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ديناميات الهجرة في أفريقيا: واقع وتحديات
من أجل أجندة بحث مشتركة

ندوة

المغرب جــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــر،  بــــــــــــــــــــــــن   -  2018 دجنبـــــــــــــر  و7   6  - نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوة 

ديناميات هجرة ليست وليدة اليوم

تعترب الهجرة جزء ال يتجزأ من تاريخ القارة األفريقية، يعود تاريخها إىل ما قبل االستعامر، لكنهامل تتوقف خالل هذه الفرتة، بل تنامت الظاهرة 

الجغرايف  القرب  عوامل  ساهمت  الضعيفة.كام  السكانية  والكثافة  العالية  وتكلفتها  لتأهيالملستعمرات  العاملة  لليد  املستعمر  حاجة  يف ظل 

والروابط السوسيوثقافية واالقتصادية بني البلدان والشعوبفي تشجيع الرتحال ملسافات طويلة، خاصة أنالتنقل البي-إقليمي لطاملا تم دون أي 

قيود مرتبطة بالحدود الذي تم رسمها خالل فرتة االستعامر،أحيانا بتقسيم مجموعات اثنية تنترش يف عدة دول.

أما اليوم، فعدد املهاجرين بالقارة اإلفريقية يصل إىل 36 مليون مهاجر تقريبامن أصل1،25 مليار نسمة )أي٪13 من مجموع املهاجرين بالعامل(. 

هجرات إفريقية-إفريقية بالدرجة األولى

خالفا لالعتقاد السائد لدى الرأي العام، ٪16،6 فقط من املهاجرين اإلفريقيني يتجهون للعيشبأوروبا، أي ما يقل عن ٪12 من مجموع تدفقات 

الهجرة بالقارة األوروبية. وبالتايل، فالهجرة اإلفريقية تتم أساسا عىل املستوى اإلقليمي، حيث إن أربعة من أصل كل خمسة مهاجرينيستقرون 

بالقارة اإلفريقية، موزعني، حسب األمم املتحدة، كالتايل: غرب أفريقيا )9،8 مليون مهاجر(، رشق افريقيا )5،9 مليون(، دول جنوب افريقيا )3،4 

مليون(، وسط افريقيا )3،3 مليون( وشامل افريقيا، مبا يف ذلك مرص )2،1 مليون مهاجر(.

هكذا يتبني أن الهجرة االفريقيةتتم تم أساسا داخل القارةاإلفريقية. ومن مميزات هذه الهجرةأيضاأنها مركزة بشكل كبري، بحيث يتواجد نصف 

عدد املهاجرين بخمس دول إفريقيا هي : جنوب افريقيا، الكوت ديفوار، نيجريا، كينيا واثيوبيا، وأنها تهم أساساالشباب )حوايل ٪30(، مع 

تناميهجرة النساء.وباملوازاة مع هذه الحركيات،تشهد كل املناطق تنامي الهجرة غري النظامية وارتفاع عدد الالجئني والنازحني داخليا.

تجدر اإلشارة إىل أن الهجرة غري النظامية شهدت ارتفاعا ملحوظا خالل العقد املايض، خاصةأنكيفيات الحكامةوانعكاسات تتبع املفاوضات مع 

املجموعات اإلقليمية األخرى، ال سيام االتحاد األورويب،حدت منفرصالهجرة النظامية. فإذا كانت هذه التدابري تقيدالهجرةبالطرق الرشعية، فإنها 

تساهم أيضا يف تناميالهجرة غري النظاميةباعتامد مسارات أكرث خطورة تزيد من مخاطر تعرض املهاجرين لالنتهاكات، ال سيام األكرث هشاشة 

منهم.

قارة تحتضن غالبية الالجئين

يعيش غالبيةالجئي العاملبالقارة اإلفريقية، حيث توجد خمس دول إفريقية )هي اثيوبيا وكينيا وجمهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا وتشاد( 

من بني البلدان العرشة األكرثاستقباال لالجئني يف العامل، كام أن عدد األشخاص الذين تعهد وضعيتهملمفوضية السامية لشؤون الالجئني بالقارة 

أكرث من ٪26 من مجموع  الصحراء تستقبل  اإلفريقية جنوب  أنالدول  العلم  االفريقية تجاوزسنة 2016مثانية عرش )18( مليون شخص، مع 

الالجئني يف العامل. يلجأ غالبية الالجئني الفارين من الرصاعات بإفريقيا إىل دول الحدود، حيث يستفيدون من وضعية الالجئبموجب اتفاقية 

منظمة الوحدة اإلفريقية لسنة 1969 1. 

إفريقية  بالقارة: فمن جهة، هناك هجرة  الهجرة  أثرتاحركيات  ديناميتني  بروز  اإلفريقية شهدت  القارة  أن  إىل  السياق  اإلشارة يف هذا  تجدر 

»فرعية« نحو دول الخليج واألمريكيتني، ومن جهة أخرى، هناك بروز افريقيا كوجهةلشعوبجديدةخاصة الصني )التي تجاوز عدد الوافدين منها 

يف العقد املايض املليون وافد(.

دد اتفاقية منظمة االتحاد اإلفريقي لعام 1969 وضع الالجئ »ألي شخص، قام عن طريق العدوان، باالحتالل الخارجي أو الهيمنة األجنبية أو أحداث تزعج النظام العام بشكل خطري يف جزء من أو كل من  1 -  تمُ

بلده األصيل أو البلد الذي حصل فيه عىل الجنسية، وهو ملزم برتك مسكنه املعتاد ليبحث عن ملجأ يف مكان آخر خارج بلده األصيل أو البلد الذي ينتمي إليه«.
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دور المهاجرين )الشتات(

فيام يتعلق بالتحويالت املالية،تأيت القارة اإلفريقية يف املرتبة الثالثة بعد آسيا-املحيط الهادي وأمريكا الالتينية، ب 60.5 مليار دوالر سنة 2016. 

خمس دول إفريقية تستحوذ عىل حوايل ٪80 من إجاميل التحويالت هي: نيجرييا )19 مليار دوالر(، مرص )16،6 مليار(، املغرب )7 مليارات(، 

الجزائر وغانا )ملياري دوالر لكل منهام(. لكن مساهمة املهاجرين يف التنمية ال تقترص فقط عىل التحويالت املالية، حيث إنهم يشاركون أيضا 

يف تنشيط املجال االقتصادي من خالل االستثامرات ونقل التكنولوجيا واملعرفة واالبتكار الثقايف وإحداث جمعيات للتنمية املحلية... مع العلم 

أن تعبئة املهارات العالية للمهاجرين، التي باتتاالتحاد االفريقي والدول تسعى الستقطابهابشكل متزايد، شكال آخر من أشكال املساهمة يف 

التنمية وتحديا رئيسيا.

حكامة الهجرة واالندماج اإلفريقي

أضحت حرية التنقل، منذ سنة 1991وبعد التوقيع عىل معاهدة أبوجا، عامال أساسيا لإلدماج عىل املستوى اإلقليمي، كام تحيل عىل ذلك املادة 

43 من املعاهدة، التي تلتزم الدول األعضاء مبوجبهاباتخاذالتدابري الرضورية من أجل تحقيق حرية تنقل األشخاص تدريجياً وبكفالة تتع رعاياها 

بحقي اإلقامة واالستقرار مبجتمعاتها.

وقد أسفرت هذه املقاربة عن إجراءات مبتكرة للتنقل واإلقامة داخل مختلف املجموعات االقتصادية اإلقليمية. 

فبالنسبة لالتحاد اإلفريقي، أدت سياسة الهجرة املشرتكة إىل وضع »إطار لسياسة الهجرة بإفريقيا« )بانجول، 2006( وخطة عمل عرشية )-2018 

2027( سنة 2016، باإلضافة إىل مرشوع  جواز السفر الذي يسمح بالتنقل الحر يف جميع أنحاء القارة، الذي أطلق فيالسنة ذاتها. عالوة عىل 

ذلك، قدم ملك املغرب مؤخرا، بعد أن تم تعيني صاحب الجاللة امللك محمد السادس رائدا لالتحاد اإلفريقي يف موضوع الهجرة،تقريرا حول 

»أجندة إفريقية للهجرة«، وذلك خالل الدورة العادية الثالثني ملؤتر رؤساء دول وحكومات االتحاد اإلفريقي )28 و29 يناير 2018 بأديس أبابا(، 

دعا، بعد تقديم السياق والجهود التي تبذلها إفريقيا يف مجال الهجرة، إىل نهج »مقاربة إفريقية منسجمة« عىل املستوى الوطنية واإلقليمي 

والقاري والدويل.

ومع ذلك، »مع وجود بعض االستثناءات القليلة، تبقىالسياسات التي تنهجها الحكومات اإلفريقية مقيدة إىل حد كبريمن خالل وضع أنظمة 

الصارمة ملنح التأشريات وقيود تصعب عىل األجانب املقيمني الحصول علىاإلقامةوالشغل وتجعل من الحق يف املواطنة أمر صعبا، إن مل يكن 

مستحيال2.

حماية الحقوق وتنامي مظاهر تسييس الهجرة

تتميزمسألة الهجرة، التي تتقاسم فيها االختصاصالدول األعضاء واملجموعات االقتصادية اإلقليمية واالتحاد اإلفريقي، مبا ييل:

 ضعف حامية الدول لحقوق املهاجرين والالجئني؛

 تناميتسييسقضايا الهجرة بشكل كبري يف حاالت معينة،مع تييز الفاعلني السياسيني اإلفريقيني بني الشعوب األصلية واألجانب، وهو ما 

يذكرنا، وإن كان ذلك بدرجة أقل، باالستغالل الحزيب للهجرة يف بلدان الشامل؛

 ضعف اإلحصائيات واألبحاث األكادميية )وإن كان هناك لحسن الحظ تحسن يف هذا اإلطار(.

ديناميات الهجرة في أفريقيا: واقع وتحديات
من أجل أجندة بحث مشتركة

ندوة

المغرب جــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــر،  بــــــــــــــــــــــــن   -  2018 دجنبـــــــــــــر  و7   6  - نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوة 

2 -  اللجنة االقتصادية ألفريقيا، حركات الهجرة يف أفريقيا: حكامةالهجرة، أكتوبر 2017.
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أهداف الندوة:

منذ حوايل ثالثني سنة، تطورت أشكال الهجرة يف القارة اإلفريقية والعامل بشكل كبري؛ هجرات يب-قارية أو دولية أضحتتلقى اآلن اهتامما يتجاوز 

اإلطار املحيل أو اإلقليمي أو الوطني أو القاري، لتصبح موضوعا للتفاوض بني الشامل والجنوب والقارة نفسها أيضا، وملحاوالت التكيف عىل 

مستوى الدول واملجتمعات.

ويف هذا السياق، تطمح الندوة إىل تحديد الخطوط العريضة ألجندة مشرتكةللبحث متعدد التخصصات حول الهجرة، مع الرتكيز عىل املوضوعات 

التي تم تحديدها إما باعتبارها مركزية أو ألنها تحظى بقليل اهتامم يف الوقت الراهن.

ولهذه الغاية، يمُقرتح مناقشة القضايا التالية،عىل وجه الخصوص:

 التنقل )الهدرة( داخل القارة وخارجها: ما هي خصائصه )العوامل، الخصوصيات، والتطورات(؟ ما هي أبرز التحديات املطروحة يف هذا 

املجال )عىل سبيل املثال، فيام يتعلق بالقضايا املرتبطة بتغري املناخ(؟

واملجموعات  الدول  مستوى  عىل  واملجتمعات(  )الخصوصيات  الهجرة  سياسات  خصائص  أهم  هي  ما  ورهاناتها:  الحكامة  أساليب   

االقتصادية اإلقليمية واالتحاد اإلفريقي )األسس، الترشيعات، السياسات وتفاعل املجتمعات(؟ ما هي الرهانات املتعلقة بالتعاون/التفاوض 

مع املجموعات اإلقليمية األخرى، خاصة االتحاد األورويب؟ ما هي تأثريات االختيارات املرتبطةبالحكامة عىل الهجرة؟

 العالقة بني الهجرة والتنمية: ما هو تأثري التحويالت عىل التنمية؟ بغض النظر عن مداخيل التحويالت املالية، ما هي األدوار التي يلعبها 

املهاجرون؟

 األطر القانونية الحالية واملأمولة يف مجال حامية حقوق املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء، والفئات األخرى أيضا: التنقل، اإلقامة، 

والعمل.

 الخطوط العريضة ألجندة إفريقية للبحث األكادميي حول الهجرة، التي تدمج مختلف التخصصات وتحرص عىل إرشاكجميع الفاعلني 

املعنيني )منظامت غري حكومية وهيئات االتحاد األفريقي واملجموعات االقتصادية اإلقليمية والوكاالت الدولية(.

ديناميات الهجرة في أفريقيا: واقع وتحديات
من أجل أجندة بحث مشتركة

ندوة

المغرب جــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــر،  بــــــــــــــــــــــــن   -  2018 دجنبـــــــــــــر  و7   6  - نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوة 
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الخميس 6 دجنبر 2018

09:00 - 10:00 : الكلمات اإلفتتاحية

األول  محمد  واإلجتامعية  واإلقتصادية  القانونية  العلوم  كلية   - العايل  التعليم  أستاذ   - العمرتي  محمد  السيد  الجلسة:  رئيس 
وجدة)املغرب(

السيد إدريس اليزمي
رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان )املغرب(

سعادة السفرية كلوديا ويدي
رئيسة مفوضية اإلتحاد األوريب باملغرب.

السيدة كولدا الخوري
ممثلة اليونيسكو )املغرب(.

السيدة آنا فونسيكا
رئيسة البعثة للمنظمة الدولية للهجرة )املغرب(

10:00 - 13:00 : الجلسة األولى: التنقل ودينامية الهجرة بإفريقيا.

المسيرة: السيدة أميناتا بانيي - رئيسة قسم حامية حقوق األجانب - مديرية حامية حقوق اإلنسان والرصد باملجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان )املغرب(.

التفكري حول الهجرات اإلفريقية : السياق والصعوبات والتنوع : النتائج األثر والتحديات. 
السيد محمد الشارف أستاد الجغرافيا بجامعة ابن زهر أكادير، مدير املرصد اإلقليمي للهجرة: فضاءات ومجتمعات )املغرب(.

الهجرة عامل يف التحول الدميغرايف واألمن: أية سياسات يف إطار النمودج جنوب – جنوب ؟
السيد عبد القادر فياليل مدرسة الدراسات السياسة، جامعة أوطاوا )كندا(.

إسهام املهاجرين يف التنمية بإفريقيا: الطاقات والرهانات والتقنني.
السيد جامل بوايور جامعة بو )فرنسا(

تدفق الهجرة نحو أوربا: الدميغرافية اإلفريقية، سفرية الشعبوية.
السيد إيف رشبيط أستاذ الدميوغرافيا بجامعة باريس ديكارت )فرنسا(

11:00 - 11:15 : استراحة شاي

تنقل الكفاءات اإلفريقية:  تنقل  مستمر.
السيد هشام جميد مخترب متعدد االختصاصات للسوسيولجا اإلقتصادية - جامعة ابن زهر أكادير.

الوجهات الجديدة للهجرة جنوب الساحل يف اتجاه أوربا: األسباب و املخاطر.
السيد روميو كباكيدجي أستاذ باحث يف اللغات والثقافات والهجرة ، جامعة نيربيجا )إسبانيا(.

11:45 - 12:45 : مناقشة

13:00 - 14:00 : وجبة الغداء

ديناميات الهجرة في أفريقيا: واقع وتحديات
من أجل أجندة بحث مشتركة

ندوة - البرنامج

المغرب جــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــر،  بــــــــــــــــــــــــن   -  2018 دجنبـــــــــــــر  و7   6  - نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوة 
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14:00 - 17:30 : الجلسة الثانية: المجال وديناميات الهجرة.

المسير: السيد محمد شارف - أستاد الجغرافيا بجامعة ابن زهر أكادير، مدير املرصد اإلقليمي للهجرة: فضاءات ومجتمعات )املغرب(.

رشق إفريقيا

مواجهة رشق إفريقيا لهجراتها: أية إجابات للتحديات الكربى املرتبطة بالتنقل عرب الحدود ؟
السيد بابا ديم فال، باحث ، رئيس شعبة العلوم اإلنسانية IFAN الشيخ أبتاديوغ، مدير شبكة دراسات الهجرات الدولية اإلفريقية 

)السنغال(.

الهجرة املالية بإفريقيا: العوامل والتطور.
السيد برميا إييل ديكو ، رئيس شعبة السوسيولوجيا واألنرتوبولجيا، جامعة اآلداب والعلوم اإلنسانية بباماكو )مايل(.

املغرب الكبري

تدفقات الهجرة املختلطة من غرب إفريقيا يف اتجاه املغرب: تحديات الحامية اإلجتامعية وتنمية القدرات. 
السيد بابا ساو ،مخترب الجغرافيا IFAN )السنغال(.

14:45 – 15:00 : استراحة شاي

التجربة املوريتانية : سنوات من ضغط الهجرة يف اتجاه أوربا.
السيد ألربتو مورو، أستاد تاريخ الحقوق بجامعة اكسرتميادير )إسبانيا(.

املمرات وخصائص اإلدماج  للمهاجرين السنغاليني يف املغرب.
السيد زوبري شاتو ، عالِم اجتامع-أنرثوبولوجيا ، متخصص يف قضايا الهجرة املغربية والتنقل العابر للحدود. أستاذ التعليم العايل - 

جامعة مكناس )املغرب(.

افريقيا الجنوبية

اسرتاتيجيات الوصول إىل األرايض لدى املهاجرين يف املجاالت الشبه الحرضية ، أهمية الشبكات.
السيد جوهانس ايتاي بهانيي مركز العلوم االجتامعية التطبيقية )زميبابوي(.

هجرة العودة ونقل املهارات إىل بلد املنشأ: دراسة حالة للعامل املهاجرين الزمبابويني شبه املهرة العائدين من جنوب أفريقيا.
السيد يوهان ماشينيا جامعة ويتواتررساند )جنوب إفريقيا(

16:15 – 17:15 : مناقشة

17:30 : اختتام اليوم

ديناميات الهجرة في أفريقيا: واقع وتحديات
من أجل أجندة بحث مشتركة

ندوة - البرنامج
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الجمعة 7 دجنبر 2018

9:00 - 11:00 : الجلسة الثالثة - افريقيا والجئيها.

المسيرة: السيدة أوغيلي إيغان -  قسم حامية حقوق األجانب - مديرية حامية حقوق اإلنسان و الرصد باملجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان )املغرب(.

اللجوء يف أفريقيا: الوضعية الحالية.
السيد كوسامس تشاندا: املمثل اإلقليمي ملفوضية شؤون الالجئني يف أديس أبابا واالتحاد األفريقي.

آفاق تطوير القانون اإلفريقي املتعلق بالالجئني.
السيد جان فرانسوا ديريو ، املعهد الدويل للقانون اإلنساين ، سان رميو )إيطاليا(.

الديناميات القانونية حول الهجرة يف إفريقيا املتوسط والساحل : التقاطعات و اإلكراهات.
السيدة دلفني بريين معهد البحوث للتنمية )فرنسا(.

املغرب وحامية الالجئني: عنارص من أجل الحق يف اللجوء يف القانون املغريب.
السيد محمد العمريت ،جامعة محمد األول ، وجدة )املغرب(.

10:00 - 11:00 : مناقشة

11:00 – 11:15 : استراحة شاي

11:15 – 13:30 : الجلسة الرابعة - من أجل أجندة للبحث.

المسيرة: السيدة نادية خروز -  قسم حامية حقوق األجانب - مديرية حامية حقوق اإلنسان و الرصد باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
)املغرب(.

اإلجتامعية  العلوم  البحث يف مجال  لتجديد  الصحراء: فرصة  افريقيا جنوب  بلدان  الهجرات من  املغاربية عرب  املجتمعات  مسائلة 
باملغرب الكبري.

السيد عيل بنسعد : أستاد املعهد الفرنيس لسياسات الجغرافية بباريس ،جامعة باريس 8 سان دوين فرنسا.

التنقل  الحر داخل القارة األفريقية: اليوتوبيا والواقع؟
السيدة فاطمة آيت بن املداين أستاذة - معهد الدراسات األفريقية ، جامعة محمد الخامس ، الرباط )املغرب(.

الهجرة األفريقية يف عرص النيوليربالية.
السيد فاضل دميييس ، أستاذ مشارك يف دراسات السياسة العامة ، جامعة بول ، شيكاغو )الواليات املتحدة األمريكية(.

ديناميات الهجرة يف أفريقيا: الحصيلة  والتحديات من أجل أجندة مشرتكة للبحث.
السيد مامادو دميي قسم علم االجتامع - جامعة غاستون بريغر يف سانت لويس )السنغال(

العوملة والهجرة والتنمية. بعض األسئلة يف مجال البحث بإفريقيا.
السيد العريب املرابط ، جامعة محمد األول ، وجدة )املغرب(.

الحظر الغري مربر يف عرص العوملة. مالحظات متهيدية عن »migrafritude« يف األجندة األفريقية للبحث يف مجال الهجرة.
السيد وييل ديديي فوغا كونيفون مؤرخ ، مستشار االسترشاف والباحث يف معهد Muntu ، جامعة ياوندي األول )الكامريون(.

12:45 – 13:45 : مناقشة

13:45 – 14:45 : وجبة الغداء

ديناميات الهجرة في أفريقيا: واقع وتحديات
من أجل أجندة بحث مشتركة

ندوة - البرنامج
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15:00 – 16:00 : الجلسة الختامية

المنسق: السيد فينيث شانطاالنكسي - رئيس قسم العلوم االجتامعية واإلنسانية ، اليونسكو )املغرب(.

السيدة بيري أنطونيو بانزيري
رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان يف الربملان األورويب )إيطاليا(

السيدة تنداي أشوميي
مقررة األمم املتحدة املعني باألشكال املعارصة للعنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب )الواليات املتحدة(

السيد إدريس اليزمي 
رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان )املغرب(

 

ديناميات الهجرة في أفريقيا: واقع وتحديات
من أجل أجندة بحث مشتركة

ندوة - البرنامج
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