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اهلجرة والزراعة والتنمية الريفية
تع ّد الهجرة واق ًعا عالميًا على اتساع
مستم ّر يتيح للماليين البحث عن فرص
جديدة .لكنه واقع حافل بالتحديات
أيضً ا بالنسبة إلى المهاجرين
والمجتمعات في المناطق الوافدين
منها وإليها على حد سواء .و يُجري
تحليل لتدفقات الهجرة −
ً
هذا التقرير
الداخلية والدولية  −وكيفية ارتباطها
بعمليات التنمية االقتصادية والتغير
الديمغرافي والضغط على الموارد
الطبيعية .وينصب محور التركيز حول
الهجرة في الريف وأشكالها المتعددة
والدور الهام الذي تؤديه في البلدان
النامية والمتقدمة على حد سواء.
ويبحث التقرير في دوافع الهجرة
الريفية وتأثيراتها ويسلط الضوء على
كيفية اعتماد األولويات السياساتية
ذات الصلة على السياقات القطرية
المتغيّرة باستمرار .وسوف تختلف
هذه األولويات بالنسبة إلى البلدان
التي تعاني من أزمات ممتدة والبلدان
التي تشكل فيها عمالة الشباب تحد يًا
والبلدان التي تمر في مرحلة انتقالية
اقتصادية وديمغرافية والبلدان
المتقدمة التي هي بحاجة إلى العمال
المهاجرين ،ليس أقلّه لمساندة الزراعة
واالقتصادات الريفية.

اهلجرة جزء من تطور اجملتمعات

قد شهد القرن املايض تغريات هائلة يف
تدفقات الهجرة الدولية ،والتي حدثت
جنباً إىل جنب مع أحد أكرب التحوالت
يف املجتمع البرشي أال وهو االنتقال
من مجتمعات ريفية يف الغالب إىل
مجتمعات حرضية أكرث فأكرث ،حيث
لعبت الهجرة الداخلية ،خاصة من
املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية،
دورا ً رئيسياً .وعىل الصعيد العاملي،
تشكل الهجرة الداخلية ظاهرة أكرب
بكثري من الهجرة الدولية ،وعنرصا ً

أساسياً يف عملية التنمية االقتصادية.
واستناد ا ً إلى بيانات عام  ،2015انتقل
عدد أكبر من المهاجرين الدوليين بين
البلدان النامية ( 38في المائة من إجمالي
عدد المهاجرين الدوليين) مقارنة بعدد
المهاجرين الذين انتقلوا من بلدان نامية
إلى بلدان متقدمة ( 35في المائة).
اهلجرة الريفية هي حمور
التحول االقتصادي

تشري التدفقات الكربى للهجرة الداخلية
املعروضة يف هذا التقرير إىل أن إعادة
تخصيص موارد العمل يف العديد من البلدان

قنوات اآلثار النامجة عن اهلجرة
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املصــدر :منظمة األغذية والزراعة.
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يؤدي املهاجرون دور ًا حاسم ًا يف دعم
الزراعة واملناطق الريفية يف البلدان
املقصد املتقدمة

ميكن أن يساهم املهاجرون الدوليون يف
تنمية املناطق الريفية عن طريق س ّد
نقص اليد العاملة يف قطاع الزراعة،
بالنسبة إىل العديد من البلدان
املتقدمة التي تعاين من نقص يف
السكان يف املناطق الريفية فيها .ففي
أمريكا الشاملية وأوروبا عىل سبيل
املثال ،تشكل اليد العاملة األجنبية
العمود الفقري لإلنتاج الزراعي.
ومع ذلك ،فإن حامية حقوق العامل
وظروف العمل بالنسبة إىل املهاجرين
غالباً ما تكون سيئة .ويف العديد من
املناطق الريفية ،غالباً ما يعمل العامل
الزراعيون بشكل غري رسمي ويكسبون
أقل من األجور القانونية
أجو ًرا ّ
ويخضعون لالستغالل .وميكن لتوفري
ظروف عمل الئقة للعاملني الزراعيني
املهاجرين أن يضمن أن تكون تجربة
كل من
الهجرة إيجابية بالنسبة إىل ّ
املهاجرين والبلدان املضيفة لهم.
يتمثل التحدي الذي يواجه صانعي
السياسات يف تعظيم فوائد اهلجرة
الريفية مع تقليل آثارها السلبية إىل
حد ممكن
أدىن ّ

يجب أن تكون الهجرة ،قدر اإلمكان،
قرارا ً طوعياً يتخذه املهاجرون استنادا ً إىل
خيارات حقيقية ومستنرية .ويف ما يتعلق
بالهجرة الريفية ،ينطوي ذلك عىل خلق
فرص معيشة جذابة يف املناطق الريفية.

11تشكل الهجرة ،رغم التحديات التي قد تنطوي عليها ،جز ًءا مالز ًما للتنمية االقتصادية
واالجتماعية والبشرية ووسيلة للحد من عدم المساواة ضمن البلد الواحد وبين البلدان على حد
سواء.
22وستكون جميع البلدان ،في مرحلة ما من مراحل تنميتها ،مصد ًرا للهجرة الدولية أو مم ًرا لها
أو مقصدها النهائي  -والثالثة م ًعا في بعض الحاالت.
33والهجرة الدولية هي على المستوى العالمي ظاهرة أصغر بكثير من الهجرة الداخلية حيث أ ّن
أكثر من مليار نسمة يعيشون في بلدان نامية قد انتقلوا داخليًا في البلدان النامية.
44وتتشاطر تدفقات الهجرة الدولية والداخلية بعض الدوافع وتشكل نظا ًما متكامالً؛ ففي البلدان
المتدنية الدخل مثالً ،يكون المهاجرون الداخليون عرضة بمقدار خمسة أضعاف أكثر للهجرة
الدولية مقارنة باألفراد الذين لم ينتقلوا إلى أماكن أخرى.
55وفي المناطق النامية التي ترتفع فيها معدالت التوسع الحضري ،تستحوذ الهجرة الريفية
يقل عن  50في المائة من مجمل الحركات الداخلية .وفي أفريقيا
بجميع أشكالها على ما ال ّ
جنوب الصحراء الكبرى ،تفوق هذه الحصة نسبة  75في المائة.
66ويمكن للهجرة إلى خارج المناطق الريفية أن تشكل وسيلة لتنويع الدخل وآلية للتكيف أيضً ا
مع عوامل الضغط البيئية البطيئة النشأة ،على غرار الندرة الحادة في المياه .ولكن غالبًا ما يكون
هذا الخيار غير متاح للفئات األش ّد فق ًرا التي تعاني أكبر القيود التي تعيق حركتها.
77وتستضيف المناطق الريفية أعدا ًدا كبيرة من السكان النازحين خالل األزمات الممتدة ،مما يؤدي
إلى تحديات إضافية وتأثيرات سلبية محتملة .وباإلمكان التخفيف من وطأة هذا العبء من خالل
اعتماد سياسات التنمية الريفية التي تركز على االندماج االقتصادي واالجتماعي للمهاجرين م ّما
يفضي إلى نتائج تعود بالفائدة على النازحين والمناطق المضيفة لهم على حد سواء.
88وقد يساعد المهاجرون في العديد من البلدان المتقدمة على التعويض عن النقص في اليد
العاملة في األنشطة الزراعية العالية القيمة التي من الصعب استخدام اآلالت فيها ،ولكن إدماج
هؤالء المهاجرين قد يطرح تحديات لهم وللبلدان المضيفة لهم على السواء .ومن شأن تطبيق
خطط وبرامج تنظيمية وتنفيذها لحماية حقوق العمل الخاصة بهم أن يساعد في تحسين
ظروف عملهم.
99ويتسم اتساق السياسات الخاصة بالهجرة والزراعة وسياسات التنمية الريفية بأهمية حاسمة
لضمان الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية .ويجدر بالسياسات أال تسعى إلى الحد من تدفقات
الهجرة أو تعجيلها بل أن تحاول باألحرى تعظيم الفوائد االقتصادية واالجتماعية بموازاة خفض
التكاليف قدر المستطاع بالنسبة إلى المهاجرين والمجتمعات.
110وتعتمد أولويات السياسات المتصلة بالهجرة الريفية على السياقات القطرية التي تشهد تحوالت
باستمرار وستكون مختلفة بالنسبة إلى البلدان التي تم ّر بحاالت من األزمات الممتدة ،والبلدان التي
تشكل فيها عمالة الشباب في الريف أحد التحديات ،والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية اقتصادية
وديمغرافية ،وبالنسبة إلى البلدان المتقدمة التي تحتاج إلى العاملين المهاجرين.
كام يتطلب إزالة القيود املفروضة عىل
الهجرة الريفية وتيسري الهجرة املنتظمة
ألولئك الذين يقررون االنتقال ،فضالً عن
تنمية رأس املال البرشي يف املناطق الريفية
مم
من خالل التدريب وصقل املهاراتّ ،
يسمح للمهاجرين املحتملني باالستفادة من
الفرص املتاحة .وعالوة عىل ذلك ،يشمل
ذلك الوقاية من األزمات التي تؤدي إىل

يهدف تقرير حالة األغذية والزراعة ،وهو أبرز التقارير السنوية
الرئيسية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،إلى إطالع جمهور
أوسع على تقييمات متزنة ذات أساس علمي للمسائل الهامة في
مجالي األغذية والزراعة.
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الهجرة القرسية والحد من اآلثار السلبية
املضيفة.وستظل
ّ
عىل املهاجرين واملجتمعات
الهجرة الريفية عنرصا ً أساسياً يف عمليات
التنمية االقتصادية واالجتامعية .وإن وضع
سياسات واضحة ومتسقة للهجرة والتنمية
الريفية عىل نطاق واسع أمر أسايس لعملية
تطوير ناجحة ميكن أن تفيد املهاجرين
ومناطق املنشأ واملقصد عىل حد سواءn.
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النامية تساهم يف التحول االقتصادي
ستظل
ّ
والتنمية االقتصادية .ومع ذلك،
الهجرة الداخلية مرتبطة بشكل وثيق
بالهجرة الدولية ألن املهاجرين املحتملني
ينجذبون بوجه خاص إىل الفرص املتاحة
يف البلدان ذات مستويات أعىل من الدخل
والتنمية بشكل عام .ويف حني أن ذلك
ميكن أن يساهم يف تحسني آفاق املهاجرين
الدوليني ،هناك أيضاً جوانب سلبية لهذه
العملية .ومع أن املهاجرين قد يرسلون
تحويالت مالية وفوائد أخرى إىل بلدانهم،
فإنهم ميثلون بشكل أسايس موردا ً منتجاً
يتم تحويله عن بلدانهم أو مناطقهم
األصلية.
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