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 جملس التجارة والتنمية
 األولالدورة اخلامسة والستون، اجلزء 

 ٢ ٠١٨حزيران/يونيه  ١٢-٤جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 5البند 

 التنمية االقتصادية يف أفريقيا

 التنمية االقتصادية يف أفريقيا: اهلجرة والتحول اهليكلي  
 حملة عامة   

 موجز تنفيذي
أي منطقععة لقميميععة  أعمععم مععن منععوال لماعع ان ٢٠5٠يتوقععأ أن تدععفد أفريقيععا امععول عععا  

وسي ون لذلك آاثر هامة عمم اهلجرة الدوليعة وماعاعفاك ريبععة عمعم  ،جغرافية من مناطق العامل
ال يتعمععق الاعععؤال النعععام ريمععا هععو حعععاهلل دومععال  ولعععذلك، سععينتق  التنميععة االقتصععادية يف القعععارة  و 

مبعرفعععة معععا ل ا ريعععان النعععام سعععينتقمون اععع  مبعرفعععة امل عععان العععذي سعععينتقمون لليعععه وال عععرو  املطعععرو  
 ظمفعععا ايععع  يعععؤدي أي انتقعععال هلعععل لا قريعععر لم عععا  ل االقتصعععادية  واألوضعععال العععل ينتقمعععون يف

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  

أمنععا   : اهلجععرة والتوععول اهلي مععي٢٠١٨ا  تقريععر التنميععة االقتصععادية يف أفريقيععا لعععوحيمعع  
اهلجععرة القاريععة الواسعععة النطععات وماععا اك املغواععهل يف التوععول اهلي مععي يف امععدان املندععأ  وتععوفر 

ع ن األون تعاد معن تقعدو توصعياك يف  عال النتائج الل توص  لليفا التقرير أف ارال اثقبعة جديعدة    
واجلفععاك صععاحبة املصععموة املعنيععة رهلجععرة ةععار  القععارة   الاياسععة العامععة لا اا ومععاك األفريقيععة

يف التوعول اهلي معي يف اقتصعاداك ال رئياعيال وحيا  التقريعر نن اهلجعرة األفريقيعة   عن أن تعؤدي دور 
القارة  وتقعد  اهلجعرة العل تعدار اطريقعة سعميمة أياعال وسعيمة هامعة لمماعاعدة عمعم ققيعق أهعدا  

يقيعععا وةارجفعععا عمعععم الاعععوات  ويعتمعععد التقريعععر سعععردال مبت عععرال يرريعععز عمعععم التنميعععة املاعععتدامة داةععع  أفر 
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  
رل مععدل لمنمعو العد ويفرايف يف الععامل  والقعارة ادن عنعد مفعوت طعرت   فدك أفريقيا أس -١

والاععؤال املطععرو  هععو معرفععة مععا ل ا ريععان تزايععد الاعع ان العععاممهل سععيبع  عمععم مزيععد مععن األمعع  يف 
ااصعععول عمعععم العائعععد العععد غرايف  ويف الاعععنواك األةععععة، ريانعععت صعععور الدعععباب األفريقعععي العععذين 

ض املتوسط لموصول لا أورور  عيمن عمعم  ا عاك القنعواك ا ةباريعة حياولون عبور البور األاي
عمعععم معععدار الاعععاعة، وأسعععفمت يف توجيعععه مزيعععد معععن االهتمعععا  لا البععععد العععدو  لمفجعععرة  وريعععان 
موضول تدفق املفاجرين الوافدين من أفريقيا لا مناطق أةرى، وال سيما لا أورور، هو املوضول 

اسية  ومأ استمرار القوارب يف  عق عبعاب البوعر األاعيض املتوسعط، الغالا عمم املناقداك الاي
موضععوعال مععن أهععل املواضععيأ يف الدععؤون الدوليععة  وعمععم النقععيض ال أصععبوت اهلجععرة األفريقيععة تععدر ي

، وهعو يتميعز اتعدفق املفعاجرين لا البمعدان أو عد لمفجرة داة  البمدان األفريقيةهناك ا  من  لك، 
عد سوى رهتما  ضئي  يف اخلطعاب املتعمعق وةروجفل منفا، ومل حيظ هذا الب  املناطق داة  القارة 

 رلتنمية واهلجرة، عمم الريفل من أ يته االقتصادية 
لا  اهلجععرة والتوععول اهلي مععي: ٢٠١٨وياعععم تقريععر التنميععة االقتصععادية يف أفريقيععا لعععا   -٢

جتميعععأ القطعععأ الرئياعععية معععن لغعععز اهلجعععرة األفريقيعععة وتوضعععيإ معععا تعنيعععه اهلجعععرة رلناعععبة لا التوعععول 
الن ريعة والتجريبيعة العل تعراط  األسع  حعولاهلي مي يف القارة  وياتند التقرير لا املعار  القائمة 

رألسععر املعيدععية ة اععهل اهلجععرة والتوععول اهلي مععي  و مععأ التقريععر مصععادر متنوعععة لمبيععا ك املتعمقعع
، وهعو يفعع   لعك رسعت دا  طائفعة معن األدواك التوميميعة، سعوات أريانعت اجلزئية واجملمعة ا ثافعة

نوعية أو ريمية، لتقدو ايان لمطريقة الل   ن يا لمفجرة فيما اهل البمدان األفريقيعة أن تاعفل يف 
املقصعععد  وينعععاقر التقريعععر أياعععال  ققيعععق التنميعععة االجتماعيعععة االقتصعععادية يف امعععدان املندعععأ وامعععدان

 الفوائد الل قد  نيفا األفريقيون من اهلجرة لا الدمال وريذلك لا أجزات أةرى من العامل 
، وهعععو يفعععع   لعععك معععن ةععع ل يتعمعععق رهلجعععرة معععن من عععور أفريقعععيسعععردال ويقعععد  التقريعععر  -3

م عا ك االقتصعادية لممعوارد البو  يف الطريقة الل   ن البمعدان األفريقيعة معن االسعتفادة معن ا 
 البدرية احملمية واألجنبية لمقارة يف الداة  واخلار  من أج  دفأ عجمة التوول اهلي مي 

لا تععوفع ففععل أفاعع  لااعععاد املتعععددة لمفجععرة يف أفريقيععا ول يفيععة ال وياعععم التقريععر أياعع -٤
املعيدية وعمم املاتويهل ا قميمعي تداا فا مأ العوام  االقتصادية والتجارية عمم ماتوى األسر 

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 

 النتائج الرئيسية -أوالا  
 ألول هجرة داخل القارةاهلجرة يف أفريقيا هي يف املقام ا -ألف 

 ٢٠١٧يف املائععععةع يف عععععا   53ظعععع  أريثععععر مععععن نصععععف املفععععاجرين الععععدوليهل يف أفريقيععععا   -5
داة  القعارة  ورسعتثنات لعال أفريقيعا، ريعان نصعيا اهلجعرة داةع  أفريقيعا أعمعم ا ثعع، رلن عر لا 

املفعاجرين العدوليهل الوافعدين معن القعارة يقيمعون يف ريع  معن املنعاطق  يف املائة معن ٨٠أن أريثر من 
 التالية:  رت أفريقيا ووسطفا ويفريا 
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 اهلجرة فيما بني البلدان األفريقية عامل حمفز للنمو االقتصادي -ابء 
معم عال ل اايعال  فر نتائج التقرير أن اهلجرة فيما اهل البمدان األفريقية   عن أن تعؤثر أتثعع ت   -6

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 

حملمعي ا مجعا    وهذا يعين، من الناحيعة االقتصعادية، أن يصع  النعاتج ا٢٠3٠ألفريقيا امول عا  
الدة مبعدل منعو ما  ث   ٢٠3٠من دوالراك الواللك املتودة يف عا   3.٢٤9لمفرد الواحد لا 

  وامعععت متوسعععط قيمعععة النعععاتج احملمعععي ا مجعععا  ٢٠١6املائعععة ععععن ععععا   يف 3,5سعععنوي مرريعععا قعععدرب 
  ٢٠١6من الدوالراك يف عا   ٢.٠٠٨لمفرد الواحد يف أفريقيا 

لتووي ك الداةمة لا أفريقيا نصعف مجيعأ تعدفقاك ر وم األمعوال اخلاصعة و ث  تدفقاك ا -٧
، ٢٠٠٧-٢٠٠5اميععععون دوالر يف املتوسععععط يف الفععععوة  3٨,٤الوافععععدة لا القععععارة، وقععععد ارتفعععععت مععععن 

ايععد أن التوميعع  التجععريأ يبععهل أن أثععر اهلجععرة  ٢٠١6-٢٠١٤ا يععهل دوالر يف الفععوة  6٤,9 لا
ملوفِعععدة ريعععان أضععععف عمعععم التوعععول اهلي معععي عمعععم العععريفل معععن أهنعععا امعععدان  يفعععع (عععددع يف البمعععدان ا
معععن التوعععوي ك املاليعععة  وتدعععم  األسعععباب العععل ت معععن ورات هعععذا التعععأثع ال متمقيعععة ملبعععالت ريبععععة ناعععبي

الاععععيف ناعععبيال، وقعععأ اخلاعععارة معععن اليعععد العاممعععة املعععاهرة، واوفعععاا ا يعععراداك الاعععريبية، واملعوقعععاك 
عععن العقبععاك التن يميععة، مثعع  ارتفععال ت ععاليف التوععوي ك  تنميععة االقتصععادية، فاعع ل اهلي ميععة أمععا  ال

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 

وخيمعععععق التقريعععععر لا أن اهلجعععععرة   عععععن أن تاعععععفل يف قاعععععهل لنتاجيعععععة العمععععع  يف امعععععدان  -٨
املقصد  وتفاي الزلدة يف خمزون اهلجرة لا ارتفال معدل منو ا نتاجية داة  القطاعاك  وي ة 
حجعععل هعععذا األثعععر يف القطاععععاك العععل  عععفدك هجعععرة عاليعععة ناعععبيال يف املاضعععي  الزراععععة والصعععناعة 

تععرتبط  حجععل اهلجععرةلتعععدين والتدععييد واخلععدماكع  وخيمععق التقريععر لا أن الععزلدة يف التوويميععة وا
ررتفعال يف القيمعة املاعافة التصعنيعية، ول نعه يدعع لا (دوديعة أتثعع قاعيناك ا نتاجيعة يف  ععال 

فعععرص العمععع  اجليعععدة العععل ةمعععق فعععرص العمععع   و  عععن أن ي عععون  لعععك متصععع ل رلنعععدرة الناعععبية ل
 يف قطال الصناعة التوويمية يف مع ل البمدان األفريقية رة تتطما مفا

 اهلجرة منشأ النمو املستدام والفوائد اإلمنائية -جيم 
- تتفعععق نتعععائج التقريعععر املتعمقعععة رلتعععأثع ا  عععا  لمفجعععرة عمعععم النمعععو والتنميعععة االجتماعيعععة -9
ت فعر أن تقعديراك ماعا ة  القتصادية يف ري  من امعدان املقصعد وامعدان املندعأ معأ دراسعاك أةعرىا

يف املائعة  ١9 يف املائعة يف يفعا  لا ١املفاجرين الوافدين يف الناتج احملمي ا مجا  تواو  معا اعهل حنعو 
يف تنميععة امععدان املقصععد مععن ةعع ل الاععرائا واالسععتف ك، ال يف ريععوك ديفععوار  وتاععفل اهلجععرة أياعع

معععن دةمفعععل يف امعععد مقصعععدهل  وه عععذا، يف املائعععة  ٨5حيععع  تقعععدر ناعععبة لنفعععات املفعععاجرين انوعععو 
ر ضعععافة لا املاعععا ة يف النعععواتج اااليعععة، يقعععد  املفعععاجرون دفععععة د غرافيعععة لا القعععوة العاممعععة اااليعععة 
واملاتقبمية يف امدان املقصعد  وتعدل البوعول العل أجراهعا األون تعاد ادعأن قنعواك النقع  االقتصعادية 

افيال لمفجرة املتعممة يف التوول اهلي معي  يوريعز التعمعيل الععا  يف لمفجرة عمم أن هناك أثرال ل اايال لض
اععععض األدلعععة عمعععم أن اهلجعععرة ال الغالعععا يف امعععدان املندعععأ عوضعععال ععععن امعععدان املقصعععدع  وهنعععاك أياععع

 العائدة لا امدان املندأ جتما املعار  واملفاراك الل   ن أن قفز ا نتاجية 
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 اهلجرة إنعاش للتجارة  -دال 
يامط التقريعر يف مععرا دراسعة أمنعا  جتعارة الغعذات داةع  القعارة الاعوت عمعم أثعر اهلجعرة  -١٠

املااند لمتجارة  ورفواا أن املفاجرين يتقاضون دة ل أعمم يف امدان موطنفل اجلديعد، سعي ة 
اسععتعاد حجععل الصععادراك وت ععة معععه التععدفقاك املاليععة الداةمععة لا امععد املندععأ  ورملثعع ، يبععدو أن 

األيفذيعععة معععن داةععع  القعععارة قعععد ااد فيمعععا خيعععق البمعععدان املاعععتقبمة الرئياعععية مبععععدالك ريانعععت أسعععرل 
 ا ثع يف الغالا من معدل اهلجرة من البمدان األفريقية األةرى 

  النسررراء املرررراجرا  يف اهلجررررة عامرررل مشرررجم علرررم النمرررو الشرررامل و  دة فرررر  -هاء 
 كسب العيش 

أة أ يععة يف أفريقيععا لوحععدها، فالناععات املفععاجراك ياععفمن يف ققيععق ال ت تاععي هجععرة املععر  -١١
النمععو الدععام  يف ريعع  مععن امععدان املندععأ وامععدان املقصععد عمععم الاععوات  وتاععفل الناععات املفععاجراك 
اتوعععععوي ك عينيععععععة ريبعععععععة يف اقتصععععععاداك أسععععععرهن املعيدعععععية و تمعععععععا ن احملميععععععة  ايععععععد أن الناععععععات 

دلك ريبععة  الرعايعة واملاعؤولياك األسعرية ومعواطن الاععف عمعم املفاجراك يف أفريقيا يواجفن ق
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 

يف حتقير   تدنيرةملمسامهة كل من املراجرين شبه املررة واملراجرين ذوي املررارا  ا -واو 
 النمو يف بلدان املقصد

  ن أن تيا ر هجرة اليد العاممة الل تدار اطريقة سميمة  أي رختا  مجمة تعدااع، منفعا  -١٢
انتفععا  سياسععاك عمعع  مرنععة تاععتفد  املفععاجرين  وي املفععاراك املتدنيععة واملفععاجرين  ععبه املفععرةع 

راك القائمعة يف أسعوات العمع  ا قميميعة العل تععا  تنق  اليد العاممة، وتععا  يف الوقعت نفاعه الثغع
لعمعال األصعميهل ا ن عرلل من قمة العرا  وهؤالت العمال  اون فجواك عم  من  عأهنا أن   عن 

يف امعععدان املقصعععد معععن القيعععا  اعمععع  أعمعععم قيمعععة  و عععد التقريعععر دلعععي ل عمعععم اععععض التواعععيناك يف 
جرين  وي املفاراك املتدنية، األمر العذي   عن أن ي عون املفاراك اهل املفاجرين  به املفرة واملفا

له أتثع ل ا  عمم ا نتاجية  ايد أن املفاجرين  وي املفعاراك املتدنيعة واملفعاجرين  عبه املفعرة هعل 
األقعع  ح ععال أحيععا ل يف أسععوات العمعع  ا قميميععة  ومععن الواضععإ أن هنععاك حاجععة لا تعجيعع  تنفيععذ 

ي لتافي  تنق  األفارقة يف القارة  ورواندا هي مثال آةر عمم املمارسعة تداع جواا الافر األفريق
اجليععدة، ألن لععديفا أح امععال يف تدععريعاك العمعع  تاععمإ لممععواطنهل مععن الععدول الدععري ة األعاععات 
يف مجاعة  رت أفريقيا رلعم  يف البمد، وألهنا  نإ تصعاريإ عمع  لا العمعال األجانعا معأ لقعرار 

 لمعمال  به املفرة  تصريإ لقامة مؤقتة

 شافياا لتحقي  أهداف التنمية املستدامة وال دواءاا ليست عبئاهلجرة  - اي 
ن ععرال لا أن أطععر الاياسععاك لياععت مناسععبة  امععال لعمميععة حفععز أتثععع اهلجععرة عمععم التنميععة  -١3

دا  التنميعة االجتماعية واالقتصادية، فع    عن اعتبعار اهلجعرة عبئعال وال ع جعال  عافيال لتوقيعق أهع
املاعععتدامة  وخيمعععق التقريعععر لا أن اهلجعععرة تعععؤدي دورال اثنعععولل يف التعععأثع عمعععم اجتاهعععاك املؤ عععراك 
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املتصععععمة رلتنميععععة االجتماعيععععة يف البمععععدان املوفِععععدة لممفععععاجرين واملاععععتقبمة هلععععل عمععععم حععععد سععععوات  
 نفات العا  عمم الصوة  يبدو أن الدة اهلجرة تغع  الفوارت يف األجور أو تفاي لا الدة ا وال

ايععععد أن اهلجععععرة يف امععععدان املقصععععد تفاععععي لا ارتفععععال النفقععععاك املتعمقععععة رلتعمععععيل وقاععععهل نتععععائج 
التوصعععي   وتبعععهل دراسعععة لمتوقععععاك احملتممعععة اخلاصعععة ا ثعععع معععن البمعععدان يف  عععال ققيعععق أهعععدا  

حصعوهلا عمعم درجعاك  ٢٠63و ٢٠3٠التنمية املاتدامة املتصمة رلصوة والتعمعيل امعول ععامي 
  وقعدل الدة التوقععاك   عن أن ت عون أفاع اوجه ععا ، عمعم العريفل معن أن هعذب ال جيدة نابي

 يف معدل اهلجرة رلتوااي مأ التوايناك يف  ا  التعميل والصوة، وال سيما فيما خيق الناات 

 األجل مواءمة سياسا  اهلجرة والتجارة واالستثمار مم أهداف إمنائية طويلة -حاء 
تعععين نتععائج التوميعع  العععوارد يف هععذا التقريععر أياعععال أنععه ينبغععي اسعععتيفات الدععرو  الععل تتعععيإ  -١٤

لحدال تغيعاك ديناميعة يف التوايعأ الزمعا  وامل عا  لايعدي العاممعة املعاهرة ويفعع املعاهرة فيمعا اعهل 
 هلعذب الغايعة، قتعا  البمعدان البمدان، تفادلل لت رار اعض العثراك املرتبطعة اتوريعر التجعارة  وققيقعال 

لا مواتمععة سياسععاك اهلجععرة والتجععارة واالسععتثمار مععأ أهععداففا ا منائيععة الطويمععة األجعع   واعبععارة 
أةععرى، فععإلن ا طععار الاياسععاي والتن يمععي لمفجععرة يف أفريقيععا ينبغععي أن   ععن امععدال ريانععت لديععه يف 

رة أن يتطمأ لا أن يصبإ امدال من امدان نابة عالية من هجرة اليد العاممة يفع املاه ٢٠١٧عا  
املقصععد لميععد العاممععة املععاهرة يف املاععتقب   و ععإ التوميعع  الععوارد يف التقريععر رلوقععو  عمععم الفععرص 
املتاحعععة يف  عععاالك الزراععععة واخلعععدماك والصعععناعة التوويميعععة ععععة خمتمعععف منعععاطق القعععارة  وسعععي ون 

 ة عمم املاتولك الوطين وا قميمي والقاري، عام ل ققيق االتاات اهل الاياساك املتعمقة رهلجر 
 رئيايال يف جين الفوائد املرتبطة اا س  القيمة امل تمفة  اك الصمة 

 لسياسة العامةاب تتعل  توصيا  -اثنياا  
السياسرررا  املتعلقرررة ابهلجررررة واالسرررتثمار والتكنولوجيرررا بتريئرررة حتقيررر  االتسرررا  يف  -ألف 

 التحول اهليكلي الظروف املؤاتية لتحقي 
عن حياة أفا   وهل ينتقمون ألهنل يريعدون العثعور ال مع ل اااالك، اث ينتق  النام يف -١5

عمععم عمعع  الئعععق  و فععد قطعععال اخلععدماك الاعععريعة النمععو ملاععار طريعععق يفععع تقميعععدي حنععو التوعععول 
ئمهل عمعم ريثافعة اهلي مي يف القارة  ومأ  لك، فإلن تطوير قطاعي الزراعة والصناعة التوويمية القعا

و  ععن أن تصععبإ أفريقيععا عنععدما تتععوافر لععديفا البنيععة التوتيععة املناسععبة   اليععد العاممععة مععا اال ضععرورلل 
والبيئععة الاياسععاتية والتن يميععة التم ينيععة واليععد العاممععة املععاهرة، رائععدة عامليععة يف عععدد مععن س سعع  
القيمععة الصععناعية القائمععة عمععم الاععمأ األساسععية  وقععد حععدد هععذا التقريععر البمععدان والقطاعععاك الععل 

قععدراك ال امنععة  وينبغععي اععذل جفععود مجاعيععة ادععد اجلفععاك الفاعمععة مععن القطععاعهل لععديفا هععذب ال
ومن مث العا  واخلاص من أج  لجرات عممية ماإ لممفاراك عمم نطات هذب القطاعاك الرائدة  

ريأسععام لمت طععيط لتنميععة رأم املععال البدععري، مبععا يف  لععك يف  ععا  التقيععيل   هععذا فيععدينبغععي أن ي
  تعميل العا ، وأن يافل يف وضأ ةطط اهلجرة التدغيمية ا قميمية والقارية التدريا املفين وال

وي فر ععد  االتاعات اعهل سياسعاك االقتصعاد ال معي والتجعارة واالسعتثمار والت نولوجيعا  -١6
جميال اعهل األسعباب العديعدة العل ت معن ورات (دوديعة التقعد  يف التصعنيأ يف القعارة  و  عن  دارة 
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أج  التوول اهلي مي أن ت ون عنصرال موحدال وحافزال يف اجلفود الرامية لا ققيق مزيد اهلجرة من 
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 

وينبغععععععي لمو ومععععععاك األفريقيععععععة أن تراعععععععي اافععععععا  عمععععععم حيععععععز لماياسععععععاك والقواعععععععد  -١٧
التن يمية، لماما  اتمبيعة احتياجعاك اسعواتيجياك التصعنيأ الفرديعة  و  عن أن يدعم  هعذا اايعز 
التن يمعععععععي قديعععععععد أولعععععععولك البمعععععععدان األفريقيعععععععة يف  عععععععال تنقععععععع  اليعععععععد العاممعععععععة ونقععععععع  املفعععععععاراك 

ل العععدقيق لقعععوائل األولعععولك والاياسعععاك اخلاصعععة ياملعععرجإ أن خيتمعععف التصعععم والت نولوجيعععا  ومعععن
اقطععال معععهل رةععت   البمععدان، ول ععن ينبغععي أن ي ععون القاسععل املدععوك اينفععا هععو تنميععة القععوى 

 العاممة األفريقية التنافاية واالات ارية 

ة حبريرررررة حركرررررة املتعلقرررررالقائمرررررة القانونيرررررة والتنظيميرررررة و  السياسررررراتية تنفيرررررر األطرررررر -ابء 
 األشخا  علم مستوى القارة

تد   حرية تنق  األ  اص وهجرة اليد العاممة عنصرين أساسيهل معن عناصعر اهلعد   -١٨
الذي يتطمعأ لليعه االقعاد األفريقعي املتمثع  يف لقامعة قعارة أفريقيعة موحعدة ومت اممعة  ور ضعافة لا 

 ا ال رئياعي اليعد العاممعة قعدد اوصعففا  عاالل  الاياساك والةوتوريوالك املتعمقة رهلجعرة، فعإلن هجعرة
أولوية يف ا عع ن وةطعة العمع  املتعمقعهل رلعمالعة والقاعات عمعم الفقعر والتنميعة الدعاممة لمجميعأ 

  ورملثعععع ، فععععإلن اخلطععععة ٢٠١5ع المععععذين اعتمععععد ا االقععععاد األفريقععععي يف عععععا  ١٠ وايفععععادويفو   
ا مفوضعععية االقععععاد األفريقععععي تدععععم  تدععععجيأ الععععل وضعععععتف ٢ ٠١٧-٢٠١٤االسعععواتيجية لمفععععوة 

هجرة اليد العاممة رعتبارهعا اسعواتيجية (عددة  ور ضعافة لا  لعك، فعإلن اجلفعود املبذولعة لتفعيع  
العذي اعتمعدب االقعاد األفريقعي والدة فعاليعة  ٢٠٠6لطار سياساك اهلجرة من أج  أفريقيا لععا  
يف أفريقيعععا، قعععد أفاعععت لا اعتمعععاد لدارة هجعععرة اليعععد  ا دارة وتن عععيل هجعععرة اليعععد العاممعععة وتنقمفعععا

العاممععة مععن أجععع  التنميععة والت امعع  يف العععدورة الرااعععة والعدععرين ملعععؤ ر االقععاد األفريقععي يف ريعععانون 
 اصععععععيغتيفما املنقوتععععععهل، ولطععععععار سياسععععععة اهلجععععععرة يف أفريقيععععععا وةطععععععة العمعععععع  ٢٠١5 الثا /ينععععععاير

  وأندعععأ االقعععاد األفريقعععي أياعععال مؤساعععاك ٢٠١٧ع ل قعععاد األفريقعععي يف ععععا  ٢٠٢٧-٢٠١٨ 
ويدععم   لععك مرريععز مفوضععية م مفععة عمععم وجععه التوديععد مبعاجلععة ماععألل املغواععهل والتوععوي ك  

  وتدعم  أسعباب املواطنهل والدعتاك، واملعفعد األفريقعي لمتوعوي ك املاليعة ملديريةاالقاد األفريقي 
ديعععة املعمومعععاك املتعمقعععة اتوايعععأ امل اسعععا واخلاعععائر اعععطت وتععععة فعاليعععة تنفيعععذ األطعععر القائمعععة (دو 

تقريعر التنميعة االقتصعادية النامجة عن قرير تدفقاك اليد العاممة  وتافل النتعائج العل ةمعق لليفعا 
يف سععد فجععوة املعمومععاك املتعمقععة رجملععاالك املواضععيعية املرتبطععة اعمميععاك  ٢٠١٨يف أفريقيععا لعععا  

 الت ام  ا قميمي  
عمعم اااجعة لا ةطعط عمع  مواضعيعية عمعم صعععيد ال النتعائج العواردة يف التقريعر أياعوتعدل  -١9

القععارة  وفيمععا يتعمععق اتنقعع  اليععد العاممععة، ينبغععي عمععم سععبي  املثععال، أن يقععون تنفيععذ أطععر اهلجععرة عمععم 
الصعععيد القععاري اعمميععة تصععميل آليععاك لمت يععف عمععم حنععو أمثعع  مععأ أوجععه الععنقق يف املفععاراك اععهل 

املنعععاطق دون ا قميميعععة  ويف هعععذا الصعععدد، تدعععم  التعععدااع احملعععددة مواتمعععة املعععؤه ك عمعععم خمتمعععف 
ماعععتوى القعععارة  وينبغعععي قديعععد تعععدااع لضعععافية معععن أجععع    عععهل املاعععتثمرين يف القطعععال اخلعععاص معععن 
االلتفععععا  عمععععم االةت فععععاك يف اروتوريععععوالك تنقعععع  اليععععد العاممععععة فيمععععا اععععهل اجلماعععععاك االقتصععععادية 

 ية األفريقية اابا الدينامياك امل تمفة الل تع   املصاحل املتنوعة لمبمدان األعاات فيفا ا قميم
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إنشاء آليا  إقليمية وقارية لتسخري فوائد اهلجرة فيمرا برني البلردان األفريقيرة مرن  -جيم 
 أجل حتقي  التحول اهليكلي 

  إىل الدول األعضاء  
 قميميعععة اهلجععرة ومبععدأ التنميععة املدععورية يف أطعععر   ععن أن تععدر  اجلماعععاك االقتصععادية ا -٢٠

سياسععععا ا العامععععة  ويعتععععة مبععععدأ التنميععععة املدععععورية املفععععاجرين  ععععرريات رئياععععيهل يف مدععععاريأ واععععرامج 
التععععاون ا منعععائي، وياععععم ريعععنفج معععن هنعععج الاياسعععاك لا ققيعععق أقصعععم قعععدر معععن فوائعععد اهلجعععرة 

  ويف هعععذا الصعععدد،   عععن أن امعععدان املقصعععدامعععدان املندعععأ و العائعععدة عمعععم أصعععواب املصعععموة يف 
تاو عععععد سياسعععععاك اهلجعععععرة الوطنيعععععة انتعععععائج هعععععذا التقريعععععر املتعمقعععععة رداثر االقتصعععععادية والتجاريعععععة 
لمفجعععرة  وتراعععععي هععععذب النتععععائج تصععععنيفال منو جيععععال لمبمععععدان عمععععم أسععععام ماععععتولك اهلجععععرة  عاليععععة 

ملتفاوتععة فيمععا يتعمععق نهععدا  التنميععة ومتوسععطة ومن فاععةع ورييفيععة ارتبععا   لععك مبراحعع  تقععدمفا ا
اسععت  ص الععدروم مععن لدرا  مبععدأ التنميععة    و  ععن لمبمععدان أياععال ٢٠63املاععتدامة وةطععة عععا  

املدعععورية رلناعععبة لا امعععدان املندعععأ والعبعععور واملقصعععد يف اسعععواتيجية اهلجعععرة يف املغعععرب  وتتاعععمن 
مبععادراك التنميععة املدععورية انععات قععدراك رااطععاك املفععاجرين وتععوفع حععوافز لنقعع  املفععاراك وتوظيععف 

 املندأ، وتياع اهلجرة الدائرية  االستثماراك يف القطاعاك ا نتاجية يف امدان

 إىل منظما  التكامل اإلقليمي  
يؤريعععد اادلد اهلجعععرة امل تمطعععة، وهعععي معععزيج معععن اهلجعععرة الن اميعععة ويفعععع الن اميعععة، العععدور  -٢١

األساسععي لمتناععيق عمععم الصعععيد ا قميمععي يف  ععال توجيععه القععراراك الصععادرة عععن جلععان التناععيق 
تعداة  اهلجعرة  ؤون اهلجرة لدارة أفا  أياال ففمعال جيعدال ل يفيعة  الوطنية  وتتطما سياسة لدارة

معععن التعععأثع ا منعععائي يفعععع الن اميعععة واالجتعععار رلبدعععر والتفريعععا ادععع   سعععمأ معععأ االسعععتفادة املثمعععم 
لمفجرة  وققيقال هلذا الغعرا، ينبغعي لمبمعدان يف القعرن األفريقعي عمعم سعبي  املثعال مواتمعة عمميعل 

وطنيعععة وتنفيعععذها معععأ املبعععادراك ا قميميعععة القائمعععة، مثععع  ةطعععة عمععع  وايفعععادويفو وضعععأ سياسعععا ا ال
فاعع ل عععن املبععادرة املدععورية اععهل  ٢٠٠6مل افوععة االجتععار رلبدععر، وةاصععة الناععات واألطفععال لعععا  

االقععاد األفريقععي وامععدان القععرن األفريقععي ادععأن االجتععار رلبدععر و ريععا املفععاجرين  ور ضععافة لا 
ادععععأن االجتععععار رلبدععععر  ٢٠١٤ي تنفيععععذ التوصععععياك الععععواردة يف لععععع ن اخلرطععععو  لعععععا   لععععك، ينبغعععع

 رلزلدة يف عدد ال جئهل ال و ريبفل، واملرتبطة أيا
ويقعععد  لطعععار اهلجعععرة ا قميمعععي لمفيئعععة اا وميعععة الدوليعععة املعنيعععة رلتنميعععة رالعتمعععاد عمعععم  -٢٢

ددال مععن املمارسععاك اجليععدة الععل   ععن ت رارهععا العدعل املقععد  مععن طائفععة مععن الدععرريات يف التنميععة، عع
يف أمععارين أةععرى  ولطععار اهلجععرة ا قميمععي وثيقععة مرجعيععة يفععع ممزمععة تاعععم لا تقععدو هنععج متاععق 
وموحعععد لا العععدول األعاعععات لاات لدارة  عععؤون اهلجعععرة  وهعععو يععععزا ا م عععا ك ا منائيعععة لمفجعععرة، 

ومععاك يف صععيايفة وتنفيعععذ سياسععا ا الوطنيعععة ويقععد  مبععادج توجيفيعععة ومبععادج عامععة ملاعععاعدة اا 
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 

قميميععة، وهععي منععة لموععوار ا قميمععي مل تنفععذ اعععد قراراتععه رل امعع   رلتنميععة أياععال اعمميععة تدععاورية ل
يزال يتععهل  منتدى لتبادل ادرات  ومأ  لك، الال وجلنة تنايق اهلجرة االقميمية التااعة هلا هي أيا

لا نتعععائج  اك صعععمة عمعععم املاعععتوى  ٢٠٢٠-٢٠١5ترمجعععة ةطعععة العمععع  املتعمقعععة رهلجعععرة لمفعععوة 
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هلععذب الغايععة، ينبغععي الدة املععوارد امل صصععة لبنععات ال اع (ععددة امنيععال  وققيقععالععوطين ولجععراتاك وتععدا
 قدراك واضعي الاياساك واملؤسااك املتعمقة رهلجرة يف البمدان األعاات 

وينبغععي لمجماعععاك االقتصععادية ا قميميععة واالقععاد األفريقععي توحيععد قوا ععا يف  ععال تعزيععز  -٢3
عععا  واخلععاص وتبععادل املعمومععاك  ويف الوقععت اااضععر، يععؤدي تععدفق منععاار ااععوار اععهل القطععاعهل ال

  صععنأ القععرار عمععم املاععتويهل الفععردي والاياسععاياملعمومععاك يفععع ال امعع  لا قصععور يف عمميععاك 
و مأ العديد من مناار القطال اخلاص اهل جفاك التوظيف وأررب العم  والط ب واملفعاجرين 

فور األفريقعععي  فعمعععم سعععبي  املثعععال،   عععن توسعععيأ نطعععات هعععذب معععن البمعععدان األفريقيعععة، مثععع  ال عععار 
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 

هي مععي يف القععارة  وينبغععي أن تاععتند اجلفععود لا سياسععاك فعالععة لمفجععرة مععن أجعع  ققيععق قويعع  
التعععاون الفعععال اععهل البمععدان املوفِععدة والبمععدان املاععتقبمة، واملن مععاك العاممععة عمععم املاععتوى القععاري 
والرااطععععاك التجاريععععة  وينبغععععي أن تععععدمج هععععذب املنععععاار أياععععال العناصععععر املععععؤثرة عمععععم ماععععتوى صععععنأ 

لقععارة ملعاجلععة ادرات املتاععاراة ادععأن اهلجععرة  وهنععاك أدلععة الاياسععاك مععن البمععدان املاععتقبمة ةععار  ا
أن القطال اخلاص عمم املاتوى العاملي يعمل اوجود فوائد جتارية   ن ااصعول عميفعا وافرة تثبت 

،  عيمن التعدااع التقييديعة   وعمعم النقعيض معن  لعكمن الدة الت ام  وتدفقاك اهلجرة يف أفريقيا
متزايعععد عمعععم اخلطعععاب الاياسعععي لبمعععدان املقصعععد يف اععععض  جعععرة ادععع  والاعععمبية املت عععذة ضعععد اهل

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  
ينبغععي ليعع ت األوليععة  جععراتاك تاععوية أوضععال العععاممهل املفععاجرين  وتبععهل األمثمععة القائمععة  -٢٤

عمعععم هعععذب املبعععادراك أن (صعععمة هعععذب ا جعععراتاك ظفعععرك يف االععععوا  مباعععا اك املفعععاجرين يف 
االقتصاداك الوطنية ولدراجفعا عمعم حنعو أريمع  يف النعاتج احملمعي االمجعا  لمبمعد  وهعي تعوفر  ايعة 

لممفاجرين، اطرت، منفا تياع دفأ ا وارياك التأمهل الوطين والارائا  و  ن ام ك  أفا 
تاوية أوضال املفاجرين أن تامط الاوت عمم حجل الفرص الاعائعة يف املاعا اك يف االقتصعاد 
ااقيقعععي  ويف املغعععرب، عمعععم سعععبي  املثعععال، أجريعععت املرحمعععة الثانيعععة معععن تاعععوية األوضعععال يف الفعععوة 

 ٧٠طمبععععال يف  ٢6 ٨6٠  وقععععد ق ععععد  ٢٠١٧وهنايععععة عععععا   ٢٠١6ريععععانون األول/دياععععمة   اععععهل مععععا
 لقميمال ومقاطعة يف مجيأ أحنات البمد 

و يععع  أطعععر سياسعععاك لدارة  عععؤون اهلجعععرة يف امعععدان املقصعععد لا الورييعععز عمعععم اجتعععذاب  -٢5
القيععا  اععه ل عععوا  املفععاجرين  وي املفععاراك العاليععة  وعمععم الععريفل مععن أن هنععاك ال ثععع  ععا ينبغععي 

، فععإلن تدعع يمة التطععوري هايف ماععار  ومععن مثاععدور العمععال  وي املفععاراك املتدنيععة يف االسععواتيجية 
ملغعرب، مثعال عمعم ر اخلاصعةاملفاراك يف اسعواتيجية اهلجعرة  طريف سملمن التدااع الل تاتفد  

 التمييزيعععة الرئياعععية املت عععذة   وفيمعععا يمعععي أهعععل التعععدااع يفعععع ارسعععة جيعععدة معععن املمارسعععاك األفريقيعععة
لصععاحل املفععاجرين يف اسععواتيجية اهلجععرة وهععي للغععات األفاععمية الوطنيععة يف القطععال اخلععاص املمنوحععة 
لممفعععاجرين العععذين اسعععتفادوا معععن عمميعععاك تاعععوية األوضعععال االسعععتثنائية، وتقمعععيق الوقعععت الععع ا  

 وي املفعاراك املطمواعة رين سعاعة لممفعاج ٤٨لا ال يومع 3٠لتجفيز  فاداك لثباك الندعا  معن 
، ولندععععات منصععععة عمععععم ا نونععععت لتياععععع طمبععععاك التأ عععععاك اخلاصععععة رلعمععععال واملفععععاراك ا داريععععة
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أل ، وللغععععات  ١٠األجانععععا املغاراععععة ايعععع  ال تتجععععاوا املععععدة الزمنيععععة القصععععوى لتجفيععععز الطمبععععاك 
ن األندعععطة، مبعععا يف  لعععك األفاعععمياك العععل ياعععتفيد منفعععا املواطنعععون املغاراعععة يف  عععاالك (عععددة مععع

املمرضاك والقاا ك، وللغات القيود املفروضعة عمعم لندعات التعاونيعاك معن قبع  األجانعا  ايعد أن 
ادن يف م افوعة ال مواتمة قانون العم  مأ اسواتيجية اهلجرة ال تزال جارية  وقد ادأ املغعرب ر يع

 عميفععا يف صععيغة الععل ت التصععديقرلاملفععاجرين ظععرو  العمعع  االسععتغ لية وتعزيععز حقععوت العمععال 
املاعاواة يف  ، مل يعتمد اعد مبعدأملن مة العم  الدولية  ورملث  ١٤3يف االتفاقية رقل  ٢٠١6عا  

ادأن املاعاواة  ١96٤ رو  الامان االجتماعي مبا يتفق مأ اتفاقية من مة العم  الدولية لعا  
ع  ١١٨اعععمان االجتمعععاعي  االتفاقيعععة رقعععل يف املعاممعععة اعععهل العععوطنيهل ويفعععع العععوطنيهل يف  عععال ال

لا قديد  االك التواهل  وتد   هذب التوصعياك فرصعال  ٢٠١٧وأفام تقرير الرصد يف عا  
 ل ستفادة من الدروم املتعمقة اوضأ وتنفيذ سياساك اهلجرة يف امدان أةرى 

ل األصعمية  ويععو  عمم ضرورة تعزيز ل راك املغواهل يف تنميعة امعداهن ويوافق هذا التقرير -٢6
   وهعععو معععا جعععع ادن عمعععم نطعععات واسعععأ رملاعععا اك احملتممعععة لممغواعععهل األفارقعععة يف هعععذا اجملعععال

سياساك املغواهل ت تاا  عبية عمم املاتولك الوطين وا قميمعي والقعاري  ومنعذ افتتعا  معؤ ر 
صار يعو  رملغواعهل   ،٢٠١٢القمة العاملي ألفارقة املفجر الذي عقد يف جنوب أفريقيا يف عا  

ريأهنل يد مون منطقة سادسة يف أفريقيا، األمر الذي أدى لا لندعات معديرلك (عددة لممغواعهل 
عمععم املاععتويهل القطعععري والقععاري  وتعععةا حالععة لثيوايعععا اععهل البمععدان العععل ظفععرك فيفعععا هععذب األطعععر 

معععن تنميعععة القعععدراك  املؤساعععية يف الاعععنواك األةععععة  و  عععن لبمعععدان أةعععرى عمعععم ماعععتوى  اثععع 
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 

اعهل والصعناديق االسععتثمارية   لعك، فعإلن العديعد معن اجلفعاك املاحنعة تعدعل املبعادراك املتصعمة رملغو 
ويف مجيأ هذب املبادراك، ينبغي لي ت األولوية لت ييف مدعاررية املغواعهل معأ االحتياجعاك احملعددة 

 لمبمدان األصمية من أج  ققيق التووي  اهلي مي 

 اعتماد املنظور اجلنساين يف سياسا  اهلجرة واألطر التنظيمية -دال 
 إىل مجيم األطراف  

ينبغعي توجيععه االهتمععا  لععدى اختععا  تعدااع سياسععاك اهلجععرة املراعيععة ل عتبععاراك اجلناععانية  -٢٧
 رسات ةصائق النفج يف لطار قائل عمم ااقوت، عمم النوو الذي حددب منفا  عم  ايجهل 

  وهععععذا يعععععين الن ععععر يف ث ثععععة أاعععععاد ١995الصععععادر عععععن املععععؤ ر العععععاملي الرااععععأ املعععععين رملععععرأة لعععععا  
ينبغععي أن ت ععون حقععوت املععرأة يف فععرص اهلجععرة القانونيععة م فولععة  وينبغععي أن تتععا  ، وت  فععأوالل لموقعع

ينبغععي ضععمان ال، لممععرأة لم انيععة ااصععول عمععم فععرص العمعع  املععأمون والقععانو  واملدععاررية فيفععا  واثنيعع
واملاعاواة حقوت املرأة أثنات عممية اهلجرة، من ة ل الاعي لا لاتحة عمميعة توظيعف آمنعة ومأمونعة 

يف األجعععر، و عععرو  العمععع  ال ئعععق، وااصعععول عمعععم اخلعععدماك القانونيعععة، وااعععق يف اايعععاة األسعععرية  
ينبغععي أن تفاععي اهلجععرة يف حععد  ا ععا لا لعمععال حقععوت املععرأة، مبععا يدععم  الدة االسععتق ل ال، واثلثعع

 اات وأسرهن والقدرة عمم التفاوا عمم  رو  العم  يف امد املقصد، اي  تفيد اهلجرة الن
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 إىل منظما  التكامل اإلقليمي  
  ععععن أن ياععععاعد لدمععععا  املن ععععور اجلناععععا  يف أطععععر اهلجععععرة عمععععم التصععععدي لمتوععععدلك  -٢٨

لا يعععة املتزايعععدة لمفجعععرة االقتصعععادية لممعععرأة يف ال الفريعععدة العععل تواجففعععا الناعععات املفعععاجراك  ون عععر 
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 

يف وتتصدى لمتودلك األساسية العل تواجعه الناعات املفعاجراك عناصر ةاصة رملن ور اجلناا  
  العم  ا قميمية اخلاصة ا   منفا أسوات

 إىل بلدان املنشأ  
تاععععفل الناععععات املفععععاجراك اليععععو  يف ماععععتقب  مععععواطين الغععععد  فتجععععارين املتعمقععععة رهلجععععرة  -٢9

والتوعععوي ك العععل يرسعععمنفا لا امعععداهنن األصعععمية تعععؤدي دورال يف  يئعععة ال عععرو  امل ئمعععة لمتوويععع  
يتعرضعن ساهلي مي يف القارة  وعمم الريفل من أن العديد من الناات عمم عمل ا رو  العم  الل 

 امد املقصد، فامل اطر تفوت يف اعض األحيان التوقعاك  ومأ  لك، يعين  ال أصعوا ن، يف هلا
االنتقعععال معععن األح عععا  األة قيعععة، وال سعععيما يف حعععاالك االتفاقعععاك الثنائيعععة القائمعععة، لا وضعععأ 
سياسععععاك وتععععدااع مععععن  ععععأهنا الوصععععول مباععععا ا ن يف ماععععار التنميععععة االجتماعيععععة واالقتصععععادية 

 األصمية لا املاتوى األمث  لبمداهنن 
وينبغعععي أن يدعععم  األةعععذ رالعتبعععاراك اجلناعععانية يف سياسعععاك اهلجعععرة االععععوا  اقيمعععة  -3٠

جتراة الناات املفاجراك  و  ن القيا  اذلك، عمم سبي  املثال، من ةع ل ن عل معنإ الدعفاداك 
سماعمة قيمعة اقتصعاد  لمعمال املنزليهل الاااقهل معن أجع  دععل انعدماجفل يف ماعتولك أعمعم معن

الرعاية  وعمم ماتوى أععل، فعإلن الاياسعاك الوطنيعة  يع  لا التمييعز ضعد املفعاجراك معن ةع ل 
الوقت وي فر  لك ادع   مفاهيل معممة عن املفاجرين الذريور، اوصففل عماالل متفريفهل طوال 

 لعك،   عن من ة ل فرا ح ر ات  عمم هجرة املعرأة  ور ضعافة لا اعض البمدان  أوضإ يف
جتاه  العم  الذي تقو  اعه املفعاجراك عمعم أسعام أنعه غعمع  يفعع حقيقعيغ ورلتعا  ياعتث  معن 
اهتمعععا  الاياسعععاك  وتؤريعععد النتعععائج العععواردة يف التقريعععر اااجعععة لا ع ععع  االجتعععاب يف الاياسعععاك 

 واألطر التن يمية املتعمقة رهلجرة الل تتجاه  االعتباراك اجلناانية 

 ن املقصدإىل بلدا  
  ععن لا ععاراك املعياريععة لا العمععال ريععذريور أن قععد مععن حقععوت املفععاجراك  فععاملورول  -3١

التععارخيي يف العديععد مععن الععدول اخلععاص يجععرة الرجععال يفععع املصععوواهل نفععراد األسععرة عمععم سععبي  
عاك املثععال ال يراعععي االجتاهععاك اجلديععدة يف  ععال هجععرة املععرأة  ويف أيفمععا األحيععان، فععإلن التدععري

ادععأن وضععأ أفععراد األسععرة  وينبغععي تعععدي  القععوانهل الوطنيععة ومراعععاة التنععول يف ال تتاععمن أح امعع ال
التجعععارب يف املاعععائ  اجلناعععانية لممفعععاجرين  وينبغعععي أياعععال أن ت عععون األطعععر القانونيعععة والتن يميعععة 

توى عمععععم ماععععقععععادرة عمععععم الت يععععف مععععأ ااقععععائق املعقععععدة لاندععععطة املتعععععددة لمناععععات املفععععاجراك 
 من االقتصاد يفع الر ي  الدرحية الدنيا

وع وة عمم  لك، ينبغي وضأ أح ا  لصعدار العفعو أو تاعوية األوضعال وتطبيقفعا مبراععاة  -3٢
االعتبعععاراك اجلناعععية  وقعععد حيجعععل أررب عمععع  العمعععال املنعععزليهل ععععن تقعععدو لفعععاداك مدعععفوعة ايمعععهل 
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انون فيمععا يتعمععق راععد األدر لاجععور، وياعععون لا تتعمععق رلعمالععة، وال سععيما ل ا ريععانوا خمععالفهل لمقعع
االستفادة من توظيف العمال يفع املرةق هلل  ولن الدعل املقد  معن  موععاك اجملتمعأ املعد  العل 

 ما أثبت فعاليته ال تعم  ريجفاك وسيطة يف تاوية أوضال الناات املفاجراك ريثع 
ويزيد تدفق املفاجرين أو ال جئهل من ضعف اجملتمعاك احملمية املاعيفة يف امعدان العبعور  -33

ويف امععدان املقصععد الععل ت ععون التنميععة فيفععا متدنيععة  وتتومعع  املععرأة يف ريثععع مععن األحيععان العععات 
جعرة األرية من أتثع الدة الا ان يف  تمعا ا احملمية  ولذلك، ينبغي أياعال أن توجعه مدعاريأ اهل

لا دععععععل سعععععب  معيدعععععة املعععععرأة يف اجملتمععععععاك احملميعععععة املاعععععيفة  وعمعععععم وارا فعععععا اهتمامعععععال ةاصعععععال 
 املثععال، يدععار ريممارسععة جيععدة لا اتفععات وقعتععه ليطاليععا واملن مععة الدوليععة لمفجععرة يف  ععوا/ سععبي 
 اكمعععن أجععع  تعزيعععز الفعععرص االقتصعععادية ل جئعععاك ا ريعععولك واملفعععاجراك ا ثيوايععع ٢٠١٧يوليعععه 

 احملتم ك يف اجملتمعاك املايفة  

 إىل نقااب  العمال ورابطا  أرابب العمل  
مععن مدععاررية ال   ععن لمقواعععد واملمارسععاك املعمععول يععا يف نقععارك العمععال أن قععد ضععمن -3٤

املععرأة  وقععد ت ععون نقععارك العمععال أدرى رلعمعع  املتفععرى الععذي يقععو  عمععم الععذريور  وقععد ال ي ععون 
تة يف التعام  مأ نول األعمال الل تؤديفعا ععادة الناعات املفعاجراك يف القطعال يفعع لديفا جتراة اثا

معن  ثيع  املعرأة ومعن قعدر ا عمعم التعأثع  قيعزال جناعانيال يف قياد عا  عا حيعدالر ي  وقد ت فر أياال 
ثافععة يف االسععواتيجية واألهععدا   وتنطبععق ماععائ   اثمععة عمععم رااطععاك أررب العمعع   ون ععرال لا ري

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 

د الاعموك  الاعيفة لقطال اخلدماك  وتدم  املمارساك اجليدة يف هذا اجملال لصدار مدونعة قواعع
 ري طوة أوا حنو لجرات رصد أرية لمممارساك  

 االتفا  العاملي املعين ابهلجرة: ما الري علم العامل أن يسمعه إىل -هاء 
 روايترا املتعلقة ابهلجرة علم املسرح العاملي يف أن تسردأفريقيا رغبة   

االقععاد األفريقععي املمععك (مععد يف الفععوة التمفيديععة ل تفععات العععاملي املعععين رهلجععرة، عععهل  -35
القعععععارة يف ضعععععوت معععععا يطبقعععععه املغعععععرب معععععن أفاععععع   يف موضعععععول اهلجعععععرة يف ل قعععععادالاعععععادم رائعععععدال 

املمارسعععاك يف وضعععأ اسعععواتيجية تدر يعععة وقائمعععة عمعععم ااقعععوت ادعععأن اهلجعععرة وتنفيعععذها  ويتعععيإ 
ن تصعميمفا عمعم فعرا يزيعد مع فريقيعا ت تاعا فيفعا ا عال جديعدال االتفات الععاملي لمفجعرة فرصعة أل

 سردها اخلاص يف جدول األعمال العاملي املتعمق رهلجرة  
القعععارة، ات صعععيق  ترتيعععا الاعععرد املتعمعععق رهلجعععرة عمعععم حنعععو أفاععع  داةععع ال أياعععو  عععن  -36

املزيعععد معععن املعععوارد لتمويععع   معععة لع ميعععة مصعععممة اعنايعععة تاعععمط الاعععوت عمعععم األاععععاد االقتصعععادية 
 والتجارية لمفجرة  

وتدعععم  املمارسعععاك اجليعععدة ل عععال أصعععواك أفعععراد املغواعععهل العععذين يقعععدمون لفعععاداك تزريعععي  -3٧
 رح  ل عمم طريق اهلجرة  وقعد أثبتعت مبعادرة احملعاداثك اجملتمعيعة لممن معة الدوليعة لمفجعرة أياعال 

ب وصععغارال يف (ععاداثك ادععأن واقععأ اهلجععرة  ويف هععذال تدععرك أفععراد اجملتمععأ احملمععي ريبععار  فائععد ا ففععي
رلن ععر لا أن الدععباب ال، املبععادراك،  ععا أن ي ععون الت يععف مععأ ال ععرو  الاععياقية احملععددة للزاميعع
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  ععن أن يععؤدي وضععأ سععرد ال، يف اعععض اجملتمعععاك احملميععة يفععاجرون ااععبا ضععغط املاععنهل  وأةععع 
يف لطععار أقعع  قتامععة وأريثععر ل اايععة لا ا سععفا  يف التوععول حنععو عفععد جديععد يتاععل جديععد لمفجععرة 

 األطرا  دعما ل لقصق التأقمل  تعزيز املااعدة ا منائية متعددةا

 تعزيز االلتزام هبجرة دولية آمنة ونظامية ومنتظمة  
االتفععععات العععععاملي لمفجععععرة فرصععععة لمتدععععديد عمععععم اااجععععة لا تععععوفع  ايععععة أقععععوى لمعمععععال  -3٨

العمعال العدوليهل املفاجرين، اطرت، منفا تعزيعز حقعوت العمع  و يئعة ظعرو  عمع  تاعمن سع مة 
وأمععنفل  وينبغععي أن تدععم  التععدااع ضععمان مععنإ العمععال األجانععا اسععتوقاقاك العمعع  والاععمان 

 االجتماعي  وينبغي لي ت اهتما  ةاص لممفاجراك واأل  اص  ن هل يف أوضال هدة 

 االستثمار يف مجم بياان  ابتكارية  
لصعنأ القعرار عمعم املاعتوى الفعردي  يددد هذا التقرير عمم أ ية التوص  لا ففل أفا  -39

وعمععم ماععتوى األسععر املعيدععية مععن أجعع  اسععتفدا  الاياسععاك عمععم النوععو األمثعع   ويعتمععد هععذا 
الففل عمم است دا   موععاك ايعا ك تتعمعق رألسعر املعيدعية ورألفعراد  وينبغعي أن يفاعي مجعأ 

لا قاهل املعمومعاك املتاحعة ععن أمنعا  اهلجعرة واملفعاجرين  ال البيا ك عمم حنو أفا  وأريثر تواتر 
وسيااعد تفريت هذب ااقائق عمعم التقميع  معن يفمبعة األف عار املاعبقة، وعمعم األةعق يف قصعق 

 اهلجرة الدعبية  
عمعععم معاجلعععة ضعععرورة ال حعععافز  أن ت عععون العععزلدة يف اهلجعععرة امل تمطعععة ععععام ل ال وينبغعععي أياععع -٤٠

يقععععة امل تمفععععة يف تعريععععف املفععععاجرين  ورملثعععع ، ينبغععععي أن تدععععم   موعععععاك الدق التقععععا  الفععععوارت
متععععععددة لمفجعععععرة تاعععععمإ رلن عععععر يف املتغععععععاك االقتصعععععادية ال البيعععععا ك العامليعععععة وا قميميعععععة أاععععععاد

والتجاريععععة  ايععععد أن مجععععأ البيععععا ك ماعععععم حيتععععا  لا مععععوارد م ثفععععة  وينبغععععي أن ت ععععون اااجععععة 
ار الثاقبة ادأن اهلجعرة األفريقيعة معن مجيعأ األطعرا  يف أفريقيعا وةارجفعا املدورية لا تقاسل األف 

هعذب املبعادراك ماويفال لتوحيد القوى من أج   وي  أندطة مجأ البيا ك  و  عن االسعتفادة معن 
طععععععويمي األمععععععد يف  ععععععال وضععععععأ وتعععععععاون  يف حععععععوارةطععععععوة أوا  تدعععععع   اعتععععععةك مبععععععادراكل ا 

أسعععام قاععععدة ال ععع  رااعععإ وتنفيعععذها يف أفريقيعععا ويف امعععدان   دارة  عععؤون اهلجعععرة عمعععم سياسعععاك
 املقصد ةار  القارة  

 االستنتاجا  -اثلثاا  
 من اهلجرة عن طريق ما يمي: فوائد أرية  ن لمبمدان األفريقية إب اا أن جتين  -٤١
 ؛ار مأ أهدا  لمنائية طويمة األج مواتمة سياساك اهلجرة والتجارة واالستثم  أع 
الدة فعاليعععة التوعععوي ك املاليعععة واالسعععتفادة معععن املغواعععهل معععن أجععع  االسعععتثمار   بع 

 ؛ا نتاجي يف البمدان املوِفدة
 ؛اعتماد سياساك عم  أريثر مرونة لتافي  تنق  املفاجرين   ع 
 ؛سوات العم لدما  املفاجرين يف أ  دع 



TD/B/65(1)/8 

13 GE.18-04676 

االجتماعية واالقتصعادية ختصيق املوارد ملعاجلة العوام  احملددة اهلي مية لمتنمية   هع 
 يف أفريقيا 

االعععوا  افوائععد  ععؤون لدارة اهلجععرة أليفععراا التنميععة االجتماعيععة واالقتصععادية وقععد قععاد  -٤٢
  ولععععذلك سعععععم التقريععععر لا ٢٠3٠لا لدرا  موضععععول اهلجععععرة يف ةطععععة التنميععععة املاععععتدامة لعععععا  

زئععي، واالعتمععاد عمععم املعععار  ال دععف عععن ايععا ك  معععة عمععم املاععتولك العععاملي واملتوسععط واجل
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  

لراسععععع ة ادعععععأن التعععععأثع االجتمعععععاعي الاعععععائد الجتاهعععععاك اهلجعععععرة ولا التوقعععععق معععععن االعتقعععععاداك ا
اهلي ميععععة  االقتصععععادي لمفجععععرة  ويععععدعو التقريععععر لا اسععععت دا  املععععوارد ا منائيععععة يف معاجلععععة العوامعععع 

 لتوقيق أتثع طوي  األج  يف التوول اهلي مي يف أفريقيا 
    


