
  

  

  :مقدمة
 هذه ،سيئ وضع من هروبا أو أفضل حياة عن حبثا إما آخر إىل مكان من االنتقال يف تتمثل سكانية إنسانية خاصية اهلجرة تعترب

 ناحية من ،اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن ضمن قرن ربع من أكثر منذ عامليا ا االعتراف مت التنقل حق يف املتمثلة الدميوغرافية اخلاصية
 املهارات نقل ذلك يف مبا إليها املُهاجر أو منها املُهاجر اتمعات على سواء كبريا، إجيابيا مردودا املنظمة للهجرة يكون أن ميكن اقتصادية

 ،منها املُهاجر للدول بشرية موارد خسارة ذلك ميثل ما بقدر املستضيفة، اتمعات بناء يف املهاجرون يسهم ما بقدر ولكن ،الثقافات وإثراء
 املُهاجر البلدان يف اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية توترات خلق يف تتسبب قد اهلجرة أن كما ،والكفاءات العقول جرة يعرف ما أي

 يف املقلقة املسائل من الوافدة اهلجرة وأصبحت ،والدولية الوطنية االهتمامات صدارة إىل ينتقل الدولية اهلجرة موضوع جعل ما وهو ،إليها
 حق وطاليب إليها املهاجرين جتاه اإلجراءات تشديد إىل األخرية السنوات يف السيما البلدان، ذه حدا الذي األمر ،البلدان من متزايد عدد

  .اللجوء
  باهلجرة؟ املقصود فما 
  أنواعها؟ وما هي 
  اهلجرة؟ حول ملفا أعد وكيف 

 : وانعكاساا اهلجرة مفهوم
 : اهلجرة مفهوم
 اجلديد املكان يف البقاء نية مع وذلك آخر، مكان يف للعيش لينتقلوا إقامتهم مكان الناس من مجاعة أو شخص يترك أن هي اهلجرة

 العربية اتمعات من للكثري األسري النسيج متزق اليت القروية اهلجرة ظاهرة أنواعها أهم ومن سفر، أو زيارة كوا من أطول طويلة، لفترة
 عام كل يف تستقبل فاملدن عليها، املهاجرين ضغط يف تتفاوت العامل مدن كانت وإن عاملية، قضية املدينة إىل اهلجرة فقضية الثالث، والعامل
 .القرى من الوافدون إال يقطنها ال املدينة أطراف يف نشأت أحياء إن حىت القرى، سكان من كبرية أعدادا

 :اهلجرة أنواع
 :إىل اهلجرة تصنيف ميكن

 فقد ،املهاجر يقطعها اليت املسافة عن النظر بصرفاألفضل،  أجل من الدولة حدود داخل تتم اليت اهلجرة هيو: اختيارية هجرة �
 املناطق من أو ،احلضر إىل الريف من أو ،أخرى مدينة أو ،الواحدة املدينة أو ،الواحد احلي داخل آخر إىل مسكن من انتقاالً تكون

 من هو ما أسباا فمن نسبياً قصرية مسافات إطار يف تتم معظمها يف الداخلية واهلجرة ،لتعمريها املأهولة غري املناطق إىل املأهولة
 ، واحلروب ظروف مثل ،اإلنسان يد صنع، أو من ... النبايت والغطاء املرعى وفقدان ،والتصحر ،اجلفاف مثل، الطبيعة صنع

 .واملعيشية االقتصادية األحوال تردي، والسياسي القهر، واألمنية االضطرابات
 . اجلماعات أو األفراد إرادة غري على تفرض خارجية قوة بواسطة تتم): التهجري أي( إجبارية هجرة �

 :إىل اهلجرة تصنيف ميكن كما 
 . خطورة األكثر اهلجرة وهي ،عودة دون اجلديد الوطن إىل اجلماعات أو الفرد يهاجر: دائمة هجرة �
 أو ،املعاشي الوضع حتسني أو ،العلمي التحصيل بغية مؤقت بشكل جديد وطن إىل اجلماعة أو الفرد يهاجر حيث: مؤقتة هجرة �

 .املطاف اية يف األصلي وطنه إىل يعود ولكن ،سياسية ألسباب
 : اهلجرة انعكاسات

 :إجيابية وأخرى سلبية انعكاسات اهلجرة عن تنتج
 ... املدينة حنو الريف ثروات نقلالفالحية،  األراضي حساب على احلضري اال توسع :السلبية االنعكاسات

 الهجرة ظاهرة

https://moutamadris.ma/


 .باخلارج املهاجرين حتويالت من االستفادة األرياف، موارد على السكان ضغط ختفيف: اإلجيابية االنعكاسات
 : باجلهة اهلجرة حول ملف إلعداد املنهجية اخلطوات

  :املوضوع إشكالية
  .الظاهرة حجم رصد �
  .اهلجرة هذه مصدر �
 .اجلهة على انعكاساا �

  :املمحلية للجماعة عام تقدمي
  .موقعها �
  .مساحتها �
  .السكان عدد �

  :املوضوع عناصر وحتليل رصد
  .اجلهة صوب القرية من اهلجرة �
 .البحث جمموعات تشكيل �
 .البيانات معاجلة �
 .للملف النهائي البناء �

 : ةخامت
  .انعكاساا من املغرب يعاين اليت الظاهرة هلذه حلول إجياد يف مسامهة عنها ملفات وإعداد اهلجرة ظاهرة دراسة تعترب

https://moutamadris.ma/

