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يعد البخث عن فرض الشغلمحفزا رئيسيا للهجرةالداخليةوالخارجية
تقرير األفروبارومتر رقم|285:جوزفين أبياه-نيامكاي (Josephine Appiah-
)Nyamekyeومحمدعبدربي )(Mhammed Abderebbi

الخالصة
على مستوى المساراتالمعقدةللهجرةالدولية،يعدالمغرببلدا استثنائيالكونهيشكل موطنا لنشأة المهاجرين و لعبورهم و
استالمهم .يشكاللمغاربةالذين يعيشون ببلدان المهجرالنسبةالعاشرةعلى المستوىالعالمي،حيثتصلهذه النسبة علىحوالي 10
بالمائةمنسكان المغرب (منظمةالتعاونوالتنميةاالقتصادية .)2018 ،و من عقود من
الزمان،أصبحالمغربأيضامعبرامشهورا لدى المهاجرينالذينيقصدون أوروبا .ففيعام ، 2018سجلت منظمة التعاون
االقتصادي و التنمية  )2018( OECDأكثرمن 57000
مهاجرامنأفريقياجنوبالصحراءوشماإلفريقياالذينوصلواإلىإسبانياعبرالمغرب .كما
أنهفيالسنواتاألخيرة،أصبحتالبالدوجهةللمهاجرينالذينيبحثونعنحياةجديدةبالمغرب،إما ألنهم عاجزين عنالعبورإلىأوروباأوألنهم
ال يرغبونفي ذلك (شبكةمعهدالهجرةالدولية.)2019 ،
بتوجيهمنالملكمحمدالسادس ،وهو أحد القادة المهتمين بقضايا الهجرة على صعيد القارة،اعتمدالمغرب فيعام
"2014االستراتيجيةالوطنيةللهجرةواللجوء".تدعو هذه االستراتيجية
التيتحترمحقوقاإلنسانإلىإدماجالمهاجرينفيالمجتمعمنخالل توفيرالتعليموالرعايةالصحيةو فرص التشغيل لفائدتهم.
(جريدةشماألفريقيا 2017 ،؛غاتيوي2016،؛ موقع رليف.)2018،
فيالواقع،يمنحدستورالبالدللمهاجريننفسالحقوقالتييتمتعبهاالمغاربة،بمافيذلكحقالتصويتفياالنتخاباتالمحلية .ومعذلك،فقد
وردتتقاريرعناعتقاالتضد المهاجرينغيرالشرعيينوإبعادهمفيمحاولةللحدمنعبورهمإلىأروبا (عليمي.)2018،
وفقا للتعاماللمعقدفيالبالدمعقضاياالهجرة ،يظهراالستطالعالوطنياألخيرالذيأجرتهشبكة
األفروبارومترأنمواقفالمغاربةتجاهالمهاجرينهيمزيجمنالترحيبوالحذر.
فبينماترحبأغلبيةالمغاربةباألجانبالذينيخلقونالمقاوالت،إال
أنالقليلمنهمفقطمنيفضلونالسماحلمزيدمنالالجئينوالمهاجرينوغيرهممناألشخاصالمشردينبالدخوإللىالبالد .و يرىنصف
المغاربةأنالمهاجرينيستولونعلىفرص الشغل على حساب المواطنين.
كمايظهراالستطالعأنأكثرمنثلثالمغاربةقدفكروافيالهجرة،و بصفة خاصةإلىأوروباوللبحثعنفرص الشغل.

التعريف بـ"أفروبارومتر"
األفروباروميتر هو شبكة أبحاث أفريقية ،غير حزبية ،تجري مسوحات عامة حول الديمقراطية والحكامة والظروف االقتصادية
والقضايا ذات الصلة بها في البلدان األفريقية .أجريت ست جوالت من المسوحات في  37بلدا في الفترة ما بين عامي  1999و
 ، 2015و قد انتهت استطالعات الجولة السابعة في عام  .2018تجرى مسوحات األفروباروميتر بواسطة مقابالت مباشرة بلغة
يختارها المستجوبون ،الذين يتم اختيارهممن ضمن عينة ممثلة  ،على المستوى الوطني ،للمواطنين البالغين  18سنة وما فوق.

قامفريق األفروباروميترفيالمغرب،بقيادةمؤسسة العالمية للبحثواالستشارات ( )GSCبمقابلة  1200من المواطنين
المغاربةالبالغين ،خالل مايو  .2018وتنتجعينةبهذاالحجمنتائجبنسبة خطأ قدرها  3 -/+نقاط مئوية ومستوى ثقة بحدود 95
بالمائة . .وقد تم اجراء استطالعينقبل هذه الجولة فيالمغربفيعامي  2013و .2015
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النتائج الرئيسية

▪

صرح حواليثلثالمغاربة ( 36بالمائة)أنه يجبأنيسمح "للبعض" أو "الكثير"
منالالجئينوالمهاجرينوغيرهممناألشخاصالمشردينبالعيشفيالمغرب .لكناألغلبيةتريدأنيسمح"للقليل" (30بالمائة) أو
"الأحد منهم" علىاإلطالق (26بالمائة)بالعيش في البالد .
يرىثلثا المغاربة (64بالمائة) أنهأمرجيدأنيخلق المهاجر مقاولة تشغل المواطنين المغاربة.
سيرحبحواليأربعةمنكلعشرةبمهاجريتزوجأحدأقربائهمالمقربين (39بالمائة) أويصبحجارالهم (38بالمائة).
لكنحوالينصفالمغاربة (47بالمائة) "موافقون" أو "موافقونبشدة" علىأنالمهاجرينيستولونعلىفرصالشغلعلى حساب
المواطنين،وبالتاليالينبغيعلىالبالدقبواللمزيد منالمهاجرين .وكذلكيعتقدأربعةمنكل  10مغاربة (43بالمائة)
صرحثالثةمنكل  10مغاربة
أنالمغربلديهاعددكافٍمنالمهاجرين،ويجبأالتسمحللمزيدبدخواللبالد .ومنناحيةأخرىّ ،
(31بالمائة)أنالمهاجرينيشكلونرصيدااقتصاديا للبالد،ولذلكينبغيأنتكونالبالدأكثرترحيبا بهم.
قد فكر أكثرمنثلثالمغاربة(36بالمائة) فيالهجرة،بمافيذلك 13بالمائةممنفكروا فيها "كبيرا".
إنالوجهةاألكثراختيارالدىالمهاجرينالمحتملينهيأوروبا( 68بالمائة) .سيختارون 1بالمائةفقط
االنتقاإللىبلدآخرفيإفريقيا
صرح أكثرمننصفالمهاجرينالمحتملين ( 53بالمائة)أنالسبباألكثرأهميةللتفكير فيالهجرةهوالعثورعلىعمل.

▪
▪

▪
▪
▪

مواقفالمغاربة تجاهالمهاجرين
يهدفالمغربإلىضمانمستوىمعيشيالئقللمهاجرينومنحهمإمكانيةالحصولعلىالخدماتاألساسية خالالالستراتيجيةالوطنية
للهجرةواللجوء .وفيإطاراسهامهالرائدلـ"أجندةاألفريقيةحواللهجرة" التابعة لالتحاداألفريقي،لقد
اعترضالملكمحمدالسادسعلىادعاءاتبأنالمهاجرينيشكلونعائقااقتصادياعلىالبلدانالمضيفة (بريدشماألفريقيا.)2017 ،
ومعذلك،فإنأكثرمننصفالمغاربةيرونأنهيجبالسماح"للقليل"فقط ( 30بالمائة) أو "ال" يسمح ألحد ( 26بالمائة)
منالالجئينوالمهاجرينوغيرهممناألشخاصالمشردينبالعيشفيالدولة (الرسم البياني  .)1صرح حواليالثلثمنهم فقط أنه يجبأنيسمح
"للبعض" ( 23بالمائة) أو "الكثير" ( 13بالمائة) من هذه الفئةبالعيشفيالمغرب.
الرسم البياني  :1هليجبالسماحللمهاجرينوالالجئينبالعيشفيالمغرب؟ | المغرب
| 2018
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السؤااللمطروح :فينظرك،هليجبأننسمحللكثير،للبعض،للقليألوالأليأحدمنالمهاجرينأوالالجئينللعيشبالمغرب؟
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يرىثلثاالمغاربة ( 64بالمائة) أنه أمر "جيد" أو "جيدجدا" أن يخلق المهاجرمقاولةتوظفالمواطنين (الرسم البياني .)2
سيرحبحواليأربعةمنكلعشرةمغاربة بمهاجريتزوجأحدأقربائهمالمقربين (39بالمائة) أويصبحجارالهم (38بالمائة).
لكنيؤيدربعالمغاربة (25بالمائة) فقطالسماحبدخواللمزيدمنالمهاجرينإلىالبالد.
ومعذلك،فيكلحالة،فإناألقلية من المغاربةفقط (ما بين 11بالمائةو 35بالمائة) تصفهذهاألموربأنها "سيئة" أو "سيئةجدا"
،بينماتقوالألغلبية (من 22بالمائةإلى 39بالمائة) أنها "ليستجيدةوالسيئة".
الرسم البياني :2المهاجرونفيالمغرب :جيدأمسيء؟ | المغرب | 2018

22%

31%

11%

64%

27%

37%

23%

39%

100%

80%

مهاجر يخلق مقاولة ويشغل المغاربة

35%

60%

40%

ليست جيدة وليست غير جيدة

39%

مهاجر يتزوج بأحد أقاربك

38%

مهاجر يصبح جارك
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السؤااللمطروح :االنسوفأطرحعليكبعضاألسئلةاحواللمهاجريناألجانبمنبلدانأخرىاللدينيرغبوناواللذينيأتونللعيشأوللعملبالبالد.
منفضلكقلليماهورأيكبالنسبةللعباراتالتالية،جيدةاوغيرجيدة؟( %صرحوا بـ"جيد" أو "جيدجدًا")

رغمأنأغلبيةالمغاربةتؤيدقيامالمهاجرينبخلق المقاوالت التي توظفالمواطنين،فإننصفهمتقريبا (47بالمائة) "يوافقون" أو
"يوافقونبشدة" علىأنالمهاجرينيستولونعلىافرصالشغاللمخصصةللمواطنين،وبالتاليالينبغيللبالدقبواللمزيدمنهم،بينمايعارض
ذلك واحدفقطمنكلخمسةمغاربة (19بالمائة) (الرسم البياني  .)3وكذلكيعتقدأربعةمنكلعشرة (43بالمائة)
أنالمغربلديهاعددكافٍمنالمهاجرينويجبأاليسمحبدخواللمزيدإلىالبالد،فيحين يعارض ذلكواحدمنكألربعة (27بالمائة).
ومنناحيةأخرى،صرحثالثةمنكل  10أشخاص (31بالمائة) أنالمهاجرينيشكلونرصيدااقتصادياللبالد
وبالتاليينبغيأنيكونالمغربأكثرترحيبا بهم،بينماأبدىنفسالنسبةتقريبا (29بالمائة) خالف ذلك .أيضا،صرحتنسباكبيرة (من
30بالمائةإلى 39بالمائة) إما أنهاالتوافقوالتعارضهذهالعباراتأو أنها "التعرف".
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الرسم البياني  :3المهاجرونفيالمغرب|المغرب | 2018
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بالنسبة للمغاربة

السؤااللمطروح:بالنسبةللعباراتالتالية،منفضلكقللي  :هألنتغيرمتفق،متفق،أوأنكلمتسمعبمافيهالكفايةليكونلكرأيحواللعباراتالتالية؟
األشخاصاللذينيأتونللعيشوالعملبالمغرب،يقللونمنفرصالعملبالنسبةللمغاربة .وعلىالدولةأنالتقبلبالمهاجرين.المغربلديهالعديدمنالمهاجرين،ويجبعليهأناليقبلبالمزيدمناألشخاصالمهاجرينللمجيءللعيشفيالمغرب-المهاجرونفرصةاوقوةاقتصاديةبالنسبةللمغربوعليهانيكونأكثراستقبااللهم

إنالرأيبمنعالمهاجرينمن الدخولألنهميسلبونفرص الشغلمن المواطنين هو
أمرشائعبالتساويبينالنساءوالرجالولكنهأكثرانتشارافيالمناطقالحضرية (50بالمائة) من غيرهمفيالمناطقالريفية (43بالمائة)
(الرسم البياني  .)4بالنسبة لسن المستجيبين ومستواهم التعليمي،فإنكبارالسنوالذينلم يحصلوا
علىالتعليمالرسميهمأقلعرضةلالتفاقمعوجهةالنظرهذهومن المحتمألنيقولواإنهم "اليعرفون" .كماهوالمتوقع،فإنه
منالمرجحأنيوافق على هذهالفكرةالمغاربةالعاطلينعنالعملوالذينيبحثونعنالوظائف(58بالمائة).
وأيضا،إناالعتقادبأنالمغربلديهامايكفيمنالمهاجرينوالينبغيالترحيببهمهوأكثرانتشارابينسكانالحضروالمتعلمينوالذينتتراوحأعمار
همبين  36و  55سنة.
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الرسم البياني  :4المهاجرونيستولونعلىفرص الشغل
ويجبعدمالسماحلهمبالدخول|حسبالمجموعاتاالجتماعيةوالديموغرافية | المغرب | 2018
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المهاجرون يقللون من فرص العمل بالنسبة للمغاربة
المغرب لديه العديد من المهاجرين ،ويجب عليه أن ال يقبل بالمزيد منهم للعيش في المغرب

السؤااللمطروح:بالنسبةللعباراتالتالية،منفضلكقللي  :هألنتغيرمتفق،متفق،أوأنكلمتسمعبمافيهالكفايةليكونلكرأيحواللعباراتالتالية؟(%
الذين "وافقوا" أو "وافقوا بشدة")

البحثفيالخارج :مواقفالمغاربةمنالهجرة
وتشيرالتقديراتإلىأنتدفقالتحويالتالماليةإلىالمغربقدبلغ  7,4ملياردوالرفيعام ، 2018أي  6فيالمائةمنالناتجالمحلياإلجماليللبالد
(البنكالدولي .)2017 ،لكنصرح أقلمنواحدمنكألربعةمغاربة أنهميعتمدونعلىالتحويالت "قليال" (13بالمائة) ،أو "إلىحدما"
(7بالمائة) ،أو "كثيرا" (3بالمائة) .وصرححواليواحدمنكلسبعة (15بالمائة) أنهمأوأفرادمن
أسرهمعاشواخارجالبالدلمدةثالثةأشهرعلىاألقلخالاللسنواتالثالثالسابقة.
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عندماسئلواعنمدىتفكيرهمفياالنتقاإللىبلدآخر ،إن حدث ذلك،فإنأكثرمنثلثالمغاربة (36بالمائة) صرحواأنهمفكروا فيه "قليال"
على األقل،بمافيذلك 13بالمائةممن فكروا فيه "كثيرا" .وصرح 7بالمائةممن فكروا في الهجرة
أنهميتخذونخطواتملموسةلهامثاللبحثعنتأشيرة،بينماصرح
18بالمائةأنهمينوونالمغادرةفيغضونالعامأوالعامينالقادمينولكنهملميقوموابعد بأيتحضيراتملموسة .كما صرح ثلثا المغاربة
( 67بالمائة) أنهملميضعواخططامحددةللهجرة (الرسم البياني .)5
الرسم البياني  :5الهجرة|المغرب |2018
عاش خارج المغرب:
ال
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األسئلةالمطروحة:
ي شخص من أسرتك للعيش خارج البالد ألكثر من ثالثة أشهر؟
خالل السّنوات ال ّثالث الماضية ،هل ذهبت أنت أو أ ّ
كم ف ّكرت في االنتقال للعيش في بلد آخر ،ان كنت ف ّكرت بذلك؟
كم خ ّططت أو قمت باالعداد من أجل االنتقال للعيش في بلد آخر؟
(اسأل فقط المستجيبين الذين صرحوا أنهم قد فكروا في الهجرة)

يزدادالميلللتفكيرفيالهجرةمعمستوىالتعليملدىالمستجيبينوينخفضمعالتقدمفيالسن .فمن المحتمل بخمسةأضعاف أن
يفكرالمستجيبونالحاصلون علىالتعليمبعدالثانوي (55بالمائة) والشبابالذينتتراوحأعمارهمبين  35-18سنة (51بالمائة) في
الهجرةأكثر منغيرالمتعلمين (11بالمائة) والذينزادتأعمارهمعلى  56سنة (10بالمائة)(الرسم البياني  .)6إن الرجال (46
بالمائة) وسكانالمدن ( 40بالمائة) همأيضاأكثرعرضةللتفكيرفياالنتقاإللىالخارجأكثرمنالنساء ( 25بالمائة) وسكانالريف
( 27بالمائة) .ومنالمحتمألنيفكرالمغاربةالعاطلونعنالعماللذينيبحثونعنوظائف (52بالمائة)
فيالذهابإلىالخارجأكثرمنأولئكالذينلديهموظائفأوأولئكالذيناليبحثونعنعمل.
ومنالمثيرلالهتمام،أنالمواطنيناألفضلحاالمنالناحيةاالقتصاديةهمأكثرعرضةللتفكيربالهجرةمنالفقراء.1وصرح
قرابةأربعةمنكل  10مستجيبين الذيناليعانونمنالفقرالمدقع ( 38بالمائة) أوفقرغير المدقع
(37بالمائة)أنهميفكرونفيالهجرة،مقارنةبأقلمنثالثةمنكل  10أشخاصفيفئاتالفقرالمعتدلةأوالمرتفعة.

خالاللعامالماضي،كممرةبقيتأنتأوأحدأفرادأسرتك (إنحصلذلك) دون:
1يقيّمأفروبارومتر "الفقرالمدقع" لدىالمستجيبينعلىأساساإلجاباتعلىاألسئلةالتالية:
ّ
مايكفيمنالطعام؟مياهنظيفةكافيةلالستخدامالمنزلي؟أدويةأوعالجطبي؟مايكفيمنالوقود (الغاز /الغاز /حطب) لطهيالطعامالخاصبكم؟دخلنقدي؟
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الرسم البياني  :6المهاجرون المحتملون | حسبالمجموعاتاالجتماعيةوالديموغرافية | المغرب |
2018
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السؤااللمطروح:كمف ّكرتفياالنتقالللعيشفيبلدآخر،انكنتف ّكرتبذلك؟ ( %الذين صرحوا "قليال"" ،إلى ح ّد م" أو "كثيرا")ا

تقريبا يقصدكاللمهاجرينالمحتملين من المغاربةدوالخارجإفريقيا .إنالوجهةاألكثراختيارالدىالمهاجرينالمحتملينهيأوروبا
( 68بالمائة) ،وتليهاأمريكاالشمالية ( 25بالمائة) والشرقاألوسط ( 6بالمائة) (الرسم البياني .)7يفضل  1بالمائة
فقطاالنتقاإللىبلدآخرفيأفريقيا .هذهالنتائجمتوافقةتقريبامع نتائجمنظمةالتعاوناالقتصاديوالتنمية ( )2018التيوجدتأن
90بالمائةمنالمغاربة بالمهجرفيأوروبا،عكس النمطالتقليديللهجرةاألقاليميةالقوية في أفريقيا (المنظمةالدوليةللهجرة2017 ،
؛المنتدىاالقتصاديالعالمي.)2018 ،
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الرسمالبياني  :7الوجهةالمفضلةللمهاجرينالمحتملين|المغرب | 2018
أوروبا

68%

شمال أمريكا

15%

ّ
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6%

100%

80%

60%

40%

2%

أستراليا
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دد)
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بلد آخر في افريقيا
0%

20%

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

البطالة :أهمالمشاكلوالمحركالرئيسيللهجرة
صرح أكثرمننصفالمهاجرينالمحتملين (53بالمائة) فيالمغربأنالسبباألهمللتفكيرفياالنتقاإللىالخارجهوالعثورعلىعمل (الرسم
البياني  .)8ويستشهدحواليواحدمنكلثمانيةبالفقرواألزمة االقتصاديّة (13بالمائة) كدافعرئيسيلهم،ويليهالسعيوراءالتعليم
(10بالمائة) ،والسعيإلىالحصولعلىفرصعمألفضل (7بالمائة) ،واالنخراطفيالسفروالسياحة (6بالمائة) ،والبحث عن
بيئةديمقراطيةأفضل (4بالمائة).
الرسم البياني  :8أسبابالتفكيرفيالهجرة | المغرب | 2018
العثور على موطن شغل
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السؤااللمطروح إلى التحلياللذينصرحواأنهمفكروافيالهجرة :ماهوالسّبباألكثرأهميّةال ّذييجعلكتف ّكرفياالنتقالمنبلدك؟ (ال يشمل التحليل
الذين صرحوا أنهم لم يفكروا في الهجرة)
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تماشيامعمكانتهاالعاليةلدىالمهاجرينالمحتملين ،فقد صرح  66بالمائةمنالمجيبين أن البطالةهيالمشكلةاألكثرأهميةوالتييجب
على الحكومة معالجتها (الرسم البياني  .)9ومعارتفاعمعدالتالبطالةوالعمالةالناقصةبنسبة 10.2بالمائةو
9.8بالمائةعلىالتوالي،لميعجبالعديدمنالمغاربة مشروع خلق  86000فرصةعملفيعام Haut Commissariat ( 2017
 :)2018،au Planفقد صرح واحدفقطمنكل 11( 10بالمائة) أنالحكومةتعمل بشكل "جيدإلى حد ما" أو "جيدجدا"
فيخلقالوظائف ،وهذاانخفاضبـ 9نقاطمئويةعنعام ( 2015الرسم البياني .)10
الرسمالبياني  :9أهم المشاكل العشرة|المغرب|2018
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السؤااللمطروح:برأيك،ماهيأهمالمشاكاللتيتواجهالبالدوعلىالحكومةمعالجتها؟(سُمح للمجيبين ذكر ثالثإجاباتكحدأقصى)
الرسمالبياني :10أداءالحكومةفيخلقفرصالعمل| المغرب | 2018 - 2013
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السؤااللمطروح :كيفتقيّمأداءالحكومةالحاليّةفيالتعاملمعالمسائاللتالية:
هلتتعاملمعهابشكلجيد،أمبشكلسيئ،أمأنكلمتسمعبمافيهالكفايةعنهذهالمواضيعإلبداءرأيك :خلقفرصعمل؟
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الختام
إن
البطالة،وهيالمشكلةاألهمالتييريدالمغاربةأنتعالجهاحكومتهم،تبدوأيضاعامالمهمافيمواقفالمغاربةمنالمهاجرينورغبتهمفيالهجرة
 .بفارق  2إلى ، 1يعتقدالمغاربةأنالمهاجرينيستولون علىوظائفهموبالتاليالينبغيالسماحلهمبدخواللبالد .والبحثعنالعمل -
إلىحدبعيد -هوالدافعاألكثرشيوعاللمغاربةالذينيفكرونفياالنتقاإللىالخارج.
مايقربمنتسعةمنكلعشرةمغاربةغيرراضينعنأداءالحكومةفيخلقفرصالعمل  -وهوتحدّواضح يجب تجاوزه
إذاأرادتالدولةاالحتفاظبمواردهاالبشريةاألكثرتعلمافيحدودهاوترحببالباحثين عن العمل فيالمغرب.

يمكنك القيامبتحليلكالشخصيلبياناتأفروبارومتر  -عنأيسؤال،أليبلدوأي جولةمسح.
األمرسهلومجانيعلى.www.afrobarometer.org/online-data-analysis
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جوزفينأبياه-نياميكاي:منسقةاالتصاالتاإلقليميةلشبكة األفروبارومتر،ومقرهافيمركزغاناللتنميةالديمقراطية.
البريداإللكتروني.jappiah@afrobarometer.org :
محمد عبد ربي:أستاذ علم االجتماع و رئيس مؤسسة GSCللبحوث واالستشارات .البريد اإللكتروني:
.abderebbimhammed@gmail.com
يتم إنتاج أفروبارومتر بالتعاون بين علماء االجتماع في أكثر من  30دولة أفريقية .ويتم التنسيق عبر مركز
التنمية الديمقراطية ( )CDDفي غانا  ،ومعهد العدالة والمصالحة ( )IJRفي جنوب أفريقيا  ،ومعهد دراسات
التنمية ( ) IDSفي جامعة نيروبي في كينيا  ،ومعهد البحوث التجريبية في االقتصاد السياسي ( )IREEPفي
بنين .توفر جامعة والية ميشيغان ( )MSUوجامعة كيب تاون ( )UCTالدعم الفني للشبكة.
قدمت المؤسسات التالية الدعم المالي للجولة السابعة لمسوح أفروبارومتر :الوكالة السويدية للتعاون الدولي
للتنمية ( )SIDAومؤسسة  Mo Ibrahimومؤسسة المجتمع المفتوح ومؤسسة Bill & Melinda Gates
ومؤسسة  Williamو  Flora Hewlettووزارة الخارجية األمريكية .الوكالة األمريكية للتنمية الدولية من
خالل معهد الواليات المتحدة للسالم  ،والوقف الوطني للديمقراطية  ،ومنظمة ترانسبرونسي الدولية.
تساعدالتبرعات مشروعأفروبارومتر على إعطاء صوت للمواطنين األفارقة .يرجى منكم ارسالمساهمتكم (على
 )www.afrobarometer.orgأو االتصال بـ "فيلكس بيغا" -Felix Biga-
( )fbiga@afrobarometer.orلمناقشة التمويل المؤسسي.
لمزيد من المعلومات  ،يرجى زيارة .www.afrobarometer.org
@Afrobarometer

/Afrobarometer
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