيث تضاربت  من أسباب و دوافع

 اتاآلليما مدى نجاعة أسبابها ؟  ما هي الهجرة الغير شرعية؟  رئيسي هو محور دراستنا :

 ؟.من ظاهرة الهجرة غير الشرعية المتبعة للحد

 الفرضيات :



 مقدمة 

هي عمليّة انتقال األفراد والجماعات بين الّدول بطريقٍة غير قانونية، وتكون خارقةً للقوانين -1

 .الحصوِل على تأشيرة ُدخول واإلجراءات للبلد المهجور إليه؛ حيث يدخلها الُمهاجر دون

الحكم العسكري في غالبية الدول واستيالئه على سدة الحكم؛ فرافق ذلك فّشي من أسبابها مثال ت -2

معاناة الشعوب من االستبداد والتسلط والتصفية الجسدية وغيرها الكثير من اآلثار السلبية التي 

 .دفعت باألفراد للهروب إلى الدول األكثر عدالً وديموقراطية

لتي تتمثل في سن التشريعات والقوانين التي وضع آليات خاصة بالعالج الوطني: وهي اآللية ا-3

تمنع مغادرة اإلنسان لبالده بشكل غير شرعي، وكذلك األمر بالنسبة إلى الدخول للبالد، حيث 

وضعت بعض الدول التي ظهرت فيها الهجرة غير الشرعية قانوناً للعقوبات على األشخاص 

 الذين يدخلون البالد بشكل غير شرعي. 

دولية: إذ تعتبر الهجرة إحدى الظواهر العالمية التي ال يُمكن القضاء عليها آليات العالج ال-

بسهولة، ولهذا يجب أن تتكاتف الجهود الدولية من أجل أن تتمكن من التحكم في األمور الُمتعلقة 

 .بتلك الظاهرة، وذلك من خالل القيام بالمعاهدات والمواثيق اإلقليمية والدولية

 :المنهج المتبع

ينا اعتماد المنهج الوصفي تحليلي، وذلك بتفسير الظروف المختلفة التي تحيط بالظاهرة ارتأ 

الدراسة عن طريق جمع معلومات وافية ودقيقة حسب الواقع، ووصفها وصفا يوضح  موضع

 .للوصول الى استنتاجات محددة بشأنها خصائصها وأسبابها

الطريقة العلمية الكمية التي يتبعها الباحث ، والذي يعني تلك اإلحصائيالى المنهج  باإلضافة 

في ذلك على خطوات بحث معينة وتنظيمها وترجمتها بيانيا ثم تحليلها بغية الوصول الى  معتمد

يمكن القول بان المنهج  األخيرويقينية بخصوص الظاهرة المدروسة، وفي  نتائج أكثر دقة

وتحليل وعطاء ضية في معالجة الطرق الرقمية والريا هو عبارة عن استخدام اإلحصائي

 .المناسبة لها التفسيرات المنطقية

 اختيار الموضوع: األسباب

 :الذاتية األسباب



 مقدمة 

الذاتية التي تدفعني للخوض في هذا الموضوع وأولها الميل  األسبابهناك مجموعة من  

بالجوانب الغامضة من الهجرة السرية التي عرفت انتشارا سريعا وأصبحت  لإلحاطة الشخصي

ورغم ما يكتنف مثل هذه المغامرات من مخاطر. ثم ما يدفعني الى ذلك  حلما يراود كل شاب

وذويهم الذين يجدون أنفسهم غالبا بدون أدنى فكرة عن حال  ضحايا هذه المغامرات أالمتقاسمي 

 .وجديد يمس الحياة الواقعية بشكل كبير وع البحث معاصران موض باإلضافةأبنائهم 

 :الموضوعية األسباب

 العلمية الكثيرة والواسعة في ميدان العالقات الدولية إال أنها تبقى قليلة وعامة، اإلسهاماترغم  

الدولية الطارئة التي تظهر وتشغل الباحثين.  والتحوالتمقارنة بالقضايا المتسارعة والمتشابكة 

 ياألمنعلى مستوى الخطاب  باألمنالموضوع يحاول أن يقدم نظرة تحليلية لعالقة الهجرة  فهذا

المطروحة لمواجهة الهجرة غير الشرعية. من  األمنيةعبر التطرق إلى السياسات  األوروبي

وعة من المقاربات النظرية والمنهجية بوصف الظواهر بل بربطها مع مجم االكتفاء عدم خالل

من جهة وتساعد على فك العالقة بين المتغيرات التابعة والمستقلة  التي تساعد على التحليل

صورة تفسيرية منطقية خاصة مع  إعطاءمن جهة ثانية،  األوروبية األمنيةالمتحكمة في السياسة 

ودول الجنوب، كما ال تخلو النظرة الموضوعية  األوروبي االتحاد الراهنة التي يشهدها التحوالت

 .توقعي للموضوع كإسهام االستشرافيللموضوع من البعد 

 الدراسة: الصعوبات

لقد واجهنا جملة من الصعو بات تتمثل أساسا في حداثة الموضوع، تتحدد في نفس الدراسة  

ل حقيقة ان بحثي قد وندرة المراجع حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية وال يمكن القو والبحوث

 للتساؤالتاستثارة  خاللمن  االجتهادقدر المستطاع ان نطرق باب  حقق المراد ولكننا حاولنا

 .واما بإثراء المكتبة الجامعية بهذا النوع من الدراسات اما بإثراء معلوماتنا باألسبابخذ االو

 الدراسة: األهمية

لشرعية ودوافعها وارتباطها الضوء على مفهوم الهجرة غير ا إلقاءتأتي أهمية الدراسة كمحاولة  

 .اإلجراميةالظاهرة  امي بتن



 مقدمة 

 األمنية اإلجراءاتغياب الحلول الناجعة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتزايدها رغم  

 .من قبل الدول المستقبلة الصادرة

 :الدراسات السابقة

انعدام  نالحظفانه  األخيرة اآلونةنظرا لحداثة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتفاقمها في  

على  الطالعلذلك حاولنا في هذا الصدد اهذا الموضوع وان وجدت فهي قليلة و الدراسات في

القريبة من موضوعنا ومن بينها مذكرة واقع الهجرة غير الشرعية  مختلف البحوث والدراسات

الذي تطرق الى الهجرة غير الشرعية في الجزائر من األمني اإلنساني من منظور  في الجزائر

للهجرة غير الشرعية في إطار  األمنيفايزة البعد  ختو الى مذكرة باإلضافةاهم مسبباتها،  خالل

 .مغاربية األوروالعالقات 

 :خطة الدراسة

لدراسة هذا الموضوع المعقد والشائك ارتأينا تقسيم البحث الى فصلين وذلك من اجل محاولة  

 :المطروحة ويتمثل هذين الفصلين في اإلشكاليةعلى  اإلجابة

 والقانوني للهجرة غير الشرعية بحيث يتم التطرق في المفاهيم: بعنوان التأصيل األولالفصل  

 رالهجرة غي دوافع و اثار ر الشرعية وفي المبحث الثاني الى الى ماهية الهجرة غي األولالمبحث 

 .الشرعية
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  :تمهٌد

تعتبر الملصقات اإلعالنٌة من أهم وسائل اإلعالن التقلٌدٌة فهً عبارة عن أفرخ من ورق تلصق عن 

طرٌق تركٌبات أو دونها وٌتم وضعها فً أماكن مختلفة خاصة تلك التً ٌتواجدون بها عدد كبٌر من 

الرٌاضة أو محالت التسوق الكبرى وهذا بغرض إٌصال الجماهٌر مثل محطة المواصالت أو دور 

وٌتمٌز هذا النوع من اإلعالنات بأنه من الممكن  .الرسالة اإلعالنٌة إلى أكبر عدد ممكن من المتلقٌن

عرض السلعة بحجمها ولونها الطبٌعً وكذا تك ارر رؤٌته إال أنه من عٌوبه ٌحتاج إلى صٌانة مستمرة 

 .وامل الخارجٌة أو الجوٌةألنه معرض للتلف بفعل الع

 المبحث االول :

  تارٌخ تطور الملصقات اإلعالنٌة

 على إلصاقها ٌمكن و معٌن لغرض مصممة مطبوعة ورقة أي بأنها عام بشكل الملصقات تعرٌف ٌمكننا

سرٌع بشكل الملصق محتوى عن معلومات القارئ ٌستنبط أن منها الهدف و الحائط، . 

 الحرب أثناء عام مائتً قبل الملصقات فكرة إستخدام تم فقد ،”جالو ماكس“ الفرنسً للمؤرخ تبعا   و

 على اإلنتخابٌة الحمالت بعض دعم أجل من العالم من مختلفة أماكن فً إلصاقها تم و الثانٌة، العالمٌة

 و إستخدامها تطور الزمن مرور مع و جداً، قدٌمة الملصقات فكرة أن لنا ٌتضح ذلك، من. المثال سبٌل

 جذاب بشكل معٌنة فكرة إٌصال واحدا ، الرئٌسً هدفها ٌبقى لكن، و ألجلها، ُتصمم التً األهداف تنوعت

ملفت و . 

 المطلب االول :

  اإلعالنٌة لالملصقات الحدٌث التارٌخ

 اإلضاءة، وأعمدة العٌادات أو والمتاجر المحالت على أو بالشوارع والالفتات اإلعالنٌة الملصقات إن

  أول هم المصرٌون وقدماء. المٌالد قبل سنة 0333 إلى استخدامها ٌرجع إذ اإلعالن، وسائل أقدم من هً

...  وا والشكل الطبع عادة الحجم حٌث من فٌها المعلن تحكم بإمكانٌة الوسٌلة هذه وتتمٌز استخدموها، من

 ما اآلن حتى ٌوجد وعموما. اإلعالنات أو الالفتات هذه لمثل مثالً أو محدد شكل ٌوجد وال هذا إلخ،

 أو اإلعالن مضمون على اللوحة تخطٌط وٌتوقف اإلعالنات هذه لمثل شكل 333.003 عن ٌزٌد
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 األكثر األشٌاء فمن .poster شكل الالفتات هذه تأخذ وقد عرضها، المطلوب والصور  المعلومات

 مع العامة الحوائط على الظهور فً بدأت التً واإلعالنات المطبوعات تلك هً الفن هذا بتطور ارتباطا

  .الطباعة فناختراع 

 الحادث التحول لحظة وهً األوروبٌة الحضارة فً معٌنة بلحظة الحدٌث الملصق عهد ظهور وٌرتبط

 بدأت الوقت ذلك ففً عشر، التاسع القرن من الثانً النصف فً ظهر والذي والكلمة الصورة دور فً

 وتروٌج اإلقناع على العمل هو الملصق دور وأصبح استهالكً اقتصادي جو خلق فً الصناعٌة الثورة

 إعادة إمكانٌة سهل مما تعقٌدا أكثر أخرى إلى الطباعة أجهزة فً التطور بدأ األثناء تلك وفً. البٌع

 من بداٌة الفنانٌن جمٌع فرنسا فً قدمه الذي الروائً للملصق األولى االنتعاشٌة وكانت المكثف، اإلنتاج

  nouveau Art" ألسلوب التابع الرمزي الملصق انتشر كما. لوترٌك تولوس دي هنري ،شارٌت جولٌه

" وألمانٌا والنمسا  إنجلترا فً  

 المطلب الثانً :

 : اإلعالنٌة لالملصقاتقدٌم ال التارٌخ

 فكرة على أطر الذي والتوسع المواصالت وتقدم الصناعٌة الثورة بدأ أن إذ ذلك بعد الملصق تطور وقد

 التقنً التطور بفعل تطورت التً القرن لغة ظهور إلى ،أدى 92 القرن فً الحاصل المتعدد االنتاج

 التً شار جول وانتاجات التقنً التطور لوال متطورة امرحل إلى ٌصل أن له كان ما فالملصق باألساس،

 عن نعرفه الذي للشكل الفنً للتارٌخ بداٌة حقٌقتها فً تمثل ،والتً 9181 عام باللٌتوغارف نفذت

 الملونة الملصقات طباعة على ارف اللٌتوغ ساعد حٌث فالتنٌنا، ملصق خالل من وخاصة الملصق

 ذات وهً الطباعة حجر على مباشر بشكل تصمٌماته ٌرسم شار جول كان وقد قلٌلة، وبكلفة بسهولة

 ".مزٌنة وبخلفٌات متألقة ألوان
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 المبحث الثانً :

 المطلب االول :

 : الملصقاتأنواع 

، و هذا النوع ”غٌر الملصقات العلمٌة و األكادٌمٌة“ العدٌد من الملصقات التً تخدم أغراضاً عدٌدة هنالك

ال ٌوجد له شروط معٌنة للتصمٌم كالملصقات العلمٌة، فهذة األنواع من الملصقات ٌكثر  من الملصقات

ك ألن الهدف منها خطف أنظار الجمهور و فٌها إستخدام الصور و األلوان و ال ٌهم ترتٌب أماكنها، وذل

 .اإلعالن عن شًء معٌن، حتى النصوص المستخدمة فٌها تكون قلٌلة

 .نستعرض أدناه أنواعاً متنوعة من الملصقات و نضرب األمثلة علٌها لتتضح الصورة

 الملصقات السٌاسٌة -1

ٌن و جذب العدٌد من ٌكون الهدف منها اإلعالن عن حمالت إنتخابٌة معٌنة للتسوٌق لمرشح مع

تطرقت بعض الدراسات  المصوتٌن له، أو التعبٌر عن الغضب ضد فكرة معٌنة كاإلحتالل و الحروب.

 .(النفسً على الناس النوع من الملصقات، لدراسة مدى تأثٌرها )كاألثر لهذا
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 : الملصقات اإلعالنٌة و الدعائٌة -2

ٌكثر فً هذا النوع من الملصقات األلوان المستخدمة و الصور بأحجام مختلفة، بهدف لفت إنتباه الزبائن 

أو عامة الناس إلى حدث معٌن لإلعالن عنه، أو منتج معٌن، أو حتى للرحالت كتلك التً ٌنظمها بعض 

 .مكاتب السفرٌات

لصقات اإلعالنٌة و الدعائٌة حتى بالطبع، هنالك العدٌد من المصممٌن المتخصصٌن فً تصمٌم الم

 .ٌظهرون الفكرة بشكل مبتكر و بمحتوى ٌعكس الغرض المصممة من أجله

، و ”الٌوم العالمً لمكافحة عمل األطفال“على سبٌل المثال، الملصق التالً ٌهدف إلى اإلعالن عن حملة 

صورة معٌنة تعبر عن بعض األعمال التً تكون شاقة بالنسبة لألطفال  من أجل هذا الغرض تم إستخدام

للقٌام بها، مع إضافة شعار الجهة المنظمة أو الداعمة للحملة. أٌضا، الملصق الخاص بشركة ستاربكس 

 .ٌهدف لعرض معلومات معٌنة حول شرٌحة من شرائح العمالء: الطالب

 

 

 

http://educadme-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-1.jpg
http://educadme-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A2.jpg
http://educadme-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-1.jpg
http://educadme-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A2.jpg
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 :الملصقات التعلٌمٌة -3

ٌتم تصمٌم هذا النوع من الملصقات ألغراض تعلٌمٌة، لذلك ٌطغى علٌها طابع البساطة والوضوح وقلة 

إستخدام األلوان والتوزان مابٌن النصوص المستخدمة والصور. فالملصق التعلٌمً أساسا  هو تلخٌص 

و الباحث أو لفكرة بحث معٌنة أو مشروع، لذلك التلخٌص بشكل جٌد ٌتطلب مهارة حتى ٌظهر الطالب أ

صاحب البوستر الفكرة بشكل واضح للجمهور و نقاط القوة فً بحثه أو عمله، )و سنتطرق للمزٌد من 

التفاصٌل عن ذلك فً مقال قادم(. تنقسم الملصقات التعلٌمٌة إلى نوعٌن رئٌسٌٌن وهما: الملصقات 

 .التعلٌمٌة )غٌر العلمٌة( و الملصقات العلمٌة أو األكادٌمٌة

 

 

 

 

 

 

http://educadme-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/%D9%85%D9%84%D8%B5%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-2.jpg
http://educadme-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/%D9%85%D9%84%D8%B5%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-1.jpg
http://educadme-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/%D9%85%D9%84%D8%B5%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-2.jpg
http://educadme-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/%D9%85%D9%84%D8%B5%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-1.jpg
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 : غٌر العلمٌة  (Classroom Posters)الملصقات التعلٌمٌة 3-1

الملصقات المستخدمة داخل الفصول تستخدم فً العادة فً المدارس، فمثالً فً برٌطانٌا ٌتم تعوٌد 

هذا النوع من الملصقات،  فً الطالب من مراحل مبكرة على فكرة الملصقات العلمٌة و كٌفٌة تصمٌمها.

أن هذه  ال ٌطلب األستاذ عادة مهارة عالٌة فً التلخٌص و التصمٌم، بل البساطة بشكل كبٌر، ذلك

الملصقات فً العادة تحتوي على موضوع معٌن كدرس واحد من إحدى المواد أو على بحث صغٌر 

حكرا  على طالب المدارس، بل  ٌكلف الطالب بعمله. لٌس هذا فقط، بل إن هذا النوع من الملصقات لٌس

ٌُطلب من طالب السنة  ٌمكن إستخدامه كذلك فً الجامعات. على سبٌل المثال هذا النوع من الملصقات قد 

التأهٌلٌة أو األولى، و ذلك حتى ٌلخصوا فكرة مشروع ٌختص بمادة معٌنة و بشكل مختصر، و ٌتم 

 .عة محددة، فهو لٌس عاماً أو لمجمو عرضه و شرحه فً العادة داخل الفصل الدراسً

أو األكادٌمً )أدناه( و الذي ٌتم إستخدامه من  هذا النوع من الملصقات ٌختلف قلٌال  عن الملصق العلمً

قبل الباحثٌن و األكادٌمٌٌن فً الجامعات و المؤتمرات، كونه ٌهدف لمشاركة أو عرض المعلومة 

لمٌة أو نحوها. هذه مثالٌن على هذا النوع من بالدرجة األولى، و لٌس توضٌح الطرق و المنهجٌات الع

 .الملصقات باللغتٌن اإلنجلٌزٌة و العربٌة
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 : (Research Posters)المصلقات العلمٌة األكادٌمٌة 3-2

ٌستخدم الملصق العلمً أو األكادٌمً بكثرة من قبل الباحثٌن و األكادٌمٌٌن فً الجامعات، الملتقٌات، 

و تبادل الخبرات فٌما بٌنهم و فتح  عرض أفكار أبحاثهم و مشارٌعهم بشكل علمًمن أجل  المؤتمرات و

 :مجال النقاش و األسئلة بٌن الباحث و الجمهور. هذا مثال على ملصق علمً أو أكادٌمً

 

، الملصقات العلمٌة: أشكالها، أحجامها، و نصائح لتصمٌم أفضل تابعنا فً المقال التالً فً هذه السلسلة،

و فً مقاالت الحقة، سنناقش بإذن  و الذي نناقش فٌه الملصقات العلمٌة )األكادٌمٌة( من حٌث التصمٌم.

 .هللا الملصقات العلمٌة من حٌث المحتوى، مهارة التلخٌص، اإللقاء، و غٌرها

 

http://educad.me/37083/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%b5%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%83%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85/
http://educad.me/37083/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%b5%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%83%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85/
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 ٌلجأ التً الفعالة االعالنٌة الوسائل من -طوٌلة لفترات– الورقٌة الملصقات ظلت: الورقٌة الملصقات -4

 أقدم من الملصقات تعتبر لهذا بدٌلة، أخرى وسائل هناك ٌكن لم عندما خاصة المعلنٌن من كثٌر إلٌها

 .اإلعالن وسائل

  

 من المصنوعة اإلعالنات من جدٌدة أنواع األخٌرة السنوات فً ظهرت ولقد: البالستٌك ملصقات -5

 أو السٌارات زجاج على ٌلصق ما وعادة الحجم متوسط أو صغٌر هو ما منها أشكال عدة وهً البالستٌك

 امرفق أو الحدٌد سكة أو المترو محطات فً أو المقاهً، أو التجارٌة بالمحالت الفترٌنات زجاج على

  ٌلصق الذي البالستٌك اإلعالن ٌوجد وكذلك. ذلك غٌر أو الخشنة غٌر ارن الجد على أو األوتوبٌس

 .المعدنٌة األلواح على

 

 لذلك معدة خشبٌة لوحات على رسمها أو طبعها بعد تلصق والتً: الحجم كبٌرة الورقٌة الملصقات -6

 .مرة كل تغٌٌرها بسهولة وتتمٌز

 عمر ذات وهً االتصالٌة الرسالة داخلها وتوضع: والزجاج والخشب المعادن من مصنوعة لوحات

 . األجل طوٌلة مستمرة رسالة تحمل تذكٌرٌة قناة بوضعها أكثر وتفٌد ما، نوعا وٌل زمنً

 المناسبات 9 فً المنظمات أعتاب على أو الشوارع فً وتوضع القماش على تكتب التً الالفتات 

 .المختلفة
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 ازم اآلالت او اآلالت الستخدام الصحٌحة باألسالٌب وتذكٌرهم العمال خبرة لزٌادة: تعلٌمٌة ملصقات

 الصناعً االمن بتعلٌمات

 .الخدمة أو السلعة نحو المستهلك لدى وجدانً تعاطف وخلق المبٌعات لزٌادة: تجارٌة ملصقات

 والتقالٌد العادات تغٌٌر إلى كالسعً االجتماعً السلوك قواعد إرساء إلى وتهدف: اجتماعٌة ملصقات

 أو التلٌفونٌة األحادٌث أو الثرثرة، فً العمل وقت تضٌٌع مثل قضاٌا وتناقش االنتاج تعوق التً السٌئة

 .الخاصة الزٌارت

 أو منها،  الوقاٌة وطرق انتشارها ووسائل ارض األم عن معلومات تقدم التً وهً: صحٌة ملصقات

 .للعاملٌن النفسٌة الصحة تتناول التً

 والمطاعم، الفنادق تتضمن والتً السٌاحٌة والمرافق األماكن على التركٌز فٌه وٌتم: سٌاحٌة ملصقات

 اإلعالنً الخطاب ٌكون لذلك. الضٌافة وحسن تقدم، التً الخدمات إلى إضافة السٌاحٌة النقل ووسائل

 إلى توجٌههم  أو معٌنة، ألماكن جذبهم بنٌة والمصطافون، السائحون وهم فقط، الفئة هذه إلى موجه

 .للمال ار توفی األكثر أو ، راحة كثراأل والوسائل األماكن

 أو جدٌدة معدات عن بمعلومات ونزودهم األطباء، مثل المهن أصحاب تخاطب وهً: مهنٌة ملصقات

 .جدٌدة أدوٌة

 العامة، والسالمة السٌر قوانٌن احترام على الوعً مستوى ترفع والتً: السٌر حوادث مواجهة ملصقات

 .األمان احزم استخدام السرعة، وتجنب ،(المرور إشارات)  السٌر إشارات الحترام الدعوة مثل

 بأهمٌة الشعور وتنمٌة التلوث، أخار على الجمهور توعٌة ذلك وٌتطلب: البٌئة على الحفاظ ملصقات

 .ذلك تعالج التً القوانٌن واحترام تلوث، دون والهواء والٌابسة المٌاه على الحفاظ
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 ارفٌة فوتوغ صور أو فقط كتابة على الملصقات تحتوي فقد: المضمون حٌث من أٌضا الملصقات وتنقسم

 9 تحتوي وقد والرسوم والصور الكتابة بٌن تجمع وقد كارٌكاتورٌة، أو تخطٌطٌة أو طبٌعٌة رسوم أو

 .مركبة أو مقسمة أو متسلسلة رسوم على

 

 

 :نوعٌن إلى تنقسم: المرسومة األشكال -

 اللوحة : على الرسم

 عدة على اإلعالن هذا رسم ٌتسم وقد لذلك، معدة لوحة على مباشرة اإلعالن برسم الفنانون ٌقوم حٌث

 .اإلعالنً بالموقع واحدة لوحة فً تجمع ثم أجزاء

 

 جودة على الحفاظ أجل ومن البوستارات، مساحة من أكبر المرسومة اإلعالنٌة المساحة تكون ما وعادة

 . علٌها الحٌوٌة إضفاء الستمرار شهور عدة كل رسمها ٌعاد اللوحات رسومات

 

 : الحوائط الجدارن على الرسم

 تختلف الحال وبطبٌعة للمبانً، الخلفٌة او الجانبٌة الخالٌة الحوائط على مباشرة اإلعالن رسم وهو

 بها توجد وأال بعٌدة مسافات من الرؤٌة إمكانٌة لها تتوفر أن لمراعاة ٌجب والتً المالئمة مساحتها

 .وغٌرها نوافذ من اإلعالن تنفٌذ ٌعوق ما المساحات بهذه ٌكون وأال ، للرؤٌة عوائق

 

 :المضٌئة األشكال

 وٕ   تأثٌرا الطرق إعالنات أشكال كأكثر التكنولوجً للتقدم نتٌجة وتطورت المضٌئة األشكال ظهرت

 لألشكال خالفا ذاتً بشكل المهمة والطرق المٌادٌن فً لٌال لتضاء إعدادها ٌتم حٌث تكلفة، أكثرها ابهار
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 بأكملها مبانً تستخدم وقد.. علٌها إضاءة ومصادر كشافات بتوجٌه إضاءتها ٌتم التً السابقة األخرى

 تكنولوجٌا فً السرٌع التطور بتوالً المضٌئة اإلعالنٌة االشكال وتتطور اإلعالنٌة،  الرسالة لعرض

 الساعة لحد المؤسسات بعض من معتمدة لكنها التقلٌدٌة اإلعالنات من اإلعالنٌة الملصقات إن. اإلضاءة

 .سابقا مذكورة عدة أنواع على لتوفرها

 

 المبحث الثالث  :

 مطلب االول :

  :ت الملصقات اإلعالنٌة وسلبٌاتهااممٌز

تعتبر الملصقات اإلعالنٌة من أبرز االستخدامات المتاحة فً مجال اإلعالن والتً ٌمكن استخدامها لنشر 

من الرسائل اإلعالنٌة الموجهة لجمهور مستهدف، بغرض إعالمهم عن منتجات أو خدمات معٌنة.  الكثٌر

  :وٌرجع هذا االستخدام للملصقات اإلعالنٌة للعدٌد من الممی ازت التً تحملها منها

 

  ممٌزتها:

 :ٌرجع استخدام الملصقات اإلعالنٌة إلى العدٌد من الممی ازت التً تحملها منها 

: فٌمكن تفصٌل مجموعة من الملصقات التً تغطً السوق ككل أو تغطً أسواقا محددة أو المرونة -أ 

 .محددة من سوق محلً زاءأجحتى أحٌانا 

 

 :وجود جمهور متحرك

ٌشاهدون الملصقات بٌنما هم ٌتحركون من مكان إلى آخر، وقد ٌكون الفرد فً طرٌقه إلى  رادفاألف 

التً ٌرغب فً  1سلعة أو خدمة معٌنة وتساعده هذه اإلعالنات فً تقرٌر نوع العالمة أو الخدمة  اشرء

 .الحصول علٌها

 :التعرض المتكرر لإلعالن -ج 

  .إن فرصة تعرض الفرد لنفس اإلعالن لعدة امرت تزداد مع استخدام الالفتات اإلعالنٌة 

 : الغٌاب النسبً إلعالنات المنافسٌن -د
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الحاالت تكون الالفتات اإلعالنٌة التً تحمل اإلعالن لشركة معٌنة معزولة فً منطقة معٌنة  فً معظم

در التً ٌمكن أن وبهذا ٌمكن عزلها عن الوسائل اإلعالنٌة الخاصة بالمنافسٌن وٌعنً استبعاد أحد المصا

بعٌدا عن اإلعالن تزداد د بعٌدا عن إعالن الشركة، ولكن ٌالحظ أن مصادر أخذ االنتباه افرتأخذ انتباه األ

 مع استخدام هذه الوسٌلة

 

 

 

 

 

 : سلبٌاتها

العدٌدة التً تتوفر علٌها الملصقات اإلعالنٌة رغم أنها ال تخلو من سلبٌات، وٌمكن  الممٌزاترغم 

  :إٌجازها فٌما ٌلً

أن اإلعالن فً هذه الحالة  وجود قٌود على الجانب االبتكاري والخالق فً مٌدان اإلعالن: حٌث - أ

ٌتعرض له األ ا فرد أثناء تحركاتهم وهذا ما ٌعنً أن تحرٌر اإلعالن ٌقتضً استخدام كلمات 

محدودة أو رسم تعبٌري واحد حتى ٌمكن للفرد مشاهدته أو ا قرءته أثناء عبوره، ولذا فإن ما 

منتج حتى ٌظل المستهلك ٌمكن انجازه من خالل هذه الوسٌلة هو التذكٌر أو تك ارر عالمة ال

على معرفة بها، ولذلك فإنه إذا كانت الرسالة اإلعالنٌة الفعالة تتطلب رسالة إعالنٌة مطولة فإن 

 .هذه الوسٌلة ال تصبح وسٌلة فعالة لإلعالن

الشخصً للمشاهدٌن: حٌث أن المستهلك أثناء عبوره من أمام الملصقات اإلعالنٌة  المزاج   - ب

مل التً ٌمكن أن تأخذ انتباهه بعٌدا عن اإلعالن، كما أن البٌئة المحٌطة ٌتعرض لعدٌد من العوا

ارة أو عدم نقاء الهواء...إلخ قد ٌقلل من تأثٌر اإلعالن رالمرور أو درجة الح به مثل حركة 

 .داعلى األفر

 

اد المجتمع ناحٌة الملصقات االعالنٌة: حٌث أن وجود هذه راالتجاه السلبً بواسطة أف   -ج

صقات ٌشوه من المنظر العام للمدٌنة، وقد ٌتنافى مع ضرورة ظهور المدٌنة بشكل ٌرٌح المل

فً بعض الدول إلى درجة وجود قانون ٌمنع ظهور الملصقات فً بعض  النظر وقد وصل الحد 

من خالل ما سبق نالحظ أنه رغم كفاءة الملصقات االعالنٌة كأقدم وسٌلة  .األماكن داخل المدن

ا تحتوي على مجموعة سلبٌات أو عٌوب كغٌرها من الوسائل اإلعالنٌة األخرى، إعالن إال أنه

منها ما ٌتعلق بالجانب االبتكاري أو التصمٌم فً مجال اإلعالن وأخرى تتعلق بالجمهور الموجه 

 .له الرسالة اإلعالنٌة
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 المطلب الثانً :

 

 :أهداف الملصقات اإلعالنٌة

 

الجدٌدة للسلعة وذلك عن طرٌق توعٌة المستهلك إلى إضافة استخدام جدٌد إظهار االستخدامات 

 للسلعة إلى االستخدام األصلً التقلٌدي لها

 رفع مستوى معرفة المستهلك بالسلعة، واسمها التجاري وأهمٌتها - .

 .ء المزٌد من القطعاشرجود السلعة فً األسواق، وحثه عل تذكٌر المستهلك بو استمرار - .

 عً بالسلعة خاصة عند تقدٌم السلع الجدٌدة وٌكون هذا المستهلك فً حاجة إلى مزٌد من الو -

 المعلومات

، أو الشراءر ا، تعتبر الغاٌة النهائٌة له وهً جعل المستهلك ٌتخذ قرالشراءر ااتخاذ ا قر - .

 بكمٌات أكبر بالشراء  االستمرار

األساسً لإلعالن وهو كما تقدم تغٌٌر مٌول حتى ٌستطٌع اإلعالن التأثٌر وتحقٌق الهدف  - .

واتجاهات وسلوك المستهلكٌن المحتملٌن البد من توفٌر مجموعة من المعلومات والبٌانات التً 

 ٌجهلها المستهلك حول السلعة الجدٌدة

خصائص السلعة، عندما ٌركز المعلن على ذكر خصائص السلعة، فهو ٌحاول إظهار  إدراك - .

عن منافساتها من السلع، بخاصة إذا كانت سلعة جدٌدة، وهناك خصائص غٌر ملموسة  تماٌزها

 مثل خصائص الخدمات

تقوٌة اسم الشركة، إن تقوٌة اسم الشركة ال ٌفٌد فً جذب المستهلكٌن، المتعاملٌن معها، مثل  - .

 الرأي، والمحلًوالمجتمع  ألحاكمةالموردٌن، والموزعٌن، والمصارف، والمساهمٌن، والسلطة 

 .العام

 المطلب الثالث :

 : االعالنٌة الملصقات استخدام مجاالت
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 فٌه ٌعتمد ال بالجماهٌر المتصلة المجاالت من مجال على العثور المعاصرة المجتمعات فً ٌصعب

 وٌعد وحدٌثا، قدٌما للسلع والتروٌج التسوٌق من مزٌد وراء سعٌا والتجارة الصناعة ففً الملصق،

 وواقع والشراء، البٌع سوق فً له والتروٌج الحدٌث تقدٌم وحسن القدٌم مكانة لدعم رئٌسٌة أداة الملصق

 ٌتجه الذهن إن حتى الملصق، مجاالت قائمة رأس فً والتجارة الصناعة وضعت الحدٌثة الحٌاة أن الحال

 .الملصق عن الحدٌث لدى المجال هذا إلى مباشرة

 اإلعالنٌة الملصقات تصمٌم وشروط مقاسات

 :االعالنٌة للملصقات األساسٌة المقاسات-

 

 

 : أهمه أساسٌة مقاسات اإلعالنٌة الملصقات تصمٌم فً ٌشترط

 the 30 sheet poster فرخ 03"  البوستر" الملصق

 قدما 90x طوال بوصات 6 و قدما 08 ومساحته" poster Basic" األساسً البوستر أٌضا علٌها وٌطلق

 المساحة وتصبح تقل مساحته فإن بعٌدة مسافات من ٌرى البوستر ألن ونظرا عرضا، بوصات 0 و

 وتصٌر عرضا، تقرٌبا أقدام x 9 طوال تقرٌبا قدما 09 تصبح حٌث الفعلٌة المساحة من أقل المرئٌة

 قدم 033 حوالً الكلٌة الرؤٌة 0 مساحة

 

 : شروط تصمٌم الملصقات اإلعالنٌة

كثٌر من األحٌان إال لعرض معلومات قلٌلة عن إن هذا النوع من وسائل اإلعالن ال ٌصلح فً 

 :السلعة أو الخدمة المعلن عنها ولهذا فالبد أن ٌتوافر فٌه اآلتً

 استخدام كلمات محدودة سهلة الفهم تعبر عن المعانً المطلوب توصٌلها إلى المستهلك؛

 الجمال الفنً إلعالن حتى ٌصبح الفتا لالنتباه استخدام األلوان بصورة جذابة مع امرعاة

 كبر الحجم حتى تتوفر فٌه المقدرة على لفت النظر - 

 البرهان المستخدم ٌكون كبٌر، وٌفضل أن ٌكون برهان واحد - 2 .

 توقٌع أو اسم الشركة أو العنوان - .

 العنوان الرئٌسً - .

 .وضع أهم خصائص ومواصفات السلعة باختصار شدٌد - .

 



 

 

 

 

 

 

 العمل التطبيقي

 

 







 



 

 

 الخاتمة

لقد كان لتباين مستويات التنمية بين مختلف دول العالم أثراً كبيراً في 

ازدياد أعداد المهاجرين غير الشرعيين من سنة ألخرى. فالجزائر 

وكغيرها من الدول التي تعاني من آثار هذه الظاهرة رصدت إمكانات 

مادية وبشرية ضخمة في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، خاصة 

لظاهرة أخذت أبعاداً خطيرة نتيجة لإلنعكاسات السلبية وأّن هذه ا

اإلجتماعية، الصحية، السياسية واألمنية، واإلقتصادية المترتبة عنها، 

وهو ما جعلها تصنّف في المرتبة الثانية في خطورتها بعد ظاهرة 

اإلرهاب، والتي أثبتت التجارب العملية استحالة القضاء عليها إالّ من 

التعاون وتقارب الرؤى بين مختلف الدول المعنية خالل التنسيق و

 بالظاهرة، سواء كانت دول مصدر، أو عبور أو دولة مستقبلة


