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حقائق وأرقام
تقرير األونكتاد عن التنمية االقتصادية في أفريقيا2018 :
الهجرة من أجل التحول الهيكلي :حقائق نمطية
جنيف ٣١ ،أيار/مايو  - ٢٠١٨كان هناك حوالي  ٤١مليون شخخخخخخخدا في عداد المهاجرين الدوليين من أفريقيا أو إليها أو
دادلها.
ومن بين هؤالء كان:
•
•
•

 ١٩مليون يقيمون في أفريقيا؛
 ١٧مليونا غادروا القارة؛
 ٥،٥ماليين كانوا مهاجرين من بقية العالم.

الهجرة فيما بين البلدان األفريقية كآلية لتعزيز النمو االقتصادي وتعزيز التحول الهيكلي.
يمكن أن تسهم الهجرة في النمو االقتصادي والتحول الهيكلي بالطرق التالية:
•

•

يمكن للهجرة فيما بين البلدان األفريقية ،بوصففاها حافًا للنمو االقتصففادي ،أن تتأر تاأيرا بيجابيا
على التحول الهيكلي في بلدان المقصفففد .ومن فففان الهجرة فيما بين البلدان األفريقية ،بن أديرت
على نحو سليم ،أن تتدي بلى ًيادة كبيرة في نصيب الارد من الناتج المحلي اإلجمالي في أفريقيا
بحلول عام ٢٠٣٠؛
من خالل التجارة (بما في ذلك الواردات الغذائية من البلدان المرسلة وتجارة التراث (الحنين الى
الماضي)) وبًيادة اإلنتاجية داخل القطاعات في الًراعة والبناء والتعدين والخدمات وتكنولوجيا
المعلومات والصناعات التحويلية؛

__________
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•

•

بتعًيً النمو ال فففامل للجميا والحد من الاقر ،بما في ذلك من خالل التحويالت المالية واسفففتأمار
المغتربين في بلدان المن ففا ،ومن خالل الضففرائب واالسففتهالك في بلدان المقصففد .وتوفر الهجرة
فيما بين البلدان األفريقية أيضففففا فرصففففا لمهاجرات أفريقيا الالئي كن ي ففففكلن  ٤٧في المائة من
المهاجرين الدوليين في أفريقيا في عام  ،٢٠١٧وال فففففففباب (الائة العمرية  24-15عاما) الذين
كانوا ي كلون  ١٦في المائة من المهاجرين الدوليين في القارة؛
يمكن للبلدان األفريقية أن تجني مًيدا من الاوائد من الهجرة عن طريق ما يلي:
✓ مواءمة سياسات الهجرة والتجارة واالستأمار ما األهداف اإلنمائية؛
✓ االستاادة من التحويالت المالية وتسخير المغتربين لالستأمار اإلنتاجي؛
✓ اعتماد سياسات عمل أكأر مرونة لتسهيل تنقل المهاجرين؛
✓ بدماج المهاجرين في أسففففواق العمل بتخصففففي موارد لمعالجة العوامل المحددة الهيكلية
للتنمية االجتماعية  -االقتصادية في أفريقيا؛
✓ اعتماد تدابير سففففياسففففة عامة مراعية للمنظور الجنسففففاني من أجل تحرير طاقات المهاجرات
لكي يستادن من الهجرة ويساهمن في التنمية األفريقية.

مساهمة الهجرة الدولية في النمو االقتصادي
•
•
•

من المتوقا أن تعًً الهجرة نصففيب الارد من الناتج المحلي اإلجمالي في أفريقيا لينتقل من 008
 2دوالرات في عام  ٢٠١٦بلى  ٣ ٢٤٩دوالرا في عام ٢٠٣٠؛ فينمو بمعدل سنوي قدره  3.5في
المائة اعتبارا من عام 2016؛
مسفففففففاهمة المهاجرين الدوليين في الناتج المحلي اإلجمالي في  ٤بلدان أفريقية ١٩ :في المائة في
كوت دياوار في عام  ،٢٠٠٨و ١٣في المائة في رواندا في عام  ،٢٠١٢و ٩في المائة في جنوب
أفريقيا في عام  ،٢٠١١و ١في المائة في غانا في عام ٢٠١٠؛
تسففففهم الهجرة في تنمية بلدان المقصففففد  -من خالل الضففففرائب واالسففففتهالك (تقدر نسففففبة بنااق
المهاجرين بنحو  ٨٥في المائة من دخلهم في بلدان المقصد).

الهجرة فيما بين البلدان األفريقية والتجارة
•

•

تن ففط الهجرة التجارة (فهي تقترن بًيادة الواردات الغذائية من البلدان المرس فلة) .ويتسففبب طلب
المهاجرين بين البلدان األفريقية على المنتجات الغذائية في ًيادة الواردات الغذائية من البلدان
المرسلة .وتطابقت الهجرة من ًمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية بلى بلدان أفريقية أخرى
في عامي  ٢٠٠٠و ٢٠١٣ما الً يادة في الواردات الغذائية من هذين البلدين (المتجلية في قيمة
الواردات الغفففذائيفففة من ًمبفففابوي التي ًادت من  ١٠٠ ٠٠٠دوالر بلى مليون دوالر ،ومن
جمهوريففة الكونغو الففديمقراطيففة من  ١٠٠ ٠٠٠دوالر بلى  ٦٥٠ ٠٠٠دوالر خالل هففذه الاترة
الًمنية)؛
يمكن أن تن فط الهجرة أيضففا تجارة التراث (الحنين بلى الماضففي) .ويمكن للسففكان المغتربين أن
يتدوا دورا هاما بوصاهم جسورا بلى أسواق أوسا نطاقا ،عن طريق الترويج للتجارة والسياحة
في بلدانهم األصلية.

الهجرة فيما بين البلدان األفريقية والتحول الهيكلي (إنتاجية القطاع االقتصادي)
•
•

ترتبط الهجرة فيما بين البلدان األفريقية ارتباطا بيجابيا باإلنتاجية داخل القطاعات كما ترتبط
ًيادة في أعداد المهاجرين بارتااع اإلنتاجي ة القطاعية في الًراعة والبناء والتعدين والخدمات
وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية؛
بن ًادت الهجرة بمتوسفففط معدل نمو على مدى  ١٠سفففنوات يسفففاوي  54في المائة في الاترتين
 2000-1990و ،2010-2000يكون من ففففانها أن تعًً النمو في اإلنتاجية داخل القطاعات
وربما تتدي بلى بقالع النمو في البلدان التي لديها أدنى بنتاجية لليد العاملة.
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الهجرة فيما بين البلدان األفريقية عامل محفز للنمو الشامل للجميع
•

تساعد الهجرة على الحد من الاقر من خالل التحويالت المالية واستأمار المغتربين؛
✓ تساهم المهاجرات في النمو ال امل للجميا في بلدان المن ا وبلدان المقصد على السواء؛
✓ تسفففففففاهم مهاجرات أفريقيا في التحويالت المالية (من حيث التحويالت النقدية والعينية)
بناس القدر الذي يساهم به نظراتهن من الذكور.

الهجرة فيما بين البلدان األفريقية والعمالة
•

•

•

كانت البطالة محركا رئيسفففففففيا للهجرة في أفريقيا (الداخل ية والدولية) .وبطالة ال فففففففباب محرك
رئيسفففففي للهجرة خارج القارة من فففففمال أفريقيا .فاي عام  ،٢٠١٦بلغ معدل بطالة ال فففففباب في
فففمال أفريقيا  ٢٩،٣في المائة ،وهو معدل أعلى بكأير منه في أفريقيا جنوب الصفففحراء الكبرى
( 10.9في المائة)؛
كان الطلب على اليد العاملة في القطاعات االقتصففففففادية محركا رئيسففففففيا للهجرة فيما بين البلدان
األفريقية؛
✓ كان الطلب في مجال التعليم (رواندا) ،والهندسفففففففة (رواندا) ،والخدمات المالية (جنوب
أفريقيففا وتنًانيففا وأوغنففدا) ،وتكنولوجيففا المعلومففات (روانففدا وجنوب أفريقيففا) محركففا
رئيسيا لهجرة ذوي المهارات العالية بلى األسواق اإلقليمية في القارة؛
✓ الطلب في مجال البناء (كوت دياوار وجنوب أفريقيا) ،والتعدين (جنوب أفريقيا وغابون)،
والخدمات على هجرة اليد العاملة به الماهرة؛
✓ الطلب في مجال الًراعة (كوت دياوار وجنوب أفريقيا) والخدمة المنًلية (جنوب أفريقيا
وموريتانيا) والتجارة غير الرسفففففففمية عبر الحدود (في األجًاء الجنوبية وال فففففففرقية
والغربية من أفريقيا) على هجرة ذوي المهارات المنخاضة.
تولد الهجرة فيما بين البلدان األفريقية آأارا بيجابية للمهاجرين:
✓ من ففففانها أن تسففففهم في تحسففففين المهارات ،فيتدي ذلك بلى االسففففتقرار الوظياي وًيادة
األجور ما تعًيً بنتففاجيففة المهففاجرين .فعلى سفففففففبيففل المأففال ،اكتسففففففففب المًارعون
المهاجرون ذوو المهارات المتدنية من بوركينا فاسفففففففو مهارات جديدة في كوت دياوار
مكنتهم من تامين عمل أكأر اسففتقرارا في مهن تتطلب مهارات أعلى باجور أفضففل في
كأير من األحيان؛
✓ فوائد العمل بالنسففبة للبلدان :يمكن لبلدان المقصففد أن تسففد الأغرات الحرجة في المهارات
وسفففوق العمل ،ويمكن للبلدان األصفففلية أن تسفففتايد من نقل المعارف والمهارات ،ومن
خالل تنمية المهارات المحلية؛
✓ االفتقار بلى أطر سفففففففياسفففففففة عامة تعترف بالمتهالت األكاديمية والمهنية في الوجهات
والتكاليف المرتاعة المرتبط ة بالحصففففففول على تصففففففارين عمل يعوق تنقل المهاجرين
ذوي المهارات العالية في أسواق العمل اإلقليمية.

الهجرة فيما بين البلدان األفريقية ونوع الجنس
•

GE.18-08519

تكتسي هجرة اإلناث أهميته متًايدة في أفريقيا؛
✓ في عام  ،٢٠١٧المهاجرات الدوليات في أفريقيا  ٤٧ -في المائة .وارتاا العدد المطلق
للمهاجرات الدوليات من  ٦،٩مليون في عام  ٢٠٠٠بلى  ١١،٦مليون في عام ٢٠١٧؛
✓ تجاوًت الهجرة الدولية لإلناث في فففرق أفريقيا المتوسفففط القاري ( 50في المائة مقابل
 47في المائة)؛
✓ تنخرط المهاجرات الدوليات في أفريقيا في العمالة اله فففففففة في الخدمة المنًلية والتجارة
غير الر سمية عبر الحدود .وباإل ضافة بلى كون المرأة تمارس عمالة ه ة فإنها تهاجر
في ظروف أكأر صفففعوبة ،بالنظر بلى رحالت الهجرة التي تنطوي على قدر أعلى من
المخاطر والمستوليات األسرية ومستوليات الرعاية في المنًل.
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الهجرة والتحويالت المالية
•

•
•
•

ارتاعت تدفقات التحويالت المالية بلى أفريقيا ،في المتوسفففففففط ،من  ٣٨،٤بليون دوالر في الاترة
 2007-2005بلى  64.9بليون دوالر في الاترة  .2016-2014ومألففت التحويالت المففاليففة ٥١
في المائة تدفقات رتوس األموال الخاصفففففففة بلى أفريقيا في عام  ،٢٠١٦مقابل  ٤٢في المائة في
عام ٢٠١٠؛
ت فففمل البلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا على تدفقات التحويالت المالية كحصفففة من الناتج المحلي
اإلجمالي ليبريا ( 26.7في المائة) وليسوتو ( 18.2في المائة)؛
تتجاوً تكلاة برسففففال التحويالت المالية في أفريقيا المتوسففففط العالمي؛ في أفريقيا  8.9في المائة
في المتوسط من أجل برسال  ٢٠٠دوالر مقابل المتوسط العالمي الذي يبلغ  ٧،٣في المائة؛
في بعض الممرات األفريقية ،تتجاوً تكاليف برسال التحويالت المالية متوسط التكلاة في أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى ،التي تقف دون مستوى  ١٠في المائة؛
✓ وفقا للمعهد األفريقي للتحويالت المالية كانت ممرات جنوب أفريقيا  -بوتسففففففوانا وجنوب
أفريقيا  -أنغوال وجنوب أفريقيا  -ليسففوتو وجنوب أفريقيا  -سففواًيلند وتنًانيا  -أوغندا ،في
عام  ،2016أكأر الممرات تكلاة في أفريق يا بذ ت جاوًت ت كاليف برسففففففففال التحويالت
المالية  ١٥في المائة؛
✓ على عكس ذلك ،كان ممر السفنغال  -مالي بنسفبة  ٤في المائة أحد أقل الممرات تكلاة في
العالم.

*** ** ***

