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 2019 مارس 15 |285:تقرير رقم

 لهجرةالداخليةوالخارجيةمحفزا رئيسيا ليعد البخث عن فرض الشغل

-Josephine Appiah) نيامكاي-أبياه جوزفين|285فروبارومتر رقم:األتقرير 

Nyamekye)ومحمدعبدربي (Mhammed Abderebbi)  

 

 الخالصة

يشكل موطنا لنشأة المهاجرين و لعبورهم و كونهلبلدا استثنائياالمغربعديالمعقدةللهجرةالدولية،على مستوى المسارات

 10 حواليعلىهذه النسبة تصل،حيثيالعالمةعلى المستوىالعاشرالنسبةالمهجر الذين يعيشون ببلدانةربالمغيشكال. استالمهم

و من عقود من  . (2018 منظمةالتعاونوالتنميةاالقتصادية،) المغرب سكانمنبالمائة

ت منظمة التعاون سجل، 2018 فيعامف. أوروباقصدون يلمهاجرينالذيندى المعبرامشهورا المغربأيضا  أصبحالزمان،

 57000 أكثرمنOECD (2018 )االقتصادي و التنمية 

كما . فريقياالذينوصلواإلىإسبانياعبرالمغربإلوشمامنأفريقياجنوبالصحراءمهاجرا

ألنهم العبورإلىأوروباأونععاجزين إما ألنهم ،المغربجديدةبحياةفيالسنواتاألخيرة،أصبحتالبالدوجهةللمهاجرينالذينيبحثونعنأنه

 (.2019 شبكةمعهدالهجرةالدولية،) في ذلكال يرغبون

 فيعاممغرب ال،اعتمدالقارة على صعيدأحد القادة المهتمين بقضايا الهجرة وهو  بتوجيهمنالملكمحمدالسادس،

 ستراتيجيةاالهذه  تدعو."وطنيةللهجرةواللجوءالستراتيجية"اال2014

. فرص التشغيل لفائدتهم التعليموالرعايةالصحيةوتوفير إلىإدماجالمهاجرينفيالمجتمعمنخاللاإلنسانحترمحقوقتالتي

(. 2018،رليفموقع  ؛2016،غاتيوي؛ 2017 شماألفريقيا،جريدة)

فقد ومعذلك،. فيالواقع،يمنحدستورالبالدللمهاجريننفسالحقوقالتييتمتعبهاالمغاربة،بمافيذلكحقالتصويتفياالنتخاباتالمحلية

 (.2018،عليمي) روباأفيمحاولةللحدمنعبورهمإلىهموإبعادشرعيينلمهاجرينغيرالضد اتقاريرعناعتقاالتوردت

شبكة الوطنياألخيرالذيأجرتهطالعاالستظهري  ، بالدمعقضاياالهجرةالتعاماللمعقدفيوفقا لل

. ةتجاهالمهاجرينهيمزيجمنالترحيبوالحذررباأنمواقفالمغفروبارومتراأل

ال ،إالمقاوالتونخلقيبينماترحبأغلبيةالمغاربةباألجانبالذينف

 نصفرىي. و البالدالسماحلمزيدمنالالجئينوالمهاجرينوغيرهممناألشخاصالمشردينبالدخوإللىونفضلمنيطفقمنهملالقلينأ

. ينعلى حساب المواطنيستولونعلىفرص الشغل نالمهاجرينالمغاربةأ

 .فرص الشغللبحثعنلوإلىأوروبابصفة خاصة أنأكثرمنثلثالمغاربةقدفكروافيالهجرة،وستطالعاالظهريكما

 التعريف بـ"أفروبارومتر" 

تجري مسوحات عامة حول الديمقراطية والحكامة والظروف االقتصادية  ، غير حزبية،شبكة أبحاث أفريقية  هوفروباروميتر األ

و  1999بين عامي ما بلدا في الفترة  37في البلدان األفريقية. أجريت ست جوالت من المسوحات في بها  والقضايا ذات الصلة 

مباشرة بلغة مقابالت بواسطة ر األفروباروميت ى مسوحات. تجر2018لجولة السابعة في عام اانتهت استطالعات قد  ، و 2015

 سنة وما فوق. 18للمواطنين البالغين  ،وطني، على المستوى العينة ممثلة  ضمن منهمتم اختياروبون، الذين يالمستجيختارها 

المواطنين  من 1200 بمقابلة( GSC) للبحثواالستشاراتالعالمية   مؤسسةفيالمغرب،بقيادةفروباروميتراأل قامفريق

 95نقاط مئوية ومستوى ثقة بحدود  3 -بنسبة خطأ قدرها +/هذاالحجمنتائجبوتنتجعينة. 2018 مايو، خالل ينبالغالالمغاربة

 .2015 و 2013 فيعاميالمغربفياجراء استطالعينقبل هذه الجولة تم وقد .  بالمائة.
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 النتائج الرئيسية 

" كثيرال" أو" بعضلل" يجبأنيسمحه نأ(بالمائة 36) المغاربةحواليثلثصرح  ▪

 أو( بالمائة30" )قليللل"أنيسمحلكناألغلبيةتريد. منالالجئينوالمهاجرينوغيرهممناألشخاصالمشردينبالعيشفيالمغرب

 .في البالد بالعيش (بالمائة26) علىاإلطالق" أحد منهمال"

. المغاربة المواطنينتشغل مقاولة  لمهاجرا خلقأنهأمرجيدأني( بالمائة64) المغاربة يرىثلثا ▪

الهم( بالمائة39) المقربينمسيرحبحواليأربعةمنكلعشرةبمهاجريتزوجأحدأقربائه  (.بالمائة38) أويصبحجار 

على حساب علىفرصالشغلعلىأنالمهاجرينيستولون" موافقونبشدة" أو" موافقون( "بالمائة47) المغاربةنصفحواليلكن ▪

( بالمائة43) مغاربة 10 يعتقدأربعةمنكلكذلكو. مهاجرينلمزيد منال،وبالتاليالينبغيعلىالبالدقبوالالمواطنين

مغاربة  10 ثالثةمنكلصّرحمنناحيةأخرى،و. أنالمغربلديهاعددكافٍمنالمهاجرين،ويجبأالتسمحللمزيدبدخواللبالد

 .بهم ،ولذلكينبغيأنتكونالبالدأكثرترحيباللبالد نالمهاجرينيشكلونرصيدااقتصادياأ(بالمائة31)

 ."اكبير" وا فيهافكرممنبالمائة13 الهجرة،بمافيذلكفي( بالمائة36)المغاربةأكثرمنثلثقد فكر  ▪

فقط بالمائة1سيختارون (. بالمائة 68)إنالوجهةاألكثراختيارالدىالمهاجرينالمحتملينهيأوروبا ▪

 االنتقاإللىبلدآخرفيإفريقيا

 .فيالهجرةهوالعثورعلىعملأنالسبباألكثرأهميةللتفكير (بالمائة 53) المهاجرينالمحتملينأكثرمننصفصرح  ▪

  تجاهالمهاجرينالمغاربة مواقف

 ستراتيجيةالوطنيةخالالال لىالخدماتاألساسيةعصولحاليهدفالمغربإلىضمانمستوىمعيشيالئقللمهاجرينومنحهمإمكانية

لقد ،التحاداألفريقيالتابعة ل "حواللهجرةاألفريقيةأجندةـ"الرائدلاسهامهوفيإطار. لهجرةواللجوءل

 (.2017 بريدشماألفريقيا،) اعترضالملكمحمدالسادسعلىادعاءاتبأنالمهاجرينيشكلونعائقا اقتصاديا علىالبلدانالمضيفة

( بالمائة 26) يسمح ألحد "ال" أو( بالمائة 30) فقط"قليللل"ونأنهيجبالسماحريومعذلك،فإنأكثرمننصفالمغاربة

 يجبأنيسمحأنه  فقطمنهم حواليالثلثصرح  (.1 رسم البيانيال) الدولةمنالالجئينوالمهاجرينوغيرهممناألشخاصالمشردينبالعيشفي

 .بالعيشفيالمغربذه الفئةهمن ( بالمائة 13" )كثيرال" أو( بالمائة 23" )بعضلل"

 المغرب|  هليجبالسماحللمهاجرينوالالجئينبالعيشفيالمغرب؟: 1 رسم البيانيال

 |2018 

 

 ؟فينظرك،هليجبأننسمحللكثير،للبعض،للقليألوالأليأحدمنالمهاجرينأوالالجئينللعيشبالمغرب: السؤااللمطروح
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(. 2 رسم البيانيال) وظفالمواطنينمقاولةتلمهاجرأن يخلق ا" جيدجد ا" أو" جيد" أمر أنه( بالمائة 64) يرىثلثاالمغاربة

الهم( بالمائة39) المقربينمبمهاجريتزوجأحدأقربائهمغاربة سيرحبحواليأربعةمنكلعشرة (. بالمائة38) أويصبحجار 

 .لمزيدمنالمهاجرينإلىالبالددخوالبفقطالسماح( بالمائة25) المغاربةربعيؤيدلكن

" جداسيئة" أو" سيئة" بأنهاموراألتصفهذه( بالمائة35 وبالمائة11 بينما ) فقطمن المغاربة قليةاألومعذلك،فيكلحالة،فإن

 ."ليستجيدةوالسيئة" أنها( بالمائة39 إلىبالمائة22 من) ألغلبية،بينماتقوال

 2018|  المغرب|  جيدأمسيء؟: المهاجرونفيالمغرب: 2رسم البيانيال

 

. االنسوفأطرحعليكبعضاألسئلةاحواللمهاجريناألجانبمنبلدانأخرىاللدينيرغبوناواللذينيأتونللعيشأوللعملبالبالد:  السؤااللمطروح
 ("جيدجًدا" أو" جيد")% صرحوا بـ؟منفضلكقلليماهورأيكبالنسبةللعباراتالتالية،جيدةاوغيرجيدة

 

 أو" يوافقون( "بالمائة47) مواطنين،فإننصفهمتقريباالتوظفخلق المقاوالت التي رغمأنأغلبيةالمغاربةتؤيدقيامالمهاجرينب

رض اعي،بينماممنهدقبواللمزيدباللل،وبالتاليالينبغيمواطنينمخصصةلللفرصالشغالاعلىأنالمهاجرينيستولونعلى" يوافقونبشدة"

( بالمائة43) يعتقدأربعةمنكلعشرةكذلكو(. 3 رسم البيانيال( )بالمائة19)مغاربة واحدفقطمنكلخمسةذلك 

. (بالمائة27) منكألربعةواحديعارض ذلك سمحبدخواللمزيدإلىالبالد،فيحينيأنالمغربلديهاعددكافٍمنالمهاجرينويجبأال

للبالد نالمهاجرينيشكلونرصيدااقتصادياأ( بالمائة31) أشخاص 10 ثالثةمنكلصرحمنناحيةأخرى،و

 من) نسب اكبيرةصرحت،أيضا. خالف ذلك (بالمائة29) نفسالنسبةتقريباأبدى،بينمابهم أكثرترحيبامغربالينبغيأنيكونبالتاليو

 ".عرفتال" أنها هذهالعباراتأوعارضتأنهاالتوافقوالإما ( بالمائة39 إلىبالمائة30
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 2018|  المغرب|مهاجرونفيالمغرب: ال3 رسم البيانيال

 
 هألنتغيرمتفق،متفق،أوأنكلمتسمعبمافيهالكفايةليكونلكرأيحواللعباراتالتالية؟:  بالنسبةللعباراتالتالية،منفضلكقللي:السؤااللمطروح

 .وعلىالدولةأنالتقبلبالمهاجرين. األشخاصاللذينيأتونللعيشوالعملبالمغرب،يقللونمنفرصالعملبالنسبةللمغاربة-
 لمزيدمناألشخاصالمهاجرينللمجيءللعيشفيالمغربالمغربلديهالعديدمنالمهاجرين،ويجبعليهأناليقبلبا-
 المهاجرونفرصةاوقوةاقتصاديةبالنسبةللمغربوعليهانيكونأكثراستقبااللهم-

 

من المواطنين هو فرص الشغلألنهميسلبونمن الدخولنيمنعالمهاجرإنالرأيب

( بالمائة43) فيالمناطقالريفيةمهغير من( بالمائة50) أمرشائعبالتساويبينالنساءوالرجالولكنهأكثرانتشارافيالمناطقالحضرية

م يحصلوا ل،فإنكبارالسنوالذينومستواهم التعليمي المستجيبيننسبة لسن بال(. 4 رسم البيانيال)

فإنه ،متوقعالكماهو". اليعرفون" نيقولواإنهممحتمألالمن رسميهمأقلعرضةلالتفاقمعوجهةالنظرهذهوالتعليمعلىال

 (.بالمائة58)الذينيبحثونعنالوظائفونعنالعمليالعاطلالمغاربةهذهالفكرةيوافق على أنالمرجحمن

هوأكثرانتشارا بينسكانالحضروالمتعلمينوالذينتتراوحأعمارم،إناالعتقادبأنالمغربلديهامايكفيمنالمهاجرينوالينبغيالترحيببهأيضاو

 .سنة 55 و 36 نهمبي
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فرص الشغل المهاجرونيستولونعلى: 4 رسم البيانيال

 2018|  المغرب|  االجتماعيةوالديموغرافيةاتالمجموعحسب|ويجبعدمالسماحلهمبالدخول

 
)% هألنتغيرمتفق،متفق،أوأنكلمتسمعبمافيهالكفايةليكونلكرأيحواللعباراتالتالية؟:  بالنسبةللعباراتالتالية،منفضلكقللي:السؤااللمطروح

 الذين "وافقوا" أو "وافقوا بشدة"(

 

 مواقفالمغاربةمنالهجرة: البحثفيالخارج

 دماليللبالفيالمائةمنالناتجالمحلياإلج 6 ،أي 2018 ملياردوالرفيعام 7,4 وتشيرالتقديراتإلىأنتدفقالتحويالتالماليةإلىالمغربقدبلغ

" إلىحدما" ،أو( بالمائة13" )قليال  " نهميعتمدونعلىالتحويالتغاربة أأقلمنواحدمنكألربعةمصرح لكن(. 2017 البنكالدولي،)

من نهمأوأفرادأ( بالمائة15) حواليواحدمنكلسبعةصرحو. بالمائة(3" )اكثير" ،أو( بالمائة7)

 .خارجالبالدلمدةثالثةأشهرعلىاألقلخالاللسنواتالثالثالسابقةاشواعأسرهم
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بالمغرب لديه العديد من المهاجرين، ويجب عليه أن ال يقبل بالمزيد منهم للعيش في المغر
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 "قليال" فكروا فيهنهمصرحواأ( بالمائة36) المغاربة،فإنأكثرمنثلث، إن حدث ذلكفياالنتقاإللىبلدآخرهمريفكتعندماسئلواعنمدى

 لهجرةممن فكروا في ابالمائة7 وصرح". اكثير" بالمائةممن فكروا فيه13 ،بمافيذلكعلى األقل

صرح مثاللبحثعنتأشيرة،بينماهالنهميتخذونخطواتملموسةأ

 المغاربة ثلثاكما صرح . بأيتحضيراتملموسةعد  ب  أنهمينوونالمغادرةفيغضونالعامأوالعامينالقادمينولكنهملميقوموابالمائة18

 (.5 رسم البيانيال)للهجرة أنهملميضعواخطط امحددة( بالمائة 67)

  2018|المغرب |الهجرة: 5رسم البياني ال

 
 : ةالمطروحةلاألسئ

 خالل الّسنوات الّثالث الماضية، هل ذهبت أنت أو أّي شخص من أسرتك للعيش خارج البالد ألكثر من ثالثة أشهر؟
 كم فّكرت في االنتقال للعيش في بلد آخر، ان كنت فّكرت بذلك؟

 بلد آخر؟كم خّططت أو قمت باالعداد من أجل االنتقال للعيش في 
 الهجرة( ي)اسأل فقط المستجيبين الذين صرحوا أنهم قد فكروا ف

 

أن  خمسةأضعافمن المحتمل بف. فيالهجرةمعمستوىالتعليملدىالمستجيبينوينخفضمعالتقدمفيالسنتفكيردالميلللدايز

في  (بالمائة51) سنة 35-18 والشبابالذينتتراوحأعمارهمبين( بالمائة55) التعليمبعدالثانويالحاصلون علىالمستجيبونيفكر

 46) الرجالإن (. 6رسم البياني ال)(بالمائة10) سنة 56 علىأعمارهمزادتوالذين( بالمائة11) منغيرالمتعلمينأكثر الهجرة

 وسكانالريف( لمائةبا 25) فياالنتقاإللىالخارجأكثرمنالنساءتفكيرهمأيضاأكثرعرضةلل( بالمائة 40) وسكانالمدن( بالمائة

( بالمائة52) نيفكرالمغاربةالعاطلونعنالعماللذينيبحثونعنوظائفحتمألمنالمو(. بالمائة 27)

 .فيالذهابإلىالخارجأكثرمنأولئكالذينلديهموظائفأوأولئكالذيناليبحثونعنعمل

وصرح .1ومنالمثيرلالهتمام،أنالمواطنيناألفضلحاال منالناحيةاالقتصاديةهمأكثرعرضةللتفكيربالهجرةمنالفقراء

 مدقعغير الأوفقر( بالمائة 38) مدقعالفقرالالذيناليعانونمنستجيبين م 10 كلأربعةمنةباقر

 .عتدلةأوالمرتفعةأشخاصفيفئاتالفقرالم 10 نهميفكرونفيالهجرة،مقارنةبأقلمنثالثةمنكلأ(بالمائة37)

                                                
: دون( إنحصلذلك) خالاللعامالماضي،كممّرةبقيتأنتأوأحدأفرادأسرتك: علىاألسئلةالتاليةاتلدىالمستجيبينعلىأساساإلجاب" الفقرالمدقع" أفروبارومتريقي ّم1

 ؟لطهيالطعامالخاصبكم؟دخلنقدي( حطب /الغاز /الغاز) مايكفيمنالطعام؟مياهنظيفةكافيةلالستخدامالمنزلي؟أدويةأوعالجطبي؟مايكفيمنالوقود
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حاليّا يقوم بالتّحضيرات لالنتقال 

…قم بعد خالل الّسنة أو الّسنتين القادمتين و لكن لم ي

حاليّا ال يقوم باعداد أّي خطط أو تحضيرات محّددة 

:التحضيرات لدى المهاجرين المحتملين

كثيرا

إلى حد ما

قليال

ال على االطالق 

:التفكير في الهجرة

نعم

ال

:عاش خارج المغرب



 

Copyright ©Afrobarometer 2019  7 

 

|  المغرب|  االجتماعيةوالديموغرافيةاتالمجموعحسب| : المهاجرون المحتملون 6رسم البياني ال

2018 

 

 ا" أو "كثيرا"(لى حّد م)% الذين صرحوا "قليال"، "إ انكنتفّكرتبذلك؟،كمفّكرتفياالنتقالللعيشفيبلدآخر:السؤااللمطروح

 

 هيأوروباإنالوجهةاألكثراختيارالدىالمهاجرينالمحتملين. خارجإفريقيادوالالمغاربةمن  المحتملينهاجرينلمكاليقصد تقريبا

بالمائة  1 يفضل(.7 رسم البيانيال( )بالمائة 6) والشرقاألوسط( بالمائة 25) تليهاأمريكاالشماليةو،( بالمائة 68)

 التيوجدتأن( 2018) منظمةالتعاوناالقتصاديوالتنميةنتائج هذهالنتائجمتوافقةتقريبا مع. االنتقاإللىبلدآخرفيأفريقيافقط

 2017 المنظمةالدوليةللهجرة،) في أفريقيا النمطالتقليديللهجرةاألقاليميةالقويةعكس فيأوروبا،بالمهجر اربةمنالمغبالمائة90

 (.2018 ،يالعالم؛المنتدىاالقتصادي
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11%

28%

49%

55%
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الفقر المدقع مرتفع

الفقر المدقع معتدل 
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التدائي

ثانوي

ما بعد الثانوي

سنة وما فوق56

سنة36-55

سنة18-35
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 2018|  المغرب|مفضلةللمهاجرينالمحتملينالوجهةال: 7 الرسمالبياني

 
 )ال يشمل التحليل الذين صرحوا أنهم لم يفكروا في الهجرة( انكنتستنتقاللىبلدآخرأينسيكونمنالمحتمألنتذهب؟:السؤااللمطروح

 

 كلوالمحركالرئيسيللهجرةامشالأهم  : البطالة

رسم ال) فياالنتقاإللىالخارجهوالعثورعلىعملتفكيرللفيالمغربأنالسبباألهم( بالمائة53) المهاجرينالمحتملينأكثرمننصفصرح 

 يليهالسعيوراءالتعليموكدافعرئيسيلهم،( بالمائة13) زمة االقتصاديّةاألويستشهدحواليواحدمنكلثمانيةبالفقرو(. 8 البياني

بحث عن ،وال( بالمائة6) حة،واالنخراطفيالسفروالسيا( بالمائة7) ،والسعيإلىالحصولعلىفرصعمألفضل( بالمائة10)

 (.بالمائة4) بيئةديمقراطيةأفضل

 2018|  المغرب|  فيالهجرةتفكيرالأسباب: 8 رسم البيانيال

 
)ال يشمل التحليل  ماهوالّسبباألكثرأهميّةالّذييجعلكتفّكرفياالنتقالمنبلدك؟: التحلياللذينصرحواأنهمفكروافيالهجرةإلى  السؤااللمطروح

 الذين صرحوا أنهم لم يفكروا في الهجرة(

1%
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أفاق األعمال أفضل 
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جب التييوالبطالةهيالمشكلةاألكثرأهميةأن  منالمجيبينبالمائة 66فقد صرح  المهاجرينالمحتملين،لدىتهاالعاليةمكانتماشيامع

 وبالمائة10.2 معارتفاعمعدالتالبطالةوالعمالةالناقصةبنسبةو(. 9 نيرسم البياال) هاتعالجم الحكومةعلى 

 Haut Commissariat) 2017 فرصةعملفيعام 86000 مشروع خلقلميعجبالعديدمنالمغاربة علىالتوالي،بالمائة9.8

au Plan،2018 :) جيدجدا" أو" إلى حد ماجيد"بشكل  لمعتالحكومةأن( بالمائة11) 10 واحدفقطمنكلفقد صرح "

 (.10 رسم البيانيال) 2015 نقاطمئويةعنعام 9بـانخفاضوهذا فيخلقالوظائف،

  2018|المغرب|أهم  المشاكل العشرة: 9 الرسمالبياني

 
 (ثالثإجاباتكحدأقصىسُمح للمجيبين ذكر )ا؟برأيك،ماهيأهمالمشاكاللتيتواجهالبالدوعلىالحكومةمعالجته:السؤااللمطروح

 2018 - 2013|  المغرب| أداءالحكومةفيخلقفرصالعمل: 10الرسمالبياني

 
: كيفتقيّمأداءالحكومةالحاليّةفيالتعاملمعالمسائاللتالية: السؤااللمطروح

 خلقفرصعمل؟: هلتتعاملمعهابشكلجيد،أمبشكلسيئ،أمأنكلمتسمعبمافيهالكفايةعنهذهالمواضيعإلبداءرأيك
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 ختامال

إن 

قفالمغاربةمنالمهاجرينورغبتهمفيالهجرةاالبطالة،وهيالمشكلةاألهمالتييريدالمغاربةأنتعالجهاحكومتهم،تبدوأيضا عامال مهما فيمو

 - والبحثعنالعمل. وظائفهموبالتاليالينبغيالسماحلهمبدخواللبالدستولون على،يعتقدالمغاربةأنالمهاجريني 1 إلى 2 بفارق. 

. وع اللمغاربةالذينيفكرونفياالنتقاإللىالخارجهوالدافعاألكثرشي- إلىحدبعيد

يجب تجاوزه  واضحوهوتحدّ  - مايقربمنتسعةمنكلعشرةمغاربةغيرراضينعنأداءالحكومةفيخلقفرصالعمل

 .فيالمغربباحثين عن العمل وترحببالحدودهاإذاأرادتالدولةاالحتفاظبمواردهاالبشريةاألكثرتعلما في

 

 

 

. جولةمسحأي أيسؤال،أليبلدونع - أفروبارومترلبياناتيصخشمبتحليلكالياقيمكنك ال  
 .analysis-data-www.afrobarometer.org/onlineاألمرسهلومجانيعلى

http://www.afrobarometer.org/online-data-analysis
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. ،ومقرهافيمركزغاناللتنميةالديمقراطيةفروبارومتراأللشبكة منسقةاالتصاالتاإلقليمية:نياميكاي-جوزفينأبياه
 .jappiah@afrobarometer.org: البريداإللكتروني

. البريد اإللكتروني: واالستشاراتللبحوث GSC مؤسسة رئيس أستاذ علم االجتماع و:بيرمحمد عبد 
abderebbimhammed@gmail.com. 

مركز عبر التنسيق يتم ودولة أفريقية.  30أكثر من  فيعلماء االجتماع بين بالتعاون  أفروبارومتريتم إنتاج 
( في جنوب أفريقيا ، ومعهد دراسات IJRفي غانا ، ومعهد العدالة والمصالحة ) (CDD)التنمية الديمقراطية 

 ( فيIREEP( في جامعة نيروبي في كينيا ، ومعهد البحوث التجريبية في االقتصاد السياسي )IDSالتنمية )
 ( الدعم الفني للشبكة.UCT( وجامعة كيب تاون )MSUبنين. توفر جامعة والية ميشيغان )

الوكالة السويدية للتعاون الدولي  :أفروبارومترالسابعة لمسوح  لجولةلالدعم المالي المؤسسات التالية  قدمت
 Bill & Melinda Gatesومؤسسة المجتمع المفتوح ومؤسسة  Mo Ibrahim( ومؤسسة SIDAللتنمية )

ووزارة الخارجية األمريكية. الوكالة األمريكية للتنمية الدولية من  Flora Hewlettو  Williamومؤسسة 
 الدولية.ترانسبرونسي خالل معهد الواليات المتحدة للسالم ، والوقف الوطني للديمقراطية ، ومنظمة 

)على  تكممساهممنكم ارسالعلى إعطاء صوت للمواطنين األفارقة. يرجى  أفروبارومترالتبرعات مشروعتساعد
www.afrobarometer.org فيلكس بيغا"( أو االتصال بـ" -Felix Biga- 

(fbiga@afrobarometer.or.لمناقشة التمويل المؤسسي ) 
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