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موجز تنفيذي
يتوقععأ أن تدععفد أفريقيععا امععول عععا  ٢٠5٠من عوال لما ع ان أعمععم مععن أي منطقععة لقميميععة
جغرافية من مناطق العامل ،وسي ون لذلك آاثر هامة عمم اهلجرة الدوليعة وماعاعفاك ريبععة عمعم
التنميععة االقتصععادية يف القععارة وسععينتق النععام ريمععا هععو حععاهلل دوم عال ولععذلك ،ال يتعمععق الا عؤال
املط ععرو مبعرف ععة م ععا ل ا ري ععان الن ععام س ععينتقمون ا ع مبعرف ععة امل ععان ال ععذي س ععينتقمون للي ععه وال ععرو
واألوضععال الععل ينتقمععون يف ظمفععا اي ع ي ععؤدي أي انتقععال هلععل لا قريععر لم ععا ل االقتص ععادية
وسععتتطما االسععتفادة ال اممععة مععن هععذب ا م ععا ك اععذل جفععود أريععة لتوديععد ر يععة دارة ععؤون
اهلجرة من أهنا أن تافل يف التوول اهلي مي يف القارة لسفامال أفا
وحيم ع تقريععر التنميععة االقتصععادية يف أفريقيععا لع عا  :٢٠١٨اهلجععرة والتوععول اهلي مععي أمنععا
اهلجععرة القاريععة الواسعععة النطععات وماععا اك املغواععهل يف التوععول اهلي مععي يف امععدان املندععأ وتععوفر
النتائج الل توص لليفا التقرير أف ارال اثقبعة جديعدة عن األون تعاد معن تقعدو توصعياك يف عال
الاياسععة العامععة لا اا ومععاك األفريقيععة واجلفععاك صععاحبة املصععموة املعنيععة رهلجععرة ةععار القععارة
وحيا التقريعر نن اهلجعرة األفريقيعة عن أن تعؤدي دورال رئياعيال يف التوعول اهلي معي يف اقتصعاداك
القارة وتقعد اهلجعرة العل تعدار اطريقعة سعميمة أياعال وسعيمة هامعة لمماعاعدة عمعم ققيعق أهعدا
التنميععة املاععتدامة داة ع أفريقيععا وةارجفععا عمععم الا عوات ويعتمععد التقريععر سععردال مبت عرال يرريععز عمععم
ا ناععان يات دععف الطريقععة الععل ععن يععا لممفععاجرين أن ياععفموا يف التوععول اهلي مععي ،ويقععف
عمم الفرص املتاحة الستيعاب يد عاممة لضافية يف خمتمف القطاعاك يف مجيأ أحنات القارة
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مقدمة
فدك أفريقيا أسرل مععدل لمنمعو العد ويفرايف يف الععامل والقعارة ادن عنعد مفعوت طعرت
-١
والاعؤال املطععرو هععو معرفععة مععا ل ا ريععان تزايععد الاع ان العععاممهل سععيبع عمععم مزيععد مععن األمع يف
ااص ععول عم ععم العائ ععد ال ععد غرايف ويف الا ععنواك األة عععة ،ريان ععت ص ععور الد ععباب األفريق ععي ال ععذين
حياولون عبور البور األايض املتوسط لموصول لا أورور عيمن عمعم ا عاك القنعواك ا ةباريعة
عم ععم م ععدار الا ععاعة ،وأس ععفمت يف توجي ععه مزي ععد م ععن االهتم ععا لا البع ععد ال ععدو لمفج ععرة وري ععان
موضول تدفق املفاجرين الوافدين من أفريقيا لا مناطق أةرى ،وال سيما لا أورور ،هو املوضول
الغالا عمم املناقداك الاياسية ومأ استمرار القوارب يف عق عبعاب البوعر األاعيض املتوسعط،
أصععبوت اهلجععرة األفريقيععة تععدر يال موضععوعال مععن أهععل املواضععيأ يف الدععؤون الدوليععة وعمععم النقععيض
من لك ،هناك اعد لمفجرة داة البمدان األفريقية ،وهعو يتميعز اتعدفق املفعاجرين لا البمعدان أو
املناطق داة القارة وةروجفل منفا ،ومل حيظ هذا البعد سوى رهتما ضئي يف اخلطعاب املتعمعق
رلتنمية واهلجرة ،عمم الريفل من أ يته االقتصادية
 -٢وياعععم تقريععر التنميععة االقتصععادية يف أفريقيععا لعععا  :٢٠١٨اهلجععرة والتوععول اهلي مععي لا
جتميععأ القطععأ الرئياععية مععن لغععز اهلجععرة األفريقيععة وتوضععيإ مععا تعنيععه اهلجععرة رلناععبة لا التوععول
اهلي مي يف القارة وياتند التقرير لا املعار القائمة حعول األسع الن ريعة والتجريبيعة العل تعراط
اععهل اهلجععرة والتوععول اهلي مععي و مععأ التقريععر مصععادر متنوعععة لمبيععا ك املتعمق عة رألسععر املعيدععية
اجلزئية واجملمعة ا ثافعة ،وهعو يفعع لعك رسعت دا طائفعة معن األدواك التوميميعة ،سعوات أريانعت
نوعية أو ريمية ،لتقدو ايان لمطريقة الل ن يا لمفجرة فيما اهل البمدان األفريقيعة أن تاعفل يف
ققي ععق التنمي ععة االجتماعي ععة االقتص ععادية يف ام ععدان املند ععأ وام ععدان املقص ععد وين ععاقر التقري ععر أياع عال
الفوائد الل قد نيفا األفريقيون من اهلجرة لا الدمال وريذلك لا أجزات أةرى من العامل
 -3ويق ععد التقري ععر س ععردال يتعم ععق رهلج ععرة م ععن من ععور أفريق ععي ،وه ععو يفع ع ل ععك م ععن ة ع ل
البو يف الطريقة الل ن البمعدان األفريقيعة معن االسعتفادة معن ا م عا ك االقتصعادية لممعوارد
البدرية احملمية واألجنبية لمقارة يف الداة واخلار من أج دفأ عجمة التوول اهلي مي
 -٤وياعععم التقريععر أيا عال لا تععوفع ففععل أفا ع لااعععاد املتعععددة لمفجععرة يف أفريقيععا ول يفيععة
تداا فا مأ العوام االقتصادية والتجارية عمم ماتوى األسر املعيدية وعمم املاتويهل ا قميمعي
والقاري وعمم الريفل من أن اهلجرة فيما اهل البمدان األفريقيعة مفمعة لمت امع ا قميمعي والقعاري،
ال تزال هناك ثغراك معرفية ادأن أتثعها االجتماعي االقتصادي والتجاري

أوالا -النتائج الرئيسية
ألف -اهلجرة يف أفريقيا هي يف املقام األول هجرة داخل القارة
 -5ظع ع أريث ععر م ععن نص ععف املف ععاجرين ال ععدوليهل يف أفريقي ععا  53يف املائ ععةع يف ع ععا ٢٠١٧
داة القعارة ورسعتثنات لعال أفريقيعا ،ريعان نصعيا اهلجعرة داةع أفريقيعا أعمعم ا ثعع ،رلن عر لا
أن أريثر من  ٨٠يف املائة معن املفعاجرين العدوليهل الوافعدين معن القعارة يقيمعون يف ريع معن املنعاطق
التالية :رت أفريقيا ووسطفا ويفريا
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ابء -اهلجرة فيما بني البلدان األفريقية عامل حمفز للنمو االقتصادي
 -6ت فر نتائج التقرير أن اهلجرة فيما اهل البمدان األفريقية عن أن تعؤثر أتثععال ل اايعال عمعم
التوعول اهلي معي يف امعدان املقصعد وتعدل توقععاك األون تعاد العل تاعتند لا سعيناريوهاك اهلجعرة
اااليععة عمععم أن تععدفقاك اهلجععرة قععد تععؤدي لا الدة ريبعععة يف النععاتج احملمععي ا مجععا لمفععرد الواحععد
ألفريقيا امول عا  ٢٠3٠وهذا يعين ،من الناحيعة االقتصعادية ،أن يصع النعاتج احملمعي ا مجعا
لمفرد الواحد لا  3.٢٤9من دوالراك الواللك املتودة يف عا  ٢٠3٠ما ث الدة مبعدل منعو
سععنوي مرريععا قععدرب  3,5يف املائععة عععن عععا  ٢٠١6وامععت متوسععط قيمععة النععاتج احملمععي ا مجععا
لمفرد الواحد يف أفريقيا  ٢.٠٠٨من الدوالراك يف عا ٢٠١6
 -٧و ث تدفقاك التووي ك الداةمة لا أفريقيا نصعف مجيعأ تعدفقاك ر وم األمعوال اخلاصعة
الواف ععدة لا الق ععارة ،وق ععد ارتفع ععت م ععن  3٨,٤امي ععون دوالر يف املتوس ععط يف الف ععوة ،٢٠٠٧-٢٠٠5
لا  6٤,9ا يععهل دوالر يف الفععوة  ٢٠١6-٢٠١٤ايععد أن التوميع التجعريأ يبععهل أن أثععر اهلجععرة
يفععع )ععددع يف البمععدان املوفِععدة ريععان أضعععف عمععم التوععول اهلي مععي عمععم ال عريفل مععن أهنععا امععدان
متمقي ععة ملب ععالت ريب عععة نا ععبيال م ععن التو ععوي ك املالي ععة وتد ععم األس ععباب ال ععل ت م ععن ورات ه ععذا الت ععأثع
الاعععيف ناععبيال ،وقععأ اخلاععارة مععن اليععد العاممععة املععاهرة ،واوفععاا ا ي عراداك الا عريبية ،واملعوقععاك
اهلي ميععة أمععا التنميععة االقتصععادية ،فا ع ل عععن العقبععاك التن يميععة ،مث ع ارتفععال ت ععاليف التوععوي ك
املاليعة وةععدماك التوظيععف وتعععد لاالعة هععذب العوائععق وقاععهل الدعرو الاياسععاتية والتن يميععة مطمبععهل
ضروريهل لزلدة فوائد اهلجرة لا أقصم حد عمم التووي اهلي مي املاتدا يف تمك البمدان
 -٨وخيمع ععق التقريع ععر لا أن اهلجع ععرة ع ععن أن تاع ععفل يف قاع ععهل لنتاجيع ععة العم ع ع يف امع ععدان
املقصد وتفاي الزلدة يف خمزون اهلجرة لا ارتفال معدل منو ا نتاجية داة القطاعاك وي ة
حجععل هععذا األثععر يف القطاعععاك الععل ععفدك هجععرة عاليععة ناععبيال يف املاضععي الزراعععة والصععناعة
التوويميععة والتعععدين والتدععييد واخلععدماكع وخيمععق التقريععر لا أن الععزلدة يف حجععل اهلجععرة ت عرتبط
ررتفعال يف القيمعة املاعافة التصعنيعية ،ول نعه يدعع لا )دوديعة أتثعع قاعيناك ا نتاجيعة يف ععال
ةمععق ف ععرص العم ع و ععن أن ي ععون ل ععك متص ع ل رلن ععدرة النا ععبية لف ععرص العم ع اجلي ععدة ال ععل
تتطما مفارة يف قطال الصناعة التوويمية يف مع ل البمدان األفريقية

جيم -اهلجرة منشأ النمو املستدام والفوائد اإلمنائية
 -9تتف ععق نت ععائج التقري ععر املتعمق ععة رلت ععأثع ا ععا لمفج ععرة عم ععم النم ععو والتنمي ععة االجتماعي ععة -
االقتصادية يف ري من امعدان املقصعد وامعدان املندعأ معأ دراسعاك أةعرى ت فعر أن تقعديراك ماعا ة
املفاجرين الوافدين يف الناتج احملمي ا مجا تواو معا اعهل حنعو  ١يف املائعة يف يفعا لا  ١9يف املائعة
يف ريععوك ديف عوار وتاععفل اهلجععرة أيا عال يف تنميععة امععدان املقصععد مععن ة ع ل الا عرائا واالسععتف ك،
حي ع تقععدر ناععبة لنفععات املفععاجرين انوععو  ٨5يف املائععة مععن دةمفععل يف امععد مقصععدهل وه ععذا،
ر ضععافة لا املاععا ة يف الن عواتج اااليععة ،يقععد املفععاجرون دفعععة د غرافيععة لا القععوة العاممععة اااليععة
واملاتقبمية يف امدان املقصعد وتعدل البوعول العل أجراهعا األون تعاد ادعأن قنعواك النقع االقتصعادية
لمفجرة عمم أن هناك أثرال ل اايال لضافيال لمفجرة املتعممة يف التوول اهلي معي يوريعز التعمعيل الععا يف
الغال ععا يف ام ععدان املند ععأ عوض عال ع ععن ام ععدان املقص ععدع وهن ععاك أيا عال اع ععض األدل ععة عم ععم أن اهلج ععرة
العائدة لا امدان املندأ جتما املعار واملفاراك الل ن أن قفز ا نتاجية
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دال -اهلجرة إنعاش للتجارة
 -١٠يامط التقريعر يف مععرا دراسعة أمنعا جتعارة الغعذات داةع القعارة الاعوت عمعم أثعر اهلجعرة
املااند لمتجارة ورفواا أن املفاجرين يتقاضون دة ل أعمم يف امدان موطنفل اجلديعد ،سعي ة
حجععل الصععادراك وت ععة معععه التععدفقاك املاليععة الداةمععة لا امععد املندععأ ورملثع  ،يبععدو أن اسععتعاد
األيفذيععة مععن داة ع القععارة قععد ااد فيمععا خيععق البمععدان املاععتقبمة الرئياععية مبعععدالك ريانععت أسععرل
ا ثع يف الغالا من معدل اهلجرة من البمدان األفريقية األةرى

هاء -اهلج رررة عام ررل مش ررجم عل ررم النم ررو الش ررامل و دة ف ررر النس رراء املر رراجرا يف
كسب العيش
 -١١ال ت تاععي هجععرة املععرأة أ يععة يف أفريقيععا لوحععدها ،فالناععات املفععاجراك ياععفمن يف ققيععق
النمععو الدععام يف ري ع مععن امععدان املندععأ وامععدان املقصععد عمععم الا عوات وتاععفل الناععات املفععاجراك
اتو ع ععوي ك عيني ع ععة ريب ع عععة يف اقتص ع ععاداك أس ع ععرهن املعيد ع ععية و تمع ع ععا ن احملمي ع ععة اي ع ععد أن النا ع ععات
املفاجراك يف أفريقيا يواجفن قدلك ريبععة الرعايعة واملاعؤولياك األسعرية ومعواطن الاععف عمعم
صعيد التنافاية يف أسوات العم ع ال تؤثر عمم جتارين يف عال اهلجعرة فواعا ولمنعا أياعال عمعم
نتائج قصيمفن يف أسوات العم يف امدان املقصد

واو -مسامهة كل من املراجرين شبه املررة واملراجرين ذوي املررارا املتدنيرة يف حتقير
النمو يف بلدان املقصد
ن أن تيار هجرة اليد العاممة الل تدار اطريقة سميمة أي رختا مجمة تعدااع ،منفعا
-١٢
انتفععا سياسععاك عمع مرنععة تاععتفد املفععاجرين وي املفععاراك املتدنيععة واملفععاجرين ععبه املفععرةع
تنق اليد العاممة ،وتععا يف الوقعت نفاعه الثغعراك القائمعة يف أسعوات العمع ا قميميعة العل تععا
من قمة العرا وهؤالت العمال اون فجواك عم من عأهنا أن عن ن عرلل العمعال األصعميهل
يف امععدان املقصععد مععن القيععا اعم ع أعمععم قيمععة و ععد التقريععر دلععي ل عمععم اعععض التواععيناك يف
املفاراك اهل املفاجرين به املفرة واملفاجرين وي املفاراك املتدنية ،األمر العذي عن أن ي عون
له أتثع ل ا عمم ا نتاجية ايد أن املفاجرين وي املفعاراك املتدنيعة واملفعاجرين عبه املفعرة هعل
األقع ح عال أحيععا ل يف أسعوات العمع ا قميميععة ومععن الواضععإ أن هنععاك حاجععة لا تعجيع تنفيععذ
تداع جواا الافر األفريقي لتافي تنق األفارقة يف القارة ورواندا هي مثال آةر عمم املمارسعة
اجليععدة ،ألن لععديفا أح امعال يف تدعريعاك العمع تاععمإ لممعواطنهل مععن الععدول الدعري ة األعاععات
يف مجاعة رت أفريقيا رلعم يف البمد ،وألهنا نإ تصعاريإ عمع لا العمعال األجانعا معأ لقعرار
تصريإ لقامة مؤقتة لمعمال به املفرة

اي -اهلجرة ليست عبئ ا وال دواء شافي ا لتحقي أهداف التنمية املستدامة
 -١3ن عرال لا أن أطععر الاياسععاك لياععت مناسععبة امعال لعمميععة حفععز أتثععع اهلجععرة عمععم التنميععة
عن اعتبعار اهلجعرة عبئعال وال ع جعال عافيال لتوقيعق أهعدا التنميعة
االجتماعية واالقتصادية ،فع
املا ععتدامة وخيم ععق التقري ععر لا أن اهلج ععرة ت ععؤدي دورال اثن ععولل يف الت ععأثع عم ععم اجتاه ععاك املؤ عراك
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املتص ععمة رلتنمي ععة االجتماعي ععة يف البمع ععدان املوفِ ععدة لممف ععاجرين واملا ععتقبمة هلع ععل عم ععم ح ععد س ع عوات
وال يبدو أن الدة اهلجرة تغع الفوارت يف األجور أو تفاي لا الدة ا نفات العا عمم الصوة
اي ععد أن اهلج ععرة يف ام ععدان املقص ععد تفا ععي لا ارتف ععال النفق ععاك املتعمق ععة رلتعم ععيل وقا ععهل نت ععائج
التوصععي وتبععهل دراسععة لمتوقعععاك احملتممععة اخلاصععة ا ثععع مععن البمععدان يف ععال ققيععق أهععدا
التنمية املاتدامة املتصمة رلصوة والتعمعيل امعول ععامي  ٢٠3٠و ٢٠63حصعوهلا عمعم درجعاك
جيدة نابيال اوجه ععا  ،عمعم العريفل معن أن هعذب التوقععاك عن أن ت عون أفاع وقعدل الدة
يف معدل اهلجرة رلتوااي مأ التوايناك يف ا التعميل والصوة ،وال سيما فيما خيق الناات

حاء -مواءمة سياسا اهلجرة والتجارة واالستثمار مم أهداف إمنائية طويلة األجل
 -١٤تعععين نتععائج التومي ع ال عوارد يف هععذا التقريععر أيا عال أنععه ينبغععي اسععتيفات الدععرو الععل تتععيإ
لحدال تغيعاك ديناميعة يف التوايعأ الزمعا وامل عا لايعدي العاممعة املعاهرة ويفعع املعاهرة فيمعا اعهل
البمدان ،تفادلل لت رار اعض العثراك املرتبطعة اتوريعر التجعارة وققيقعال هلعذب الغايعة ،قتعا البمعدان
لا مواتمععة سياسععاك اهلجععرة والتجععارة واالسععتثمار مععأ أهععداففا ا منائيععة الطويمععة األج ع واعبععارة
أةععرى ،فععإلن ا طععار الاياسععاي والتن يمععي لمفجععرة يف أفريقيععا ينبغععي أن ععن امععدالريانععت لديععه يف
عا  ٢٠١٧نابة عالية من هجرة اليد العاممة يفع املاهرة أن يتطمأ لا أن يصبإ امدال من امدان
املقصععد لميععد العاممععة املععاهرة يف املاععتقب و ععإ التوميع ال عوارد يف التقريععر رلوقععو عمععم الفععرص
املتاحععة يف ععاالك الزراعععة واخلععدماك والصععناعة التوويميععة عععة خمتمععف منععاطق القععارة وسععي ون
ققيق االتاات اهل الاياساك املتعمقة رهلجرة عمم املاتولك الوطين وا قميمي والقاري ،عام ل
رئيايال يف جين الفوائد املرتبطة اا س القيمة امل تمفة اك الصمة

اثنيا -توصيا تتعل ابلسياسة العامة
ألف -حتقي ر االتسررا يف السياسررا املتعلقررة ابهلجرررة واالسررتثمار والتكنولوجيررا بتريئررة
الظروف املؤاتية لتحقي التحول اهليكلي
 -١5ينتق النام يف مع ل اااالك ،اثال عن حياة أفا وهل ينتقمون ألهنل يريعدون العثعور
عمععم عم ع الئععق و فععد قطععال اخلععدماك الا عريعة النمععو ملاععار طريععق يفععع تقميععدي حنععو التوععول
اهلي مي يف القارة ومأ لك ،فإلن تطوير قطاعي الزراعة والصناعة التوويمية القعائمهل عمعم ريثافعة
اليععد العاممععة مععا اال ضععرورلل و ععن أن تصععبإ أفريقيععا عنععدما تتعوافر لععديفا البنيععة التوتيععة املناسععبة
والبيئععة الاياسععاتية والتن يميععة التم ينيععة واليععد العاممععة املععاهرة ،رائععدة عامليععة يف عععدد مععن س س ع
القيمععة الصععناعية القائمععة عمععم الاععمأ األساسععية وقععد حععدد هععذا التقريععر البمععدان والقطاعععاك الععل
لععديفا هععذب القععدراك ال امنععة وينبغععي اععذل جفععود مجاعيععة ادععد اجلفععاك الفاعمععة مععن القطععاعهل
العا واخلاص من أج لجرات عممية ماإ لممفاراك عمم نطات هذب القطاعاك الرائدة ومن مث
ينبغععي أن يفيععد هععذا التقيععيل ريأسععام لمت طععيط لتنميععة رأم املععال البدععري ،مبععا يف لععك يف ععا
التدريا املفين والتعميل العا  ،وأن يافل يف وضأ ةطط اهلجرة التدغيمية ا قميمية والقارية
 -١6وي فر ععد االتاعات اعهل سياسعاك االقتصعاد ال معي والتجعارة واالسعتثمار والت نولوجيعا
جميال اعهل األسعباب العديعدة العل ت معن ورات )دوديعة التقعد يف التصعنيأ يف القعارة و عن دارة
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اهلجرة من أج التوول اهلي مي أن ت ون عنصرال موحدال وحافزال يف اجلفود الرامية لا ققيق مزيد
معن االتاععات يف هعذب امليععادين ومعن هععذا املنطمععق ،ينبغعي أن ت ععون ا صع حاك اجلاريععة يف ععال
اتفاقاك االستثمار الدولية متاقة مأ أولولك التصنيأ يف أفريقيا ومأ ةطط الت ام ا قميمي
 -١٧وينبغ ع ععي لمو وم ع ععاك األفريقي ع ععة أن تراع ع ععي ااف ع ععا عم ع ععم حي ع ععز لماياس ع ععاك والقواع ع ععد
التن يمية ،لماما اتمبيعة احتياجعاك اسعواتيجياك التصعنيأ الفرديعة و عن أن يدعم هعذا اايعز
التن يمع ع ععي قديع ع ععد أولع ع ععولك البمع ع ععدان األفريقيع ع ععة يف ع ع ععال تنق ع ع ع اليع ع ععد العاممع ع ععة ونق ع ع ع املفع ع ععاراك
والت نولوجي ععا وم ععن امل ععرجإ أن خيتم ععف التص ععميل ال ععدقيق لق عوائل األول ععولك والاياس ععاك اخلاص ععة
البمععدان ،ول ععن ينبغععي أن ي ععون القاسععل املدععوك اينفععا هععو تنميععة القععوى
اقطععال معععهل رةععت
العاممة األفريقية التنافاية واالات ارية

ابء -تنفير ررر األطر ررر السياسر رراتية والقانونير ررة والتنظيمير ررة القائمر ررة املتعلق ر رة حبرير ررة حركر ررة
األشخا علم مستوى القارة
 -١٨تد حرية تنق األ اص وهجرة اليد العاممة عنصرين أساسيهل معن عناصعر اهلعد
الذي يتطمعأ لليعه االقعاد األفريقعي املتمثع يف لقامعة قعارة أفريقيعة موحعدة ومت اممعة ور ضعافة لا
الاياساك والةوتوريوالك املتعمقة رهلجعرة ،فعإلن هجعرة اليعد العاممعة قعدد اوصعففا عاالل رئياعيال ا
أولوية يف ا عع ن وةطعة العمع املتعمقعهل رلعمالعة والقاعات عمعم الفقعر والتنميعة الدعاممة لمجميعأ
وايفع ععادويفو ١٠ع المع ععذين اعتمع ععد ا االق ععاد األفريقع ععي يف عع ععا  ٢٠١5ورملث ع ع  ،فع ععإلن اخلطع ععة
االسع عواتيجية لمف ععوة  ٢ ٠١٧-٢٠١٤ال ععل وض عععتفا مفوض ععية االق ععاد األفريق ععي تد ععم تد ععجيأ
هجرة اليد العاممة رعتبارهعا اسعواتيجية )عددة ور ضعافة لا لعك ،فعإلن اجلفعود املبذولعة لتفعيع
لطار سياساك اهلجرة من أج أفريقيا لععا  ٢٠٠6العذي اعتمعدب االقعاد األفريقعي والدة فعاليعة
ا دارة وتن ععيل هج ععرة الي ععد العامم ععة وتنقمف ععا يف أفريقي ععا ،ق ععد أفا ععت لا اعتم ععاد لدارة هج ععرة الي ععد
العاممععة مععن أج ع التنميععة والت ام ع يف الععدورة الرااعععة والعد عرين ملععؤ ر االقععاد األفريقععي يف ريععانون
الثا /ين ع ععاير  ،٢٠١5ولط ع ععار سياس ع ععة اهلج ع ععرة يف أفريقي ع ععا وةط ع ععة العمع ع ع اص ع ععيغتيفما املنقوت ع ععهل
٢٠٢٧-٢٠١٨ع ل قععاد األفريقععي يف عععا  ٢٠١٧وأندععأ االقععاد األفريقععي أيا عال مؤساععاك
م مفععة عمععم وجععه التوديععد مبعاجلععة ماععألل املغواععهل والتوععوي ك ويدععم لععك مرريععز مفوضععية
االقاد األفريقي ملديرية املواطنهل والدعتاك ،واملعفعد األفريقعي لمتوعوي ك املاليعة وتدعم أسعباب
ا ععطت وت عععة فعالي ععة تنفي ععذ األط ععر القائم ععة )دودي ععة املعموم ععاك املتعمق ععة اتواي ععأ امل اس ععا واخلا ععائر
النامجة عن قرير تدفقاك اليد العاممة وتافل النتعائج العل ةمعق لليفعا تقريعر التنميعة االقتصعادية
يف أفريقيععا لعععا  ٢٠١٨يف سععد فجععوة املعمومععاك املتعمقععة رجملععاالك املواضععيعية املرتبطععة اعمميععاك
الت ام ا قميمي
 -١9وتعدل النتعائج العواردة يف التقريعر أياعال عمعم اااجعة لا ةطعط عمع مواضعيعية عمعم صعععيد
القععارة وفيمععا يتعمععق اتنقع اليععد العاممععة ،ينبغععي عمععم سععبي املثععال ،أن يقععون تنفيععذ أطععر اهلجععرة عمععم
الصعععيد القععاري اعمميععة تصععميل آليععاك لمت يععف عمععم حنععو أمث ع مععأ أوجععه الععنقق يف املفععاراك اععهل
خمتم ععف املن ععاطق دون ا قميمي ععة ويف ه ععذا الص ععدد ،تد ععم الت ععدااع احمل ععددة مواتم ععة امل ععؤه ك عم ععم
ماععتوى القععارة وينبغععي قديععد تععدااع لضععافية مععن أج ع ععهل املاععتثمرين يف القطععال اخلععاص مععن
االلتف ععا عم ععم االةت ف ععاك يف اروتوريع عوالك تنقع ع الي ععد العامم ععة فيم ععا ا ععهل اجلماع ععاك االقتص ععادية
ا قميمية األفريقية اابا الدينامياك امل تمفة الل تع املصاحل املتنوعة لمبمدان األعاات فيفا
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جيم -إنشاء آليا إقليمية وقارية لتسخري فوائد اهلجرة فيمرا برني البلردان األفريقيرة مرن
أجل حتقي التحول اهليكلي
إىل الدول األعضاء
ععن أن تععدر اجلماعععاك االقتصععادية ا قميميععة اهلجععرة ومبععدأ التنميععة املد عورية يف أطععر
-٢٠
سياس ععا ا العام ععة ويعت ععة مب ععدأ التنمي ععة املدع عورية املف ععاجرين ع عرريات رئيا ععيهل يف مد ععاريأ واع عرامج
التعععاون ا منععائي ،وياعععم ريععنفج مععن هنععج الاياسععاك لا ققيععق أقصععم قععدر مععن فوائععد اهلجععرة
العائ ععدة عم ععم أص ععواب املص ععموة يف ام ععدان املند ععأ وام ععدان املقص ععد ويف ه ععذا الص ععدد ،ععن أن
تاو ع ععد سياسع ععاك اهلجع ععرة الوطنيع ععة انتع ععائج هع ععذا التقريع ععر املتعمقع ععة رداثر االقتصع ععادية والتجاريع ععة
لمفج ععرة وتراع ععي ه ععذب النت ععائج تص ععنيفال منو جيع عال لمبم ععدان عم ععم أس ععام ما ععتولك اهلج ععرة عالي ععة
ومتوسععطة ومن فاععةع ورييفيععة ارتبععا لععك مبراحع تقععدمفا املتفاوتععة فيمععا يتعمععق نهععدا التنميععة
املاععتدامة وةطععة عععا  ٢٠63و ععن لمبمععدان أياعال اسععت ص الععدروم مععن لدرا مبععدأ التنميععة
املد عورية رلناععبة لا ام ععدان املند ععأ والعب ععور واملقص ععد يف اس عواتيجية اهلج ععرة يف املغ ععرب وتتاععمن
مبععادراك التنميععة املدعورية انععات قععدراك رااطععاك املفععاجرين وتععوفع حعوافز لنقع املفععاراك وتوظيععف
االستثماراك يف القطاعاك ا نتاجية يف امدان املندأ ،وتياع اهلجرة الدائرية
إىل منظما التكامل اإلقليمي
 -٢١يؤري ععد اادلد اهلج ععرة امل تمط ععة ،وه ععي م عزيج م ععن اهلج ععرة الن امي ععة ويف ععع الن امي ععة ،ال ععدور
األساسععي لمتناععيق عمععم الصعععيد ا قميمععي يف ععال توجيععه الق عراراك الصععادرة عععن جلععان التناععيق
الوطنية وتتطما سياسة لدارة ؤون اهلجرة لدارة أفا أياال ففمعال جيعدال ل يفيعة تعداة اهلجعرة
يفععع الن اميععة واالجتععار رلبدععر والتفريععا اد ع سععمأ مععأ االسععتفادة املثمععم مععن التععأثع ا منععائي
لمفجرة وققيقال هلذا الغعرا ،ينبغعي لمبمعدان يف القعرن األفريقعي عمعم سعبي املثعال مواتمعة عمميعل
وضععأ سياسععا ا الوطنيععة وتنفيععذها مععأ املبععادراك ا قميميععة القائمععة ،مث ع ةطععة عم ع وايفععادويفو
مل افوععة االجتععار رلبدععر ،وةاصععة الناععات واألطفععال لعععا  ٢٠٠6فاع ل عععن املبععادرة املدعورية اععهل
االقععاد األفريقععي وامععدان القععرن األفريقععي ادععأن االجتععار رلبدععر و ريععا املفععاجرين ور ضععافة لا
ل ععك ،ينبغع عي تنفي ععذ التوص ععياك الع عواردة يف لعع ع ن اخلرط ععو لع ععا  ٢٠١٤اد ععأن االجت ععار رلبد ععر
و ريبفل ،واملرتبطة أياال رلزلدة يف عدد ال جئهل
 -٢٢ويقععد لطععار اهلجععرة ا قميمععي لمفيئععة اا وميععة الدوليععة املعنيععة رلتنميععة رالعتمععاد عمععم
العدعل املقععد مععن طائفععة مععن الدعرريات يف التنميععة ،ععددال مععن املمارسععاك اجليععدة الععل ععن ت رارهععا
يف أمععارين أةععرى ولطععار اهلجععرة ا قميمععي وثيقععة مرجعيععة يفععع ممزمععة تاعععم لا تقععدو هنععج متاععق
وموح ععد لا ال ععدول األعا ععات لاات لدارة ععؤون اهلج ععرة وه ععو يع ععزا ا م ععا ك ا منائي ععة لمفج ععرة،
ويقععد مبععادج توجيفيععة ومبععادج عامععة ملاععاعدة اا ومععاك يف صععيايفة وتنفيععذ سياسععا ا الوطنيععة
املتعمقععة رهلجععرة مبععا يتما ععم مععأ أولول ععا ومواردهععا واهلععد النفععائي منععه هععو ايععة املفععاجرين يف
مجيععأ دول أعاععات اهليئععة اا وميععة الدوليععة املعنيععة رلتنميععة وتف ععر اهليئععة اا وميععة الدوليععة املعنيععة
رلتنميععة أياعال اعمميععة تدععاورية لقميميععة ،وهععي منععة لموعوار ا قميمععي مل تنفععذ اعععد قراراتععه رل امع
وجلنة تنايق اهلجرة االقميمية التااعة هلا هي أياال منتدى لتبادل ادرات ومأ لك ،ال يزال يتععهل
ترمجععة ةطععة العم ع املتعمقععة رهلجععرة لمفععوة  ٢٠٢٠-٢٠١5لا نتععائج اك صععمة عمععم املاععتوى
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الععوطين ولجعراتاك وتععدااع )ععددة امنيعال وققيقعال هلععذب الغايععة ،ينبغععي الدة املعوارد امل صصععة لبنععات
قدراك واضعي الاياساك واملؤسااك املتعمقة رهلجرة يف البمدان األعاات
 -٢3وينبغععي لمجماعععاك االقتصععادية ا قميميععة واالقععاد األفريقععي توحيععد قوا ععا يف ععال تعزيععز
منععاار اا عوار اععهل القطععاعهل العععا واخلععاص وتبععادل املعمومععاك ويف الوقععت اااضععر ،يععؤدي تععدفق
املعمومععاك يفععع ال ام ع لا قصععور يف عمميععاك صععنأ الق عرار عمععم املاععتويهل الفععردي والاياسععاي
و مأ العديد من مناار القطال اخلاص اهل جفاك التوظيف وأررب العم والط ب واملفعاجرين
م ععن البم ععدان األفريقي ععة ،مث ع ال ععارفور األفريق ععي فعم ععم س ععبي املث ععال ،ععن توس ععيأ نط ععات ه ععذب
املبادراك لتدم جفاك فاعمعة أةعرى وتنفيعذها عمعم املاعتويهل ا قميمعي والقعاري ولقامعة روااعط
اهل أصواب املصموة معن القطعاعهل الععا واخلعاص يف قطعال اهلجعرة هعو عامع أساسعي يف وضعأ
سياسععاك فعالععة لمفجععرة مععن أجع ققيععق قويع هي مععي يف القععارة وينبغععي أن تاععتند اجلفععود لا
التعععاون الفعععال اععهل البمععدان املوفِععدة والبمععدان املاععتقبمة ،واملن مععاك العاممععة عمععم املاععتوى القععاري
والرااط ععاك التجاري ععة وينبغ ععي أن ت ععدمج ه ععذب املن ععاار أياع عال العناص ععر امل ععؤثرة عم ععم ما ععتوى ص ععنأ
الاياسععاك مععن البمععدان املاععتقبمة ةععار القععارة ملعاجلععة ادرات املتاععاراة ادععأن اهلجععرة وهنععاك أدلععة
وافرة تثبت أن القطال اخلاص عمم املاتوى العاملي يعمل اوجود فوائد جتارية ن ااصعول عميفعا
من الدة الت ام وتدفقاك اهلجرة يف أفريقيا وعمعم النقعيض معن لعك ،عيمن التعدااع التقييديعة
والاععمبية املت ععذة ضععد اهلجععرة اد ع متزايععد عمععم اخلطععاب الاياسععي لبمععدان املقصععد يف اعععض
البمعدان املتقدمعة ولن اجلمعأ اعهل هعاتهل اجملمععوعتهل معن أصعواب املصعموة عن أن يععود افائععدة
عمم ارامج ل اد فرص العم  ،ويافل يف الوقت نفاه أياال يف تغيع التصوراك الامبية لمفجرة
إىل بلدان املقصد
 -٢٤ينبغععي ليع ت األوليععة جعراتاك تاععوية أوضععال العععاممهل املفععاجرين وتبععهل األمثمععة القائمععة
عمععم هععذب املبععادراك أن )صععمة ه ععذب ا ج عراتاك ظفععرك يف االع عوا مباععا اك املف ععاجرين يف
االقتصاداك الوطنية ولدراجفعا عمعم حنعو أريمع يف النعاتج احملمعي االمجعا لمبمعد وهعي تعوفر ايعة
أفا لممفاجرين ،اطرت ،منفا تياع دفأ ا وارياك التأمهل الوطين والارائا و ن ام ك
تاوية أوضال املفاجرين أن تامط الاوت عمم حجل الفرص الاعائعة يف املاعا اك يف االقتصعاد
ااقيقععي ويف املغععرب ،عمععم سععبي املثععال ،أجريععت املرحمععة الثانيععة مععن تاععوية األوضععال يف الفععوة
م ععا ا ععهل ري ععانون األول/ديا ععمة  ٢٠١6وهناي ععة ع ععا  ٢٠١٧وق ععد ق ععد  ٢6 ٨6٠طمبع عال يف ٧٠
لقميمال ومقاطعة يف مجيأ أحنات البمد
 -٢5و ي ع أط ععر سياس ععاك لدارة ععؤون اهلج ععرة يف ام ععدان املقص ععد لا الوريي ععز عم ععم اجت ععذاب
املفععاجرين وي املفععاراك العاليععة وعمععم العريفل مععن أن هنععاك ال ثععع ععا ينبغععي القيععا اععه ل ععوا
اععدور العمععال وي املفععاراك املتدنيععة يف االس عواتيجية ومععن مث يف ماععارها التطععوري ،ف عإلن تد ع يمة
من التدااع الل تاتفد طريف سمل املفاراك يف اسعواتيجية اهلجعرة اخلاصعة رملغعرب ،مثعال عمعم
ارسععة جيععدة مععن املمارسععاك األفريقيععة وفيمععا يمععي أهععل التععدااع يفععع التمييزيععة الرئياععية املت ععذة
لصععاحل املفععاجرين يف اسعواتيجية اهلجععرة وهععي للغععات األفاععمية الوطنيععة يف القطععال اخلععاص املمنوحععة
لممف ععاجرين ال ععذين اس ععتفادوا مععن عممي ععاك تا ععوية األوض ععال االس ععتثنائية ،وتقم ععيق الوق ععت ال ع ا
لتجفيز فاداك لثباك الندعا معن  3٠يومعال لا  ٤٨سعاعة لممفعاجرين وي املفعاراك املطمواعة
واملف ععاراك ا داري ععة ،ولند ععات منص ععة عم ععم ا نون ععت لتيا ععع طمب ععاك التأ ع ععاك اخلاص ععة رلعم ععال
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األجان ععا املغارا ععة ايع ع ال تتج ععاوا امل ععدة الزمني ععة القص ععوى لتجفي ععز الطمب ععاك  ١٠أل  ،وللغ ععات
األفاععمياك الععل ياععتفيد منفععا املواطنععون املغاراععة يف ععاالك )ععددة م عن األندععطة ،مبععا يف لععك
املمرضاك والقاا ك ،وللغات القيود املفروضعة عمعم لندعات التعاونيعاك معن قبع األجانعا ايعد أن
مواتمة قانون العم مأ اسواتيجية اهلجرة ال تزال جارية وقد ادأ املغعرب ر يعال ادن يف م افوعة
ظععرو العم ع االسععتغ لية وتعزيععز حقععوت العمععال املفععاجرين رلصععيغة الععل ت التصععديق عميفععا يف
عا  ٢٠١6يف االتفاقية رقل  ١٤3ملن مة العم الدولية ورملث  ،مل يعتمد اعد مبعدأ املاعاواة يف
رو الامان االجتماعي مبا يتفق مأ اتفاقية من مة العم الدولية لعا  ١96٤ادأن املاعاواة
يف املعامم ععة ا ععهل ال ععوطنيهل ويف ععع ال ععوطنيهل يف ععال الا ععمان االجتم ععاعي االتفاقي ععة رق ععل ١١٨ع
وأفام تقرير الرصد يف عا  ٢٠١٧لا قديد االك التواهل وتد هذب التوصعياك فرصعال
ل ستفادة من الدروم املتعمقة اوضأ وتنفيذ سياساك اهلجرة يف امدان أةرى
 -٢6ويوافق هذا التقرير عمم ضرورة تعزيز ل راك املغواهل يف تنميعة امعداهنل األصعمية ويععو
ادن عم ععم نط ععات واس ععأ رملا ععا اك احملتمم ععة لممغوا ععهل األفارق ععة يف ه ععذا اجمل ععال وه ععو م ععا جعع ع
سياساك املغواهل ت تاا عبية عمم املاتولك الوطين وا قميمعي والقعاري ومنعذ افتتعا معؤ ر
القمة العاملي ألفارقة املفجر الذي عقد يف جنوب أفريقيا يف عا  ،٢٠١٢صار يعو رملغواعهل
ريأهنل يد مون منطقة سادسة يف أفريقيا ،األمر الذي أدى لا لندعات معديرلك )عددة لممغواعهل
عمععم املاععتويهل القطععري والقععاري وتععةا حالععة لثيوايععا اععهل البمععدان الععل ظفععرك فيفععا هععذب األطععر
املؤساععية يف الاععنواك األة عععة و ععن لبمععدان أة ععرى عمععم ماععتوى اث ع م ععن تنمي ععة الق ععدراك
املؤساية أن تاتمد أف ارال اثقبة من جتراة البمد ويمز اذل مزيد من اجلفود يف عال التوعول لا
مرافق جامعة لم دماك ريما هو ااال يف موريديوم ،ولندات آلياك تنايق أقوى وع وة عمعم
لعك ،فعإلن العديعد معن اجلفعاك املاحنعة تعدعل املبعادراك املتصعمة رملغواعهل والصعناديق االسععتثمارية
ويف مجيأ هذب املبادراك ،ينبغي لي ت األولوية لت ييف مدعاررية املغواعهل معأ االحتياجعاك احملعددة
لمبمدان األصمية من أج ققيق التووي اهلي مي

دال -اعتماد املنظور اجلنساين يف سياسا اهلجرة واألطر التنظيمية
إىل مجيم األطراف
 -٢٧ينبغعي توجيععه االهتمععا لععدى اختععا تعدااع سياسععاك اهلجععرة املراعيععة ل عتبععاراك اجلناععانية
رسات ةصائق النفج يف لطار قائل عمم ااقوت ،عمم النوو الذي حددب منفا عم ايجهل
الص ععادر ع ععن امل ععؤ ر الع ععاملي الراا ععأ املع ععين رمل ع عرأة لع ععا  ١995وه ععذا يع ععين الن ععر يف ث ث ععة أاع ععاد
لموقعوت فععأوالل ،ينبغععي أن ت ععون حقععوت املعرأة يف فععرص اهلجععرة القانونيععة م فولععة وينبغععي أن تتععا
لمم عرأة لم انيععة ااصععول عمععم فععرص العم ع املععأمون والقععانو واملدععاررية فيفععا واثني عال ،ينبغععي ضععمان
حقوت املرأة أثنات عممية اهلجرة ،من ة ل الاعي لا لاتحة عمميعة توظيعف آمنعة ومأمونعة واملاعاواة
يف األجععر ،و ععرو العم ع ال ئععق ،وااصععول عمععم اخلععدماك القانونيععة ،وااععق يف اايععاة األس عرية
واثلثعال ،ينبغععي أن تفاععي اهلجععرة يف حععد ا ععا لا لعمععال حقععوت املعرأة ،مبععا يدععم الدة االسععتق ل
والقدرة عمم التفاوا عمم رو العم يف امد املقصد ،اي تفيد اهلجرة الناات وأسرهن
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إىل منظما التكامل اإلقليمي
ععن أن يا ععاعد لدم ععا املن ععور اجلنا ععا يف أط ععر اهلج ععرة عم ععم التص ععدي لمتو ععدلك
-٢٨
الفري ععدة ال ععل تواجفف ععا النا ععات املف ععاجراك ون ععرال لا ي ععة املتزاي ععدة لمفج ععرة االقتص ععادية لمم عرأة يف
أفريقيا ،عن أن تعؤدي اجلماععاك االقتصعادية ا قميميعة دورال يف ققيعق ماعتوى أمثع معن النتعائج
رلنابة لا الناات املفاجراك اوضأ أطر الاياساك العامة املتعمقة يجرة اليد العاممعة العل تعدمج
عناصر ةاصة رملن ور اجلناا وتتصدى لمتودلك األساسية العل تواجعه الناعات املفعاجراك يف
أسوات العم ا قميمية اخلاصة ا منفا
إىل بلدان املنشأ
 -٢9تا ععفل النا ععات املف ععاجراك الي ععو يف ما ععتقب مع عواطين الغ ععد فتج ععارين املتعمق ععة رهلج ععرة
والتوععوي ك الععل يرسععمنفا لا امععداهنن األصععمية تععؤدي دورال يف يئععة ال ععرو امل ئمععة لمتووي ع
اهلي مي يف القارة وعمم الريفل من أن العديد من الناات عمم عمل ا رو العم الل سيتعرضعن
هلا يف امد املقصد ،فامل اطر تفوت يف اعض األحيان التوقعاك ومأ لك ،يعين ال أصعوا ن،
االنتق ععال م ععن األح ععا األة قي ععة ،وال س ععيما يف ح ععاالك االتفاق ععاك الثنائي ععة القائم ععة ،لا وض ععأ
سياس ععاك وت ععدااع م ععن ع ععأهنا الوص ععول مباع ععا ا ن يف ماع ععار التنمي ععة االجتماعيع ععة واالقتصع ععادية
لبمداهنن األصمية لا املاتوى األمث
 -3٠وينبغععي أن يدععم األةععذ رالعتبععاراك اجلناععانية يف سياسععاك اهلجععرة االع عوا اقيمععة
جتراة الناات املفاجراك و ن القيا اذلك ،عمم سبي املثال ،من ةع ل ن عل معنإ الدعفاداك
لمعمال املنزليهل الاااقهل معن أجع دععل انعدماجفل يف ماعتولك أعمعم معن سماعمة قيمعة اقتصعاد
الرعاية وعمم ماتوى أععل ،فعإلن الاياسعاك الوطنيعة يع لا التمييعز ضعد املفعاجراك معن ةع ل
مفاهيل معممة عن املفاجرين الذريور ،اوصففل عماالل متفريفهل طوال الوقت وي فر لك ادع
أوضإ يف اعض البمدان من ة ل فرا ح ر ات عمم هجرة املعرأة ور ضعافة لا لعك ،عن
جتاه العم الذي تقو اعه املفعاجراك عمعم أسعام أنعه غعمع يفعع حقيقعيغ ورلتعا ياعتث معن
اهتم ععا الاياس ععاك وتؤري ععد النت ععائج ال عواردة يف التقري ععر اااج ععة لا ع ع االجت ععاب يف الاياس ععاك
واألطر التن يمية املتعمقة رهلجرة الل تتجاه االعتباراك اجلناانية
إىل بلدان املقصد
ععن لا ععاراك املعياريععة لا العمععال ري عذريور أن قععد مععن حقععوت املفععاجراك فععاملورول
-3١
التععارخيي يف العديععد مععن الععدول اخلععاص يجععرة الرجععال يفععع املصععوواهل نف عراد األسععرة عمععم سععبي
املثععال ال يراعععي االجتاهععاك اجلديععدة يف ععال هجععرة امل عرأة ويف أيفمععا األحيععان ،فععإلن التد عريعاك
ال تتاععمن أح امعال ادععأن وضععأ أفعراد األسععرة وينبغععي تعععدي القعوانهل الوطنيععة ومراعععاة التنععول يف
التجععارب يف املاععائ اجلناععانية لممفععاجرين وينبغععي أيا عال أن ت ععون األطععر القانونيععة والتن يميععة
ق ععادرة عم ععم الت ي ععف م ععأ ااق ععائق املعق ععدة لاند ععطة املتع ععددة لمنا ععات املف ععاجراك عم ععم ماع عتوى
الدرحية الدنيا من االقتصاد يفع الر ي
 -3٢وع وة عمم لك ،ينبغي وضأ أح ا لصعدار العفعو أو تاعوية األوضعال وتطبيقفعا مبراععاة
االعتبععاراك اجلناععية وقععد حيجععل أررب عم ع العمععال املن عزليهل عععن تقععدو لفععاداك مدععفوعة ايمععهل
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تتعمععق رلعمالععة ،وال سععيما ل ا ريععانوا خمععالفهل لمقعانون فيمععا يتعمععق راععد األدر لاجععور ،وياعععون لا
االستفادة من توظيف العمال يفع املرةق هلل ولن الدعل املقد معن موععاك اجملتمعأ املعد العل
تعم ريجفاك وسيطة يف تاوية أوضال الناات املفاجراك ريثعال ما أثبت فعاليته
 -33ويزيد تدفق املفاجرين أو ال جئهل من ضعف اجملتمعاك احملمية املاعيفة يف امعدان العبعور
ويف امععدان املقصععد الععل ت ععون التنميععة فيفععا متدنيععة وتتوم ع امل عرأة يف ريثععع مععن األحيععان العععات
األرية من أتثع الدة الا ان يف تمعا ا احملمية ولذلك ،ينبغي أياعال أن توجعه مدعاريأ اهلجعرة
وارا ف ع ععا اهتمامع ع عال ةاصع ع عال لا دع ع ععل س ع ععب معيد ع ععة امل ع عرأة يف اجملتمع ع ععاك احملمي ع ععة املا ع ععيفة وعم ع ععم
سععبي املثععال ،يدععار ريممارسععة جيععدة لا اتفععات وقعتععه ليطاليععا واملن مععة الدوليععة لمفجععرة يف ععوا/
يوليععه  ٢٠١٧مععن أج ع تعزيععز الفععرص االقتصععادية ل جئععاك ا ريععولك واملفععاجراك ا ثيواي عاك
احملتم ك يف اجملتمعاك املايفة
إىل نقااب العمال ورابطا أرابب العمل
ععن لمقواعععد واملمارسععاك املعمععول يععا يف نقععارك العمععال أن قععد ضععمنال مععن مدععاررية
-3٤
املعرأة وقععد ت ععون نقععارك العمععال أدرى رلعم ع املتفععرى الععذي يقععو عمععم ال عذريور وقععد ال ي ععون
لديفا جتراة اثاتة يف التعام مأ نول األعمال الل تؤديفعا ععادة الناعات املفعاجراك يف القطعال يفعع
الر ي وقد ت فر أياال قيعزال جناعانيال يف قياد عا عا حيعد معن ثيع املعرأة ومعن قعدر ا عمعم التعأثع
يف االسعواتيجية واألهععدا وتنطبععق ماععائ اثمععة عمععم رااطععاك أررب العمع ون عرال لا ريثافععة
وجود املفاجراك يف القطاعاك الفرعية القتصاد الرعاية ،ينبغي لرااطاك أررب العم أن تاعاعد
أعاعاتها يف ايععة حقعوت العمععال املنعزليهل ويفعععهل معن املفععاجرين الععاممهل يف القطاعععاك الفرعيععة
الاعيفة لقطال اخلدماك وتدم املمارساك اجليدة يف هذا اجملال لصدار مدونعة قواععد الاعموك
ري طوة أوا حنو لجرات رصد أرية لمممارساك

هاء -إىل االتفا العاملي املعين ابهلجرة :ما الري علم العامل أن يسمعه
رغبة أفريقيا يف أن تسرد روايترا املتعلقة ابهلجرة علم املسرح العاملي
 -35يف الفععوة التمفيديععة ل تفععات العععاملي املعععين رهلجععرة ،عععهل االقععاد األفريقععي املمععك )مععد
الاع ععادم رائع ععدال ل قع ععاد يف موضع ععول اهلجع ععرة يف القع ععارة يف ضع ععوت مع ععا يطبقع ععه املغع ععرب مع ععن أفا ع ع
املمارس ععاك يف وض ععأ اسع عواتيجية تدر ي ععة وقائم ععة عم ععم ااق ععوت اد ععأن اهلج ععرة وتنفي ععذها ويت ععيإ
االتفات الععاملي لمفجعرة فرصعة ألفريقيعا ت تاعا فيفعا ا عال جديعدال يزيعد معن تصعميمفا عمعم فعرا
سردها اخلاص يف جدول األعمال العاملي املتعمق رهلجرة
 -36و ععن أيا عال ترتيععا الاععرد املتعمععق رهلجععرة عمععم حنععو أفا ع داة ع القععارة ،ات صععيق
املزيععد مععن امل عوارد لتموي ع مععة لع ميععة مصععممة اعنايععة تاععمط الاععوت عمععم األاعععاد االقتصععادية
والتجارية لمفجرة
 -3٧وتدععم املمارسععاك اجليععدة ل ععال أص عواك أف عراد املغواععهل الععذين يقععدمون لفععاداك تزريععي
رح ل عمم طريق اهلجرة وقعد أثبتعت مبعادرة احملعاداثك اجملتمعيعة لممن معة الدوليعة لمفجعرة أياعال
فائععد ا ففععي تدععرك أف عراد اجملتمععأ احملمععي ريبععارال وصععغارال يف )ععاداثك ادععأن واقععأ اهلجععرة ويف هععذب
املبععادراك ،ععا أن ي ععون الت يععف مععأ ال ععرو الاععياقية احملععددة للزاميعال ،رلن ععر لا أن الدععباب
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يف اعععض اجملتمعععاك احملميععة يفععاجرون ااععبا ضععغط املاععنهل وأةعععال ،ععن أن يععؤدي وضععأ سععرد
جديععد لمفجععرة يف لطععار أقع قتامععة وأريثععر ل اايععة لا ا سععفا يف التوععول حنععو عفععد جديععد يتاععل
اتعزيز املااعدة ا منائية متعددة األطرا دعمال لقصق التأقمل
تعزيز االلتزام هبجرة دولية آمنة ونظامية ومنتظمة
 -3٨االتف ععات الع ععاملي لمفج ععرة فرص ععة لمتد ععديد عم ععم اااج ععة لا ت ععوفع اي ععة أق ععوى لمعم ععال
املفاجرين ،اطرت ،منفا تعزيعز حقعوت العمع و يئعة ظعرو عمع تاعمن سع مة العمعال العدوليهل
وأمععنفل وينبغععي أن تدععم التععدااع ضععمان مععنإ العمععال األجانععا اسععتوقاقاك العم ع والاععمان
االجتماعي وينبغي لي ت اهتما ةاص لممفاجراك واأل اص ن هل يف أوضال هدة
االستثمار يف مجم بياان ابتكارية
 -39يددد هذا التقرير عمم أ ية التوص لا ففل أفا لصعنأ القعرار عمعم املاعتوى الفعردي
وعمععم ماععتوى األسععر املعيدععية مععن أجع اسععتفدا الاياسععاك عمععم النوععو األمثع ويعتمععد هععذا
الففل عمم است دا موععاك ايعا ك تتعمعق رألسعر املعيدعية ورألفعراد وينبغعي أن يفاعي مجعأ
البيا ك عمم حنو أفا وأريثر تواترال لا قاهل املعمومعاك املتاحعة ععن أمنعا اهلجعرة واملفعاجرين
وسيااعد تفريت هذب ااقائق عمعم التقميع معن يفمبعة األف عار املاعبقة ،وعمعم األةعق يف قصعق
اهلجرة الدعبية
 -٤٠وينبغ ععي أيا عال أن ت ععون ال ععزلدة يف اهلج ععرة امل تمط ععة ع ععام ل ح ععافزال عم ععم معاجل ععة ض ععرورة
التق ععا الف ع عوارت الدقيق ععة امل تمف ععة يف تعري ععف املف ععاجرين ورملث ع ع  ،ينبغ ععي أن تد ععم موع ععاك
البي ع ععا ك العاملي ع ععة وا قميمي ع ععة أاع ع ععادال متع ع ععددة لمفج ع ععرة تا ع ععمإ رلن ع ععر يف املتغ ع ععاك االقتص ع ععادية
والتجاري ععة اي ععد أن مج ععأ البي ععا ك ما عععم حيت ععا لا م ع عوارد م ثف ععة وينبغ ععي أن ت ععون اااج ععة
املدورية لا تقاسل األف ار الثاقبة ادأن اهلجعرة األفريقيعة معن مجيعأ األطعرا يف أفريقيعا وةارجفعا
ماويفال لتوحيد القوى من أج وي أندطة مجأ البيا ك و عن االسعتفادة معن هعذب املبعادراك
ل ا اعت ع ععةك مب ع ععادراك تد ع ع ع ةط ع ععوة أوا يف ح ع ع عوار وتع ع ععاون ط ع ععويمي األم ع ععد يف ع ععال وض ع ععأ
سياس ععاك دارة ععؤون اهلج ععرة عم ععم أس ععام قاع ععدة ال ع راا ععإ وتنفي ععذها يف أفريقي ععا ويف ام ععدان
املقصد ةار القارة

اثلث ا -االستنتاجا
ن لمبمدان األفريقية إب اا أن جتين فوائد أرية من اهلجرة عن طريق ما يمي:

-٤١

مواتمة سياساك اهلجرة والتجارة واالستثمار مأ أهدا لمنائية طويمة األج ؛

أع

بع الدة فعاليععة التوععوي ك املاليععة واالسععتفادة مععن املغواععهل مععن أج ع االس ععتثمار
ا نتاجي يف البمدان املوفِدة؛
ع
دع
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اعتماد سياساك عم أريثر مرونة لتافي تنق املفاجرين؛
لدما املفاجرين يف أسوات العم ؛
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يف أفريقيا

هع

ختصيق املوارد ملعاجلة العوام احملددة اهلي مية لمتنمية االجتماعية واالقتصعادية

 -٤٢وقععد قععاد االععوا افوائععد ععؤون لدارة اهلجععرة أليفعراا التنميععة االجتماعيععة واالقتصععادية
لا لدرا موض ععول اهلج ععرة يف ةط ععة التنمي ععة املا ععتدامة لع ععا  ٢٠3٠ول ععذلك س عععم التقري ععر لا
ال دععف عععن ايععا ك معععة عمععم املاععتولك العععاملي واملتوسععط واجلزئععي ،واالعتمععاد عمععم املعععار
القائمة لموصول عمم أف ار اثقبة جديدة ادأن دور اهلجرة فيما اهل البمعدان األفريقيعة يف ماععة
تنمية أفريقيا وأفام التومي القائل عمم نول اجلن لا نتائج تعارا اععض أنعوال الففعل ااعا
الاع ععائد الجتاهع ععاك اهلجع ععرة ولا التوقع ععق مع ععن االعتقع ععاداك الراس ع ع ة ادع ععأن التع ععأثع االجتمع ععاعي
االقتص ععادي لمفج ععرة وي ععدعو التقري ععر لا اس ععت دا املع عوارد ا منائي ععة يف معاجل ععة العوامع ع اهلي مي ععة
لتوقيق أتثع طوي األج يف التوول اهلي مي يف أفريقيا
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