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 اهلجرة األفريقية غري الشرعية إىل أورواب
 احلقائق، العوامل، األسباب، رؤية للعالج 

 :  لخص امل
اهلجرة األفريقية غري الشرعية إىل أورواب وذلك من خالل عدد منن اققنا ح لنول ذلنك الننوا منن اهلجنرة  لين  تناقش هذه الورقة 

تناول البال  العوامن  النحت ز نز علنج اهلجنرة والنحت تتمون    عوامن  مرتبةنة ابلنةقنة األجنلية للمهناجرين  وعوامن  مرتبةنة  نةقنة 
بنننمل النةقتنننمل  وأخنننريا عوامننن  قشتنننية  كمنننا سقشنننهل الورقنننة أي نننا أسنننبا  اهلجنننرة غنننري اسننتقبال الهننناجرين  و العوا نننح التداخلنننة 

الشرعية مون  األممناا الاياسنية أو الدينينة  ولنا ال نامرة   األري البعيندة لتدقينح أهنداو خناهرة أو خ ينة  وتشنجي  اهلي ناا 
ينننة  وكنننذا اقنننرو  والسنننةراابا الاياسنننية وال ننن  الرمسينننة للوافننندين والنننناململ  أو موننن  العننننم ومنننا ينشننن  عنننن  منننن هجنننراا إجبار 

الةا  يننة  إىل جانننا النمننو الاننًان  ف ننالت عننن األممنناا القتتننادية  وانعنندا الدنقراايننة وانتشننار الننن م الدكتاتوريننة  إىل جانننا 
ا  الجتماعينة   أو مون  اسنةهاد رجنال العلنم وال ًنر  كمنا اسنتهدو البالن  األسنبياسةرا  ألوال ال رد وعدا تًي   األسنر 

والن انية والقتتننادية واا رافيننة أي نا للهجننرة غننري الشننرعية إىل أورواب  و انر  البالنن  أخننريا رهيننة لعناليف هننذه ال نناهرة تتمونن    
إلداث تنمية ماتدامة   غر  وقرق ودول الاال  والتدراء اإلفريقية زديدات  وتعهد الدول الدا نة والتناعية الًربى ابلتنامل 

ينن  مننديونياا أو جنندولتها للنندول األفريقيننة الدينننة  أي ننا مادة لجننم السننتوماراا األجنبيننة مننن خننالل من ومننة إجننال  عننن م
سياسي واقتتادي تقوا هبا الدول اإلفريقية ب ري جذ  الستومار  وأي ا إعةاء إفريقيا الًاننة الاياسنية الال منة علنج الانالة 

 ننا  عوامن  وأسنبا  من يفرة   تزايند اهلجنرة غنري الشنرعية إىل أورواب من  انر  رهينة للدند أوالدولينة  كمنا خلتنهل الورقنة إىل أ  ه
 الق اء علج هذه ال اهرة.

 الدن رافية.اهلجرة األفريقية غري الشرعية  أورواب  اققا ح  العوام    األسبا   رهية للعاليف.  الًلماا ال تالية:
Abstract : 

This paper discusses illegal African immigration to Europe through a number of facts about 

that type of migration, where the researcher dealt with factors that motivate migration, which 

are factors related to the region of origin of immigrants, factors related to the immigration 

reception area, and then the intertwining obstacles between the two regions, Finally, personal 

factors, as the paper also discussed the causes of illegal immigration, such as political or 

religious crises, the love of adventure in a distant land to achieve apparent or hidden goals, 

and the encouragement of official bodies for expatriates and displaced persons, or such as 

violence and the resulting forced migration, as well as wars, political unrest and strife. 

Sectarianism, along with population growth, as well as economic crises, the lack of 

democracy and the spread of dictatorial regimes, in addition to the disruption of the 

individual's conditions and his lack of familial adaptation, or such as the persecution of men 

of science and thought, as the researcher targeted the social, psychological, economic and 

geographical causes of illegal immigration to Europe. Finally, the researcher put forward a 

vision to treat this phenomenon represented in the creation of sustainable development in 
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western, eastern and Sahel and Saharan African countries in particular. Therefore, the 

creditor and major industrial sector by waiving all debts or scheduling them to African 

indebted countries, also increasing the volume of foreign investments through a system of 

political and economic reform carried out by African countries with the aim of attracting 

investment, and also giving Africa the appropriate political position on the international 

arena, as the paper concluded that there are factors And influential reasons for the increase in 

illegal immigration to Europe with a vision to limit or eliminate this phenomenon. 

key words: Illegal African migration, Europe, facts, factors, causes, a vision for treatment. 
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 : قدمةامل

يعترب البال  أ  الدراسة العلمية الدقيقة وال هم والستيعا  الاليم ل اهرة اهلجرة بت ة عامة واهلجرة غري الشرعية بتن ة خاجنة 
تتةلا معرفة دقيقة ألسباهبا ودوافعها من أج  الوقوو علج آاثرها الحت ترتتا عليها سواء كانهل هذه اآلاثر إجيابية أو سلبية  إذ 

هرة متعددة ااوانا ومتشعبة األبعاد ومتداخلة األاراو الداخلنة والن يفرة فيهنا سنواء كاننهل آاثرهنا علنج البلندا  التندرة هلنا إهنا خا
أو الاتقبلة هلا أو بلدا  العبور أو علج الهاجر ن ا   وهذه األسبا  منها القتتنادية والاياسنية واألمنينة والجتماعينة والن انية 

   الدنوغرافية  أو الوقافية والتدية.و ة والششتية واا رافي
 هذا وسيناقش البال  هذا الوسوا من خالل عدد من النقاط األساسية كما يلي:

 -العوامن  القتتنادية الن يفرة   اهلجنرة -عوامن  جنذ  اهلجنرة غنري الشنرعية -العوام  الحت ز ز علنج اهلجنرة -لقا ح عن اهلجرة-
رهية  -األسبا  اا رافية -األسبا  الجتماعية والن اية -أسبا  اهلجرة غري الشرعية -لقتتاديةهتميش أفريقيا   خ  العولة ا

 البال  لعاليف ال اهرة.
 مشكلة البحث:

مما لقك في  أ  خاهرة اهلجرة غري الشرعية الحت برمة بوسو  آاثرها علج مننااح اإلرسنال والعبنور والسنتقبال  ومنا يعانين  الهناجر 
 ا  من جعوابا   هده الرللة الشاقة من اج  زقيح أهدافن  اااجنة للوجنول إىل أورواب أو ال نياا   التندراء أمنا اإلفريقي ن

من غ ر الاوال   كما أ  ما تعاني  منااح العبنور منن إقامنة الهناجرين غنري الشنرعيمل لن    ا   البدر التوسط أو القبض عليالو 
راسة هذه ال اهرة القدنة التجنددة بتنورها اقديونة الروعنة   منوا قنبا  إفريقينا منن اجن  تركنة أاثرة علج اجملتم  مما دفعنا إىل د

لوان  والا العيش   دول أورواب  وما زدث هذه ال اهرة من مشنًالا اجتماعينة واقتتنادية وسياسنية بنمل دول العبنور ودول 
هلجنرة غنري الشنرعية إىل أورواب عنن ارينح البدنر ولندوث كنوارث إنانانية الستقبال  وما مادس اهتمامنا أب  أبناء ليبيا قنقوا ارينح ا

بمل األسر الليبية جراء تقليد الشبا  اإلفريقي   اهلجرة غري الشرعية وما تعاني  هده الدول منن عننم وجنراعاا سهنة هنذا الننوا 
 من اهلجرة. 

 أمهية البحث:
ة والننحت تننرق الننواان اإلفريقنني وكننذلك األورول ومننواان بلنند العبننور مننن ياننتمد هننذا البدنن  أنيتنن  مننن خنناهرة اهلجننرة غننري الشننرعي

انتدنننار الشنننبا  يومينننات   التننندراء والبدنننر التوسنننط منننن اجنننن  عبنننورهم والبدننن  عنننن أهننندافهم اااجنننة  أو النجننناة منننن العنننناسة 
أ  عوام  الةرد   الوان األجلي وعوام  القتتادية والاياسية   بلداهنم األجلية والبد  عن النعيم الفرتاسي   أورواب  كما 

ااد    دول أورواب وامولاا الشبا  اإلفريقي   زامل ماتوى العيشة هلا أني    قرار اهلجرة غري الشرعية  كما من أنية 
لتنمينة الانتدامة البد  هو الوجول إىل عاليف هذه ال اهرة أو اقد منها منن اجن  اسنتقرار الشنعو    أواناهنم والندف  هبنم إىل ا

وزامل ماتوى العيشة  مد علج ذلك محاية الشنبا  منن اسنت الل الهنربمل وهنار البشنر  كمنا أجنبدهل عملينة هترينا البشنر منن 
أهننم متننادر النندخ  ابلناننبة لشننبًاا الافيننا   أورواب وآسننيا  مد علننج ذلننك دول اننال أفريقيننا ومنهننا اي ننات أ  جاننور قويننة مننن 

قد خهرا بمل الشبا  اللييب الذي يرغا اوعات   اهلجرة غري الشرعية إىل أورواب وبمل العتاابا التشتتة   الت اهم والتواج   
 . [1]التهريا ودلك راج  للوس  الدي تعيش في  ليبيا سهيك عن عبور الهاجرين ال ارقة غري الشرعية إىل أورواب
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 أهداف البحث:
 ومنااح الةرد والعبور والستقبال.التعرو علج لقيقة اهلجرة غري الشرعية  -
 ما هي عوام  ااد  الحت تدف  الواان اإلفريقي للهجرة غري الشرعية. -
 التعرو علج أسبا  اهلجرة غري الشرعية. -
 التعرو علج لجم اهلجرة غري الشرعية وتنوعها. -

 مت اعتماد البد  علج التةلداا اآلتية: مصطلحات البحث:
هو لالة تعاق فيها الرغباا األساسية أو اقوافز أو التاحل اااجة ابل رد أو اعتقاد ال رد أ  زقيح  Frustrationاإللباط    -

هذه الرغباا واقوافز أو التاحل جار ماتديالت    عىن آخر فإ  اإللباط هنو العملينة النحت تت نمن إدرا  ال نرد لعنا ح ننول دو  
جننود هنذا العننا ح ماننتقبالت . هنذا وتتلننم السنتجابة لصلبنناط منن قننش  إىل آخننر  إقنباا لاجاتنن  أو زقينح أهدافنن  أو توقين  و 

عر والقتود هنا اإللباط ااارجي البي ي الذي ينب  من البي ة ااارجية احمليةة ابل رد مو  ال قر أو الوان  البي ية األخرى   النحت تشن 
 .[2]قيح الةمو  الرت   أو الوايل الذي ل يتناسا م  قدراا ال رداإلناا  خبيبة األم  وتدخ  اآلخرين مما ي دى إىل استدالة ز

: يعترب الهاه دافعات مًتابات يت ح   استعداد وجدان ل  درجة ما من الوباا ندده قعور ال رد ويلو    Attitudeالهاه  -
بهنا ونين  إليهنا كنا  اهاهن  إوهنا إجيابينا أو سلوك  ابلنابة لوسوعاا معينة من لي  ت  نيلها أا عندا ت  نيلها   فنإذا ابل نرد ن

يًرها وين ر منها  إذا كا  اهاه إوها سلبيات أما موسوا الهناه فقند يًنو  قشتنات أو ماعنة أو قنعا أو مديننة أو منادة علمينة 
 أو مذهبات أيديولوجيا أو فًرة ما. 

أو يتوقعن  لن ان  سنواء   زتنيل  الدراسني أو   إ نامه هو الاتوى النذي يتمنىن ال نرد أ  يتن  إلين   Aspirationالةمو   -
العلمي أا   مهنت  اى أن  ماتوى  األهداو الحت ي عها اإلناا  لن ا  متوقعات زقيقها . فً  فرد منا لن  مانتوى امنو  معنمل 

وقدراتن  واسننتعدادات  ي نع  أمامن  وجيتهند   زقيقن  وقند ينننجح أو ي شن    ذلنك   ول قنك أ  ذلنك يعتمنند علنج مندى ك اءتن  
وعلننج منندى مال مننة ال ننروو اااجننة بنن  وابلبي ننة مننن لولنن  . ول قننك أي ننات أ  ماننتوى امننو  ال ننرد يعتننرب وأفعالنن  يدفعنن  للًنند 

 والاعي وبذل ااهد لىت ينجح   زقيح هدف  النشود.
ا ب    والاوس هو أي ات الةبن  واالنح مشتقة من كلمة الاوس  عىن " الرائسة " وساس األمر سياسة   قا policyالاياسة  -

والاجية وكذلك تعىن الاياسة إجال  أمر الناس وتعىن الدولة   والدنية   واجتماا الواانمل الذين تت لم منهم الدنينة أو الدولنة 
ل الاياسننة غرسننها أو   و تةننور هننذا العننىن وأجننبح يعننىن علننم لًننم الذلننة و بعنند اقننر  العاليننة الوانيننة أخننذ معنيننمل العننىن األو 

موسننوعها يقننوا علننج معرفننة ن ريننة الدولننة والعننىن الوننان هننو معرفننة ن ريننة الاننلةة وممارسننتها   كمننا تعننرو الاياسننة لاليننات علننج أهنننا 
عبد الشً  العاا للعالقاا القا مة بمل ال  اا والقوى واألمم الحت ترتبط مباقرة أو غري مباقرة   اهر الالةة وممارستها: إبراهيم 

 الرمحن ونتر عمارة  ق اا وم اهيم سياسية اقتتادية واجتماعية .
 املهاجر

 . لقا ح عن اهلجرة:1
 يرى البال  أ  هنا  بعض اققا ح األولية عن اهلجرة والحت تتمو   :



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية     

 2021/ يناير /   خمسونالعدد ال

 
 

6 

 جامعة بنغازي    
 المرج   –كلية التربية  

5845-SN 2518IS 
 
 

   sity of BenghaziUniver 
Faculty of Education Almarj 

كاننهل اهلجنرة أ  لجم اهلجرة داخ  منةقة معينة يتباين م  درجاا الختالفاا البي ية الحت تتميز هبا هذه النةقة فنإذا   •
سهة عن عوام  إجيابية   منةقة الستقبال وعوام  سلبية   منةقة اإلرسال فإ  تزايد الختالفاا بمل األقاليم والانالاا النحت 
تتنن لم منهننا سننت دى إىل مادة معنندلا اهلجننرة فعلننج سننبي  الوننال إذا كانننهل األجننور   البلنند الهنناجر إليهننا مرت عننة بدرجننة كبننرية 

  البلد األج  قليلة جدات وال رق بينهما كبري في دى ذلك إىل مادة معدل اهلجرة وابلةب  من  تنوافر فنرم عمن    البلند  واألجور
الاتقب  ويبدو ذلك بوسو    األقةار الحت عمرا لنديوات كمنا   النولاا التدندة   القنر  التاسن  عشنر و  سنيبريا   القنر  

ت هننر ال ننرم الًامنننة اننذ  الهنناجرين إننو بعننض األقنناليم لتعمريهننا  وقنند ي هننر جننذ  قننوى  العشننرين  و  خنن  هننذه ال ننروو
 وم اجئ وكاكتشاو الذها   كالي ورنيا أوال  ة   كلورا دو أو اكتشاو البرتول   منةقة االيج العرل . 

والتعليمينننة والقتتنننادية والاياسنننية كمنننا ياننناعد علنننج لركنننة اهلجنننرة تنننوفر وسنننا   النقننن  وصمنننمل اللتياجننناا وااننندماا التننندية 
واألمنيننة ومننا إىل ذلننك مننن العوامنن  الالممننة الننح الراكننز العمرانيننة وعلننج ذلننك يقننوا الننرواد والاننتوانو  األوا نن  الننذين محلننتهم أوىل 

العًننز فننإ  موجنناا السننتيةا  بت سننيز مراكننز عمرانيننة ول يعننىن هنايننة السننتيةا  ابل ننرورة تننناق  التبنناين الاننالي  بنن  علننج 
التتني  الذي يعقا الستيةا  عادة يعد من بمل الختالفاا البي ية األخرى الحت تلعا دورات مهمات   توجي  لركنة اهلجنرة إليهنا  

 أل  ذلك خيلح فرم عم  أكور للمهاجرين اادد. 
بنمل الانًا  سنواء    أ  لجم اهلجرة خيتلم ابختالو الاًا  وتنوعهم: ويعىن ذلك أن  كلما كنا  هننا  تشناب  كبنري •

األجول العرقية أو الاتوى التعليمي أوالد خ  أو العاداا والتقاليد واألعراو والقنيم الجتماعينة أو الندين فيتوقن  البالن  معندلت 
أق  للهجرة  عما إذا كا  هنا  تنوا كبري  ذلنك أل  هنذا التننوا ياناعد علنج وجنود  موعناا منن الانًا  تًمنن لنديها لنوافز 

 ة مو  بعض ااماعاا ذاا الهنة الوالدة أو الرتكيا العرقي أوالل وي أو الديين الوالد.اهلجر 
أ  لجم اهلجرة يرتبط ابلقدرة علنج تةنج العوا نح الشتل نة فيمنا بنمل منةقنحت األجن  والوجنول  وتلنك لقيقنة هامنة    •

  موالت ل ر ن نح أسن   سنور بنرلمل للهجنرة ول عبنور اتاذ قرار اهلجرة والت لا علج العوا ح الحت زول دو  ذلك  فليز من الاه
األالاي إىل األمريكتمل   القرنمل الااب  عشر والوامن عشر  ولذا فنإ  إمالنة قينود اهلجنرة تن دى إىل تشنجيعها بدرجنة كبنرية  كمنا 

ومنن سلينة أخنرى أدى  لدث منوالت بنمل دول الانوق األوربينة الشنرتكة لين  انتقلنهل بينهنا أعنداد سنشمة منن العمنال الهناجرين 
 فري قيود بمل البالد التدرة للهجرة وبمل البالد الاتقبلية هلا إىل نق  لاد   لركة اهلجرة.

نًنن اسنتنتاجها منن تتبن  تةنور  axiomsأ  اهلجرة تت يفر ابلتقلباا القتتنادية إىل لند كبنري : وتلنك لقيقنة بديهينة  •
ادية تنن يفر   لجننم اهلجننرة و  اهاههننا  ف نني أيفننناء فننرتاا التوسنن  القتتننادي تنشنن  لركنة اهلجننرة العاليننة ذلننك أ  النندوراا القتتنن 

جنننناعاا جديننندة وتتزايننند فنننرم العمننن  أمننناا الهننناجرين  وأ  كاننننهل أجنننزاء الننندول تتلنننم   هنننذا الشننن   ليننن  ل تتنننوما فيهنننا 
ج جذ  الهاجرين  تبقج منااح أخرى راكدة مشروعاا التنمية ابلتااوي ومن و فإن    الوقهل الذي تزداد في  قدرة النااح عل

نابيات ويزداد التناقض بمل العوام  اإلجيابية   منةقحت األج  والوجول. وتتبح العوام  الالبية   منةقة األج  أكور سوءات  و  
من  الانلبية   فرتاا الًااد القتتادي ت ش  بعض الشنروعاا لديونة النشن ة ويتوقنم النبعض اآلخنر عنن التوسن  وتتنبح العوا

 منااح األج  أق  صيفريات   دف  الاًا  للهجرة. 
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أننن  إذا ت ت ننري سننوابط جننارمة للدنند مننن اهلجننرة فننإ  لجمهننا ومعنندهلا نننيال  للتزاينند  ننرور الننزمن : وذلننك أل  تزاينند  •
التداخلنة  لنذا ينرى البالن  أ  لجم اهلجنرة   ني النزمن يننتج عنن عندة أسنبا  أبرمهنا تزايند ال نوارق البي ينة وتقلين  صيفنري العوا نح 

التنمية والتتني  واألخذ أبسبا  اق ارة وااةط الوسوعية   كوري من الدول تزيد من التبايناا اإلقليمية  ومن اققا ح العروفة 
جعة علننج جننذ    كنن  النندول الناميننة والتقدمننة أ  ال ننوارق بننمل البي نناا الشتل ننة سننواء   ااوانننا القتتننادية أو العوامنن  الشنن 

اهلجرة تتزايد بوسو  بمل األقاليم  وعلج الاتوى العنالي فنإ  ال نوارق القتتنادية بنمل الندول النامينة أو منا يةلنح عليهنا دول العنات 
الوالن  والنندول التقدمننة تتزاينند  نرور الننزمن لننىت اآل   ويننرتبط بنذلك تزاينند ال ننوارق بننمل الانًا . هننذا ويلعننا التقنندا التًنولننوجي 

لتقنين دورات ابرمات   تقلينن  العوا ننح التداخلنة  لينن  تتننبح الواجنالا سننهلة وتًنناليم النقن  أرخنن  ابلناننبة لتوسنط النندخ  ممننا وا
يااعد علج تزايد لجم اهلجرة  مد علج ذلك أ  عام  اهلجرة ذاهتنا يزيند منن معندل اهلجنرة ذلنك أل  الشنش  النذي هناجر منرة 

عشننريت  مننن الاننه  علينن  أ  يهنناجر مننرة أخننرى أكوننر مننن الشننش  الننذي ت ياننبح إلينن  أ  وقةنن  أسننبا  اتتننال   واننن  وأسننرت  و 
 هاجر من قب .

كما يرى البعض أي ات أ  لجم اهلجرة ومعدهلا يت يفرا   اتوى التقدا والتةنور   القةنر أوالنةقنة صيفنريات جنذرات  ذلنك أل  اهلجنرة 
بينما اإلستيًانة وزم  ال قر واقرما  سر  من سنرو  الركنود والًان   تعىن اقياة والتقدا والبد  عن ماتوى معيشي مرت  

واامول  ف ي الدول التقدمة تنعًز ال وارق بمل األقاليم    ال التنمية التناعية والزراعية والتعليمية بمل الانًا   كنذلك فنإ  
  وعلننج ذلننك فمننن التوقنن  أ   نند تينناراا هجننرة وافنندة  العوا ننح التداخلننة   اهلجننرة تقنن  ابلتقنندا التًنولننوجي والتقننين والقتتننادي

 . [3]كبرية للدول التقدمة
 . العوام  الحت ز ز علج اهلجرة.2

أ  نندد العوامن    Theory of migration  معري لديو  عن ن رية اهلجرة   Everettهذا وقد لاول " إي ريهل  " 
   اا األربعة اآلتية :الحت ز ز للهجرة وت يفر   تياراهتا فقامها إىل ال

 Area of originعوام  مرتبةة ابلنةقة األجلية للمهاجرين  -1
  Area of destinationعوام  مرتبةة  نةقة استقبال الهاجرين  -2
  Intervening Obstaclesالعوا ح التداخلة بمل النةقتمل  3
 Personal Factorsالعوام  الششتية  -4

ارلنن  هنننا هننو أ  أسننبا  الةننرد   كنن  مننن منةقننحت األجنن  والوجننول تتبنناين لًنن  مهنناجر أو مننن ينننوى  و الننذي ننناول البالوننا 
اهلجرة وهنا  اختالفاا جوهرية وهامة بمل العوام  الرتبةة  نةقة األج  وتلك الرتبةة  نااح الوجول  فالاًا  الذين يعيشو  

تهم وياتةيعو  اقًم علج مقوماهتا الذاتية علج خالو العوام  الرتبةة   منةقة ما يتمتعو   عرفة مباقرة واويلة ب روو منةق
 نةقة الوجول ذلك أل  معرفة الهاجرين لقوماا هذه النةقة قلما تًو  دقيقة ألهنا   ال الا تًو  مبنينة علنج مسناا الهناجر 

 عنها من اآلخرين وليز رهيتها أوالعيش فيها  ونًن تلشي  ذلك كما يلي:
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 عوام  جذ  اهلجرة غري الشرعية: .12
من العلوا أ  أسبا  اهلجنرة ل تتوقنم عنند عوامن  الةنرد  بن  أ  عوامن  اانذ  هني األخنرى هلنا دورهنا وآاثرهنا   مادة خناهرة  

وفًره ت يفر اهلجرة ابعتبارها سمن العوام  الشجعة للهجرة ور ا تًو  هنا  دواف  لقيقية أو تتورية أي يتتورها ال رد   خيال  
  كمنننا تًمننن أسننبا  اهلجننرة   تننوفري وسننهولة التواجننن  بننمل دول العننات نتيجننة لتةننور وسنننا   [4]  أخننذه قننرار اهلجننرة مننن عدمنن 

 التتال والواجالا وناتةي  إ  نلشتها فيما يلي :
ملة متزايد وخاجتات من األيدي العا علجتوفري فرم عم    اجملالا التناعية والتجارية واادماا لي  يًو  الةلا    •

 ذوي الختتاجاا أو الهن التعبة.
 امدهار الوس  القتتادي لدي الدول الاتقبلة للهجرة. •
الت نننناريز الةبيعيننننة  ذلننننك أل  اعتنننندال الننننناخل والننننناخر الةبيعيننننة ااالبننننة غالبننننات مننننا تنننندف  الننننناس للهجننننرة البننننات للرالننننة  •

 ناخل ودرجة اقرارة م  لالا الشيشوخة واقالا الرسية وغريها.والستجماا لي  تتالءا والبي ة اا رافية وال
 تقدا الوسا   الةبية والعالجية   البلدا  التقدمة. •
 أارت اا الرواتا واألجور الحت متًن الهاجر من زقيح امولات  وأمال  وت من ل  ماتقبل . •
في نةر الهناجر اإلفريقني  [5]التةور والتقندا الانتمرخدماا جيدة مو  التعليم التقدا الواكا لتةلباا  علجاقتول  •

مواجهننة أخةننار التنندراء وزمنن  الشنناقة وااننوا والعةننش والتعننري للتوهننا  أو الننوا وسننط التنندراء أو التعننري  إىل
ألهننوال البدننر األبننيض التوسننط أو يتعننري قننرس اقنندود والاننجن   سننبي  زقيننح رغباتنن  وأمانينن  لننىت إذا مننا زقننح لنن  

 رغبات  قعر ابلرسا عن وسع  القتتادي. بعض
إمًانيننة اللجنننوء الاياسننني وتنننوفري اقننراا وإقننناعة رو  األمننن  والام ننننا  والاننًينة بعيننندات عنننن النقنننالابا العانننًرية  •

ماتقب  أف    ك  ذلنك يعند منن األمنور احملببنة  إىلوانتشار ال وسج الذي نول دو  اإلقباا الادي والعنوي والتةل  
عننة للهجننرة ف ننالت عننن إ  أغلننا النندول األوربيننة ل تعننرو القيننود الجتماعيننة الننحت توجنند   النندول اإلفريقيننة مونن  والداف

 العاداا والتقاليد. 
 التقدا العلمي والتًنولوجي وزامل وتةوير وسا   الواجالا ورختها برات وحبرات. •

   عدد الاًا  يوجد   إيةاليا وألانيا.اخن اي معدلا ااتوبة   الدول األوروبية لي  أ  أكرب تناق   •

 معاسة الشعو  األوروبية من التقدا   الان الناتج عن ارت اا متوسط العمر وقلة ااتوبة. •
توفري وسا   التتال ااماهريي من كتا و الا ودوراا وأفالا وبرامج تلي زيوني  وغري ذلك من العوام  الحت تلعا   •

وراا واألفًار عرب األقمار التناعية واستشداا الًمبيوتر ووسا   التتال اهلات ينة النحت زند منن دورات مهمات   نق  التت
التباعند العنناا ي ابلناننبة للمهنناجر ممننا يانه  اتتننال  النندا م  جتمعنن  األجننلي وكنذلك وجننود قننبًة العلومنناا الدوليننة " 

 النرتنهل و ال يز بو  ".

ارة عنن  موعنة منن العالقناا بنمل األقنشام اللنذين سنبح هلنم اهلجنرة وغنري وجود قبًاا اهلجنرة غنري الشنرعية وهني عبن  •
 الهاجرين   الوان األجلي من خالل عالقاا القرابة أو التداقة أو األج  الشرت .
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وجود وسةاء وأجدا  وسا   نق  برية وحبرية فقد تًونهل قبًة من الهربمل ومن معدومي ال مري من هار البشر    •
ال وبلدا  العبور وبلدا  الستقبال مما ماد من خاهرة اهلجرة غري الشرعية والابا   تًنوين هنذه الشنبًاا بلدا  اإلرس

أموال اا لة من جراء ماناعدة الهناجرين غنري  علجهو الةم  وااش  واألسنية لدي ه لء العتاابا من أج  اقتول 
 مدخراا الهاجرين وال امرين. علجتولو  ذلك وجود النتابمل واحملتالمل اللذين يا علجالشرعيمل مد 

اللتدنناق  علننجاسننتقبال النندول األوروبيننة للمهنناجرين غننري الشننرعيمل ومننندهم إقامنناا وتننوفري عمنن  هلننم ممننا يشننج  غننريهم  •
تننندفح الهننناجرين غنننري  علنننج  وبنننذلك نًنننن القنننول إ  هننننا  العديننند منننن العوامننن  والانننبا  النننحت سننناعدة وتاننناعد [6]هبنننم

أورواب من أج  البد  عن فرم عم  ومناخل أوس  وأرلا من اقراا واهلرو  من ال ن وط  إىلفريقيا الشرعيمل من إ
الاياسنننية والعيشنننية واألسنننةهاداا النننحت تواجههنننا قنننعو  القنننارة اإلفريقينننة منننن لًوماهتنننا  منننن أهنننم العوامننن  النننحت تننندف  

 اهلجرة غري الشرعية. إىلابلواان اإلفريقي 

 ال يفرة   اهلجرة  العوام  القتتادية 2.2
يننرى أجنندا  الت اننري القتتننادي إىل أ  العوامنن  القتتننادية علننج أهنننا هنني الاننبا   لنندوث خنناهرة اهلجننرة ابعتبارهننا عوامنن  

  وعلننج التننعيد القابنن  تعتننرب العوامننن  [7]انناردة   اجملتمنن  الرسنن  أو التنندر هلننا موننن  البةالننة والت ننشم وقلننة وجننود فننرم عمننن 
النندول الاننتقبلة للهجننرة مننن أهننم عوامنن  ااننذ  سننواء علننج ماننتوى ال ننرد أو ااماعننة مننن أجنن  إجينناد فننرم عمنن   القتتننادية  

  لي  أ  التباين   ماتوى العيشة للاًا  الوجود بمل الدول الرسلة والدول الاتقبلة [8]أف   ورف  ماتوى معيشة الهاجرين
ن ل يرسننو  أبوسنناعهم العيشننية   بلننداهنم األجننلية أي أ  عامنن  الرسننا لنن  أيفننره هننو الننداف  للهجننرة لينن  أ  العدينند مننن الهنناجري

 الواسح   خاهرة اهلجرة. 
ول قننك   أ  ال قننر الشننديد هننو الاننبا الر يانني وراء اهلجننرة  ف نني بعننض األليننا  زنندث  اعننة أو تنتشننر األوب ننة نتيجننة لل قننر 

ابلاًا  إىل الت ًري   اهلجرة لىت ينجو أبن اهم من هذه األوب ة  كما أ   وعدا استةاعت  الدول   مًافدة األوب ة مما ي دى
خنننروو العمننن  الاننني ة تننندف  اإلنانننا  إىل م نننادرة وانننن  األجنننلي سنننواء كاننننهل هنننذه اهلجنننرة داخلينننة أو خارجينننة مشنننروعة أو غنننري 

ا  وأسننرت  ولننذلك يننندف  إىل اهلجننرة   لينن  أ  اخن نناي ماننتوى العيشننة يقننم لننا الت أمنناا التةلبنناا ال ننرورية لصنانن [9]مشننروعة
ت تيشننات عننن مننوارد رمق ليدقننح أهدافنن  ويرفنن  مننن ماننتوى معيشننت  ومننن العلننوا أ  خنناهرة اهلجننرة غننري الشننرعية أو غننري القانونيننة ل 

البلدا  تعاىن تقتتر فقط علج القارة اإلفريقية  ب  متتد لتشم  الدول الواقعة   الشةر اانول من الًرة األرسية وذلك أل  هذه 
 من خروو اقتتادية واجتماعية سني ة  وتنعندا فيهنا فنرم العمن  لدرجنة  أ  الًونري منن قنبا  هنذه البلندا  يعنانو  منن اإللبناط

Frustration  والي س والقننوط منن عندا اقتنول علنج فنرم عمن  تً نج متةلبناا ليناهتم األساسنية أو اليومينة  األمنر النذي
دول الشمال ال ىن لىت لو كل هم ذلك لياهتم  ولع  أباط دلي  علج جدة مانذها إلي  من أ  يدفعهم إىل اهلجرة إىل إلدى 

مي  وسا   اإلعالا تنشر أخبار موهتم أيفناء عبورهم البدار أو التدراء  واهلجنراا اإلفريقينة غالبنات منا زندث نتيجنة لعندا التنوام  
 متةلباا الاًا  من جهة أخرى  كما أ  مقارنة عدد الاًا    نيجريا بمل الوارد القتتادية   البلدا  التدرة للهجرة وبمل

ابلرقعننة اا رافيننة جعلهننا تعنناىن مننن مادة عنندد الاننًا  كمننا تعننىن مننن بعننض الشنناك  العقنندة داخليننات لينن  تعنني لالننة مننن عنندا 
بنينة القتتنادية منن خنالل الشنركاا متعنددة الستقرار نتيجة للتبعية القتتادية الدولية  لي  أ  الدول التقدمة زاول ت تينهل ال
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ااناياا الحت تاعج دا مات إىل الستدواذ علج الونرواا الةبيعينة فيهنا فشريهتنا ويفروهتنا الةبيعينة تنذها إىل البلندا  التقدمنة لتنزداد 
ةة هبا   غر  أفريقينا كاننهل غىن ويفراء علج لااهبا وتزداد هي تلم وتتعمح التبعية وتاتمر  كما أ  " سرياليو  " والنااح احملي

منذ القر  الاادس عشر  الت لنشاط الشركاا التجارية الربيةانية  ونتيجة لذلك فإ  مع م هذه الدول   غر  أفريقينا تعند منن 
العدينند مننن هننذه النندول إىل اقننرو   Attitudeبننمل تلننك النندول الننحت ت تننن  ل هننا مننن التقنندا القتتننادية  ف ننالت عننن اهنناه  

ليننة وابلتننايل عنندا قننعور الننواان األجننلي ابلسننتقرار واألمننن فلننم جينند بنندات مننن أ  يهنناجر حبوننات عننن األمننن واألمننا   والسننتقرار  األه
وجنندير ابلننذكر أ  نشننري إىل أ  النننزاا علننج التنناحل القتتننادية كننالنزاا علننج التننادر والننوارد الةبيعيننة مننن معنناد  وذهننا ومنناس 

 .[10]والًن و وأ ولت مما ماد لح خاهرة اهلجرة تابا   نزعاا   سرياليو 
ومن الاللظ أ  ما لقق  األداء القتتادي   القارة اإلفريقية ما مال سعيم جدات ابإلسافة إىل ما يقابل  من مادة سًانية ومنو 

 الوترية. سًان  سري  األمر الذي سوو ي دى إىل مزيد من األمماا التنموية وسيتعا للها إذا استمرا بن ز
% سنوات وتراج  نتيا ال رد من النناتج 3.3هذا وقد جدر عن من مة الولدة اإلفريقية أ  معدل الزادة الاًانية ارت   بنابة 

ا  أمنا دول جننو  التندراء فإهننا 1980دولرات عناا  732ا مقابن  1992دولرات سننوات عناا  645القومي اإلمايل ليتن  إىل 
 ا.1980دولرات سنوات عاا  563ا  مقاب  1992دولرات سنوات عاا  485دخ  ال رد إىل أكور تدهورات لي  وج  

واادول اآليت يوسح ال رق بمل متوسط نتيا ال نرد منن الندخ  القنومي   بعنض البلندا  التقدمنة وبعنض بلندا  القنارة اإلفريقينة 
 .[11]ا1997وفقات لبياسا عاا 

 نصيب الفرد  ا  اإلفريقية البلد نتيا ال رد  البلدا  التقدمة 
 100 أيفيوبيا  25000 بلجيًا 
 790 متر  31250 النرويج 
 1810 تونز  30000 الدمنر  
 230 بوركينا ف سو  20580 فنلندا 
 390 غاس 24990 ايرلندا
 220 مايل  18710 بريةانيا 

 
ال نرد   هنذا الندول ومانتوى معيشنت  الرت ن   ومتتعن  هذا وللعولة دورات   مادة اهلجرة علج اعتبار أ  أخبار العات التقدا ودخن   

بقاط كبري من اقرية أجبح ل خي ج علج ألند   القنارة اإلفريقينة أو   العنات أبسنرة ب  ن  العولنة ويفنورة العلومناا والتتنالا 
 اقديوة والاريعة الحت أمتام هبا عترس اقايل.

 لحت تواج  القارة اإلفريقية تتمو   :هذا ويرى البال  أ  هنا  عددا من العقباا ا
ال قننر النندق  : تعتننرب أفريقيننا مننن أفقننر قنناراا العننات لينن  أ  هبننا عنندد كبننري مننن الاننًا  الننذين نتننلو  علننج أقنن  مننن دولر  -أ

العننات تشنن    أمريًنني والنند   اليننوا وهنن لء نولننو  نتننم سننًا  القننارة اإلفريقيننة تقريبننات  ومننن بننمل وانيننة وأربعننمل دولننة أفقننر دول
 أفريقيا يفالاثت ويفاليفمل دولة  وصتج عشر دول أفريقية   ال خرة.
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ا. 1980مليو  دولر أمريًي   عاا   109.2ول قك أ  أعباء الديو  تعيح خةط التنمية لي  وج  مقدار الديو  ا    - 
%   عناا 215.6اداا التتندير إىل ا  كمنا وجنلهل نانبة النديو  األجنبينة وإينر 1999مليو  دولر أمريًي   عاا  350إىل 

ا  ابإلسافة إىل فوا د القروي كما أ  هنا  قروط للقروي و الا جرفها أما ما 1980% عاا  92ا  بعد أ  كانهل  1998
  وتشري بعض الدراساا إىل أن  من التعا [12]يامج ابلعوسا فلها قروط منها  قراء ب ا   من الدول الاإة لاا سوقها

% ومننن بننمل هننذه النندول بوروننندي وأيفيوبيننا وغنيننات بيانناو وسننرياليو  220أعبنناء الننديو  لينن  وجننلهل ناننبتها إىل الننتشل  مننن 
والتننومال والاننودا  وتنزانيننا وأوغننندا ومامبيننا  وقنند اقرتلننهل للننول ممًنننة لشننًلة الننديو  ولًننن التن يننذ صخننر   البلنندا  قننديدة 

 منن قبن  ال ساناا الدولينة كتنندوق الننقض الندويل والبننك الندويل وأسن را هنذه الديونية واألقد فقرات  وقد بنذلهل جهنودات كبنريات 
بليننوست  وعلننج ذلننك أجننبدهل الننديو   180ااهننود إىل التنننامل عننن سننب  ماليننمل دولر مننن ديننو  أفريقيننا جنننو  التنندراء وبقننج 

كده كو  عننا  األمنمل العناا الانابح تشً  مشًلة للدول النامية بت ة عامة والدول اإلفريقية  بت ت  خاجة وذلك لاا ما أ
  و  دراسننة عننن دور جننندوق النننقض [13]ا1996لألمننم التدنندة  ولاننا مننا أقننار تقريننر األمننم التدنندة للتنميننة البشننرية عنناا 

 النندويل   إدارة الننديو  الدوليننة لنندول جنننو  التنندراء اإلفريقيننة أت ننح أننن  ابلننرغم مننن ااهننود الننحت بننذهلا جننندوق النننقض النندويل
خننالل عقنند الومانيننناا  فننإ  النندول اإلفريقيننة جنننو  التنندراء مننا مالننهل تواجنن  عنندة جننعوابا تعننوق مشنناري  التنميننة  ومننا مالننهل 

 [14]الديو  توق  كام  الدول النامية بت ة عامة والدول اإلفريقية بت ة خاجة.
% عنننناا 26.5سننننتوماراا أخن ننننض مننننن تقلنننن  السننننتوماراا : تبعننننات إللتنننناءاا البنننننك اإلفريقنننني للتنميننننة فننننإ  معنننندل ال –يف 

ا  والتشتتنننننمل أقننننناروا إىل سنننننرورة 1998% عننننناا 21ا  و ارت ننننن  إىل 1998ا  1991% بنننننمل عنننننامي 19ا  إىل 1980
% أما خرباء انة األمم التددة للش و  القتتنادية اإلفريقينة نبهنوا إىل سنرورة تقلين  عندد 25احملاف ة علج معدل الستومار عند 

% منن أجن  إنقناذ أفريقينا منن ال قنر 33ا  كما ل بد من مادة معندل السنتومار إىل 2015إىل النتم   عاا الاًا  ال قراء 
وابلتننايل تقلينن  عنندد الهنناجرين منهننا هننرابت مننن ال قننر ولًننن هننذا اهلنندو بعينند النننال وذلننك أل  النندول ال ربيننة تعمنن  علننج أ  تبقننج 

ا  خ  ننهل سننب  دول غربيننة مانناعداهتا إىل إفريقيننا إىل 1992ا إلفريقيننا عنناا أفريقيننا غارقننة   الننديو  وال قننر فقةعننهل مانناعداهت
ا  هذا علج 1994% منذ عاا  32% ف رناا وهج ع و    موعة الدول التناعية الاب  خ  هل مااعداهتا للتنمية إىل  20

 سبي  الوال.
اعتماد الدول اإلفريقية علج تتدير منتجاا مراعية أو مواد معدنية أولية ابإلسافة إىل أ  أسعار هذه الواد األولية قد اخن ض   -د

 ف يفر ذلك علج اإليراداا اااجة بتلك الدول اإلفريقية.
 هتميش أفريقيا   خ  العولة القتتادية: -هن 

ت الر يانية للعولنة القتتنادية ويفنورة العلومناا هني القنوى الدافعنة للعولنة القتتنادية   ول ل قك أ  زرير التجارة والال من العا
قننك أ  يفننورة العلومنناا قنند لققننهل تقنندمات   أفريقيننا ولًننن  تقنندا باننيط وحمنندود والنندلي  علننج ذلننك أ  ناننبة مننن ياننتشدمو  

ابسنننتوناء جننننو  أفريقينننا  ابإلسنننافة إىل ذلنننك معننناسة القنننارة  % بينمنننا   أفريقينننا بنانننبة ألتنننذكر 88اإلنرتننننهل   الننندول التقدمنننة 
 األفريقية من نق  قديد   تتني  أدواا وبرامج الًمبيوتر حمليات.
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مد علج ذلك ارت اا أسعار الًمبيوتر واستشداا اإلنرتنهل   الدول اإلفريقية مما ي يفر علج تنمية العلوماا وبذلك اتاعهل ال جوة 
سبي  الونال اخن  نهل معندلا النمنو القتتنادي  علجالدول اإلفريقية    ال التنمية بت ة عامة ف ي كينيا بمل الدول التقدمة و 

أدىن ماتواهتا منذ استقالهلا وقد ذاد من تدهور األوساا القتتادية اخن اي أسعار الواد اااا واإلنتايف الزراعي وابلتايل تدىن   إىل
 .[15]ا التناعيماتوى اادماا م  عدا ك اءة القةا 

هنذا وقنند أقنار تقريننر اانرباء الننذي قندا إىل األمننمل العناا الاننابح كنو  عنننا  إىل أ  البلندا  ذاا النمننو الانًان الرت نن  تعناىن مننن 
هجنرة أفرادهنا  إىل ااناريف فننالنيجر تعتنرب أفقنر دولننة وابلتنايل يهناجر منهننا عندد كبنري نننرو  عنرب التندراء لننىت جننو  ليبينا واازا ننر 

ا  وهنناجر 2004هننذه الةننرق ياننلًها اآللو مننن ال ارقننة الزنننويف متجهننمل إىل أورواب  وقنند عانننهل النيجننر مننن أكننرب  اعننة عنناا و 
الشننبا  باننبا تلننك اجملاعننة حبوننات عننن فننرم عمنن  تننوفر هلننم لقمننة العننيش ال ننرورية ولننيز لتداننمل ماننتوى العيشننة وعلننج ااملننة 

 . [16] الشرعية هي أسبا  اقتتاديةناتةي  أ  نقول أ  سبا اهلجرة الشرعية وغري
كما أ  مزاا أو مااوي العيش هبا أمر ناىب إىل لد كبري فهنا  من الناس ل يوافقو  علج اهلجرة أو ليز لديهم القدرة علج  
  زم  العقباا أوأعدا الرغبة   الشاارة وهنا  من خياار ويتدم  العقباا إذ  فهي أمر ناىب خيتلم من قش  إىل آخر  

وابإلسافة إىل ما تقدا توجد  موعة من العوا ح التداخلة بمل ك  من منةقتمل منااح األج  والوجول  وقد تًو  هذه العوا ح  
أبرم هذه العوا ح وأكورها آيفرات   زديد لركة    distanceبايةة لينات أو جعبة لينات آخر ويتعا الت لا عليها  وتعد الاافة 

لنتقال. كما أ  هنا   موعة عوام  قشتية كورية ت يفر   تشجي  ال رد علج اهلجرة أو العدول  اهلجرة ولجمها وتًاليم ا
والعزوو عنها  منها علج سبي  الوال عمر الهاجر ومدى استعداده لتدم  الشاق وال ربة والبعد عن الوان واأله  ودرجة  

واهاهات  ول ت  وتتوره لدى تًي   م  اجملتم     Aspiration  انتما   لألسرة والوان وترابط أسرت   وميول  ورغبات  وامولات
 الششتية وما إىل ذلك من العوام  الن اية.  Trait  ااديد وامتالك  للمهاراا الهنية أو ال نية ومدى خوف  من اجملهول ومسات 

 . أسبا  اهلجرة غري الشرعية 3
ريقينة غنري الشنرعية  إىل أورواب  وذلنك نتيجنة لتعندد وجهناا الن نر للبواعن  تتعدد األفًار واآلراء لول دواف  وأسبا  اهلجرة اإلف

احملركة لتلك اهلجنرة  فعلمناء الجتمناا يركنزو  علنج البعند الجتمناعي  وعلمناء القتتناد ين نرو  هلنا ن نرة اقتتنادية حبتنة  وعلمناء 
إىل العوام  الذاتية أو الن اية لدى الهاجر  وعلماء ين رو  إليها من مواا سياسية أما علماء الن ز فين رو     Policy  الاياسة

اا رافية يركزو  علج ال روو اا رافية كما يشري بعض الًتا  إىل عوام  متعددة ومتداخلة تدف  إىل هذا النوا من اهلجرة   إل 
اجرين إىل الهاه إو منااح اانذ  أ  العام  الشرت    دواف  اهلجرة هو اخن اي الاتوى القتتادي الذي يدف  كوريات من اله

 الاًان الحت تتوفر فيها العوام  القتتادية الًامنة أمالت   زامل ماتوى العيشة كهدو أساسي.
عنامالت  15عامالت م يفرات   اهلجرة منهنا  Bouge 25وتتعدد أسبا  الةرد وأسبا  ااذ     ال اهلجرة  وقد لدد " بويف " 

ًنن  ونشننري إىل بعننض هننذه العوامنن  الشتل ننة منهننا فننرم العمنن   [17]عوامنن  اجتماعيننة واقتتننادية 10ا  اهلجننرة و مرتبةننات ابختيننار م
التالننة والهنناراا ال رديننة الننحت نلًهننا الهنناجر واألجننور النش  ننة   بلننده األجنن   وكننذلك يتنن يفر اختيننار مًننا  الهنناجر بتًنناليم 

لهجنر والبي نة اا رافينة والرتكيبنة الانًانية وإمًانيناا العمن  ومندى توافقهنا من  النتقال ووجود أقار  أو معنارو أو أجندقاء   ا
مهنننة الهنناجر وكننذا الانناعداا اااجننة ونقنن  العمالننة   البلنند الننحت نًننن الهنناه إليهننا  ومننن بننمل العوامنن  القتتننادية األخننرى 
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تننادي والانناعداا الننحت تقنندا للمهنناجر واإلمًانينناا احملليننة السننتوماراا الر ياننية لننرأس الننال والت ننري التًنولننوجي والتن ننيم القت
 والن م ال يفرة فيها وألوال العيشة وماتواهتا و بعد ذلك سياسة الدولة   انتقال الاًا  وهجرهتم حمليات ودوليات.
أراسنني مراعيننة   وي نناو إىل مننا سننبح عوامنن  مننن بينهننا ال نن ط الاننًان ومعنندلا النمننو   الدولننة وإمًانينناا اقتننول علننج 

منااح الوفود أو النزو  ووسا   النق  التالة واقرو  والختالفاا اق ارية سيم إىل ذلنك عوامن  النناخل واقرفنة أو الهننة النحت 
نتهنها الهاجر وكذلك اقجنم الًلنج للدولنة فنبعض الندول الًنربى تشنج  لركنة اهلجنرة خارجهنا وخاجنة إذا كاننهل فقنرية  منا إذا  

ية وزتايف إىل أيد عاملة فتشج  اهلجرة إليها  هذا وقد يوجد   بعض الدول عوام  ابيعية تقم لجرات عانرات   وجهنة كانهل غن
 الهاجر كالرت عاا اابلية والتدارى أو قاوة برودهتا أو قدة لرارهتا أو غري ذلك من العوام .

 يلي : وناتةي  أ  نقول ابختتار أ  أسبا  اهلجرة ااارجية تتلش  فيما
األممناا الاياسنية أو الدينينة النحت تن دى إىل هجنرة أو انرد ماعنة أو جننز أو لنز  أو ابقنة اجتماعينة غلبنهل علنج أمرهنا    -1

ا بقوة الاال  ولىت أامنا هذه   فهنا  من يهاجر من أج  البدن  عنن اقرينة 1948كةرد الشعا ال لاةيين من أرس  عاا 
 رار من السةهاد   موان  األجلي.ال ًرية والاياسية أو رغبة من ال 

 لا ال امرة   األري البعيدة لتدقيح أهداو خاهرة أو خ ية كاندفاا التلبمل إو الشرق. -2
 تشجي  اهلي اا الرمسية للوافدين والناململ. -3
 العنم وما ينش  عن  من هجراا إجبارية كتهجري الزنويف األفريقيمل إىل العات ااديد. -4
والسةراابا الاياسية وال   الةا  ية كما لدث   العراق وغريه من البالد العربية واألفريقية نتيجنة القنوة والتهديند  اقرو  -5

 والستيالء والتدخ  العاًري ااارجي من أية دولة من الدول إىل جانا ال  ط الاياسي احمللج.
شً  سري   ومنن التوقن  أ  يرت ن  نتنيا ااننو  منن سنًا  العنات إىل النمو الاًان إذ يت ري التوام  الدنوغرا    العات ب -6

% مننننن األا ننننال الننننذين ولنننندوا   عنننناا 93ا  وقنننند كانننننهل ناننننبة 1960%   سنننننة 68ا مقابنننن  2025% حبلننننول سنننننة 84
 اهلجرة. إىلا    العات النامي وهج نابة عالية إذا ما قورنهل  ابلدول التقدمة إذا أ  هنا  ان جار سًان ي دي 1990

األمماا القتتادية لي  زاول فرناا أ  تتشل  من الهاجرين لديها لىت اقاجلمل علج جناياهتا عن ارق سدا هذه  -7
 ااناية وكما زاول اآل  بريةانيا التشل  من الهاجرين إليها كنوا من تقلي  اإلن اق نتيجة األممة العالية اقالية.

ر الننن م الدكتاتوريننة لينن  يانناق النناس إىل الاننجو  والعننتقالا بنندو  أسننبا  أو حماكمننة وكننذلك  أنعندا الدنقراايننة وانتشننا  -8
كورة الووراا الداخلية والنقالابا العاًرية واقرو  األهلية وابإلسافة إىل ذلك فري عقنوابا دولينة علنج   تمن  منا يعند منن 

   الن اية.ومن العوام [ 18]بمل العوام  واألسبا  الحت ت دى إىل اهلجرة
اسةرا  ألوال ال رد وعدا تًيم األسرى أو ما يةلح علي    علم الن ز اقدي  ابلت ًك أو التتدا األسرى مما ين دي  -9
 اهلجرة.  إىلسعم النتماء الذي ي دي بدوره  إىل
ة وتةالعنا قناة اازينرة ابلًونري اسةهاد رجال العلم وال ًر مما جيعلهم ي  لو  اهلجرة إىل بلدا  يشعرو  فيها ابقرية ال ًري -10

 من اللقاءاا معهم بعد  الهم   بالد الهجر وإسهامهم   يفراء ال ًر اإلناان بت ة عامة و  كافة التشتتاا.
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وإذا مننا عنندس ابقنندي  عننن اقننرو  والتننراعاا والتنندخ  األجنننيب   أجننزاء كوننرية مننن القننارة األفريقيننة منننذ أواخننر الومانيننناا ممننا 
عدا الستقرار الاياسي ابلنةقة بًاملها  مما نتج عن   تدهور األوساا   كافة ااوانا الحت زيط ابلواان األفريقي الذي   سبا

ت جيند بنندأ مننن أ  ي نامر حبياتنن  بةننرق مشننروعة وغنري مشننروعة ليتدقننح نوعنات مننن السننتقرار واألمننن  ف ني العقننود األخننرية  وباننبا 
ليننة التزاينندة والنزعنناا ااةننرية  وسننوء الت نناهم الناقننئ بننمل النندول األفريقيننة التجنناورة باننبا ااننالو السننةراابا الاياسننية الداخ

علننج اقنندود والسننتيالء علنننج الوننرواا الةبيعيننة ليننن  يعننود جننزء كبنننري مننن هننذه النزعننناا والسننةراابا وااالفنناا إىل  ل ننناا 
اا القارة األفريقية من موارد ابيعينة وبشنرية ووسن  اقندود بنمل البلندا  فالستعمار األجنيب قاا بنها خري  [19]الستعمار األجنيب

األفريقية دو  مراعاة الواق  الجتماعي األفريقي مما أدى إىل نشو  العديد من التراعاا بمل قعو  القارة  كما قناا السنتعمار 
بلنندا  القننارة اإلفريقيننة هبعننة لنن   ولت كينند هيمنتنن   األجنننيب بعقنند العدينند مننن الت اقنناا ال الننة غننري التًاف ننة هبنندو اإلبقنناء علننج

 وسيةرت  عليها وتبعيتها ل .
ومننن الاننلم بنن  أ  اقننرو  األهليننة عننادة مننا تًننو  سننببات   لالننة التنندهور والتشلننم الننحت تعيشننها مع ننم دول القننارة األفريقيننة   

شننردين مننن الًون ننو باننبا اقننرو  األهليننة قنند بلنن  لننوايل الوقننهل الننراهن فعلننج سننبي  الوننال ل اقتننر  تشننري التقننارير أ  عنندد ال
الليونمل كما تعد تنزانيا ملج  لستقبال موجاا متاللقة منن الهناجرين إليهنا سنواء منن روانندا أو بنور نندى أوالًون نوا  أو نتيجنة 

ذي يعاىن من حمدودية الوارد هذا وقد اقرو  األهلية   تلك الدول  أي ات األمر الذي يلقج بوقل  علج كاه  القتتاد التنزان ال
أدا اقننرو  وفانناد اإلدارة واقًننم والتننراعاا األهليننة مننن أجنن  الاننيةرة علننج اقًننم إىل عنندا السننتقرار وعنندا زقيننح التنميننة 

اا الذهبية والةا  ية والتقدا والتةور للقارة اإلفريقية ولسيما   األقةار الحت ما مالهل تايةر عليها الرو  القبلية والعشا رية والنزع
واألمولة علج ذلك رواندا وبورندي لي  التراا بمل قبيلحت اهلوتر والتوتاي النذي أدى إىل هنال  اآللو منن البشنر بانبا رغبنة  

ا إىل 1996 –ا 1990كن  منهمنا الانيةرة علنج مقاليند اقًنم أمنا اقنرو  األهلينة   روانندا و  بنور نندى فقند أدا   عناا 
من ال داا وإىل م اا اآللو من الالج مل الذين فروا إىل الدول اجملاورة حبوات عن اقياة اآلمنة بعيدات عن أوااهنم  م اا اآللو 

وعاقننوا   معاننًراا   كوننريا مننا كانننهل تتنن  إليهننا ينند احملنناربمل مننن أجنن  أ  يشننعروا ابألمننن أو السننتقرار   وكننذلك   كنن  مننن 
 .[20]  ما يقار  مليونمل من الالج مل   لركة تبادل بمل تلك الدول الوالثأيفيوبيا والتومال والاودا  كا  هنا

ومننن بننمل العوامنن  الاياسننية ال ديننة إىل اهلجننرة ال ننروو الةار ننة كاقتننار القتتننادي ال ننروي علننج بعننض البلنندا  اإلفريقيننة مونن  
ا ال والشيوخل إذ أدى إىل كوري من وفياا األا ال الاودا  وليبيا وغرينا لي  كا  ل  أيفره الاليب علج الاًا  بت ة عامة واأل

 أو إعاقتهم ووفياا كبار الان مما دف  الًوري إىل اهلجرة للتشل  من اآلاثر الالبية للدتار القتتادي. 
كونر ارد م اا اآللو الهاجرين من غر  أفريقيا إىل أواناهنم األجنلية األ 2002و  بداية اقر  األهلية   سال  العايف عاا 

فقرات هذا وقد أدا التدخالا العاًرية للولاا التددة األمريًية بقيادة نيجريا ومايل وغناس إىل العديند منن اقنرو   و  هنذا 
ا كمننا لنندث تنندخ   عاونننة نيجننريا   سننال  العننايف   قننهر أكتننوبر عنناا  2002اإلاننار وقنن  التنندخ    الًون ننو اننوال عنناا 

 القننبض علننج  موعننة تريبيننة مننن أجنن  أمريًنني مننن قبنن  الاننلةاا الننز  أببويننة وكننا    مت 2004ا و  قننهر مننارس  2002
. ومن خالل ما تقدا يت ح أ  العوام  الاياسية منن  لومهتم قدنة من األسلدة وكا  هلذه اجملموعة برسمج ترييب سد منبابوي

ح ي ننوق العدينند مننن العوامنن  األخننرى  فبينمننا ت تنتنن  اقننر  أهننم العوامنن  النن يفرة بشننً  كبننري   عتننرس اقننايل  بنن  أ  صيفريهننا أجننب
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األهلية   أ ول  د أهننا انندلعهل بنمل القبا ن    التنومال  كمنا تتناعد القتنال بنمل أبنناء الانودا  بنمل الشنمال وااننو  وانتهنج 
راابا التعنددة كاننهل سنببات عمهل ال وسج   كينا بانبا التنراا علنج الانلةة فهنذه السنة 2008ابلن تال بينهما  و  عاا 

  إاثرة ااوو وال زا من استمرار هذه السةراابا والنزعاا وسوء الت اهم الداخلي لدول القنارة اإلفريقينة والندول اجملناورة النذي 
ال ناهرة ي دى بدوره إىل مادة اهلجرة غري الشرعية  وعلج ك  لال ناتةي  القول أ  العام  الاياسني يلعنا دورات خةنريات   هنذه 

ب    ما يعاني  الواان اإلفريقي من خلم وإجداو وإهدار لقوق  اإلناانية ما جيعل  م ةر إىل أ  يلج  للهجرة الشرعية أو غري 
 الشرعية وي امر حبيات    سبيلها.

 األسباب االجتماعية والنفسية -
اتةي  اإلناا  أ  نقح اإلقباا الًام  أو هي حماولة تتمو  األسبا  الجتماعية والن اية الةاردة    موعة ال روو الحت ل ي

اهلننرو  مننن مواقننم غننري مرغننو  فيهننا إىل مواقننم زقننح هننذا اإلقننباا أو هنني عنندا مقنندرة ال ننرد زمنن  ال ننروو الننحت متننر هبننا بننالده 
. وهنذا [21]جنة نانبيةوابلتايل ل ندث التًيم الجتماعي أو الن اي فيبد  اإلناا  عن مًا  نقح ل  ما يتبوا إلي  ولنو بدر 

 يعد عام  ن اي   القاا األول. 
أما األسنبا  الجتماعينة فناهلجرة   بعنض الننااح األفريقينة تعتنرب منن بنمل الةقنوس النحت لبند منن ممارسنتها فمنوالت   بعنض قبا ن  

د أ  يتنن  الشننا  إىل سننن قننرق أفريقيننا الشننا  ل يتننبح منن هالت للننزوايف إل إذا بعنند منندة مننن الغننرتا  عننن واننن  األجننلي  وبعنن 
البلنو  قند يانافر األ  إىل أمناكن تتنوافر فيهنا فنرم عمن  منن أجن  أ  ياناعد  لن    تًناليم النزوايف. إىل جاننا لنا ال ننامرة 
وزدى اجملهول تعد من بمل األسبا  الن اية والجتماعية للهجرة كما ي يفر لجم األسرة وموقعها الجتمناعي وعمنر الهناجر ومنا 

من األسبا  الجتماعية مو  حماكاة بعض األقار  واألجدقاء الذين هاجروا من قب  وهنا  أسبا  قشتية منها ن رة إىل ذلك  
اهلجرة والغرتا  والت ري وقبولن  أو رف ن  قند تندف  النبعض إىل هجنرة مانقط رأسن   وقند  Connotationاإلناا  إىل م هوا 

ر مشنننًلة اإلسنننًا    عملينننة اهلجنننرة و  تقرينننر لركنننز الدراسننناا الاياسنننية يلعنننا امنننو  ال نننرد ولبننن  للاننن ر إىل اهلجنننرة كمنننا يننن يف
% من نابة التابمل   63ا  أقار إىل أ  عدد التابمل ابإليدم   أفريقيا يت  إىل 2004ولسرتاتيجية ابألهراا الترية لعاا  

دورات خةنريات   خناهرة اهلجنرة بتن ة عامنة واهلجنرة العات أبسره وابلتنايل تلعنا األسنبا  الجتماعينة والن انية والششتنية والتندية 
 غري الشرعية بت ة خاجة.
 األسباب الدميوغراطية :

ة للهجنرة  فارت ناا عندد الانًا  واخن ناي مانتوى العيشنة وال نروو الاياسنية ز تعد األسبا  الدنوغرااينة منن بنمل العوامن  احمل ن  
رة إىل أورواب  ومتوننن  ال ننننروق الدنوغرااينننة فيمنننا يتعلننننح ابرت ننناا نانننبة ااتننننوبة والقتتنننادية الاننني ة للقنننارة األفريقيننننة أدى إىل اهلجننن 

 واخن اي وفياا األا ال  والرتكيبة العمرية الحت غالبات ما توجم أبهنا من الشبا  هلا أيفرها كعام  ارد.
 تعد من العوام  اااذبة. أما قلة عدد الاًا  واخن اي معدل النمو الاًان واخن اي نابة ااتوبة   منااح الستقبال

ا ن  لًن  امنرأة   ممنا  1.4ا   لً  امرأة  و  ألانينا تتن  إىل  1.3فعلج سبي  الوال فإ  إيةاليا نابة ااتوبة هبا تت  إىل 
 .[22]جيع  هذه البلدا    لاجة إىل مزيد من الهاجرين خشية ت شج خاهرة الشيشوخة
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لواليد والوفياا ومتوسط األعمار  وذلك لاا التومي  اإلقليمي لقارة أفريقيا وابقات واادول اآليت يوسح عدد الاًا  ومعدل ا
 . [23]ا1990لعةياا عاا 

 
عدد الاًا    اإلقليم

 مليو  نامة 
ال رق بمل معدل الواليد   معدل الوفياا  معدل الواليد

 والوفياا 
متوسط  
 العمر 

 53 %3.3 %1.5 %4.8 197 شرق أفريقيا 
 52 %3.1 %1.4 %4.6 70 وسط أفريقيا 
 51 %3.2 %1.5 %4.7 194 غر  أفريقيا 
 61 %2.5 %0.9 %  3.4 140.6 اال أفريقيا 
 62 %2.3 %0.9 %3.2 41 جنو  أفريقيا 
 55 %3.08 %1.2 %4.14 642.6  موا القارة

    
 ا.2000إىل عاا  1995عاا  واادول اآليت يوسح معدل منو الاًا    بعض البلدا  النامية وبعض البلدا  التقدمة من

 النسبة املئوية للنمو السكان  الدولة 
 %4.4 غاس

 %4.8 نيجريا 
 %4.4 سرياليو  
 %0.2 إيةاليا 
 %0.5 فرناا 
 %0.3 ألانيا 

معن  مما نًنن    وياللظ من خالل اادول الاابح الت اوا الًبري بمل معدلا النمو الاًان بمل الدول النامية والدول التقدمة
القننول أ  هنننذا الت ننناوا سنننبا منننن أسنننبا  اهلجنننرة كمنننا أ  ال ننن وط الدنوغرافينننة النننحت ي نننديها النمنننو الانننًان الانننري    البلننندا  
األفريقية وكوافة الاًا  وتزايد ال  وط علج األراسي الزراعية وتعرها للتتدر نتيجة للت رياا الناخية ك  ذلك يدف  إىل اهلجرة   

 هو اهلجرة من بور ندى ورواندا وجنو  قرق نيجريا إىل بلدا  أخري. وأوسح موال علج ذلك
ا  وتوقعنننننناا عنننننندد الاننننننًا  1990ا لننننننىت عنننننناا 1977واانننننندول التننننننايل يوسننننننح عنننننندد سننننننًا  النننننندول اإلفريقيننننننة مننننننن عنننننناا 

 ا.2020 [24]لعاا
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تقديراا عدد الاًا  عاا   و1977تقديراا عدد الاًا  عاا 
 و1990

تقديراا عدد الاًا  عاا  
 و2020

 478.868.000 196.873.000 51.400.000 قرق إفريقيا 
 11.950.000 5.472.000 4.100.000 بوروندي 
 1.510.000 550.000  جزر القمر 
 84.101.000 18.704.000 12.150.000 أوغندا 
 75.485.000 27.318.000 16.250.000 تنزانيا 
 23.286.000 8.452.000 5.500.000 مامبيا 

 20.870.000 9.709.000 6.900.000 منبابوي 
 979.000 409.000 210.000 جيبويت 
 114.313.000 49.240.000 30.000.000 أيفيوبيا 
 83.000 69.000  سيش  
 16.905.000 7.497.000 3.700.000 التومال 
 69.799.000 24.031.000 14.500.000 كينيا 

 30.272.000 12.004.000  مدغشقر 
 22.278.000 8.754.000 5.350.000 مالوي 

 1.391.000 1.082.000  موريشيوس 
 32.593.000 15.656.000 9.920.000 موزمبيقي 
 17.196.000 7.237.000 4.400.000 رواندا

 460.383.000 193.702.000 146.850.000 غر  إفريقيا 
 11.369.000 4.630.000 3.200.000 بنمل 

 
معنن  سننًا  مع ننم ة األري هنني ن اننها ممننا يزينند مننن الًوافننة الاننًانية ممننا ي ننةر ياللننظ مادة مةننردة   عنندد الاننًا  وماننال

كن    علنجاهلجرة غري الشرعية ومعىن ذلك أنن  منن التوقن    الانتقب  أ  تنزداد هنذه ال ناهرة وتت ناقم آاثرهنا  سًا  هذه الدول إىل
 .[25]من البلدا  التدرة هلا والاتقبلة ك  لاا خروف 

 ة  األسباب اجلغرافي-
ل قك إ  البي ة القاسية من لي  اقرارة واا او والتتدر والًوارث الةبيعية كال ي اسا والووراا الربكانية والزلمل والقدط 

تتعنري لوجناا منن اا ناو تلنك النحت زندث   لي  إ  كوري منن الندول اإلفريقينة اهلجرة  إىلواألوب ة كلها أسبا  تدف  الاًا  
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اقياة اإلفريقية فالدول اإلفريقية الواقعة   نةاق لزاا اا او غالبات منا تعنان منن الشناك  مون   علجسلبات اختالل خةريات ينعًز 
ملينننو     140الانننن ال النننذي تانننبا موقعننن  اا نننرا    إقننناق خانننا ر فادلنننة ابلقةننناا الزراعننني وقننندرة هنننذه ااانننا ر حبنننوايل 

وبعنض أجنزاء منن جننو  أفريقينا أخن نض اإلنتنايف الزراعني نتيجنة اسنتشداا ا  و  جننو  قنرق نيجنريا ومنايل والنيجنر 2000عناا
األراسي الزراعية بةريقة م راة ف جبدهل الرتبة فقرية ابلواد والعناجر الحت زتاجها احملاجي  الزراعية  وغين عن البيا  أ  الًوارث 

اهلجنرة ااارجينة حبونات عنن فنرم عمن   إىلر الانًا  بعنض اقينواسا ممنا ي ن  علجالةبيعية تدمر المتلًاا والشاري   ب  وتق ي 
ذلك أ  موجاا اا او يعقبهنا اسنرا   علجاختالل التومي  الاًان  ود  إىلواستقرار. هذا وقد ت دي الايول واألمةار ال زيرة 

  وخنل  منن ذلنك أ  [26]ا1993من ااراد من الحت خهرا   الاودا  وأيفيوبيا وتشاد واازا ر وال ر  ودول غر  أفريقيا عاا 
 العوام  اا رافية والناخية هلا دورها   اهلجرة غري الشرعية.

 . رهية البال  لعاليف ال اهرة:4
 لعاليف مشًلة اهلجرة األفريقية غري الشرعية إىل أورواب تتمو   : –من خالل وجهة ن ره  –يةر  البال  رهية واقعية ممًنة 

إفريقيننا زدينندا  والتشةننيط لسننتيعا  العمالننة التشتتننة والعاديننة    تلننم إلننداث تنميننة ماننتدامة   غننر  وقننرق  ▪
 الشروعاا التناعية والزراعية.

تعهنند النندول الدا نننة والتننناعية الًننربى ابلتنننامل عننن مينن  مننديونياا النندول األفريقيننة الدينننة مننن خننالل اسننت ادة هننذه  ▪
خنالل عمليناا التتندير والسنترياد والشنروعاا التنناعية  الدول الدا نة منن  موعنة ممينزاا وتانهيالا متننح هلنم منن

 الًبرية.
مادة لجم الستوماراا األجنبية من خالل من ومة إجال  سياسي واقتتادي تقوا هبا الدول األفريقية ب ري جذ   ▪

 الستومار وذلك من خالل توفري بي ة آمنة سياسيا واقتتادا للماتومر األجنيب.
 نتجاا النتم متنعة أو التنعة واقد من تتدير الواد اااا كلما أمًن.التوج  إو تتدير ال ▪
إعةناء إفريقينا الًاننة الاياسننية الال منة علنج الاننالة الدولينة وأ  يًنو  هلننا نانبة متوين  معقولننة   جنناعة واتناذ القننرار  ▪

 اسيا. الدويل لًو  أنيتها اا رافية والاًانية والزراعية والتناعية وعدا هتميشها سي
 -خالصة البحث:

خلنن  هننذا البدنن  إىل أ  هنننا  عوامنن  وأسننبا  منن يفرة   تزاينند اهلجننرة اإلفريقيننة غننري الشننرعية إىل أورواب منن  اننر  البالنن  لرهيننة 
 ماتقبلية للدد أو الق اء علج هذه ال اهرة.

النوعي  شناار التعامن  من  مهنربمل ترسيخ مبادئ الدين اإلسالمي   قعور ووجدا  الهاجر الانلم والنواان اللينيب ونشنر  -
 البشر والهاجرين غري الشرعيمل.

إقامة مننااح جنناعية داخن  ليبينا تانتوعا ال نا ض منن العمالنة الهناجرة وإلنداث تقندا   كافنة التنناعاا الشتل نة و   -
 ن ز الوقهل تعاجل خاهرة البةالة بمل الشبا  اللييب.

تتننننني هم وتننننوميعهم علننننج األعمننننال الننننحت تت ننننح منننن  قنننندراهتم وإمًانينننناهتم ورغبنننناهتم  إقامننننة مراكننننز تنننندريا للمهنننناجرين بعنننند -    
 واستعداداهتم وابلةب  بعد التوقي  الًشم الةيب عليهم والت كد من خلوهم من الراي العدية.
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راسنننية والقتتنننادية عقنند نننندواا عنننن اهلجنننرة    تلنننم ال ساننناا التعليميننة والرتبوينننة والتننندية والوقافينننة والجتماعينننة وال -    
 واألمنية. 

عقنند مننن متراا علنننج الاننتوى احمللننني والعنننرل واإلفريقنني والننندويل للدننند مننن ت ننناقم هنننذه ال نناهرة ومنننا زدتننن  مننن  ننناار علنننج  -    
 الواانمل   دول العبور وكذلك العالقاا الدولية. 

م  ليبيا  وبذلك تًو  عملية لراسة اقدود قد تومعهل  علج الدول التدرة تقوا  ن  رعااها من اهلجرة ولراسة لدودها  -    
 علج أكور من دولة  اورة لليبيا.

سرورة إسهاا الدول األوروبية الت ررة   تنمية دول العبور ودول التدر   القارة اإلفريقية ونعين التنمية الشاملة والاتدنة    -   
 هلا.لىت تاتةي  تلك الدول أ  تاتوعا عمالتها داخ  دو 

 فض النامعاا الاياسية والةا  ية داخ  دول القارة اإلفريقية وإسهاا الدول العربية واإلفريقية   عملية التنمية.  -    
ينب ي تعزيز أمن النااح اقدودية بًافة الةرق اقديوة من عدساا مراقبة وغريها من العداا لتزويد لرس اقدود هبا من   -    

 تال  واخرتاق اقدود.آج  الق اء علج ال
 تشًي  فرق واا  علمية وابية واجتماعية وأمنية وإدارية تعم  علج إعادة تن يم الهاجرين.  -    

 جيا علج الدول التدرة للهجراا أ  تعم  للمداف ة علج الً اءاا الوجودة هبا. -
 الشورة منهم.العم  علج جذ  الً اءاا الوانية الوجودة   اااريف  من أج  أخذ النتح و  -
  التزاا ك  من البلد األج  وبلد الهجر بعدا تقد  إغراءاا من قب  الدول الاتقبلة للمهاجرين. -
الرتاا اقراا األكادنية وجيانتها وعدا تايز التعليم أو عاًرت   وأع اء اهلي اا األكادنية والعلمية لرية الوجول  -

 .ويرها وتبادل العلوماا  واألفًار والدراسااإىل  تلم العلوا والعارو ومتًينهم من تة
إعادة الن ر جذرات   سلم األجور والرواتا الحت متنح للً اءاا العلمينة  وتقند  لنوافز مادينة تنرتبط ابلبدن  واإلنتنايف  -

 .العلمي
  .تقد  التاهيالا ال ريبية علج الشترباا واألجهزة العلمية -
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