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 مذكرة مفاهيمية لالتحاد األفريقي حول تشغيل المرصد األفريقي للهجرة

 

 السياق

 .االتحاد األفريقيرؤساء دول وحكومات يستجيب مقرر مؤتمر  .1

 (Assembly /AU/Dec.695 (XXXI)  تابع كجهاز ، في المغربإنشاء مرصد أفريقي للهجرة، بشأن

ظاهرة ي فأفضل تحكم ومعرفة وفهم لتوفير العاجلة ألفريقيا الملموسة ولحاجة إلى االتحاد األفريقي، ل

 الهجرة.

 

 قةمتس سياسات تصورإلى الحد من قدرة الدول على أدت الهجرة بالخاصة بيانات النقص وندرة إن  .2

راق السهلة الختالطبيعة غير الرسمية لحركات الهجرة والحدود وبالنظر إلى هجرة. إضافة إلى ذلك، لل

ل على المستوى القاري، من وإلى أفريقيا، جع سواء  تنقل البشريالجمع البيانات المتعلقة بصعوبة و

 فقات الهجرة.تدالتحكم في من الصعب للغاية 

 

بلدان  الهجرة فيما بينمن في أفريقيا، مما جعل يتم  ةفريقياألهجرة جزءا كبيرا من الوبالنظر إلى أن  .3

المهم للغاية إدارة تدفقات فأنه من الجنوب نموذجا أوسع بكثير من الهجرة من الجنوب إلى الشمال، 

جار واالتسوء المعاملة من بشكل يتم من خالله ضمان حقوق المهاجرين وحمايتهم  الهجرة في أفريقيا

 والمخاطر األخرى.

 

تنقل و فريقيين في المهجر  لألمعتبرة المساهمة الالسيما الهجرة على التنمية، تعتبر انعكاسات  .4

مسألة  ،التنمية لأللفيةجرة في أهداف بما في ذلك وجود عدة مؤشرات تتعلق باله ،المهارات في أفريقيا

البلدان األفريقية ن كوأن تلأللفية قدم البلدان في تنفيذ أهداف التنمية فعال، تفرض متابعة ت. ال جدال فيها

هجرة، والحد من المخاطر، وتحقيق أقصى تها للتحسين إدارالرامية إلى جهودها بطالع قادرة على اإل

 مية.لتناعلى الهجرة التي تدرها  قدر من الفوائد

 

إعادة تشكيل ساهمت في مناطق أخرى،  نحو أوواحدة  حركات الهجرة، سواء داخل منطقةكما أن  .5

تنوعها، بالمجتمعات تقريب على النمو االقتصادي للبلدان المجاورة، والتأثير والتدفقات الدولية، 

البلدان  في يالسياسأصحاب القرار وممارسة الضغط تدريجيا على  ،لمساهمة في التنمية االجتماعيةوا

شكيل دى وتمفيما يتعلق بالكاملة والقابلة للمقارنة بيانات الفإن جمع وحفظ لهذا الغرض، ضيفة. ستالم

 ة إلى نهجبالنسب واتجاهات تدفقات الهجرة ودوافعها، بما في ذلك التأثير على كل أفريقيا، أمر أساسي

 لهجرة.إدارة فعالة ل

 

نحو "الذي يحمل عنوان الهجرة في أفريقيا، مناصر تقرير صاحب الجاللة الملك محمد السادس، يبرز  .6
بيانات لتستدعي التحسين المعتبر لظاهرة الهجرة المتعددة األبعاد "، أن "حول الهجرةأجندة أفريقية 

ا ونوعًا الهجرةالخاصة ب فاق ال، واآلالفع الفرعي ، والسياسات الوطنية المتسقة، والتنسيق اإلقليميكمًّ
 ". الصلة، والشراكة الدولية ذات المنفعة المتبادلة اتذ ةلقاريا

 

جمع  ،، بهدف تحسين إدارة الهجرةاألجندة األفريقيةفي  ةني  ب  يتطلب تنفيذ هذه المحاور األربعة، الم   .7

ة المناطق الفرعيربط معلوماتي بين بيانات عن تدفقات الهجرة وتقاسم المعلومات من خالل نظام ال

 الدول األفريقية.مختلف و
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انات الهجرة ينقائص أفريقيا في مجال بمعالجة الكفيلة بالمرصد األفريقي للهجرة األداة األفريقية شكل ي .8

بغية ة فعالة للهجر في وضع سياساتقد تعبر عن الحاجة إلى ذلك، توجيه البلدان األفريقية، التي و

-2018ة للفتر هاأفريقيا وخطة عمل فيهات اإلطار االستراتيجي للهجرة يتوجتمكينها من التوافق مع 

2030. 

 

د العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، التفاق وصى االلقد أ .9 ديسمبر  10في مراكش في معت م 

ت . لهذا المرصد، الذي أ نيطلهجرةاألفريقي لرصد من بينها الم، إقليمية للهجرة، بإنشاء مراصد 2018

مل أهداف محددة وأساليب عوخاصة وظائف الثالثية المتمثلة في التحكم والتوقع واالقتراح، مهمة به ال

 تمكنه من الوفاء بهذه المهام. 

 

 ثانيا. المهام

 :رئيسية هي مهام أربع للهجرة األفريقي المرصد يتولى

 عن طريق جمع البيانات وتحليلها وتقاسمها؛ رصد ومراقبة تدفقات الهجرة .1

 في مجاالت الهجرة؛ إجراء البحوث وتعميم الممارسات الجيدة .2

إنشاء نظام معلومات قادر على رصد اتجاهات الهجرة وأنماطها، ومعرفة تطور عدد المهاجرين  .3

من خالل إقامة شبكة بين المرصد والمجموعات االقتصادية اإلقليمية  وسياسات الهجرة األفريقية

المعلومات ومواجهة القضايا ذات األهمية الخاصة لبلدان المنشأ بهدف التقاسم المنتظم للبيانات و

 والبلدان المستضيفة في أفريقيا وأماكن أخرى؛

 في مجال همقدرات وتعزيز إلنشاء األفريقيين السياسات لصانعي الفني وتقديم الدعم القدرات بناء .4

 همخطط في الهجرة جانب وإدماج لهجرةل الوطنية همسياسات تحسين على للمساعدة البيانات جمع

 .لحكوميةوا الوطنية والمؤسسات والخبراء بالمهنيين أيضا القدرات بناء يتعلق. الوطنية لتنميةل

 ثالثا. األهداف

 واضحا فهما، أثرها وتقييم تنفيذها رصدو الهجرة سياسات وضع خالل من الهجرة إدارة تتطلب .10

 تحديدلا ممارساتو القانونيةو السياسية والبيئة ،لهجرةل المختلفة نماطاألو واالتجاهات للمستويات

 :رئيسية اتفئ ثالث في المجمعة التالية األهداف تحقيق إلى للهجرة فريقياأل المرصد يهدف. والتقييم
 تحديد القضايا الرئيسية: (1

 قامةإ خالل من ألفريقيا والخارجية الداخلية بالهجرة المتعلقة والفرص التحديات تحديد 

 هجرةالفي مجال  الوطنيين خبراءالو اإلقليمية االقتصادية والمجموعات المرصد بين حوار

 المصلحة؛ وأصحاب

 الهجرة الداخلية السيما الهجرة، اتجاهات بخصوص األساسية المعلومات وتحليل جمع 

 والعبور؛ والخارجية

 الوأشك للهجرة القانوني واإلطار الهجرة، بيانات استنادا إلى الوطنية السياسات تعزيز 

 .الحالية الهجرة

 بناء القدرات لجمع البيانات والبحث والتحليل وإدارة الهجرة: (2

 عن طريق تنظيم الدورات التدريبية للمهنيين واإلحصائيين  بناء قدرات البلدان األفريقية

والخبراء الوطنيين، بناء على االحتياجات والفجوات التي تم تحديدها على الصعيدين 
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الستخدام مصادر البيانات الموجودة، على سبيل المثال بيانات  الوطني واإلقليمي

اإلحصاءات، وزيادة عدد الخبراء في مجال تحليل البيانات ورصد مؤشرات التنمية 

 المستدامة المتعلقة بالهجرة؛

 القدرات، بناء حيث من الالزم الدعم ومنحها أفريقيا في القائمة األخرى المبادرات جمع 

 ؛أجلها من أنشئت التي بمهامها للوفاء الالزمة المعرفية البيانات وتقاسم

  استخدام البيانات المتاحة غير المستغلة واستخدام الموارد اإلدارية للبيانات غير المستغلة

 لفهم أنماط الهجرة، وأشكال واحتياجات المهاجرين بهدف توجيه السياسات؛ إلى حد كبير

 من أجل فهم أفضل ألوجه الترابط بين الهجرة والتنمية؛ مواءمة البيانات وزيادة توافرها 

 في استراتيجيات الحد من الفقر وخطط التنمية؛ تعزيز إدماج المهاجرين 

 الحترام كرامة ورفاهية األشخاص  تشجيع حماية البيانات الشخصية للمهاجرين

 المهاجرين؛

 لى دة والتشجيع ع، وإنشاء شبكات جديضمان التعاون الوثيق بين مختلف شبكات البحث

 الحوار بين الباحثين وصانعي السياسات.

 

 :/التوثيقاالتصاالت (3

  وموحدة من خالل جمع وتحليل البيانات في البلدان  وموثوقةوضع إحصاءات محّدثة

 الواقعة على نفس طرق الهجرة؛

 التشخيص ودعم عمليات صنع القرار، واألدلة المنهجية والحجج، لمساعدة  تطوير أدوات

 الدول على تطوير إدارة متسقة وفعالة للهجرة تتسم باحترام حقوق اإلنسان؛

 مماثل لنظام اإلبالغ المستمر عن الهجرة  إنشاء نظام أفريقي لإلبالغ المستمر عن الهجرة

ونظام اإلبالغ المستمر عن الهجرة  ن االقتصادي،لبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدا

الدولية في األمريكيتين لمنظمة الدول األمريكية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

 االقتصادي. يمكن اختيار عدد من البلدان أو األقاليم الرائدة؛

 وتحاليل  تلتزويد صانعي السياسات ببيانا إنشاء شبكة لمراكز البحث القائمة في أفريقيا

 متسقة وموثوقة حول الهجرة داخل األقاليم وفيما بينها؛

 ونشرها من خالل المنشورات الدورية والتقارير فضال  تسهيل الوصول إلى بيانات الهجرة

 عن الموقع اإللكتروني للمرصد األفريقي للهجرة؛

 تتيح لصانعي السياسات األفريقيين والخبراء اإلحصائيين  إنشاء بوابة أفريقية للهجرة

والصحفيين والباحثين وعامة الناس الوصول إلى معلومات مستكملة حول تحركات الهجرة 

 فيما بين البلدان األفريقية وخارج القارة.

 

 ولى من إنشاء المرصد األفريقي للهجرةاإلنجازات خالل السنة األرابعا. 

  التنسيق للمجموعات االقتصادية اإلقليمية؛إنشاء شبكة جهات 

 إنشاء البوابة األفريقية للهجرة؛ 

 في مجال جمع وتحليل البيانات؛ تطوير أدوات  لبناء القدرات 
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  برمجة دورات تدريبية سنوية للقارة والمناطق دون اإلقليمية والبلدان الرائدة، وفقا لالحتياجات

 يمية والدول؛التي حددتها المجموعات االقتصادية اإلقل

 .تقديم تقرير سنوي عن الهجرة في أفريقيا إلى لجنة الممثلين الدائمين 

 

 ألمما ووكاالت االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون ومنظمة للهجرة الدولية المنظمة: خامسا. الشركاء

 :المتحدة

 تحليلو البيانات جمع في الواسعة وخبرتها للهجرة الدولية المنظمة تجربة من المرصد سيستفيد -

 القدرات بناءل األفريقي المركز خالل من ذلك في بما فريقيا،أ وفي العالم حول القدرات وبناء البيانات

 ضمي الذي الهادئ، والمحيط والكاريبي أفريقيالمجموعة دول  لهجرةا ومرصد تنزانيا موشي، في

 .الكبرى الصحراء جنوب أفريقية بلدان 8

 الهجرة يلوتحل لبيانات العالمي برلين مركز من لتعزيزوا الدعم على الحصول إلى المرصد سيسعى -

 الهجرة؛ تعريف ملف وتطوير البيانات لجمع توجيهية مبادئ وضع أجل من

 في القتصاديا الميدان في والتنمية التعاون لمنظمة التقنية الخبرة من اإلفريقي المرصد سيستفيد  -

 وتوحيدها؛ تحليلها تم التي الهجرة وإحصاءات بيانات جمع مجال
( دةالمتح األمم في واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة) مثل المتحدة األمم وكاالت مع ستتعاون  -

 .البحث وكذلك وتحليلها البيانات جمع حيث من الهجرة بقضايا المتعلقة

 

 سادسا. التمويل

 :خالل من سوف يتم تمويل المرصد بوصفه أحد أجهزة االتحاد األفريقي .11

 األفريقي االتحاد في األعضاء الدول من والطوعية العادية المساهمات. 
  المرصد بأماكن المتعلقة الميزانية من جزء تمويل في المضيف البلد من مساهمة. 
  نوالدوليي ناإلقليميي الشركاء. 
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 مقرر مشروع

 ،المغربية المملكة في للهجرة األفريقي المرصد عملية في المحرز التقدم بشأن

 EX.CL/1133(XXXIV) الوثيقة

 :إن المجلس التنفيذي

 دول رؤساء قمة أثناء الصادر Assembly/AU/Dec.695 (XXXII) االتحاد مؤتمر مقرر إلى يشير .1

 اكشوطنو في والثالثين الحادية العاديةتم اعتماده أثناء الدورة  الذيو األفريقي، االتحاد وحكومات

 المغربية؛ المملكة في الهجرة اإلفريقي المرصد إنشاء بشأن
 اعتمد الذي الدولي الحكومي المؤتمر استضافة في المركزي لدورها المغربية المملكة بحكومة يشيد .2

 والدور 2018 ديسمبر 11 و 10 يومي والمنظمة والنظامية اآلمنة الهجرة بشأن العالمي الميثاق

 الهجرة؛ أنبش مراكش ميثاق بتنفيذ األفريقي الهجرة مرصد سيضطلع و. المرصد به تقوم الذي الهام
ً  يحيط .3  ريقياألف المرصد تفعيل أجل من المغربية والمملكة المفوضية بذلتها التي بالجهود علما

 .للهجرة
 المغربية المملكة بين المقر اتفاق على مراكش، في 2018 ديسمبر 10 في بالتوقيع، يرحب .4

 للهجرة؛ األفريقي المرصد تفعيل بشأن األفريقي االتحاد ومفوضية
ً  المرصد مقر استضافة عرضها على المغربية المملكة لحكومة امتنانه عن يعرب .5  المقر؛ التفاق وفقا
 دعم منها، أمور جملة في ، للهجرة األفريقي المرصد به يضطلع الذي الهام الدور على يشدد .6

 نم وتقاسمها وتحليلها وتبادلها البيانات جمع خالل من الهجرة، بشأن القائمة القارية  المبادرات

 الهجرة لتحديات بفعالية التصدي أجل
 دالمرص لدعم الالزم والمالي الفني الدعم تقديم إلى التنمية في والشركاء األعضاء الدول يدعو .7

 وبرامجه؛  للهجرة  األفريقي
 المرصد لتفعيل المالية واآلثار والهيكلية األساسي النظام صياغة في اإلسراع المفوضية من يطلب .8

 يناير لولبح األفريقي لالتحاد التشريعية الهيئات قبل من واعتماده فيه للنظر للهجرة األفريقي

 ؛2020
 لعاديةا الدورة خالل للهجرة األفريقي المرصد تفعيل عن كامل تقرير تقديم المفوضية من يطلب .9

 .2020 يناير في عقدها المقرر للمؤتمر

- 
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