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اللجنة االقتصادية ألفريقيا

لجنة خبراء مؤتمر وزراء الماليـة والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيين
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*
البند  6من جدول األعمال املؤقت
المسائل النظامية

برنامج الهجرة الخاص باللجنة االقتصادية ألفريقيا
مذكرة من األمينة التنفيذية
أوال -المعلومات األساسية والسياق
نظرا ألن أمناط اهلجرة األفريقية ليست مفهومة فهما جيدا ،فقد تولدت بشأهنا ،يف
-1
صور منطية معينه تعوزها األدلة العلمية الدامغة .ومن
ظل هيمنة وسائط اإلعالم على اخلطابٌ ،
الضروري إبراز املنظور األفريقي بشأن اهلجرة ،الذي ينبع من وقائع سكاهنا ودينامياهتا االجتماعية
االقتصادية والسياسية ويعكس غلبة تدفقات اهلجرة بني البلدان األفريقية.
وقد استندت البحوث املتعلقة باهلجرة األفريقية إىل النظريات السائدة يف هذا الشأن
-2
القائمة على عوامل الدفع واجلذب اليت ميزت التدفقات البشرية التقليدية من البلدان الفقية إىل
بلدان أكثر ثراء .فقد تركزت البحوث بصفة رئيسية على املهاجر كفرد ،دون مراعاة لالعتبارات
األخرى املؤثرة على ديناميات اهلجرة وأمناطها ،وهي العائالت واألسر املعيشية ،واجملتمعات احمللية
واألمم .أي أن هذه البحوث ركزت على حركة الرجال يف السن املنتجة اقتصاديا ،دون إيالء
االعتبار إىل أن ظاهرة اهلجرة تطال النساء واألطفال أيضا .وهناك حاجة إىل دراسة القوى الدافعة
للهجرة بكل ما تنطوي عليه من تعدد وتعقيد.
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فأمناط اهلجرة الدولية وآفاقها ما فتئت تتشكل بفعل التغيات اليت طرأت على
-3
املشهد السياسي واالقتصادي العاملي خالل العقود القليلة املاضية .وبسبب حتسن الظروف
االقتصادية يف جنوب الكرة األرضية ،شهدت اهلجرة من اجلنوب إىل الشمال اجتاها تنازليا يف
السنوات األخية ،وسيتواصل ذلك االخنفاض يف العقود املقبلة .وعلى النقيض من ذلك ،وعلى
الرغم من التحسينات االقتصادية يف جنوب الكرة األرضية ،فإن تأثي العوامل األخرى من قبيل
تزايد أوجه عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية على الصعيد العاملي ،واالختالفات على صعيد
احلوكمة والبنية الدميغرافية ،إىل جانب عوامل أخرى ،سيبقي على زخم اهلجرة من اجلنوب إىل
الشمال بعض الوقت يف املستقبل.
وال تزال اهلجرة تشكل أحد اخليارات القليلة املتاحة للشباب للحصول على عمل
-4
الئق ،واالنعتاق من ربقة الفقر ،واالضطهاد والعنف .وهذه العوامل هي اليت ما انفكت تدفع
الشباب إىل التنقل داخليا وعرب احلدود الدولية .وال يهاجر الشباب فقط من املناطق الريفية إىل
املدن اجملاورة ،بل يهاجرون كذلك إىل البلدان األفريقية األخرى اليت تشهد رخاءً نسبيا يتسبب
يف ارتفاع الطلب على اليد العاملة ،كما يهاجر عدداً أقل منهم إىل قارات أخرى.

ثانيا -والية اللجنة االقتصادية ألفريقيا وميزتها النسبية
لقد تص ّدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا لقضايا اهلجرة األفريقية بالرتكيز على معاجلة
-5
العوامل اهليكلية وتعزيز الفوائد احملتملة الكامنة للهجرة من خالل دعم وضع سياسات للهجرة
تراعي التنمية واهلجرة معا ،وذلك إدراكا منها حلتمية احلراك البشري.
وتنظر اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل اهلجرة باعتبارها خيارا وليس ضرورة .ويف حني
-6
أسهمت األزمات النامجة عن النزاعات يف حتركات سكانية واسعة النطاق يف أفريقيا ،جند أن ما
يزيد على ثلثي التحركات عرب احلدود الوطنية تعزى إىل البحث عن فرص عمل أفضل.
فاهلجرة ظاهرة حتمية ميكن تسخيها من أجل تنمية أفريقيا وحتوهلا اهليكلي .وتكمن
-7
إمكانيتها يف استخدام رأس املال املايل والبشري للمغرتبني األفريقيني .وترغب اللجنة االقتصادية
ألفريقيا يف خماطبة منظمات املغرتبني بشأن ضرورة االستثمار يف إنشاء وتطوير املشاريع يف بلداهنم
األصلية ،إذ من الضروري دعم مساعي إعادة إدماج املهاجرين العائدين املفيدة لبلداهنم ،من
خالل إقامة املشاريع ،بسبل منها حتسني البيانات والعمل ،ونظم معلومات السوق ،واملساواة يف
احلصول على حقوق ملكية األرض وحيازهتا.
وتعد اهلجرة عنصرا حامسا يف خطة عام  2030للتنمية املستدامة وقد وردت يف
-8
األهداف ( 8النمو االقتصادي وتوفي فرص العمل الكرمي ،و( 10احلد من أوجه عدم املساواة)،
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و( 17الشراكات من أجل حتقيق التنمية املستدامة .ويف هذا الصدد ،تدرك اللجنة أن مثة حاجة
ملحة إىل دعم الدول األعضاء على حتقيق األهداف اليت تركز على اهلجرة وذلك من خالل
البحث عن حلول أفريقية ملا هو يف األساس مشكلة أفريقية.
ومثة أطر أخرى شكلت النهج العام الذي يتناول قضايا اهلجرة .فاملبدأ الشامل
-9
الذي يسرتشد به عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا بشأن اهلجرة يرد يف إعالن أديس أبابا بشأن
السكان والتنمية يف أفريقيا إىل ما بعد عام  2014الذي يؤكد االلتزام بتعزيز وإقامة شراكات
ثنائية وإقليمية وعاملية بشأن اهلجرة هبدف احلد تدرجييا من احلواجز أمام احلركة يف ظل احرتام
حقوق اإلنسان األساسية جلميع املهاجرين ،وجعل اهلجرة أداة للتنمية املتبادلة ملا فيه مصلحة
املهاجرين والبلدان.
وقد وضعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا العديد من االسرتاتيجيات للتصدي لقضايا
-10
اهلجرة والفرص والتحديات اليت تطرحها .وإلدماج وتنسيق خمتلف املبادرات املتعلقة باهلجرة اليت
جيري تنفيذها أو املزمع اختاذها من جانب خمتلف شعب اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومكاتبها
دون اإلقليمية ،تعمل اللجنة على وضع برنامج شامل بشأن اهلجرة سيتوىل تنسيق خمتلف األنشطة
املتصلة باهلجرة فيها وجتميعها.

ألف -برامج الهجرة الحالية للجنة االقتصادية ألفريقيا
-11

يتضمن العمل اجلاري بشأن اهلجرة ما يلي:

إطالق الفريق الرفيع املستوى املعين باهلجرة بقيادة رئيسة ليربيا يف مونروفيا
(أ)
يف  6حزيران/يونيه .2017
االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية ،الذي صيغ
(ب)
على حنو يتفق مع الغاية  7-10من أهداف التنمية املستدامة ،الذي التزمت فيه الدول األطراف
على التعاون على الصعيد الدويل لتيسي اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية .وسيتناول هذا االتفاق
مجيع جوانب اهلجرة الدولية ،مبا يف ذلك اجلوانب اإلنسانية واإلمنائية وتلك املتعلقة حبقوق اإلنسان.
الربنامج املشرتك املتعلق هبجرة األيدي العاملة :تساهم اللجنة االقتصادية
(ج)
ألفريقيا يف تنفيذ الربنامج املشرتك املتعلق هبجرة اليد العاملة ،وهي شراكة تضم مفوضية االحتاد
األفريقي ،ومنظمة العمل الدولية ،واملنظمة الدولية للهجرة ،وتركز على اهلجرة فيما بني البلدان
األفريقية .والربنامج عبارة عن مبادرة طويلة املدى ذات قاعدة عريضة ،تشمل عناصر تتعلق بتعزيز
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مؤسسات هجرة اليد العاملة ،وتوفي فرص العمل الالئق ،ومعاجلة النقص يف املهارات ،واحلصول
على البيانات واملعارف املتعلقة باهلجرة ومحاية املهاجرين.
ويف هذا الصدد ،ظلت اللجنة االقتصادية ألفريقيا تعمل على جتميع األدلة من
-12
خالل هذه املبادرات لدعم اخلطاب األفريقي اخلاص باهلجرة ،بغرض اإلسهام يف تنمية أفريقيا،
ومحاية حقوق املهاجرين ،على النحو املتوخى يف خطة عام  2030وخطة عام .2063

باء-

القدرات
تعمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا كصلة وصل بني الصعيدين العاملي واحمللي ،وتقدم
-13
املنظورات اإلقليمية بشأن القضايا العاملية .ويكمن دورها الرئيسي يف أهنا مركز أحباث ،حبيث توفر
لدوهلا األعضاء البيانات واخلدمات التحليلية واملشورة السياساتية ملعاجلة املسائل اإلقليمية
ملساعدهتا على حل املشكالت اإلقليمية ،وتقدم الدعم لوضع طائفة واسعة من القواعد واملعايي
واالتفاقيات اإلقليمية .وباإلضافة إىل ذلك ،تقع على عاتق اللجنة والية توفي منابر رفيعة املستوى
للحوار وتبادل األفكار وأفضل املمارسات ،ومتابعة واستعراض التقدم اإلقليمي احملرز بشأن خطة
عام  2030فضال عن حتليل التحديات احلالية واملستجدة على حنو منتظم.
وقد طلبت الدول األعضاء إىل اللجنة أن تضطلع بأدوار رئيسية يف دعمها لتنفيذ
-14
االلتزامات الواردة يف االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية .وينص مشروع
النص احلايل للربنامج على االستفادة من اخلربة الفنية للجان االقتصادية اإلقليمية لضمان تنسيق
ودعم جهود التنفيذ اليت تقوم هبا الدول األعضاء على الصعيدين اإلقليمي والوطين .وميكن تبادل
عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف اجملاالت الرئيسية املتعلقة بالعائد الدميغرايف وكذلك دورها
كمستودع ألفضل املمارسات يف تلك اجملاالت من أجل تعزيز النتائج اإلجيابية .وللجنة االقتصادية
ألفريقيا أيضا جتربة يف العمل مع دوهلا األعضاء بشأن املسائل املتعلقة بالسكان والتنمية من قبيل
االستعراض اإلقليمي لتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ملا بعد عام .2014
ويف ضوء ما سبق ،اختذت اللجنة هنجا سيعمل على دمج وجتميع كافة املشاريع
-15
املتعلقة باهلجرة يف برنامج واحد بعنوان ’’اهلجرة والتنمية واألمن البشري‘‘ صمم حبيث يشمل
االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية ،والفريق الرفيع املستوى املعين باهلجرة،
والربنامج املشرتك املتعلق هبجرة اليد العاملة.
ولالستجابة على النحو املناسب ملا توصل إليه االتفاق العاملي من أجل اهلجرة
-16
اآلمنة واملنظمة والنظامية ،والفريق الرفيع املستوى املعين باهلجرة من نتائج ودعما للدول األعضاء
واجلهات ذات املصلحة ،ستستند اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل الربنامج املتعلق باهلجرة وتستلهم
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من اخلربات السابقة والربامج اجلارية ومن ميزهتا النسبية .وباإلضافة إىل ذلك ،ستعتمد على برامج
اهلجرة املشرتكة مع الشركاء ،ونواتج البحوث اليت جتريها اللجنة ،والربوتوكوالت واألطر اإلقليمية
املتعلقة باهلجرة ،والتوصيات الصادرة عن االجتماع االستشاري اإلقليمي األفريقي ،واالتفاق
العاملي بشأن اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية.
وستستند اللجنة يف وضع خطة تنفيذ الربنامج إىل األدلة املستقاة من األنشطة
-17
املذكورة أعاله .وللمسامهة يف خطة التنفيذ ينبغي للدول األعضاء الرتكيز على ما يلي:
تنفيذ برامج للتوعية والدعوة بغرض إجياد ائتالف حقيقي واسع النطاق
(أ)
للدعم سيكون له دور فعال يف تنفيذ توصيات الفريق؛
تنفيذ االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية كإطار
(ب)
للتعاون الدويل الشامل بشأن املهاجرين واحلراك البشري؛
التوصية املقدمة من منتدى أفريقيا العاشر للتنمية بشأن قضايا اهلجرة وما
(ج)
تطرحه من فرص وحتديات
(د)

املسائل املنبثقة عن خطة تنفيذ الربنامج املشرتك املعين هبجرة اليد العاملة.

ثالثا -برنامج الهجرة
يهدف برنامج اهلجرة الشامل إىل تيسي ودعم تصميم السياسات العامة للدول
-18
األعضاء لتهيئة بيئة مواتية تيّسر مسامهات املهاجرين يف التنمية املستدامة .وتتمثل األهداف
احملددة للربنامج يف ما يلي:
تعزيز االتساق بني خمتلف السياسات الوطنية متشيا مع الربوتوكوالت
(أ)
واالتفاقات اإلقليمية ودون اإلقليمية ،وتعزيز قدرة أصحاب املصلحة على تنفيذ السياسات الرامية
إىل حتسني النظم القانونية املعنية باهلجرة الدولية ،ال سيما تنفيذ السياسات املتعلقة حبرية حركة
األشخاص وتشجيع اهلجرة النظامية.
زيادة قدرة الدول األعضاء األفريقية على إدراج أثر العوامل الرئيسية (مثل
(ب)
الطفرة يف أعداد الشباب ،وتغي املناخ ،والتوسع احلضري) يف اخلطط اإلمنائية الوطنية.
زيادة قدرة الدول األفريقية األعضاء يف جمال وضع سياسات للهجرة
(ج)
وخطاب أفريقي قائم على األدلة بشأن اهلجرة.
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(د)
املتعلقة باهلجرة.

حتسني منهجيات مجع بيانات اهلجرة وحتليلها وتنسيقها ونشر املؤشرات

وتعكف اللجنة االقتصادية ألفريقيا على االستثمار يف توليد املعارف والبيانات
-19
واإلحصاءات املتعلقة باهلجرة من أجل حتسني فهم اآلثار اإلجيابية للهجرة على التنمية املستدامة؛
وأمهية محاية العمال املهاجرين ،وذلك من أجل كفالة إجياد االستجابات املناسبة على مستوى
السياسات اليت حتمي حقوقهم.

رابعا -الفئات المستهدفة والمستفيدة
اجلهات املستفيدة من برنامج اهلجرة الشامل هي احلكومات ،والوكاالت الدولية
-20
واحلكومية الدولية ،ومراكز البحوث ،واملؤسسات األكادميية ،واملنظمات غي احلكومية ومنظمات
اجملتمع املدين العاملة يف قضايا اهلجرة.

خامسا -اإلطار المؤسسي وترتيبات الشراكات
ستتوىل شعبة سياسات التنمية االجتماعية التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا تنسيق
-21
تنفيذ برنامج اهلجرة الشامل ،مع الرتكيز بوجه خاص على أنشطة التوعية والدعوة ،ونشر املنتجات
املعرفية ،وتنظيم الدورات التدريبية للدول األعضاء وبناء قدراهتا عرب خمتلف املنابر .وباإلضافة إىل
ذلك ،ستتوىل املكاتب دون اإلقليمية التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا تقدمي الدعم وتنظيم
حلقات العمل الوطنية .وستقود اللجنة عملية وضع اخليارات السياساتية واالسرتاتيجيات
واملمارسات اجليدة من خالل ضمان إيالء االهتمام لقضايا رئيسية حمددة السياق يف كل منطقة
من املناطق دون اإلقليمية .وستوجه الدعوة للوكاالت املتخصصة واجلهات الشريكة العاملة يف
جمال اهلجرة ،مثل منظمة العمل الدولية ،واملنظمة الدولية للهجرة ،ومفوضية االحتاد األفريقي لكي
متد يد العون يف هذا الصدد .وسينظر يف إقامة شراكات مع املؤسسات األكادميية ذات الصلة.

سادسا -الرصد والتقييم
ستتوىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا بصورة منتظمة ومستمرة رصد التقدم احملرز
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واستعراض األنشطة املتصلة باهلجرة يف القارة .وسيطلب من اجلهات صاحبة املصلحة املستفيدة
من اخلدمات االستشارية تقدمي مالحظاهتا بشأن أمهية الربنامج وفعاليته.
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