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2019

حالة األغذية والزراعة:
الهجرة والزراعة والتنمية الريفية

موجز
تشكل اهلجرة ،رغم التحديات اليت قد تنطوو علياوا ،ءوز ا مالزموا للتنميوة االقتصوادية واالءتماعيوة والبشورية ووسويلة
للحد من عدم املساواة ضمن البلد الواحد وبني البلدان علوى حود سووا ت وتسوتحوج اهلجورة الريليوة علوى ر نوق وا ور مون
توود قات اهلجوورة الداخليووة والدوليووة علووى ح و ند س ووا ت ويتسووم اتسوواهل السياسووات اوايووة بوواهلجرة والزراعووة وسياسووات
التنميووة الريليووة ب حيووة حااووة لروومان اهلجوورة ا منووة واملنظمووة والنظاميووةت غووا أ نن أولويووات السياسووات املتصوولة بوواهلجرة
الريلية تعتمد على السياقات القطرية اليت تشاد حتوالت باستمرار وهي ستكون خمتللة بالنسبة إىل البلدان اليت مت نور
حاالت من األزمات املمتدة والبلدان اليت تشكل ياا عمالوة الشوبايف الريوح أحود التحوديات والبلودان الويت متور
مرحلة انتقالية اقتصادية ودميوغرا ية وبالنسبة إىل البلدان اليت يصلاا عاملون مااءرونت

اإلجراءات التي يُقترح اتخاذها من جانب المؤتمر
إن املؤمتر مدعو إىل القيام مبا يلي:
ان معوا ،وعلوى وائود وتكواليح أيروا،

(أ) االعرتاف ب نن اهلجورة الريليوة هواهرة تنطوو علوى ورا وحتوديات
للمااءرين أنلسام وللمجتمعات بشكل عامت
(يف) مالحظة أ نن أولويات السياسات املتعلقة باهلجرة الريلية تعتمد على السياقات القطريةت
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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(ج) التشديد على أنه ،بعيدا عن حالة اهلجرة القسرية املتصلة حباالت األزمات -مون الرورور عودم اعتبوار اهلجورة
حل هلات وعليه ،جيب أال تسعى السياسات إىل احتوا اهلجرة أو تشجيعاات
حبد جاهتا مشكلة تقتري إجياد ن
(د) التش ووديد عل ووى أ نن ه وودف السياس ووات املتعلق ووة ب وواهلجرة جي ووب أن يك ووون ءع وول اهلج وورة خي ووارا ول ووي حاء ووة
وتعظيم ت ثااهتا اإلجيابية مبوازاة احلد قدر املستطاع من ت ثااهتا السلبيةت
(ه) اإلقرار ب حية إتاحة را بديلوة ءذابوة للماواءرين الوريليني انيتملوني ،ولوي أقلنوه مون خوالن تشوجيع تنميوة
املنوواطق الريليووة أو ءوارهووارت واالع ورتاف أيرووا ب و نن اهلجوورة الريليووة ستتوايوول وب و نن هنووا حوواالت م و ر ياووا
تيسا اهلجرة ومساعدة املااءرين انيتملني على ختطي العقبات اليت قد تعرتضامت
ميكن توءيه أ استلسارات بش ن مرمون هذه الوثيقة إىل:
السيد:

Máximo Torero Cullen

املدير العام املساعد
إدارة التنمية االقتصادية واالءتماعية
اهلاتح+39 06570 56295 :
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بيان المحتويات
أوال-

الصلحات
املقدمة تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 4

ثانيا-

اهلجرة الريلية عنصر حمور

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 4

ثالثا-

اهلجرة الداخلية تتمينز حبركة السكان من املناطق الريلية وإلياا ولكناا ترتبط أيرا باهلجرة

رابعا-

التحون االقتصاد
ن

حتديات اهلجرة واللرا املتصلة هبا تعتمد على سياقات البلدان ومساراهتا

الدولية تتتتتتتتتت 6

اإلمنائية تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 8

حتون
خامسا -تلام دوا ع اهلجرة يتسم ب حية حااة لوضع اسرتاتيجيات تلري إىل حتسني سبل العيش وإىل ن
اءتماعي رامل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 10
سادسا-

للاجرة ت ثاات متنوعة على املناطق الريلية

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 11

للجميع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 15

سابعا-

ءعل اهلجرة جمدية

ثامنا-

تعزيز القدرة اإلمنائية للاجرة

تاسعا-

املراءع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 17

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 16
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أولا -المقدمة

1

وب أكثوور و كثر معظووم االهتمووام علووى اهلجوورة الدوليووة بلعوول املخوواوف املتزايوودة إزا ارتلوواع عوودد املاوواءرين
-1
انصو ن
والالءئووني وانتقوواهلم عو احلوودود ،األموور الووذ ءعوول هووذه املسو لة تتصوودر ءوودون األعمووان الوودو للسياسوواتت وإ نن خطووة
التنمية املستدامة لعام  2030الصادرة عن األمم املتحدة وأهداف التنمية املستدامة املنبثقة عناا تق نور بوضووب ب حيوة اهلجورة
والتحديات املصاحبة هلا واللرا اليت تتيحاا ،مبا جلك مون أءول احلود مون عودم املسواواةت وإضوا ة إىل جلوك ،اعتمودت
اجلمعيووة العامووة لامووم املتحوودة رووار سووبتم أيلون  2016إعووالن نيويووور موون أءوول الالءئووني واملاوواءرين مووا رو نكل
خطوووة إضووا ية إىل األمووام موون خووالن إطووالهل عمليووة وضووع اتلوواقني عووامليني اثنووني أوهلمووا موون أءوول اهلجوورة ا منووة واملنظمووة
والنظامية وثانياما من أءل الالءئنيت
وقوود خلووت التقريوور عوون حالووة األغذيووة والزراعووة لعووام  2018إىل أ نن اهلجوورة الريليووة تسووتحوج علووى رو نوق وا وور م ون
-2
تد قات اهلجرة الداخلية والدوليوة علوى حو ند سووا ت وتورتبط اهلجورة الريليوة ارتباطوا وثيقوا لوي قوط بالتنميوة الزراعيوة والريليوة
بوول أيرووا بتنميووة ا تمعووات ككو نولت واملقصووود بوواهلجرة الريليووة اهلجوورة موون املنوواطق الريليووة وإلياووا و مووا بيناووا ،سووا أكانو
تتم داخل البلد عينوه أو تنطوو علوى عبوور احلودودت و العديود مون البلودان ،ال سويما البلودان الويت تبلو
عملية االنتقان ن
بعوود مراحوول متقدمووة موون التنميووة وال ي وزان قسووم كبووا موون سووكاخا يعوويش األريوواف ،تتخطووى اهلجوورة بووني املنوواطق الريليووة
اهلجورة مون املنوواطق الريليوة إىل املنوواطق احلروريةت واألهوم موون جلوك أ نن عووددا كبواا مون الالءئووني الودوليني  -مووا ال يق نول عوون
 30املائة على املستوى العاملي وأكثر من  80املائة أ ريقيا ءنويف الصحرا الكو ى  -يعيشوون املنواطق الريليوة
البلوودان املروويلة هلوومت لووذا ال بو ند للاووم اهلجوورة املنوواطق الريليووة  -حجماووا وموايوولاهتا ودوا عاووا وت ثااهتووا  -أن حيتوول
الصدارة عند معاجلة مس لة التنميةت

التحول القتصادي
ثانياا -الهجرة الريفية عنصر محوري في ّ
تعو ند اهلجوورة موون املنوواطق الريليووة وإلياووا و مووا بيناووا عنصوورا هامووا موون عنايوور اهلجوورة الدوليووة والداخليووة علووى حوود
-3
سوا ت وإ نن إعادة توزيع العمالة مون القطاعوات االقتصوادية األق نول إنتاءيوة إىل تلوك األكثور إنتاءيوة يشوكل عنصورا ال يتجوزأ
من عناير التنمية االقتصاديةت وتشا تد قات اهلجرة الداخلية الكو ى الويت أروار إلياوا التقريور عون حالوة األغذيوة والزراعوة
لعووام  2018إىل أ نن إعووادة توزيووع العمالووة العديوود موون البلوودان الناميووة يسوواهم إحوودا التحووون االقتصوواد والتنميووة
االقتصوواديةت غووا أ نن اهلجوورة الداخليووة ت ورتبط ارتباطووا وثيقووا بوواهلجرة الدوليووة علووى اعتبووار أ نن املاوواءرين انيتملووني ينجووذبون
بشكل خاا إىل اللرا املتاحة البلدان جات مستويات الدخل والتنمية اإلمجالية األعلى (الشكل )1ت

 1تس و و ووتند ه و و ووذه الوثيق و و ووة إىل :منظمو و ووة األغذيو و ووة والزراع و و ووةت 2018ت حال و ووة األغذي و ووة والزراع و ووة لع و ووام 2018ت اهلج و وورة والزراع و ووة والتنمي و ووة الريلي و ووةت روم و ووا
القرا االطالع على هذا التقريرت
()http://www.fao.org/3/I9549AR/i9549ar.pdfت للمزيد من التحليالت واملناقشة َّ
امللصلة ،يرءى من ن
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الشكل  :1رسم بياني لتدفقات الهجرة

مالحظ ووة :تش ووا األس ووام ب وواللون األخر وور إىل ت وود قات اهلج وورة م وون املن وواطق الريلي ووة ،يم ووا متث وول األس ووام ب وواللون ال تق ووا
التد قات من املناطق احلررية واألسام باللون الرماد التد قات إما من املناطق الريلية أو احلررية املصدرت
املصدر :منظمة األغذية والزراعةت 2018ت
ميكنن ووا باالسو ووتناد إىل البيانو ووات املسو ووتخرءة مو وون عو وودد مو وون عمليو ووات اإلحصو ووا الوطنيو ووة احلديثو ووة أو الدراسو ووات
-4
االستقص ووائية التمثيلي ووة عل ووى املس ووتوى ال وووطا تق وودير حص ووة املا وواءرين ال وودوليني الوا وودين م وون املن وواطق الريلي ووة م وون إمج ووا
املاوواءرين الوودولينيت وهووذا موون رو نه أن يلقووي الرووو علووى اال واه النسووإ إىل اهلجوورة موون املنوواطق الريليووة واحلرورية مقارنووة
بنصوويب سووكان الريووح موون العوودد موون اإلمجووا للسووكان البلوود نلسووه (الشووكل )2ت وكمووا هووو مبو نوني الشووكل  ،2ووّ نن
قسوما ملحوهوا موون املاواءرين الودوليني وا وودون مجيوع احلواالت موون املنواطق الريليوةت و معظووم احلواالت ،يكوون نصوويب
املاوواءرين الوودوليني الوا وودين موون املن وواطق الريليووة مشوواهبا لليايووة لنصوويب الس ووكان املقيمووني املنوواطق الريليووة البل وودان
املصدرت ويشا جلك إىل أ نن اال اه إىل اهلجرة على الصعيد الدو من املناطق الريلية واحلررية متشابه نسبيا باإلمجانت
الشكل  :2نصيب المهاجرين الددوليين الوافددين مدن المندالر الريفيدة مقارندة بنصديب سدكان الريدا مدن ال دكان
على الصعيد الولني  -بلدان مختارة

6

C 2019/2

الللبني ()2013
يي نام ()2009

نيبان ()2011-2010

قاغيزستان ()2013
طاءيكستان ()2013

أوروبا اجلنوبية واسيا
الوسطى

ألبانيا ()2012

ءنويف اسيا

بنيالديش ()2015

ءنويف
الصحرا
الك ى ررهل وءنويف ررهل اسيا

إندونيسيا ()2010

أ ريقيا

السنيان ()2009

كوستاريكا ()2011
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أمريكا الالتينية والبحر الكاريإ

اجلماورية الدومينيكية ()2010

0

النسبة املئوية

نصيب سكان الريح من جمموع السكان

املااءرون الريليون على املستوى الدو

املصدر :منظمة األغذية والزراعةت 2018ت

ثالثاا -الهجرة الداخلية تتميّز بحركة ال كان من المنالر الريفية وإليها
أيضا بالهجرة الدولية
ولكنها ترتبط ا
تشووكل اهلجوورة الداخليووة باإلمجووان هوواهرة أك و بشووكل ملحووو موون اهلجوورة الدوليووة وختتلووح أمناطاووا بوواختالف
-5
البلوودانت ورغووم يووعوبة إعطووا تقووديرات عامليووة روواملة بسووبب رو ن البيانووات واخووتالف تعوواريح اهلجوورة الداخليووة علووى حوود
س ووا  ،تشووا إحوودى اإلحصووا ات إىل أ نن عوودد املاوواءرين الووداخليني ال ودائمني (أ أولئووك الووذين عار ووا منطقووة غووا
املنطقة اليت ولدوا ياا) عام  2005كان يبل أربعة أضوعاف عودد املاواءرين الودوليني امليرتبونيت و املنواطق الناميوة الويت
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ترتلع ياا معدالت التوسع احلرر  ،تسوتحوج اهلجورة الريليوة عميوع أروكاهلا علوى موا ال يق نول عون
احلركات الداخليةت و أ ريقيا ءنويف الصحرا الك ى ،تلوهل هذه احلصة نسبة  75املائةت

50

املائوة مون جممول

وكان أكثر من نصح السكان الوا دين من املناطق الريلية قد هاءروا داخليا مرة واحودة علوى األق نول عو خمتلوح
-6
البلوودان حبسووب تقيوويم الدراسووات االستقصووائية الدميوغرا يووة والصووحية الوويت أءرهتووا وكالووة التنميووة الدوليووة التابعووة للواليووات
املتحوودة األمريكيووةت وتلوووهل توود قات اهلجوورة موون املنوواطق الريليووة إىل املنوواطق احلرورية تلووك موون املنوواطق احلرورية إىل املنوواطق
الريلية مما يعا أ نن اهلجرة الصا ية مون املنواطق الريليوة إىل املنواطق احلرورية هوي التود قات املعتوادةت غوا أ نن حصوة أكو مون
السكان هتاءر بني املناطق الريلية نلساا مقارنة باهلجرة من املناطق الريلية إىل املناطق احلررية (الشكل )3ت
الشكل  :3نصيب ال كان الذين هاجروا أو مكثوا في مقر إقامتهم خالل لفولتهم وموقعهم الحدالي  -المجمدو
في  31بل ادا

مالحظ ووة :البل وودان ال وويت التا ووا العينن ووة حبس ووب الرتتي ووب األع وود  :ب وونيالديش ،ب وونن ،ال ازي وول ،بوركين ووا اس ووو ،الك وواماون،
اجلماوريووة الدومينيكيووة ،مجاوريووة مصوور العربيووة ،إثيوبيووا ،هوواييت ،األردن ،كازاخسووتان ،مدغشووقر ،مووالو  ،مووا  ،امليووريف،
موزامبيووق ،ناميبيووا ،نيبووان ،نيكوواراغوا ،النيجوور ،نيجايووا ،بوواراغوا  ،بوواو ،الللبووني ،السوونيان ،ءنووويف أ ريقيووا ،مجاوريووة تنزانيووا
املتحدة ،توغو ،أوزباكستان ،يي نام ،زامبيات
املصدر :منظمة األغذية والزراعةت 2018ت
غالبا ما ترتبط اهلجرة الداخلية باهلجرة الدولية من خالن عملية متتد على مراحل عو ندة معظوم األحيوانت علوى
-7
س ووبيل املث ووان ،ق وود ينتق وول املا وواءر مرحل ووة أوىل داخلي ووا وق وود يا وواءر م وون ان دولي ووا أو ب ووالعك ت وتش ووا البيان ووات إىل أ نن
األرووخاا الووذين هوواءروا داخليووا هووم أكثوور موويال إىل اهلجوورة دوليووات وباللعوول ،يرتلووع نصوويب األرووخاا الووذين يعتزمووون أن
ياوواءروا دوليووا قياسووا بعوودد األرووخاا الووذين انتقل ووا داخليووا خووالن السوونوات اوم و املاضووية مقارنووة باألرووخاا الووذين
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يلعلووا جلووك ،وهووذا البلوودان موون خمتلووح ئووات الوودخلت و البلوودان املنخلرووة الوودخل ،يكووون املاوواءرون الووداخليون
أكثر ميال إىل اهلجرة دوليا مبقدار مخسة أضعاف مقارنة باأل راد الذين ينتقلوا إىل مناطق أخرىت (الشكل )4ت
الشكل  :4نصيب ال كان الذين يعتزمون الهجرة على الم توى الدولي في األشهر اإلثني عشر المقبلدة بح دب
مجموعة الدخل للبلدان وبح ب المهاجرين الداخليين  /غير المهاجرين.2013 ،

مالحظووة :اسووتنادا إىل عيننووات متثيليووة علووى املسووتوى الوووطا  138بلوودات يقصوود باملاوواءرين األرووخاا الووذين هوواءروا
داخليا خالن السنوات اوم املاضية وغا املااءرين الذين يلعلوا جلكت
املصدر :منظمة األغذية والزراعةت 2018ت

رابعا -تحديات الهجرة والفرص المتصلة بها تعتمد على سياقات البلدان
ا
وم اراتها اإلنمائية
يستخدم التقرير عن حالة األغذية والزراعة لعام  2018تصنيلا واسوعا للبلودان مون حيوج اهلجورة الريليوة مموا يشوا
-8
إىل وءووود حت ووديات ودوا ووع خمتلل ووة للاج وورة (الشووكل )5ت وم ووع أ نن بع وود البل وودان ق وود تتسووم بص وولات ممينووزة للئت ووني اثنت ووني
أو أكثر ،ما يلي املوايلات اوم األساسية:
()1
()2
()3
()4
()5

هشة ومت ثرة بالنزاعاترت
دون ن
اهلشةرت
بلدان تشكل عمالة الشبايف الريح ياا حت نديا السياقات ن
بلدان تشاد زمخا إمنائيا يتي هلا خلق را عمل للشبايفرت
متر مرحلة انتقالية وتشاد زمخا اقتصاديا وتوسعا حرريا وعمليات حتون دميوغرا رت
البلدان اليت ن
ووءاات يطم إلياا تسجل ياا مستويات عالية من التنميةت
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دتنادا إل ددى دواف ددم الهج ددرة الريفي ددة كو يف ددة م ددن و ددائا التنمي ددة والحوكم ددة
الشكل  :5نم ددط الموا ددفات القنري ددة اس د ا
والديموغرافيا الريفية

املصدر :منظمة األغذية والزراعةت 2018ت
ميكوون اإلرووارة إىل حتووديات و وورا ريوودة موون نوعاووا بالنسووبة إىل كو نول ئووة ممووا يشووا إىل ضوورورة إسووناد األولويووة
-9
اهلشووة علووى غورار النزاعوات واألزمووات املمتوودة ،قوود جيو األرووخاا علووى التحوور
واالت سياسوواتية خمتللووةت و السووياقات ن
ألسووبايف تتعلووق بالسووالمة واألموون وهووو مووا ينطووو علووى حتووديات مجنوة املنوواطق القووادمني مناووا والوا وودين إلياووات وإ نن عوودد
السووكان موون الشووبايف الوريليني أكو و أو متنووام البلوودان الوويت تشووكل ياووا عمالووة رووبايف الريووح حتووديا ،موون دون وءووود
زخم إمنائي الستيعايف عدد إضا من الوا دين إىل سوهل العملت ويالحظ هذا حتديدا أ ريقيا ءنويف الصحرا الكو ى
و ءنووويف اسوويا حيووج يرتا ووق التوسووع احلروور مووع منووو مماثوول قطاعووات التصوونيع أو اووودمات احلديثووة وحيووج أ نن
األرووخاا اوووارءني موون القطوواع الزراعووي املتوودن اإلنتاءيووة ينتقلووون معظماووم إىل قطوواع اووودمات غووا النظاميووة املتوودن
اإلنتاءية ،وعادة ما يكوون جلوك املنواطق احلروريةت ويشوت ند هوذا التحود بلعول توقوع أن تواءوه أ ريقيوا ءنوويف الصوحرا
الك ى بشكل خاا خالن العقود املقبلة زيادات ك ى عدد سكان الريح لدياات وباستطاعة البلدان اليت تشاد زمخا
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إمنائيا أن ختلق ريا للعمل وأن تستخدم املوايلات الدميوغرا ية مبا يعود بالنلع علياا وإن كان تواءه حتديا مماثال بلعول
وءود أعداد ك ى من الشبايف الريلينيت وقود خطو البلودان الويت متور مرحلوة انتقاليوة خطووات كو ى با واه التحوون إىل
وءاات يطم إلياا أ أن تشكل أقطابا ءاجبة للاجرة الدوليةت
 -10أما البلدان الواقعوة اللئوة األخواة  -أ الوءاوات الويت يطمو إلياوا  -قود متحوورت السياسوة األساسوية أكثور
و كثر حووون تنووامي عوودد املاوواءرين الوودولينيت ويتمثوول أحوود احللووون الظاهريووة أوسوواا يووانعي السياسووات اءتثووا
تد قات اهلجرة من خالن تشجيع التنمية البلدان املصدرت غا أ نن األدلنة تشا إىل أنه البلدان املنخلروة واملنخلروة
إىل املتوسطة الدخل ،تؤد التنمية وارتلاع املداخيل مرحلة أوىل إىل ارتلاع مستويات اهلجرةرت و قط عندما تبل البلدان
ئة الدخل املتوسط األعلى متيل عندها مستويات اهلجرة إىل الرتاءعت وتستيرهل هذه العملية عادة عقودا عدةت لذا ،ينبيي
النظر إىل التنمية على أخا أمر مرغويف يه حبد جاته ولي جمرد وسيلة لكب مجاب اهلجرةت

خام ا ا -تفهم دوافم الهجرة يت م بأهمية حاسمة لوضم استراتيجيات تفضي إلى تح ين
تحول اجتماعي شامل
سبل العيش وإلى ّ
دافعا للهجرة .يع ند الدا ع الرئيسي للجارة الريلية وءوود اختال وات ورا العمول و
 -11يشكل تفاوت الفرص ا
القدرة على احلصون على اودمات العامةت وتشوكل االختال وات اإلنتاءيوة والثيورات املقابلوة علوى مسوتوى الودخل بوني
الزراعة والقطاعات االقتصادية األخورى ،مثول قطاعوات التصونيع واوودمات ،أحود الودوا ع الكامنوة ورا اهلجورة مون املنواطق
الريليووة إىل املنوواطق احلروريةت كووذلك ووّ نن املنوواطق الريليووة البلوودان الناميووة تلتقوور إىل اووودمات االءتماعيووة والبو التحتيووة
مصحوبة بعوامل دميوغرا ية غالبا ما تشكل مجيعاا حا زا للميادرةت و البلدان اليت ياا عودد كبوا مون الشوبايف الوريليني،
من املرء أن يد ع نقت األراضي الزراعية ونودرهتا بعودد كبوا مون أولئوك الشوبايف إىل البحوج عون ورا أخورى املودن
و اوارج ،ما توءد هلم را عمل مناسبة املناطق الريلية أو على مقربة مناات
 -12تفهددم العوامددل المددؤثرة علددى الهجددرة أساسددي لتحديددد التدددخالت الممكنددةت موون رو ن عواموول خمتللووة أن تقينوود
اهلجوورة الريووحت تكاليلاووا علاووا خيووارا غووا ممكوون بالنسووبة إىل الكثواين ،خايووة مووا يتعلووق بالوءاووات النائيووةت وهووذه
التكاليح ليس مالية حسب بل هي أيرا نلسية واءتماعية وثقا يةت غا أ نن اهلجرة قد تكون مليدة أيرا كاسرتاتيجية
إلدارة املخوواطر بالنسووبة إىل األسوور املعيشووية الريليووة علووى اعتبووار أخووا حتوود موون اعتماهووا علووى املووداخيل الزراعيووة غووا املؤكوودة
وتؤد إىل تنويع مصادر رزقاات وباستطاعة الشبكات االءتماعية للمااءرين املناطق الوا دين إلياا أن توؤد دورا مون
أءوول تيسووا هووذه اهلجوورة الريليووةرت اووي قووادرة علووى مسوواعدة املاوواءرين علووى التخليووح موون وط و ة التكوواليح االءتماعيووة
والثقا يووة وإتاحووة املعلومووات الالزمووة هلوومت وميكوون ضوومان هووذا أيرووا موون خووالن وكوواالت التوهيووح ،النظووامي وغووا النظووامي
منه ،ملساعدة املااءرين على العثور على وهائح و ام اإلءرا ات الباوقراطيةت
دجم الهجدرة أو تثبنهدا بواسدنة قندوات متنوعدةت يشو نكل
 -13من شدأن األلدر القانونيدة وال ياسدات العامدة أن تش ّ
ضووعح حقوووهل األراضووي ،موون منظوور قووانون ،عووامال قوود يووردع املاوواءرين انيتملووني عوون ميووادرة املنوواطق الريليووةت كووذلك ووّ نن
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قوانني العمل  -مثل وضع حد أدىن لاءور  -وقوانني مكا حة التمييز قد تؤثر على اهلجورة وعلوى الوءاوة املختوارةت ومون
ناحية السياسات ،تع ند العوامل الرئيسية بالنسبة إىل الزراعة تلك اليت تسعى إىل إعطا د ع العتماد املكننة ك داة لتشجيع
أغلووب األحيووان إىل إطووالهل يوود العمالووة لالنتقووان إىل قطاعووات أخوورىت ويقابوول جلووك
اإلنتاءيووة الزراعيووة ،وهووو مووا يووؤد
تشووجيع التنميووة الزراعيووة امليدانيووة  -الوويت تسووعى إىل توسوويع نطوواهل الوونظم اليذائيووة وخلووق وورا عموول غووا زراعيووة املنوواطق
الريلية  -وهو ما من ر نه أن حي ند من اهلجرة إىل خارج الريح من خالن إتاحة اللرا لاروخاا لزيوادة دخلاوم وتنويوع
سبل عيشام على مقربة من ديارهمت غا أ نن هذه السياسات قد تؤد أيرا إىل زيادة اهلجرة من خالن ر وع املوداخيل
املناطق الريلية وبالتا مساعدة العديد من املااءرين انيتملني على ختطي العقبات املاليةت
لكن ت ثااهتا قد ختتلوح بواختالف
 -14و هذا السياهل ،تؤثر السياسات االءتماعية وسياسات العمل على اهلجرة و ن
املوقع والظروف الراهنةت ومن ر ن احلماية االءتماعية أن تردع اهلجرة مىت كان احلصون علياا مشروطا بالوءود املاد
املناطق الريليةت ومن ءاة أخرى ،حان رض قيود على املستليدين ءرا عدم كلاية األموان لتيطية تكواليح اهلجورة،
ق وود تس وواعد عملي ووات التحوي وول النقدي ووة غ ووا املش ووروطة عل ووى ختط ووي ه ووذه العقب ووة وتس ووم هل ووم بالت ووا ب وواهلجرةت وق وود ت ووؤثر
السياسات اإلئتمانية أيرا على اهلجرة بالنسبة إىل األسر املعيشية اليت تعان من قيود مالية أو على مستوى السيولةت

سادسا -للهجرة تأثيرات متنوعة على المنالر الريفية
ا
الوجهدة علدى حدد سدواءت قود تكوون
 -15للهجرة بشدتى اشدكالها تدأثيرات مختلفدة علدى المندالر المصددر وعلدى ُ
للاجوورة املنوواطق الريلي ووة ،وةايووة اهلجوورة إىل خارءا ووا ،ت و ثاات عميقووة عل ووى التنميووة الريليووة واألم وون اليووذائي والتيذي ووة
واللقوورت وتنتقوول ت و ثاات اهلجوورة ع و ثووال قن ووات رئيسوويةت أوال ،خسووارة اليوود العاملووة املتاحووة بالنسووبة إىل األسوور املعيشووية
املصوودر و أس وواهل العموول الريووحت ثانيووا ،قوود تووؤثر حتووويالت املاوواءرين علووى أمنوواا االسووتاال وعلووى سووبل العوويش
ا تمعووات الريليووة املصوودرت ثالثووا ،قوود حتصوول أيرووا حتووويالت غووا نقديووة  -مووا يسوومى حتووويالت عاءتماعيووةع  -كاأل كووار
واملاوارات واألمنواا االءتماعيوة اجلديودة الوويت يعيودها املاواءرون معاوم أو ينقلوخوا (الشووكل )6ت وقود تكوون التو ثاات علووى
األسر املعيشية وا تمعات سلبية أو إجيابية حبسب ركل اهلجرة وموايلات املااءرين وسياهل اهلجرةت
الشكل  :6قنوات الهجرة المؤثرة

املصدر :منظمة األغذية والزراعةت 2018ت
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 -16تأثيرات الهجرة علدى األسدر المعيشدية المصددر ملحو دة ولكنهدا متنوعدة ت قود ينطوو التعامول موع ا سوار
العمالة داخل األسورة علوى الكثوا مون التحوديات بالنسوبة إىل األسور املعيشوية الزراعيوة حوان تعو نذرت االستعاضوة عون
تلك العمالةت ومن ر ن قدان العمالة داخل األسر أن يؤثر سلبا على مستويات اإلنتواج الزراعوي وغوا الزراعوي لاسور
أقل اعتمادا على اليد
املعيشية وأن ن
يشجع األسر املعيشية اليت تعمل الزراعة على حتويل اإلنتاج إىل حماييل وأنشطة ن
العاملةت و الوق عينه ،ميكن لتحويالت املااءرين أن تساعد األسر املعيشية اليت تعان من قيود على مسوتوى النقود
على االستثمار أنواع ءديدة من التكنولوءيوات غوا أ نن بيانوات الدراسوات االستقصوائية األسورية عودد مون البلودان
ول معظووم البلوودان موون بووني تلووك األكثوور عمووال الزراعووة
تليوود بو نن نسووبة األسوور املعيشووية الوويت تتلقووى حتووويالت هووي أقو ن
تشجع األسر املعيشية
(الشكل ) 7ت ومن خالن تنويع مصادر الدخل ،تو ر التحويالت ضمانة ضد املخاطر وميكن أن ن
على اعتماد تكنولوءيات إنتاج جات عائودات أعلوى القطواع الزراعوي أو علوى اوووم أعموان اريوة غوا زراعيوةت
و اوتوام ،يعتموود تو ثا اهلجوورة علووى األسوور املعيشووية املصوودر علووى األثوور الصووا للقوودان األسوورة لليوود العاملووة والتو ثاات
اإلجيابية لتلقي التحويالتت
الشكل  :7نصب األسر المعيشية الريفية التي تحصل على تحويالت دولية بح ب المشاركة في الزراعة
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بوركينا اسو ()2014
الكاماون ()2014
كوت ديلوار ()2008
إثيوبيا ()2015
غانا ()2013

أ ريقيا ءنويف الصحرا الك ى

كينيا ()2005
مالو ()2013
ما ()2014
موزامبيق ()2009
النيجر ()2014
نيجايا ()2016
رواندا ()2013
السنيان ()2011
سااليون ()2011
أوغندا ()2013
مجاورية تنزانيا املتحدة ()2011-2010
منيوليا ()2014
تيمور ليشيت ()2007
يي نام ()2010

ررهل وءنويف ررهل
اسيا

كمبوديا ()2009

بنيالديش ()2010

ءنويف اسيا

اهلند ()2012
نيبان ()2011
باكستان ()2014

اسيا اليربية
والوسطى

أرمينيا ()2013
العراهل ()2012
قاغيزستان ()2013
ألبانيا ()2005

أوروبا

بلياريا ()2007
يربيا ()2007
إكوادور ()2014
غواتيماال ()2014
املكسيك ()2013
نيكاراغوا ()2013
بنما ()2008
باو ()2015
40.00

أكثر من أو ما يعادن 30

30.00

20.00

املائة من الدخل من الزراعة

النسبة املئوية

10.00

أقل من 30
ن

أمريكا الالتينية والبحر الكاريإ
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املصدر :منظمة األغذية والزراعةت 2018ت
 -17ميك وون للاج وورة أن ت ووؤد أير ووا إىل تييو واات توزي ووع العمال ووة داخ وول األس وورة املعيش ووية نلس وواا حبس ووب اجلنس ووني
تتحموول أعبووا أك و مووع إمكانيووة
واألءيووانت وغالبووا مووا تووؤد امل ورأة دورا أك و الزراعووة بلعوول هجوورة الووذكور ،حيووج أخووا ن
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ممارسة سلطة أك على يعيد اختاج القراراتت غا أ نن إضلا هذا الطابع عالنسائيع على الزراعة غا موءود علوى النطواهل
العاملي وتسود هجرة النسا إىل اوارج العديد من ا تمعات أكثر من هجرة الذكورت
 -18يمك ددن للت ددأثيرات غي ددر المباش ددرة للهج ددرة الريفي ددة أن تتخن ددى نن ددا األس ددرة المعيش ددية المص دددر لتن ددال
دلت ميكوون للت و ثاات اإلجيابيووة للاجوورة إىل اوووارج أن تنتشوور علووى نطوواهل ا تمعووات
المجتمعددات المحليددة والمجتمددم ككد ّ
هل د ع اهلجرة إىل اوارج األءور انيلية إىل االرتلاع وإنلاهل التحويالت على ررا السلع انيليوة
انيلية الريلية ب كملاا
ن
واسووتثمارها األنشووطة االقتصووادية انيليووة ،ممووا يووؤد إىل زيووادة املووداخيل و وورا العموولت وبّمكووان املاوواءرين أن يسوواحوا
أيرا تنمية ا تمعات انيلية الريلية على نطاهل أوسع من خالن التحويالت النقدية واملشاركة املشواريع اإلمنائيوة علوى
مستوى ا تمع انيليت ويساهم املااءرون العائدون بدورهم بشكل إجيايب ا تمعات انيليةت
تخل الهجرة الق رية ب بب األزمات الممتدة ب بل العيش في الريا وتهدد األمدن الذدذائي والتذذيدة فدي
-19
ّ
والوجهة على حد سواءت من ر ن موءات النزوب اجلماعيوة وموا يرا قاوا مون خسوارة لايوون أن توؤثر
المنالر المصدر ُ
إىل ح وود كب ووا عل ووى التنمي ووة االقتص ووادية ،مب ووا جل ووك التنمي ووة الريلي ووة ،ل ووي ق ووط البل وود أو املنطق ووة ال وويت يا ووريف منا ووا
األرخاا بل أيرا البلدان املريلة  -ومعظماا بلدان نامية  -واملواقع املريلةت وإ نن عددا كباا من الالءئني الدوليني
يقل عن  30املائة على املستوى العاملي وأكثر من  80املائة أ ريقيا ءنويف الصوحرا الكو ى  -يعيشوون
 ما ال ناملناطق الريلية البلدان املريلة هلم (الشكل )8ت
الشكل  :8توزيم الالجئين بح ب نو المكان وعلى الم توى العالمي وبح ب منالر مختارة،
جماون

املناطق احلررية

2016

املناطق الريلية
العا
أ ريقيا ءنويف الصحرا الك ى ()43
ءنويف وءنويف ررهل اسيا ()17
الشرهل األدىن واان أ ريقيا ()22
أوروبا ()42
أمريكا الالتينية والبحر الكاريإ ()32
اسيا الوسطى ()5
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النسبة املئوية

مالحظة :يرد بني قوسني عدد البلدان كل منطقةت تشمل التقديرات العاملية أمريكا الشمالية ( )2وأوسيانيا ()8ت
املصدر :منظمة األغذية والزراعةت 2018ت
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 -20قد تنطو هذه التد قات الك ى من الالءئني والنازحني على املستوى الدو على حتوديات خطواة بالنسوبة إىل
البلدان واملواقع املريلةت اي قد تؤد إىل مجلة أمور من بيناا توترات األسواهل انيلية لاغذية وإىل احل ند من اودمات
األساسيةت ومع جلك ،مثة أدلنوة تشوا إىل أ نن إدمواج الالءئوني االقتصوادات انيليوة قود يعوود بوالنلع علوى الطور نيت إج مون
ر ن إدارة التد قات الوا دة للنازحني على و ءيند أن يؤثر إجيابيا على االقتصادات انيليوة مون خوالن سو ند الثيورات علوى
مستوى العمالة وتشجيع نشر املعارف وحتليز الطلب على السلع واودمات انيليةت
الوجهدة المتقدمدةت ميكون أن
دورا
ا
 -21يؤدي المهاجرون ا
حاسما فدي دعدم الزراعدة والمندالر الريفيدة فدي البلددان ُ
يسوواهم املاوواءرون الوودوليون ،العديوود موون البلوودان املتقدمووة الوويت تعووان موون خسووارة املنوواطق الريليووة لسووكاخا ،تنميووة
املنوواطق الريليووة موون خووالن س و ند الوونقت العمالووة القطوواع الزراعوويت لووي أمريكووا الشوومالية وأوروبووا علووى سووبيل املثووان،
تشووكل العمالووة األءنبيووة ركيووزة اإلنتوواج الزراعوويت غووا أ نن ايووة حقوووهل عموول الالءئووني وهووروف عملاووم غالبووا مووا تكووون
ضعيلةت وغالبا ما يعمل العاملون القطاع الزراعي العديد من املناطق الريلية بصورة غا نظامية ويكسبون أءورا دون
األءر القانون وهم عرضة لالستيالنت ومن ر ن ضمان هروف عمل الئقة للعاملني القطاع الزراعي من املاواءرين أن
لكل من املااءرين وبلداخم املريلة على ح ند سوا ت
يرمن أن تكون ربة اهلجرة إجيابية ن

سابعا -جعل الهجرة مجدية للجميم
ا
 -22يجب أن ت عى ال ياسات إلى الستفادة من مندافم الهجدرة الريفيدة بمدوازاة الحدد مدن التدأثيرات ال دلبيةت
يكموون التحوود بالنسووبة إىل يووانعي السياسووات االسووتلادة إىل أقصووى حوود ممكوون موون منووا ع اهلجوورة الريليووة مبووازاة احلوود
قوودر اإلمكووان موون ت ثااهتووا السوولبيةت وجيووب أن تكووون اهلجوورة ،قوودر املسووتطاع ،ق ورارا طوعيووا يتخووذه املاوواءرون اسووتنادا إىل
خيووارات حقيقيووة ومسووتناةت ويعووا هووذا علووى نطوواهل اهلجوورة الريليووة خلووق وورا ءاجبووة لسووبل العوويش الريووحت كمووا أنووه
يتطلنووب ت ووذليل العقب ووات أم ووام اهلج وورة الريلي ووة وتس ووايل اهلج وورة العادي ووة ألولئ ووك ال ووذين يق ووررون االنتق ووان إىل مك ووان اخ وور،
باإلضا ة إىل تنمية رأس املان البشر املنواطق الريليوة مون خوالن التودريب ويوقل املاوارات ،ومتكوني املاواءرين انيتملوني
موون االسووتلادة موون اللوورا املتاحووةت وإضووا ة إىل جلووك ،يسووتوءب هووذا الوقايووة موون األزمووات الوويت تووؤد إىل اهلجوورة القسورينة
واحلد من الت ثاات السلبية على املااءرين وا تمعات انيلية املريلةت
 -23تواجه البلدان التي تختلدا م دتويات تنميتهدا تحدديات مختلفدة بالن دبة إلدى الهجدرة الريفيدةت ميكون حتديود
األولويات العريرة التالية املتعلقة بالسياسات بالنسبة إىل ئات البلدان املشار إلياا الشكل 5ت


البلوودان الوويت تشوواد زمخووا إمنائيووا ،وإن كانو لوودياا جمموعووة واسووعة موون الشووبايف املنوواطق الريليووة ،قوود حتتوواج إىل
الرتكيز على تشجيع را العمل سالسل القيمة الزراعية مبوازاة تشجيع تنمية املراكز احلررية اإلقليمية إلتاحوة
را لسكان املناطق الريلية على مسا ة أقريف من مكان إقامتامت وسوف يعِ ند دعم تنمية رأس املوان البشور
املنوواطق الريليووة الشووبايف الريووح لالسووتلادة موون اللوورا اجلديوودةت وموون األحيووة مبكووان أيرووا تيسووا اهلجوورة موون
خالن إتاحة معلومات عن اللرا املتاحة أماكن أخرى ومساعدة املااءرين انيتملنيت
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البلوودان الوويت تواءووه حتوود عمالووة الشووبايف الريووح سووياقات هشنووة والوويت ال متلووك الووزخم اإلمنووائي السووتيعايف
الوا دين إىل أسواهل العمل املنواطق الريليوة ،جيودر هبوا تشوجيع سوبل العويش الريوح وإتاحوة خيوارات للشوبايف
املنوواطق الريليووة مب ووازاة دعووم القوودرة اإلنتاءيووة املنوواطق الوويت تشوواد هجوورة إىل خارءاووات وهووي حتتوواج ،عنوود
الناوم من األزمات ،إىل تو ا الدعم للعائدين وللمجتمعات انيلية املصدرت
الدون اهلشنة واملت ثرة بالنزاعات ،اليت غالبا ما تعيش حالة من األزمات املمتدة ،جيودر هبوا الرتكيوز علوى تلبيوة
احتياءووات املاوواءرين وا تمعووات انيليووة املروويلة مب ووازاة تشووجيع التوودابا الوقائيووةت وجيووب أن تكووون الزراعووة
يدارة األولويات على اعتبار أ نن املناطق الريلية هوي عوادة األرو ند تو ثرا وأ نن العديود مون الالءئوني موءوودون
املناطق الريليةت
البلوودان الوويت متوورن مرحلووة انتقاليووة ،والوويت بلي و مسووتوى وسوويطا موون التنميووة ،قوود باروورت باللعوول عمليووة التوسووع
احلرر ورادت حتوال دميوغرا يا بسوبب افلوام معودن املواليودت وهوي ستسوعى إىل اتبواع بعود مون السياسوات
املقرتحة النقاا السواللة مون أءول توليود ورا للعمولت غوا أنوه قود جيودر هبوا الرتكيوز بشوكل خواا علوى زيوادة
احلركة أسواهل العمل من خالن تذليل العقبات أموام اهلجورة الريليوة وتعزيوز التعلويم واوودمات املنواطق الريليوة
قبل أن تستشر ميادرة السكان هلات
الوءاووات الوويت يطم و إلياووا ينبيووي علياووا مواءاووة التحووديات النامجووة عوون سووو إدموواج املاوواءرين واال تقووار إىل
ويتعني
التماسك االءتماعي وهو ما قد حي ند من النجاب وبالتا من املساحات اليت ميكن أن يق ندماا املااءرونت ن
تشجع اندماءام االءتماعي واالقتصاد ت وميكون تيسوا هوذه
على هذه البلدان أن حتمي حقوهل املااءرين وأن ن
العمليوة مون خووالن يوكو التعوواون الودو مووع البلودان املصودر ،وموون بيناوا االتلاقووات الثنائيوة الوويت تشو نجع اهلجوورة
املؤقتة أو املوايةت

وتتيا موع الوقو ت و بلود موون البلودان لوي جمو نورد بلود مرويح أو بلوود عبوور أو بلوود
 -24وإ نن السوياقات القطريوة سو ن
وءاوة بول إنوه اثنوان أو ثالثوة مون هوذه البلودان ان معوات ومتامو ا كموا أيوبح البلودان األوروبيوة وءاوة للاجورة بعوودما
كانو لوقو طويول مصودرا هلووا ،كوذلك مون املورء أن تصووب البلودان الناروئة مراكوز إقليميووة وأن يصول إلياوا مزيود موون
ول النمووو السووكان الس وريع العديوود موون البلوودان الناميووة
املاوواءرين كلمووا ارتق و
مسووتوياهتا اإلمنائيووة ،خايووة هو ن
ول اتسواع التلواوت الودخل
واحلدود اليت تقيند قدرة البلدان املتقدمة على االستيعايف وأحية اهلجرة بني املناطقت و ه ن
ول تقودما مناوا وهوو موا سويؤثر علوى
بني البلدان النامية ،سوف تستقطب البلدان الناءحة املااءرين من بلدان جماورة أق ن
اسرتاتيج يات التنمية الوطنية واإلقليميةت

ثامناا -تعزيز القدرة اإلنمائية للهجرة
 -25من املام تعزيز املساحات اليت يق ندماا املااءرون سبيل تنمية مناطقام الريلية املصودر مون خوالن التحوويالت
أو بطوورهل أخوورىت وميكوون وواالت سياسوواتية ع و ندة أن تسوواهم جلووك مبووا ياووا تيسووا عمليووة إرسووان التحووويالت وخلوود
كللتاا وتشجيع استثمار التحويالت املناطق الريلية ،مثال من خالن تو ا موارد مالية مقابلةت ومن ر ن تيسوا اهلجورة
الدوريووة واملوايووة ،علووى الصووعيدين الووداخلي والوودو  ،أن حي نلووز العائوودات املنوواطق الريليووةت وميكوون أيرووا تعزيووز مسوواحة
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مشجعة لاعمان التجارية واالستثمار ودعم اندماج املااءرين
املااءرين العائدين إىل املناطق الريلية من خالن إتاحة بيئة ن
أسواهل العمل انيليةت وأخاا ،من املام ضمان االتساهل والتعواون السياسوات املتعلقوة بواهلجرة عو خمتلوح القطاعوات
وبووني خمتلووح األطوراف اللاعلووة وعلووى رووىت املسووتويات احلكوميووة ،وبووني البلوودان أيرووات وموون رو ن االتلاقووات العامليووة بشو ن
اهلجرة والالءئني أن تؤد دورا أساسيا هذا اإلطارت
 -26سووتبقى اهلجوورة الريليووة عنص وورا أساسوويا موون عناي وور عمليووات التنميووة االقتص ووادية واالءتماعيووةت ويكتسووي وض ووع
لكل من اهلجرة والتنمية الريلية بشكل عام ،أحية خاية لنجاب عملية التنمية مبوا يعوود بوالنلع
سياسات واضحة ومتسقة ،ن
على املااءرين وعلى مناطقام املصدر ووءاتامت
تاسعا -المراجم
ا
منظمة األغذية والزراعة2018 .ت حالة األغذية والزراعة 2018ت اهلجرة والزراعة والتنمية الريليةت روما

