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تقديم

قلـّـة هي املســائل اليوم التي تســتحوذ عــىل االهتامم الكبري أو 

تشــعل النقاشــات الدولية واملحلية بشــأن السياســات مثلام هو 

الشــأن بالنســبة إىل مســألة الهجرة. وقد انصــّب معظم هذا 

االهتــامم عــىل الهجرة الدوليــة بفعل املخــاوف املتزايدة إزاء ارتفاع 

عــدد املهاجريــن والالجئــني وانتقالهم عــرب الحدود، األمر الذي 

جعــل هذه املســألة تتصــدر جدول األعامل الدويل للسياســات. وتقّر 

خطــة التنميــة املســتدامة لعام 2030 الصادرة عــن األمم املتحدة 

وأهــداف التنميــة املســتدامة املنبثقــة عنها بوضــوح بأهمية الهجرة 

والتحديــات املصاحبــة لهــا والفرص التــي تتيحهــا. ويدعو املقصد 

10-7 مــن أهــداف التنمية املســتدامة إىل تيســري الهجرة عىل نحو 

منظــم وآمن ومتســم باملســؤولية. وإّن إدراج هــذه الدعوة ضمن 

الهــدف 10 مــن أهــداف التنمية املســتدامة ليــس اعتباطيًا ذلك أّن 

هــذا األخــري يســعى إىل الحد من غياب املســاواة داخل البلدان ويف 

مــا بينها. وهذا يشــكل إقراًرا رصيًحــا بالجانب اإليجــايب للهجرة 

والــدور الــذي ميكنهــا أن تؤديه للحد من أوجه عدم املســاواة. 

وإضافــة إىل ذلــك، اعتمــدت الجمعية العامــة لألمم املتحدة يف 

ســبتمرب/أيلول 2016 إعــالن نيويــورك من أجل الالجئــني واملهاجرين، 

وخطــت بذلــك خطــوة إضافية إىل األمام من خالل إطــالق عملية 

وضــع اتفاقــني عامليــني اثنني، أولهام من أجــل الهجرة اآلمنة 

واملنظمــة والنظاميــة وثانيهام مــن أجل الالجئني.

ولســوء الحــّظ، يتمحور القســم األكرب من النقاش بشــأن الهجرة 

حــول جوانبهــا الســلبية. وعادة ما يتــم تجاهل تعقيــد هذه الظاهرة 

وعــدم اإلقــرار بالكامل مبــا تتيحه من فــرص. ويقّر أمني عام األمم 

املتحــدة يف التقريــر الصــادر عنه بعنوان نحــو هجرة تصب يف 

صالــح الجميع باالنتشــار الواســع النطاق لـ "رسديات سياســاتية 

عنرصيــة بشــأن الهجــرة" ويدعو إىل نقــاش محرتم وواقعي حول 

الهجــرة. ويلفــت العنايــة أيضــا إىل دور الهجــرة باعتبارها "محّركًا 

للنمــو االقتصــادي واالبتــكار والتنميــة املســتدامة". ويتمثل التحدي 

األســايس بحســب أمني عــام األمم املتحــدة يف تعظيم فوائــد الهجرة 

إىل أقــىص حــد ممكــن مع الحرص عــىل أالّ تكون أبًدا فعــالً نابًعا 

اليأس. من 

وإن التوصــل إىل حــوار واقعــي أكرث وبعيد عــن التجاذبات حول 

هــذا املوضــوع يتطلّب اكتســاب معرفــة فعليــة بالهجرة: ما هي 

ومــا حجمهــا ومــا هي دوافعهــا وتأثرياتها. فمن خــالل هذا الفهم 

فحســب ميكننا التوصل إىل أفضل اســتجابة عىل مســتوى السياســات 

ملواجهــة التحديــات التــي تطرحها والفــرص التي تتيحها. ويســعى 

هــذا التقريــر إىل املســاهمة يف تحقيق هــذه النتيجة بالنســبة إىل 

الهجــرة الداخليــة والدولية عىل حّد ســواء، من منظــور منظمة 

والزراعة. األغذية 

ولعــّل أول مــا ينبغــي فهمه هو الطابــع املختلــف لتجربة الهجرة. 

فالهجــرة تشــكل ظاهــرة معّقــدة ومتعددة األوجه ترتاوح بني 

الهجــرة الطوعيــة التــي يختار فيها األشــخاص االنتقــال بحثًا عن 

فــرص أفضــل، وبــني الهجرة القرسيّة التــي ينتقلــون فيها هربًا من 

أوضــاع تهــدد حياتهم بفعــل النزاعات أو الكوارث. ولــكل من نوعي 

الهجــرة دوافع وتأثــريات مختلفة ويســتدعيان بالتايل اســتجابات 

مختلفــة – عــىل األقــل جزئيًــا. وهناك بني الحالتني أوضاع يســاهم 

فيهــا الرتغيــب والرتهيــب بدرجات متفاوتة يف قــرار األفراد االنتقال 

إىل أماكــن أخــرى. وعادة مــا ينطبق ذلك عــىل العمليات التي 

تتجــىل ببــطء عــىل غرار التأثــريات الرتاكمية لتغــري املناخ حيث يدرك 

األشــخاص يف وقــت من األوقات أّن االنتقــال إىل مكان آخر هو 

ــار متاح أمامهم. أفضل خي

وقــد الحظــُت إضافــة إىل ذلك أّن معظم االهتــامم ينصّب عىل 

الهجــرة الدوليــة غــري أّن هذا التقرير يســلط الضوء عــىل أنها فقط 

جــزء من مشــهد أوســع بكثري، يشــمل أيًضا الهجــرة داخل البلدان 

والتــي هــي أكرب بكثري مــن النوع األول من الهجــرة. وغالبًا ما 

تســبق الهجــرة الدوليــة هجــرة داخلية مثالً من خــالل االنتقال من 

منطقــة ريفيــة إىل مدينــة ما. ومــن الوقائع األخرى التــي قد تفاجئ 

الكثرييــن أّن الهجــرة بــني البلــدان النامية ال تقــّل أهمية من حيث 

نطاقهــا مقارنــة بالهجــرة من البلــدان النامية إىل البلــدان املتقدمة. 

 وقــد يفاجــأ الكثــريون أيًضــا مبعرفة أّن معظــم الالجئني الدوليني - 

مــا يقــارب 85 يف املائــة - تســتضيفهم بلدان نامية.
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تقديم

ويتمثــل محــور تركيز هذا التقرير يف الهجرة الريفية التي تســتحوذ 

عىل شــّق وافر من تدفقات الهجرة الداخلية والدولية عىل حّد ســواء. 

واملقصــود بالهجــرة الريفية الهجرة من املناطــق الريفية وإليها ويف ما 

بينهــا، ســواء أكانت عملية االنتقال تتّم داخــل البلد عينه أو تنطوي 

عــىل عبــور الحدود. ويف العديد من البلدان، ال ســيام البلدان التي مل 

تبلــغ بعــد مراحل متقدمة من التنمية وال يزال قســم كبري من ســكانها 

يعيــش يف األريــاف، تتخطى الهجرة بني املناطــق الريفية الهجرة من 

املناطــق الريفيــة إىل املناطــق الحرضية. واألهم من ذلك أّن عدًدا 

كبــريًا مــن الالجئــني الدوليني - ما ال يقّل عن 30 يف املائة عىل املســتوى 

العاملــي وأكــرث من 80 يف املائة يف أفريقيــا جنوب الصحراء الكربى - 

يعيشــون يف املناطــق الريفيــة يف البلــدان املضيفــة لهم. لذا ال بّد 

لفهــم الهجــرة يف املناطــق الريفيــة - حجمهــا ومواصفاتها ودوافعها 

وتأثرياتهــا - أن يتبــوأ مركــز الصدارة عنــد معالجة مســألة التنمية.

وترتبــط الهجــرة الريفيــة ارتباطـًـا وثيًقا ليــس فقــط بالتنمية الزراعية 

والريفيــة بــل أيًضــا بتنميــة املجتمعات ككّل. وهــذه الظاهرة هامة 

تاريخيًــا حيــث أنها ســاهمت يف تحــول املجتمعات مــن مجتمعات 

ريفية بشــكل أســايس إىل مجتمعــات أكرث تحرًضا. ورافقــت العملية 

التدريجيــة لتحــول اليــد العاملة من الزراعــة إىل قطاعات أكرث 

إنتاجيــة يف مجــايل التصنيــع والخدمات التــي غالبًا ما تكون 

موجــودة يف مناطــق حرضية وتســاهم بالتــايل يف زيادة املداخيل 

ويف التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والبرشية. وتتواصــل عملية 

انتقــال األشــخاص إىل خــارج املناطــق الريفية، إما إىل املدن أو إىل 

بلــدان أخــرى، يف العديــد مــن مجتمعاتنا املعارصة. وقــد بلغت هذه 

العمليــة يف العديــد مــن البلــدان املرتفعة الدخل حــًدا باتت معه 

الزراعــة واملناطــق الريفيــة قابلــة للبقاء من الناحيــة االقتصادية 

فقــط ضمن حــدود توافر اليــد العاملة املهاجرة.

ويجــب علينــا، بكل وضوح، االعرتاف بــأّن الهجرة الريفية ظاهرة 

تنطــوي عــىل فرص وتحديات يف آٍن مًعــا، وعىل فوائد وتكاليف 

أيًضا، للمهاجرين أنفســهم وللمجتمعات بشــكل عام. فبالنســبة إىل 

املهاجريــن، قــد تعني الهجرة مداخيــل أعىل والحصول عىل خدمات 

اجتامعية أفضل وتحســني ســبل العيش. وقد تعني تحّســن مستوى 

التعليــم والتغذيــة ألطفالهم. وقد تكون لهــا أيًضا تأثريات مفيدة عىل 

األرس واألرس املعيشــية للمهاجريــن الذين بقــوا يف املناطق الريفية، 

مثــالً مــن خالل التحويالت املالية وتســاعدهم عىل تنويع مصادر 

دخلهم وتحســني أوضاعهم. وميكن للهجرة أن تســاهم يف زيادة 

عائــدات املجتمعــات وتنميتها االقتصاديــة واالجتامعية باإلجامل من 

خــالل مصادر إنتاج ومهارات وأفكار جديدة. لكّن ولســوء الحّظ، 

قلاّم تتاح هذه الفرص للرشائح األشــّد فقًرا من الســكان الذين قد ال 

ميلكــون القدرة عىل تحّمل الكلفــة العالية للهجرة.

وليــس باســتطاعتنا غــّض الطرف عــن التحديات والتكاليــف املرتبطة 

بالهجــرة. وقــد تكــون هذه التكاليف بالنســبة إىل األفــراد مرتفعة 

عــىل كل من املســتوى االقتصادي واالجتامعي والشــخيص. وقد 

تــؤدي إىل اضطرابــات داخل األرس وبالنســبة إىل املجتمعــات املحلية 

األصليــة ليــس أقلـّـه حينام تؤدي إىل خســارة الجزء األكــرث ديناميكية 

يف معظــم األوقــات مــن القوة العاملة، ذلك أّن الســكان األكرث 

شــبابًا وتثقيًفــا هــم مــن يهاجرون يف العادة. والتــوازن بني الفوائد 

والتكاليــف ليــس إيجابيًــا عىل الدوام بالنســبة إىل مــن ينتقلون إىل 

أماكــن أخرى أو مــن يخلفون وراءهم.

ويف الختــام، يجــب أن ندرك دامئًا أّن الكثريين من األشــخاص - الالجئني 

والنازحــني داخليًــا - ينتقلون إىل أماكــن أخرى ليس مبحض إرادتهم 

بــل لعــدم وجود خيار آخر أمامهم. ويشــّكل ارتفاع أعداد الالجئني 

والنازحــني الداخليــني البعد األكرث مأســاوية للهجرة ويدعو إىل بذل 

جهــود حازمــة من قبل املجتمع الدويل ملعالجة أســباب هذا النزوح 

ولبنــاء قدرة ســكان الريف عــىل الصمود يف ظّل تهديدات الكوارث 

والنزاعــات ولدعــم البلدان واملجتمعات املحليــة املضيفة للتعامل مع 

التدفق العارم أحيانًا لألشــخاص.

ونظــًرا إىل الطابــع املعّقد للهجرة، من الصعب تحديد االســتجابات 

املناســبة عىل مســتوى السياســات أو تطبيقها. وتختلف دوافع الهجرة 

وتأثرياتهــا وتكاليفهــا وفوائدها إىل حد كبري وتعتمد عىل الســياق. 
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وتختلــف كثرياً التحديات يف مجال السياســات املتصلــة بالهجرة الريفية 

باختــالف البلدان. وتشــكل بعض البلدان وجهــة للهجرة الدولية يف 

حــني أّن بعضهــا اآلخر هو مصدر تدفقــات الهجرة الدولية، وتعترب 

غريهــا بلــدان عبور والعديد منها تتوافــر فيها مواصفتان أو ثالث من 

هــذه املواصفــات يف آٍن مًعا. وما يــزال يوجد يف بعض البلدان عدد 

كبري من ســكان الريف الذين قد يشــكلون مصدًرا لتدفقات كبرية 

مــن الهجــرة الريفية الخارجية، يف حني أّن بعضها اآلخر قد شــهد 

بالفعل هجرة خارجية عارمة وباتت اليوم تشــهد توســّعا حرضيًا واســع 

النطــاق. ولــدى بعض البلدان التي فيها عدد كبري أو متناٍم من ســكان 

الريف - ال ســيام الشــباب - الزخم اإلمنايئ الالزم لخلق فرص للعمل؛ 

وعــاىن بعضهــا اآلخر من تدين مســتويات التنمية والتقّدم املحرز عىل 

هــذا النطــاق فصادفتها صعوبات كــربى يف مواجهة هذه الضغوطات 

الدميغرافيــة وإتاحــة فرص عمل للشــباب يف املناطق الريفية.

وتواجــه البلــدان التي تعاين من أزمات ممتدة تحديات كربى بســبب 

نزوح الســكان فيها وتقويض ســبل عيشــهم، ناهيك عن التهديد 

املــادي لــألرواح واملمتلكات، يف حني يتعنّي عــىل بعضها اآلخر مواجهة 

تدفقــات داخليــة جّمة من الالجئــني والنازحني. وتواجه جميع هذه 

البلــدان تحديــات مختلفة مرتبطة بالهجرة وســتكون أولوياتها يف 

مجال السياســات مختلفة لــدى محاولة التصدي لها.

وبعيــًدا عــن حالة الهجرة القرسيــة املتصلة بحاالت األزمات، من 

الــرضوري عــدم اعتبار الهجرة بحد ذاتها مشــكلة تقتيض إيجاد 

حّل لها. وعليه، يجب أال تســعى السياســات إىل احتواء الهجرة أو 

تشــجيعها. بــل يجب أن يكون هدفها جعــل الهجرة خياًرا وليس حاجة 

وتعظيــم تأثرياتهــا اإليجابية مبوازاة الحد قدر املســتطاع من تأثرياتها 

الســلبية. ويعني هذا يف حاالت كثرية أنه من املجدي تيســري الهجرة 

ومســاعدة املهاجريــن املحتملني عىل تخطــي العقبات التي قد تعرتض 

طريقهــم مبا ميّكنهم من االســتفادة من الفرص التــي تتيحها الهجرة. 

ويعنــي هذا يف الوقت نفســه إتاحة فرص بديلــة جذابة للمهاجرين 

الريفيــني املحتملــني، ليس أقلّه من خالل تشــجيع التنمية يف املناطق 

الريفيــة أو يف جوارها. ويف هذا الســياق، ميكــن للنهج اإلمنايئ املكاين، 

الــذي دعــا إليــه هذا املطبوع يف إصدار عام 2017، أن يؤدي دوًرا 

محوريـًـا من خالل تحســني البنــى التحتية والخدمات يف املدن والقرى 

الصغــرية واملناطــق الريفية املحيطة بها، وخلــق روابط أفضل بينها 

واســتغالل الطاقات الكامنة يف الزراعــة والصناعات الزراعية ألغراض 

التنمية املحليــة والتنمية ككّل.

وعندمــا أصــدرت املنظمــة حالة األغذية والزراعة ألول مرة يف عام 

1947، كان محــور الرتكيــز آنذاك منصبــاً عىل إعادة بناء النظام 

العاملي لألغذية غداة ســنوات الحرب العاملية. وقد تحّســنت بشــكل 

ملحــوظ منذ حينها األوضاع املعيشــية يف العــامل بفضل عوامل ليس 

أقلّها اتســاع حركة السلع واألشــخاص واألفكار. وبالعودة إىل الوراء، 

ال يســعني إال أّن أالحــظ أننــا منّر بحقبة مفصليــة يف التاريخ حيث أننا 

معرضــون لخطر نســيان ما ّحققناه حتــى اآلن. لكّن الطريق  ما تزال 

طويلــة للقضــاء عىل الفقر والجوع يف العــامل. وقد كانت الهجرة جزًءا 

مالزًما من عملية التنمية األوســع نطاقًا وســتبقى كذلك. ويحدوين 

األمل يف أن يســاعد هذا التقرير عىل اكتســاب فهم أفضل لكيفية 

تحويــل التحديــات املرتبطة بالهجرة الريفية إىل فــرص وتعظيم الفوائد 

الناشــئة عنها من أجل املســاهمة يف اســتئصال الفقر والجوع.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا
املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

لألمم املتحدة
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بــدأ التحضــري لحالــة األغذيــة والزراعة لعام 2018 بعقد حلقة عمل اســتهاللية يف املقّر الرئييس ملنظمــة األغذية والزراعة )املنظمة( يف روما يوم 

18ســبتمرب/أيلول 2017 بحضور أعضاء يف فريق الخرباء الخارجيني وأخصائيني يف املنظمة. وأعقب حلقة العمل هذه تشــكيل مجموعة استشــارية 

متثل جميع الوحدات الفنية املختصة يف املنظمة برئاســة نائب مدير شــعبة اقتصاديات التنمية الزراعية يف املنظمة، للمســاعدة يف صياغة التقرير.  

وناقــش فريــق البحــث والتحريــر واملجموعة االستشــارية الخطوط العريضة للتقرير خالل ندوة عقدت يف 27 ســبتمرب/أيلول 2017.  وجرى أيًضا تلقي 

املســاهامت بشــأن الخطوط العريضة التفصيلية األولية من خالل مشــاورة إلكرتونية مفتوحة نظّمها املنتدى العاملي بشــأن األمن الغذايئ والتغذية. 

وُعرضت أّول مســّودة كاملة عىل املجموعة االستشــارية خالل ندوة ُعقدت يف شــهر يناير/كانون الثاين 2018.  واســتعان الفريق بالتعليقات الواردة من 

املجموعة االستشــارية ملراجعة الخطوط العريضة واملســودة.  وجرت من ثّم مناقشــة املســودة يف حلقة عمل ثانية ُعقدت يومي 8 و9 فرباير/شــباط مع 

املجموعــة االستشــارية وفريــق الخــرباء الخارجيني. ومتّت مراجعة التقرير يف ضوء املســاهامت املنبثقة عــن حلقة العمل هذه وُعرضت عىل فريق اإلدارة 

يف إدارة التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة يف املنظمــة.  وأحيلت املســودة املراجعة إلبداء التعليقــات عليها إىل إدارات أخرى يف املنظمة وإىل املكاتب 

اإلقليمية للمنظمة يف أفريقيا وآســيا واملحيط الهادئ وأوروبا وآســيا الوســطى وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي والرشق األدىن وشــامل أفريقيا، باإلضافة 

إىل مراجعــني خارجيــني.  وتــّم إدراج التعليقــات يف املســودة النهائية التي ُعرضت عىل مكتب املدير العام للمنظمة يف 28 مايو/أيار 2018. وقد اســتعان 

فريــق البحــث والتحرير عند صياغة التقرير بوثائق أساســية أعدتهــا منظمة األغذية والزراعة وخرباء خارجيون.

المنهجية
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تــوىل إعــداد تقريــر حالة األغذية والزراعــة لعام 2018 فريق متعدد التخصصات يف منظمة األغذية والزراعــة لألمم املتحدة )املنظمة( تحت إرشاف 

Marco V. Sánchez Cantillo، نائــب مديــر شــعبة اقتصاديــات التنمية الزراعية يف املنظمــة، وAndrea Cattaneo، كبري الخرباء االقتصاديني ومحرر 

تقريــر حالــة األغذيــة والزراعة. وقّدم Kostas Stamoulis، املدير العام املســاعد إلدارة التنمية االقتصادية واالجتامعيــة يف املنظمة، توجيهات عامة. 

وأعطــى توجيهات بدوره فريــق اإلدارة يف إدارة التنمية االقتصادية واالجتامعية.

فريق البحث والتحرير لتقرير حالة األغذية والزراعة
  Raffaele Bertini وThu Hien Dao وElisenda Estruch وJulius Jackson وTheresa McMenomy وAndrew Park )محرر استشــاري( 

.Jakob Skøtوأحمد ســعد الدين و

الوثائق األساسية والبيانات وأقسام التقرير
Solomon Asfaw )منظمــة األغذيــة والزراعــة(، Andrea Cattaneo )منظمة األغذية والزراعــة(، S. Chandrasekhar )معهد إنديرا غاندي للبحوث 

اإلمنائيــة، الهنــد(، Reza Daniels )جامعــة كايــب تاون، جنوب أفريقيا(، Anda David )وكالة التنمية الفرنســية(، Alan de Brauw )املعهد الدويل 

 TANGO International مؤسســة( Tim Frankenberger ،)املركز الوطني للبحوث العلمية( Sylvie Démurger ،)لبحوث السياســات الغذائية

الدوليــة(، Joan Hamory Hicks )جامعــة أوكالهومــا، الواليات املتحدة األمريكية(، Nicholas Li )جامعــة كاليفورنيا، بركيل، الواليات املتحدة 

األمريكيــة(،  Mariapia Mendola)جامعــة ميالنو-بيكــوكا، إيطاليا(، Björn Nilsson )وكالة التنمية الفرنســية(، Michele Nori )املعهد الجامعي 

األورويب، إيطاليــا(، Cecilia Poggi )جامعــة ساســكس، اململكــة املتحــدة(، Sherman Robinson )املعهد الدويل لبحوث السياســات الغذائية(،  

London School of Economics and Political Science( Alwyn Young، اململكة املتحدة(، وStefanija Veljanoska )منظمة األغذية والزراعة(.

مساهمات إضافية من منظمة األغذية والزراعة
 Meghan Millerو Marina Mastrorilloو Svetlana Livinetsوكالرا عيــدا خليــل و Piero Confortiو Marinella Cirilloو Carlo Cafiero 

.Mauricio Rosalesو George Rapsomanikisو Elise Polakو

اجملموعة االستشارية ملنظمة األغذية والزراعة
 Mariaeleonora Dandreaو Piero Confortiو Dominique Burgeonوعمر بن عمور و Solomon Asfawشــكري أحمد ورميا العازار و 

 Patrick Jacquesonو Adriana Ignaciukو Nicole Franzو Jessica Fanzoو Ana Paula de la O Camposو Benjamin Davisو 

 Erdgin Maneو Svetlana Livinetsو Panagiotis Karfakisو Etienne Juvanon du Vachatو Günter Hemrichو Sally Jamesو 

 Cristina Raponeو Selvaraju Ramasamyو Giorgia Pratiو Carlos Mielitz Nettoو Patricia Mejias Morenoو Marina Mastrorilloو

 Vanya Slavchevskaو Luca Russoو Mauricio Rosalesو Clarissa Roncato Baldinو Ahmed Razaو George Rapsomanikisو 

.Natalia Winder Rossiو Stefanija Veljanoskaو

شكر وتقدير
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شكر وتقدير

فريق اخلرباء اخلارجيني
 Claudia Ah Poe )برنامــج األغذيــة العاملــي(، Paola Alvarez )املنظمة الدولية للهجرة(، Aslihan Arslan )الصنــدوق الدويل للتنمية الزراعية(،

 S. Chandrasekhar )معهــد إنديــرا غانــدي للبحوث اإلمنائية، الهنــد(، Luc Christiaensen )البنك الدويل(، Anda David )وكالة التنمية 

 Eva-Maria Egger ،)املركز الوطني للبحوث العلمية( Sylvie Démurger ،)املعهد الدويل لبحوث السياســات الغذائية( Alan de Brauw ،)الفرنســية

)الصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة(، Jason Gagnon )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي(، Julie Litchfield )جامعة ساســكس، اململكة 

املتحــدة(، Robert E.B. Lucas )جامعــة بوســطن، الواليــات املتحدة األمريكية(، Bruno Losch )مركز التعــاون الدويل للبحوث الزراعية من أجل 

التنميــة(، Mariapia Mendola )جامعــة ميالنو-بيكــوكا، إيطاليا(، Cecilia Poggi )جامعة ساســكس، اململكة املتحدة(، Donato Romano )جامعة 

فلورنســا، إيطاليا(، Susanna Sandström )برنامج األغذية العاملي(، Ronald Skeldon )جامعة ساســكس، اململكة املتحدة(، Rob Vos )املعهد 

الــدويل لبحوث السياســات الغذائية( وRaffaella Zucaro )مركز CREA للبحوث الزراعية(.

امللحق اإلحصائي
أعّد امللحق اإلحصايئ كّل من Raffaele Bertini وMarinella Cirillo وTheresa McMenomy وMeghan Miller وأحمد ســعد الدين.

الدعم اإلداري
.Liliana Maldonadoو Paola Di Santo

قدمت مجموعة النرش )OCCP( يف مكتب املنظمة لالتصال املؤســيس الدعم التحريري والتصميم والتخطيط ، فضالً عن تنســيق اإلنتاج  بالنســبة 

لإلصدارات بجميع اللغات الرســمية الست.
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دودوما ، جمهورية تنزانيا املتحدة

صغار املزارعني الذين يعملون يف مرشوع 

للتنمية الريفية - ميكن للفرص الناجمة 

عن التنمية الريفية أن تؤثر عىل أمناط 

الهجرة الريفية.

©FAO/IFAD/WFP/ 
Eliza Deacon

| xi |



الرسائل الرئيسية

تشكل الهجرة، رغم التحديات التي قد تنطوي عليها، جزًءا  1

مالزًما للتنمية االقتصادية واالجتامعية والبرشية ووسيلة للحد من عدم 

املساواة ضمن البلد الواحد وبني البلدان عىل حد سواء.

وســتكون جميع البلدان، يف مرحلــة ما من مراحل تنميتها،  2

مصــدًرا للهجــرة الدولية أو ممرًا لهــا أو مقصدها النهايئ - والثالثة مًعا 

يف بعض الحاالت.

والهجرة الدولية هي عىل املستوى العاملي ظاهرة أصغر بكثري  3

من الهجرة الداخلية حيث أّن أكرث من مليار نسمة يعيشون يف بلدان 

نامية قد انتقلوا داخليًا يف البلدان النامية.

وتتشاطر تدفقات الهجرة الدولية والداخلية بعض الدوافع  4

وتشكل نظاًما متكامالً؛ ففي البلدان املتدنية الدخل مثالً، يكون 

املهاجرون الداخليون عرضة مبقدار خمسة أضعاف أكرث للهجرة الدولية 

مقارنة باألفراد الذين مل ينتقلوا إىل أماكن أخرى.

ويف املناطق النامية التي ترتفع فيها معدالت التوسع الحرضي،  5

تستحوذ الهجرة الريفية بجميع أشكالها عىل ما ال يقّل عن 50 يف املائة 

من مجمل الحركات الداخلية. ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 

تفوق هذه الحصة نسبة 75 يف املائة.

وميكن للهجرة إىل خارج املناطق الريفية أن تشكل وسيلة لتنويع  6

الدخل وآلية للتكيف أيًضا مع عوامل الضغط البيئية البطيئة النشأة، 

عىل غرار الندرة الحادة يف املياه. ولكن غالبًا ما يكون هذا الخيار غري 

متاح للفئات األشّد فقرًا التي تعاين أكرب القيود التي تعيق حركتها.

وتستضيف املناطق الريفية أعداًدا كبرية من السكان النازحني  7

خالل األزمات املمتدة، مام يؤدي إىل تحديات إضافية وتأثريات 

سلبية محتملة. وباإلمكان التخفيف من وطأة هذا العبء من خالل 

اعتامد سياسات التنمية الريفية التي تركز عىل االندماج االقتصادي 

واالجتامعي للمهاجرين ماّم يفيض إىل نتائج تعود بالفائدة عىل 

النازحني واملناطق املضيفة لهم عىل حد سواء.

وقد يساعد املهاجرون يف العديد من البلدان املتقدمة عىل  8

التعويض عن النقص يف اليد العاملة يف األنشطة الزراعية العالية القيمة 

التي من الصعب استخدام اآلالت فيها، ولكن إدماج هؤالء املهاجرين 

قد يطرح تحديات لهم وللبلدان املضيفة لهم عىل السواء. ومن شأن 

تطبيق خطط وبرامج تنظيمية وتنفيذها لحامية حقوق العمل الخاصة 

بهم أن يساعد يف تحسني ظروف عملهم.

ويتسم اتساق السياسات الخاصة بالهجرة والزراعة وسياسات  9

التنمية الريفية بأهمية حاسمة لضامن الهجرة اآلمنة واملنظمة 

والنظامية. ويجدر بالسياسات أال تسعى إىل الحد من تدفقات 

الهجرة أو تعجيلها بل أن تحاول باألحرى تعظيم الفوائد االقتصادية 

واالجتامعية مبوازاة خفض التكاليف قدر املستطاع بالنسبة إىل 

املهاجرين واملجتمعات.

وتعتمد أولويات السياسات املتصلة بالهجرة الريفية عىل  10

السياقات القطرية التي تشهد تحوالت باستمرار وستكون مختلفة 

بالنسبة إىل البلدان التي متّر بحاالت من األزمات املمتدة، والبلدان التي 

تشكل فيها عاملة الشباب يف الريف أحد التحديات، والبلدان التي متر 

مبرحلة انتقالية اقتصادية ودميغرافية، وبالنسبة إىل البلدان املتقدمة 

التي تحتاج إىل العاملني املهاجرين.
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موجز

اهلجرة جزء من تطور اجملتمعات

تشــّكل الهجــرة جزًءا ال يتجزأ من تاريــخ البرشية وترافق تطور 

املجتمعــات. ولطاملــا كان تنقــل البرش جزًءا من عمليــة التنمية 

االقتصاديــة واالجتامعيــة والبرشية. ومع تحــول املجتمعات، يتحرك 

النــاس حتــامً داخــل البلدان ويف ما بينهــا بحثاً عن فرص أفضل. ويف 

الواقــع، يتم االعــرتاف بالهجرة يف أهداف التنمية املســتدامة لألمم 

املتحــدة باعتبارها إحدى الوســائل للحّد من عدم املســاواة داخل 

البلــدان ويف ما بينها. 

وقد شــهد القــرن املايض تغريات هائلة يف تدفقــات الهجرة الدولية. 

وكانــت أوروبا يف بدايــة القرن العرشين مصدراً رئيســياً للهجرة، 

حيث انتقل العديد من األشــخاص إىل األمريكيتني وأســرتاليا وآســيا 

الوســطى. وكان جنــوب الصني مصدراً آخــر النتقال أعداد كربى من 

املهاجريــن إىل جنوب رشق آســيا. وتُعد أوروبــا اليوم يف الغالب 

مقصــًدا للمهاجريــن من أفريقيا وآســيا واألمريكيتــني، فضال عن كونها 

موقًعــا لتدفقات الهجرة الداخلية الرئيســية. وتنشــأ الهجرة إىل 

أمريكا الشــاملية بشــكل أســايس يف أمريكا الالتينية وآســيا. ومع تقدم 

التنميــة يف آســيا، تحولــت بعض البلدان، مثــل اليابان وجمهورية 

كوريــا وماليزيــا، لتصبــح مقصًدا للمهاجرين. وقد حدث اليشء نفســه 

بالنســبة إىل البلــدان الغنيــة بالنفط يف الرشق األدىن. 

ويجب النظر إىل هذه التحوالت يف الهجرة الدولية يف الســياق األوســع 

للتنميــة االقتصاديــة. وقد حدثــت جنباً إىل جنب مع أحد أكرب التحوالت 

يف املجتمــع البــرشي أال وهو االنتقال مــن مجتمعات ريفية يف الغالب 

إىل مجتمعــات حرضية أكرث فأكرث، حيــث لعبت الهجرة الداخلية، 

خاصــة من املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية، دوراً رئيســياً. وعىل 

الصعيــد العاملي، تشــكل الهجرة الداخليــة ظاهرة أكرب بكثري من الهجرة 

الدوليــة، وعنرصاً أساســياً يف عملية التنمية االقتصادية.

وتعتــرب الهجــرة اليوم موضع اهتامم وقلق شــديدين. فبني عامي 

1990 و2015، ارتفــع عــدد املهاجرين الدوليني من 153 مليون نســمة 

إىل 248 مليــون نســمة. وهنــاك ما يقارب 25 مليون نســمة منهم من 

الالجئــني الذيــن غادروا بالدهم بســبب النزاعات واألزمات. ويف ضوء 

ذلــك، تــرى البلدان املقصد ذات الدخل املرتفع بشــكل متزايد أن 

الهجــرة تشــكل تحدياً رئيســياً. غري أنه لوضع األمــور يف نصابها، تجدر 

اإلشــارة إىل أن الزيــادة يف الهجــرة الدولية بني عامي 1990 و2015 

ارتفعــت فقــط من 2.9 إىل 3.3 يف املائة. وعالوة عــىل ذلك، تتبع هذه 

الهجــرة مســارات متعــددة، وليس فقط تلك التــي تقود من البلدان 

الناميــة إىل البلدان املتقدمة.

واســتناداً إىل بيانــات عــام 2015، انتقل عدد أكرب مــن املهاجرين 

الدوليــني بــني البلــدان الناميــة )38 يف املائة من إجاميل عدد 

املهاجريــن الدوليــني( مقارنة بعــدد املهاجرين الذيــن انتقلوا 

مــن بلــدان ناميــة إىل بلدان متقدمــة )35 يف املائة(. وعىل وجه 

الخصــوص، تشــكل الهجرة بــني األقاليم واألقاليــم الفرعية عنرصاً 

أساســياً يف أمنــاط الهجــرة الدوليــة. وإن الهجرة بني األقاليــم الفرعية 

مهمــة بوجــه خــاص يف غرب أفريقيا وغرب آســيا، بينــام تهيمن 

الهجــرة داخل القارة نفســها يف جنوب آســيا وأفريقيا الوســطى. 

وعــالوة عىل ذلــك، فإن معظــم املهاجرين املعلــن عنهم، أي الالجئني 

الدوليــني، تســتضيفهم البلــدان النامية بشــكل كامــل تقريباً )85 يف 

املائة مــن إجاميل الالجئني(.

اهلجرة الريفية هي حمور التحول االقتصادي

تشــكل الهجــرة مــن املناطق الريفية وإليها ويف مــا بينها عنرصاً 

هامــاً يف الهجرة الدولية والهجرة الداخلية عىل حد ســواء. وتشــّكل 

إعــادة توزيع اليــد العاملة من قطاعات أقــل إنتاجية إىل قطاعات 

أكــرث إنتاجيــة عنــرصاً ال يتجزأ من التنميــة االقتصادية. وبالتايل، فإن 

الهجــرة مــن املناطق الريفيــة تعترب جزًءا من عمليــة التحول الهيكيل 

لالقتصاديــات التــي تتناقــص فيها أهمية الزراعة بالنســبة إىل الدخل 

وخلــق فرص العمــل مقارنة بالقطاعات األخرى. وتؤدي هــذه العملية 

إىل انخفــاض يف الطلــب عىل العاملة يف بعــض املناطق الريفية، 

ولكــن إىل زيــادة يف مناطق أخرى. فمــن ناحية، أدت التحوالت من 
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االقتصــادات القامئــة عىل الزراعة إىل االقتصادات القامئــة عىل الصناعة 

والخدمــات إىل هجــرة كبرية من الريــف إىل املناطق الحرضية، مبا يف 

ذلــك عرب الحدود. وتبنّي، اســتناداً إىل أدلة مــن مجموعة من البلدان 

حــول أصول املهاجرين، أن نســبة كبرية مــن املهاجرين الدوليني 

مصدرهــا املناطــق الريفية. ومن ناحيــة أخرى، وكجزء من هذه 

العمليــة، أصبحــت أيضاً املناطق الريفيــة يف البلدان ذات الدخل 

املرتفــع التــي تحتــاج إىل املهاجرين لتلبيــة الطلب عىل العاملة يف 

الزراعــة – يف كثــري من األحيان ولكن ليــس فقط يف تلك الحاالت– 

مقاصــد للعديد مــن املهاجرين الدوليني.

وتشــري التدفقــات الكــربى للهجرة الداخليــة املعروضة يف هذا 

التقريــر إىل أن إعــادة تخصيــص مــوارد العمل يف العديــد من البلدان 

الناميــة تســاهم يف التحول االقتصــادي والتنميــة االقتصادية. ومع 

ذلــك، ســتظّل الهجــرة الداخلية مرتبطة بشــكل وثيــق بالهجرة 

الدوليــة ألن املهاجريــن املحتملــني ينجذبــون بوجه خاص إىل الفرص 

املتاحــة يف البلــدان ذات مســتويات أعىل من الدخــل والتنمية 

بشــكل عام. ويف حني أن ذلك ميكن أن يســاهم يف تحســني آفاق 

املهاجريــن الدوليــني، هنــاك أيضاً جوانب ســلبية لهــذه العملية. 

ومــع أن املهاجريــن قد يرســلون تحويــالت مالية وفوائد أخرى إىل 

بلدانهــم، فإنهم ميثلون بشــكل أســايس مــورداً منتجاً يتــم تحويله عن 

بلدانهــم أو مناطقهــم األصلية. 

وتــؤدي األشــكال املختلفــة للهجرة الريفيــة أدواراً مختلفة يف عملية 

التحــول االقتصــادي الهيكيل. وعىل وجه الخصــوص، تؤثر مدة الهجرة 

بأشــكال مختلفــة يف بلد املنشــأ واملقصد. وتنطــوي الهجرة الدائرية 

عــىل تنقــالت متكــررة بني منطقة املنشــأ والوجهة املقصد أو أكرث. 

وإّن الهجــرة املوســمية شــائعة أيضاً يف املناطــق الريفية، أي الهجرة 

القصــرية األجل خالل مواســم محددة والتــي ترتبط بدورات اإلنتاج 

الزراعــي. وال تــزال الهجرة بني املناطق الريفيــة ظاهرة مهمة يف 

البلــدان التــي كانت يف مراحل ســابقة من التطور. وســتظل االتجاهات 

الســكانية يف املناطق الريفية لهذه البلدان، وال ســيام بالنســبة إىل 

األعداد املتزايدة من الشــباب يف الريف، قوة دافعة رئيســية وراء 

الهجــرة الريفيــة، وســتنطوي عىل تحديات كبرية ال ســيام يف املناطق 

التــي تواجه ضغوطاً ســكانية متنامية.

وال ترتبــط جميع أشــكال الهجــرة الريفية بعمليــات التحول الهيكيل. 

فالعديــد مــن املهاجرين هم الجئــون أو نازحون داخليون، مام 

يشــّكل تحدياً ملناطق املنشــأ واملقصد. وعىل مدى الســنوات العرش 

املاضية، شــهد العامل ارتفاعاً حاداً يف األزمات بســبب النزاعات 

املســلحة أو األحــداث املناخيــة الحادة، ماّم أدى إىل زيادة عدد 

الالجئــني والنازحــني داخلياً. وعىل املســتوى العاملي، كان هناك 66 

مليــون شــخص يف عام 2016 تم تهجريهم قــرساً نتيجة لالضطهاد 

والنزاعــات والعنــف واالنتهاكات لحقوق اإلنســان، وكان 40 مليونًا 

منهــم مــن النازحــني الداخليني وما تبقى منهم مــن الالجئني وطالبي 

اللجــوء. وتســتضيف البلدان النامية تســعة مــن بني كل عرشة الجئني، 

ولكــّن ســكان الريــف غالباً ما يتحملون القســم األكرب من األعباء. 

وعــىل املســتوى العاملي، يتواجد ثلث الالجئــني عىل األقل يف املناطق 

الريفيــة، التــي يتجاوز نصيبها نســبة 80 يف املائــة يف حالة أفريقيا 

جنــوب الصحراء الكربى.

 تتميز اهلجرة الداخلية حبركة األشخاص 
 من املناطــق الريفية وإليها ولكنها ترتبط أيضاً 

الدولية باهلجرة 

الهجــرة الداخليــة هي باإلجامل ظاهرة أكــرب بكثري من الهجرة 

الدوليــة وتختلــف أمناطهــا من بلد إىل آخر. ورغــم صعوبة التوصل إىل 

تقديــرات عاملية شــاملة بســبب ندرة البيانــات والتعريفات املتنوعة 

للهجــرة الداخلية، فإن بحســب أحد التقديــرات كان عدد املهاجرين 

داخليــاً ملــدى الحياة )أي الذين عاشــوا يف مــكان مختلف عن مكان 

والدتهــم( يف عــام 2005 أربعة أضعاف عــدد املهاجرين الدوليني 

ملــدى الحياة. ويســتند هذا التقدير إىل الوحدات اإلدارية الرئيســية، 

ولكــّن هــذا العدد أكــرب بكثري عندما تؤخذ بعــني االعتبار التحركات 

بــني الوحدات األصغر حجــاًم. ووفقاً لتقديرات متحفظــة للغاية، فإن 

مجمــل عدد املهاجريــن الداخليني ملدى الحيــاة يف البلدان النامية 
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موجز

وحدهــا – أي مبــا يشــمل الحركة بني الوحــدات األصغر حجاًم - يزيد 

عىل مليار شــخص.

وقــد هاجــر داخلياً مرة واحدة عىل األقّل أكرث من نصف الســكان يف 

البلــدان التــي تم تقييمهــا يف عمليات املســح الدميوغرافية والصحية 

للوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدولية. وإن تدفقــات الهجرة من املناطق 

الريفيــة إىل الحرضيــة أكرب من التدفقات مــن املناطق الحرضية إىل 

الريفيــة، مــام يعنــي أن الهجرة من املناطــق الريفية إىل الحرضية هي 

املعيــار. ومــع ذلك، فإن نســبة أكرب من الســكان تهاجر بني املناطق 

الريفيــة مقارنــة بنســبة الذين يهاجرون مــن املناطق الريفية إىل 

الحرضيــة. وتعتــرب الهجــرة بني املناطق الريفيــة ذات أهمية خاصة يف 

املجتمعــات الريفيــة مثــل أفريقيا جنــوب الصحراء الكربى وأجزاء من 

آســيا، يف حــني أن الهجــرة من املناطق الريفيــة إىل الحرضية وبالعكس 

هــي أكــرث شــيوعاً يف املجتمعات األكرث تحرضاً مثل أمريــكا الالتينية 

والبحــر الكاريبي، ويف الرشق األدىن وشــامل أفريقيــا. وقد انتقلت 

أعــداد كبــرية من الســكان من املناطق الريفيــة واملناطق الحرضية أكرث 

مــن مــرة – مــا يرتاوح بني 15 و25 يف املائة من مجموع الســكان يف 

معظــم البلــدان. ومن بــني أولئك الذين انتقلوا مــن املناطق الريفية 

إىل املناطــق الحرضيــة، يعود البعض منهــم إىل املناطق الريفية يف 

مرحلــة مــا. وتنترش هجرة العودة هذه بشــكل خــاص يف البلدان التي 

متــر مبراحل مبكرة نســبياً من التطور.

وغالبــاً مــا ترتبط الهجــرة الداخلية بالهجرة الدوليــة، وكثرياً ما يتم 

ذلــك مــن خالل عملية تدريجية. فعىل ســبيل املثــال، قد ينتقل 

املهاجــر يف بدايــة األمر داخلياً ومن ثم يهاجــر دولياً، أو العكس 

بالعكــس. وإن التفاعــل بــني الهجرة الدولية والهجــرة الداخلية مهم 

لفهــم ديناميكيات الهجرة. وتشــري البيانات إىل أن األشــخاص الذين 

هاجــروا داخليــاً هــم بالفعل أكرث عرضة للهجــرة الدولية. وبالفعل، 

يالحــظ يف جميــع مجموعات الدخل يف البلد املعني أّن نســبة 

األشــخاص الذين يخططــون للهجرة الدولية أعىل بالنســبة إىل أولئك 

الذيــن انتقلــوا داخلياً يف الســنوات الخمس املاضيــة مقارنة بأولئك 

الذيــن مل يفعلوا ذلك.

تعتمد حتديات وفرص اهلجرة على سياقات البلدان 
ومساراتها اإلمنائية

تتخــذ الهجــرة الريفية أشــكاالً مختلفة وتنطــوي عىل تحديات وفرص 

شــتّى بالنســبة إىل املهاجرين واملجتمعــات. ويتضح ذلك يف البلدان 

التــي تختلف فيها مســتويات التنميــة والحوكمة وتوافر املوارد 

الزراعيــة والهيــاكل الدميوغرافية الريفية. ويســتخدم هذا التقرير 

تصنيفــاً واســعاً للبلدان يف مــا يتعلق بالهجــرة الريفية، ماّم يعكس 

وجــود تحديات ودوافــع مختلفة للهجرة. ومــع أّن بعض البلدان قد 

تتميــز بخصائــص تتعلــق بفئتني أو أكرث، تجدر اإلشــارة إىل املالمح 

الواســعة النطاق الخمس التالية:

الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات؛. 1

والبلدان التي تواجه تحديات في عمالة الشباب في السياقات الهشة؛. 2

والبلدان التي لديها زخم إنمائي، مما يسمح لها بتوليد فرص عمل . 3

للشباب؛

والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية مع زخم اقتصادي ومستوى متقدم . 4

من التحضر وتحوالت ديموغرافية؛

ووجهات مقصد تتطلع إلى مستويات عالية من التنمية.. 5

ويصــف هذا التقريــر التحديات والفرص الفريدة لــكل فئة وكيف 

يجــب تحديد األولويــات للمجاالت السياســاتية املختلفة. ويف 

الســياقات الهشــة مثل النزاعات واألزمات الطويلــة األمد، قد يضطر 

األشــخاص إىل التحرك ألســباب تتعلق بســالمتهم وأمنهم، ّمام ميثل 

تحديــات هائلة ملناطق املنشــأ واملقصــد. وهناك أعداد كبرية جداً 

و/أو متزايــدة من الشــباب يف املناطق الريفيــة يف البلدان التي 

تشــكل فيهــا عاملة الشــباب تحديــاً، ولكن من دون وجود زخم إمنايئ 

الســتيعاب املزيد من الوافدين إىل ســوق العمل. وهذا أمر اعتيادي 

يف أفريقيــا جنــوب الصحراء الكربى وجنوب آســيا، حيث مل يقابل 

التوســع الحــرضي النمو املامثل يف التصنيــع أو قطاعات الخدمات 

الحديثــة، وحيث يتجه األشــخاص الذيــن يخرجون من الزراعة 

املنخفضــة اإلنتاجيــة يف الغالب إىل خدمات غري رســمية منخفضة 

اإلنتاجيــة، تكــون عادة يف املناطق الحرضيــة. ويزداد هذا التحدي 
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حــدة بســبب توقع أن تواجه أفريقيا جنــوب الصحراء الكربى، عىل 

وجــه الخصــوص، يف العقود املقبلة، زيادات كبرية يف عدد الشــباب 

بــني ســكان الريف. ورغم مواجهة تحــٍد مامثل ألعداد كبرية من 

شــباب الريــف، فــإن البلدان التي تتمتع بزخم إمنــايئ قادرة عىل توليد 

العاملــة واســتغالل املعطيات الدميوغرافيــة لصالحها. وقد حققت 

البلــدان التــي متر مبرحلــة انتقالية تقدماً كبرياً نحــو التحول إىل مقاصد 

يتطلــع إليهــا املهاجرون - أي أقطاب تجــذب الهجرة الدولية.

وبالنســبة إىل البلــدان يف الفئــة األخرية – أي الوجهــات املقصد التي 

يتطلع إليها املهاجرون – متحورت املســألة السياســية األوىل بشــكل 

متزايــد حول األعــداد املتنامية من املهاجرين الدوليني. وبالنســبة إىل 

صانعــي السياســات، يتمثل حّل ظاهري يف وقــف تدفقات الهجرة 

مــن خــالل تعزيــز التنمية يف بلدان املنشــأ. ويف حني أن هذا التطور 

هــو هــدف مرغــوب فيه بحد ذاته، من املهم اإلشــارة إىل أنه ال يوجد 

مــا يثبــت أّن التنمية داخل الدول ســتؤدي بالرضورة إىل انخفاض 

تدفقــات الهجــرة الدولية عىل املديني القصري واملتوســط – ال بل يف 

الواقــع فــإن العكس قد يحصل. وتشــري القرائــن إىل أن التنمية وارتفاع 

الدخــل يؤديان يف البداية، بالنســبة إىل البلــدان ذات الدخل املنخفض 

واملتوســط، إىل زيادة مســتويات الهجرة؛ ومتيل مســتويات الهجرة 

إىل االنخفــاض فقــط عندما تصل البلدان إىل حالة الدخل املتوســط 

مــن الرشيحــة العليا. وتســتمر هذه العمليــة عادة عىل مدى عقود. 

ولذلــك، ينبغــي اعتبــار التنمية مرغوبة يف حــد ذاتها، وليس مجرد 

وســيلة للحد من الهجرة.

وبالنســبة إىل معظــم فئــات البلــدان، وخاصة بالنســبة إىل الفئات 

املتوســطة، ســيحدد نــوع التنمية الــذي تطمح إليه الروابــط الريفية 

الحرضيــة ذات الصلــة بتدفقــات الهجرة وأمناطها. وميكن أن يســاعد 

نهــج التنميــة اإلقليميــة الــذي يركز عىل هــذه الروابط يف تقديم 

الحلــول لبعــض التحديات. وميكــن أن يقلل تحســني التخطيط 

اإلقليمــي للمناطــق الحرضيــة، واملدن والبلــدات الصغرية، إىل جانب 

تحســني البنيــة التحتيــة، من معدالت الهجــرة إىل املدن الكبرية 

املثقلــة باألعبــاء، أو إىل البلــدان األخرى، عن طريــق توليد الفرص 

عــىل مقربــة من املناطــق الريفية. وحيث يكــون هناك نقص يف 

الوظائــف املحليــة، ميكــن أن تولد االســتثامرات يف البنيــة التحتية 

الخاصــة بالنظــام الغذايئ – مثــل التخزين والتربيد وأســواق البيع 

بالجملــة – فــرص عمــل يف كل من الزراعــة واالقتصاد غري الزراعي. 

وبهــذه الطريقــة، ميكــن تلبية احتياجــات املهاجريــن املحتملني قبل 

أن يقــرروا املغــادرة. وحيــث ينجذب ســكان الريف إىل ظروف أكرث 

ازدهــاراً يف املراكــز الحرضية، ميكن لالســتثامر يف خدمــات "التكتل" 

– مثــل التعليــم والصحــة ومرافق االتصــاالت والرتفيه – يف املدن 

والبلــدات الصغــرية املوزعــة يف اإلقليم وعىل مقربــة من املناطق 

الريفيــة، أن يقلــّل أيضاً مــن معدالت الهجــرة الخارجية إىل مدن 

أكــرب حجــاًم مثقلة باألعباء.

يعترب فهم دوافع اهلجرة أمراً بالغ األهمية لوضع 
االسرتاتيجيات اليت تؤدي إىل حتسني سبل العيش 

والتحول االقتصادي الشامل

ميكــن تعريــف دوافع الهجرة بأنهــا القوى التــي تحفز تدفقات 

الهجــرة وتدميهــا والتــي قد تعمل عــىل مســتويات مختلفة. ويف حالة 

الهجــرة الطوعيــة، يتــم خلق الحافز بســبب الفــوارق بني مناطق 

املنشــأ واملقاصــد املحتملــة – أي العوامــل الكليّــة للهجرة. وقد 

يتضمــن ذلــك، عىل ســبيل املثــال، اختالفات من حيــث فرص العمل 

ومرافــق التعليــم والخدمــات العامة. ومع ذلــك، تتأثر قرارات 

الهجــرة أيضــاً مبجموعــة من عوامــل التكييف املتوســطة التي قد 

تقيّــد الحركة أو تســهلها. وتشــمل القيود مســافات الســفر وتكاليفه 

وأيضــاً القيــود القانونيــة، بينــام ميكن أن تشــمل العوامل امليرسة 

الشــبكات االجتامعيــة أو وكاالت التوظيــف. ويكــون قرار الهجرة 

يف نهايــة املطــاف نتيجة لقدرة األشــخاص ويعتمــد عىل خصائص 

املهاجريــن املحتملــني وأرسهــم – أي العوامل الدقيقــة للهجرة. 

وعــىل ســبيل املثــال، يكون املهاجرون عموماً أصغر ســناً وأكــرث تعليامً 

مــن غــري املهاجريــن وميتلكون املزيــد من املوارد املالية. كــام تختلف 

قــرارات الهجــرة بســبب التباين بني الجنســني يف ما بــني البلدان من 

حيــث القيــود عــىل التنقل والوصول إىل املوارد.
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موجز

عــدم تكافــؤ الفرص يدفع إىل الهجرة. تعــّد الفوارق يف فرص العمل 

ويف الوصــول إىل الخدمــات العامة من الدوافع الرئيســية للهجرة من 

املناطــق الريفية. وتشــكل الفوارق يف اإلنتاجيــة والفجوات املقابلة 

لهــا يف الدخل، بــني قطاع الزراعة والقطاعــات االقتصادية األخرى مثل 

التصنيــع والخدمــات، أحد الدوافع إىل الهجرة مــن املناطق الريفية 

إىل الحرضيــة. وبصفــة عامة، تؤدي الفــوارق يف اإلنتاجية واألجور 

وفــرص العمل بني املناطــق الريفية والحرضية وبــني مختلف املناطق 

الريفيــة، إىل الهجــرة من املناطق الريفيــة إىل الحرضية والهجرة 

بــني املناطــق الريفية، عىل التوايل. كــام أن االفتقار إىل الخدمات 

االجتامعيــة والبنيــة األساســية يف املناطق الريفيــة يف البلدان النامية 

غالبــاً مــا يخلق حافــزاً للمغادرة. وميكن أن تؤثر الفــوارق البيئية 

عــىل تدفقــات الهجــرة من املناطق الريفية، من خــالل تأثرياتها عىل 

اإلنتاجيــة الزراعيــة، من بني جملة أمــور أخرى. كام أن العوامل 

الدميوغرافيــة هــي أيضاً مــن الدوافع الرئيســية للهجرة خاصة وأنها 

تتفاعــل مــع الدوافع األخرى، مثل املــوارد الطبيعية املحدودة. 

ويف البلــدان التــي توجــد فيها أعداد كبرية من الشــباب يف املناطق 

الريفيــة، مــن املرجح أن يحفز هــذا النقص وندرة األرايض الزراعية 

أعــداداً هائلة من هؤالء الشــباب عــىل البحث عن فرص يف املدن أو 

يف الخــارج، مــا مل يتــم خلق فرص عمل مناســبة يف املناطق الريفية أو 

بالقــرب منهــا. ومن املتوقع أن تزداد نــدرة األرايض يف أفريقيا جنوب 

الصحــراء الكــربى ويف مناطق الرشق األدىن وشــامل أفريقيا، بينام 

يُتوقــع أن تكــون الزيادة أصغر يف جنوب آســيا، حيث مســتويات ندرة 

األرايض شديدة يف األصل.

يُعــد فهــم عوامــل التكييف التي تؤثر عىل الهجرة عنرصاً أساســياً يف 

تحديــد التدخــات املحتملــة. ميكن لعوامل مختلفــة أن تقيّد الهجرة 

الريفيــة. وقــد تجعــل التكاليف الهجرة خياراً غري ممكــن للكثريين، 

خاصــة بالنســبة إىل الوجهــات البعيدة. وتكون هــذه التكاليف مالية 

وكذلــك نفســية واجتامعية وثقافية. ومــع ذلك، ميكن أن تكون 

الهجــرة مفيدة أيضاً كاســرتاتيجية إلدارة املخاطر بالنســبة إىل األرس 

الريفيــة ألنهــا تقلل من اعتامدها عىل الدخــل الزراعي غري املؤكد 

وتنــّوع مصادر رزقها. وميكن للشــبكات االجتامعيــة للمهاجرين يف 

املناطــق املقصد أن تؤدي دوراً يف تســهيل الهجــرة الريفية حيث 

أنهــا قد تســاعد املهاجرين عــىل التخفيف مــن التكاليف االجتامعية 

والثقافيــة وتزودهــم باملعلومــات الرضورية. وميكن ضامن ذلك 

أيضاً من قبل وكاالت التوظيف، الرســمية وغري الرســمية، ملســاعدة 

املهاجريــن يف إيجــاد وظائف وخوض غامر اإلجــراءات البريوقراطية. 

ميكــن لألطر القانونية والسياســات العامة أن تشــّجع الهجرة أو 

تثبطهــا مــن خــال مجموعة متنوعة من القنــوات. من وجهة نظر 

قانونيــة، تعتــرب الحقــوق الضعيفة لألرايض عامــالً ميكنه أن يثني 

املهاجريــن املحتملــني عــن مغادرة املناطق الريفيــة. وباملثل، قد تؤثر 

قوانــني العمــل – مثــل تحديد الحّد األدىن لألجــور – وقوانني مكافحة 

التمييــز عــىل الهجــرة واختيار الوجهة. ومن ناحية السياســات، فإّن 

أهمها بالنســبة إىل الزراعة هي تلك التي تســعى إىل تشــجيع اعتامد 

امليكنــة كأداة لتعزيــز اإلنتاجيــة الزراعية التي غالبــاً ما تطلق يد 

العاملــة لالنتقــال إىل قطاعات أخــرى. وللتعويض عن ذلك، قد يؤدي 

تعزيــز التنميــة الزراعيــة اإلقليمية -التي تهدف إىل توســيع النظم 

الغذائيــة وخلــق فرص عمل غري زراعيــة يف املناطق الريفية – إىل 

الحــد مــن الهجــرة إىل الخارج من خالل إتاحة الفرص للناس لتحســني 

دخلهــم وتنويــع مصــادر رزقهم بالقرب مــن منازلهم. ومع ذلك، ميكن 

أن تؤدي هذه السياســات أيضاً إىل زيادة الهجرة عن طريق تحســني 

الدخــل يف املناطق الريفية، وبالتايل مســاعدة العديــد من املهاجرين 

املحتملــني عىل التغلب عــىل القيود املالية. 

ويف هذا الســياق، تؤثر السياســات االجتامعية وسياســات التوظيف 

عــىل الهجرة ولكــّن تأثرياتها تختلــف باختالف املواقع والظروف. 

وميكــن للحاميــة االجتامعية أن تردع الهجــرة عندما يكون الوصول 

مرشوطــاً بالتواجــد املادي يف املناطق الريفيــة. ومن ناحية أخرى، 

إذا كانــت هناك قيود عىل املســتفيدين بســبب نقص األمــوال لتغطية 

تكاليــف الهجرة، ميكن أن تســاعد التحويــالت املالية غري املرشوطة 

يف التغلــب عىل هذا األمر والســامح لهــم بالهجرة. وميكن أن تؤثر 

سياســات االئتــامن أيضاً عىل الهجرة بالنســبة إىل األرس التي تواجه 

قيوداً مالية أو عىل الســيولة.
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ميكن أن يكون للهجرة جمموعة متنوعة من 
التأثريات على املناطق الريفية

تؤثر الهجرة بأشــكالها املختلفة عىل مناطق املنشــأ واملقصد. قد تكون 

للهجــرة الريفية، وال ســيام الهجرة إىل الخارج، آثــار عميقة عىل التنمية 

الريفيــة واألمــن الغذايئ والتغذية والفقــر. وتنتقل آثار الهجرة من خالل 

ثالث قنوات رئيســية. أوالً، حقيقة أن الشــخص الذي يغادر يخلّف آثاًرا 

عىل األرسة املعيشــية املرســلة – بســبب فقدان العمل والتغريات الناتجة 

عن ذلك يف تكوين األرسة – وكذلك عىل أســواق العمل يف املناطق 

الريفيــة. وثانيــاً، ميكن أن تؤثر التحويالت التي يرســلها املهاجرون عىل 

أمناط االســتهالك وسبل املعيشــة يف املجتمعات الريفية األصلية. وثالثاً، 

قــد تكــون هناك أيضاً عمليات نقل غري مالية – يشــار إليها بالتحويالت 

"االجتامعيــة" – مثل األفــكار واملهارات واألمناط االجتامعية التي يعود 

بهــا أو ينقلهــا املهاجرون. وميكن الشــعور بآثار الهجرة الريفية عىل 

مســتويات مختلفة. وهناك تأثري مبارش عىل األرس املعيشــية املرسلة، 

ولكــن هناك تأثريات متتاليــة تتعداها، ماّم يؤثر عىل املجتمعات 

الريفيــة األصليــة واملجتمعات ككل. وميكن أن تكون اآلثار عىل األرس 

واملجتمعات ســلبية أو إيجابية، ويتوقف ذلك عىل شــكل الهجرة 

وخصائص املهاجرين وســياق الهجرة.

آثار الهجرة عىل األرس املعيشــية املنشــأ كبرية ولكنها مختلطة. قد 

يكــون التصدي النخفاض العاملة األرسية صعباً عىل األرس املعيشــية 

الزراعيــة يف حــال تعّذر اســتبدال تلك العاملة. وميكن أن يؤثر فقدان 

العمل العائيل ســلباً عىل مســتويات اإلنتاج الزراعي وغري الزراعي 

لألرس املعيشــية، وقد يشــّجع ذلك األرس التي تعمل يف الزراعة عىل 

تحويل اإلنتاج نحو محاصيل وأنشــطة تنطوي عىل اســتخدام أقل كثافة 

للعاملة. ويف الوقت نفســه، ميكن أن تســاعد تحويالت املهاجرين األرس 

املعيشــية املقيدة ماليًا يف االســتثامر يف التكنولوجيا الجديدة. ومن 

خــالل تنويع الدخل، توفــر التحويالت ضامنة ضد املخاطر وميكن أن 

تشــّجع األرس عىل اعتامد تكنولوجيات إنتاج ذات عائدات أعىل يف 

الزراعة أو إطالق أنشــطة أعامل غري زراعية. ويف نهاية املطاف، يعتمد 

تأثري الهجرة عىل األرس املعيشــية املرســلة عىل األثر الصايف لفقدان 

العاملــة األرسية واآلثار اإليجابيــة لتلقي التحويالت. ومن املتوقع أن 

يختلــف التأثري الصــايف الفعيل باختالف املوقع والظروف.

وميكــن للهجــرة أن تؤدي أيضاً إىل تغيريات يف تقســيم العمل داخل 

األرسة املعيشــية عىل أســاس نوع الجنس واألجيال. وغالباً ما تؤدي 

الهجــرة الخارجيــة للذكور إىل زيادة دور املرأة يف الزراعة من حيث 

زيــادة أعباء العمل، ولكــن أيضاً إىل زيادة محتملة يف القدرة عىل 

اتخــاذ القرارات. ومع ذلــك، فإن "تأنيث" الزراعة غري حاصل عىل 

املســتوى العاملي، ويف كثري من املجتمعات، تكون هجرة اإلناث إىل 

الخارج أكرث انتشــاراً من هجرة الذكور إىل الخارج. وباإلضافة إىل 

التأثــري عىل األنشــطة اإلنتاجية، غالبــاً ما تؤدي الهجرة الخارجية من 

املناطق الريفية إىل تحســني األمــن الغذايئ والتغذية والصحة ألفراد 

األرس املعيشــية. كام ميكن أن تســمح لألرس بزيادة االســتثامر يف تعليم 

األطفال وتكوين الرثوة واالســتثامر يف األصول.

ميكن أن تنترش التأثريات غري املبارشة للهجرة الريفية إىل ما وراء األرس 

املعيشية املنشأ وصوالً إىل املجتمعات املحلية واملجتمعات ككّل. ميكن 

أن تنترش التأثريات اإليجابية للهجرة الخارجية لتشمل مجتمعات ريفية 

بأكملها، حيث تدفع الهجرة إىل الخارج باألجور املحلية إىل االرتفاع وتنفق 

التحويالت عىل السلع املحلية ويتم استثامرها يف األنشطة االقتصادية 

املحلية، مام يؤدي إىل زيادة الدخل والعاملة. ومن املرجح أن تكون هذه 

التأثريات الجانبية أكرب من التأثريات املبارشة عىل األرس املعيشية املرسلة. 

وميكن أن يساهم املهاجرون أيًضا يف تنمية أوسع يف املجتمعات الريفية 

من خالل التحويالت النقدية واملشاركة يف مشاريع التنمية املجتمعية. كام 

يساهم املهاجرون العائدون بشكل إيجايب يف املجتمعات املحلية من خالل 

أدائهم االقتصادي العايل املستوى يف كثري من األحيان.

وعىل املســتوى الوطني، ميكن أن تعــزز الهجرة التنمية االقتصادية 

األوســع نطاقًا للمناطق والبلــدان باإلضافة إىل التغيري الهيكيل يف 

االقتصادات، ماّم يؤدي إىل زيادة الدخل. وميكن أن تشــجع ندرة 

العاملة التي تســببها الهجرة الخارجية عىل إجراء تحســينات تكنولوجية 

يف الزراعــة. وباملثــل، ميكن أن تــؤدي الهجرة الخارجية إىل زيادة تجميع 
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موجز

األرايض ومتكني وفورات الحجم يف الزراعة. وقد يســاهم انتقال 

العاملة من الزراعة إىل األنشــطة األخرى املدرّة للدخل يف القطاع غري 

الزراعــي يف منو اإلنتاجية عىل املســتوى الوطني. وميكن ملجتمعات 

الشتات الدولية أن تسّهل التجارة عن طريق خلق روابط تجارية بني 

مجتمعاتهم وبلدانهم األصلية. ولكن ميكن أن يكون لتدفقات التحويالت 

آثار سلبية عىل الصادرات – مبا يف ذلك الصادرات الزراعية – عندما 

تكون مرتفعة بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل، وهناك خطر يف 

أن تــؤدي إىل ارتفــاع كبــري يف قيمة التبادل عىل حســاب القدرة 

ــية للتصدير. التنافس

تعيق الهجرة القرسية بســبب األزمات املمتدة ســبل املعيشــة 

وتهــدد األمن الغــذايئ والتغذية يف مناطق املنشــأ واملقصد. ميكن أن 

تــؤدي عمليات الترشيد الجامعي لألشــخاص وخســارة األصول نتيجة 

لذلــك إىل التأثري بشــدة عــىل التنمية االقتصادية، مبا يف ذلــك التنمية 

الريفيــة، ليــس فقــط يف البلد أو املوقع الذي يهــرب منه الناس ولكن 

أيضــاً يف املواقــع والبلدان املضيفة – ومعظمهــا بلدان نامية. ويف 

معظــم حاالت األزمــات املمتدة، تكون غالبية الســكان من املناطق 

الريفيــة ويعتمــدون إىل حد كبري عىل الزراعة والــرثوة الحيوانية 

ومصايد األســامك وتربيــة األحياء املائية يف معيشــتهم. وتعيق األزمات 

املمتدة النظم الغذائية وســبل املعيشــة الريفية يف مجتمعات املنشــأ. 

وتظهــر التأثــريات عرب سلســلة القيمة الغذائيــة بأكملها، من اإلنتاج 

إىل التســويق. ومــع ذلــك، قد يكون من الصعب فصــل تأثريات الهجرة 

بحــد ذاتهــا عن تأثريات األزمات التي دفعت باألشــخاص إىل التحرك.

وميكــن لهــذه التدفقات الكبرية لالجئني واملرشديــن داخلياً أن تفيض 

إىل تحديــات خطرية بالنســبة إىل البلدان واملواقــع املضيفة. وميكنها، 

مــن بــني جملة أمور، أن تؤدي إىل ضغوط عىل أســواق األغذية 

املحليــة والحد من الخدمات األساســية. ومــع ذلك، هناك أدلة عىل أن 

إدمــاج الالجئــني يف االقتصادات املحلية ميكن أن يكون مفيداً بشــكل 

متبــادل. وقد تكــون لتدفقات النازحني الوافدين آثــار إيجابية عىل 

االقتصــادات املحلية عن طريق ســد النقــص يف العاملة وتعزيز نرش 

املعرفــة وزيــادة الطلب عىل الســلع والخدمات املحلية.

يؤدي املهاجرون دوراً حاسامً يف دعم الزراعة واملناطق الريفية يف 

البلدان املقصد املتقدمة. ميكن أن يساهم املهاجرون الدوليون يف تنمية 

املناطق الريفية عن طريق سّد 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 أجوًرا أقّل من األجور القانونية 

ويخضعون لالستغالل. وميكن لتوفري ظروف عمل الئقة للعاملني 

الزراعيني املهاجرين أن يضمن أن تكون تجربة الهجرة إيجابية بالنسبة 

إىل كّل من املهاجرين والبلدان املضيفة لهم. 

حنو هجرة تصب يف صاحل اجلميع

نظرًا إىل أن الهجرة ظاهرة متعددة األبعاد، فإنها ترتبط بشكل وثيق 

مبجموعة واسعة من أهداف التنمية املستدامة. وعىل حد تعبري األمني 

العام لألمم املتحدة يف تقريره بعنوان نحو هجرة تصب يف صالح الجميع، 

يجب أن نعود باستمرار إىل أهداف التنمية املستدامة وأن نّذكر أنفسنا 

بالصالت القامئة بني الهجرة وأهدافنا األوسع نطاقًا املتمثلة يف القضاء عىل 

الفقر ومكافحة عدم املساواة، مبا يف ذلك عدم املساواة بني الجنسني.

يجب أن تهدف السياسات إىل االستفادة من منافع الهجرة الريفية ويف 

نفس الوقت الحّد من تأثرياتها السلبية. ال مفّر من أن يؤدي استمرار 

التوزيع غري املتكافئ إىل حد كبري يف الفرص يف العامل – داخل البلدان 

ويف ما بينها – إىل دفع األفراد عىل الهجرة، داخلياً ودولياً. وستظل 

الهجرة الريفية عنرصاً ملحوظًا يف تدفقات الهجرة هذه. كام تشري 

االختالفات يف الفرص إىل أّن الهجرة قد تساهم يف التنمية االقتصادية 

واالجتامعية والبرشية. ويوفر االنتقال التدريجي من العاملة املنخفضة 

اإلنتاجية، غالباً يف املناطق الريفية، إىل قطاعات أكرث إنتاجية، عىل 

األغلب يف املناطق الحرضية، إمكانات هائلة لتحقيق مكاسب اقتصادية. 
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ومع ذلك، تنطوي الهجرة أيضاً عىل تكاليف يتحملها املهاجرون أنفسهم، 

وكذلك مناطق أو مجتمعات املقصد واملنشأ عىل حد سواء.

ويتمثــل التحدي الذي يواجه صانعي السياســات يف تعظيم فوائد 

الهجــرة الريفيــة مع تقليل آثارها الســلبية إىل أدىن حّد ممكن. ويجب 

أن تكــون الهجرة، قدر اإلمكان، قراراً طوعياً يتخذه املهاجرون اســتناداً 

إىل خيــارات حقيقية ومســتنرية. ويف ما يتعلــق بالهجرة الريفية، ينطوي 

ذلــك عىل خلق فرص معيشــة جذابــة يف املناطق الريفية. كام يتطلب 

إزالــة القيود املفروضة عىل الهجرة الريفية وتيســري الهجرة املنتظمة 

ألولئــك الذين يقررون االنتقــال، فضالً عن تنمية رأس املال البرشي 

يف املناطــق الريفية من خالل التدريب وصقل املهارات، ماّم يســمح 

للمهاجريــن املحتملني باالســتفادة من الفرص املتاحة. وعالوة عىل 

ذلك، يشــمل ذلك الوقاية من األزمات التي تؤدي إىل الهجرة القرسية 

والحد من اآلثار الســلبية عــىل املهاجرين واملجتمعات املضيفة.

تواجــه البلدان التي ترتاوح مســتويات تنميتها تحديات مختلفة يف 

مــا يتعلــق بالهجرة الريفية. تؤثر العديد من السياســات املختلفة 

عــىل الهجــرة الريفية من خالل تأثرياتها عــىل الزراعة والتنمية الريفية 

وانعــدام األمن الغذايئ والفقر. وتواجه البلدان التي ترتاوح مســتويات 

تنميتهــا تحديــات مختلفة، ولكل فئة مــن البلدان أولوياتها الخاصة 

بالسياســات، مع أن العديــد منها مجٍد عرب فئات متعددة.

e  قد تحتاج البلدان التي تشهد زخامً إمنائيًا، رغم وجود مجموعة كبرية

من الشباب يف املناطق الريفية، إىل الرتكيز عىل تعزيز فرص العمل يف 

سالسل القيمة الزراعية مبوازاة التشجيع عىل تنمية املراكز الحرضية 

اإلقليمية لتوفري فرص لسكان الريف أقرب إىل مناطق إقامتهم. 

وسيساعد دعم تنمية رأس املال البرشي يف املناطق الريفية يف إعداد 

شباب الريف لالستفادة من الفرص الجديدة املتاحة. ومن املهم أيضاً 

تسهيل الهجرة عن طريق توفري املعلومات عن الفرص املتاحة يف 

أماكن أخرى وتقديم املساعدة للمهاجرين املحتملني.

e  تحتاج البلدان التي تواجه تحدياً يف مجال عاملة الشباب يف املناطق

الريفية يف السياقات الهشة، التي ال تتمتع بزخم إمنايئ من أجل 

استيعاب الوافدين الجدد إىل سوق العمل يف املناطق الريفية، إىل 

تعزيز سبل املعيشة الريفية وتوفري خيارات للشباب يف املناطق 

الريفية مبوازاة دعم القدرة اإلنتاجية يف املناطق املعرضة للهجرة إىل 

الخارج. ويجدر بها عند الخروج من حاالت األزمات تقديم الدعم 

للعائدين وللمجتمعات األصلية.

e  يجب عىل الدول الهشة واملتأثرة بالنزاعات، التي غالباً ما تكون تعاين

من حاالت أزمات ممتدة، الرتكيز عىل تلبية احتياجات املهاجرين 

واملجتمعات املضيفة ويف نفس الوقت تعزيز التدابري الوقائية. 

ويجب إسناد األولوية للزارعة ألن املناطق الريفية متيل إىل أن تكون 

األكرث ترضراً وبسبب وجود العديد من الالجئني يف املناطق الريفية.

e  أما البلدان التي متر مبرحلة انتقالية، والتي هي عىل مستوى متوسط

من التنمية، فقد بارشت بالفعل عملية التوسع الحرضي وشهدت 

تحوالً دميوغرافياً بسبب انخفاض معدالت الوالدة. وهي سرتغب 

يف بلورة بعض السياسات املقرتحة يف النقاط السابقة لتوليد فرص 

للعمل. ومع ذلك، قد تحتاج إىل الرتكيز بشكل خاص عىل زيادة 

الحركة يف أسواق العمل عن طريق إزالة الحواجز أمام الهجرة 

الريفية وتطوير التعليم والخدمات يف املناطق الريفية قبل أن 

يسترشي انخفاض عدد السكان.

e  يجب عىل الوجهات التي يتطلع إليها املهاجرون معالجة التحديات

التي يفرضها ضعف اندماج املهاجرين وغياب التامسك االجتامعي، 

وهام عنرصان ميكنهام الحد من النجاح وبالتايل من إسهامات 

املهاجرين. ويجدر بهذه البلدان حامية حقوق املهاجرين وتعزيز 

اندماجهم االجتامعي واالقتصادي. وميكن ألدوات التعاون الدويل مع 

بلدان املنشأ، مثل االتفاقات الثنائية التي تشجع الهجرة املؤقتة أو 

املوسمية، أن تسّهل هذه العملية.

وســتتغري الســياقات القطريــة مبرور الوقت. وال يكــون البلد مجرد بلد 

مضيــف أو بلــد مــرور أو بلد مقصد، بل ميكــن تصنيفه يف فئتني أو 

ثــالث فئات يف الوقت نفســه. ومتاًما كام أصبحــت البلدان األوروبية 

مقصــداً للهجــرة بعــد أن كانت مصدراً للهجــرة لفرتة طويلة، من 

املرجــح أن تصبــح الدول الناشــئة محوراً إقليميــاً وأن تتلقى املزيد من 

املهاجريــن مــع تقدمهــا يف التنمية، خاصة يف ضــوء الزيادة الرسيعة 
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يف عــدد الســكان يف العديد من البلدان الناميــة، والقيود املفروضة 

عــىل قدرة البلــدان املتقدمة عىل االســتيعاب، وأهمية الهجرة بني 

األقاليــم. ومع اتســاع الفوارق يف الدخل بني البلدان النامية، ســتجذب 

الناجحــة منهــا املهاجريــن من بلدان مجاورة أقل تقدماً، مام ســيؤثر 

عىل اســرتاتيجيات التنمية الوطنيــة واإلقليمية.

تعزيز إمكانات التنمية اخلاصة باهلجرة

مــن املهم تعزيز املســاهامت التي يقدمها املهاجــرون لتنمية 

مناطقهــم الريفيــة األصلية من خالل التحويــالت املالية وبطرق 

أخرى. وميكن أن تســاهم عدة مجاالت للسياســات يف ذلك، مبا يف 

ذلك تســهيل وتخفيض تكلفة إرســال الحواالت وترويج اســتثامراتها 

يف املناطــق الريفيــة، عىل ســبيل املثال عن طريــق توفري التمويل 

املتناســب. وميكن أن يعزز تســهيل الهجرة الدورية واملوســمية، 

الداخليــة والدولية عىل حد ســواء، الدخل يف املناطــق الريفية. وميكن 

أيضــاً تعزيز مســاهمة املهاجرين العائديــن إىل املناطق الريفية 

مــن خالل توفــري بيئة مواتية لألعامل التجارية واالســتثامر ودعم 

إدمــاج املهاجرين يف أســواق العمل املحليــة. وأخرياً، من املهم ضامن 

االتســاق والتعــاون يف السياســات املتعلقة بالهجرة عــرب القطاعات، بني 

مختلــف الجهــات الفاعلة واملســتويات الحكوميــة، وكذلك بني البلدان. 

ويف هــذا الصــدد، ميكن أن تؤدي االتفاقات العاملية بشــأن الهجرة 

والالجئني عىل التوايل دوراً أساســياً.

وســتظّل الهجــرة الريفيــة عنرصاً أساســياً يف عمليــات التنمية 

االقتصاديــة واالجتامعية. وإن وضع سياســات واضحة ومتســقة 

للهجــرة والتنميــة الريفيــة عىل نطاق واســع أمر أســايس لعملية 

تطويــر ناجحــة ميكــن أن تفيــد املهاجرين ومناطق املنشــأ واملقصد 

عىل حد سواء.
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الفصل 1
الهجرة الريفية 
والتنمية: وضع 
األسس

الرسائل الرئيسية:

لطاملا شــكل تنقل البرش جــزًءا من عملية التنمية  1

االقتصاديــة واالجتامعية وســاهم يف تقّدم املجتمعات املحلية 

عامة. واملجتمعات 

يجب النظر إىل الهجرة الريفية يف سياق التنمية الريفية  2

والخصائص الدميغرافية والحوكمة التي تخلق حوافز وتؤثر عىل 

قرارات الهجرة.

تتوزع قرارات الهجرة عىل امتداد سلسلة متواصلة: من  3

الهجرة الطوعية – املدفوعة بالسعي إىل البحث عن الفرص– إىل 

الهجرة القرسية والنزوح املدفوع عادة بالنزاعات واألزمات.

تعتمد الفوائد والتحديات املرتبطة بالهجرة عىل املكان  4

املحتمل أن يجد فيه املهاجرون أنفسهم عىل امتداد السلسلة 

املتواصلة وطريقة توّزع الفرص بني القطاعات واألقاليم والبلدان.

ينبغي لكل بلد من البلدان أن يحدد أولوياته يف مختلف  5

مجاالت السياسات – مع النظر يف فوائد الهجرة وتكاليفها – 

باالستناد إىل السياق وأهداف التنمية الخاصة به.

تشّكل ندرة البيانات النسبية عائًقا أمام التحليالت املتعلقة  6

بالهجرة الريفية. وتعترب الحاجة إىل بذل جهود لجمع بيانات 

متكاملة يف التعدادات واملسوحات املتعلقة بالهجرة رضورية 

للحصول عىل بيانات تتعلق بالهجرة الداخلية والدولية عىل حد 

سواء وتكون متسقة وقابلة للمقارنة.



الفصل  1   

الهجرة الريفية والتنمية: 
وضع األسس

 الهجرة: 
انعكاس لمجتمعات 

متغيرة
ال تعتــرب الهجرة ظاهرة جديدة. فلطاملا كان تنّقل الشــعوب يف 

مختلف أشــكاله جزًءا ال يتجزأ من تاريخ البرشية. وقد شــّكلت الهجرة 

يف أغلب األحيان ســببًا لنشــوب النزاعات وأعامل العنف أو نتيجة 

لهــام )أو كاًل منهام(. ولطاملا كانــت تدفقات الهجرة الكبرية مدفوعة 

بالكــوارث الطبيعية والظــروف املناخية واألحوال الجوية غري املالمئة 

والقيــود املفروضة عىل املوارد الطبيعية. ولكن الهجرة تنطوي باألســاس 

أيًضا عىل جانب إيجايب. ولطاملا شــّكل تنقل البرش مكونًا أساســيًا من 

مكونــات التنمية االقتصادية واالجتامعية والبرشية وســاهم يف تقدم 

املجتمعــات املحليــة واملجتمعات عامة. ووفًقا ملا ورد يف تقرير األمني 

العــام لألمــم املتحدة الذي رفعــه إىل الجمعية العامة بعنوان نحو هجرة 

تصــب يف صالــح الجميع، فإن "الهجرة محــرٌك للنمو االقتصادي واالبتكار 

والتنميــة املســتدامة. وهي تتيــح ملاليني الناس البحث عن فرص جديدة 

كل عــام..." 1. وتعرتف أهداف التنمية املســتدامة من جهتها بأن 

الهجرة تشــكل إحدى الوســائل التي تضمن التخفيف من أوجه انعدام 

املســاواة داخل البلدان ويف ما بينها مبا يتامىش مع الهدف 10 من 

التنمية املستدامة. أهداف 

ومع تحول االقتصادات، تصبح حركة األشــخاص ســعيًا وراء فرص 

أفضــل داخــل البلدان ويف مــا بينها أمًرا محتـّـاًم. وغالبًا ما يعترب 

تنقل األشــخاص نتيجة ألوجه انعدام املســاواة الكبرية يف الفرص 

التــي مــا تزال موجودة يف مختلف أنحــاء العامل داخل البلدان ويف 

مــا بينهــا. وبالرغم من التحســينات العاملية التي طرأت يف ســتينات 

وســبعينات القــرن املايض عىل توزيع الدخــل والفرص، تتزايد أوجه 

انعدام املســاواة من جديد.2 وميكــن للهجرة املدفوعة بأوجه انعدام 

املســاواة هذه أن تكون فرصة للتخفيف منها. إال أنها قد تشــكل أيًضا 

تحديـًـا يف هــذا الصدد. وميكن، عىل ســبيل املثال، النظر إىل املهاجرين 

نظــرة إيجابية باعتبارهم قــوى عاملة جديدة أو بالعكس كعبء 

غــري مرغــوب فيه ملقى عىل عاتــق املجتمع، ويعتمد ذلك عىل قدرة 

النظــام االجتامعي االقتصادي يف بلد املقصد عىل اســتيعابهم يف أرسع 

وقــت ممكن بعد وصولهم. كام تشــكل الهجرة تحديًا لألفراد الذين 

يهاجــرون- ال ســيام يف ما يتعلق بتعرضهــم للخطر يف مختلف مراحل 

عمليــة الهجرة – والعائالت التي يتم تركها يف مناطق املنشــأ.

وتعتــرب الهجــرة من املناطق الريفية أو يف مــا بينها جزًءا من عملية 

التحــول الهيكيل لالقتصادات التي يرتاجع فيها الدور النســبي للزراعة 

مــن حيث توليد الدخل وفرص العمل بشــكل تدريجي ويتم نقل 

القــوى العاملــة فيها إىل قطاعات اقتصادية أخرى )انظر اإلطار 1(. 

وميكــن للهجــرة إىل الخــارج )أي الهجرة إىل مجتمع أو إقليم أو بلد 

آخــر( مــن املناطق الريفية أن تعــود بالفوائد عىل هذه املناطق: إما من 

خــالل نقل املعرفة واملهــارات والتكنولوجيا إليها لدى عودة املهاجرين 

أو مــن خالل التحويالت املالية إىل مناطق منشــأ املهاجرين. وميكن 

لهذه العملية أن تعزز رأس املال البرشي وتدعم بلورة أنشــطة يف 

املــزارع وخارجها فضاًل عن تحســني القدرة عىل الصمود أمام الصدمات. 

ولكــن إذا حصلــت عمليــة الهجرة إىل الخارج عىل نحو رسيع جًدا قد 

تــؤدي بــدالً من ذلك إىل تراجع يف اإلنتــاج واإلنتاجية الزراعية ينتج عن 

خســارة القوى العاملة واملهــارات واملعرفة وعدم وجود التكنولوجيات 

املوفرة لليــد العاملة يف العديد من الحاالت.

ويبــدو واضًحا أن حركة انتقــال املهاجرين داخليًا أو دوليًا مدفوعة 

بالســعي إىل إيجــاد فرص أفضــل يف الزراعة أو خارجها. وتحدد طبيعة 

التحول الهيكيل ووتريته يف املنشــأ واملقصد عىل حد ســواء االتجاهات 

التــي تدفع األفراد إىل العمــل خارج الزراعة من خالل تخصيص املوارد 

n .واملهــارات وإعادة تخصيصهــا يف مختلف األماكن والقطاعات
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ماحظــة: متثــل فئــة "القطاعــات األخرى" املهاجرين العاطلني عن العمل أو غري الناشــطني اقتصاديــاً أو املتقاعدين أو الذين يلتحقون باملدارس.

.Migrating out of Poverty )MOOP( بنــاًء عــىل بيانات من اتحاد برامج البحوث Poggi، 32018 :املصــدر

i تركــز مجموعــة برامــج البحــوث بشــأن الهجــرة إىل خــارج الفقر عىل العالقة بني الهجرة الداخلية واإلقليمية والفقر يف قاريت أفريقيا وآســيا. ومُتّول هذه الربامج من قبــل وزارة التنمية الدولية للملكة 
.)http://migratingoutofpoverty.dfid.gov.uk/( املتحدة ويتم تنســيقها من جامعة ساســكس

اإلطار 1
املشاركة يف التحول االقتصادي

تبــنّي بيانــات مجموعة برامج البحوث بشــأن الهجرة إىل خارج الفقر  يف 

بلــدان مختــارةi التحول املهني للمهاجريــن داخليًا من املناطق الريفية بني 

القطاعــات )انظر الشــكل(. وتظهر هذه البيانــات العالقة التي تربط الهجرة 

مــن املناطق الريفية والتحول الهيــكيل. ويعترب عدد املهاجرين الذين 

يعملــون يف الزراعــة يف جميع البلدان باســتثناء إثيوبيا )وزمبابوي إىل حد ما( 

بعــد الهجــرة أقل من عدد العاملني فيهــا قبل الهجرة. أما يف بنغالديش فال 

يســتمر أي مــن املهاجرين الريفيــني يف العمل يف الزراعة بعد الهجرة. ومن 

جهــة أخرى، يعمل عدد صغري نســبيًا مــن املهاجرين يف إثيوبيا يف الزراعة قبل 

الهجــرة ولكــن هذا العدد يرتفع بعد الهجــرة. وتعترب رشيحة املهاجرين الذين 

يعملــون يف الزراعــة يف جميع البلدان صغــرية قبل الهجرة وبعدها عىل حد 

ســواء. وباإلضافة إىل ذلك، تؤدي الهجرة يف جميع البلدان إىل زيادة القوى 

العاملــة يف القطاعات غري الزراعية. 

وتؤكد البيانات بشأن املهاجرين الدوليني )التابعة أيًضا لربامج البحوث بشأن 

الهجرة إىل خارج الفقر( هذا التحول إىل القطاعات غري الزراعية، إذ مييل معظم 

املهاجرين الذين كانوا يعملون يف الزراعة يف السابق إىل تغيري مهنتهم. ومع ذلك، 

تبدو نسبة املهاجرين الدوليني العاملني يف الزراعة بعد الهجرة أكرب بقليل من 

نسبة املهاجرين الداخليني العاملني فيها بعد الهجرة – ما يفيد أن إيرادات العمل 
املأجور يف مجال الزراعة لدى بلدان املقصد أعىل منها يف بلد املنشأ.3

القطاع الذي عمل فيه املهاجرون الريفيون الداخليون قبل الهجرة وبعدها
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الفصل  1    اهلجرة الريفية والتنمية: وضع األسس

الهجرة في السياقات 
المتغيرة

شــهدت تدفقات الهجــرة الدولية يف القرن األخري تغريًا جذريًا. فقد 

كانــت أوروبا يف مطلع القرن العرشين مصدًرا أساســيًا للهجرة مع 

انتقال األفراد منها إىل األمريكتني واإلقليم األســرتايل اآلســيوي وآسيا 

الوســطى. ويشــكل جنوب الصني مصدًرا مهام آخر لتدفق الهجرة منه 

إىل جنوب رشق آســيا. وتعترب أوروبا اليوم يف معظم الحاالت مقصد 

املهاجريــن مــن قارة أفريقيا وآســيا واألمريكتني فضاًل عن كونها نقطة 

تدفقــات الهجــرة الداخلية الكبرية يف وقــت تنطلق فيه معظم حاالت 

الهجرة إىل أمريكا الشــاملية من أمريكا الالتينية وآســيا. وانتقلت بعض 

البلــدان – كاليابــان وماليزيا وجمهوريـّـة كوريا - لتصبح من البلدان 

املقصــودة مبــوازاة التقدم املحرز يف التنمية يف قارة آســيا. وحصل أمر 

مامثــل للبلدان الغنية بالنفط يف الرشق األدىن.

ويجــب فهــم التغريات الحاصلة يف الهجرة الدولية يف ســياق التنمية 

االقتصادية األوســع نطاقًا. وترافقت هذه التغريات بإحدى أكرب 

التحــوالت يف تاريخ البرشية: أال وهــي انتقال مجتمعات من كونها 

ريفية بشــكل كبري إىل كونها حرضية بشــكل متزايد، أدت فيها الهجرة 

الداخلية، ال ســيام من املناطــق الريفية إىل املناطق الحرضية، دوًرا 
بارزًا يف هذا الصدد.4

ولتقدير الحجم النسبي لظواهر الهجرة املختلفة، تجاوز عدد األفراد 

الذين يعيشون يف بلد مختلف عن بلد والدتهم يف عام 2015 عتبة 

244 مليون نسمة5 يف حني وصل عدد األفراد النازحني قرًسا إىل حوايل 

65 مليون نسمة مبن فيهم ما يقارب 21 مليون الجئ وحوايل 3 ماليني 

شخص من ملتميس اللجوء وأكرث من 40 مليون شخص من النازحني 

داخلياً.6 ونزح عدد أكرب بكثري من األفراد – وفًقا ألحد التقديرات وصل 

عددهم إىل 763 مليون شخص يف عام 2005 )أي أكرث من 11 يف املائة 

من عدد سكان العامل يف عام 2005( – داخل بلدانهم بني الوحدات 

اإلدارية الرئيسية.7 وميكن لعدد األفراد الذين نزحوا داخل املناطق 

الريفية والحرضية وبينها أن يكون أكرب إذا تم أخذ النزوح بني الوحدات 

اإلدارية الصغرية داخل كل من الوحدات اإلدارية الرئيسية يف االعتبار. 

ونظرا إىل النسبة الكبرية التي يشكلها املهاجرون الدوليون والداخليون 

من عدد سكان العامل، فمن البديهي أّن عملية الهجرة تؤدي دوراً 

هاماً يف تطور النظم االقتصادية. وباإلضافة إىل ذلك، تعترب التداعيات 

االجتامعية والثقافية والسياسية لتدفقات الهجرة الكبرية – بني املناطق 

الحرضية والريفية وبني املناطق الريفية املختلفة وبني البلدان – بالغة 

األهمية ال سيام بالنسبة إىل تحول املجتمعات األوسع نطاقًا.

ويف املــايض، أدى التحــّول من اقتصــادات قامئة عىل الزراعة إىل 

اقتصــادات قامئــة عىل الصناعة والخدمات إىل هجرة واســعة النطاق 

مــن املناطــق الريفية إىل املناطق الحرضية. وســاهمت الهجرة من 

املناطــق الريفيــة إىل املناطــق الحرضية منذ ســتينات القرن املايض يف 

آســيا الرشقيّة وجنوب رشق آســيا الناتجة عن تحســينات ملحوظة 

يف اإلنتاجية الزراعية بانخفاض نســبة ســكان الريف من عدد ســكان 

العــامل مــن 70 يف املائة إىل حوايل 50 يف املائــة. وتتمثل الدوافع 

الرئيســية لهــذه الهجرة إىل الخــارج يف منو أرسع ومداخيل أعىل يف 

التصنيــع والخدمــات ذات الصلة. وولدت زيــادة االنتاجية يف جميع 

القطاعــات ديناميــات إيجابية للتحول الريفــي والهيكيل الذي أدى 

مبــوازة الهجرة مــن املناطق الريفية إىل املناطــق الحرضية إىل انخفاض 
كبري يف معــدالت الفقر اإلجاملية.9

ولكن الهجرة من املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية مل ترتافق يف 

سياقات أخرى بعملية تصنيع قوية. فقد انتقل األفراد الذين هاجروا من 

املناطق الريفية إىل املدن يف حالة عدد كبري من بلدان أفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى وجنوب آسيا إىل القطاعات غري الرسمية املتدنية اإلنتاجية 

كالتجارة والخدمات بالتجزئة بدال من قطاع الصناعة.9-11 ويحّد غياب 

النمو الصناعي وفرص العمل املتصلة به يف املناطق الحرضية من الهجرة 

من املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية بشكل أكرب إذ من املرجح 

أكرث أن ينضم األفراد الذين يهاجرون من املناطق الريفية إىل املناطق 

الحرضية إىل فئة الفقراء يف املناطق الحرضية املتنامية.9 لذا ليس من 

قبيل الصدفة أن تكون الهجرة من منطقة ريفية إىل أخرى هي الشكل 

املهيمن للهجرة يف هذين اإلقليمني.

وأسفر غياب النمو الصناعي عن نتائج مامثلة يف إقليم الرشق األدىن 

وشامل أفريقيا وال سيام يف البلدان التي تتمتع بقواعد زراعية كبرية 

نسبيًا كمرص واملغرب. ويف هذه الحالة أيًضا ال ينتقل األفراد الذين 

يرتكون قطاع الزراعة إىل قطاع الصناعة بل إىل قطاع الخدمات غري 

الرسمي املتدين اإلنتاجية أو القطاعات العامة مبوازاة مواصلة أنشطتهم 

الزراعية يف غالب األحيان كنشاط  بدوام جزيئ. 12-14 ويف حني ميكن لذلك 

أن يساعد األرس املعيشية يف املناطق الريفية عىل التعامل مع موسمية 
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العمل الزراعي، فإنه ال يؤدي إىل االنتقال بشكل كامل من العمل 

يف الزراعة وال حتى إىل أرباح إنتاجية العمل. وبالتايل غالبًا ما تبقى 

التحسينات يف مداخيل األرس املعيشية متواضعة وهشة.

وستشهد أفريقيا عىل وجه الخصوص يف العقود القادمة ارتفاًعا كبريًا 

يف عدد السكان الشباب، وستواجه تحدي خلق فرص العمل املرتبط 

به. ومن املتوقع أن يرتفع مجموع عدد سكان قاريت أفريقيا وآسيا بني 

عامي 2015 و2030 من 5.6 مليار نسمة إىل 6.6 مليار نسمة. ويُتوقع 

يف الفرتة ذاتها أن ينمو عدد األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 

و24 سنة بحوايل 100 مليون نسمة ليصل إىل 1.3 مليار نسمة يف جميع 

أنحاء العامل.15 وسيحصل كل هذا النمو تقريبًا يف أفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى، وال سيام يف املناطق الريفية. ومع ارتفاع عدد السكان الشباب 

بشكل مل يسبق له مثيل، يواجه عدد كبري من البلدان املتدنية الدخل 

تحدي توفري فرص العمل الالئق ملاليني األشخاص من الداخلني الجدد إىل 

أسواق العمل. ورغم أن فرص التعليم والوصول املحّسن إىل الخدمات 

يعتربان أيًضا من العوامل الهامة، فإن الهجرة يف غالب األحيان تكون 

مدفوعة بالبحث عن فرص عمل ودخل أفضل.9 ويتعني عىل العاملني 

الذين يخرجون من قطاع الزراعة والذين ال يجدون فرص عمل يف 

االقتصاد املحيل غري الزراعي البحث عن فرص عمل يف مكان آخر، ماّم 

يؤدي إىل هجرة موسمية أو دامئة.

واليوم، يتزايد اهتامم العامل بأسباب الهجرة وأثرها فضاًل عن الطريقة التي 

تحدث بها. وينصب معظم الرتكيز عىل الهجرة الدولية التي تعتربها بلدان 

املقصد عىل نحو متزايد تحديًا رئيسيًا، من دون أن تهتم كثريًا مبا تنطوي 

عليه من منافع محتملة. ويتمثل الحّل الذي توصل إليه صانعو السياسات 

يف كبح تدفقات الهجرة من خالل توفري فرص للتنمية يف بلدان املنشأ. 

ولكّن من غري الواقعي توقع أن التنمية ستؤدي إىل التخفيف من الهجرة، 

عىل األقل يف األجلني القصري واملتوسط )اإلطار 2(. وبدالً من ذلك، ال بد 

من النظر إىل التنمية كهدف بالغ األهمية بحد ذاته. ويرد نهج أكرث شمواًل 

يجمع منافع الهجرة وتكاليفها عىل حد سواء يف الهدف 10 من أهداف 

التنمية املستدامة من أجل "تيسري الهجرة وتنقل األشخاص عىل نحو منظم 

وآمن ومنتظم ومتسم باملسؤولية، مبا يف ذلك من خالل تنفيذ سياسات 

الهجرة املخطط لها والتي تتسم بحسن اإلدارة". وقد أدت شواغل مشابهة 

لهذه إىل بلورة إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرينi الذي اعتمدته 

الجمعية العامة لألمم املتحدة يف 19 سبتمرب/أيلول 2016 والذي أطلق 

عملية التفاوض الحكومية الدولية عىل اتفاق عاملي مـن أجـل الهجـرة 

اآلمنـة واملنظمة والقانونية، وبلور اتفاقًا عامليًا بشأن الالجئني.

وتتضمن أهداف التنمية املستدامة باإلضافة إىل الهدف 10، عدة 

مقاصد ومؤرشات متصلة بالهجرة تغطي مسائل مثل هجرة املحرتفني 

يف مجال الصحة واملنح الدراسية للتعلم يف الخارج وحقوق العامل 

املهاجرين واالتجار بالبرش والتحويالت وتصنيف البيانات الوطنية 

بحسب حالة الهجرة. ومبا أن الهجرة ظاهرة متعددة األبعاد، فإنها تؤثر 

عىل جميع مجاالت الحوكمة وتتأثر بها وتعترب بالتايل هامة بالنسبة إىل 

جميع أهداف التنمية املستدامة. ووفقا ملا ورد يف تقرير األمني العام 

لألمم املتحدة بعنوان نحو هجرة تصب يف صالح الجميع، علينا أن 

نعود باستمرار إىل أهداف التنمية املستدامة وأن نذكر أنفسنا بالصالت 

القامئة بني الهجرة وأهدافنا األوسع نطاقا املتمثلة يف القضاء عىل الفقر 

n .ومكافحة انعدام املساواة، مبا فيها انعدام املساواة بني الجنسني

مفاهيم الهجرة ودوافعها: 
من الهجرة الطوعية 

بشكل كامل إلى الهجرة 
القسرية بشكل كامل

ال ميكن تعريف الهجرة بسهولة ألن بعدي املدة واملسافة يشكالن 

عاملني حاسمني يف مفهومها. وال يوجد أي اتفاق عاملي يحّدد املسافة 

التي يجب أن ينتقل إليها الفرد أو املدة الذي يجب أن يقضيها يف 

منطقة املقصد ليعترب مهاجرًا. وتعترب املدة واملسافة من بني األبعاد 

األكرث أهمية ليس فقط يف عملية تعريف الهجرة بل أيًضا يف قياسها. 

وميكن ألي تغيري يف أحد هذين البعدين أن يؤثّر عىل تقديرات الهجرة.

وتصف املنظمة الدولية للهجرة الهجرة باعتبارها "عملية تحرك فرد 

أو مجموعة أفراد سواء عرب الحدود الدولية أو داخل دولة ما. فهي 

حركة انتقال سكانية، تشمل أي نوع من تحركات األفراد مهام كانت 

مدته وتكوينه وأسبابه وتتضمن هجرة الالجئني واألشخاص النازحني 

واملهاجرين االقتصاديني واألفراد الذين يهاجرون لغايات أخرى، مبا فيها 
«إعادة شمل األرسة".19

i  إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين، القرار 1/71 الذي اعتمدته الجمعية العامة 
لألمم املتحدة.

| 5 |



الفصل  1    اهلجرة الريفية والتنمية: وضع األسس

اإلطار 2
هل ختّفف التنمية من اهلجرة الدولية؟

يــربز افرتاض شــائع بني صانعي القــرارات يف البلدان املرتفعة الدخل يقيض 

بــأن التنميــة االقتصادية وارتفاع املداخيل يف البلدان النامية ســرتدع الهجرة 

الدوليــة. ويتمثــل أحد التأثريات املرتتبة عــن ذلك يف متكن البلدان املرتفعة 

الدخل من خالل املســاعدة اإلمنائية الرســمية والسياسات التجارية التي 

تدعــم التنمية، من املســاهمة يف التخفيف مــن تدفقات الهجرة من البلدان 

املتلقية. ولكن يبقى الســؤال األســايس كاآليت: هل تخفف التنمية االقتصادية 

يف البلــدان الفقرية من الهجرة؟

ويُظهر جزء مهم من املؤلفات النظرية والتجريبية أن الحالة قد تكون 

مختلفة وأنه ميكن للتنمية أن تؤدي إىل زيادة الهجرة الدولية بدال من 

تخفيفها. ويستعرض Clemens املؤلفات املوجودة بشأن العالقة بني التنمية 

والهجرة – التي تتم اإلشارة إليها غالبًا "بالتحول الحريك" – ويقّدم أدلة 

تجريبية جديدة بشأنها.16 ويرى Clemens أن معدالت الهجرة، خالل عملية 

التحول الحريك، تتزايد مع تزايد التنمية االقتصادية إىل أن تصبح البلدان 

املعنية من البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة العليا وبعد ذلك فقط 

تبارش معدالت الهجرة باالنخفاض.

ويقّدم Clemens بيانات مستعرضة بشأن عدد املهاجرين وتدفقات 

الهجرة من البنك الدويل واألمم املتحدة مبوازاة بيانات بشأن مستويات الدخل 

الفعيل للفرد الواحد من البنك الدويل لعدد كبري من البلدان عىل فرتات زمنية 

مختلفة. وتظهر هذه البيانات اتباع منط معكوس واضح يف البلدان يف العالقة 

التي تربط بني مستويات الدخل للفرد الواحد والهجرة. وترتبط مستويات 

أعىل من الدخل للفرد الواحد يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل 

من الرشيحة الدنيا بعدد أكرب من املهاجرين وتدفقات هجرة مقارنة مع عدد 

السكان. ولكن هذه العالقة تختلف عندما يتعلق األمر مبستويات الدخل التي 

ترتاوح بني 000 6 و000 8 دوالر أمرييك )من حيث القدرة الرشائية(. وترتبط 

مستويات أعىل من الدخل للفرد الواحد يف البلدان التي يعترب مستوى الدخل 

فيها أعىل من ذلك – أي البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة العليا والبلدان 

املرتفعة الدخل- مبعدالت هجرة أقل. ولكن حتى يف البلدان التي تسّجل فيها 

مستويات عالية من الدخل، ال تبدو معدالت الهجرة منخفضة أكرث عىل نحو 

منهجي من معدالت الهجرة يف البلدان األشد فقرًا.

وتتسق التحليالت التي أجراها Clemens مع التحليالت السابقة التي 

أجراها De Haas بشأن دوافع الهجرة الدولية املتعلقة بالتنمية.17 ويحلّل 

الكاتب عىل نحو تجريبي العالقة بني الهجرة وتدفقات الهجرة الصافية )تتم 

مقارنتهام عىل حد سواء بعدد السكان( ومجموعة من مؤرشات التنمية مبا 

فيها الناتج اإلجاميل املحيل للفرد الواحد ومؤرش التنمية البرشية. ويرتبط 

هذان املؤرشان بشكل أسايس بارتفاع معدالت الهجرة يف بادئ األمر ثم 

انخفاضها يف وقت الحق عىل نحو يتسق مع العالقة العكسية بينهام. ويرتك 

هذان املؤرشان أثرًا إيجابيًا عىل الهجرة. ويختتم الكاتب بالقول "تدل النتائج 

املوثوقة للتحاليل بقوة عىل أن التنمية البرشية املعززة للقدرات وللطموحات 
ترتبط بدايًة مبستويات عالية عموما من الهجرة والنزوح". 17

وتتمثل نتيجة ذلك يف أنه طاملا تستمر أوجه انعدام املساواة والفجوات يف 

الدخل بني املناطق الجغرافية، ستكون هناك هجرة مستمرة من األقاليم األكرث 

فقرًا إىل البلدان املرتفعة الدخل. وستساعد التنمية يف البلدان الفقرية عىل 

زيادة الدخل مبا ميّكن األفراد الخارجني من دائرة الفقر من تغطية تكاليف 

الهجرة وبالتايل ستشهد هذه البلدان ارتفاَع مستويات الهجرة منها. ويف نهاية 

املطاف، عندما تصل البلدان إىل مستوى معني من التنمية وتصبح قادرة عىل 

سد فجوة الدخل ستبدأ مستويات الهجرة باالنخفاض من جديد. ولكن إمتام 

هذه العملية يف بعض البلدان الفقرية يتطلب عدة عقود يف أفضل الحاالت 

وحتى عند وصولها إىل مستوى البلدان املرتفعة الدخل من املمكن أن تبقى 

مستويات الهجرة فيها أعىل من املستويات األولية.

وتســتند تحليالت كل من Clemens وDe Haas إىل بيانات مســتعرضة 

نظــرا إىل عدم وجود بيانات للسالســل الزمنيــة التي تعترب رضورية للحصول 

عىل أمناط مشــابهة. ويجب توخي الحذر يف الخلوص بشــكل نهايئ إىل أنه 

ســبق وأن اتبعت جميع البلدان املســار املوصوف أو أنها ســتتبع يف املستقبل. 

ولكــن الفكــرة القائلة بأن التنمية بحد ذاتها ســتخفف من الهجرة ال تدعمها 

التجريبية. األدلة 

وتستعرض دراسة صدرت مؤخرًا األدلة بشأن العالقة التي تربط بني 

املعونة اإلمنائية الخارجية والهجرة. وقد خلصت هذه الدراسة إىل أن قدرة 

املعونة االمنائية عىل كبح تدفقات الهجرة تعترب محدودة يف أفضل الحاالت 

وأن التنمية الناجحة يف جميع البلدان التي كانت تعترب فقرية تقريبًا قد أدت 

إىل ارتفاع معدالت الهجرة. وتقرتح هذه الدراسة بأنه ميكن أن يحقق املانحون 

أثرا أكرب من خالل االستفادة من املعونة اإلمنائية لتنظيم الهجرة عىل نحو 
يعود بالفائدة عىل الجميع.18
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حالة األغذية والزراعة 2018 

إال أّن ملصطلــح "مهاجــر" معاٍن أكــرث دقة. وكام ورد يف قاموس 

مصطلحــات املنظمــة الدوليــة للهجرة، "تعرّف األمم املتحدة املهاجر 

بأنــه فــرد أقام يف بلد أجنبي ملــدة تتجاوز عاًما واحًدا بغض النظر 

عــام إذا كانت األســباب الدافعــة للهجرة طوعية أو غري طوعية وما 

إذا كانت الســبل املســتخدمة يف الهجرة اعتيادية أو غري اعتيادية. "19 

ويبــدو هــذا التعريف ناقًصا من جهتني رئيســيتني، أال وهــام تجاهله 

للمهاجريــن داخليًــا )بفعل بعد املســافة( وعدم اعرتافــه بتدفقات 

الهجــرة القصــرية األجل أو املوســمية )بفعل البعــد املرتبط باملدة(19 

)انظــر اإلطــار 7 يف الفصــل 2(. ويف نهايــة املطاف، "ال يوجد عىل 

الصعيــد الــدويل تعريف واضــح ومقبول قبواًل عاًمــا لكلمة مهاجر" 

وفًقــا للمنظمــة الدوليــة للهجــرة. "حيث أنه يشــار يف العادة إىل كلمة 

مهاجــر يف جميــع الحاالت التــي يتم فيها اتخاذ الفــرد املعني قرار 

الهجــرة بــكل حرية ألســباب "الراحة الشــخصية" ومن دون تدخل أي 

عوامــل خارجيــة تجربه عىل ذلــك، وبالتايل ينطبق هــذا املصطلح عىل 

األشــخاص وأفــراد العائلــة الذين ينتقلون إىل دولــة أو إقليم آخر من 

أجل تحســني مســتوى معيشــتهم املادي أو االجتامعي ومســتقبلهم أو 
مســتقبل عائالتهم."19

وتتم اإلشــارة يف هــذا التقرير إىل الهجرة باعتبارهــا "هجرة طوعية" 

عندمــا تكــون ناتجــة عن قرارات اتخذت بحرية، ويتــم بذلك التفريق 

بينهــا وبــني "الهجرة القرسية" التي تأيت عــادة بعد مرحلة نزوح 

األفــراد الناتجــة عن النزاعات والكــوارث الطبيعية واألزمات من 

صنع اإلنســان. وتعــرّف املنظمة الدولية للهجــرة الهجرة القرسية 

عــىل أنهــا "حركة هجــرة يتوافر فيها عنرص اإلكراه مبــا فيه تهديد 

الحياة وســبل املعيشــة ســواء إذا كان هذا التهديد ينتج عن أســباب 

طبيعيــة أو من صنع اإلنســان )كحركات الالجئني واألشــخاص النازحني 

داخليًــا فضــاًل عن األفراد النازحني بســبب كــوارث طبيعية أو بيئية أو 

كــوارث كيميائيــة أو نووية أو مجاعات أو مشــاريع تنمية عىل ســبيل 

املثــال(".20 ولكــن ذلك ال يعني وجود فاصل بــني الهجرة القرسية من 

جهــة والهجــرة "الطوعية" من جهة أخرى.

وميكــن أن يتخــذ األفراد قرار الهجرة لعدد من األســباب املختلفة. 

وتســتند قراراتهــم إىل تفاعــل بني عوامل مختلفــة يكون بعضها 

اقتصاديــا بشــكل كامل وبعضها اآلخر غري ذلــك. وتتم الهجرة يف 

ظــل ظــروف عادية للبحث عن فــرص عمل أفضل ووظائف ذات 

دخــل أعــىل و/أو خدمات عامة أكــرث وأفضل كتلك املتعلقــة بالتعليم 

والصحــة. ولكــن قد ينتقل األفراد يف ســياقات بالغة الهشاشــة مبا 

فيهــا النزاعات الطويلة واألزمات املمتدة ألســباب متعلقة بالســالمة 

واألمــن بشــكل رئييس. وتعترب قــرارات الهجرة يف الواقع قرارات 

معقــدة ونــادًرا ما يتم اتخاذها من دون أي قيــود. وعندما تتعرض 

ســبل املعيشــة لخطر عىل ســبيل املثال بسبب أحداث ذات بداية 

بطيئــة كتغــري املناخ والتدهــور البيئي، يصعــب التمييز بني الهجرة 

القرسيــة والطوعية بشــكل واضح. وتم اســتخدام مصطلح "الهجرة 

للبقــاء عــىل قيــد الحياة" يف بعض الحاالت لإلشــارة إىل الهجرة التي 

تســببها ظــروف ذات صعوبات اقتصادية قصــوى. وتكمن النقطة 

األهــم يف الحقيقــة يف كــون قرارات الهجرة معقدة وتســتند إىل عوامل 

متعــددة. وميكــن النظر إليها بأفضل أســلوب كونهــا تتوزع عىل امتداد 

طيــف تتداخــل فيه عنارص االختيار واإلكراه التــي قد تتفاوت درجة 

هيمنتهــا بتفاوت الظروف والســياق.

ويبــنّي الشــكل 1 "طيف" قرارات الهجرة الــذي تتوزع فيه تلك 

القــرارات بــني حالتــني قصويني، أال وهام الهجرة الطوعية بشــكل كامل 

والهجــرة القرسية بشــكل كامل. وعادة ما تكــون الهجرة القرسية 

بشــكل كامل عىل شــكل نزوح ) غالبًا ما تكون فيه مســافة الحركة 

قصــرية( اســتجابة لتهديد مبارش للحياة بســبب كــوارث طبيعية أو من 

صنع اإلنســان أو نزاعات مســلحة. ويعترب النــزوح يف معظم الحاالت 

مؤقتـًـا يف البدايــة. ولكن النزوح املؤقت، بحســب حجم الكارثة/

النــزاع ومدتــه، قــد يتحول إىل نزوح مطول أو هجــرة دامئة تتضمن يف 

أغلــب األحيــان عدة حركات انتقال قبل الوصــول إىل مكان املقصد 

النهــايئ. ومن جهــة أخرى، تحدث الهجرة الطوعية بشــكل كامل 

بعــد أن يتــم اتخــاذ قرار الهجرة بحريــة كاملة يف غياب أي عامل 

مــن عوامــل اإلكــراه، رغم أن ذلك قد يكون خاضًعــا لقيود ما. وميكن 

 Lee  النظــر إىل الهجــرة القرسية/النزوح القرسي يف ســياق "منوذج

للهجــرة" املشــهور عىل أنه مدفوع بعوامل الدفع بشــكل حرصي 

يف منطقــة املنشــأ يف حــني تعترب الهجرة الطوعيــة مدفوعة بعوامل 

الجــذب يف منطقــة املقصــد )اإلطار 3(. ولكن قرارات الهجرة تســتند يف 

معظــم الحــاالت إىل مجموعة مختلطة مــن عوامل اإلكراه والقرارات 

املتخــذة بحريــة مــع أوزان مختلفة مرتبطة بهــا. وميكن لهذه القرارات 

أن تعتمــد، مــن بني مجموعة من املتغريات األخرى، عىل الســياق 

املحــيل والظــروف االجتامعية االقتصادية لألفــراد املعنيني. ويرد إطار 

مفاهيمي شــامل لدوافــع الهجرة يف الفصل 3.

وتعتــرب األزمات املمتدة عىل وجــه الخصوص من الحاالت األكرث صعوبة 

التــي تجري فيها عمليــة الهجرة. وتعزى هذه األزمات إىل مجموعة 

»
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الفصل  1    اهلجرة الريفية والتنمية: وضع األسس

هجرة طوعية 
بالكامل

الهجرة أو التهج� 
الق�ي
 بالكامل

هجرة جرّاء مزيج من العوامل الق�ية والقرارات الطوعية 

تزايد قابلية التأثر با�خاطر بسبب الفقر وانعدام امن الغذا� والتمييز واخطار الطبيعية والنزاعات والتدهور البيئي وعوامل أخرى. 

من األســباب املتكررة كالعوامل االجتامعية السياســية واملخاطر 

الطبيعية واألزمات الغذائية الطويلة وانهيار ســبل املعيشــة ونظم 

األغذية والقدرة املؤسســية غــري الكافية ملواجهة االضطرابات الخطرية 

الناجمــة عنهــا. وميكن لعــدة عوامل أن تؤثر عىل الهجرة أو النزوح يف 

األزمــات املمتدة، منها النزاعات والحوكمة الســيئة والظروف البيئية 

والقيــود املفروضة عىل املــوارد الطبيعية فضال عن انعدام األمن الغذايئ 

الشــديد. وتؤدي األزمات املمتدة إىل زيادة الهشاشــة وفقدان األفراد 

لقدرتهــم عىل الوصول إىل املــوارد التي تعترب رضورية لإلنتاج الغذايئ 

والزراعــي، مــاّم يجربهم عىل االنتقال إىل مكان آخر.

ويعتــرب انعــدام األمن الغذايئ من العوامل الرئيســية التي قد تســاهم 

يف قــرار الهجــرة )الهجرة الدامئة أو املوســمية(. وغالبًا مــا متثل الهجرة 

اســرتاتيجية تتبعهــا األرس املعيشــية من أجل إدارة املخاطــر املتعلقة 

بالفقــر وانعدام األمن الغذايئ، فهي تســمح لهــم بتنويع مصادر 

الدخــل. ويعتــرب ذلك أمًرا بالغ األهميــة نظًرا إىل خضوع الزراعة 

لتقلبــات االنتــاج والدخل والعاملة بســبب العوامل املناخيــة وطبيعتها 

املوســمية مبــوازاة كون فرص العمل غري الزراعيــة محدودة يف املناطق 

الريفيــة. ويتناول تقرير حديث مشــرتك بــني منظمة األغذية والزراعة 

ووكاالت فنيــة أخرى صــدر البُعد املتعلق باألمــن الغذايئ للهجرة 

n 21.الدوليــة والداخلية عــىل نحو معمق أكرث

ما هو دور المناطق 
الريفية في الصلة القائمة 

بين التنمية والهجرة؟
يف الوقت الذي ينصب فيه قدر كبري من الرتكيز العاملي عىل الهجرة 

الدولية، ال بّد من اإلشارة إىل أنها ال تشكل سوى جزء واحد من صورة 

أوسع نطاقًا تتضمن تدفقات الهجرة الدولية )إما يف ما بني األقاليم وإما 

ضمن اإلقليم الواحد( والداخلية عىل حد سواء. ويعترب هذان النوعان 

من الهجرة مختلفني ولكنهام عىل ترابط أيًضا يف الوقت نفسه. وغالبًا 

ما تعترب دوافع هذين النوعني من الهجرة وتأثرياتهام متشابهة رغم 

أنهام قد يختلفان من حيث النطاق. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن للهجرة 

الداخلية والدولية أن ترتبط بعملية هجرة تدريجية قد تؤدي فيها حركة 

االنتقال الداخيل إىل مدن أكرب إىل هجرة دولية الحقا عىل سبيل املثال.

الشكل 1
غالبًا ما ُتّتخذ قرارات اهلجرة بفعل مزيج من العوامل القسرية 

واإلرادة احلرة

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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وينصــب الرتكيــز يف هذا التقرير عىل الهجــرة الريفية التي تعرّف بأنها 

حركــة انتقــال إىل املناطق الريفية أو منهــا أو بينها بغض النظر عن 

مكان املقصد أو املنشــأ أو مدة حركة االنتقال. وتشــكل الهجرة إىل 

املناطــق الريفيــة أو منها أو بينها مكونًا أساســيًا من مكونات كل من 

الهجــرة الداخلية )أي داخــل البلدان( والدولية )بني البلدان( عىل حد 

ســواء. وعادة ما تعترب عملية الهجرة الريفية، بســبب تعقيد العوامل 

الكامنــة وراءها، عملية متعددة األوجه تأخذ أشــكااًل مختلفة. وميكن 

للهجــرة الريفيــة أن تكون دامئة أو مؤقتة وغالبًا ما تكون عىل شــكل 

تحــركات موســمية بني املناطق الحرضيــة والريفية بحثًا عن فرص عمل. 

وميكــن للهجرة الريفيــة أن تتوزع عىل امتداد طيف قرارات الهجرة 

بــدءا من القرارات الطوعيــة إىل القرارات القرسية وميكنها أيًضا أن 

تكون عىل شــكل هجرة بني املناطــق الريفية. وترتبط هذه التدفقات 

للهجــرة الريفية بشــكل وثيــق بالتنمية الزراعية والريفية يف عالقة 

مزدوجــة االتجاه: إذ تؤثر التنميــة الزراعية والريفية عىل الهجرة ويف 

الوقــت نفســه تتأثر بها )انظر اإلطــار 4 لقامئة املصطلحات التي تصف 

أنــواع الهجرة وأمناطها املختلفة(.

وتتشكل الهجرة من جهة بالظروف السائدة يف املناطق الريفية وقطاعات 

الزراعة ومصايد األسامك والغابات. وترتبط هذه الظروف بالتحول الهيكيل 

الذي يرتكز بدوره عليها. وتتضمن العوامل الرئيسية للهجرة من 

يقــّدم منــوذج الهجرة الكالســييك الذي صاغه Lee وصفــا لقرارات الهجرة.22 

ويعــرّف Lee الهجــرة بشــكل عام عىل أنها "تغيري دائم أو شــبه دائم 

ملــكان اإلقامــة" مــن دون التمييز بــني الهجرة الداخليــة والخارجية وتحديد 

 مســافة االنتقــال. ويعتــرب قرار الهجــرة وعملية الهجــرة نتيجتني ملا ييل: 

)1( العوامــل املرتبطــة مبنطقة املنشــأ؛ )2( العوامــل املرتبطة مبناطق 

املقصــد املحتملــة؛ )3( العوائــق املتداخلة؛ و)4( العوامل الشــخصية. 

وميكــن أن تتواجــد، يف كل مــن مناطق املنشــأ واملقصد عوامــل تعمل عىل 

اســتبقاء األفــراد أو جذبهــم وعوامل أخرى تعمــل عىل إبعادهم. ويف 

املؤلفــات الالحقــة، ســميت العوامل املامثلة يف الغالــب بعوامل الجذب 

 Lee والدفــع تباعا رغم عدم اســتخدام هذه املصطلحات يف دراســة

األصليــة من عــام 1966. وباإلضافة إىل عوامل الدفــع والجذب تتأثر 

قــرارات الهجرة بالنســبة للســيد Lee مبجموعة مــن العوائق والقيود 

املتداخلــة التــي قــد متنع األشــخاص من الهجرة أو عىل األقــل تجعل الهجرة 

أصعــب و/أو أكــرث تكلفة. وميكــن عند املقارنة بني عوامــل الدفع والجذب 

التي وردت يف منوذج Lee وطيف دوافع الهجرة التي وردت يف الشــكل 1، 

القــول إن الهجــرة القرسيــة مدفوعة حرصيًا وبالكامــل بعوامل الدفع يف 

مناطــق املنشــأ يف حني أن الهجــرة الطوعية مدفوعة حرصيـًـا وبالكامل 

بعوامــل الجــذب يف مناطق املقصد.

واقــرتح Van Hear وBakewell وLong نهًجــا أكرث دقة لدوافع 

الهجــرة )مشــار إليهــا من قبل الكتّاب "بعوامــل الدفع والجذب الزائدة"( 

يف دراســة صدرت مؤخًرا تســتند إىل منوذج الدفع والجذب. ويف حني 

يعتــرب التمييــز بــني عوامل الدفع والجذب باعتبارهــا من دوافع الهجرة يف 

النمــوذج التقليدي مناســبًا مــن الناحية املفاهيمية، يشــّدد إطار العمل 

املتعلــق بعوامــل الدفع والجذب الزائدة عىل أن قــرارات الهجرة مدفوعة 

"مبجموعــة مــن الدوافع" املرتابطة التــي تعكس الفوارق يف الفرص يف 

مختلــف املواقــع. وتخضــع هذه القرارات إىل قيــود وعوائق قد متنع األفراد 

مــن التنقل، كتكاليف الهجرة ومســافة الســفر من بــني جملة أمور أخرى. 

ولكــن ميكــن تيســري هذه القرارات أيًضا من خالل عوامــل أخرى كالبنى 
التحتيــة الجيدة ووجود شــبكات اجتامعية.23

ويقرتح هذا اإلطار تقســيم دوافع الهجرة عىل أربع فئات مع اإلشــارة 

إليهــا كونهــا دوافع هيكلية تختلف عــن الخصائص الفردية وخصائص األرس 

املعيشــية التــي ميكنها أن تؤثــر عىل قرارات الهجرة. وهذه الفئات هي: 

الدوافع املشــّجعة التي تعكس الفوارق بــني األقاليم؛ والدوافع التقريبية 

واملرّسعة التي تعكس األزمات يف مناطق املنشــأ باملقارنة مع التحســينات 

يف مناطــق املقصــد ويربز الفارق بينهام يف كون الدوافــع التقريبية غري قابلة 

للتحديــد بســهولة فيام تعترب الدوافــع املرّسعة قادرة عىل تحفيز املغادرة؛ 
والدوافع الوســيطة قادرة عىل عرقلة الهجرة وتيرسها.23

وســيتم يف الفصل 3 تقديم إطار عمل شــامل معني بدوافع الهجرة 

وســتتم مناقشــته باالســتناد إىل هذين اإلطارين واملؤلفات النظرية والتجريبية 

املوجودة بشأنهام.

اإلطار 3
عوامل الدفع واجلذب: منوذج Lee للهجرة وغريها

»
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اإلطار 4
املصطلحات الرئيسية للهجرة املستخدمة يف هذا التقرير

الهجرة الريفية: هي حركة انتقال يقوم بها فرد أو مجموعة من األفراد من و/

أو إىل منطقة ريفية )مبا فيها بني مناطق ريفية مختلفة(. وقد تحدث هذه 

الهجرة داخل بلد أو أنها قد تتطلب عبور حدود دولية.

الهجرة الدولية: هي حركة انتقال يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد من بلد إىل 

آخر. قد تكون الهجرة الدولية قصرية األجل/مؤقتة أو طويلة األجل/دامئة.

الهجرة الداخلية: هي حركة انتقال يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد داخل بلد، 

قد تكون قصرية األجل/مؤقتة أو طويلة األجل/دامئة. وميكن أن تصّنف الهجرة 

الداخلية، باالستناد إىل منطقة املنشأ واملقصد، عىل أنها هجرة بني املناطق 

الريفية أو هجرة من املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية أو هجرة من 

املناطق الحرضية إىل املناطق الريفية أو هجرة بني املناطق الحرضية.

الهجرة إىل الخارج: هي حركة انتقال يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد إىل خارج 

مجتمع أو إقليم أو بلد من أجل اإلقامة يف مكان آخر.

الهجرة التدريجية: هي حركة انتقال يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد يف سلسلة 

من الخطوات التدريجية )خطوتني عىل األقل(. وميكن لفرد من قرية صغرية 

عىل سبيل املثال أن ينتقل أوال إىل بلدة ريفية قبل االنتقال إىل مدينة أكرب مام 

يؤدي يف نهاية املطاف إىل هجرة دولية.

الهجرة القصرية األجل أو املؤقتة: هي حركة انتقال يقوم بها األفراد إىل مكان 

مختلف لفرتة قصرية قبل العودة إىل منطقة املنشأ. ورغم عدم وجود توافق 

يف اآلراء بشأن طول مدة الهجرة لتحديد هذا النوع من الهجرة، فإنه غالبًا ما 

ترتاوح هذه املدة يف املؤلفات بني 3 أشهر إىل 12 شهرا.

الهجرة املوسمية: هي هجرة قصرية األجل تحدث يف مواسم محددة. وميكن 

للعاملني يف الزراعة عىل سبيل املثال االنتقال إىل مناطق أخرى أثناء مواسم 

الذروة للعمل ملدة قصرية قبل العودة إىل منطقتهم، أو االنتقال إىل املدن أو 

البلدات يف الفرتات التي يعترب فيها الطلب عىل القوى العاملة محدوًدا يف 

املناطق الريفية.

الهجرة الطويلة األجل أو الهجرة الدامئة: هي حركة انتقال يقوم بها األفراد إىل 

مكان يختلف عن منطقة املنشأ لفرتة طويلة حيث تصبح منطقة املقصد هي 

مكان اإلقامة الدامئة. وإذا عاد املهاجرون إىل منطقة املنشأ ميكن اعتبارهم 

مهاجرين عائدين وإذا هاجروا من جديد إىل مكان آخر ميكن اعتبارهم من 

املهاجرين تدريجيًا.

الهجرة الدائرية: هي حركة مؤقتة ومتكررة يقوم بها فرد أو مجموعة من 

األفراد بني منطقة املنشأ ومنطقة واحدة أو أكرث من مناطق املقصد.

هجرة العودة: هي حركة يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد إىل منطقة املنشأ 

بعد الهجرة لفرتة طويلة إىل منطقة مختلفة.

النزوح /الهجرة القرسية: هي حركة يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد تنتج عن 

عوامل إكراه، مبا فيها تهديد الحياة وسبل املعيشة ناشئة عن أسباب طبيعية 

أو من صنع اإلنسان. وتتضمن هذه الهجرة حركات الالجئني والنازحني داخليًا 

فضال عن النازحني بسبب كوارث طبيعية أو بيئية أو كوارث كيميائية أو نووية 

أو مجاعات أو مشاريع تنمية.

الهجرة للبقاء عىل قيد الحياة: هي حركة يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد 

من مكان إقامتهم املعتاد عندما يرى فرد و/أو أفراد عائلتهم أنه ال يوجد 

خيار أمامهم للعيش بكرامة سوى الهجرة. وقد ينتج ذلك عن أحداث بيئية 

ذات بداية بطيئة أو أحداث أخرى تؤدي إىل تدهور تدريجي لألصول وسبل 

املعيشة والقدرة عىل التأقلم.

الهجرة ملدة خمس سنوات: هي حركة يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد من 

مكان إقامتهم املعتاد يف أي وقت يف السنوات الخمس األخرية. وتقاس هذه 

الهجرة من خالل مقارنة مكان اإلقامة الحايل يف وقت القياس مع مكان اإلقامة 

السابق خالل السنوات الخمس املاضية.

الهجرة مدى الحياة: هي حركة يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد من مكان 

إقامتهم املعتاد يف أي وقت يف حياتهم. وتقاس هذه الهجرة من خالل مقارنة 

مكان اإلقامة الحايل يف وقت القياس مع مكان اإلقامة عند الوالدة.

األرسة املعيشية للمهاجر: هي أرسة معيشية هاجر فرد واحد منها أو أكرث إىل 

الخارج لفرتة من الوقت مهام كانت مدتها.

أعداد املهاجرين: هو عدد املهاجرين الذين ال يزالون يعيشون بعيًدا عن 

بلدان املنشأ أو الذين متت استضافتهم يف بلدان املقصد.
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املناطق الريفية الفقر الريفي والهشاشة وانعدام األمن الغذايئ فضال عن 

عدم وجود فرص عمل وأنشطة مدرة للدخل مرتافقة بشكل خاص بنمو 

سكاين رسيع. ويعيش معظم السكان الفقراء واملعرضون للخطر والذين 

يعانون من انعدام األمن الغذايئ يف مناطق ريفية، ويعتمدون بشكل كبري 

عىل سبل املعيشة القامئة عىل اإلنتاج الزراعي ومصايد األسامك والغابات 

لبقائهم. ويشكل انعدام املساواة عامالً آخر من العوامل املسببة للهجرة إذ 

تتيح املناطق الحرضية فرًصا أفضل للعمل وللحصول عىل خدمات صحية 

والتعليم والحامية االجتامعية. وميكن الستنزاف املوارد الطبيعية الناتج 

عن التدهور البيئي أن يشكل أحد العوامل األساسية للهجرة. ويتم النظر 

بشكل متزايد إىل التهديد الذي يطرحه تغري املناخ املتفاقم الذي يرتك 

خلفه تأثريات سلبية هامة عىل الزراعة واملناطق الريفية وال سيام الفقراء 

فيها باعتباره أحد أسباب تدفقات الهجرة الكبرية املحتملة. ويف نهاية 

املطاف، يعترب كل من الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع اإلنسان– التي 

تكون يف شكل نزاعات- عىل حد سواء من األسباب املهمة املسبّبة للهجرة 

الريفية يف غالب األحيان.

ومــن جهــة أخرى، ميكن للهجــرة بحد ذاتها أن تخلّف أثرًا كبريًا عىل 

املناطــق الريفية وأن تحمــل يف طياتها تحديات وفرصاً إىل مناطق 

املنشــأ والعبور واملقصد. وتؤثــر الهجرة يف هذه الحالة عىل توفري 

القــوى العاملة والتكوين الدميغرايف للســكان الذين يبقون يف هذه 

املناطــق. ومــع أنه ميكــن للهجرة أن تخفف من حدة الضغط عىل 

أســواق العمل املحلية يف مناطق املنشــأ وتعزز عملية توزيع فرص 

العمل واألجور األعىل يف الزراعة عىل نحو يتســم بكفاءة أكرب، إال أنها 

قد تفيض إىل خطر خســارة مناطق املنشــأ الريفية الرشيحة األصغر ســًنا 

واألكرث نشــاطًا من القوى العاملة، ماّم ســيحتم عليها التعامل مع زيادة 

تعرض األرس التي تشــكل مصدر هــذه القوى العاملة للخطر. 

وميكن للهجرة والنزوح القرسي املطّول يف املناطق الريفية يف بلدان 

العبور واملقصد املنخفضة واملتوسطة الدخل أن تشكل تحديًا للسلطات 

املحلية يف ما يتعلق بتوفري الخدمات العامة فضاًل عن زيادة الضغط 

عىل املوارد الطبيعية وسبل املعيشة القامئة عىل الزراعة ومصايد 

األسامك. ولكن ميكن للهجرة أيًضا أن تساهم يف التنمية الزراعية 

والريفية يف مناطق املنشأ: إذ تساعد التحويالت املالية التي يرسلها 

املهاجرون إىل هذه املناطق عىل تجاوز عدم القدرة عىل الوصول 

إىل القروض والتأمني والنهوض باالستثامرات يف الزراعة أو األنشطة 

االقتصادية الريفية األخرى فضاًل عن املوارد البرشية. وتشكل هذه 

التحويالت نوًعا من تدخالت الحامية االجتامعية غري الرسمية. وباإلضافة 

إىل ذلك، ميكن ملنظامت املغرتبني واملهاجرين العائدين مساعدة املناطق 

الريفية من خالل االستثامرات الرأساملية ونقل املهارات والتكنولوجيا 

والدراية والشبكات االجتامعية املحسنة.

ويتناول هذا التقرير العالقة املعّقدة التي تربط بني الهجرة الريفية 

والتنمية مع الرتكيز عىل الهجرة الداخلية والدولية. ويحظى هذا الرتكيز 

بدعم من دراسات تجريبية أجريت يف البلدان املتقدمة والنامية وتبنّي 

أنه غالبًا ما ينظر املهاجرون املحتملون إىل مناطق مقصد داخلية 

ودولية عىل حد سواء وميكن أن تتنوع هذه املناطق وفًقا للدورات 

االقتصادية.24 وميكن للهجرة الداخلية والدولية أن تكّمل إحداها 

األخرى بدال من أن تكون بديلة لها. وقد تكون الهجرة عملية تدريجية 

تتضمن انتقااًل داخليًا إما قبل االنتقال الدويل أو بعده.25 وغالبًا ما تكون 

هذه الحالة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى حيث أفسحت الهجرة 

من املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية املجال لتدفقات الهجرة 

الديناميكية يف جميع أنحاء قارة أفريقيا وإىل قارات أخرى.11 وعىل غرار 

ذلك، تعترب الهجرة من املكسيك إىل الواليات املتحدة األمريكيّة يف أغلب 
األحيان مرحلة من هذه العملية.26، 27

وتجدر اإلشارة إىل أن قساًم كبريًا من تدفقات الهجرة الدولية يحدث 

عادة بني أقاليم وبلدان الجنوب. ويحدث عدد كبري من هذه التدفقات 

بني بلدان تجري فيها عملية تحول هيكيل وتحرّض، ويعترب قطاع الزراعة 

واملناطق الريفية فيها من العوامل املهمة من حيث عدد السكان الذين 

يعملون أو يعيشون فيها ومساهمتهم يف إجاميل الناتج املحيل.

ويتنــاول هــذا التقرير وجهة النظر القائلــة بأن كالً من الهجرة الداخلية 

والدولية مدفوع بعوامل متشــابهة وتشــكل نظاًما متكامال – أي يؤدي 

النظر يف إحداهام فحســب أو األخرى إىل الحصول عىل تفســريات 

متحيزة وتدخالت سياســاتية مضللــة. وميكن للهجرة الداخلية من 

املناطــق الريفية إىل املناطــق الحرضية أن تخلف فراًغا يف املناطق 

الريفية يف بلد ما ميكن ســده بواســطة الهجرة الدولية من بلد آخر. 

وميكــن لذلــك بدوره أن يرتك فراغــا يف مناطق ريفية محددة يف بلد 

املنشــأ مــام يؤدي الحقا إىل هجــرة داخلية بني املناطق الريفية. ويف 

املقابــل ميكن للهجرة الدولية، بعد اســتنفاد مصادر املهاجرين داخليا 

إىل املــدن، أن تســتبدل الهجــرة الداخلية عىل غرار ما حصل يف البلدان 

املتقدمــة. ويربز ذلك أن التدابري التي ترتبط بشــكل كامل بالهجرة 

الداخليــة أو الدوليــة قد ال تؤدي إىل نواتج السياســات املرغوب فيها إال 

أذا تــم أخذ البُعد اآلخر يف االعتبار أيًضا.

»
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الفصل  1    اهلجرة الريفية والتنمية: وضع األسس

البلد ألف (ا�نشأ) 

منطقة ريفية

منطقة ح	ية

مناطق ريفية

مناطق ح	ية

منطقة ريفية

البلد باء (ا�قصد)

بلد العبور 

ويوفر الشكل 2 رساًم توضيحيًا بشأن تركيز التقرير، ومييز عىل الصعيد 

الدويل بني بلدان منشأ الهجرة وبلدان املقصد. ويوّضح هذا الشكل كيف 

ميكن لتدفقات املهاجرين – داخليًا ودوليًا عىل حد سواء - أن تكون 

مرتابطة وكيف أنه ال ميكن تجاهل الهجرة الريفية للحصول عىل صورة 

كاملة لعمليات الهجرة. ووفًقا ملا تربزه املؤلفات التي تتناول آسيا، هناك 

حاالت هجرة داخلية تؤدي إىل هجرة دولية، كام توجد أيًضا حاالت هجرة 

دولية من املناطق الريفية من دون حصول أية هجرة داخلية سابقة 

وتعترب مهمة بالقدر ذاته.4 وميكن للمهاجرين العبور يف بلدان معينة قبل 

وصولهم إىل بلد مقصدهم النهايئ.

ورغم هذه الصلة التي تربط بني الهجرة الداخلية والدولية، توجد فجوة 

ملحوظة بينهام من حيث البيانات والتحليالت عىل حد سواء. ففي حني 

يتم توثيق تدفقات الهجرة الدولية عىل نحو جيد نسبيًا، يعترب الحصول 

عىل بيانات معنية بحركات الهجرة من املناطق الريفية وإليها – داخل 

البلدان أو بينها – أصعب بكثري. ويعترب ذلك صحيًحا بشكل خاص يف ما 

يتعلق بالتفاعل بني هذين الشكلني من أشكال الهجرة: فنادًرا ما توجد 

معلومات بشأن ما إذا كان مصدر املهاجرين دوليًا من املناطق الريفية 

أو الحرضية. وتبدو الحاجة ملحة وفًقا ملا أشار إليه بعض العلامء إىل 

إدخال جهود جمع البيانات يف التعدادات واملسوحات املتعلقة بالهجرة 

ليتم يف الوقت ذاته جمع معلومات بشأن املهاجرين داخليًا ودوليًا عىل 

حد سواء، وضامن أن تكون البيانات املعنية بالهجرة متسقة وقابلة 

للمقارنة.28 وتعترب البحوث التي تتبع تحركات األفراد واملجموعات 

نفسها داخل البلدان وبينها قيّمة ال سيام لسّد هذه الفجوات.

ويشكل عدم وجود تعريف شائع "للمناطق الريفية" مقابل "املناطق 

الحرضية" تحديًا آخر مرتبطًا بالبيانات يعّقد التحليالت التجريبية للهجرة 

الريفية. وتختلف التعريفات املستخدمة لغايات إحصائية وغريها بشكل 

 ii.كبري من بلد إىل آخر مام يجعل املقارنة بني البلدان صعبة

ويهــدف هذا التقرير، بالنظر إىل هــذه التحديات املتعلقة بأمناط 

الهجــرة الريفية، إىل تحقيق ما ييل:

e  عرض اتجاهات تدفقات الهجرة الدولية ومسائلها الرئيسية وطريقة

تأثريها عىل املناطق الريفية يف البلدان النامية واملتقدمة عىل حد سواء؛

e  وتوفري صورة أوضح للهجرة الريفية الداخلية يف مختلف أقاليم

العامل النامي؛

الشكل 2
وصف بياين لتدفقات اهلجرة اليت يتناوهلا هذا التقرير 

ماحظة: متثّل األسهم الزرقاء تدفق املهاجرين من املناطق الريفية، ومتثّل األسهم الربتقالية تدفق املهاجرين من املناطق الحرضية، بينام متثّل األسهم الرمادية تدفق الهجرة سواء أكان ريفياً أم حرضياً. 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

ii   للمناقشة انظر منظمة األغذية والزراعة، 2017، صفحة 15 9. 
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e  وإقامة الصلة، قدر اإلمكان، بني الهجرة الداخلية والدولية وعالقتهام

n .بالتنمية الزراعية والريفية

التحول الهيكلي والروابط 
بين الريف والحضر 

والتركيبة الديمغرافية في 
المناطق  الريفية

تشّكل حركة انتقال األفراد داخل البلدان ويف ما بينها جزًءا من عملية 

التنمية والتغري الهيكيل لالقتصادات التي يرتاجع فيها الدور النسبي للزراعة 

من حيث توليد الدخل وفرص العمل عىل نحو تدريجي. وعادة ما ترتافق 

عملية إعادة توزيع األنشطة االقتصادية بني القطاعات وانخفاض نسبة 

القوى العاملة يف الزراعة املرتتب عن هذه العملية بحركة انتقال القوى 

العاملة من املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية حيث تزداد نسبة 

السكان يف جميع أنحاء العامل، ال سيام يف األقاليم النامية.

ويصل عدد ســكان املناطق الحرضية يف العامل اليوم إىل حوايل 3.9 

مليار نســمة أي ما يعادل 54 يف املائة من ســكان العامل. ويُتوقع أن 

ترتفــع هــذه النســبة لتصل إىل 66 يف املائة بحلول عام 2050 مقارنة 

بحوايل 30 يف املائة فحســب يف عام 1950. وتعكس اتجاهات التحرض 

التــي تعــرض التباين امللحوظ يف ما بــني األقاليم العوامل الثالثة التي 

تــؤدي أدواًرا مختلفة يف ســياقات مختلفة: أال وهي النمو الحرضي 

الطبيعــي وإعادة تصنيف املناطــق الريفية كمناطق حرضية والهجرة 

الصافيــة من املناطــق الريفية إىل املناطق الحرضية. ومن بني هذه 

العوامــل الثالثة من املرجح أن تكون مســاهمة الهجرة من املناطق 

الريفيــة إىل املناطق الحرضيــة يف عملية التحرض أصغر بكثري من 

مســاهمة العاملنَي اآلخَرين. وقُّدر يف تقرير صدر حديثًا أن حوايل 

60 يف املائة من منو عدد ســكان املناطق الحرضية يعود إىل زيادات 

طبيعيــة وما يقــارب 20 يف املائة منه يعود إىل إعادة تصنيف 

املســتوطنات.29 ومع ذلك، ال تزال الهجرة من املناطق الريفية إىل 

املناطــق الحرضيــة ظاهرة مهمة ويبدو مــن رسعتها واتجاهها أنها قادرة 

عــىل التأثري عىل طريقة تقدم عملية التحرض. وســتبقى ديناميكية 

الســكان يف املناطق الريفية من الدوافع  األساســية التي تتســبب يف 

n .) 5 الهجــرة الريفية )انظر اإلطار

التحديات المختلفة 
التي تطرحها الهجرة - 

مالمح قطرية تستند إلى 
دوافع الهجرة الريفية

يضم الشكل 3 أبعاد الهجرة الريفية املتعلقة بالتنمية والتحديات ذات 

الصلة، ويعرض تصنيفا منوذجيًا للمالمح القطرية بناء عىل دوافع الهجرة 

الريفية. وتهدف هذه املالمح إىل توضيح العمليات األساسية التي تدفع 

حركات الهجرة الريفية يف بلد ما - الداخلية والدولية عىل حد سواء- من 

خالل استخدام بعدين من األبعاد: أال وهام )1( مستوى التنمية االقتصادية 

والحوكمة و)2( كثافة الشباب الريفيني يف كل هكتار من األرايض الزراعية 

كتقدير تقريبي لقدرة املناطق الزراعية والريفية عىل استيعاب القوى 

العاملة. ويتمثل  املنطلق األسايس يف اعتبار الرتكيبة السكانية والحوكمة 

والظروف االقتصادية عىل مستويات مختلفة ووفًقا للسياق الذي تتواجد 

فيه، عوامل مسبّبة للهجرة الريفية الداخلية والدولية عىل حد سواء.

ويستند التصنيف النموذجي من أجل تقدير مستوى التنمية االقتصادية 

واالجتامعية للبلدان إىل مؤرش التنمية البرشية املركب. ويتضمن هذا 

املؤرش العاملي العمر املتوقع عند الوالدة ومتوسط سنوات الدراسة 

املتوقعة والدخل القومي اإلجاميل للفرد الواحد ليعكس قدرة الفرد عىل 

عيش حياة طويلة وصحية واكتساب املعارف وضامن مستوى معييش 

الئق.32 وال يوفر إدخال مؤرش التنمية البرشية يف التصنيف النموذجي 

للمالمح القطرية فكرًة عن الظروف االجتامعية واالقتصادية والسياسية 

فحسب بل عن حالة التحول الهيكيل أيًضا. ومن املرجح أن تكون هذه 

الرؤية مهمة للهجرة الداخلية والدولية عىل حد سواء.

وتقدم كثافة الشباب الريفيني يف كل هكتار من األرايض الزراعية فكرًة 

عن مدى إمكانية أن يؤدي الضغط السكاين يف املناطق الريفية – وال 

سيام الحاجة إىل توليد فرص عمل للشباب الريفيني – إىل تدفقات 

الهجرة من هذه املناطق. ويعترب النظر إىل هذا املؤرش إىل جانب مؤرش 

التنمية البرشية هاًما، إذ ميكن لهذا األخري أن يوفر مؤرًشا يظهر قدرة 

بلد ما عىل معالجة مسألة خلق فرص عمل للشباب الريفيني. ويُرجح 

بالفعل أن تحرز البلدان التي تتمتع مبستويات أعىل من التنمية البرشية 

»
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الفصل  1    اهلجرة الريفية والتنمية: وضع األسس
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197020142050

ت للفرد
عدد الهكتارا

	ق آسيا وا�حيط 
الهادئ (36) 

أوروبا وآسيا 
الوسطى (55) 

أمريكا ال�تينية والبحر 
الكاريبي (39) 

ال�ق ا�وسط وشل 
أفريقيا (21) 

أمريكا الشلية 
(3)

أفريقيا جنوب 
الصحراء الك�ى (48)

جنوب آسيا 
(8)

ماحظة: بافرتاض أّن مساحة األرايض الزراعية يف 2050 هي نفسها يف عام 2014. ويرد بني الهاللني عدد البلدان يف كل إقليم. 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة 92017، الشكل 16؛ ترتكز الحسابات عىل بيانات البنك الدويل، 312017.

اإلطار 5
ديناميات السكان واألراضي الزراعية املتاحة واهلجرة الريفية

تعتــرب ديناميات ســكان الريف وطريقة تأثريها عىل املزارع املتوســطة 

الحجــم إحــدى أهم املســائل املرتبطة بالهجرة الريفية. ويظهر الشــكل 

االتجاهــات الســابقة )من عام 1970 إىل عام 2014( والتوقعات املســتقبلية 

)حتــى عــام 2050( يف منطقة األرايض الزراعية للفرد الواحد من الســكان 

الريفيــني يف مناطــق مختلفة من العامل. ويتســم إقليم جنوب آســيا عىل 

وجــه الخصوص بندرة األرايض الشــديدة ومــن املتوقع أن تزيد ندرة 

األرايض بشــكل كبــري يف أقاليم أفريقيا جنــوب الصحراء الكربى والرشق 

األدىن وشــامل أفريقيا مبوازاة اســتمرار منو عدد الســكان الريفيني. ويدعو 

ذلــك بشــكل واضــح إىل تنمية االقتصاد الريفي غــري الزراعي أكرث عىل نحو 

يســمح بتوليــد فــرص عمل خارج الزراعة يف املناطــق الريفية. وتعترب هذه 

التنميــة حاســمة لسالســة عملية الهجرة من املناطــق الريفية إىل املناطق 

الحرضيــة عــىل نحو يتســق مع قدرة املراكز الحرضية عــىل توزيع املهاجرين 

مــن املناطق الريفية واســتيعابهم.

ويعترب النمو االقتصادي والديناميات الســكانية محركني رئيســيني 

لعمليــات التحول الجارية وتدفقــات الهجرة املرتبطة بها. ويحرك منو 

املداخيــل املرتافق بعدد ســكان العــامل املتزايد – الذي من املتوقع أن يصل 

30 - زيادة الطلب عىل األغذية مام 
إىل حــوايل 9.8 مليــار بحلــول عام 2050 

يؤدي إىل تحول يف النظم الغذائية بعيًدا عن األغذية األساســية نحو اســتهالك 

الفاكهــة والخضــار ومنتجات الحيوانــات وأنواع مصّنعة أكرث من األغذية عىل 

نحــو أكــرب. وال بــد من اعتامد نظم مكثفة أكــرث للتمكن من تلبية هذا الطلب 

املتنامي ولكن ســيزيد هذا التغيري من الضغط الذي يعترب حاًدا أساًســا عىل 
املــوارد الطبيعية وتدهور األرايض وامليــاه والتنوع البيولوجي املرتبط به.9

وإن هــذه التغيــريات، عندما ترتافق بتغري املنــاخ الذي يكبح منو 

االنتاجية الزراعية، ســتهّدد اســتدامة الســبل املعيشــية القامئة عىل الزراعة 

والســبل املعيشــية الريفيــة املرتبطة بها مع خطــر زيادة النزاعات عىل 

املــوارد الطبيعيــة. وستســاهم عملية تجزئة األرايض املســتمرة وتزايد عدد 

الشــباب الريفيــني عىل نحو مل يســبق لــه مثيل يف تفاقم الصعوبــات املتعلقة 

بتوفــري عمــل الئق ملاليني األشــخاص من الداخلني الجدد إىل أســواق العمل. 

ويف حني ســينخفض عدد األنشــطة الزراعية، ســتزيد معدالت الهجرة إىل 

الخــارج وخطــر النزاعات واالضطرابــات املدنية واألزمات املمتدة إن مل 

تتوســع االقتصــادات الريفيــة غري الزراعية عىل نحــو يكفي– ماّم ميكن أن 

يزيــد من الهجرة.

التغيريات يف حصة الفرد يف الريف من األرايض الزراعية، بحسب األقاليم، بني عامي 1970 و2050 
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تنمية اجت
عية اقتصادية عالية وحوكمة رشيدة 

تنمية اجت�عية اقتصادية متدنية و/أو دول هشة 

انتشار متد� الكثافة 
للشباب  الريف 

(لكل هكتار من 
ا�را� الزراعية) 

انتشار عا� الكثافة 
للشباب � الريف 

(لكل هكتار من 
ا�را� الزراعية)

الوجهات ا�نشودة: تتسم بتد الهجرة الداخلية  الصافية، وبا�مكانات العالية للمواص�ت، وبوسائل النقل ا�راعية للبيئة. 
وقد تكون بحاجة إ� ا�هاجرين  لتلبية الطلب ع� اليد العاملة � ا�جال الزراعي 

البلدان التي �ّر 	رحلة تحّول: 
تشكل � الوقت عينه مصدراً للمهاجرين الدولي� 
ومقصداً لهم؛ وتتسم الهجرة الداخلية بالتنوع 

البلدان ذات السياقات الهشة 
حيث يصعب العمل � الريف: تشكل 

مصدراً للمهاجرين الدولي�؛ وتتمثل الهجرة 
الداخلية بشكل عام � اليد العاملة ا�تدنية ا�هارة 
من الريف إ� ا�دينة (وقد تجذب مهاجرين من 

دول مجاورة تعا الهشاشة والنزاعات) 

البلدان ذات الزخم ا��ا�:  ªكن 
لكثافة الشباب أن تعود بالنفع ع� الصعيد 
الدªغرا� – فهي ما تزال � معظم ا°حيان 

مصدراً للهجرة الدولية، ولكنها قد تجذب 
كذلك شباباً من سياقات هشة

الدول الهشة وا�تأثرة بالنزاع: 
تشكل مصدراً للمهاجرين وال�جئ�؛ 
أما نسبة الهجرة الداخلية فيها فتتمثل 
� ا�هجرين الداخلي�

تقدًما أكرث من غريها يف عملية التحول الهيكيل وأن تتمتع بقدرة أكرب 

عىل توفري فرص عمل خارج قطاع الزراعة. 

وميكن اعتبار كثافة الشباب الريفيني التي تعد مرتفعة يف كل هكتار من 

األرايض الزراعية عامالً رئيسيًا للهجرة الداخلية بدال من الهجرة الدولية. ولكن 

ال بد من التذكري )كام سريد يف الفصل 2( أنه غالبًا ما تسبق الهجرة الداخلية 

من املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية عملية الهجرة الدولية وأنه من 

املرجح أكرث أن يهاجر األفراد الذين سبق أن هاجروا داخليا هجرة دولية – ال 

سيام إذا كانوا قد هاجروا مسبًقا إىل مناطق حرضية. وباإلضافة إىل ذلك 

ميكن أن تكون مساحة البلد مهمة يف تحديد ما إذا كانت معظم حاالت 

الهجرة داخلية أم دولية. وكلاّم كانت مساحة البلد أصغر باالفرتاض أّن جميع 

العوامل األخرى متساوية كلام أصبح من املرجح أكرث أن تكون الهجرة دولية.

ويعترب هذان املؤرشان عاملني تقريبيني فحســب ملجموعة أوســع من 

العوامــل التي تؤثر عىل الهجرة الريفية وتحدد التحديات الرئيســية 

املتعلقــة بالهجــرة التي تواجههــا البلدان. ورغم أنه من الصعب توفري 

تصنيــف واضح ومحدد للبلدان ألن بعضهــا يتمتع بخصائص تتعلق 

بفئتــني أو أكــرث، فقد تم من خالل اســتخدام البعدين املذكورين أعاله 

تحديد املالمح الخمســة الواسعة التالية: 

i . البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات؛

ii . البلدان التي تواجه تحدي توفير فرص عمل للشباب في سياقات هشة؛

iii . البلدان التي تتمتع بزخم التنمية الذي يسمح لها باستيعاب الشباب

الداخلين الجدد إلى أسواق العمل؛ 

iv . البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية وتتمتع بزخم اقتصادي وعملية تحضر

وتحول ديموغرافي متقدمين؛ 

v . .المقاصد الطموحة التي تتمتع بمستويات تنمية عالية

ولكن ميكن فهم البعدين املستخدمني يف هذا التصنيف النموذجي 

عىل نحو أفضل من وجهة نظر ديناميكية، حيث أن العوامل املتداخلة 

الشكل 3
تصنيف خلصائص البلدان بناًء على مسّببات اهلجرة الريفية، كوظيفة للتنمية 

واحلوكمة، واخلصائص السكانية الريفية

املصــدر: مــن إعــداد منظمــة األغذيــة والزراعة بناًء عىل بيانات قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة، 332018 وإدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتامعية 302017، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 2018 34.

»
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الفصل  1    اهلجرة الريفية والتنمية: وضع األسس
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تنمية اجت
عية اقتصادية عالية وحوكمة رشيدة

تنمية اجت�عية اقتصادية متدنية و/أو دول هشة

�ا��البلدان ذات الزخم ا
البلدان ذات السياقات الهشة حيث يصعب العمل  الريف 

البلدان التي ّر  رحلة تحّول الوجهات ا�نشودة
الدول الهشة وا�تأثرة بالنزاع

الكثافة ا�تدنية لشباب ا�رياف � ا�را� الزراعية خ�ل عام 2015

�ية � 2015
� التنمية الب

مؤ

انتشار متد� الكثافة 
للشباب  الريف 

(لكل هكتار من 
ا�را� الزراعية)

انتشار عا� الكثافة 
للشباب � الريف 

(لكل هكتار من 
ا�را� الزراعية)

الويات ا�تحدة كندا
ا�مريكية

هولندا
أ�انيا

فرنسا
اليابان

إيطالياتشيكياإسبانيابلجيكا

اليونانشي�

ا�ملكة ا�تحدة

ال�تغال
بولندا

كازاخستان
ماليزيارومانيا

إندونيسيا
الفلب�

 غواتي�        

كمبوديا
الهند

كينيا
ميا�ار

باكستان
نيبال

بنغ�ديش

السنغال
الكام¡ون

نيج¡يا
أوغندا

هايتي
م�وي

رواندا

جمهورية كوريا

اتحاد الرو¥

¦ي نكا

جمهورية م¨ فييت نام
العربية

بوركينا فاسو

جمهوريّة تنزانيا ا�تحدة

جمهورية إيران ا»س�مية

الجمهورية الدومينيكية

جنوب أفريقيا

أنغو

بنن

زمبابوي

موزامبيق
غينيا

النيجر

ما°

مدغشقر

ا�كسيكب¡وال�ازيل

كوبا

إكوادور
تايلندتركيا الص�

إثيوبيا
جمهورية الكونغو الد¶قراطية

بوروندي

اليمن
أفغانستان

الجمهورية العربية السورية

جنوب السودان تشاد

السودان

أوزبكستان
تونس كولومبيا

أوكرانيا
الجزائر

العراقا�غرب

غانا زامبيا

بوليفيا دولة ا�تعددة القوميات

)السياسات واملواقع الجغرافية واألطر القانونية من بني غريها( قد 

تختلف من بلد إىل آخر وتطرح مجموعة متنوعة من التحديات، ماّم 

يجعل عوامل الهجرة الريفية يف كل فئة تعمل عىل مستويات وأطر زمنية 

تختلف أيًضا من بلد إىل آخر. ويعني ذلك أنه ميكن للتأثريات املحفزة 

أو تأثريات الوساطة لهذين البعدين عىل الهجرة الريفية أن تخلّف أثرًا 

مختلًفا عىل بلدان الفئة نفسها.

وميكن التشــديد بشــكل كبري، من خالل هذه املالمح الخمسة، عىل 

املالحظات التالية التي ترد أيًضا يف الشــكل 4.

e  كانــت مجموعــة كبرية من البلدان التي تندرج اآلن يف فئة املقاصد

الطموحة تعترب يف الســابق مصدًرا مهامًّ للمهاجرين ولكنها أصبحت 

مقصــًدا مهــامًّ للهجرة الدولية.iii  ولدى بعض هذه البلدان اآلن 

عدد منخفض من الشــباب يف املناطق الريفية، ســيحتاج يف غالب 

األحيــان إىل الهجــرة إىل تلك املناطق من أجل تلبية الحاجة إىل 

القوى العاملة يف الزراعة و/ أو االســتثامر بشــكل هائل يف استخدام 

اآلالت. وتتســم الهجرة الصافية من املناطق الريفية إىل املناطق 

الحرضيــة باالنخفــاض يف وقت تعترب فيه معظم املناطق الريفية 

خالية من الســكان مبوازاة كون معدالت التنقل والحركة الدائرية 

مرتفعة جًدا. وغالباً ما تشــمل الهجرة الخارجية من هذه البلدان 

إمــا العــامل ذوي املهارات العالية – الذين يهاجرون عادة إىل بلدان 

الشكل 4
موقع بلدان خمتارة ضمن تصنيف خصائص البلدان بناًء على 

مسببات اهلجرة الريفية، 2015

ماحظة: إن األسامء الواردة باللون األحمر هي بلدان تعاين أزمات ممتدة ومتأثرة بالنزاعات بناء عىل التعريف الوارد يف منظمة األغذية والزراعة وآخرين، 2017؛ الجدول ألف 2-35.1 وبالنسبة إىل البيانات 
عىل مستوى البلدان، يرجى االطالع عىل الجدول ألف 3 يف امللحق اإلحصايئ. وإّن القيم الواردة عىل املحور x هي لوغاريتامت القيم الواردة يف الجدول ألف 3 من امللحق اإلحصايئ.

املصدر: من إعداد منظمة األغذية والزراعة بناًء عىل بيانات قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة، 332018 وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية 2017 30 وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 342018.

iii   تعترب أسرتاليا وكندا ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكيّة استثناءات واضحة عىل ذلك.

| 16 |



حالة األغذية والزراعة 2018 

متقدمة أخرى - أو املهاجرين العائدين إىل بلدان املنشــأ بعد 

فرتة طويلة نســبيًا من الهجرة. وتتضمن هذه الفئة كندا وشــييل 

وجمهوريـّـة كوريا واالتحاد الرويس والواليات املتحدة األمريكية 

ومعظــم البلــدان األوروبية والبلدان الغنية بالنفط يف الرشق األدىن.

e  والبلدان التي متر مبرحلة انتقالية هي البلدان التي أحرزت تقدًما

يف التنمية االقتصادية والحوكمة. وينعكس ذلك يف معدالت 

الوالدة والتحرض لديها، ماّم يؤدي إىل عدد أقل من الشباب يف كل 

هكتار من األرايض الزراعية. وتتنوع الهجرة الداخلية وتهيمن فيها 

الهجرة من املناطق الحرضية إىل املناطق الحرضية. وتشمل هذه 

البلدان، عىل سبيل املثال الجزائر والربازيل والصني وكولومبيا وغانا 

واملكسيك واملغرب وبريو وتايلند وتونس وتركيا وجنوب أفريقيا 

وأوزبكستان وزامبيا. ويعترب عدد كبري من هذه البلدان بلدان 

منشأ الهجرة الدولية ومقصدها يف الوقت نفسه. وإذا استمرت 

االتجاهات الحالية عىل حالها، سينضم بعض من هذه البلدان إىل 

املجموعة "الطموحة" يف وقت قريب. ومن املرجح أن يحصل هذا 

االنتقال لبلدان، مثل ماليزيا واملكسيك وتركيا التي تعترب حاليا عىل 

الخط الفاصل بني هذه الفئة وفئة املقاصد الطموحة.

e  وتتضمن فئة البلدان التي تتمتع بزخم التنمية البلدان التي متتلك

عددا كبريًا من الشباب يف املناطق الريفية ودرجة مقبولة من الزخم 

االقتصادي لتوليد فرص عمل للشباب إما يف املناطق الريفية أو يف 

املناطق الحرضية. وتعترب الهجرة الصافية من املناطق الريفية إىل 

املناطق الحرضية إيجابية عادة ولكن حجم الهجرة بني املناطق 

الريفية يعترب هائاًل عىل األقل يف البلدان التي تتمتع بقاعدة زراعية 

كبرية. وتتضمن هذه الفئة بنغالديش وكمبوديا والهند وميامنار 

ونيبال وباكستان والفلبني ورسي النكا وفييت نام. وتشكل هذه 

البلدان حاليًا مصدًرا رئيسيًا للهجرة وميكن الرتفاع معدالت التنمية 

االقتصادية أن يرّسع وترية هذه الظاهرة )انظر اإلطار 2(.

e  وتقع معظم البلدان التي تواجه تحدي توفري فرص عمل للشباب

يف سياقات هشة، مبوازاة عدم متتعها بزخم التنمية الستيعاب 

الداخلني الجدد إىل أسواق العمل، يف القارة األفريقية )بنن 

وبوروندي وإثيوبيا ورواندا والسنغال وأوغندا( باستثناء هايتي. 

وتعترب بعض البلدان، مثل نيجرييا والكامريون، عىل الخط الفاصل 

بني هذه الفئة وفئة البلدان التي تتمتع بزخم التنمية. ويف هذه 

الحالة تكون معظم الهجرة الداخلية الحاصلة هجرة بني املناطق 

الريفية مع مستويات عالية من الهجرة املوسمية. وتعترب الهجرة 

للبقاء عىل قيد الحياة ظاهرة متكررة أيًضا بسبب كرثة حاالت الفقر 

املدقع وانعدام األمن الغذايئ.

e  وأخريًا، من املرجح أن تكون الهجرة يف البلدان الهشة واملتأثرة 

بالنزاعات مدفوعة بالنزاعات )أو حاالت ما بعد النزاع غري اآلمنة( 

أكرث من الضغوطات التي تتعرض لها املوارد أو الحوافر االقتصادية 

وتتضمن هذه الفئة أفغانستان وتشاد ومايل والنيجر وجنوب 

السودان والسودان والجمهورية العربية السورية واليمن. وتتمثل 

أول خطوة عادة لتدفقات الهجرة يف هذه البلدان يف نزوح داخيل قد 

يصبح باالستناد إىل حدة النزاع ومدته متكرًرا وقد يؤدي إىل هجرة 

دولية كبرية إىل الخارج.

ويهدف التصنيف النموذجي املقرتح يف هذا التقرير باملقارنة مع 

تصنيف البلدان القائم عىل مستويات الدخل ومعدالت النمو، الذي 

أجرته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،36 إىل زيادة 

الرتكيز بشكل خاص عىل دوافع الهجرة الريفية والتحديات املرتبطة 

بها. ولذلك اعتُمد يف هذا التقرير مؤرش أوسع نطاقًا للتنمية االقتصادية 

واالجتامعية. وتدرج غالبية "البلدان التي متر مبرحلة انتقالية" يف هذا 

التصنيف النموذجي يف فئة "النمو املرتفع واملستدام" وفًقا لتصنيف 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مبوازاة انتقال بعض 

البلدان املدرجة يف هذه الفئة إىل فئة "املقاصد الطموحة"، وما يزال 

n ."البعض اآلخر منها يف فئة "البلدان التي تتمتع بزخم التنمية

يمكن لنهج  التنمية 
اإلقليمية أن يزيد منافع 

الهجرة الريفية إلى 
أقصى حد من أجل 
التحول  االقتصادي

وكام ســبقت اإلشــارة إليه، تعترب حركة انتقال األفراد داخل البلدان 

وبينهــا جــزًءا ال يتجزأ من التنمية الزراعيــة والريفية الناجحة وترتبط 

بالتحــول الهيكيل لالقتصادات التي يرتاجع فيها بشــكل تدريجي الدور 
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الفصل  1    اهلجرة الريفية والتنمية: وضع األسس

النســبي للزراعــة يف ما يتعلــق بتوليد الدخل وفرص العمل. وتحدد 

عمليــات التحول الهيكيل والريفي الهجرة بشــكل كبري ولكن تؤثر 

تدفقــات الهجــرة بحد ذاتها أيًضا عىل املناطــق الريفية بطرق متنوعة.

وتعتمــد رسعــة الهجرة وحجمها فضال عــن الظروف التي تحصل فيها 

عــىل الظروف االجتامعية االقتصادية يف مناطق املنشــأ واملقصد عىل 

حد ســواء والسياســات القطاعية املختلفة وإدارة تدفقات الهجرة. 

ويف ظل أســواق عوامل اإلنتاج التي تعمل عىل نحو مثايل، ســيتم يف 

نهايــة املطاف تســوية العائدات من القــوى العاملة يف مختلف املواقع 

والقطاعــات حيــث أن النمو يف مواقع أو قطاعات محددة يجذب 

القــوى العاملة من مواقع وقطاعات أخــرى. ولكن عندما يتزايد بوترية 

رسيعة عدد الســكان الذين هم يف ســّن العمل وتكون التنمية الزراعية 

والريفيــة متأخرة أو غري مســتدامة والنمو يف القطاعات األخرى غري 

رسيــع أو قوي عىل نحو يكفي الســتيعاب القوى العاملة "الزائدة"، 

ميكــن أن يؤدي ذلك إىل خطر تفاقــم الفقر الريفي وبروز الهجرة 

للبقــاء عىل قيد الحياة.

وأدى التحول الهيكيل يف املايض يف بعض الحاالت إىل هجرة أعداد هائلة 

إىل خارج املناطق الريفية، مع ما يرتبط بذلك من منافع وتكاليف. 

ومن املرجح أن تكون التحوالت املستقبلية مختلفة من حيث القدرة 

االقتصادية للمناطق الحرضية التي ميكن أن تتسم يف معظم أجزاء 

قاريت أفريقيا وآسيا مبستويات منخفضة نسبيًا للتصنيع مرفقة بتزايد 

عدد السكان. وهذا ال يعني بالرضورة أن الهجرة من املناطق الريفية 

إىل املناطق الحرضية سوف تنخفض. وحيثام ال تواكب فيها عملية 

خلق فرص عمل يف املناطق الريفية منو عدد السكان الريفيني، سيتزايد 

الضغط للهجرة. وقد تكون هناك خيارات أقل متاحة أمام املهاجرين 

الذين يريدون الخروج من دائرة الفقر يف املناطق الحرضية أيضا، ففي 

مثل هذه السياقات تبدو منافع الهجرة محدودة.

وميكن لنهج للتنمية اإلقليمية يركز عىل الصالت القامئة بني املناطق 

الريفية والحرضية وقدرتهام االقتصادية أن يساعد عىل حل هذه 

املعضلة. وسيعالج هذا النهج مبوازاة ترافقه بالتخطيط اإلقليمي 

للمناطق الحرضية واملدن والبلدات الصغرية وشبكات البنى التحتية 

اإلقليمية املحسنة دوافع الهجرة إىل خارج املناطق الريفية. وحيث يربز 

نقص يف فرص العمل املحلية عىل سبيل املثال ميكن لالستثامرات يف 

إنشاء بنى تحتية محددة تالئم النظم الغذائية – كاملخازن والتخزين 

البارد وأسواق الجملة - أن تخلق فرص عمل يف كل من االقتصاد 

الزراعي وغري الزراعي عىل حد سواء. وحيثام ينجذب السكان الريفيون 

لظروف مزدهرة أكرث يف املراكز الحرضية ميكن لالستثامرات يف خدمات 

"التجمعات الحرضية" – كالتعليم والصحة واالتصاالت واملرافق الرتفيهية 

يف املدن والبلدات الصغرية )التي تعترب موزعة عىل نحو متوازن أكرث يف 

اإلقليم وعىل مقربة من املناطق الريفية( – أن تخّفض معدالت الهجرة 
إىل الخارج إىل مدن أكرب مثقلة باألعباء.9

وعادة ما تحدث الهجرة الريفية إىل الخارج عىل نطاق واسع حيث 

يوجد نقص يف الفرص املتاحة يف املناطق الريفية والبلدات املرتبطة 

بها عىل حد سواء وحيث يعمل التحيز يف املناطق الحرضية ضد توزيع 

االستثامرات العامة يف البنى التحتية والخدمات عىل نحو منصف ليس 

عىل املناطق الريفية والحرضية فحسب بل بني األقاليم املختلفة أيًضا. 

وميكن أن تنتج الهجرة الواسعة النطاق عن عوامل غري اقتصادية، مثل 

النزاعات وانعدام االستقرار السيايس وانعدام األمن الغذايئ والوصول 

املحدود إىل األرايض والقروض وتدهور املوارد الطبيعية وأثر تغري املناخ، 

وهي عوامل يعمل عدد كبري منها يف ذات الوقت.

ويعترب تحســني البنى التحتية والخدمات األساســية يف املدن والبلدات 

الصغــرية واملناطق الريفية املحيطة بها وإنشــاء روابط أفضل بينها، 

وفًقــا ملــا اقرتحــه تقرير حالة األغذية والزراعة لعام 2017، 9  من 

الخطوات الرئيســية لضامن عملية تحول أكرث شــمولية. وباإلضافة إىل 

ذلك يجب أن ترتافق هذه التدخالت بإصالحات مؤسســية العتامد 

هياكل حوكمة لالســتجابة الجيــدة. ويعترب ذلك مهامًّ لضامن اعتامد 

أفضل املامرســات يف إدارة املوارد الطبيعية وتوفري الشــفافية واملساءلة. 

وســتبقى الهجرة الريفية إىل الخارج حتى بعد تحقيق التحول الشــامل 

موجودة ولكنها ســتكون مبنية أكرث عىل خيار متخذ لالســتجابة 

للعوامــل الدافعــة يف املناطق الحرضية كأفضلية منط العيش عىل ســبيل 

املثــال ولــن تكون ناتجة عــن نقص يف الفرص االقتصادية يف املناطق 

الريفيــة. وميكــن لهذه العملية يف عــدة حاالت أن تتضمن هجرة داخلية 

إىل مناطــق ريفيــة أخرى تتمتــع بديناميكية زراعية أكرب وطلب عىل 

القــوى العاملــة- وانتاجية العمل – أكرب أيًضا.

ويوفــر الطيف الريفــي والحرضي، الذي تم عرضه يف تقرير حالة 

األغذيــة والزراعة لعام 2017، إطــاًرا عاًما إلعادة النظر يف التفاعل بني 

العوامــل الدافعة يف املناطق الريفيــة والعوامل الجاذبة التي تجذب 

الســكان الريفيني إىل املراكــز الحرضية. ويقرتح بأنه من غري املرجح 

أن تكــون الهجرة من املناطــق الريفية إىل املناطق الحرضية انتقاالً 
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مــن األرايض الداخليــة الريفية إىل املدن الضخمة بل أن تكون أكرث 

انتقــاال تدريجيًا. وقد ينتقل األفراد الذين يعيشــون يف األرايض الداخلية 

الريفيــة أواًل إىل قــرى متصلة بشــكل أفضل قبل االنتقال إىل البلدات 

الصغــرية التــي تعترب املصدر األســايس للمهاجرين املنتقلني إىل مدن أكرب. 

ويظهــر تاريخ حياة األفراد املهاجرين مــن املناطق الريفية إىل املناطق 

الحرضيــة مــن منطقة كاجريا يف جمهوريّة تنزانيا املتحدة، عىل ســبيل 

املثال، أن البلدات الثانوية تشــكل أرضية متوســطة بني الزراعة شبه 

الكفافية واملدن الرأســاملية الكبرية وبــني املناطق القريبة التي تعترب 

مألوفــة واملناطــق البعيدة جًدا التي تعتــرب غري معروفة.37 وتعترب الهجرة 

الدوليــة مبــارشة من املناطق الريفية أقل شــيوًعا إذ ميكن أن يواجه 

األفراد صعوبات أكرث بســبب بعد املســافة واملوارد االقتصادية املطلوبة 

للهجــرة إىل الخارج.9 ولكن األمر ال يخلو من اســتثناءات كالتحركات 

العابــرة للحدود للعاملني املوســميني يف الزراعة يف بعض املناطق يف 

n .قارة أفريقيا

أهداف التقرير
يهدف هذا التقرير إىل املساهمة يف مناقشة الهجرة مع الرتكيز عىل 

الهجرة الريفية بجميع أشكالها. ويجب النظر إىل هذا الهدف يف سياق 

إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين الذي اعتمدته الجمعية 

العامة لألمم املتحدة يف سبتمرب/أيلول 2016 وبلورة اتفاق عاملي مـن 

أجـل الهجـرة اآلمنـة واملنظمة والقانونية واتفاق آخر بشأن الالجئني. 

ورغم أن هذا التقرير يتامىش مع تقرير األمني العام لألمم املتحدة 

بعنوان نحو هجرة تصب يف صالح الجميع1، فإنه يتمتع بنطاق منحرس 

أكرث مع تركيزه عىل الهجرة الريفية والتنمية الريفية مبوازاة معالجة 

الهجرة الدولية والداخلية. ويشكل اعتباران اثنان من االعتبارات 

األساسية األربعة التي وردت يف تقرير األمني العام عاملني حاسمني 

للنهج املتبع يف هذه الطبعة من تقرير حالة األغذية والزراعة:

")أ( يكمن التحدي األســايس املاثل أمامنا يف تعظيم فوائد 

الهجــرة بدال من املغــاالة يف الرتكيز عىل تقليل املخاطر إىل أدىن 

حــد: فلدينا مجموعــة واضحة من األدلة التي تبني أن الهجرة 

عــىل الرغــم من العديد من املشــاكل الحقيقية، تعود بالنفع عىل 

املهاجريــن واملجتمعــات املضيفة عىل الصعيدين االقتصادي 

واالجتامعي – وتتمثل مهمتنا الشــاملة يف توســيع نطاق الفرص 

التــي تتيحها الهجرة لنا جميعا"؛

)د( ]...[ ينبغي أال تكون الهجرة أبًدا عماًل مدفوًعا باليأس: 

فالهجرة تصب يف صالح الجميع متى اتّخذ املسافرون خياًرا 

مستنريًا وطوعيًا بالسفر إىل الخارج من خالل السبل القانونية، 

ولكننا شهدنا الكثري من املهاجرين ينتقلون بأعداد كبرية نتيجة 

للضغوط غري املستدامة يف بلدانهم األصلية يف السنوات األخرية. 

وينبغي أن نستخدم جميع أدوات التنمية والحوكمة واألدوات 

السياسية املتاحة لنا ملنع القوى البرشية والطبيعية التي تدفع 

هذه التدفقات البرشية الكبرية والتخفيف من حدتها، علينا أيًضا 

أن نقر بأنه من واجبنا رعاية أولئك الذين يهاجرون بدافع اليأس."

ويهــدف هــذا التقريــر يف ضوء هذين االعتبارين إىل مســاعدة 

صانعــي السياســات عىل فهــم العالقة التي تربــط بني الهجرة 

الريفيــة مــن جهــة والتنميــة الزراعية والريفية مــن جهة أخرى عىل 

نحــو أفضــل. ويجــب أال يتمثل الهدف الشــامل للسياســات يف كبح 

تدفقــات الهجــرة أو ترسيعهــا بل يف زيادة مســاهمة الهجــرة الريفية 

يف التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة إىل أقىص حــد والتخفيف من 

تكاليفهــا إىل أقــىص حــد أيًضا. ويحلل هــذا التقريــر تدفقات الهجرة 

الريفيــة – الداخليــة والدوليــة عىل حد ســواء – فضال عــن محدداتها 

وأثرهــا. وينظــر هــذا التقريــر يف العوامل يف املناطــق الريفية – ال 

ســيام يف الزراعــة – التي تســاهم يف اتخاذ قــرارات الهجرة ويحلل 

العالقــة التــي تربط بني التنميــة الزراعيــة والريفية والهجرة. 

ويــرد يف هــذا التقريــر تركيز خاص عىل املشــاكل املرتبطــة بالهجرة 

القرسيــة ال ســيام املتعلقــة باألزمات املمتــدة. ويف نهاية املطاف، 

يعالــج التقريــر مســألة كيف ميكــن تصميم السياســات من أجل 

تســخري منافــع التنميــة الناتجة عــن الهجــرة الريفية مبوازاة املجاالت 

السياســاتية الرئيســية التــي تتطلب عناية.

ولهــذه الغايــة، نُظـّـم التقريــر عــىل النحو التــايل. يســتعرص الفصل 

2 األدلــة املتاحــة بشــأن اتجاهــات الهجــرة الريفيــة. ويوفر 

الفصــل 3 ملحــة عامــة عــن دوافــع الهجــرة الريفية يف حــني يحلّل 

الفصــل 4 طريقــة تأثــر املناطــق الريفيــة والزراعــة بالهجــرة. وأما 

الفصــل 5 فيختتــم التقريــر مــن خــالل عــرض التداعيات الرئيســية 

للتحليــالت الــواردة يف الفصــول الســابقة ويناقــش كيــف ميكن 

للسياســات أن تزيــد مــن منافــع التنميــة الناتجــة عــن الهجرة 

n .الريفيــة إىل أقــىص حد
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اليونان

امرأة مع طفلها يف املخيم املؤقت يف 

إيدوميني ، شامل اليونان ، حيث كان 

اآلالف من الالجئني معظمهم من السوريني 

يعربون الحدود اليونانية املقدونية كل يوم.

©FAO/Giuseppe Carotenuto



الفصل 2
اتجاهات وأنماط 
الهجرة الريفية

الرسائل الرئيسية:

باتت الهجرة من البلدان النامية إىل البلدان املتقدمة تحظى  1

اليوم بأقىص قدر من االهتامم، ولكن الهجرة بني البلدان النامية 

تجاوزتها فعليًا من حيث الحجم. ففي البلدان النامية توجد نسبة 

نحو 85 يف املائة من الالجئني من دول أخرى، منهم ما ال يقل عن 

الثلث يف املناطق الريفية - ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

تربو هذه النسبة عىل 80 يف املائة.

تشكل الهجرة الدولية عىل الصعيد العاملي ظاهرة أضيق  2

نطاقًا بكثري من الهجرة الداخلية، غري أنهام مرتابطتان؛ ففي كثري 

من األحيان، تأيت الهجرة إىل الخارج بعد الهجرة داخل البلد نفسه.

أكرث من مليار شخص يف البلدان النامية هاجروا داخليًا يف  3

سياق التحول االقتصادي؛ وتشكل موجات الهجرة من املناطق 

الريفية إىل املناطق الحرضية ومن املناطق الريفية إىل مناطق 

ريفية أخرى جزًءا من هذه املوجات.

الهجــرة الريفيــة الداخلية تتخطى االنتقال الدائم إىل  4

منطقــة حرضية: ميكن أن تصل نســبة العائدين إىل املناطق 

الريفيــة إىل 30 يف املائة أو أكــرث مقارنة باملهاجرين من املناطق 

الريفيــة إىل املناطق الحرضية. وتشــكل الهجرة بني املناطق 

الريفيــة عنرًصا مهامًّ من الهجرة الداخلية أيًضا، وال ســيام يف 

البلدان التي عىل مســتوى أقل من النمو. 

ميكن للتنمية الريفية أن تؤثر يف الهجرة الريفية إذ إنها تزيد  5

الفرص املتاحة لسكان الريف، وتساعد السكان أيًضا عىل مواجهة 

األزمات الطويلة األمد والتصدي لها.



الفصل  2   

اتجاهات وأنماط 
الهجرة الريفية

عــىل غــرار ما ذكر يف الفصل 1، تســتأثر مســألة الهجرة باهتامم 

دويل متزايــد ينصــب يف الغالــب عىل الهجــرة الدولية. غري أن الهجرة 

الدوليــة، مــن حيث النمو االقتصادي واالجتامعي، تشــكل جزًءا من 

إطار واســع النطاق يشــمل أيضا حركة الناس داخل البلدان - مبا يف 

ذلــك الهجــرة إىل املناطــق الريفية أو منها أو يف ما بينها. ويســتعرض 

هــذا الفصل األدلــة املتاحة لتقييم اتجاهات وأمنــاط حركات الهجرة 

وبحــث حجمهــا وخصائصها، مع الرتكيز بشــكل خاص عىل الهجرة 

الريفيــة )انظــر اإلطار 6 لالطالع عىل مصــادر البيانات املتاحة(. وما 

يحــاول هــذا الفصــل القيام به هو، ضمن جملة أمور أخرى، تســليط 

ضــوء جديــد عىل مختلــف عنارص الهجــرة الريفيــة الداخلية: 

الريفيــة - الريفيــة، الحرضيــة - الريفيــة، الريفيــة - الحرضيــة. 

ويحــاول أيًضــا تقديــم معلومات جديدة عــن كيفية ارتباط حركة 

الهجــرة الدوليــة والداخلية باملناطق الريفيــة. ومبا أن البيانات 

املتعلقــة بالهجــرة الدوليــة ال تحدد يف كثري من األحيان منطقة منشــأ 

n .املهاجريــن الدوليــني، تبقى مهمــة تحديدها هذه صعبة

ارتفع عدد املهاجرين 
الدوليني ارتفاًعا حاًدا، 

لكن أقل بكثري من حيث 
نسبته قياًسا إىل إمجايل 

عدد السكان 

يعــزى الدافــع وراء ازدياد االهتــامم بالهجــرة الدولية جزئيًا إىل 

التصــور الســائد أن حركات الهجرة اشــتدت إىل حــد بعيد. ووفًقا 

 إلدارة األمــم املتحدة للشــؤون االقتصاديــة واالجتامعية، ارتفع 

 عــدد املهاجريــن الدوليــني من 153 مليون شــخص يف عام 1990 إىل 

248 مليــون شــخص يف عــام 2015، أي ما ميثل زيادة بنســبة 61 يف 

املائــة عــىل مــدى 25 عاما - 70 يف املائة يف البلــدان املتقدمة و53 
يف املائــة يف البلــدان النامية.1

وإن أعــداد املهاجريــن، رغم ازديادها عــىل نحو حاد باألرقام 

املطلقــة، هــي، عند حســابها كنســبة مئوية من ســكان العامل، أقل 

بكثــري: فقــد ازدادت مــن نســبة 2.9 يف املائة يف عام 1990 إىل ما 

يتجــاوز 3.3 يف املائــة يف عــام 2015. غري أن نســبة املهاجرين من 

مجمــوع الســكان ارتفعت بشــكل مختلف بني الــدول املتقدمة 

والــدول الناميــة. ويف البلــدان النامية، ظلــت ثابتة إذ تراوحت 

بــني 1.7 و1.8 يف املائــة يف العقــود الثالثة املاضيــة، نتيجة الرتفاع 

معــدالت النمو الســكاين اإلجامليــة. ويف البلــدان املتقدمة، ارتفعت 

نســبة املهاجريــن مــن 7.2 يف املائة من الســكان يف عام 1990 إىل 
1

11.2 يف املائــة يف عام 2015. 

الهجرة بني املناطق وداخلها

غالبًــا مــا يُنظر إىل الهجــرة الدولية عىل أنها حركة الناس يف اتجاه 

مهيمــن واحــد: من البلــدان النامية إىل البلدان املتقدمة. غري أن هذا 

التصــور يتجاهل األعداد الهائلة مــن املهاجرين الوافدين إىل البلدان 

النامية، وال ســيام من بلدان ناميــة أخرى. وبالفعل، فإن أغلبية 

املهاجريــن الذيــن بلــغ عددهم 248 مليون يف عام 2015 )57 يف املائة( 

موجــودة يف البلــدان املتقدمة، عىل الرغم من أن وجهة نســبة كبرية 

منهــم )43 يف املائــة( كانت البلدان النامية. ويبنّي تفصيل نســب أعداد 

املهاجرين بحســب منطقة املنشــأ ومنطقة الوجهة – البلدان املتقدمة 

والبلــدان الناميــة عىل التــوايل - أن املهاجرين الذين هاجروا من بلدان 

نامية إىل بلدان نامية أخرى يف عام 2015 مثلوا نســبة 38 يف املائة من 

إجــاميل عــدد املهاجرين الدوليني، مقارنة بنســبة 35 يف املائة من إجاميل 

عــدد املهاجرين الذين انتقلوا مــن بلدان نامية إىل بلدان متقدمة. 

«وهكــذا، فإن عدد املهاجرين بــني البلدان النامية يتجاوز عدد 
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اإلطار 6
مصادر البيانات احملتمل استخدامها لتحليل التحول الذي تشهده 

اهلجرة واملناطق الريفية

يف حــني أن معظــم البيانات املتاحة عن الهجرة مســتمدة من التعدادات 

الســكانية، فإن بعض البيانات اإلضافية يتم إعدادها انطالقاً من الســجالت 

اإلداريــة وبعضهــا من خالل اســتقصاءات متخّصصة تقوم عىل العينات. وتركز 

التعدادات الســكانية عىل الجوانب الدميغرافية للهجرة من خالل تســجيل 

األشــخاص الذيــن أقاموا يف مناطــق مختلفة من البلد ومن ثم غادروها. 

وهــي تشــكل املصدر الرئييس للبيانــات املتعلقة بأعداد املهاجرين إىل خارج 

بلدانهم، التي ميكن حســابها من خالل حســاب عدد الســكان املولودين يف 

الخــارج أو املواطنــني األجانب املقيمــني يف بلد ما. وأبرز اإليجابيات التي 

تنطــوي عليها التعدادات الســكانية بهدف تحليــل الهجرة هي أنها تعتمد 

عــىل التعــداد الكامل وأنها قابلة للمقارنة بشــكل عام بني بلد وآخر. غري أنها 

قليــاًل ما تُجرى وال تتحّقق من أســباب الهجرة وعواقبها.

وتشتمل امللفات اإلدارية يف الغالب عىل سجالت سكانية أو سجالت 

محددة ملجموعات سكانية معينة، مثل طالبي اللجوء أو األجانب الذين 

يقيمون يف بلد ما إقامة مؤقتة. غري أن إمكاناتها، من حيث تحليل السياسات، 

محدودة ألن املعلومات التي يتم جمعها تشري إىل اإلجراءات اإلدارية ال إىل 

األشخاص. فعىل سبيل املثال، ميكن منح شخص عدة إقامات يف فرتة عام، أو 

منح إقامة واحدة تشمل شخًصا واألفراد الذين يعولهم.

واالستقصاءات األرسية التي تقوم عىل عينات - كاالستقصاءات املتعلقة 

بالقوى العاملة، واالستقصاءات الدميغرافية والصحية التي تجريها الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية، واالستقصاءات املتعلقة بقياس مستوى املعيشة التي 

يرعاها البنك الدويل - هي أكرث فائدة ألغراض التحليل وتحليل السياسات. وال 

تركز هذه االستقصاءات عىل الهجرة ولكنها غالبًا ما تتضمن أسئلة حولها، ماّم 

يجعلها مالمئة لدراسة أسبابها وعواقبها. غري أنها بشكل عام ال متثل إحصائيًا 

املتغريات ذات الصلة بالهجرة، ما مل تكن قد ُوضعت خصيًصا لهذا الغرض.

وعىل الصعيد الدويل، يقّدم عدد من املنظامت بيانات بشأن الهجرة، هي:

e  إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية التي أعدت

قاعدة بيانات األمم املتحدة العاملية للهجرة، وهي مجموعة شاملة 

من البيانات عن أعداد وتدفقات املهاجرين الدوليني بحسب بلد 

الوالدة والجنسية. وهي متاحة بحسب نوع الجنس والسن كام 

وردت يف التعدادات السكانية، والسجالت السكانية، واالستقصاءات 

املمثِّلة عىل الصعيد الوطني ومصادر إحصائية رسمية أخرى.

e  املنظمة الدولية للهجرة التي تُصدر وتحلّل بيانات مامثلة من خالل

مركز تحليل بيانات الهجرة العاملية التابع لها، إىل جانب ملفات عن 

الهجرة خاصة بكل بلد.

e  منظمــة العمل الدولية التي متتلك مجموعة واســعة من البيانات

عــن القوى العاملة والعامل املهاجرين، جمعتها من مصادر شــتى، 

تشــمل اســتقصاءات عن القوى العاملة، واستقصاءات عن ميزانية 

األرس املعيشــية والنفقات، والسجالت، ومسوحات أخرى.

e  منظمــة التعــاون والتنمية يف امليــدان االقتصادي واإلدارة العامة

لإلحصــاءات التابعــة للمفوضية األوروبيــة )املكتب اإلحصايئ 

لإلتحــاد األورويب( اللتــان لديهام قواعــد بيانات عن الهجرة 

الدوليــة توفــر املعلومات الواردة فيهــا الدوُل األعضاء. وميكن 

أيًضــا الحصــول عىل مؤرشات عــن الهجرة من مرشوع آخر هو 

"Microdata Series )IPUMS( International" الــذي يهدف 
إىل توحيــد البيانات املتعلقــة بالتعداد ونرشها.

e  مفوضية األمم املتحدة الســامية لشــؤون الالجئني التي لديها

بيانــات عن الهجرة القرسيــة. وتجمع املفوضية وتنرش بيانات 

متسلســلة زمنيًا عن طالبــي اللجوء، والنازحني داخليًا والنازحني إىل 

الخارج، واألشــخاص الذين عادوا إىل ديارهم بعد فرتة من النزوح 

الداخــيل، واألفراد املعتربيــن الجئني ويعاد توطينهم يف أماكن 

أخرى، وعدميي الجنســية. ويتم الحصول عىل البيانات من قســم 

املعلومات والتنســيق امليداين التابع للمفوضية.

وتتوفر بيانات أخرى عن الهجرة من دراســات واســتقصاءات محّددة. ويجري 

يف ســياق اســتطالع مؤسســة غالوب العاملي جمع معلومات عن الهجرة كجزء 

مــن االســتقصاءات الوطنية التــي يضطلع بها. وعىل وجه الخصوص، يتم يف 

اســتطالع مؤسســة غالوب العاملي طرح ســؤال عىل املشمولني به عن مدى 

اعتزامهــم تغيري مكان إقامتهم، وعــن الوجهات التي اختاروها. ويضاف 

إىل هــذه املعلومات عدٌد من مواصفــات املهاجرين املحتملني االجتامعية 

والدميغرافيــة. ويدير املكتب اإلحصايئ لإلتحاد األورويب أيًضا مرشوًعا يســمى 

 MED-HIMS )Households International Migration Surveys

)in the Mediterranean countries، بهــدف جمــع البيانات يف بلدان 

جنــويب البحر األبيض املتوســط. وأجرى البنــك الدويل أيضا، إضافة إىل 

االســتقصاءات املتعلقة بقياس مســتوى املعيشــة، سلســلة من االستقصاءات 

عــن الهجــرة والتحويــالت املالية التي تقوم بها األرس يف تســعة بلدان 

أفريقيــة يف إطــار املــرشوع املتعلق بالهجرة يف أفريقيا، باالشــرتاك مع البنك 

األفريقــي للتنمية.
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الفصل  2    اجتاهات وأمناط اهلجرة الريفية
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املهاجريــن مــن البلــدان النامية إىل البلدان املتقدمة، ال بل إنه ازداد يف 

الســنوات العرش املاضية )الشكل 5(.

وتشــّكل الهجرة الدولية بني املناطق، كام أفادت إدارة األمم املتحدة 

للشــؤون االقتصادية واالجتامعية، عنرًصا رئيســيًا يف أمناط الهجرة 

الدوليــة بســبب حجمها وِصلتها بالتحــول البنيوي يف البلدان النامية. 

ويف العديد من املناطق، غالبا ما يتم تســهيل حركة األشــخاص قانونيًا 

من بلد إىل آخر ضمن املنطقة نفســها أو القارة نفســها اســتناًدا إىل 

اتفاقات سياســية واقتصادية أُبرمت يف عقود ماضية.

وقــد حّددت االتفاقات اإلقليميــة حركتهم ضمن حدود البلدان 

املتقدمة، عىل غرار ما حدث بالنســبة إىل توســيع االتحاد األورويب 

تدريجيًا وحرية حركة األشــخاص ضمن حدوده. ويف نهاية عام 2016، 

كان هنــاك 20.4 مليــون مواطن يف االتحاد األورويب يقيمون ضمن 

حــدود البلدان األعضاء يف املنظمــة ولكن ليس يف بلدانهم األصلية.2 

وهــذا األمر قد يفرس عىل األقــل جزئيًا ارتفاع أعداد املهاجرين بني 

البلــدان املتقدمــة )الشــكل 5(. أضف إىل ذلك أن تغري الحدود يف أعقاب 

تفكك االتحاد الســوفيتي أفىض إىل إعــادة تصنيف املهاجرين الداخليني 

كمهاجريــن دوليني، وبالتايل إىل تغريُّ ســجالت أعداد املهاجرين من 

البلــدان النامية إىل البلدان املتقدمة.

وإن ظاهــرة الهجــرة بــني البلدان يف املنطقة نفســها، بل حتى يف 

املناطــق الفرعيــة، شــائعة يف البلدان املتقدمة والنامية عىل الســواء.3،1 

ووفقــا لبيانــات إدارة األمم املتحدة للشــؤون االقتصادية واالجتامعية، 

تبلغ نســبة املهاجريــن الدوليني الذين ينتقلــون داخل املنطقة 

نفســها مــا ال يقــل عن نصف عددهم اإلجاميل1. ويبنّي الشــكل 6 عدد 

املهاجريــن الدوليــني الذين انتقلوا يف عــام 2015 داخل املنطقة 

الفرعية نفســها )األزرق الداكن(، أو يف القارة نفســها )الربتقايل(، 

أو إىل مكان آخر يف العامل ) األزرق  الفاتح(، ويشــري حجم األســهم 

إىل عــدد املهاجريــن الدوليني. ويظهر انتشــار كل نوع من الهجرة 

يف أجزاء الرســم البياين الدائري. وتشــهد غرب أفريقيا وغرب آســيا 

أكــرب نســبة مــن الهجرة بني املناطــق )66 يف املائة و57 يف املائة عىل 

الشكل 5
املهاجرون الدوليون حبسب بلدان املنشأ واملقصد - 1990 و1995 و2000 

و2005 و2010 و2015 

ماحظــة: تشــري البيانــات إىل أعــداد املهاجريــن الدوليني. انظر الجدولني ألف 1 و ألف 2 يف امللحق اإلحصايئ لالطالع عىل البيانات الخاصة باملســتوى القطري.  
املصــدر: مــن إعــداد منظمة األغذية والزراعة بناًء عىل بيانات إدارة الشــؤون االقتصادية واالجتامعية، 1.2017

»
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التــوايل(. وتطغــى الهجرة داخل القارة نفســها يف بولينيزيا )72 يف 

املائــة( وميالنيزيــا )61 يف املائــة(، وهي مرتفعة أيًضا يف جنوب آســيا 

)45 يف املائة( ووســط أفريقيا )35 يف املائة(.

ويف عــام 2015، كان حــوايل 33 مليون مواطــن أفريقي يقيمون 

خــارج بلدانهــم األصلية، مع انتقال أكرث من نصــف هؤالء املهاجرين 

الدوليــني إىل بلدان أخرى يف أفريقيا.3 ســكان شــامل أفريقيا يهاجرون 

يف الغالــب إىل الخــارج بينــام ينتقل مواطنو أفريقيــا جنوب الصحراء 

الكربى بشــكل واســع النطاق داخل أفريقيا، إما إىل بلدان الجوار 

أو ضمــن حــدود منطقتهم. وميكن مالحظة نُظم للهجرة تشــمل 

مناطــق جغرافيــة أصغر داخل املناطق الفرعيــة؛ وأبرزها أربعة نظم 

تشــمل الســنغال - مايل، وبوركينا فاســو - كوت ديفوار، وخليج غينيا، 
ومنطقة الســاحل/ السودان.3

وقد هاجر املهاجرون من شــامل أفريقيــا وجميع املناطق الفرعية يف 

أمريــكا الالتينيــة، عىل ما يبــدو، مبعظمهم إىل أماكن أخرى يف العامل. 

وبالنســبة لشــامل أفريقيا، تختلف الوجهات باختالف البلد: فإن عددا 

كبــريا من املهاجرين من مــرص يتوجهون إىل دول الخليج )جزء من 

غرب آســيا(4، يف حني أن الوجهة الرئيســية للمهاجرين الدوليني من 

تونــس واملغرب هي أوروبا.5 ويف عــداد املناطق الفرعية يف أمريكا 

الالتينية، تشــهد أمريكا الجنوبية أعىل مســتوى من الهجرة بني 

مناطقهــا، وذلك بفعل اتفاق اإلقامة ملواطني الدول األعضاء يف الســوق 

املشــرتكة لبلدان املخروط الجنويب )اتفاق مريكوســور(. ويجيز هذا 

االتفــاق للمواطنــني من الــدول املوقعة اإلقامة املؤقتة يف بلد آخر من 

كتلــة هــذه البلدان، وخيار تقديــم طلب للحصول عىل اإلقامة الدامئة يف 

البلد املضيف، واملســاواة يف الحقــوق ويف الحريات املدنية واالجتامعية 
واالقتصادية.6 والثقافية 

ويف آســيا، مثــة أيًضــا نظم للهجــرة اإلقليمية، مثــل نظام هجرة 

العــامل الزراعيــني البنغالديشــيني إىل ماليزيــا7 والنظام الهندي - 

النيبــايل8 وأنــواع الهجرة بعــد زوال االتحاد الســوفيتي التي ترتكز 

حــول االتحــاد الرويس وكازاخســتان.9 وهذه الهجــرة األخرية ال تظهر 

بوضــوح مــن الشــكل 6، ألن االتحاد الرويس مشــمول بأوروبا يف نظام 

تصنيــف األمم املتحدة املســتخدم يف الشــكل؛ ولذلك فــإن املهاجرين 

مــن بلدان آســيا الوســطى إىل االتحاد الرويس يظهــرون كمهاجرين 

متوجهــني إىل قارة أخرى. 

نسبة كبرية من املهاجرين الدوليني تنحدر من املناطق الريفية

يركّز هذا التقرير بشكل رئييس عىل الهجرة الريفية التي نعرّفها عىل أنها 

حركة الناس من املناطق الريفية وإليها ويف ما بينها. ويف حني أن البيانات 

املتعلقة بالهجرة الدولية متاحة عىل أساس قُطري، فإن البيانات املتعلقة 

باملستويات الدقيقة للهجرة الريفية، سواء أكانت داخلية أم دولية، 

نادرة. ومثة بيانات استُمدت من عدد قليل من التعدادات السكانية التي 

أُجريت مؤخرًا عىل الصعيد الوطني أو من استطالعات قُطرية ممثلة 

للبلدان التي تشتد فيها الهجرة تتيح تقدير نسبة املهاجرين الدوليني 

القادمني من املناطق الريفية مقارنة بالعدد اإلجاميل للمهاجرين الدوليني. 

وإن مقارنة نسبتهم بنسبة سكان الريف قياًسا إىل مجموع السكان يف 

البلدان نفسها ميكن أن تكشف ميال نسبيًا للهجرة من املناطق الريفية 

إىل املناطق الحرضية )الشكل 7(.

وعىل النحو املبنّي يف الشــكل 7، توجد يف جميع الحاالت نســبة مرتفعة 

مــن املهاجرين الدوليني الوافدين من املناطق الريفية. ونســبة 

املهاجريــن الدوليني القادمني من املناطــق الريفية مثيلة للغاية ويف 

معظم الحاالت لنســبة الســكان املقيمني يف املناطق الريفية يف بلدان 

املنشــأ. وهذه إشــارة إىل أن امليل إىل الهجرة الدولية من املناطق 

الريفية والحرضية، بشــكل عام، متامثل نســبيًا. غري أن هناك بعض 

االســتثناءات - مثل بنغالديش ونيبــال، وكال البلدين يتواجدان يف جنوب 

آســيا - حيث أن نســبة املهاجرين الدوليني من املناطق الريفية أدىن 

بكثري من نســبة املقيمني يف الريف قياًســا إىل الســكان، ماّم يشري إىل أن 

امليل إىل الهجرة إىل دول أخرى هو أقل مســتوى بني املناطق الريفية 

منه يف أوســاط الســكان ككل. ويف املقابل، ال تشــري االستقصاءات إىل ما 

إذا كان املهاجــرون الدوليون قــد هاجروا من قبل داخل البلد. لذلك، 

يتعــذر معرفة مدى انتــامء املهاجرين الدوليني يف املناطق الحرضية إىل 

املناطــق الريفيــة، وبالتايل مدى تشــكيلهم أمثلًة عىل الهجرة التدريجية، 

عىل النحو الوارد يف القســم التايل.

وتشــّكل املناطــق الريفية أيًضا وجهة للكثري مــن املهاجرين الدوليني؛ 

ولــن كانــت البيانات العاملية غري متوفرة، فإن دراســات الحاالت 

الُقطريــة التــي تتناول العــامل األجانب يف قطاع الزراعة أو قطاع 

تصنيــع األغذيــة تعطي معلومات دقيقة عــن حركة الهجرة هذه. ففي 

الواليــات املتحدة األمريكية عىل ســبيل املثــال، فإن ثالثة أرباع جميع 

العــامل املســتخَدمني إلنتاج محاصيل عاليــة القيمة قد أبرصت النور 

خــارج هذا البلد، وذلك وفقا لالســتقصاءات الوطنيــة املتعلقة بالعامل 
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أفريقيا الجنوبية ش�ل أفريقيا

بولينيزياأفريقيا الغربية

ميكرونيزيا

أفريقيا الوسطى مي�نيزياأفريقيا ال�قية

الهجرة إ� مكان آخر � العا�الهجرة ضمن ا�قليم الفرعي الهجرة من ا�قليم الفرعي إ� القارة نفسها

أوسيانياأفريقيا

الزراعيــني التي أُجريــت يف 2013-2014. 11 ويف اململكة املتحدة 

لربيطانيــا العظمى وآيرلندا الشــاملية، بلــغ عدد املواطنني من بلدان 

أخــرى يف االتحــاد األورويب العاملني يف قطــاع تصنيع األغذية يف عام 

2016 نحــو 000 27 مواطــن مــن دول أخرى يف االتحاد األورويب، أي ما 

ميثــل نســبة 8 يف املائــة من مجموع العاملــني يف هذا القطاع يف البلد. 

وعمــل فيهــا أيًضــا 000 116 مواطن آخر من االتحاد األورويب يف قطاع 

تصنيــع األغذية، أي ما ميثل نســبة 33 يف املائة مــن جميع العاملني 

ر أن عدد العامل املهاجرين  يف هــذا القطــاع. عالوة عىل ذلك، يقــدَّ

الشكل 6
مقصد املهاجرين املغرتبني من أقاليم خمتارة وأقاليم فرعية يف عام 2015 

| 26 |



حالة األغذية والزراعة 2018 

 

4 090 205

310 159

7 312 731

702 466

129 153

7 270 032

5 176 512

1 232 005

7 805 576

484 896

141 707

6 822 745

12 007 355

17 186 754
9 143 121

12 116 370

346 656
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67 364
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5 580 005
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جنوب �ق آسيا جنوب آسيا

آسيا الغربية

�ق آسيا آسيا الوسطى

أمريكا الجنوبية

أمريكا الوسطى

البحر الكاريبي

آسياأمريكا ال�تينية والبحر الكاريبي 

املؤقتــني الذيــن يعملون يف قطاع الزراعــة كل فصل من فصول الصيف 

يبلغ 000 75 شــخص.12 وهذه الوجهات تقع يف فئة "الوجهات 

املنشــودة" التــي تحرك الهجرة الريفيــة يف البلدان، عىل النحو املحدد 

يف الفصل 1.

والهجرة املوسمية ليست نادرة يف أوساط املهاجرين الريفيني، مبا يف 

ذلك الهجرة عرب الحدود. ففي أفريقيا، عىل سبيل املثال، كانت الهجرة 

املوسمية ألغراض العمل يف قطاع الزراعة ظاهرة الزمت الحقبات 

ل والعامل الزراعيون  التاريخية.13-19 فقبل فرتة االستعامر، كان البدو الرحَّ

ماحظة: تشري البيانات إىل أعداد املهاجرين الدوليني. ويعّد السودان من بني بلدان شامل أفريقيا. انظر الجدول ألف 1 يف امللحق اإلحصايئ لالطالع عىل البيانات الخاصة باملستوى القطري.

املصدر: من إعداد منظمة األغذية والزراعة بناًء عىل بيانات إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية، 2017. الجدول 1 1.

| 27 |



الفصل  2    اجتاهات وأمناط اهلجرة الريفية

0102030405060708090

(2013)

(2009)

(2010)

(2010)

(2011)

(2013)

(2013)

(2012)

(2011-2010)

(2015)

(2009)

(2013)

(2010)

(2009)

ا�هاجرين الريفي� الدولي�
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فييت نام 
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ألبانيا 
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طاجيكستان 

كوستاريكا 

الجمهوريّة الدومينيكيّة 

إكوادور 
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هندوراس 

الحصة الريفية من مجموع السكان

أفريقيا 
ب 

جنو
الصحراء 

الك�ى

	ق آسيا
ب 

	ق وجنو
أوروبا الجنوبية 
وآسيا الوسطى

ب آسيا
جنو

أمريكا ال�تينية والبحر الكاريبي

النسبة ا�ئوية

والبّحارة والتجار يهاجرون ليس فقط من منطقة إىل أخرى داخل بلدانهم 

بل كانوا أيًضا ويف كثري من األحيان يعربون الحدود الدولية، وذلك يف 

شكل هجرة دائرية وموسمية وقصرية األجل.20 وكانت الهجرة املوسمية 

إىل الغابات خالل موسم الجفاف أكرث شيوًعا وانتشاًرا يف املناطق شبه 

القاحلة.13 واملزارعون املستقرون العاملون يف األرض نفسها كانوا هم أيًضا 

يهاجرون بحثًا عن دخل إضايف خالل موسم الجفاف، فيغادرون املناطق 

الداخلية األكرث جفافًا باتجاه املزارع )الكاكاو والنب( يف غرب أفريقيا 

)كوت ديفوار وغانا وغينيا والسنغال( وإىل املزارع الساحلية يف رشق 

أفريقيا )عىل سبيل املثال، مزارع القطن والقهوة يف أوغندا؛ واملراعي يف 

كينيا وجمهورية تنزانيا املتحدة(.21 وموجات الهجرة املوسمية مستمرة 

الشكل 7
نسبة املهاجرين الدوليني املنحدرين من املناطق الريفية مقارنة بعدد 

سكان البلد - يف بلدان خمتارة

ماحظة: بالنسبة إىل بنغالديش، تم تقدير عدد املهاجرين استناداً إىل املسح األرسي املتكامل لبنغالديش )2015(، فيام تم تقدير عدد املهاجرين الدوليني استناداً إىل بيانات شعبة السكان باألمم 
املتحدة )2015(. وأما األرقام املستنبطة من التعدادات السكانية والتي احتسبت بناًء عىل بيانات املؤسسة الدولية ملجموعة البيانات الجزئية املعدة لالستخدام العام املتكامل، فتبنّي الهجرة عىل 

مر السنوات الخمس األخرية. وقد تم استنباط النسبة املئوية للسكان يف املناطق الريفية استناداً إىل مؤرشات التنمية يف العامل )2016( للسنة نفسها باعتبارها بيانات عن الهجرة. وباستثناء البيانات 
املتعلقة ببنغالديش التي تم رشح مصادرها أعاله، ترد يف ما ييل مصادر للبيانات املتعلقة ببلدان أخرى بحسب ورودها يف De Brauw )2017( :10 أللبانيا: الدراسة االستقصائية لقياس مستوى 
املعيشة أللبانيا، 2012؛ ولكوستاريكا: تعداد عام 2011، عن طريق املؤسسة الدولية ملجموعة البيانات الجزئية املعدة لالستخدام العام املتكامل )2017(؛ وللجمهورية الدومينيكية: تعداد عام 

2010، عن طريق املؤسسة الدولية ملجموعة البيانات الجزئية املعدة لالستخدام العام املتكامل )2017(؛ وإلكوادور: تعداد عام 2010، عن طريق املؤسسة الدولية ملجموعة البيانات الجزئية املعدة 
لالستخدام العام املتكامل )2017(؛ وللسلفادور: املسح األرسي متعدد الغايات، 2009؛ ولهندوراس: تعداد عام 2013؛ وإلندونيسيا: تعداد عام 2010، عن طريق املؤسسة الدولية ملجموعة البيانات 

الجزئية املعدة لالستخدام العام املتكامل )2017(؛ ولقريغيزستان: مسح البنك الدويل للوظائف واملهارات والهجرة، 2013؛ ولنيبال: املسح الثالث ملعايري املعيشة يف نيبال، 2010-2011؛ وللفلبني: مسح 
القوى العاملة يف الفلبني، أكتوبر/ترشين األول 2013؛ وللسنغال: مسح البنك الدويل للهجرة والتحويالت املالية 2009؛ ولطاجيكستان: مسح البنك الدويل للوظائف واملهارات والهجرة، 2013؛ ولفييت 

نام: تعداد عام 2009، عن طريق املؤسسة الدولية ملجموعة البيانات الجزئية املعدة لالستخدام العام املتكامل )2017(.

املصدر: de Brauw، 2017 الجدول 101.
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اليوم، وهذا اتجاه آخذ يف التصاعد يف مناطق عديدة يف العامل.22 ونسبة 

املهاجرين الدوليني الوافدين للعمل يف الزراعة املوسمية آخذة يف االرتفاع 
يف العديد من البلدان املتوسطة واملرتفعة الدخل.23

وتظهــر بيانات أعّدتها بشــأن املهاجريــن الريفيني من إثيوبيا وبنغالديش 

وزمبابــوي مجموعة برامج البحوث بشــأن الهجرة إىل خارج الفقر 

MOOP Consortium التي تعترب الهجرة املوســمية انتقااًل مؤقتًا أو 

قصري األجل تقل مدته عن 12 شــهرًا، أن مدة هذا النوع من الهجرة 

ترتاوح بني 5 و7 أشــهر. ووفًقا لهذا التعريف، فإن نســبة 17 يف املائة 

مــن املهاجرين الدوليني من بنغالديش هم مهاجرون موســميون، بينام 

تبلغ نســبة املهاجرين املوســميني الوافدين من إثيوبيا 16 يف املائة ومن 

زميبابــوي 39 يف املائــة )الجدول 1(. وميكن أن تعزى النســبة العالية نوًعا 

مــا للمهاجرين املوســميني الوافديــن من زميبابوي إىل قربها من جنوب 

أفريقيا ذات االقتصاد الناشــئ. وينزع املهاجرون املوســميون الدوليون 

الوافــدون من املناطق الريفيــة يف بنغالديش وزميبابوي ألن يكونوا 

مــن الذكــور، يف حــني أن املهاجرين من الريف اإلثيويب أكرث توازنًا بني 

الجنســني. وكثريًا ما تتم الهجرة املوســمية الدولية يف إطار برامج عمل 

بتأشــرية مؤقتة لالضطالع بأعامل تســتدعي مهارات رفيعة أو مهارات 

n 24.ضئيلــة، وتصبح رســمية مبوجب اتفاقات ترُبم بني البلدان

اهلجرة الريفية الدولية 
واهلجرة الريفية 

الداخلية وثيقتا الصلة
كثريا ما تُعترب الهجرة الدولية والهجرة الداخلية جزًءا من عملية واحدة. 

لكن ميكن أن ينتقل املهاجرون يف البداية من منطقة إىل أخرى داخل 

البلد قبل الهجرة إىل الخارج - أو يجوز أن يقوموا بعكس ذلك. وميكن أن 

تكون الهجرة الدولية والهجرة الداخلية بديلة أو مكملة بحسب الظروف، 

خصوًصا يف ما يتعلق بالفوائد والتكاليف واملخاطر املرتبطة مبختلف أنواع 

الهجرة. ويقارن القسم التايل حجم الهجرة الدولية والهجرة الداخلية، ال 

سيام من املناطق الريفية.

ويتّضح من البيانات التي أعّدتها مجموعة برامج البحوث بشأن الهجرة 

إىل خارج الفقر بشأن مجموعة مختارة من البلدان أن وجهات الهجرة 

الريفية تختلف إىل حد بعيد باختالف البلد وأحيانا باختالف نوع 

الجنس يف البلدان )الشكل 8(. ويف بنغالديش، يتوجه معظم املهاجرين 

الداخليني، خاصة الذكور، نحو العاصمة، يف حني أنهم يف إثيوبيا 

وإندونيسيا وزميبابوي يتوجهون مبعظمهم إىل مناطق خارج العاصمة. 

وعدد املهاجرين من البلدين األخريين إىل الخارج مرتفع للغاية، 

ولكن غالبيتهم تتوجه إىل بلدان أخرى يف القارة نفسها. فبالنسبة إىل 

بنغالديش والسيام إثيوبيا، يشكل الرشق األدىن أبرز وجهة للمهاجرين 

الدوليني. ويضطلع نوع الجنس بدور يف تحديد طبيعة املهاجرين، عىل 

الرغم من أن أعدادهم من حيث نوع الجنس بالضبط تختلف من بلد 

اجلدول 1
املهاجرون املوسميون كنسبة من املهاجرين الريفيني الدوليني والداخليني يف بلدان خمتارة

زمبابوي )2015(إثيوبيا )2014(بنغاديش )2013(

النسبة املئوية

171639املهاجرون املوسميون كنسبة من املهاجرين الريفيني الدوليني

95130نسبة اإلناث من بينهم

471738املهاجرون املوسميون كنسبة من املهاجرين الريفيني الداخليني

233928نسبة اإلناث من بينهم

ماحظة: يعرض الجدول اتجاهات الهجرة املوســمية لكل بلد، ويشــري إىل موجات الهجرة التي تقل مدتها عن 12 شــهراً، فيام يخص املهاجرين الدوليني والداخليني.
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العاصمة 
إقليم آخر أو مقاطعة أخرى

دولياً: ال�ق ا�د� وش�ل أفريقيا

ضمن إقليم أو مقاطعة
دولياً: القارة نفسها

دولياً: دول أخرى

النسبة ا�ئوية

إناثذكورإناثذكور

زمبابوي إندونيسيا إثيوبيا بنغ�ديش 

إناثذكورإناثذكور

إىل آخر. فقد بيّنت مجموعة برامج البحوث بشأن الهجرة إىل خارج 

الفقر، عىل سبيل املثال، وجود اختالف واضح يف وجهة املهاجرين 

بحسب نوع جنسهم، فثمة نسبة عالية ملحوظة من الذكور يف عداد 

املهاجرين إىل الخارج من بنغالديش ومن اإلناث يف عداد املهاجرين إىل 

الخارج من إثيوبيا )الشكل 8(.

وعىل نحو ما تقدم يف الفصل 1، فإن الهجرة التدريجية هي عادة عملية 

انتقال تحدث عىل امتداد سلسلة املناطق الريفية والحرضية املتتابعة: 

من القرى الصغرية باتجاه البلدات قبل االنتقال إىل املدن الكبرية، لرمبا 

متهيًدا للمغادرة إىل بلد آخر. وبالطبع، ال يتبع كل املهاجرين هذه 

السلسلة، ولكن االنتقال من املناطق الريفية إىل بلد آخر غالبًا ما يسبقه 

انتقال إىل منطقة حرضية داخل البلد نفسه، ويُعترب هذا النوع من 

الهجرة التدريجية ظاهرة متكررة.

وميكن للبيانات املستمدة من استطالع مؤسسة غالوب العاملي أن تلقي 

بعض الضوء عىل الهجرة التدريجية عن طريق ربط البيانات املتعلقة 

باملهاجرين الداخليني بالبيانات املتعلقة مبدى اعتزامهم الهجرة إىل الخارج. 

ويعرض الشكل 9 نسبة املجيبني عىل االستطالع الذين يعتزمون الهجرة 

خالل األشهر االثني عرش القادمة وذلك من أصل أولئك الذين هاجروا 

من منطقة إىل أخرى داخل البلد يف السنوات الخمس األخرية )املهاجرون( 

ومن أصل أولئك الذين مل يهاجروا من منطقة إىل أخرى داخل البلد 

يف السنوات الخمس األخرية )يشار إليهم باسم غري املهاجرين يف هذه 

املقارنة تحديًدا(. ومن الواضح أن نسبة األشخاص الذين يعتزمون الهجرة 

إىل الخارج أعىل يف عداد املهاجرين منها يف عداد غري املهاجرين وذلك 

ضمن جميع فئات الدخل. والفرق بارز بشكل خاص يف البلدان املنخفضة 

الدخل، حيث إن احتامل قيام املهاجرين داخل البلد بالهجرة إىل الخارج 

أعىل بخمس مرات منه لدى األفراد الذين مل يهاجروا داخل البلد.

الشكل 8
وجهات املهاجرين الريفيني املغرتبني حبسب نوع اجلنس يف بلدان خمتارة

ماحظة: إن املعلومات بشأن الهجرة إىل العاصمة ليست متاحة بالنسبة إىل زمبابوي. 

.MOOP 24 استناداً إىل بيانات من اتحاد ،2018 Poggi :املصدر
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الشكل 10
نسبة املهاجرين الداخليني الذين خيططون للهجرة الدولية يف األشهر الـ 12 التالية، 

موزعني حبسب املنطقة الريفية واحلضرية، وحبسب فئة الدخل للبلد، 2013

ماحظة: استناداً إىل عينات متثيلية عىل املستوى الوطني بالنسبة إىل 138 بلداً. املهاجرون هم األشخاص الذين هاجروا ضمن حدود بلدانهم خالل السنوات الخمس األخرية، أما 
غري املهاجرين فهم األشخاص الذين مل يهاجروا. انظر الجدول ألف 5  من امللحق اإلحصايئ لالطالع عىل تفاصيل كل بلد. 

املصدر: من إعداد منظمة األغذية والزراعة بناًء عىل استطالع مؤسسة غالوب العاملي، 2017 25. 

ماحظة: استناداً إىل عينات متثيلية عىل املستوى الوطني بالنسبة إىل 138 بلداً. انظر الجدول ألف 5 من امللحق اإلحصايئ لالطالع عىل تفاصيل كل بلد. 

املصدر: من إعداد منظمة األغذية والزراعة بناًء عىل استطالع مؤسسة غالوب العاملي، 2017 25. 

الشكل 9
نسبة األشخاص الذين خيّططون للهجرة الدولية خالل األشهر الـ 12 التالية، حبسب 

فئة الدخل للبلد، موزعني بني مهاجرين داخليني/غري مهاجرين، 2013. 
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ويعرض الشكل 10 تفاصيل نسب املهاجرين من املناطق الريفية إىل 

املناطق الحرضية الذين يعتزمون الهجرة إىل الخارج من أصل أولئك الذين 

هاجروا من منطقة إىل أخرى داخل البلد يف السنوات الخمس املاضية. 

وباستثناء البلدان املرتفعة الدخل، فإن نسبة املهاجرين من منطقة إىل 

أخرى داخل البلد الذين يعتزمون الهجرة إىل الخارج خالل األشهر االثني 

عرش التالية أعىل يف املناطق الحرضية منها يف املناطق الريفية. غري أن 

الفرق بارز للغاية يف البلدان املنخفضة الدخل فقط. والتفاوت بني املناطق 

الريفية واملناطق الحرضية من حيث الدخل والحصول عىل الخدمات، 

وسهولة الوصول يف املناطق الحرضية إىل املعلومات املتعلقة بالفرص 

املتاحة يف الخارج، تدفع األفراد يف املناطق الريفية الذين قد يفكرون يف 

n .الهجرة إىل الخارج لالنتقال أوال إىل مركز حرضي

اهلجرة الداخلية 
ظاهرة أكثر شيوعا من 

اهلجرة الدولية
تقدير مستوى الهجرة الدولية

بعد بحث العالقة بني الهجرة الدولية والهجرة الداخلية، يأيت هذا القسم 

ليبحث حركة الهجرة الداخلية مبزيد من التفصيل. وظاهرة الهجرة 

الداخلية أكرث شيوًعا من الهجرة الدولية. غري أن اختالف طرائق جمع 

البيانات من بلد إىل آخر - مبا يف ذلك اختالف أنواع البيانات التي تُجمع 

د الهجرة  والفرتات الزمنية التي يُنظر فيها والوحدات الجغرافية التي تحدَّ

قياًسا بها - يجعل املقارنة بني البلدان أمرًا صعبًا )اإلطار 7(. واستندت 

املعلومات التالية إىل البيانات املتاحة من مجموعة مختارة من البلدان 

إللقاء بعض الضوء عىل اتجاهات وأمناط الهجرة الريفية الداخلية.

ويؤدي اختالف املنهجيات واملعايري إىل تقديرات واسعة النطاق بشأن 

الهجرة الداخلية. ويف ضوء عمليات االنتقال بني املناطق الرئيسية )عادة 

 Bell الوحدة الفرعية اإلدارية من املستوى األول( داخل كل بلد، يقّدر 

وCharles-Edwards أن عدد الذين كانوا يقيمون يف منطقة مختلفة من 

البلد نفسه مقارنة بخمس سنوات خلت )أي املهاجرين عىل فرتة خمس 

سنوات( بلغ يف عام 2005 ما قدره 229 مليون شخص. وميثل هذا العدد 

نسبة 3.7 يف املائة من السكان املعنينيiv – أي ما يعادل كثافة هجرة 

نسبتها 3.7 يف املائة.26 وقّدرا أيًضا أن 763 مليون شخص كانوا يقيمون يف 

منطقة مختلفة عن مسقط رأسهم )هجرة مدى الحياة( ولكن يف البلد 

نفسه، أي ما يعادل كثافة هجرة نسبتها 11.7 يف املائة.

والحدود الجغرافية ال تقل أهمية إذ يصبح الفرد، عند عبورها، مهاجرًا. 

وإذا كان املعيار واضًحا يف حاالت الهجرة الدولية، فثمة خيارات شتّى 

 Bell مطروحة عند التعامل مع الهجرة الداخلية. ووفًقا لتقديرات 

وCharles-Edwards، أخًذا بعني االعتبار الوحدات اإلدارية الكربى، 

كان العدد اإلجاميل للمهاجرين الداخليني مدى الحياة يف عام 2005 

أكرث بأربع مرات من العدد اإلجاميل للمهاجرين إىل الخارج مدى الحياة 

الذي بلغ 190.5 مليون شخص يف العام نفسه )استنادا إىل بيانات إدارة 

األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية(. غري أن عدد املهاجرين 

الداخليني يصبح أعىل من ذلك بكثري إذا أُخذت عمليات االنتقال بني 

الوحدات اإلدارية الصغرى يف االعتبار. فعىل سبيل املثال، قُدرت نسبة 

املهاجرين الداخليني عىل فرتة خمس سنوات يف املغرب يف عام 2004 

بـ 4.1 يف املائة عندما أُخذت الوحدات اإلدارية الكربى دون سواها يف 

االعتبار، ولكن عندما أضيفت عمليات االنتقال داخل هذه الوحدات، 
ارتفعت هذه النسبة إىل 7.2 يف املائة.5

والتحليالت التي أجراها Cattaneo وRobinson 29 استناًدا إىل البيانات 

املستمدة من االستقصاءات الدميغرافية والصحية يف 31 بلًدا تشري إىل أن 

أعداد املهاجرين مدى الحياة تجاوزت نسبة 50 يف املائة - 58 يف املائة 

Charles-و Bell من اإلناث و56 يف املائة من الذكور - مقارنة بتقديرات

Edwards البالغة 12 يف املائة بالنسبة للمهاجرين مدى الحياة. ويشمل 

هذا العدد األعىل إىل حد بعيد جميع عمليات االنتقال داخل املناطق 

الريفية والحرضية ويف ما بينها، مبا يف ذلك من مناطق ريفية إىل مناطق 

ريفية أخرى ومن مناطق حرضية إىل مناطق حرضية أخرى.29 وعىل الرغم 

من أن العينة املحدودة تحول دون إجراء مقارنة مبارشة بني التقديرات 

Charles-و Bell املشمولة باالستقصاءات الدميغرافية والصحية وتقديرات

Edwards، فإن عدد البلدان املشمولة بها يف أفريقيا وأمريكا الالتينية 

- 19 بلًدا و6 بلدان عىل التوايل - تكفي إلجراء مقارنة بينها. يف حني 

يقدر Bell وCharles-Edwards أن نسبة الهجرة مدى الحياة تبلغ 13 

يف املائة ألفريقيا و20 يف املائة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 

فقد ُسجلت أدىن نسبة باستخدام البيانات املستمدة من االستقصاءات 

الدميغرافية والصحية 32 و36 يف املائة عىل التوايل يف هاتني املنطقتني.

»

iv     أي السكان املحتمل أن يهاجروا، محسوبني كنسبة 95 يف املائة من عدد السكان يف 
منتصف عام 2005.
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ويتجــاوز متوســط نســبة الهجرة مــدى الحياة بالنســبة للبلدان 

يف هاتــني املنطقتــني 50 يف املائــة. وإن العينة التي اســتخدمها 

Cattaneo وRobinson 29 ال تشــمل الصــني والهند. غري أن 

Chandrasekhar أفــاد بأن عــدد املهاجريــن املقيمني يف املناطق 

الريفيــة واملناطــق الحرضيــة يف الهنــد بلغ يف عام 2011 ما قدره 

271 مليونـًـا و183 مليونــاً عــىل التوايل.30 وبالنســبة إىل عام 2010، 

أفــاد Démurger بــأن نحو 225 مليون شــخص يعتــربون مهاجرين 

داخليــني يف الصــني.31 وإذا ما ُجمعــت التقديرات الخاصــة بأفريقيا 

وتلــك الخاصــة بأمريــكا الالتينيــة )التي تم الحصــول عليها من 

Cattaneo وRobinson( مــع تلــك الخاصة فقــط بالصني والهند 

والفلبــني وفييــت نــام يف منطقة آســيا، فإنها تصــل إىل ما ال يقل عن 

1.3 مليــار مهاجــر داخيل، وذلك مــن أصل مجموعــة فرعية فقط 

من البلــدان النامية.

 vوتتيــح البيانات الصادرة عن اســتطالع مؤسســة غالوب العاملي

تقديــر عدد املهاجرين الداخليني عىل فرتة خمس ســنوات اســتناًدا 

إىل عينــة كبــرية مــن البلدان )138( يف العامل مع إمكانية تقســيم 

أعــداد املهاجريــن الوافدين إىل املناطق الريفيــة وأولئك الوافدين 

إىل املناطــق الحرضيــة. غري أن هذه البيانات ال تشــري إىل ما إذا 

كان املهاجــرون قادمــني من املناطق الريفيــة أو املناطق الحرضية. 

رت الهجــرة الداخلية عىل فرتة خمس  وبالنســبة لعــام 2013، قدِّ

ســنوات مبا نســبته 10 يف املائة عامليًا، مع هجرة نســبة 6 يف املائة إىل 

املناطــق الحرضيــة ونســبة الـ 4 يف املائة املتبقيــة إىل املناطق الريفية 

)الشــكل 11(. وميثل ذلك ما يربو عىل 665 مليون شــخص، أي أكرث 

اإلطار 7
التحديات اليت تواجه قياس اهلجرة الداخلية

من املشاكل الكبرية التي تحول دون قياس الهجرة الداخلية غياب معايري 

إحصائية دولية لقياسها، وهذه املعايري رشط مسبق رضوري إلجراء مقارنات 

عرب وطنية وضامن التنوع الهام يف أنواع البيانات التي يتم جمعها يف البلدان 

وطرق جمعها يف العامل. وللهجرة أبعاد مكانية وزمنية يجب تحديدها مسبًقا 

ليك تكون أي عملية قياس مجدية. ولذلك، ينبغي لتعريف الهجرة املستخدم 

ألغراض إحصائية أن يراعي املسافة التي يقطعها املهاجرون والفرتة التي 

يستغرقها انتقالهم.

وأوضح جانَب املسافة Srivastava وPandey اللذان قدرا أن عدد 

املهاجرين داخل الهند بلغ يف عام 2001 ما قدره 119 مليون شخص عندما 

أُخذت يف الحسبان حركة الهجرة بني الواليات فقط. غري أن هذا العدد ارتفع إىل 

301 مليون شخص بعد أخذ حركة الهجرة داخل الواليات يف الحسبان.27 وقدر 

Rodríguez أيًضا أن معدالت الهجرة الداخلية مدى الحياة يف أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي بلغت يف عام 2000 ما قدره 17.7 يف املائة وفًقا 

للوحدات اإلدارية الكربى و35.2 يف املائة وفًقا للوحدات اإلدارية الصغرى.28 

ويف ما يتعلق بالبعد الزمني، انخفضت معدالت الهجرة التي أفاد بها املؤلف 

إىل 4 يف املائة و8.7 يف املائة عىل التوايل عندما أُخذت يف الحسبان الهجرة خالل 

السنوات الخمس األخرية فقط. بيد أن املقارنة بني البلدان، حتى عند الحصول 

عىل بيانات عن الهجرة بني الوحدات اإلدارية الصغرى، تبقى مشكلة ألن حجم 

الوحدات اإلدارية عىل أي مستوى قد يختلف اختالفًا كبريًا من بلد إىل آخر؛ 

لذلك، يجب توخي الحذر يف إجراء املقارنة.

وتشتد صعوبة الحصول عىل تقديرات قابلة للمقارنة عن الهجرة الداخلية 

عند أخذ الهجرة الريفية يف الحسبان. وباإلضافة إىل املسافة والفرتة الزمنية، 

فإن تقديرات أعداد املهاجرين من املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية، ومن 

املناطق الريفية إىل مناطق ريفية أخرى، ومن املناطق الحرضية إىل املناطق 

الريفية، ومن املناطق الحرضية إىل مناطق حرضية أخرى هي أيًضا تتأثر 

بكيفية تعريف املناطق الريفية واملناطق الحرضية. واملصدر الرئييس لبيانات 

األمم املتحدة بشأن سكان املناطق الحرضية وسكان املناطق الريفية هو 

التعدادات السكانية الوطنية، وتستخدم شعبة السكان التابعة لألمم املتحدة 

ويف املقام األول املعايري اإلدارية لتحديد سكانهام. لكن تعريف "املناطق 

الحرضية" و"املناطق الريفية" يختلف عىل نحو حاد باختالف البلدان. وهذا 

االختالف الحاد يف تعريف البلدان لهام وتغريُّ هذا التعريف يعيقان مقارنة 

حجم السكان يف املناطق الحرضية واملناطق الريفية يف البلدان وبالتايل مقارنة 

مختلف تدفقات املهاجرين.

ومثة مشكلة أخرى يف قياس الهجرة الداخلية وهي أن العديد من املهاجرين 

ينتقلون لفرتة مؤقتة أو قصرية األجل. وهذه هي حال الهجرة املوسمية أو 

الدائرية التي كثريًا ما ال تُدرج يف التعدادات السكانية الوطنية وال ميكن قياسها 

إال من خالل مسوحات تجري لهذا الغرض فقط وتكون محددة األهداف. غري 

أن عدم وجود اتفاق مقبول عىل نطاق واسع بشأن التعريف الدقيق ملفهوم 

موجات الهجرة املؤقتة هذه ولفرتتها الزمنية يجعل املقارنة بني البيانات الخاصة 

بها )النادرة أصاًل( أمرًا يكاد يكون مستحياًل.

v     إن استطالع غالوب العاملي )Gallup® World Poll( هو استطالع سنوي متثييل عىل 
الصعيد الوطني آلراء أفراد مقيمني يف املناطق الحرضية واملناطق الريفية يف أكرث من 150 بلًدا 

من البلدان النامية والبلدان املتقدمة جًدا.
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Charles-و Bell بنحــو ثــالث مرات من التقديــرات التي قدمها

Edwards واملعروضــة أعــاله. وكثافة الهجرة هــي إىل حد بعيد األعىل 

يف البلــدان املرتفعــة الدخــل، غري أنها تنخفــض يف البلدان األخرى مع 

تزايد مســتويات الدخل فيها.

وتنترش ظاهرة الهجرة املؤقتة أو الدائرية بشكل خاص يف املناطق الريفية. 

وقد تنطوي عىل الهجرة إىل مناطق ريفية أخرى حيث مثة طلب عىل 

اليد العاملة، أو إىل املدن. فالعامل الزراعيون املؤقتون، عىل سبيل املثال، 

يهاجرون عادة للعمل يف ذروة املواسم الزراعية. ويف العديد من البلدان 

النامية، يقوم أصحاب املشاريع التقليديون بتنظيم هجرتهم وتسهيلها، 

وغالبًا ما يتم ذلك بإهامل شديد ويف ظل ظروف عمل رديئة.23 ولن 

االنتقال املوسمي واملؤقت أمرًا حيويًا بالنسبة إىل ُسبل رزق سكان الريف، 

فقد متت معالجته يف عدد قليل نسبيًا من االستقصاءات، ماّم يجعل 

التوصل إىل فهم دقيق أو منهجي لحركة الهجرة املوسمية واملؤقتة أمرًا 

شديد الصعوبة.32 وحتى اآلن، يشكل املكتب اإلحصايئ لإلتحاد األورويب 

)اإلدارة العامة لإلحصاءات التابعة للمفوضية األوروبية( املصدر الوحيد 

لبيانات قابلة للمقارنة متعلقة بالهجرة املوسمية، إذ تجمع معلومات 

عن املهاجرين املوسميني يف الدول األعضاء يف االتحاد األورويب. ورغم أن 

الهجرة املوسمية أو الدائرية تبدو ظاهرة واسعة النطاق ومتنامية، فإنه ال 

يجري حتى تتبعها بشكل منتظم عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي.

ومن األمثلة عىل ذلك الهجرة املؤقتة يف الهند والشائعة للغاية يف أوساط 

الفقراء والذين ال ميلكون أراض يف املناطق الريفية، والذين ينتقلون لفرتات 

زمنية محدودة بحثًا عن عمل يف قطاع البناء يف املراكز الحرضية ومناطق 

ريفية أخرى. ويتجاوز عدد املهاجرين لفرتة قصرية، يف واقع األمر، عدد األفراد 

الذين ينتقلون بشكل دائم خالل العام، عندما يتعلق األمر بفرتة غياب ترتاوح 

الشكل 11
نسب املهاجرين الداخليني إىل املناطق الريفية وإىل املناطق احلضرية على 

مدة مخس سنوات حبسب فئة الدخل للبلد، 2013

ماحظة: استناداً إىل عينات متثيلية عىل املستوى الوطني بالنسبة إىل 138 بلداً. انظر الجدول ألف 5 من امللحق اإلحصايئ لالطالع عىل تفاصيل كل بلد. 

املصدر: من إعداد منظمة األغذية والزراعة بناًء عىل استطالع مؤسسة غالوب العاملي، 2017 25. 
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ر عدد األرس يف املناطق الريفية يف الهند،  بني 15 يوما وستة أشهر.30 ويقدَّ

التي يهاجر عىل األقل واحد من أفرادها لفرتة قصرية، بنحو 10 ماليني أرسة، 

ومعظمها يرتكز يف مناطق معروفة بارتفاع معدالت الفقر فيها وفًقا للمعايري 

الوطنية.30 ويف جنوب أفريقيا، تلتحق اإلناث الريفيات بشكل متزايد بسوق 

العمل، وكثريًا ما يتجسد ذلك يف هجرتهن بشكل مؤقت داخل مناطقهن أو 

إىل جوارها لالضطالع، عىل سبيل املثال، بأعامل موسمية يف قطاع الزراعة 

التجارية.3 وعىل النحو املبنّي يف الجدول 1 أعاله الذي يعرض بيانات عن 

مجموعة مختارة من البلدان استُمدت من مجموعة برامج البحوث بشأن 

الهجرة إىل خارج الفقر، ميثل املهاجرون املوسميون نسبة 47 يف املائة من 

املهاجرين الداخليني يف بنغالديش، و17 يف املائة يف إثيوبيا و38 يف املائة يف 

زميبابوي. ومثة منحى إىل أن يكون معظم هؤالء املهاجرين من الذكور غري 

أن عدد اإلناث منهم أعىل إىل حد ما بالنسبة إلثيوبيا. وتشري بيانات شبكة 

الهواتف املحمولة يف السنغال لعام 2013 إىل أن الهجرة املوسمية تحدث 

بشكل رئييس وفًقا للتقويم الزراعي. وأعداد املهاجرين املسجلة كثيفة للغاية 

خالل فرتة الزرع املمتدة من مايو/ أيار إىل يوليو/ متوز، وأيًضا خالل فرتة 
القطاف املمتدة من أكتوبر/ ترشين األول إىل ديسمرب/كانون األول.33

أمناط تقدير مستوى الهجرة الريفية الداخلية

إن قياس مستويات الهجرة إىل املناطق الريفية واملناطق الحرضية ومنهام ويف 

ما بينهام صعب بالنسبة للهجرة الداخلية شأنه شأن قياس الهجرة الدولية. 

وعىل نحو ما تقدم، تتأثر التقديرات مبختلف تعاريف الهجرة، وباملناطق 

الريفية قياًسا باملناطق الحرضية، وفًقا للبلدان.34 وملعالجة مشكلة ندرة 

البيانات، حاولت بعض الدراسات أن تقدر بشكل غري مبارش مستوى الهجرة 

من املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية، وذلك استناًدا إىل البيانات السكانية 

والدميغرافية. فعىل سبيل املثال، يقّدر de Brauw وMueller وLee أن 

الهجرة الصافية من املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية يف أفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى كانت منخفضة للغاية بني عامي 1990 و2000، ويشريون 

إىل وجود هجرة من املناطق الحرضية إىل املناطق الريفية.35 وال ميكن إجراء 

هذا التقدير غري املبارش إالّ بالنسبة إىل أعداد املهاجرين الصافية، ألن أعداد 

املهاجرين املغادرة تُلغيها أعداد املهاجرين الوافدة.

ويحدو Cattaneo وRobinson حذو Young، 36 ويستخدمان بيانات 

مشمولة باالستقصاءات الدميغرافية والصحية التي تجريها الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية إلظهار أنواع حركات الهجرة الداخلية 

املختلفة.29 وتتألف هذه املسوحات من استقصاءات عميقة ومتثيلية 

عىل الصعيد الوطني بشأن األرس غري املنتظمة أو املتامثلة. وهي تركز 

عىل الخصوبة والصحة يف البلدان النامية ولكنها تشتمل أيًضا عىل 

بيانات هائلة عن الهجرة. وهذه االستقصاءات، التي شملت بدايًة 

اإلناث فقط، تم تحديثها الحًقا لتشمل الذكور. وتغطي البيانات ما ييل: 

نوع المنطقة )عاصمة، مدينة، بلدة، منطقة ريفية( التي عاش فيها المجيبون . 1

على االستقصاءات وذلك قبل بلوغهم سن الـ 12 عاماً ووقت إجرائها؛ 

ما إذا كانوا ما يزالون يعيشون في نفس المكان الذي كانوا يعيشون فيه عندما . 2

كانوا يبلغون 12 عاماً، أو ما إذا كانوا قد انتقلوا إلى مكان آخر، وإن صح ذلك، 

من أين انتقلوا )مرة أخرى من عاصمة أو مدينة أو بلدة أو منطقة ريفية(. 

وباستخدام نفس النهج الذي اتبعه Young إلعادة تصنيف املناطق إىل 

مناطق ريفية أو حرضية - مع اعتبار العواصم واملدن والبلدات مناطق 

حرضية، واملناطق القروية مناطق ريفية – والقيام فقط مبراعاة البلدان 

واالستقصاءات التي طُرح فيها هذان السؤاالن، تم الحصول عىل عينة 

من 31 استقصاء/ بلًدا )عينة واحدة لكل بلد(. واستناًدا إىل هذه العينة، 

بُحثت أربعة أنواع من الهجرة الداخلية: الريفية - الريفية، الريفية - 

الحرضية، الحرضية - الريفية، الحرضية – الحرضية.29 

وبالنسبة إىل البلدان التي تخضع للدراسة والبحث، هاجر أكرث من 50 يف 

املائة من السكان - 58 يف املائة من اإلناث و56 يف املائة من الذكور – 

داخل البلد مرة واحدة عىل األقل. ويبنّي الشكل 12 نسبة حاالت الهجرة 

مبختلف أنواعها يف أوساط الذكور واإلناث ككل. وتشري األلوان الزرقاء 

إىل نسبة السكان الذين عاشوا يف املناطق الريفية قبل سن الـ 12 عاًما. 

م نسبة أولئك الذين أمضوا سنني الطفولة يف الريف قياًسا إىل الذين  وتقسَّ

بقوا يف مناطقهم الريفية األصلية )األزرق الداكن(، والذين هاجروا من 

منطقة ريفية إىل أخرى )األزرق الوسط(، والذين هاجروا من منطقة ريفية 

إىل منطقة حرضية )األزرق الفاتح(. وكذلك األمر، فإن اللون الربتقايل يف 

الشكل يبنّي السكان الذين عاشوا يف املناطق الحرضية قبل سن الـ 12 عاًما. 

م هذه النسبة إىل الذين بقوا يف املنطقة الحرضية نفسها )الربتقايل  وتقسَّ

الداكن(، والذين هاجروا من منطقة حرضية إىل أخرى )الربتقايل الوسط(، 

والذين هاجروا من منطقة حرضية إىل منطقة ريفية )الربتقايل الفاتح(.

ومثة سامت رئيسية متيز الذكور واإلناث عىل حد سواء. أكرث من نصف 

السكان املنتمني إىل املناطق الريفية هاجروا بشكل أو بآخر. وهاجرت 

نسبة أكرب من السكان بني منطقة ريفية وأخرى )22 يف املائة للذكور و26 

يف املائة لإلناث( قياسا مبن هاجر منهم من املناطق الريفية إىل املناطق 

الحرضية )16 يف املائة للذكور و17 يف املائة لإلناث(. لكن نسبة السكان 

الذين هاجروا من املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية تتجاوز نسبة 
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(باء) كل ا�سوح الد�غرافية والصحية: إناث(ألف) كل ا�سوح الد�غرافية والصحية: ذكور

الذين هاجروا من املناطق الحرضية إىل املناطق الريفية )8 يف املائة 

للذكور و6 يف املائة لإلناث(. وتشري هذه العالقة األخرية إىل أن نسبة 

املهاجرين من املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية تبلغ نحو 10 يف املائة 

من السكان ذكورًا وإناثًا عىل حد سواء.

وتختلف أنواع الهجرة إىل حد بعيد باختالف البلد. وكانت الهجرة 

الصافية من املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية يف جميع البلدان 

املشمولة بالعينة إيجابية، عىل الرغم من أن الهجرة من املناطق الريفية 

إىل املناطق الحرضية، وفقا لنتائج Lucas،34 كثيفة للغاية – وأشد كثافة 

من الهجرة من املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية - يف املجتمعات 

التي تطغى فيها املناطق الريفية كتلك املوجودة يف آسيا وأفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى. وغالبية هذه البلدان مشمولة بفئة واحدة من فئتي 

"األوضاع الهشة" يف تصنيفنا، وبعضها أيًضا بفئة البلدان التي تعيش 

"زخاًم إمنائيًا" )كام هي الحال بالنسبة لبوركينا فاسو وبنغالديش عىل 

التوايل يف الشكل 13(. ويف املقابل، فإن الهجرة بني املناطق الحرضية ومن 

املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية أشد كثافة يف البلدان التي يغلب 

فيها الطابع الحرضي، كبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

والرشق األدىن وشامل أفريقيا )عىل غرار ما تجسده الربازيل واملغرب يف 

الشكل نفسه(، هذا الطابع الذي يتناسب بصورة أوثق مع فئتي "البلدان 

التي متر مبرحلة انتقالية" أو "الوجهات املنشودة".

ويوجد أيًضا تباين حاد بني بلد وآخر من حيث دور نوع الجنس يف 

تحديد أمناط الهجرة. فالشكل 13 يبنّي، عىل سبيل املثال، اختالفًا كبريًا 

بني الجنسني يف أمناط الهجرة يف بوركينا فاسو وبنغالديش ولكن ليس 

يف الربازيل. وبوجه عام، يبدو أن أمناط الهجرة الشديدة االختالف بني 

الجنسني موجودة يف جنوب آسيا، إىل جانب بعض البلدان األفريقية 

ولكن ليس كلّها عىل اإلطالق. ويف هذه الحاالت، متيل الهجرة بني املناطق 

الريفية إىل أن تكون أكرث انتشاًرا بني اإلناث مقارنة بالذكور )انظر أيًضا 

اإلطار 8 الذي يصف حركة الهجرة الداخلية يف الهند(. ويف الوقت نفسه، 

متيل اإلناث يف بعض البلدان األخرى إىل الهيمنة يف إطار جميع أمناط 

الشكل 12
نسبة السكان الذين هاجروا أو بقوا يف ديارهم، بناء على مكان 

اإلقامة خالل طفولتهم ومكانهم احلايل - أرقام جتميعية لـ 31 بلدًا

ماحظة: البلدان املدرجة يف العينة بالرتتيب األبجدي مع السنة املرجعية التي تم فيها املسح الدميغرايف والصحي ذي الصلة: األردن 1997، الربازيل 1996، السنغال1993/1992، الفلبني 2003، 
الكامريون 2003، املغرب 2004/2003، النيجر 2006، أوزبكستان 1996، إثيوبيا 2000، باراجواي 1990، بنغالديش 2004، بنني 1996، بوركينا فاسو 2003، بريو 2003/2002، توغو 1998، 

 جمهورية الدومينيكان 2002، جمهورية تنزانيا املتحدة 1999، جنوب أفريقيا 1998، زامبيا 1996، فييت نام 2002، كازاخستان 1999، مايل 2006، مدغشقر 2004/2003، مرص 2003، 
مالوي 2004، موزامبيق 2003، ناميبيا 1992، نيبال 2001، نيجرييا 1999، نيكاراغوا 2001، هايتي 2000.
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ا�غرب ال�ازيل 

بنغ
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إناثذكورإناثذكور

إناثإناثذكور

الهجرة. هذه هي الحال يف قريغيزستان، حيث نسبة الهجرة بني املناطق 

الريفية منخفضة نسبيًا: ففي عام 2016 مثلت 18 يف املائة فقط من 

الهجرة الداخلية، مقارنة بنسبة 44 يف املائة من الهجرة من املناطق 

الريفية إىل املناطق الحرضية، و22 يف املائة من الهجرة من املناطق 

الحرضية إىل املناطق الريفية، و16 يف املائة من الهجرة بني املناطق 

الحرضية. وكانت لنسبة اإلناث الغلبة يف عداد املهاجرين الداخليني كافة، 

إذ شكلن يف عام 2016 نسبة 67 يف املائة من املهاجرين الداخليني يف 

قريغيزستان.37 وعىل الرغم من أن التباين بني الجنسني من حيث الهجرة 

ليس بالرضورة موجوًدا عىل مستويات منو منخفضة، من املالحظ أن 

هذا التباين يتقلص مع النمو االقتصادي واتساع الطابع الحرضي، األمر 

الذي يعكس لرمبا قدًرا أعىل من املشاركة واملساواة بني الجنسني يف سوق 

العمل باإلضافة إىل اطالع أشد عىل املعلومات.

نظرًا إىل أن نسب مختلف أنواع املهاجرين املبينة أعاله متثل فرتة زمنية 

طويلة )من أقل من سن الـ 12 عاًما حتى وقت إجراء االستقصاء، حيث 

يبلغ متوسط عمر أولئك الذين شملهم االستطالع حوايل 35 عاًما(، 

فإنها تخفي احتامل وجود عمليات انتقال متعددة. وواقع األمر أنه من 

املحتمل أن يكون العديد من الناس قد انتقلوا أكرث من مرة ومّروا مبراحل 

من الهجرة التدريجية قبل الوصول إىل منطقة إقامتهم الحالية. وتقدير 

نسبة املهاجرين الذين انتقلوا مرة واحدة وأكرث من مرة، عىل التوايل، 

الشكل 13
 نسبة السكان الذين هاجروا أو بقوا، بناًء على مكان إقامتهم 

يف طفولتهم ومكانهم احلايل - بلدان خمتارة

السنوات التي أجريت فيها املسوح الدميغرافية والصحية: بنغالديش 2004، والربازيل 1996، وبوركينا فاسو 2003، واملغرب 2004/2003.
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يشري إلی حاالت الهجرة التدريجية )الشكل 14(. واألجزاء الزرقاء، عىل 

غرار الرسوم البيانية السابقة، متثل السكان الذين عاشوا يف مناطق ريفية 

قبل سن الـ 12 عاًما، واألجزاء الربتقالية متثل السكان الذين عاشوا يف 

مناطق حرضية قبل سن الـ 12 عاًما.

واســتناًدا إىل العينة وباســتخدام تحليل القيــاس االقتصادي، يقّدر 

Cattaneo وRobinson أن نســبة 33 يف املائــة مــن الذكور يف العامل 

بقــوا يف مناطقهــم الريفية األصلية )األزرق الداكن(، وأن منشــأ نســبة 

22 يف املائــة هــو املناطق الريفية وأنهــم انتقلوا مرّة واحدة )األزرق 

30 بناًء عىل بيانات مستنبطة من التعداد السكاين للهند يف 1991 و2001 و2011.  2017، Chandrasekhar :املصدر

اإلطار 8
املهاجرون داخلًيا يف اهلند

إن عدد املهاجرين بني األرياف يف الهند، وهي بلد يغلب عليه الطابع الريفي 

حيث يصنف أكرث من 65 يف املائة من السكان عىل أنهم ريفيون38 ويشهد 

معدالت مرتفعة من حيث الهجرة الداخلية، مثّل ما نسبته 55 يف املائة من 

مجموع املهاجرين - حواىل 250 مليون شخص يف عام 2011، وذلك وفًقا لبيانات 

استُمدت من تعداد السكان يف الهند. وباملقارنة بذلك، مثلت نسبة املهاجرين 

من املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية 20 يف املائة فقط )90 مليون شخص(. 

وإذا مل تؤخذ يف الحسبان إالّ الهجرة الصافية من املناطق الريفية إىل املناطق 

الحرضية، فإن هذه النسبة تنخفض إىل 14 يف املائة ألن نسبة املهاجرين من 

املناطق الحرضية إىل املناطق الريفية بلغت 6 يف املائة. وبقيت معدالت 

التدفقات املختلفة من املهاجرين ثابتة نسبيا يف إطار تعدادات السكان الثالثة 

التي تتوفر عنها بيانات حاليًا )انظر الشكل(.

ولكن هناك تفاوتًا شديد الوضوح بني الجنسني. ففي ما يتعلق باإلناث 

املهاجرات يف عام 2011، هاجر معظمهن - أو ما نسبته 64 يف املائة - من مناطق 

ريفية إىل مناطق ريفية أخرى، بينام مثلت نسبة املهاجرات منهن من املناطق 

الريفية إىل املناطق الحرضية 16 يف املائة فقط. وبالنسبة إىل الذكور، مل تتجاوز 

نسبة املهاجرين منهم من مناطق ريفية إىل مناطق ريفية أخرى 34 يف املائة من 

عدد املهاجرين، وبلغت نسبة املهاجرين منهم من املناطق الريفية إىل املناطق 

الحرضية 30 يف املائة، أي نحو ضعف نسبة اإلناث. وقد يكون هذا التفاوت ناجاًم 

عن اختالف الدوافع إىل الهجرة. ووفًقا للبيانات املستمدة من التعداد السكاين 

لعام 2001، كان الزواج الدافع وراء هجرة نسبة 65 يف املائة من اإلناث املهاجرات 

منذ إجراء التعداد املايض )بلغت هذه النسبة 78 يف املائة يف عداد املهاجرات من 

مناطق ريفية إىل مناطق ريفية أخرى( والعمل الدافع وراء نسبة 3 يف املائة ال 

غري. وبالنسبة إىل الذكور، كان العمل/ توفر فرصة للعمل السبب الرئييس للهجرة 

)38 يف املائة و50 يف املائة عىل التوايل بالنسبة إىل املهاجرين من مناطق ريفية إىل 

مناطق حرضية( بينام مل تتجاوز نسبة الذين هاجروا بدافع الزواج 2 يف املائة. غري 

أن هذه النسب تشري إىل مجموع السكان الذين انتقلوا، مبن فيهم األطفال وغريهم 

من املعالني، الذين يشكلون 36 يف املائة من املهاجرين الذكور و23 يف املائة من 

املهاجرات اإلناث.39 وبالفعل، فإن املعدل املرتفع لإلناث املهاجرات بغرض الزواج 

سمة متيز الهند بشكل خاص، ويتزايد عدد اإلناث الاليئ يغادرن املناطق الريفية 

ألسباب اقتصادية )كام ورد يف الفصل 3(.

نسب املهاجرين يف الهند، بحسب تدفقات الهجرة يف 1991 و2001 و2011
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(باء) كل ا�سوح الد�غرافية والصحية: إناث(ألف) كل ا�سوح الد�غرافية والصحية: ذكور

الوســط(، وأن منشــأ نســبة 16 يف املائة منهم هو املناطق الريفية 

وأنهــم انتقلــوا أكرث من مرة. والنســب املقابلــة يف املناطق الحرضية 

هــي 11 يف املائــة )الربتقايل الداكن(، و11 يف املائة )الربتقايل الوســط(، 

و7 يف املائــة )الربتقــايل الفاتح(. ونســبة 23 يف املائة، عموًما، من 

الســكان الذكــور )16 زائــدا 7( انتقلوا أكرث من مــرة. ويف ما يتعلق 

باإلنــاث، فإن نســبة مــن انتقل منهن من املناطــق الريفية واملناطق 

الحرضيــة - 15 يف املائــة و5 يف املائة عىل التــوايل – أقل بقليل. 

وتشــهد جميــع البلدان منحى ثابتًا نســبيًا عندما يتعلق األمر بنســبة 

الســكان الذيــن أفــادوا بأنهم انتقلوا أكرث من مرة منــذ طفولتهم. ويف 

ثلثــي البلدان، ترتاوح نســبة الســكان الذيــن انتقلوا أكرث من مرة بني 

15 و25 يف املائــة – وتقــع النســب كلها يف البلــدان قاطبًة ضمن نطاق 
يــرتاوح من أقل من ُعرش إىل ثلث الســكان.29

ويف البلــدان األكــرث تقدًمــا من حيــث التحول الهيــكيل )"البلدان التي 

متــر مبرحلــة انتقاليــة" وتلك املصنفة بأنها تشــهد "زخــاًم إمنائيًا"، عىل 

النحو املبنّي يف الشــكلني 3 و4 يف الفصل 1(، عادة ما توجد نســبة أقل 

قليــال مــن األشــخاص الذيــن مل ينتقلوا قط من املــكان الذي أقاموا 

فيــه أثنــاء فــرتة الطفولة، فترتاوح بني 30 و40 يف املئة من الســكان 

)كالربازيــل وبــريو والفلبني، عىل ســبيل املثال(. وبالنســبة إىل هذه 

الفئــة مــن البلدان، عندما تكون نســبة غــري املهاجرين "مدى 

الحيــاة" أعــىل مــن 40 يف املائة، يكمن الســبب عادة يف اختيار نســبة 

كبــرية من ســكان املناطــق الحرضية عدَم االنتقــال، كام هي الحال 

بالنســبة إىل نيكاراغوا وكازاخســتان.

الشكل 14
نسب سكان البلد الذين بقوا، والذين نقلوا سكنهم مرة واحدة، والذين نقلوا سكنهم 
أكثر من مرة، استنادًا إىل مكان إقامتهم خالل الطفولة -قياس جتميعي قائم على 31 

بلدًا )أواخر التسعينيات -مطلع العقد األول من األلفية الثانية( 

ماحظة: البلدان املدرجة يف العينة بالرتتيب األبجدي مع السنة املرجعية التي تم فيها املسح الدميغرايف والصحي ذي الصلة: األردن 1997، الربازيل 1996، السنغال1993/1992، الفلبني 2003، 
الكامريون 2003، املغرب 2004/2003، النيجر 2006، أوزبكستان 1996، إثيوبيا 2000، باراجواي 1990، بنغالديش 2004، بنني 1996، بوركينا فاسو 2003، بريو 2003/2002، توغو 1998، 

 جمهورية الدومينيكان 2002، جمهورية تنزانيا املتحدة 1999، جنوب أفريقيا 1998، زامبيا 1996، فييت نام 2002، كازاخستان 1999، مايل 2006، مدغشقر 2004/2003، مرص 2003، 
مالوي 2004، موزامبيق 2003، ناميبيا 1992، نيبال 2001، نيجرييا 1999، نيكاراغوا 2001، هايتي 2000.
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(باء) كل ا�سوح الد�غرافية والصحية: إناث(ألف) كل ا�سوح الد�غرافية والصحية: ذكور

وقد ينتقل فرد ما أو أرسة ما عدة مرات من منطقة إىل أخرى.vi ومن 

خالل حساب حاالت االنتقال املتعددة التي يقوم بها الفرد نفسه أو 

األرسة نفسها، ميكن حساب نسبة حاالت االنتقال التي تشمل املناطق 

الريفية إما كمنشأ أو كوجهة. ويف ما يتعلق بالبلدان املشمولة بالدراسة 

والبحث، وللذكور واإلناث عىل حد سواء، شملت نسبة نحو 80 يف املائة 

من حاالت االنتقال مناطَق ريفية )الشكل 15(. غري أن مثة اختالفًا بني 

منطقة وأخرى: ففي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، تبلغ أقل 

نسبة لعمليات االنتقال داخليًا يف مناطق ريفية )الهجرة بجميع أشكالها( 

أكرث من 75 يف املائة، يف حني أن الهجرة الريفية يف مناطق نامية أخرى 

ذات طابع حرضي أعىل مستوى متثل ما ال يقل عن 50 يف املائة من 
جميع عمليات االنتقال الداخلية.29

ومثــة بُعــد هام آخر يتعلق بالهجــرة الريفية، وهو عودة املهاجرين إىل 

الريــف. فمن أصل األشــخاص الذيــن ينتقلون أكرث من مرة، يعود عدد 

معني إىل منطقتهم األصلية. وال تتيح البيانات املشــمولة باالســتقصاءات 

الدميغرافية والصحية معرفة عدد األشــخاص الذين يعودون إىل 

مناطقهــم األصليــة. بيد أنه ميكن إثبات ما إذا قرر شــخص انتقل من 

منطقــة ريفية إىل منطقة حرضيــة )أو العكس( بعد فرتة الطفولة 

العــودَة إىل منطقــة ريفيــة )أو منطقة حرضية(، حتى لو مل تكن هي 

املنطقــة التــي أىت منها أصال )الشــكل 16(. وميكن أن يكون هذا النوع 

من هجرة "العودة" إىل املناطق الريفية ذا شــأن، خاصة يف البلدان 

التــي متر مبراحل مبكرة نســبيًا مــن النمو )كام هي الحال يف العديد 

مــن البلــدان يف أفريقيا جنــوب الصحراء الكربى، عىل النحو املبنّي يف 

الشــكل 16/ ألف(. ومييل إىل أن يكون أعىل يف عداد الذين انتقلوا من 

املناطــق الريفيــة، مقارنة بالذيــن انتقلوا من املناطق الحرضية. ويف ما 

يتعلق بالفروق بني الجنســني، فإن نســبة املهاجرين الذكور العائدين 

إىل املناطق الريفية تتجاوز نســبة اإلناث )تشــكل هايتي وكازاخستان 

والفلبــني وجمهورية تنزانيا املتحدة االســتثناء الوحيد(. ومع انتقال 

البلــدان إىل مرحلة أكرث منًوا، تتقلص نســبة املهاجرين العائدين إىل 

الشكل 15
نسبة عمليات تغيري السكن بني املناطق الريفية واحلضرية وداخل 

املدينة وداخل األرياف

vi     استناًدا إىل البيانات، ما ميكن تقديره هو فقط ما إذا كان األشخاص قد انتقلوا مرة واحدة 
أو أكرث من مرة واحدة. ولذلك تُحسب يف الشكل 15 عمليات انتقال األفراد الذين انتقلوا ثالث 

مرات أو أكرث بأقل مام هي عليه فعليًا. وقد يؤدي ذلك إىل حدوث انحراف يف تقديراتنا، عىل 
سبيل املثال، إذا كان األفراد الذين انتقلوا ثالث مرات أو أكرث ينتقلون يف الغالب من منطقة 
حرضية إىل منطقة حرضية أخرى. غري أن االنحراف، نظرًا إىل أن السكان الذين انتقلوا ثالث 

مرات أو أكرث لن يكونوا سوى جزء من نسبة الـ 20 إىل 22 يف املائة ممن انتقلوا أكرث من مرة، ال 
بد أن يكون محدوًدا وأال يؤثر يف الحجم النسبي لحاالت االنتقال من منطقة ريفية إىل منطقة 

ريفية أخرى قياًسا إىل حاالت االنتقال الحرضية املحضة إىل املدن.
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املناطق الريفية )كنســبة مــن الذين هاجروا يف املناطق الريفية إىل 

املناطــق الحرضيــة( إىل نحو 10 يف املائة أو أقل )بنغالديش والربازيل 

وكازاخســتان ونيكاراغوا والفلبني وفييت نام(، باســتثناء بريو )21 يف 

املائــة من الذكور و17 يف املائة لإلناث(.

وهناك تفاوت بني الجنسني من حيث نسبة املهاجرين العائدين إىل 

مناطقهم األصلية. ففي بوركينا فاسو عىل سبيل املثال، بلغت نسبة 

الذكور الذين عادوا إىل منطقة ريفية بعد أن انتقلوا منها إىل منطقة 

حرضية 53 يف املائة، مقارنة بنسبة 34 يف املائة من اإلناث. ويعادل ذلك 

نسبة 6.5 من مجموع السكان الذكور و3.4 يف املائة من مجموع السكان 

اإلناث. وتتبوأ بوركينا فاسو مركز الصدارة من حيث عدد املهاجرين 

العائدين؛ إال أن نسبة املهاجرين الذكور العائدين إىل املناطق الريفية 

ممن هاجروا من املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية يف مرحلة مبكرة، 

ترتاوح يف عدد من البلدان بني 25 و45 يف املائة )إثيوبيا ومالوي ومايل 

ونيبال ونيجرييا وتوغو وزامبيا(. ومثة أسباب مختلفة الرتفاع معدالت 

املهاجرين الذكور العائدين إىل املناطق الريفية يف هذه البلدان. فقد 

تكون البيانات تعكس واقع الهجرة الدائرية، حيث تبقى األرسة يف 

املنطقة الريفية يف حني أن أفراد األرسة الذكور ينتقلون ذهابًا وإيابًا 

بني منطقة الريف األصلية واملناطق الحرضية. ويف املقابل، قد يكون 

وراء عودتهم إىل املناطق الريفية تبيّنهم أن الفرص محدودة يف املناطق 

الحرضية، أو رغبتهم يف وضع ما اكتسبوه من مهارات موضع التطبيق 

n .الستحداث أنشطة اقتصادية يف املناطق الريفية

الشكل 16
نسبة املهاجرين من الريف إىل املدينة العائدين إىل املناطق الريفية، حبسب نوع اجلنس 

ماحظة: البلدان املدرجة يف العينة بالرتتيب األبجدي مع السنة املرجعية التي تم فيها املسح الدميغرايف والصحي ذي الصلة: األردن 1997، الربازيل 1996، السنغال1993/1992، الفلبني 2003، 
الكامريون 2003، املغرب 2004/2003، النيجر 2006، أوزبكستان 1996، إثيوبيا 2000، باراجواي 1990، بنغالديش 2004، بنني 1996، بوركينا فاسو 2003، بريو 2003/2002، توغو 1998، 

 جمهورية الدومينيكان 2002، جمهورية تنزانيا املتحدة 1999، جنوب أفريقيا 1998، زامبيا 1996، فييت نام 2002، كازاخستان 1999، مايل 2006، مدغشقر 2004/2003، مرص 2003، 
مالوي 2004، موزامبيق 2003، ناميبيا 1992، نيبال 2001، نيجرييا 1999، نيكاراغوا 2001، هايتي 2000.

36 .2013 ،Young 29 أعدت بناًء عىل بيانات املسوح الدميغرافية والصحية يف 2018 ، Cattaneo and Robinson :املصدر

| 41 |



الفصل  2    اجتاهات وأمناط اهلجرة الريفية

مهاجرون عديدون هم 
إما الجئون أو نازحون 

داخلًيا

يتأىت جزء هام من حركات الهجرة عن أزمات تحدث يف أوضاع هشــة، 

بحســب التصنيف الوارد يف الفصل 1 )الشــكالن 3 و4(. وقد شــهد 

العامل أثناء الســنوات العرش املاضية ارتفاًعا حاًدا يف األزمات بســبب 

ظواهــر مناخيــة متطرفة أو نزاعات مســلحة )أو االثنتني مًعا( كانت لها 

تداعيات واســعة النطاق عىل أمنــاط مختلفة من الهجرة. وازداد عدد 

النزاعات الداخلية إىل حد بعيد منذ عام 2010، فازداد بنســبة 125 يف 

املائــة مــن حيث النزاعات الداخلية التي ال دور فيها للدولة وبنســبة 

60 يف املائــة مــن حيث النزاعات الداخلية التي تشــكل فيها الدولة 

طرفــا.40 وعواقب هذه األزمات مرئيــة يف العديد من البلدان واملناطق 

النامية واملتقدمة، إذ إنها تســببت بارتفاع عدد الالجئني وطالبي 

اللجوء والنازحني داخليًا )اإلطار 9(. وتســتحق هذه الظاهرة التحليل، 

ولكن أكرث ما يلفت االنتباه بالنســبة لهذا التقرير هو وجود نســبة 

عاليــة من الالجئني والنازحــني داخليًا يف املناطق الريفية.

ووفًقا ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، نزح 65.6 مليون 

شخص عامليًا يف عام 2016 ألسباب قهرية نتيجة لالضطهاد والنزاعات 

وأعامل العنف الواسعة النطاق وانتهاكات حقوق اإلنسان. ومن بني 

هؤالء، كان هناك 40.3 مليون شخص من النازحني داخليًا، و22.5 مليون 

من الالجئني، و2.8 مليون من طالبي اللجوء.44 وبلغ عدد النازحني الجدد 

بسبب النزاعات واالضطهاد يف عام 2016 نحو 10.3 مليون شخص. 

وشّكل األطفال نصف عدد الالجئني.44 وبقي عدد النازحني بسبب 

النزاعات يف العامل ثابتًا نسبيًا حتى عام 2011. ويف الفرتة من عام 2011 

إىل عام 2016، ازداد عدد النازحني - الالجئني والنازحني داخليًا – ازدياًدا 

حاًدا )تجاوز نسبة 50 يف املائة مقارنة بعام 2011(، مبوازاة فرتة جديدة 

من تفاقم االضطرابات السياسية والنزاعات املسلحة يف الرشق األدىن - 

السيام يف الجمهورية العربية السورية والعراق واليمن )الشكل 17(.

والنزوح الطويل األمد الذي يعاين منه الالجئون والنازحون داخليًا - الذين 

مىض عىل مغادرتهم ديارهم فرتة ال تقل عن ثالث سنوات - مشكلة آخذة 

يف التزايد. ويتضح من البيانات التي تغطي الفرتة 1978-2014 أن نسبة 

أكرث من 80 يف املائة من أزمات الالجئني تدوم عرش سنوات أو أكرث، وأن 

اثنتني من كل خمس أزمات تدومان 20 سنة أو أكرث. ويف نهاية عام 2014، 

كان ثلثا جميع الالجئني، أو 12,9 مليون شخص، أرسى حالة من النزوح 

املديد - وهذه نسبة أقل بقليل نتيجة وصول الجئني جدد من الجمهورية 

العربية السورية. ويف ثلثي البلدان التي متت فيها متابعة ظاهرة مستوى 

النزوح الناجم عن النزاعات يف عام 2014، بقي ما ال يقل عن 50 يف املائة 
من النازحني داخليًا يف حالهم هذه ألكرث من ثالث سنوات.48

وغالبًــا ما يتحمل ســكان الريف وطــأة األزمات التي تؤدي إىل 

نزوحهــم قــرسا. غــري أن تقديرات عدد النازحــني الحالية ال تبنّي، 

اإلطار 9
الالجئون والنازحون داخلًيا: 

املعلومات األساسية واآلثار القانونية

إن الفــرد الــذي أُرغم عىل ترك منزله بســبب النزاع املســلح 

أو االضطهــاد أو الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث التي من صنع 

اإلنســان ميكــن إمــا أن يبقى داخل حــدود بلده أو أن يبحث 

عــن الحاميــة يف الخــارج. ويف الحالة األوىل، يكــون الفرد نازًحا 

داخليًــا. ويف الحالــة الثانيــة، يتقدم عــادة للحصول عىل صفة 

الالجــئ يف بلــد مضيــف. والفرق الرئييس بينهام هو أن النازح 

ال يتمتــع بــأي وضع قانوين محدد، وبالتايل ال يحق لــه املطالبة 

بأي مــن الحقــوق املمنوحــة ملواطني البلــد. ويف املقابل، لالجئ 

وضــع قانوين يشــتمل عىل حقوق محــددة وحامية دولية.41 

ومفهــوم "الالجــئ" عىل نحو مــا تحّدده اتفاقيــة جنيف لعام 

1951 الخاصــة بوضــع الالجئني يعني الشــخص الــذي يغادر بلد 

إقامتــه جــراء "خوف له ما يربره مــن التعرض لالضطهاد بســبب 

عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتامئــه إىل فئة اجتامعيــة معينة 

أو بســبب آرائه السياســية"i. وال يشــمل هذا التعريف الكوارث 

الطبيعيــة أو األحــوال البيئيــة واملناخيــة املفاجئة.43،42 كام أن 

األفــراد الفاريــن من الفقــر املدقع يعتربون مهاجرين ألســباب 

اقتصاديــة ال الجئني.

i  اتفاقية جنيف الخاصة بوضع الاجئني، 189 مجموعة معاهدات األمم املتحدة 
150، 28 يوليو/متوز 1951 )دخلت حيز النفاذ يف 22 نيسان/ أبريل 1954، املادة 

1 ألف)2(.

| 42 |



حالة األغذية والزراعة 2018 

 10

0

 20

 30

 40

 50

 60

 70

20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

مهجرون داخليون جراء النزاعات�جئون وطالبو لجوء

�
�ي�با

بســبب محدوديــة البيانات، مدى اضطــرار الالجئني أو النازحني 

داخليًــا إىل مغــادرة املناطــق الريفية. ومع ذلــك، وعىل نحو ما 

ســيتناوله الفصــل 3، فــإن العديد من البلدان التي تشــهد نزاعات 

وأزمــات مديــدة هــي يف معظمها ريفية، حيث يتجاوز عدد ســكان 

الريــف فيهــا نصف مجموع الســكان. وأما البلــدان التي تعاين من 

أزمات مديدة، فتمثل نســبة ســكان الريف فيها ما متوســطه 62 يف 

املائــة مــن مجموع الســكان، لكن ميكــن أن تتجاوز 80 يف املائة يف 
الحاالت.40 بعض 

عدد الاجئني الدوليني ارتفع خال العقد األخري

ميثــل الالجئون الدوليون مكّونًا مهــامًّ من املهاجرين الدوليني. ووفًقا 

لألمــم املتحدة، ارتفع عدد الالجئــني الدوليني من جديد بعد انخفاضه 

بني عامي 1990 و2005، فوصل إىل 25.3 مليون شــخص يف عام 2015 

)الجدول 2(، أي بنســبة 10 يف املائة من مجموع املهاجرين الدوليني. 

واســتقبلت املناطق املتقدمة واملناطق النامية عىل الســواء عدًدا أكرب 

من الالجئني يف الســنوات األخرية. بيد أن عدد الالجئني املوجودين يف 

البلــدان املتقدمة أدىن مــن العدد املوجود يف البلدان النامية – 3.6 

مليون شــخص مقابل 21.7 مليون شــخص يف عام 2015 )14.3 يف املائة 

و85.7 يف املائــة تباعــاً( - مع تضاعف عــدد الالجئني يف املناطق النامية 

بــني عامــي 2005 و2015. ويعزى ازدياد عدد الالجئني خالل العقد 

املايض يف املقام األول إىل االرتفاع املســتمر يف عدد الالجئني الوافدين 

من الرشق األدىن وشــامل أفريقيا بدًءا من عام 2012، ومن أفريقيا 

جنــوب الصحراء الكــربى بدءا من عام 2013. وينحدر أكرث من نصف 

الالجئــني يف العــامل من ثالثة بلدان فقط: الجمهورية العربية الســورية 
وأفغانستان وجنوب السودان.44

الشكل 17
اجتاهات التهجري الناجم عن النزاعات على مستوى العامل، 2016-2000 

ماحظــة: تشــمل التقديــرات األفــراد الذيــن هاجــروا قرساً حول العامل نتيجة االضطهاد أو النزاع أو العنف أو انتهاكات حقوق اإلنســان. ويتضمن العدد اإلجاميل للمهجرين البالغ 65.6 ماليني شــخص 
اعتباراً من 2016، 17.2 مليون الجئ تشــملهم والية مفوضية األمم املتحدة لشــؤون الالجئني، و5.3 ماليني الجئ فلســطيني مســجلني لدى وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني 

يف الــرشق األدىن، و2.8 مليــون طالــب لجــوء، و40.3 مليــون مهجر داخيل. وبســبب التغيــريات يف التصنيفات ومنهجيات التقدير يف عدد من البلدان، فإن األرقــام اعتباراً من عام 2007 مل تعد قابلة 
للمقارنــة بالكامل مع أرقام ما قبل 2007. 

املصادر: من إعداد منظمة األغذية والزراعة استناداً إىل الجدول 25 من ملحق الوثيقة املعنونة "االتجاهات العاملية عىل صعيد التهجري القرسي يف عام 2016"  الصادرة عن مفوضية األمم املتحدة لشؤون 
45 والجدول 25 من امللحق 

44 والوثيقة املعنونة "االتجاهات العاملية عىل صعيد التهجري القرسي يف عام 2015"  الصادرة عن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف عام 2016، 
الالجئني يف عام 2017، 

)السنتني 2004 و2005( لالجئني وطالبي اللجوء املشمولني بوالية مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني؛ واملطبوع السنوي لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن 
املعنون "باألرقام" )2000 إىل 2017(46 لالجئني الفلسطينيني؛ واملوقع اإللكرتوين لبيانات الترشيد التابع ملركز رصد الترشد الداخيل للمرشدين داخلياً جراء النزاعات.47
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(5)

(32)

(42)

(22)
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(43)

غ� معروفمنطقة ح�يةمنطقة ريفية

أفريقيا جنوب الصحراء الك�ى

جنوب آسيا وجنوب 
قها

ال�ق ا�د� وش�ل أفريقيا

أوروبا

أمريكا ال�تينية والبحر الكاريبي

آسيا الوسطى 

�العا

النسبة ا�ئوية

وتتمثــل البلــدان العــرشة التي تضم أكرب عدد مــن الالجئني يف تركيا 

وباكســتان ولبنان وجمهورية إيران اإلســالمية وأوغنــدا وإثيوبيا 

واألردن وأملانيــا وجمهوريــة الكونغو الدميقراطيــة وكينيا.44 ومن 

الواضــح أن البلــدان الناميــة هي التي تتحمــل أثقل األعباء من 

حيــث اســتضافة النازحــني. ويف نهاية عــام 2016، كان يف تركيا ولبنان 

واألردن نســبة 28 يف املائــة مــن جميع الالجئــني يف العامل الوافد 

جلّهــم مــن الجمهورية العربية الســورية.44 ويف لبنان أكــرث من مليون 

الجــئ، غالبيتهــم مــن الجمهورية العربية الســورية وعــدد قليل منهم 

مــن العــراق.44 وهذا يعني أن واحدا من كل ســتة أشــخاص يف لبنان 

هو الجئ.

الشكل 18
توزيع السكان الالجئني حبسب نوع املكان، على الصعيد العاملي، 

ويف أقاليم خمتارة، 2016. 

ماحظة: يرد بني الهاللني عدد البلدان يف كل إقليم. ويشكل الرقم العاملي املقدر كالً من أمريكا الشاملية )2( وأوسيانيا )8(. انظر الجدول ألف 6 من امللحق اإلحصايئ لالطالع عىل تفاصيل كل بلد.

املصدر: من إعداد منظمة األغذية والزراعة استناداً إىل بيانات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2017 44، الجدول 19 من امللحق.

اجلدول 2
عدد الالجئني يف كل من األقاليم املضيفة - 1990 و1995 و2000 و2005 و2010 و2015

199019952000200520102015إقليم املقصد

األعداد اإلجاملية )باملاليني(

18.817.915.813.315.425.3العامل

2.03.63.02.42.03.6األقاليم املتقدمة

16.814.212.810.913.321.7األقاليم النامية

ماحظــة: تقــدر أعــداد الاجئــني يف منتصــف العام لكل من نوعي الجنس. انظر الجدول ألف 6 يف امللحق اإلحصــايئ لاطاع عىل تفاصيل كل بلد.
املصدر: من إعداد منظمة األغذية والزراعة بناء عىل بيانات من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية، 2017، الجدول 6 .1
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وال تتوافر بيانات بشأن ما إذا كان الالجئون ينتمون إىل مناطق ريفية 

أم حرضية، لكن املعلومات املتعلقة باملكان الذي تم توطينهم فيه 

متاحة، وإن كان يشوبها بعض النقص. ووفًقا لبيانات املفوضية السامية 

لشؤون الالجئني، ما ال يقل عن ثلث الالجئني يف العامل كانوا موجودين 

يف عام 2016 يف املناطق الريفية )الشكل 18(. غري أن وراء هذه املعدالت 

فروقات كبرية بني منطقة وأخرى. ففي الرشق األدىن وشامل أفريقيا، 

يتواجد 84 يف املائة من الالجئني يف املناطق الحرضية، يف حني أن نسبة 

84 يف املائة من الالجئني املوجودين يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

تعيش يف املناطق الريفية.

عدد النازحني الداخليني يتجاوز إىل حد بعيد عدد الاجئني

رغم االهتامم العاملي بالالجئني واملهاجرين الدوليني، يتجاوز عدد النازحني 

داخليًا عدد الالجئني بفارق كبري )الشكل 17(. فبحلول نهاية عام 2017، 

بلغ عدد النازحني جراء النزاعات املسلحة وأعامل العنف الواسعة النطاق 

40 مليون شخص.49 من بينهم 11.8 مليون نازح جديد يف عام 2017 - أي 

ما يقارب ضعف عددهم يف عام 2016 البالغ 6.9 مليون نازح. ومعظم 

حاالت النزوح الجديدة الناجمة عن النزاعات وأعامل العنف الواسعة 

النطاق ُسجلت يف الرشق األدىن وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى. واحتلت 

الجمهورية العربية السورية املرتبة األوىل من حيث عدد النازحني الجدد 

يف عام 2017 إذ بلغ عددهم 2.9 مليون نازح، تليها جمهورية الكونغو 

الدميقراطية مبا قدره 2.2 مليون نازح. وبالنسبة إىل مجموع النازحني، 

احتلت الجمهورية العربية السورية املرتبة األعىل )أكرث من 6.7 مليون( 
بينام كولومبيا املرتبة الثانية )أكرث من 6.5 مليون(.49

وبالنسبة إىل األشخاص النازحني داخليًا جراء الكوارث، ميثل النزوح لفرتة 

طويلة مشكلة ضخمة، لكن التقديرات املتوفرة عن عددهم ال تشمل 

إال النازحني الجدد. وال يزال العدد اإلجاميل لألشخاص النازحني بفعل 

الكوارث الطبيعية غري معروف نتيجة للصعوبات يف جمع البيانات 

ذات الصلة. بيد أن الفكرة السائدة بأن النزوح بعد حدوث كارثة ال 

يدوم طوياًل هو فرضية مغلوطة ال تؤيدها إال تقارير يتم إعدادها يف 

مناسبات معينة عن حاالت راهنة، مثل ذكرى كارثة معينة.41 وبني 

عامي 2008 و2017، تجاوز عدد النازحني بسبب الكوارث الناجمة عن 

الظواهر الطبيعية املفاجئة عدد النازحني بسبب النزاعات. ومن أصل 

عدد النازحني بسبب هذا النوع من الكوارث يف عام 2017، نزح نحو 18 

مليون شخص نتيجة ألخطار مرتبطة باألحوال الجوية، و000 700 شخص 

نتيجة ألخطار جيوفيزيائية.49 وقد ارتفعت احتامالت النزوح بسبب 

الكوارث بنسبة 60 يف املائة يف الفرتة من عام 1970 إىل عام 2014، ومن 

املنتظر أن تستمر يف االزدياد نتيجة لتغري املناخ املتوقع.50 وعادة ما 

تعاين البلدان املنخفضة الدخل من أشد مخاطر النزوح بسبب الكوارث 

– ويرتكز أشدها يف خمسة بلدان يف جنوب وجنوب رشق آسيا ومنطقة 

املحيط الهادئ، فهي تضم نسبة عالية من السكان الساحليني الضعفاء، 

ولديها يف الوقت نفسه قدرٌة منخفضة نسبيًا عىل االستثامر لوضع التدابري 
الالزمة بغية الحد من مخاطر الكوارث وتقديم املساعدة إىل النازحني.49

وميكن لوجهات النازحني، سواء أكان نزوحهم ناجاًم عن النزاعات أم 

الكوارث الطبيعية، أن تختلف وفًقا لعدد من العوامل. غري أن املعلومات 

املتعلقة بهذه الوجهات نادرة بل غري متوفرة يف حاالت عديدة نتيجة 

الصعوبات التي تتم مواجهتها يف تتبع حركة األشخاص يف ظل ظروف 

صعبة من هذا النوع. وتفيد دراسة أعدتها منظمة األغذية والزراعة بأن 

املناطق الريفية يف الجمهورية العربية السورية استقبلت يف عام 2016 

n 51.حواىل مليوين نازح، أي ما يعادل ثلث عددهم اإلجاميل يف ذلك العام

االستنتاجات
تكشــف اتجاهات الهجــرة وأمناطها املعروضة يف هذا الفصل أن حركة 

الهجــرة تنطوي عىل أوجه متعــددة ومعّقدة أكرث بكثري مام يوحي 

بــه تصويرها يف الدوائر الدوليــة. هذا الفصل يدحض أكرث التصورات 

شــيوًعا عــن الهجرة وتقديم أدلة جديــدة تبنّي كثافتها وحجمها يف 

البلــدان، فضاًل عن الصالت القامئة بــني الهجرة الداخلية والهجرة 

الدوليــة. وعىل نحو ما هو املبنّي، فــإن الهجرة الداخلية والهجرة 

الدولية ظاهرتان واســعتا االنتشــار يف املناطق الريفية، كمناطق منشأ 

ووجهة عىل حد سواء.

ويتمثــل التصور الخاطئ الرئيــيس األول يف أن الهجرة الدولية تنطلق 

مــن البلــدان النامية باتجاه البلــدان املتقدمة. فمنذ عام 2010 والهجرة 

مــن بلــدان نامية إىل بلدان نامية أخــرى تتجاوز الهجرة من البلدان 

الناميــة إىل البلــدان املتقدمة. وعالوة عىل ذلك، تُظهر البيانات مســتوى 

الهجــرة املرتفــع بني املناطــق اإلقليمية يف غالبية أنحاء العامل. ويف هذا 

الســياق، ســيكون ألمناط التقدم االقتصادي واالجتامعي املتباينة يف 

املناطق النامية انعكاســات عىل االتجاهات املســتقبلية للهجرة الدولية. 

ومــن حيــث حجم حركة الهجرة، كــام تم توضيح ذلك يف الفصل 1، متيل 

األدلة امللموســة إىل ان تبنّي أن النمو االقتصادي مرتبط أوال مبســتويات 
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الفصل  2    اجتاهات وأمناط اهلجرة الريفية

الهجــرة املتزايدة، من ثم بتقلص مســتويات الهجرة الخارجية فقط 

يف وقت الحق، ما إن تبلغ البلدان مســتوى الدخل املتوســط األعىل. 

ولذلــك، فإن تأثري التنمية يف األمناط املســتقبلية للهجرة الدولية 

ســيتوقف عىل وقت دخول مختلــف البلدان مرحلة النمو االقتصادي. 

وهذه الوجهات ســتتطور يف الغالب كام حدث يف املايض. وميكن 

أن تغــدو البلدان، مع تطورها، وجهات منشــودة ومراكز إقليمية 

الســتقبال املهاجرين. فال ينبغي، مســتقباًل، تجاهل الدور الذي تضطلع 

بــه البلــدان التي متر مبرحلة انتقاليــة ولديها زخم اقتصادي كوجهة 

للمهاجرين.

ومثــة بعــٌد رئيــيس للتحول االقتصادي، أال وهو بُعــد الهجرة الداخلية 

الــذي غالبًا ما يُســتخف به ال ســيام عندما يتعلــق األمر بالهجرة 

مــن املناطق الريفية وإليها. وباســتخدام االســتقصاءات الدميغرافية 

والصحيــة، أظهــر هذا الفصل أن نســبة 40 يف املائــة تقريبًا من 

الســكان يف إطــار عينة الـــ 31 بلًدا ناميًا تنتقل داخــل البلد، ماّم يؤثر 

يف املناطــق الريفيــة )الهجــرة الريفية – الريفيــة والريفية - الحرضية 

والحرضيــة - الريفيــة(. وميكن لحــركات الهجرة هذه أن تكون 

إيجابيــة يف مراحــل التحــول االقتصادي بقدر ما تكــون فيه حركة اليد 

العاملــة حــرة كفايًة لتلبية الطلب حيثام ينشــأ. واألهمية النســبية 

للهجــرة الريفية-الريفية قياًســا إىل الهجــرة الريفية-الحرضية تزداد 

مــع تطور البلدان عىل مســتوى النمو، وتــزداد أهمية الهجرة من 

املناطــق الريفيــة إىل املناطق الحرضية مع تطور البلدان والتوســع 

العمــراين فيهــا وتنّوع أنشــطتها االقتصادية. وهنــاك جانب آخر يجب 

مراعاتــه، وهــو املهاجرون العائدون. ويف بعض البلدان وبحســب نوع 

الجنــس، تعــود إىل املناطــق الريفية نســبُة 30 يف املائة أو أكرث من 

املهاجريــن منهــا إىل املناطــق الحرضية، فيتقلــص عددهم بقدر ارتفاع 

مســتوى النمو يف البلدان.

وســتكون أمناط الهجرة الريفية التي ســادت يف املايض مهمة لتزويد 

واضعي السياســات باملعلومات التي تســاعدهم يف أعاملهم أثناء 

العقود القادمة. وســتظل الضغوط الســكانية يف املناطق الريفية متثل 

تحديـًـا وحافــزًا محتماًل للهجرة يف مناطــق معينة، مثل أفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى حيث من املنتظر أن مييض ســكان الريف يف االزدياد 

بشــكل حاد، وجنوب آســيا حيث ال يُتوقع أن يتقلص مجموع ســكان 

الريف بشــكل ملحــوظ يف العقود القادمة. ومتثل هذه االتجاهات 

الدميغرافيــة الريفية لهذه املناطق، وال ســيام ألفريقيا جنوب الصحراء 

الكــربى، تحديا ضخاًم يف وجــه النمو االقتصادي وخلق فرص العمل، 

وهــذان رشطــان ال بد منهام لتحقيق أهداف التنمية املســتدامة للقضاء 

عىل الجوع والفقر بحلول عام 2030. ومام ال شــك فيه أن إحراز 

التقــدم يف التنميــة الريفية وخلق فــرص العمل – الالزم لتحقيق أهداف 

التنمية املســتدامة – ســيخلف انعكاســات كبرية عىل األمناط املستقبلية 

للهجــرة من املناطق الريفية.

كــام أظهر هــذا الفصل، فإن الهجــرة الداخليــة والهجرة الدولية 

أمــران ال ينفصــالن. فبالتأكيــد، قــد يقرر أفراٌد الهجرة من مســقط 

رأســهم مبــارشة إىل وجهة خــارج البلد إذا كانت لديهم، عىل ســبيل 

املثــال، شــبكة دعــم يف هــذه الوجهة. غري أن البيانات تشــري، عىل ما 

يبــدو، إىل أن الهجــرة كثــريًا ما تكــون تدريجية. فقبل االســتثامر يف 

الهجــرة إىل خــارج البلــد، قد تكون الخطــوة األوىل هي االنتقال إىل 

مــكان آخــر داخــل البلد، كاالنتقال مــن منطقة ريفيــة إىل منطقة 

حرضيــة، عىل ســبيل املثال. وتظهر نتائج اســتطالع مؤسســة غالوب 

العاملــي أن جميــع األفــراد من فئــات الدخل كافًة الذيــن انتقلوا إىل 

منطقــة أخــرى داخل البلــد أكرث ميالً إىل الهجــرة إىل الخارج ممن 

مل ينتقلــوا إليهــا )الشــكل 9(. ومن بــني املهاجريــن داخليًا يف جميع 

البلــدان، باســتثناء البلــدان املرتفعــة الدخل، يتجاوز عــدد املهاجرين 

الداخليــني إىل املناطــق الحرضيــة الذين يخططــون للهجرة إىل 

الخــارج عــدد املهاجريــن الداخليني إىل املناطــق الريفية الذين 

يخططــون لذلك )الشــكل 10(. وعالقــات الرتابط هذه مهمة بالنســبة 

إىل أعــداد املهاجرين ومســار التنميــة االقتصادية التــي تحققها 

البلــدان، ألنهــا تؤثــر يف كيفية توزيع املــوارد البرشية داخل الحدود 

الوطنيــة وخارجهــا، ويف التحويــالت املالية املتأتية مــن املهاجرين 

املقيمــني يف الخارج.

وقــد تناول هذا الفصل مــدى ارتفاع أعداد املهاجرين قرًسا - الالجئني 

والنازحني داخليًا - بســبب األزمات، والســيام النزاعات والكوارث 

الطبيعيــة املاضيتان يف االزدياد. ويف بعض الحاالت، يكون ســبب الهجرة 

أزمــات تبــدأ بخطى بطيئة، مثل حاالت التدهــور البيئي. ويتوقع البنك 

الــدويل أن تفــيض تبعات تغري املنــاخ املنبثقة ببطء إىل إرغام أكرث بقليل 

من 143 مليون شــخص يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب آســيا 

وأمريكا الالتينية عىل الهجرة داخل بالدهم بحلول عام 2050. 52  وكيفية 

تأثري األزمات يف أمناط الهجرة املســتقبلية أمر يســتحيل اســترشافه. 

ومثــة قلق متناٍم من أن تؤدي النزاعات وشــح املــوارد وتفاقم تغري 

املنــاخ إىل زيادة أعداد املهاجرين مســتقباًل داخل البلدان نفســها 

وإىل الخارج.
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حالة األغذية والزراعة 2018 

ويستحيل فهم اتجاهات وأمناط الهجرة من دون إدراك التحول 

التدريجي الذي تشهده املناطق الريفية واملناطق الحرضية، وقد 

انطلقت عجلة هذا التحول ومن املتوقع أن تستمر. ومعظم املداوالت 

التي تتناول مسألة التنمية االقتصادية تعالج  املناطق الريفية واملناطق 

الحرضية كجانبني منفصلني، وتقرتح بشكل أسايس خططًا وأولويات 

خاصة بكل منهام عىل حدة. وال تتيح وجهة النظر هذه فهاًم شاماًل 

للتفاعل املتزايد التعقد بني املناطق واألشخاص املنتقلني عىل امتداد 

سلسلة املناطق الريفية والحرضية املتتابعة. وال تعكس واقع التوسع 

العمراين املتغري الذي ردم الهوة بني املناطق الريفية واملناطق الحرضية، 

والسيام عرب تزايد دور املدن الصغرية والبلدات الريفية يف بروز اتجاهات 

التوسع العمراين األخرية، والذي يسهل جراء تطوير شبكات النقل 

واالتصاالت. وهذا يعني أن حركات الهجرة ألجل أطول بني املناطق 

الريفية والحرضية تحل محلّها أكرث فأكرث حركة الناس عىل امتداد 

السلسلة اآلنفة الذكر. وبفضل تحسني شبكات النقل، يرتفع عدد الناس 

الذين ينتقلون، يف حني أن الهجرة املوسمية أصبحت أكرث انتشاًرا. 

وتستدعي أمناط الهجرة املتغرية هذه فهاًم أكرث دقة للتنوع يف إطار 

مجموعة املهاجرين من املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية، بغية 

تنفيذ الخطط والسياسات املكانية املتوازنة واملتكاملة الالزمة لتحقيق 
التنمية الريفية املستدامة التي ال تستثني أحدا.53

وتوجز املســائل املعروضة أعاله الســيناريوهات املحتمل أن تتجسد 

أثنــاء العقود املقبلة. وملعالجة مختلف أبعاد هذه الســيناريوهات، 

تبحث الفصول التالية األســباب الكامنــة وراء الهجرة الريفية والتبعات 

n .التــي تخلفها الهجرة عىل منطقتي املنشــأ والوجهة
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مينداناو، الفلبني

مزارعون يحصدون األرز يف منطقة مينداناو ، 

حيث تأثرت الهجرة الداخلية بالرصاع املدين.

©FAO/Jon Spaull



الفصل 3
ماهي دوافع 
الهجرة من 
الريف: المحّددات 
والقيود وخصائص 
المهاجرين 

الرسائل الرئيسية:

تكمن دوافع الهجرة من الريف يف عدم تكافؤ الفرص، وهو  1

ما يعزى جزئياً يف أغلب األحيان إىل التحول الهيكيل لالقتصاديات. 

تنجم الهجرة من الريف أيًضا عن القيود عىل املوارد الطبيعية  2

والعوامل البيئية، وغالبًا ما تكون مقرتنة بالضغوط الدميوغرافية.

مييل املهاجرون إىل أن يكونوا أصغر سًنا وأن يتمتعوا  3

مبستوى أفضل من التعليم مقارنة بغري املهاجرين. ومن الشائع أن 

نرى أمناطًا جنسانية متميزة يف الهجرة من الريف بحسب كل بلد، 

عىل الرغم من أنها متيل إىل االنخفاض مع تطور البلدان.

يواجه سكان الريف عادًة قيوًدا أعىل عىل الهجرة بسبب  4

ضعف البنية التحتية، ونقص املوارد املالية، ونقص املعلومات، 

وتكون الفئات األشد فقراً هي األقل احتامالً أن تهاجر.  

يف ظل الضغوط البيئية البطيئة الظهور، ميكن أن تكون  5

الهجرة من الريف اسرتاتيجية إلدارة املخاطر أو التكيف، عىل 

الرغم من أنها ليست متاحة بشكل عام ألشد الفئات فقراً.

تؤثر األزمات املمتدة عىل دوافع الهجرة بزيادة تدهور  6

األوضاع يف مناطق املنشأ، وتيرس الهجرة من خالل شبكات جديدة 

للمغرتبني والتدخالت اإلنسانية.



الفصل  3   

ماهي دوافع الهجرة من 
الريف: المحّددات والقيود 

وخصائص المهاجرين 
كام هو موّضح يف الفصل 1، لطاملا شّكلت الهجرة داخل املناطق واألقاليم 

والقارات ويف ما بينها عامالً هاًما يف تحول املجتمعات البرشية من 

مجتمعات تهيمن عليها الزراعة نحو اقتصادات صناعية أكرث ومجتمعات 

حرضية. ومن الناحية التاريخية، سمح تطور التكنولوجيات الزراعية 

بإطالق تدريجي للموارد البرشية. وقد اجتذب منو الصناعات والخدمات 

املتواجدة يف معظمها يف املناطق الحرضية عدًدا كبريًا من األشخاص الذين 

اختاروا أن يهاجروا بحثًا عن فرص جديدة. وقد كانت هذه العملية 

املستمرة للهجرة من الريف إىل املدينة من العوامل التي تغذي التنمية 

االقتصادية.

ولكن الهجرة، يف بعض الظروف املعينة، ال تكون خياًرا بل نتيجة لظروف 

جعلت من املستحيل عىل األشخاص أن يحافظوا عىل سبل عيشهم يف 

األماكن التي يعيشون فيها. ويستمر الفقر وانعدام األمن الغذايئ – اللذان 

غالبًا ما ينتجان عن النزاعات املسلحة أو أنواع أخرى من األزمات – 

باإلضافة إىل التعرض للكوارث الطبيعية أو الظروف البيئية املعاكسة يف 

دفع تدفقات الهجرة عىل نطاق واسع.

ويناقش هذا الفصل مختلف محّفزات – أو "دوافع" – الهجرة من 

الريف، من الفوارق االقتصادية األوسع نطاقًا إىل الدميوغرافيات املختلفة 

للمهاجرين األفراد وأرسهم. كام ينظر إىل القيود التي قد متنع األشخاص 

من الهجرة عىل الرغم من تدهور األوضاع يف املوطن األصيل، فضالً عن 

n .تأثري األزمات التي طال أمدها عىل قراراتهم بأن يهاجروا

اإلطار املفاهيمي 
لدوافع اهلجرة

ميكــن تعريــف دوافع الهجرة عىل أنها القوى التي تتســبب يف 

تدفقــات الهجــرة وتدميها1. وبناء عىل منــوذج Lee للدفع والجذب، 

 ،Van Hear وملحقاتــه اإلضافية، وال ســيام تلــك التي صاغها 

وBakewell، وLong،1 يضع هذا القســم إطاًرا شــاماًل لرشح دوافع 

الهجــرة مــن الريف. وقــد تكون بعض هذه الدوافع خارجية بالنســبة 

إىل املهاجريــن املحتملــني، وتنطوي عىل عوامل هيكلية ومؤسســية 

تخلــق الحوافــز للهجرة ومتكن أو تقيد حركات األشــخاص. ويف هذه 

الحالــة، تهيــئ الدوافع الظروف التي يقرر األشــخاص من خاللها 
الرحيــل أو البقاء.1

كــام أن الهجــرة مدفوعــة بوكالة األشــخاص )أي قدرتهم عىل 

اتخــاذ خياراتهــم بحريــة والترصف وفًقــا لها(، وكيــف يعالجون 

املعلومــات والخــربات االجتامعيــة، وقدرتهم عىل تحســني ظروف 

حياتهــم أو مواجهــة تحديــات الحيــاة – حتــى يف ظل الظروف 

3 التي  1،2 وتعكــس هذه القــدرات الفرديــة والجامعية، القرسيــة.

تشــكلها الخصائــص االجتامعيــة واالقتصاديــة مثــل العمــر والجنس 

والــرثوة والتعليــم، مدى قدرة األشــخاص عىل ماّمرســة الوكالة 

واالســتفادة مــن الفرص الناشــئة ســواء يف مناطقهــم األصلية و/أو 

أي مــكان آخر.

ويعتمــد اإلطــار املعروض والذي تتم مناقشــته يف هذا القســم 

عــىل منوذج Lee املشــهور للدفع والجذب. ومــع ذلك، يؤكد عىل 

أن عوامــل الدفــع والجــذب ال تعمل مبعزل عــن بعضها البعض يف 

عمليــة صنــع القرار عنــد املهاجرين املحتملني، ما مل يكن األشــخاص 

يواجهــون ظروف قاســية )اإلطار 3(. وبالتايل، ينشــأ الحافز عىل 
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الهجــرة عن الفــوارق يف الظروف بني مناطق املنشــأ والوجهات 

املحتملــة. فعىل ســبيل املثــال، ميكن لندرة فرص العمــل يف منطقة 

منشــأ معينــة أن تدفع األشــخاص إىل الهجــرة فقط إذا توفرت فرص 

العمــل يف وجهــة محتملــة. وينطبق تفســري ماّمثل عىل الفوارق 

يف جــودة البيئــة واملرافــق التعليمية والخدمات األخرى. وتشــمل 

العوامــل املهمــة املحتملــة التي تدفع الهجرة مــن الريف إىل الحرض 

الفــوارق بــني املناطــق الريفية والحرضية من حيــث: الفقر، واألمن 

الغــذايئ، واإلنتاجيــة، وفرص العمل، وتأثريات األحــداث املتعلقة 

بتغــري املنــاخ، والوصول إىل األســواق )البنيــة التحتية( – مبا يف ذلك 

أســواق رأس املال – وكذلك الخدمــات والتعليم.

ويف حــني أن الفــوارق املذكورة أعاله – املشــار إليها يف ما ييل 

بالعوامــل الكليــة – قد تحــّدد الرغبة يف الهجرة، إال أن قرارات 

الهجــرة تتأثــر أيًضــا مبجموعة من العوامل املؤثرة املتوســطة التي 

ميكــن أن تقيــد أو تســهل الهجرة. ومن القيود النموذجية املســافة بني 

الوجهــة واملنشــأ وتكلفــة الهجرة، التي متيــل إىل أن تكون أعىل كلاّم 

زادت مســافة الســفر. وهناك ميل بســبب ذلك إىل تفضيل الهجرة 

بــني املواقــع القريبة جًدا، ال ســيام بالنســبة إىل األرس الفقرية التي ال 

تســتطيع تحمــل تكاليــف الهجرة الدولية أو ملســافات طويلة. وقد 

تكــون هنــاك أيًضا قيــود مادية أو قانونية للهجــرة، وعادة ما تقيد 

القانونيــة منهــا الحركات الدولية. وميكــن لعوامل مؤثرة أخرى أن 

تســهل الهجرة، مثل وجود وكاالت التوظيف يف املنشــأ أو الشــبكات 

االجتامعيــة يف الوجهــة. وميكن أن يســاعد ذلك يف تخطي اإلجراءات 

والعقبــات البريوقراطيــة، وتوفري املعلومات، واملســاعدة يف العثور 

عــىل املســاكن والوظائف، من بني أمور أخرى. كام قــد تدفع العوامل 

املؤثــرة أيًضــا باألشــخاص الذين لن يهاجروا بناء عــىل العوامل الكلية 

فقط. فعىل ســبيل املثال، قد يقنع فشــل املؤسســات واألسواق، الذي 

يــؤدي إىل عــدم الحصول عىل االئتامن يف املناطــق الريفية، بعض 

األرس بإرســال أحد أفراد العائلة إىل املدينة لتمويل االســتثامرات يف 

املزرعة من خــالل التحويالت املالية.

وتعتــرب مجموعتــا دوافع الهجــرة اللتان متت مناقشــتهام أعاله 

خارجــة إىل حــد كبري عــن الجهات الفاعلــة. ومع ذلك، فإن قرارات 

الهجــرة يتــم اتخاذهــا يف نهاية املطــاف من قبل األفراد واألرس، 

وبالتــايل تعتمــد عــىل العوامل الشــخصية، التي يشــار إليها يف ما ييل 

بالعوامــل الجزئيــة. وال يوجد مهاجــران محتمــالن يتصوران العوامل 

الكليــة أو يتفاعــالن مــع العوامل املؤثــرة بالطريقة نفســها، مبا أن 

لــكل منهــام قدرات فردية وأرسيــة ومجتمعيــة فريدة. ولذلك، 

فــإن العمــر والجنس ومســتوى التعليم والعوامــل األخرى مهمة، 

وعندمــا يتــم اتخــاذ القرار بالهجــرة جامعيًا من قبــل األرسة بأكملها، 

فــإن خصائــص األرسة مهمة أيًضــا، مثل عدد الشــباب ونوع الجنس 

وتوزيــع الســلطة داخــل األرسة. وعالوة عىل ذلك، قــد تؤثر الهجرة 

الســابقة ألحــد أفراد األرسة عىل القــرارات املســتقبلية بالهجرة 

ألفــراد العائلة اآلخرين.

وميكــن أن يكــون للعوامــل الكلية تأثــريات مختلفة عــىل مختلف 

املجموعــات االجتامعيــة وفًقــا للجنس والعمــر والرثوة واللغة 

واالعتبــارات الشــخصية. فعىل ســبيل املثال، قد يؤدي إنشــاء جامعة 

جديــدة يف بلــدة صغــرية إىل زيادة الهجرة مــن الريف إىل تلك 

املدينــة، وبصورة أساســية من جانب الشــباب1 الذيــن هم أكرث مياًل 

للهجــرة من كبار الســن بشــكل عام. كام مييل األشــخاص الذين 

يتمتعــون مبســتويات عاليــة مــن التعليــم إىل الهجرة أكرث، وعادة 

نحــو املناطــق التي تشــهد منًوا يف فرص العمل الرســمية التــي تتطلب 

ماهرة. عاملة 

يوضــح الشــكل 19 إطــار العمــل وكيفيــة تفاعل العوامــل الكلية 

والعوامــل املؤثــرة املتوســطة والعوامــل الجزئية مــع بعضها، 

مــاّم يــؤدي إىل اتخــاذ القــرار بالهجرة أو البقاء. وعــىل الجانب 

األيــرس مــن الرســم البيــاين، تخلق مجموعــة من العوامــل الكلية 

– ظروفًــا تفضيليــة يف أماكــن املنشــأ والوجهــة املحتملــة – حوافز 

للهجــرة طوًعــا. وتعمــل العوامــل املؤثرة املتوســطة عىل زيادة 
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الفصل  3    ماهي دوافع اهلجرة من الريف: احملّددات والقيود وخصائص املهاجرين 

 �العوامل ع
ا�ستوى ا�ك�

مسّببات الهجرة: إطار مفاهيمي

العوامل ا�ؤثرة 
الوسيطة 

 �العوامل ع
ا�ستوى ا�صغر

ا�هاجرون ا�حتملون 
الذين يقررون البقاء

ا�هاجرون

ا�هاجرون ا�حتملون 
الذين يقررون البقاء

ا�هاجرون

تؤدي العوامل ع� ا�ستوى ا�ك� إ� محفزات للهجرة قد تقّيدها أو تيّ�ها عوامل 
مؤثرة، إ� أّن قرارات الهجرة يتخذها � النهاية ا�فراد أو ا��. 

الصدمات جراء ا�زمات ا�متدة تؤثر 
� دائرة نفوذ كل من ا�سببات: 

 :�تفاضل 
الفرص ا
قتصادية والرفاه، 

والظروف ا
جت�عية والسياسية

العوامل الد�غرافية
البيئة

فوارق ا�خاطر ب� ا�نشطة ا
قتصادية

تكاليف ا�سافات/ا
نتقال
التكنولوجيا

الشبكات والشتات 
�ا�ؤسسات والقوان

الخلل � ا�سواق ا�حلية
التمييز القائم ع� نوع الجنس والعرق 

والدين وغ¥ ذلك 

الخصائص والتفضي¨ت الشخصية: السن 
ونوع الجنس ومستوى التعليم والوضع 

ا
جت�عي وتفضي¨ت ا�خاطر. 

خصائص ا�²ة: ال±وة والديانة 
والعرق واللغة

̈اتيجية قابلة  جزء فقط من إج»ª السكان يفكر � الهجرة باعتبارها اس
̄ستمرار، ولكن جزءاً أصغر يهاجر فع¯ً. ل

النزاعات

التدهور البيئي

ا
خطار الطبيعية 

ا
زمات الغذائية 

� سياق ا�زمات ا�متدة، تتنامى مجموعة ا�هاجرين ا�حتمل± وكذلك 
ا�مر بالنسبة إ� تدفق ا�هاجرين. 

•

•
•
•
•

• •

•
•
•

•
•

•

•

•

•

أو تقليــل هــذه الحوافــز و/أو القــدرة عىل الهجــرة، أي أنها إما 

تســهل تنقــل األشــخاص أو تقيــده، وبالتــايل فإنها تحــدد التكاليف 

املاليــة للهجــرة، فضــال عــن التكاليــف االجتامعيــة والثقافية 

والفيزيولوجيــة. ويف النهايــة، تســتند قــرارات الهجــرة عــىل تفاعل 

األشــخاص مــع العوامل الخارجيــة، وكذلك عــىل خصائصهم 

الفرديــة وخصائــص أرسهــم، مبا يف ذلــك العمر، والجنس، ومســتوى 

التعليــم، والــرثوة، وحالــة العاملــة، وتركيبة األرسة، وتوزيع 

الســلطة داخــل األرسة، والتفضيالت الشــخصية.

وبالتايل، فإن الهجرة الطوعية تدفعها التفاعالت بني حوافز الهجرة 

والتكاليف وخصائص املهاجرين املحتملة. ويف حني أن الجمع بني العوامل 

الكلية والعوامل املؤثرة املتوسطة يحّدد مجموعة املهاجرين املحتملني، 

أي أولئك الذين يعتربون الهجرة خياًرا واحًدا من بني خيارات أخرى، 

فإن الخصائص الفردية واألرسية )العوامل الجزئية( تحدد أولئك الذين 

يتغلبون يف النهاية عىل القيود املفروضة عىل الهجرة و/أو يستفيدون من 

عوامل ميرسة. ولهذا السبب، فإن عدد املهاجرين الفعليني أقل بكثري من 

املهاجرين املحتملني، كام هو موضح يف اإلطار 10.

الشكل 19
العالقات بني مسّببات اهلجرة وجمموعات املهاجرين الفعليني واحملتملني

املصــدر: منظمة األغذية والزراعة .

»
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الدخل ا�توسط 

البلدان ذات ال�يحة الدنيا من 
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البلدان ذات الدخل ا�نخفض

ماحظــة: انظــر الجدول ألف 4 يف امللحق لالطالع عىل البيانات عىل املســتوى القطري.
املصدر: من إعداد منظمة األغذية والزراعة بناًء عىل اســتطالع مؤسســة غالوب العاملي®، 4.2017

اإلطار 10
اهلجرة الدولية: عدد قليل من املهاجرين الدوليني يتصورون 

اهلجرة يف خالل عام واحد

استطالع مؤسسة غالوب® العاملي هو استطالع سنوي متثييل وطني لألفراد، 

يغطي سكان املناطق الحرضية والريفية من أكرث من 150 دولة نامية 

ومتقدمة.4 وتتضمن بيانات استطالع غالوب عدة أسئلة تتعلق بالهجرة 

الدولية، يتصل اثنان منها باإلطار املفاهيمي املقدم يف الشكل 19. ويعرب األول 

عن الرغبة يف الهجرة ويطرح السؤال التايل: "من ناحية مثالية، إذا كانت 

لديك الفرصة، هل تفضل االنتقال إىل بلد آخر بشكل دائم، أو تفضل مواصلة 

العيش يف هذا البلد؟" والسؤال الثاين، يُطرح فقط عىل الذين أجابوا بـ"نعم" 

عىل السؤال السابق، وهو "هل تخطط لالنتقال بشكل دائم إىل بلد آخر خالل 

األشهر الـ 12 املقبلة، أم ال؟"

وبشكل عام، وبالرجوع إىل اإلطار املفاهيمي، يقيس السؤال األول وضع 

املهاجرين املحتملني )ميثل بالفقاعات الزرقاء يف الشكل 19(، يف حني أن السؤال 

الثاين ميكن اعتباره ممثاًل لعدد املهاجرين الفعليني. وقد ال ينتهي األمر ببعض 

الذين يخطّطون للهجرة يف األشهر الـ 12 املقبلة إىل الهجرة، أو عىل األقل ليس 

يف خالل ذلك اإلطار الزمني املحدد. غري أن التخطيط للهجرة يف إطار زمني 

محدد وقصري نسبيًا يشري إىل أن قراًرا بالهجرة قد اتخذ بالفعل.

ويبنّي الشكل نسب مجموع السكان الذين أجابوا بـ"نعم" عىل السؤال 

األول )ممثلة يف جميع األعمدة(، حسب مجموعة دخل البلد. ومن ثم ينقسم 

ذلك بالنسبة إىل إجابات السؤال الثاين: يظهر أولئك الذين أجابوا "نعم" باللون 

الربتقايل، وأولئك الذين أجابوا "ال" باللون األزرق.

وتؤكد البيانات الواردة يف الشكل اإلطار املفاهيمي املعروض يف الشكل 19. 

وعىل الرغم من أن جميع الناس، الذين يعيشون يف أي مكان، يتعرضون 

لنفس العوامل الكلية والعوامل املؤثرة، فإنهم ينظرون لهذه االختالفات 

بشكل مختلف )بسبب االختالفات يف الخصائص االجتامعية واالقتصادية 

والدميوغرافية عىل مستوى الفرد واملستوى األرسي(، وبالتايل فإن جزًءا منهم 

فقط سيأخذ بعني االعتبار الهجرة كخيار قابل للتطبيق لتحسني سبل عيشهم 

وظروفهم املعيشية. ويبنّي الشكل أيًضا أن البلدان ذات الدخل املنخفض لديها 

أعىل نسب من املهاجرين املحتملني )27 و35 يف املائة من سكان املناطق 

الريفية والحرضية عىل التوايل(، ماّم يعكس تباينات أكرب بني الظروف املحلية 

والوجهات املحتملة مقارنة بغريها من مجموعات الدخل. وهناك مالحظة 

أخرى مثرية لالهتامم، وهي أن نسب املهاجرين املحتملني أعىل يف املناطق 

الحرضية منها يف املناطق الريفية عرب مجموعات الدخل، ماّم قد يعكس قدرة 

أكرب لدى سكان املناطق الحرضية عىل الوصول إىل املعلومات التي تؤثر يف 

تصوراتهم عن الفرص البديلة يف الخارج.

وتصبح هذه الصورة مختلفة بشــكل كبري عند النظر إىل نســبة أولئك 

الذين يخططون بنشــاط بالهجرة: وتكون هذه النســب أصغر بكثري، ماّم 

يعكــس االعتبارات املعقدة والتكاليــف املرتتبة عىل االنتقال من الهجرة 

كخيــار )مــن بني خيارات أخرى( إىل القــرار بالهجرة. وتربز االختالفات الكبرية 

بني نســب الراغبني يف الهجرة والذين يخططون بنشــاط بالهجرة أن نســبة 

ضئيلــة مــن املهاجرين املحتملني فقط تتمكــن من التغلّب عىل القيود أمام 

الهجرة واالســتفادة من الظروف امليرّسة. ويف هذا الصدد، يجب أن تكون 

الخصائــص الفردية واألرسيــة، مبا يف ذلك التعليم والرثوة والوصول إىل 

املعلومــات، عاماًل يف التأثري عىل قرارات الهجرة.

نسب املهاجرين املحتملني من مجموع السكان مقسمني بني من يخططون بنشاط للهجرة الدولية 
وأولئك الذين ال يخططون للهجرة ، بحسب فئة دخل البلد - متوسط عام 2013 

| 53 |



الفصل  3    ماهي دوافع اهلجرة من الريف: احملّددات والقيود وخصائص املهاجرين 

ويربــط الجزء الســفيل األيرس من الشــكل 19 كل فئــة من الفئات 

الثــالث للدوافــع بنســبة مقرتنة من الســكان املعنيني. وتدرك نســبة 

مــن الســكان )باللون األزرق الداكــن( وجود حافز للهجرة بســبب 

العوامــل الكليــة. وهناك نســبة أخرى من الســكان )باللون األزرق 

الفاتــح( قــادرة عىل الهجــرة ألن العوامل املؤثرة املتوســطة تُيرس 

لهــذا أو عــىل األقل ال تقيّدهــا. وقد تتداخل هذه النســبة من 

الســكان بشــكل جــزيئ فقط مــع أولئك الذين يرون حافــزًا للهجرة 

بســبب التبايــن بني األوضــاع يف مناطق املنشــأ والوجهة، كام أن 

بعــض األشــخاص يُحثون عىل الهجرة ببســاطة مــن خالل العوامل 

املؤثــرة، مثل فشــل أســواق االئتامن يف املناطــق الريفية. وأخريًا، 

هنــاك مجموعــة فرعية من األشــخاص القادرين عــىل الهجرة الذين 

يقــررون ذلــك فعالً بناء عــىل خصائصهــم الفردية أو األرسية. ومتثل 

هذه النســبة من الســكان )باللــون األخرض( املهاجريــن الفعليني. 

ومــع ذلــك، ينبغــي التأكيد عىل أن الخصائــص الفردية أو األرسية ال 

تؤثــر يف الوقت نفســه عىل قــرارات الهجرة فحســب، بل أيًضا عىل 

الطريقــة التــي يــرى بها األشــخاص الفرص والقيود عــىل الهجرة )كام 

هــو موضح يف اإلطار 10(.

ويوضــح الجــزء األمين من الشــكل 19 تأثري األزمــات املمتدة 

ضمــن هــذا اإلطــار املفاهيمي. ويف حني أن اإلطار األســايس ال 

يــزال صالًحــا، فإن أزمة طال أمدها، ســواء بســبب الكوارث 

الطبيعيــة أو النـــزاعات املســلحة، متثــل صدمــة خارجيــة تؤثر عىل 

الدوافــع عــىل جميع املســتويات الثالثــة – الكلية واملتوســطة 

والجزئيــة. وهــذا هــو الحال بالنســبة إىل الدول الهشــة واملتأثرة 

بالنـــزاعات يف الخصائــص القطريــة يف الشــكلني 3 و4. وباإلضافــة 

إىل تعرضهــم للتهديــد الجســدي املبــارش، ما يزال األشــخاص يف 

مثــل هــذه املواقــف يعتــربون العوامل الكليــة )أي الفوارق بني 

مناطــق املنشــأ والوجهــة املحتملــة( حافــًزا للهجــرة، ولكن هذه 

الفــوارق تتســع بشــكل كبــري مبا أن األزمات تحــّد من الفرص 

وتزيــد مــن ســوء الخدمات يف مناطق املنشــأ. ويف الوقت نفســه، 

تعــدل األزمــة العوامــل املؤثرة املتوســطة وتخلــق عوامل جديدة. 

فعــىل ســبيل املثــال، قد يتم إنشــاء شــبكات جديــدة للمهاجرين، 

وقــد يصبــح عبور الحدود أســهل بســبب، يف جملــة أمور، جهود 

الــوكاالت اإلنســانية وإنشــاء مؤسســات للتعامــل مع األزمة. وأخريًا، 

تتغــري اعتبــارات نفــس األفــراد واألرس وإمكانية قبــول الهجرة 

كاســرتاتيجية لكســب لقمــة العيــش عندمــا يواجهون أزمات 

طويلــة األمــد. ونتيجــًة لتأثــريات األزمة يف الدوافع عىل املســتويات 

الثالثــة جميعهــا، يــزداد عــدد املهاجريــن املحتملــني وكذلك تدفق 

املهاجريــن إىل الخــارج يف نهايــة املطاف.

ومــع ذلــك، ينبغي التأكيد عــىل أن املســتويات املختلفة لدوافع 

الهجــرة املوّضحــة يف الشــكل 19 ال تعمــل مبعزل عــن بعضها البعض؛ 

بــل إنهــا تعمــل مجتمعة، وتشــكل "مجّمعات دوافــع" تحّدد معامل 

الشــكل والهيــكل املحّدديــن لتحركات األشــخاص املالحظة يف 

ســياقات محــددة. ويف هــذه الحاالت، تعمــل الدوافع كأكرث من 
مجمــوع الدوافع الفردية.1

وتناقــش األقســام الثالثة التالية األســس النظرية واألدلــة العملية 

لــكل مجموعــة من الدوافــع: العوامل الكليــة، والعوامل املؤثرة 

املتوســطة، والعوامــل الجزئيــة، أي الخصائــص الفردية واألرسية. 

وتركــز املناقشــة عىل املناطــق الريفية، وتســلط الضوء عىل كيف 

ميكــن لهــذه الدوافــع أن تعمل بشــكل مختلف للزراعة أو ســكان 

الريــف. ويركــز القســم الرابع عىل آثار األزمــات املمتدة ودوافع 

الهجــرة األخــرى وتدفقات الهجــرة الناتجة عنها، وال ســيام من 

n .املناطــق الريفية

العوامل الكلية ختلق 
حوافز للهجرة من الريف

تخلــق العوامــل الكليــة املوصوفة يف الشــكل 19 الحوافز األساســية 

للهجــرة. وهــي تشــمل االختالفات يف عدة فئــات من العوامل. 

ويف مــا يتعلــق بالهجــرة من الريــف، تتمثل العوامل الرئيســية 

يف االختالفــات يف فــرص العمل بني الزراعــة والقطاعات األخرى، 

وموســمية األنشــطة الزراعية. وتشــمل الفئات األخرى توافر 

الخدمــات االجتامعيــة، مثل )عىل ســبيل الذكــر ال الحرص( املرافق 

التعليميــة والصحيــة التــي متيــل إىل أن تكون أقــل جودة يف املناطق 

الريفيــة منهــا يف املناطــق الحرضيــة. كام تعد الفــوارق يف الكثافة 

والرتكيبــة الدميوغرافيــة واملــوارد الطبيعيــة عوامل أيًضــا، ألنها تؤثر 

بشــكل كبري عىل ســبل العيش يف الريف.

»
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الهجــرة الريفية مدفوعــة بالدرجة األوىل بالفوارق يف 
العمل األجور وفرص 

تعــزى الهجرة الداخلية مــن الريف يف الغالب إىل فوارق اقتصادية 

ضمــن عملية التحول الهيكيل األوســع نطاقًا. وتؤدي الفوارق يف 

اإلنتاجيــة والفوارق يف الدخل وفــرص العمل بني الزراعة والقطاعات 

األخــرى يف االقتصاد )مثــل التصنيع والخدمات( إىل الهجرة من الريف، 

مــاّم يؤدي إىل زيادة التحــرض وانخفاض حصص الزراعة يف الناتج 
اإلجاميل املحيل والعاملة.5

ومن الناحية التاريخية، أدت مسارات التنمية التي تتميز مبعدالت منو 

رسيعة يف القطاعات غري الزراعية إىل تدفقات هجرة قوية من الريف 

إىل املناطق الحرضية. وعىل سبيل املثال، كانت الفجوات الكبرية يف 

الدخل بني املناطق الريفية والحرضية يف الصني الحافز الرئييس لهجرة 

عامل الريف إىل املدن.6، 7 واستناًدا إىل املقابالت املعّمقة التي أجريت يف 

عام 2007 مع العامل املهاجرين يف قوانتشو، الصني، تبنّي أن الفوارق يف 

األجور املرتفعة بني األنشطة غري الزراعية واألنشطة الزراعية كانت عاماًل 
محفزًا رئيسيًا للذين تركوا الزراعة وهاجروا إىل املدن.8

ويشــكل التوزيــع غــري املتكافئ لفرص العمل بــني املناطق الريفية 

واملراكــز الحرضيــة أيًضا دافًعا قويًا للهجرة مــن الريف. وتظهر 

البيانــات مــن املســح الدينامييك للدخل القومــي يف جنوب أفريقيا 

زيــادة كبرية يف العاملة بســبب الهجرة إىل املراكــز الحرضية، مقارنة 

بالوضــع بني األشــخاص الذين يظلون يف املناطــق الريفية )انظر 

الجدول 3(. ومن بني األشــخاص الذين كانوا غري نشــطني اقتصاديًا أو 

عاطلــني عــن العمل يف عام 2008 وظلوا يف املناطــق الريفية )غري 

املهاجريــن الريفيــني(، مل يتم توظيف ســوى 27 و41 يف املائة عىل 

التوايل يف عام 2014. وهذه النســب أعىل بكثري بالنســبة إىل أولئك 

الذيــن هاجــروا إىل املراكز الحرضيــة، وتبلغ 59 و76 يف املائة عىل 

التــوايل يف عــام 2014. وباملثل، أصبح مــا مجموعه 40 يف املائة من 

األشــخاص غــري املهاجرين الريفيني الذين كانــوا يعملون يف عام 2008 

غــري نشــطني اقتصاديًا أو عاطلني عــن العمل يف عام 2014، مقارنة 

بنســبة 21 يف املائة فقــط بني الذين هاجروا.

وهناك اختالفات كبرية يف عوائد العمل بني القطاعات يف البلدان النامية، 

بحيث أن نقل العاملة واملوارد من األنشطة منخفضة اإلنتاجية إىل 

أنشطة أخرى ذات عوائد مرتفعة ميكنه أن يكون محركًا مهاًم للنمو مبا أن 

اإلنتاجية اإلجاملية تزيد والدخل يتوسع.9 وإن العوائد عىل الزراعة أقل 

باستمرار، عرب البلدان، مقارنة بالقطاعات األخرى. ومع النمو االقتصادي 

الرسيع، متيل الفجوة يف العائدات بني املناطق الريفية والحرضية إىل 

أن تكون أقوى حافز للهجرة الداخلية. فعىل سبيل املثال، أدى منو 

اإلنتاجية الزراعية، يف آسيا، خالل الثورة الخرضاء إىل تحرير العاملة، وتبع 

ذلك تنمية يف املناطق الحرضية الصناعية، ماّم أدى إىل تحركات كبرية 
لألشخاص من املناطق الريفية إىل املدن يف أواخر السبعينات.10

اجلدول 3
النسب املئوية للتغيري يف وضع العمالة للمهاجرين من الريف إىل املدينة والريفيني غري املهاجرين، 

مقارنًة بالوضع السابق - جنوب أفريقيا 2014-2008
2014

املهاجرون من الريف إىل املدينةالريفيون غري املهاجرين

غري الناشطني 
اقتصادياً

العاطلون عن 
غري الناشطني شاغلو الوظائفالعمل

اقتصادياً
العاطلون عن 

شاغلو الوظائفالعمل

2008

492427231859غري الناشطني اقتصادياً

352541141076العاطلون عن العمل

3196014779شاغلو الوظائف

ماحظــة: تعنــي عبــارة الريفيــني غــري املهاجريــن أفراد األرس الريفية يف عام 2008 الذيــن إما مل يغرّيوا مكان إقامتهم وإما انتقلوا إىل مكان إقامة جديــد ضمن املنطقة الريفية. 

املصدر: الجولة األوىل لدراســة ديناميكيات الدخل الوطني )2008(11 والرابعة )2014(12 بحســب ورودها يف Daniels وآخرون،2013. 13
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غــري أن التحــرض يف العديد من البلدان يف مناطق جنوب آســيا، 

وأفريقيــا جنــوب الصحراء الكربى، والرشق األدىن، وشــامل أفريقيا، 

مل يرتبــط بالنمــو املســتدام يف الصناعات كثيفــة العاملة والخدمات 

املرتبطــة بهــا.14 ونتيجــة لذلك، مل يكن النمــو يف القطاعات غري 

الزراعيــة كافيًا ملواكبة النمو الســكاين أو االحتياجــات املجتمعية، 

وبالتــايل كانــت الهجــرة من الريف بطيئة عــىل الرغم من انخفاض 

عائــدات العمل يف الزراعــة واملناطق الريفية مقارنــة بالقطاعات 

األخــرى. وهــذا هو الحال بالنســبة إىل العديد مــن البلدان النامية يف 

جميــع أنحــاء العامل، مثــل مرص والهند والعديد مــن البلدان يف أفريقيا 

جنــوب الصحراء الكربى.17-15 

ولكن من املرجح أن تســتمر الهجرة من الريف يف التســارع بســبب 

االفتقــار إىل الفرص يف املناطق الريفيــة. ففي أفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى عىل ســبيل املثال، ترتاوح نســبة شباب الريف يف العاملة 

الضعيفة )أي الذين يعملون لحســابهم أو يســاهمون يف األعامل 

العائليــة( بــني 68.1 يف املائــة يف زامبيا و93.7 يف املائة يف بنن.18 وهذا 

واحد من األســباب التي تجعل الشــباب يف االقتصادات الريفية أكرث 

عرضــة للهجرة إىل املناطق الحرضية اســتجابة لنقص فرص العمل أو 

فرص األعامل الحرة يف القطاع الزراعي.14 كام أن مســارات التنمية يف 

هــذه البلدان تؤدي إىل زيادة مســتويات الهجــرة للبقاء عىل قيد الحياة 

من املناطق الريفية )الشــكل 1(؛ ويف هذه الحاالت، ينتقل ســكان الريف 

الذي يرتكون الزراعة يف الغالب إىل وظائف الخدمات غري الرســمية 

منخفضــة اإلنتاجية، ويخاطــرون باالنضامم إىل األعداد املتزايدة بالفعل 

مــن الفقراء يف املناطق الحرضية.

وتعتــرب فوارق الدخــل بني البلدان أيًضا الدافــع الرئييس للهجرة 

الدولية. وتشــري األدلة إىل أن احتامل الهجرة من املكســيك إىل 

الواليــات املتحــدة ارتفع يف الفرتة من 2002 إىل 2006 بنســبة 2.5 يف 

املائة بســبب الزيادة يف متوســط الفرق يف األجور بنســبة 100 نقطة 

مئويــة.19 ويف حالة اإلكوادور، خلصت دراســة حــول العوامل املحركة 

للهجــرة الدوليــة إىل أن الفوارق يف األجور تؤثر بشــكل كبري عىل 

قــرارات الهجــرة الفردية. وعىل ســبيل املثال، بني عامي 1999 و2005 

ارتبطــت زيادة بنســبة 10 يف املائة يف األربــاح املتوقعة يف الواليات 

املتحــدة األمريكيــة بزيادة قدرها 17 يف املائــة يف احتامل الهجرة من 
اإلكوادور إىل الواليــات املتحدة األمريكية.20

الفــوارق يف الخدمــات العامة واالجتامعية تدفع أيًضا 
بالهجرة من الريف

غالبًــا ما يكون نقص الخدمــات االجتامعية يف املناطق الريفية يف 

البلــدان الناميــة حافزًا للهجرة. وكثــريًا ما تكون مرافق خدمات النقل 

والتصنيع والتخزين ســيئة، وتكــون املجتمعات الريفية واألرس الزراعية 

منفصلة أيضا، عىل األقل جزئيًا، عن أســواق املدخالت واملخرجات. 

ومييــل توافر البنية التحتيــة االجتامعية الجيدة، مثل الطرق واملدارس 

واملستشــفيات، إىل أن يكون منخفًضا. ففي تايلند، عىل ســبيل املثال، 

يتــم تحديد ســوء الوصول إىل البنيــة التحتية االجتامعية واملادية عىل 

مســتوى املناطق أو املقاطعات كدافع قوي للهجرة إىل الخارج.21 ويف 

املناطق القروية يف مرص وغانا، تشــكل الندرة املســتمرة ملؤسسات 

 Herrera التعليم الجيدة أحد الدوافع املذكورة.22 ويف الســنغال، تبنّي

وSahn أن الحصــول عــىل التعليم االبتــدايئ يف املناطق الريفية يقلّل من 

احتــامل الهجرة إىل املراكز الحرضية. كــام تبنّي أن املهاجرين الداخليني 

ينحدرون بشــكل أســايس من املناطق األقل قدرة عىل الوصول إىل 
مدارس ومستشفيات قريبة.23

كام تتسبب الفوارق يف فرص التعليم يف الهجرة الدولية. فالتقديرات 

تشري إىل أن حوايل 2.8 مليون طالب انتقلوا يف عام 2007 إىل دولة 

أخرى لغرض الدراسة، وقد ارتفع هذا العدد بنسبة 5.5 يف املائة سنويًا 

24 وبالنسبة إىل بعض الثقافات، مثالً يف كابو فردي25 
منذ عام 1999. 

واملكسيك26، يُنظر إىل الهجرة إىل املناطق الحرضية أو إىل الخارج كجزء 

من التنمية االجتامعية والثقافية. ويف والية واهاكا املكسيكية، يصف 

Cohen الهجرة كطريقة حياة لكثري من األفراد والعائالت، وأنها مدفوعة 
بعوامل ثقافية واجتامعية واقتصادية.19، 26

تؤثر الفوارق البيئية عىل تدفقات الهجرة، ال سيام من خال 
تأثرياتها عىل اإلنتاجية الزراعية

إن الهجــرة مــن موقع ريفــي إىل آخر أفضل منًوا أو أكرث إنتاجية أمر 

شــائع أيًضــا يف العديد من البلــدان النامية، فهي غالبًا ما تكون أقل 

تكلفــة مــن الهجرة الدوليــة أو الهجرة من الريف إىل املناطق الحرضية، 

وتتطلب قدًرا أقل من االســتثامر يف التعليم واملهارات.27 ويف غانا، 

تشــكل الهجرة من شــامل البالد إىل منطقة برونغ أهافو اسرتاتيجية 

راســخة لزيادة الوصول إىل األرايض الخصبة وتعزيز األمن الغذايئ. 

ويف مســح شــمل 203 من املهاجرين من منطقة داغارا يف الشامل، 
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ذكر معظم املســتجيبني أنهم غادروا منازلهم بســبب انخفاض غالت 

املحاصيل ومشــاكل األمن الغذايئ وندرة األرايض الخصبة. ومن بني 

املجيبني الــ203، شــّدد 48 عىل أن الجوع وندرة الغذاء هام الســببان 
الرئيسيان وراء الهجرة.28

وخلصــت دراســة حديثة إىل وجود رابــط إيجايب كبري بني درجة 

الحــرارة والهجــرة من الريف. وتظهــر أن ارتفاع درجة الحرارة 

مبقــدار درجــة مئوية واحدة يرتبط بزيادة بنســبة 5 يف املائة يف 

عــدد املهاجريــن الدوليــني، ولكن فقط من البلدان التــي تعتمد عىل 

الزراعــة.29 ويشــري ذلك إىل أن الفوارق البيئية قــد تدفع الهجرة من 

خالل تأثرياتها عىل اإلنتاجية الزراعية. ويف هذا الســياق، تشــري دراســة 

أجريــت يف جنــوب أفريقيــا إىل أن تقلب املنــاخ مييل إىل الحد من 

حصــة األشــخاص العاملني يف الزراعة، مــاّم يؤدي بدوره إىل تعزيز 

الهجــرة بــني املقاطعات.30 وباملثل، تُظهر دراســة عن الهجرة يف 

الهنــد أن انخفــاض غلــة األرز )القمح( بنســبة 1 يف املائة يؤدي إىل 

زيــادة بنســبة 2 يف املائــة )1 يف املائة( يف معدل الهجــرة الداخلية بني 
البلد.31 الواليات يف 

كــام خلصــت مراجعة مرجعية جغرافية لدراســات إىل أن ضغوطات 

امليــاه، مثــل الجفاف وموجات الجفــاف وتقلبات هطول األمطار 

والظواهــر الجويــة القصوى تؤثر عىل الهجــرة من خالل آثارها عىل 

اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية بشــكل أســايس.32 وينطبق اليشء نفســه 

عــىل درجــات الحرارة املرتفعة واملســتدامة، عىل الرغم من أن هذه 

األخــرية ترتبــط بقوة بالهجرة.32 وأظهرت دراســة حديثة أخرى أن 

الجفــاف ونــدرة املياه يؤثران عىل أكرب عدد من األشــخاص مقارنة 

بعوامــل اإلجهــاد البيئية األخرى. ووجدت أن ثلثي ســكان العامل 

)حــوايل 4 مليار شــخص( يتأثرون بالندرة الشــديدة للمياه عىل األقل 
ملدة شــهر واحد يف السنة.33

ويؤدي الطابع املوسمي لإليرادات الزراعية أيًضا إىل خلق حوافز 

ملختلف أمناط الهجرة الداخلية. وإن الهجرة الدائرية واملؤقتة واملوسمية 

ظاهرة شائعة يف مختلف أنحاء العامل. وقد تكون تدفقات الهجرة هذه 

إّما من الريف إىل الريف، وهي الهجرة التي ميارسها كل من البدو 

والعامل الزراعيني املؤقتني، أو من الريف إىل املناطق الحرضية، والتي 

غالبًا ما يقوم بها مهاجرون يعملون يف قطاع البناء )كام هو الحال 

بالنسبة إىل معظم املهاجرين عىل املدى القصري يف الهند(.16 وميارس 

الصيادون املهاجرون أيًضا الهجرة الدائرية واملوسمية، وهم يتأقلمون 

مع الحركة الطبيعية لألنواع املستهدفة ومع ترتيبات اإلدارة يف بلدان 
املنشأ والوجهة.34

وخلــص تقريــر حديث للبنك الدويل، يركــز عىل أفريقيا جنوب الصحراء 

الكــربى وجنوب آســيا وأمريــكا الالتينية )ماّم ميثل 55 يف املائة من 

ســكان العامل النامي(، إىل أن تغري املناخ ســيؤدي إىل تفاقم الفوارق 

البيئيــة يف العديــد من البلــدان النامية يف هذه املناطق الثالث. ومن 

املتوقع أن تدفع هذه الفوارق بعرشات املاليني من األشــخاص إىل 

الهجــرة مــن مناطقهم بحلــول عام 2050. ويتوقع التقرير أنه من دون 

إجراءات ملموســة يف مجايل املناخ والتنمية، ســيهاجر أكرث من 143 

مليون شــخص داخل بلدانهم – أو حوايل 2.8 يف املائة من ســكان هذه 

املناطــق الثــالث – من مناطق أقل حيويــة ينخفض فيها توافر املياه 

وإنتاجيــة املحاصيل ومن املناطق املترضرة من ارتفاع مســتويات البحر 
املفاجئة.35 والعواصف 

تفاعــل الفــوارق الدميوغرافية مع الدوافــع األخرى للتأثري 
عــىل تدفقات الهجرة

ميكــن للخصائص الدميوغرافية ملنطقة معينة، مثل الكثافة الســكانية 

العاليــة أو النمــو الســكاين الرسيع، أن تؤثر عىل الهجرة يف املقام األول 

من خالل تفاعلها مع الدوافع األخرى. وتؤدي النســب األكرب للشــباب، 

إىل جانــب انخفاض فــرص العمل، إىل ترسيع وترية الضغط عىل املوارد 

الطبيعيــة، الــذي من املحتمل أن يتفاقم أيًضا بســبب تغري املناخ. 

وبالتايل، فإن عدد الســكان ليس وحده الذي يفيض إىل الهجرة إىل 

الخــارج، بل أيًضا حجم تلك الفئة من الســكان وخصائصها، باالقرتان 

مــع توافر املوارد الطبيعية وفرص العمل.36 وعىل ســبيل املثال، من 

أجل اســتيعاب النمو الســكاين الرسيع املتوقع للفرتة املمتدة بني عامي 

2010 و2035 يف أفريقيــا جنــوب الصحراء الكربى، ينبغي خلق ما 
يعادل 18 مليون وظيفة جديدة كل ســنة.37

وهكــذا، فــإن تفاعل الفوارق الدميوغرافيــة مع الدوافع األخرى 

للهجــرة مــن الريف، الداخلية والدولية، مســألة مهمة بالنســبة 

إىل البلــدان التــي تواجــه تحديات خلق فــرص العمل يف الريف يف 

الســياقات الهشــة )الشــكل 3(، كام هو الحال بالنســبة إىل العديد 

مــن دول أفريقيــا جنوب الصحراء الكربى. وهــذا أمر هام أيًضا 

بالنســبة إىل البلــدان التــي تواجه زخــاًم إمنائيًا، ومعظمها يقع يف آســيا 

حيــث يكــون الضغط عىل املــوارد الطبيعية كبريًا )الشــكل 3(. وتعترب 
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الفــوارق الدميوغرافيــة مهمــة أيًضا يف مــا يتعلق بالهجــرة من معظم 

بلدان آســيا الوســطى – حيث منو الســكان رسيع – إىل االتحاد 

الرويس وكازاخســتان، اللذين يعانيان كالهام من منو ســكاين ســلبي.38 

وهــذا مهم بشــكل خاص بالنســبة إىل االتحــاد الرويس حيث من 

املتوقــع أن ينخفــض عدد الســكان الذي هم يف ســن العمل مبقدار 
18 مليــون شــخص )20 يف املائــة( بحلول عام 2030. 38، 39

وغالبًــا مــا تكون نــدرة األرايض الزراعية واملــوارد الطبيعية عاماًل 

حاســاًم يف تحديــد الطريقة التــي تؤثر بها الفــوارق الدميوغرافية 

عــىل ميــل الشــباب إىل الهجرة.40 وعندمــا تتوافر األرايض، فإن 

احتــامل ورثهــا قد يثني الشــباب عــن الهجرة إىل خارج الريف 

ويحفزهــم عــىل العمــل يف الزراعة. فعىل ســبيل املثال، تشــري الدالئل 

مــن الريــف اإلثيــويب إىل أن التوقعات الخاصــة مبرياث األرايض تقلّل 

إىل حــد كبــري من احتامالت هجرة الشــباب عــىل الصعيدين الداخيل 

والــدويل.41 ومــن ناحية أخرى، مع اســتمرار تجزئة األرايض، عىل 

األقــل داخل املزارع األرسية،14 ســيزداد الضغــط الدميوغرايف عىل 

األرض، وقد يحفز بشــكل خاص الشــباب عىل الهجرة. ويف آســيا 

الوســطى، فــإن مــوارد األرايض واملياه والطاقة محــدودة، ماّم يجعل 

النمــو الزراعــي الواســع غري قابــل للتحقيق عــىل املدى الطويل، يف 

حــني يتوقــع أن تشــهد بلــدان املنطقة انخفاًضا متوســطًا يف األرايض 

الزراعيــة للفــرد بنســبة 19 يف املائــة بحلول عام 2025. وقد أدت 

هــذه الحالــة إىل ارتفاع معــدالت الهجرة الداخليــة والخارجية، إىل 

جانــب السياســات االقتصاديــة التي تهدف إىل تعزيــز اإلنتاجية 

الزراعيــة والتــي خفضــت من فرص العمــل يف الريف، وهو اتجاه 

n 42.من املتوقع أن يســتمر يف املســتقبل

العوامل املؤثرة املتوسطة 
ميكن أن تؤثر على حجم 

اهلجرة من الريف
ميكــن أن تكــون تكاليــف الهجرة عالية جًدا، مــاّم يجعلها خياًرا غري 

قابــل للنجاح بالنســبة إىل العديد من األشــخاص. وإن التكاليف 

األساســية هــي التكاليــف املالية التي تنطوي عىل نفقات الســفر 

وإعــادة التوطــني يف منطقة الوجهة. وتزداد هــذه التكاليف مع 

املســافة التــي يتعني قطعهــا، ماّم يجعلها أكرث أهمية بالنســبة إىل 

الهجــرة الدوليــة. ومع ذلك، تنطوي الهجرة أيًضــا عىل تكاليف 

اجتامعيــة وثقافيــة: فعادة ما تصبح روابط املهاجرين بالشــبكات 

االجتامعيــة يف مناطقهــم األصلية أضعف، وقــد يواجه املهاجرون 

معايــري ثقافيــة جديــدة يف منطقة الوجهة. وتكتيس هــذه التكاليف 

أهميــة خاصــًة بالنســبة إىل الهجرة الدولية إىل البلــدان التي تختلف 

فيها اللغة عن اللغة الســائدة يف بلد املنشــأ.

وعــالوة عىل ذلــك، قد تكون هنــاك تكاليف اجتامعيــة واقتصادية 

غــري مبــارشة تتداخل مع العوامــل الثقافيــة والقانونية. وإن ضعف 

حقــوق ملكيــة األرايض شــائع يف العديــد من البلــدان النامية ويزيد 

مــن خطــر خســارة األرايض بعد الهجرة.43 وهنــاك أيًضا خطر 

فقــدان إمكانيــة الوصول إىل املؤسســات الريفية غري الرســمية، 

مثــل جمعيــات الدفن يف إثيوبيــا وجمهوريــة تنزانيا املتحدة،44 

والشــبكات القامئــة عىل الطبقــات يف الهند،45 التــي تعمل كضامن 

غري رســمي للمجتمعــات الريفية.

وتعتمــد قــدرة املهاجريــن املحتملني عىل التغلّب عىل هــذه التكاليف 

عــىل خصائصهــم الفردية واألرسية وعىل العوامل املؤثرة املتوســطة، 

كــام هــو مبني يف الشــكل 19. وميكن لهذه العوامل تقييد أو تســهيل 

الهجــرة، وبالتــايل زيــادة أو تقليل الحافــز أو القدرة عىل الهجرة. ويف 

بعــض الحاالت، قد تدفع باألشــخاص الذين لــن يهاجروا بالرضورة 

بنــاء عىل العوامــل الكلية لوحدها )عىل ســبيل املثال، عدم وجود 

أســواق تأمــني حاســمة للمنتجات الزراعية يف معظــم البلدان النامية 

بســبب عدم اليقني يف اإلنتاج الزراعي يف هذه املناطق(. وتشــمل 

األمثلــة الشــائعة للعوامــل املؤثرة األطر القانونية؛ والقواعــد والتقاليد 

الســائدة؛ ووجود أو غياب الشــبكات االجتامعية يف الوجهات 

املحتملــة؛ واملســافات بني بلدان املنشــأ وبلدان الوجهة؛ ومدى 

االختالفــات الثقافية بني مجتمعات املنشــأ والوجهة؛ وأداء أســواق 

العمل مثل أســواق رأس املال. ويناقش القســم التــايل كيف تجتمع 

هــذه العوامل لتحديــد التكاليف املالية واالجتامعيــة والثقافية 

والفيزيولوجيــة للهجرة.

ميكن أن تشجع األطر القانونية والسياسات العامة الهجرة من 
الريف أو أن تحد منها

ميكن أن يكون للسياســات واألطر القانونية الوطنية أو املســتهدفة 

تأثــري مبارش عىل القرارات بالهجــرة. ويف بعض البلدان، تعيق القيود 
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القانونيــة املفروضة عىل التنقل الداخيل )مثل نظام تســجيل األرس 

يف الصــني( الهجرة من الريــف إىل املناطق الحرضية.6 وكام ال يخفى 

عــىل أحــد، عادة ما يتم تقييــد وتنظيم الهجرة الدولية من خالل األطر 

القانونيــة واالتفاقات الثنائية. ولكــن عندما يتم االعرتاف باملصالح 

املشــرتكة بني الدول، ميكن تســهيل الهجرة الدولية من خالل هذا 

االتفاقــات بدالً من عرقلتها. ونظرًا إىل طبيعة العمل املوســمي يف 

الزراعة، تســتخدم بعض البلدان املتقدمــة اتفاقات ثنائية لتوظيف 

عامل زراعيني من البلدان النامية لســد النقص يف العاملة يف مواســم 
الذروة، كام يحدث عادة يف إســبانيا وإيطاليا.46

وعــالوة عىل ذلك، قد تؤثر السياســات العامــة عىل الهجرة من 

الريــف بشــكل غــري مبارش من خالل مجموعــة متنوعة من القنوات. 

ويكمــن املثال األبرز عىل ذلك يف السياســات التــي تهدف تعزيز 

اإلنتاجيــة الزراعيــة من خــالل اعتامد امليكنة. فغالبًــا ما تتطلب اآلالت 

الزراعيــة عاملــة أقــل، وهو ما ميكنه أن يزيد مــن الهجرة من الريف 

إىل املناطــق الحرضيــة مبا أن العامل يبحثون عــن عمل يف قطاعات 

أخــرى. ومن األمثلة األخرى سياســات التنمية الريفية التي تشــمل 

التخطيــط الزراعــي اإلقليمي والتي تهدف إىل توســيع نظم األغذية 

وخلــق فــرص عمل غري زراعية يف املناطــق الريفية. وهذا ميكن 

أن يــؤدي إىل تقليــص الهجرة إىل الخارج مــن خالل إتاحة الفرص 

لألشــخاص لتحســني الدخل وتنويع مصادر ســبل العيش بالقرب 

مــن منازلهم.14 ويف الوقت نفســه، ميكن لهذه السياســات أن تزيد، 

من خالل تحســني الدخل الريفي، من الهجرة من خالل مســاعدة 

املهاجريــن املحتملــني عــىل التغلب عىل القيود املالية. وبالنســبة إىل 

سياســات الدعم الزراعي، فــإن التأثريات مختلطة. فعىل ســبيل املثال، 

تشــري نتائج دراســة عن أرمينيا إىل أن األرس التي تتلقى إعانات 

زراعيــة يقــل االحتامل بأن يكــون لديها عضو يخطــط للهجرة مقارنة 

بــاألرس التــي ال تتلقى هذه اإلعانات. ومــن ناحية أخرى، يبدو أن 

القســائم الزراعيــة، يف جورجيا، تزيد مــن احتامالت الهجرة، مبا أن 

املــوارد املاليــة اإلضافية تســاعد عىل جعل ذلك أكرث قابليــة للتنفيذ 

مــن الناحية االقتصادية.47 

كــام ميكــن أن يكون للسياســات املتعلقة باألرايض تأثريات مختلطة عىل 

الهجــرة مــن الريف. ففي جورجيا، يقل احتــامل تلقي التحويالت املالية 

من قبل األرس املعيشــية التي اســتفادت من إصالحات األرايض – ماّم 

يشــري إىل أن االســتحواذ عىل األرايض قد عزز الدخل وقلل من الحاجة 

لهذه التحويالت. ويف الوقت نفســه، يزيد احتامل أن يكون هناك 

عضو يخطط للهجرة يف األرسة لدى من ميلكون ســندات ملكية رســمية 

صادرة عن الحكومة. ويتامىش ذلك مع البحوث األخرى التي تشــري إىل 
أن تأمني حقوق ملكية األرايض ميكن أن يشــجع عىل الهجرة.47

وتظهــر املؤلفات أيًضا أن السياســات االجتامعيــة والتوظيفية تؤثر 

عــىل الهجرة، رهًنا بالســياق املحيل والوطني.48-50 فعىل ســبيل املثال، 

تؤثر سياســات الحاميــة االجتامعية عىل الهجرة الريفية بشــكل 

مبــارش وغري مبارش وفًقــا ملعايري أهليتهــا.51 وعندما يكون الوصول 

إىل الحاميــة االجتامعية مرشوطـًـا بالتواجد الفعــيل للمتلقني، ميكن 

أن يزيــد ذلــك مــن تكاليف فرص الهجرة52 مع تقليــل حافز الهجرة 

يف نفــس الوقــت.53 ومن ناحية أخرى، إذا كان املســتفيدون مقيدين 

بســبب نقــص املوارد املاليــة لتغطية تكاليــف الهجرة، فإنه ميكن 

للحاميــة االجتامعية يف شــكل تحويــالت نقدية غري مرشوطة أن 
تســاعد يف التغلــب عىل هذا القيد.54،50

وميكن لسياســات االئتامن أيًضا التأثري عىل قرارات الهجرة، عىل ســبيل 

املثال إذا كانت األرس تواجه قيوًدا مالية أو عىل الســيولة. ويف دراســة 

أجريــت يف ريــف بنغالديش، تم توزيع مبلغ 8.50 دوالر أمرييك لألرس 

كحافــز للهجرة الخارجية املؤقتة خــالل الفرتات العجفاء، عندما تكون 

األعامل الزراعية ضئيلة.55 ونتيجة لهذا الحافز، أرســلت نســبة 22 يف 

املائة من األرس مهاجرين موســميني، ماّم أدى إىل تحســينات كبرية 

يف األمــن الغذايئ بني هــذه األرس. وبعد إزالة الحافز، ظلت الهجرة 

املوســمية أعىل بنســبة 8 إىل 10 نقاط مئوية بني أولئك الذين هاجروا 

بســبب الحافز. وبالتايل، عندم يتــم تصميم بعض التدخالت العامة 

ملســاعدة األرس عــىل التغلب عىل أنــواع معينة من قيود الهجرة، فإنها 

ميكن أن تؤدي أيًضا إىل تحســينات يف الرفاه.

الشبكات االجتامعية ووكاالت التوظيف ميكن أن تسهل 
الهجرة من الريف

تؤدي الشبكات االجتامعية للمهاجرين يف مناطق الوجهة دوًرا مركزيًا 

يف دعم الهجرة من الريف. وتسلط نظرية الشبكات الضوء عىل دور 

مجتمعات املهاجرين أو شبكاتهم يف مناطق الوجهة يف تيسري الهجرة 

وأحيانًا إدامتها.56 ومع زيادة حجم الشبكة، يزداد احتامل حصول 

املهاجرين املحتملني يف املناطق الريفية عىل املعلومات واملساعدة يف 

بحثهم عن الوظائف والسكن، ماّم يقلل من تكاليف الهجرة ومخاطرها. 

وميكن أن تؤثر الشبكات أيًضا عىل وجهات النظر بشأن الهجرة وتشجيع 
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العائلة وا�صدقاء 

النسبة ا�ئوية

ً دوليا داخلياً

� يوجد القطاعات ا�خرىا	صادر الرسمية

بنغ�ديش 

ً دوليا داخلياً

إثيوبيا

ً دوليا داخلياً

إندونيسيا

ً دوليا داخلياً

زمبابوي

اآلخرين عىل الهجرة.57 وتشري الدالئل من املناطق الريفية يف املكسيك 

إىل أن األرس التي تشكل جزًءا من الشبكات األرسية تظهر معدالت 

هجرة أعىل: ففي حني يُبلغ حوايل 3 يف املائة من األرس عاّم ال يقل عن 

مهاجر دائم واحد، ترتفع النسبة إىل 16 يف املائة بالنسبة إىل األرس ذات 

الشبكات األرسية املمتدة. واألمر نفسه ينطبق عىل الهجرة املوسمية: 

ففي املتوسط يفيد ما نسبته 19 يف املائة فقط من األرس عن مهاجر 

موسمي واحد عىل األقل، إال أن هذه النسبة ترتفع لتبلغ 44 يف املائة 

بالنسبة إىل األرس ذات الشبكات األرسية املمتدة.58 وقد تؤدي الشبكات 

االجتامعية املختلفة حتى إىل أنواع مختلفة من الهجرة. وقد نظرت 

دراسة بحثية عن الهجرة الدولية من ريف قرغيزستان يف تأثري شبكات 

الهجرة املوسمية والدامئة عىل احتامل اتخاذ قرار بالهجرة. وخلصت 

الدراسة إىل أن كل نوع من الشبكات يفّضل "نوعه الخاص" من الهجرة 
عىل األنواع األخرى.59

وتســاعد الشــبكات املهاجرين عىل التخفيف من التكاليف االجتامعية 

والثقافيــة للهجــرة، ماّم يؤدي إىل نوع مــن الرتكيز للمهاجرين الذين 

يأتــون يف الغالب من مناطق محددة ويســتقرون يف مناطق مقصد 

محددة.17 فعىل ســبيل املثال، مييــل املهاجرون الدوليون القادمون من 

املغرب من ثالث مناطق منفصلة إىل االســتقرار يف أجزاء محددة من 

فرنسا وإســبانيا، باإلضافة إىل بلدان أوروبية أخرى.60 

وقــد يحصل املهاجــرون املحتملون أيًضا عىل معلومات من وكالء 

التوظيــف، عــىل الرغم من أن ذلك عادة مــا يكون له تكلفة مالية. 

وتشــري البيانات املتاحة حول مصادر املعلومات األساســية إىل أنها 

تختلف اختالفًا جوهريًا حســب البلد ووجهة الهجرة، ســواء كانت 

داخليــة أو دوليــة. ويظهر ذلك يف الشــكل 20، بناًء عىل البيانات الواردة 

 MOOP من مجموعة برامج البحوث بشــأن الهجرة إىل خارج الفقر

Consortium. وبشــكل عام، هناك جزء كبري من املهاجرين الريفيني 

الذيــن لديهــم بعض املعلومات عن وجهتهم قبل الهجرة، مع ســيطرة 

املصادر غري الرســمية )العائلــة واألصدقاء( يف معظم البلدان، وخاصة 

بالنســبة إىل املهاجريــن الداخليني. ويؤدي وكالء التوظيف وأصحاب 

العمل )املصادر الرســمية( دوًرا أكرب يف الهجرة الدولية – خاصة يف 

الشكل 20
مصادر املعلومات للمهاجرين قبل اهلجرة، حبسب نوع اهلجرة والبلد

ماحظة: العائلة واألصدقاء مبا يشــمل املهاجرين أنفســهم. املصادر الرســمية متثل املوظفني والزمالء يف العمل والوكالء. 

.MOOP 24 استناداً إىل بيانات من اتحاد ،2018 Poggi :املصدر
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حالــة الهجــرة الدولية من إندونيســيا، حيث تأيت املعلومات يف الغالب 

من مصادر رســمية )الوكالء بشــكل أسايس(. ومع ذلك، من الواضح يف 

جميــع البلدان األربعة )بنغالديش، وإثيوبيا، وإندونيســيا، وزميبابوي( 

أن الشــبكات االجتامعية )العائلة واألصدقاء( هي أكرث أهمية بالنســبة 
إىل الهجرة الداخليــة منها للهجرة الدولية.48

وميتــد دور وكاالت التوظيــف، حيثــام كان ذلك متاًحا، أيًضا إىل التعاقد، 

ماّم ميثل خطوة أخرى نحو الهجرة. فعىل ســبيل املثال، تشــكل إســبانيا 

الوجهة الرئيســية للهجرة الدائرية مــن املغرب بفضل برامج التوظيف 

التــي تديرها الوكالة الوطنية املغربية إلنعاش التشــغيل والكفاءات. 

ويف إطار هذا الربنامج، تتوجه نســبة 89 يف املائة من املهاجرين إىل 

إســبانيا، ويعمل 75 يف املائة منهم – معظمهم من الشــابات الريفيات 

مــع األطفــال – يف الزراعة.61 كام يتم تســهيل الهجرة الدائرية الداخلية 

يف البلدان النامية بواســطة وكالء التوظيف غري الرســميني يف الغالب. 

فعىل ســبيل املثال، يجمع املتعاقدون الذين يســمون بالتقليديني يف 

الجمهورية العربية الســورية العــامل الزراعيني املؤقتني، ومعظمهم 

مــن النســاء، من مناطق ريفية مختلفــة ويجعلونهم متاحني يف مواقع 
مختلفة وفًقا لذروة مواســم العمل.63،62

الهجرة ميكن أن تكون اسرتاتيجية إلدارة املخاطر

ميكــن أن تكــون تكاليف الهجرة، كام ذكر مــن قبل، مرتفعة. 

وباإلضافــة إىل التكاليــف املبارشة لالنتقــال إىل مناطق الوجهة 

واالســتقرار فيهــا، هنــاك تكاليف ضمنية طويلة األجل بســبب فقدان 

الشــبكات االجتامعية يف منطقة املنشــأ. ومــع ذلك، ميكن أن تكون 

الهجــرة أيًضــا اســرتاتيجية مهمة إلدارة املخاطر، وغالبًا ما تســتخدمها 

األرس الزراعيــة لتنويــع مصادر الدخل والتحــوط ضد عدم اليقني يف 

الدخــل وانعدام األمن الغذايئ.

تتعرض الزراعة لتقلبات يف اإلنتاج والدخل والعاملة بسبب العوامل 

املناخية وطبيعتها املوسمية. وعادة ما تكون فرص التوظيف غري الزراعي 

محدودة يف املناطق الريفية.64 وميكن أن يقلل إرسال فرد أو أكرث من 

أفراد العائلة إىل املدن للعمل يف قطاعات أخرى من خطر الفقر املدقع 

وانعدام األمن الغذايئ بني األرس، وأن يساعدها عىل التعامل مع الصدمات 

املعاكسة املحتملة التي قد تواجهها، ال سيام بالنسبة إىل الفقراء. وذلك 

صحيح عادة يف معظم البلدان النامية، حيث ال تعمل أسواق االئتامن 

الريفية بشكل جيد.

وتحتــوي املؤلفــات املســتمدة من التجارب عــىل العديد من 

األمثلــة عــىل الهجرة املســتخدمة كاســرتاتيجية إلدارة املخاطر. ويف 

منطقــة ســيداما، يف جنــوب إثيوبيا، كانــت األرس التي تضم أفراداً 

قلقــني بشــأن اإلمــدادات الغذائية وجودة/كميــة األغذية وتفويت 

الوجبــات الغذائيــة أكرث ميالً إىل إرســال أفرادها البالغــني للبحث 

عــن فــرص عمــل يف مناطق أخرى.65 وعالوة عىل ذلك، بالنســبة إىل 

األرس التــي ال يوجــد فيهــا أفراد مهاجرون، فــإن عدم القدرة عىل 

إطعــام األرسة – مقارنــة باألرس املجاورة التي يوجــد فيها مهاجرون – 

قــد زاد بأربعــة أضعاف من ميلها إىل إرســال أحد أفرادهــا كمهاجر.66 

وباملثــل، يف تايلنــد، تشــري الدالئــل إىل أن األرس الريفية ذات املوارد 

املنخفضــة هــي أكرث احتامال إلرســال األفراد األصغر ســًنا للعمل يف 

n 21.منطقــة بانكوك الكربى

من هم املهاجرون 
وكيف خيتلفون عن 

غري املهاجرين؟
لفهم ظاهرة الهجرة ال ينبغي النظر فقط إىل حجم تدفقات الهجرة، 

ولكن أيًضا إىل خصائص أولئك الذين يهاجرون. فاألشخاص الذين 

يعيشون يف ظل نفس العوامل الكلية ويتعرضون للعوامل املؤثرة 

املاّمثلة لديهم خصائص شخصية وأرسية مختلفة، وبالتايل قد يكون 

لديهم مواقف مختلفة تجاه الهجرة )كام هو موضح يف الشكل 19(. 

وهذه االختالفات رضورية لفهم ملاذا يقّرر بعض األفراد الهجرة والبعض 

اآلخر ال يفعل ذلك.

ويف حني أن الهجرة الدولية مقيّدة باألطر القانونية الوطنية و/أو تنظمها 

االتفاقــات الثنائيــة، فــإن هذا ال ينطبق عــىل الهجرة الداخلية يف 

جميــع أنحــاء العامل، مع اســتثناءات قليلة للغاية )عىل ســبيل املثال، 

نظام تســجيل hukou يف الصني(. ويف معظم البلدان، يســتطيع 

ســكان الريف التنقل واالســتقرار من جديــد بحرية داخل حدودهم 

الوطنية. وكام نوقش ســابًقا يف هذا القســم، من املفرتض أن تؤدي 

االختالفــات الكبــرية يف عائدات العمل بــني القطاعات يف البلدان 

الناميــة إىل نقــل العامل من قطاع الزراعــة املنخفض اإلنتاجية إىل 

قطاعــي الصناعــة والخدمات؛9 وهذا هو أقوى حافــز للهجرة الداخلية 

مــن الريــف إىل املناطق الحرضية. وينتقل األشــخاص الذين يرتكون 

| 61 |



الفصل  3    ماهي دوافع اهلجرة من الريف: احملّددات والقيود وخصائص املهاجرين 

الزراعــة للعمــل يف قطاعات أعىل إنتاجيــة، يف حني أن إنتاجية 

عاملــة أولئــك الذين يواصلون العمل يف الزراعة تزداد أيًضا بســبب 

اعتــامد تكنولوجيــات تســاعد عىل التوفري. ونتيجــة لذلك، متيل فجوة 

اإلنتاجيــة عــرب القطاعات إىل التقلص.

ولكــن مؤلفات اقتصاديــات التنمية تقدم دلياًل واضًحا عىل وجود 

فجــوة كبــرية يف إنتاجية العمل بــني القطاعات الزراعية وغري الزراعية يف 

البلــدان الناميــة.68،67 وميكن أن تعزى هــذه الفجوة إىل القيود التي متنع 

املهاجريــن املحتملني من االســتفادة من الفرص املتاحة يف أماكن أخرى، 

مثلام نوقش أعاله. ومع ذلك، متت اإلشــارة أيًضا إىل أن جزًءا من هذه 

الفجوة عىل األقل ميكن تفســريه من خــالل انتقائية املهاجرين خارج 

قطــاع الزراعــة أو املناطق الريفية، مــع تفضيل أولئك الذين يتمتعون 
بقــدرات أعىل أو قدرة أكــرب عىل تحمل مخاطر االنتقال.70،69

ويدور النقاش يف هذا القســم حــول خصائص املهاجرين وكيفية 

اختالفهــم عن أولئــك الذين يبقون وراءهم. هل املهاجرون هم 

األنســب من حيث تطابق مهــارات العمل مع الطلب يف املناطق 

الحرضيــة؟ هل أولئك الذين يبقــون يف املناطق الريفية أكرث مالءمة 

للوظائــف الريفيــة؟ هل هناك اختالفات بني الجنســني؟ ما هي خصائص 

األرس املهاجرة؟ هذه األســئلة وغريها ما تزال مفتوحة أمام البحوث 

العمليــة، مــع إجابات مختلفة اعتامًدا عىل الســياقات املحلية والثقافية 

واالقتصادية. واالجتامعية 

 املهاجرون هم عموًما أصغر سًنا وأفضل تعلياًم من
غري املهاجرين

هنــاك نتائــج ثابتة يف معظم الســياقات )املتقدمة والنامية عىل حد 

ســواء( تفيد بأن العمر والتعليم يســاعدان يف التنبؤ بالهجرة. وعادة 

ما يبلغ احتامل هجرة األشــخاص أعىل مســتوى له عندما يبلغون 

منتصــف العرشينات إىل أواخرهــا. كام مييل احتامل الهجرة إىل االرتفاع 

مــع التعليــم، يف كل فئــة عمرية. وال يُعرف الكثري عاّم إذا كانت هذه 

األمنــاط متعلقــة بجميع أنواع الهجــرة )مثل الهجرة املؤقتة أو الهجرة 

الدائريــة أو هجرة العــودة أو الهجرة الدامئة(. ولكن هناك بعض األدلة 

عــىل أن الهجرة القصــرية األجل هي أقل ارتباطًا برأس املال البرشي 

الحايل )العمر والتعليم( وأكرث ارتباطًا باالســرتاتيجيات املســتهدفة 

لالدخار، مثل اســتثامرات الزواج أو التعليم أو األرض أو املنزل أو رأس 
املال أو التقاعد.71

وتشري البيانات الخاصة بالهجرة الداخلية والخارجية من بوركينا فاسو 

وغانا ونيجرييا والسنغال وأوغندا إىل أن السواد األعظم من املهاجرين 

هو دامئًا من الشباب، فنسبتهم تتجاوز 55 يف املائة يف جميع البلدان 

الخمسة وتصل إىل 70 يف املائة يف غانا، مع وجود اختالفات طفيفة جًدا 

بني النسب الوطنية والريفية )الشكل 21(.

ويف االقتصــادات الريفية، تظهر األدلة أن الشــباب هم املجموعة األكرث 

اســتعداًدا للهجرة من املناطــق الريفية إىل املناطق الحرضية، وبصفة 

رئيســية اســتجابة لنقص العاملة املكسبة وفرص الريادة يف األعامل يف 

القطاع الزراعي. وتبنّي دراســة اســتقصائية أجريت يف املناطق الريفية 

يف مثانيــة بلــدان يف أفريقيا جنــوب الصحراء الكربى أن ثالثة من بني كل 

أربعة أشــخاص )75.4 يف املائة( من الشــباب العاملني ميتهنون فرص 

– 45.6 يف املائــة منهم يعملون يف قطاع الزراعة   vii عمــل غري مســتقرة

و29.8 يف املائــة خارج قطاع الزراعــة. وبالنظر إىل العاملني يف قطاع 

الزراعة فقط، ترتاوح نســبة شــباب الريف يف العاملة الضعيفة من 

68.1 يف املائة يف زامبيا إىل 93.7 يف املائة يف بنن.18 وكام ذكرنا ســابًقا، 

تعترب ندرة األرايض الزراعية عاماًل مســاهاًم يف هجرة الشــباب من 

املناطــق الريفية.40 غري أنــه عندما تكون األرايض متوفرة، فإن احتامل 

وجــود األرض كمرياث قد يحفز الشــباب عــىل العمل يف الزراعة ويثنيهم 
عــن الهجرة، كام أظهرت األدلة من إثيوبيا.41

أما بالنسبة إىل مستويات التعليم، فإن كاًل من املهاجرين وأرسهم 

مييلون إىل أن يكونوا حاصلني عىل مستوى أفضل من التعليم مقارنة 

باألرس غري املهاجرة.74 وأشارت العديد من الدراسات إىل أن التعليم 

العايل، وال سيام بني الشباب، يؤثر عىل الهجرة من الريف إىل املدن 

أو البلدان األخرى. ويف الصني، كانت مستويات التعليم العايل عاماًل 

قويًا يدفع الشباب إىل ترك الزراعة بحثًا عن عمل أعىل أجرًا يف املدن.8 

ويحصل املهاجرون الريفيون عىل مستويات أدىن من التحصيل الدرايس 

مقارنة بنظرائهم يف املدن، ولكنهم مييلون إىل البقاء يف املدرسة لسنوات 
أكرث من غري املهاجرين، كام اتضح يف إثيوبيا وغانا ومالوي ومايل.75

ويف وثيقة بارزة تستخدم بيانات املسوح السكانية الصحية من 65 دولة 

نامية، يُظهر Young أن املهاجرين من الريف إىل املناطق الحرضية 

يتمتعون يف املتوسط مبستويات تعليم أعىل من غري املهاجرين من الريف، 

vii     تشري العاملة الضعيفة يف الدراسة إىل العمل يف الرشكات العائلية الصغرية وغري الفردية 
كعامل يعملون لحسابهم الخاص أو كعاملني يف األرسة من دون أجر.

| 62 |



حالة األغذية والزراعة 2018 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

14−034−1535+

(2010)(14-2013)(2009)(2009)(2010)

النسبة ا�ئوية

منطقة ريفيةا�جموع

أوغندا السنغال نيج�يا غانا بوركينا فاسو 

منطقة ريفيةا�جموعمنطقة ريفيةا�جموعمنطقة ريفيةا�جموعمنطقة ريفيةا�جموع

ولكن مبستويات تعليم أقل من سكان الحرض. ويبنّي أيضا أن العكس 

ينطبق أيًضا: فاملهاجرون من الحرض إىل الريف لديهم مستويات تعليم 

أدىن من غري املهاجرين من املناطق الحرضية، ولكنها أعىل من مستويات 

التعليم لدى سكان الريف. ويعزو Young هذه النتائج إىل عملية 
تخصيص وإعادة توزيع املهارات البرشية بني املناطق الريفية والحرضية.69

وتؤكد دراسة حالة عن إندونيسيا وكينيا نتائج Young، حيث وجد 

أن املهاجرين من الريف إىل املناطق الحرضية يف كال البلدين يكونون 

حاصلني عىل مستوى تعليمي أعىل من سكان الريف )سكان الريف الذين 

يهاجرون داخل املناطق الريفية أو أولئك الذين ال يهاجرون أبًدا(. وعىل 

سبيل املثال، 13 يف املائة و4 إىل 6 يف املائة من املهاجرين من الريف إىل 

املناطق الحرضية يف إندونيسيا وكينيا عىل التوايل، حاصلون عىل شهادة 

جامعية، يف حني أن هذه النسب هي 5 إىل 7 يف املائة و1 إىل 2 يف املائة 

عىل التوايل لسكان الريف )الشكل 22(. وباإلضافة إىل ذلك، تُظهر دراسة 

الحالة نفسها أن املهاجرين من املناطق الحرضية إىل املناطق الريفية )ال 

يرِدون يف الشكل 22( يف كال البلدين، حاصلون عىل مستوى تعليمي أعىل 

من سكان الريف، ولكن معدل التحصيل أقل من سكان املناطق الحرضية، 
الذين إما هاجروا بني املناطق الحرضية أو مل يهاجروا عىل اإلطالق.70

مــن املثري لالهتامم مالحظة وجــود اختالفات واضحة يف التحصيل 

العلمي بني ســكان الريــف الذين مل يهاجروا قط واملهاجرين بني 

املناطــق الريفية، ماّم يشــري إىل أنــه يبدو أن الهجرة حتى بني املناطق 

الريفيــة تتطلــب مهارات أعىل، وقد تــم العثور عىل نتائج ماّمثلة عند 

مقارنة ســكان املناطق الحرضيــة الذين مل يهاجروا قط باملهاجرين 

بــني املناطق الحرضية.70 ويف مــا يتعلق بنوع الجنس، فاالختالفات 

يف التحصيل العلمي بني الذكور واإلناث طفيفة بالنســبة إىل ســكان 

الريــف، بينام تصبح ملحوظة بالنســبة إىل مجموعات املهاجرين من 

الريــف إىل املناطق الحرضية.

الشكل 21
نسبة الفئات العمرية للمهاجرين الداخليني والدوليني لبلدان خمتارة 

)على املستوى الوطين والريفي(

املصدر: من إعداد منظمة األغذية والزراعة بناًء عىل بيانات من البنك الدويل، 2017 72 لبوركينا فاســو ونيجرييا والســنغال وأوغندا؛ ومســح مســتوى املعيشــة يف غانا، 2017 73 لغانا. 
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ووفًقا لنتائج استقصاء من إثيوبيا، فإن األرس املعيشية التي تتمتع عىل 

األقل ببعض التعليم الثانوي تكون أكرث احتامالً بنسبة 2.5 يف املائة ألن 

يكون فيها مهاجر مقارنة باألرس التي ال يتمتع أفرادها بأي تعليم أو 

تعليم ابتدايئ فقط. كام يزيد احتامل أن يكون هناك مهاجر عىل املدى 

الطويل بنسبة 3.7 يف املائة عندما يكون حاصالً عىل تعليم ثانوي جزيئ 

أو كامل. غري أنه يبدو أن التعليم ال يؤدي أي دور هام يف قرارات الهجرة 

القصرية األجل.66 وهناك أدلة أخرى تشري إىل أن األفراد الحاصلني عىل 

مستويات أعىل من التعليم هم أكرث مياًل للهجرة عىل الصعيد الدويل.76 

وبالتايل، يبدو أن هجرة العاملة الدولية، لها ميزتان بارزتان: )1( االختيار 

اإليجايب، أي أن األفراد األكرث تعلياًم هم األكرث عرضة للهجرة، و)2( الفرز 

اإليجايب، أي أن املهاجرين الحاصلني عىل مستويات أعىل من التعليم 

هم األكرث مياًل إىل االستقرار يف بلدان الوجهة التي تكافئ املهارات 

بدرجة كبرية.77 وباختصار، يكون املهاجرون عموًما أفضل تعلياًم من غري 

املهاجرين، عىل الرغم من أن أهمية التعليم واملهارات يف عملية الهجرة 

قد تختلف اختالفًا كبريًا بحسب نوع الهجرة ومدتها ووجهتها، وهي 

عوامل قد تؤثر مع بعضها عىل انتقائية املهاجرين استناًدا إىل املهارات. 

ويف حني أن التعليم واملهارات ذات أهمية أقل بالنسبة إىل الهجرة 

الداخلية بني املناطق الريفية )التي تحدث يف كثري من األحيان كعمليات 

موسمية ودائرية(، فإنها تصبح ذات أهمية بالغة عندما يرتبط تغيري 

مكان اإلقامة بتغريات العاملة القطاعية.

الفوارق بني الجنسني ما تزال موجودة يف الهجرة من الريف

ازدادت مشاركة املرأة يف الهجرة الدولية، وهي متثل اآلن ما يقارب نصف 

أعداد املهاجرين الدوليني.78 وتختلف هذه األرقام بحسب املنطقة، حيث 

يشكل الذكور غالبية املهاجرين الدوليني يف أفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى – من 60 يف املائة يف رشق أفريقيا إىل 80 يف املائة يف غرب أفريقيا. 

ويختلف ذلك بحسب الفئة العمرية أيًضا: ففي غرب أفريقيا، نادرًا ما 

يهاجر الفتيان الذين تقل أعامرهم عن 15 سنة، يف حني أن الفتيات يقمن 
بذلك يف كثري من األحيان بحثًا عن عمل كخادمات يف املنازل.75

الشكل 22
مستوى التعليم لدى جمموعات املهاجرين الريفيني مقارنة مبن يبقون يف املناطق 

الريفية، يف كينيا وإندونيسيا

املصادر: من إعداد منظمة األغذية والزراعة بناًء عىل الجولة األوىل ملســوح الحياة العائلية يف إندونيســيا )1993( والخامســة )2015( والجولة األوىل ملســح الخرباء للحياة يف كينيا )2003 - 2005( والثانية )2011 - 
70

2014( بحســب ما ترد يف Hamory Hicks، وآخرون، 2017. 
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ويف حــني أنــه ال توجد تقديرات قابلــة للمقارنة بالنســبة إىل 

الهجــرة الداخلية بحســب نــوع الجنس عىل املســتوى العاملي، 

تُظهــر التقديــرات عىل املســتوى القطــري أن امليل إىل الهجرة 

يختلــف يف كثــري مــن األحيان بني الرجال والنســاء، رغم أن ذلك 

غــري موحــد عرب الســياقات. ففي غانا عىل ســبيل املثال، يشــكل 

املهاجــرون الداخليــون أكــرث من 50 يف املائة من الســكان؛ أقل من 

نصفهــم بقليــل هم من النســاء، ولكن النســاء والفتيــات يتحّركن 

بشــكل مســتقل متزايــد، وغالبًا مــن املناطــق الريفية إىل املناطق 

الحرضيــة.79 ويف الســنغال، يزداد احتــامل انتقال النســاء الريفيات 

إىل مناطــق ريفيــة أخرى بنســبة 6.4 يف املائــة مقارنة بالرجال، 

يف حــني أنــه ال يوجد فرق بــني الجنســني يف االنتقال إىل املناطق 

الحرضيــة. غــري أن احتــامل انتقال امــرأة إىل منطقة حرضية يزداد 

مــع مســتوى تعليــم والدها، ورمبا يشــري ذلك إىل الدعم األبوي 
لتحصيــل العلــم للمــرأة يف املراكز الحرضية.23

وتــؤدي التقاليــد االجتامعيــة املختلفة بني البلدان إىل أمنــاط مختلفة 

مــن الفــوارق بني الجنســني يف الوصول إىل املوارد )مثل األرض( ويف 

القيــود عــىل التنقل، ماّم قد يســهم يف قرارات الهجــرة التي تختلف 

بحســب نوع الجنس. فعىل ســبيل املثال، يف األجزاء الشــاملية من 

جمهوريــة تنزانيــا املتحدة، حيث تســاهم الشــابات بعمل غري مدفوع 

األجــر يف املــزارع األرسيــة التي ال ميكن أن يرثنها، يســعى عدد متزايد 

من هؤالء النســاء إىل الحصول عىل فرص لكســب األجور يف املراكز 

الحرضيــة البعيــدة عــن مناطقهن األصلية. ومن ناحيــة أخرى، ينتقل 

عادًة الشــبان ملســافات أقرص ويف فرتات زمنية أقرص، ثم يعودون إىل 

منازلهــم خالل موســم الزراعة.80 ويف العديد مــن املجتمعات الريفية 

األخــرى، تكون حركة املرأة نفســها مقيّــدة باملعايري االجتامعية، 

ولذلــك هنــاك ميــل إىل أن يكون معظم  املهاجريــن من الذكور. ففي 

طاجيكســتان عــىل ســبيل املثال، تعد هجــرة العاملة من الريف إىل 

الحــرض والهجرة الدوليــة من الظواهر التي يغلــب عليها الذكور، 

حيــث يشــكل الرجال حوايل 80 يف املائة مــن املهاجرين للعمل.81 

وكثــريًا مــا تقيّد األنظمــة العرفية لصنع القرار حركة النســاء، وخاصة 

الشــابات يف األرس متعــددة األجيال يف املناطــق الريفية، اللوايت 
يُســتبعدن عادة عــن عمليات صنع القرار.82

وتكشــف األدلــة عىل قرارات الهجــرة يف بنغالديش وإثيوبيا 

وإندونيســيا وزميبابــوي أن العاملة هي الســبب الرئييس للهجرة 

)الشــكل 23(، وتتجــاوز نســبة 70  يف املائة يف جميــع البلدان األربعة 

وقــد بلغت 98 يف املائة يف إندونيســيا. غري أنــه توجد اختالفات 

ملحوظــة بــني النســاء والرجال الذين يهاجرون: فهناك نســبة أعىل من 

الرجــال الذين يهاجرون ألســباب تتعلق بالعمل، يف حني أن نســبة 

أكــرب من النســاء يقمن بذلك ألســباب عائليــة. وياُلحظ ذلك يف جميع 

البلدان باســتثناء إندونيســيا، حيث تكون النســب قريبة جًدا بالنســبة 

إىل الرجال والنســاء – ورمبا كان ذلك انعكاًســا لحقيقة أن الفوارق 

بــني الجنســني متيل إىل التاليش مع منــو البلدان وزيادة تحرضها. 

وبالفعــل، مــن بني البلدان األربعة الواردة يف الشــكل 23، كانت لدى 

إندونيســيا أعىل نســبة من ســكان الحرض يف عام 2015 )54 يف املائة، 

مقارنــة بنســبة 35 يف املائــة يف بنغالديــش، و36 يف املائة يف زمبابوي، 
و20 يف املائــة فقط يف إثيوبيا(.83

كام أن الهجرة تحدث ألســباب عائلية بشــكل متكرر، ويف بعض البلدان 

يكون هذا الشــكل من الهجرة األكرث انتشــاًرا بني النســاء. ووفًقا ملسح 

قيــاس معايــري العيــش يف غانا لعام 1998، فإن حوايل 60 يف املائة من 

حــاالت الهجرة من الريف إىل املناطق الحرضية حدثت ألســباب تتعلق 

بــاألرسة، مبــا يف ذلك املعالون التابعون للذين هاجروا يف البداية ألســباب 

اقتصاديــة.84 ويف املجتمعات الريفية، يبدو أن الهجرة ألســباب عائلية 

أكرث انتشــاًرا بالنســبة إىل املرأة مقارنة بالرجال، كام هو موضح يف 

الشــكل 23 بالنســبة إىل بنغالديش وإثيوبيا وزمبابوي. وقد يفرس ذلك 

جزئيًا ســبب متتع النســاء املهاجرات من الريف إىل املناطق الحرضية 

يف املتوســط عىل مســتوى أقل من التحصيل العلمي مقارنة بنظرائهن 

من الذكور، كام هو الحال يف إندونيســيا وكينيا )الشــكل 22(. ويف الهند، 

وهو بلد تهيمن فيه نســبة الســكان الريفيني )65 يف املائة(، هاجر ثلثا 

جميع النســاء ألســباب الزواج، وتنتقل حوايل 20 مليون امرأة سنويًا 

بســبب الزواج.85 ويف بوركينا فاســو، انتقل ما يقارب 80 يف املائة من 

النســاء، يف الفرتة ما بني عامي 1970 و1998، ألســباب عائلية )65 يف 

املائة للزواج(، يف حني أن 14 يف املائة انتقلن ألســباب اقتصادية.86 
وتســود نسب ماّمثلة يف السنغال.87

وتــؤدي االختالفــات يف األطر القانونيــة والســياقات الثقافية، فضالً 

عــن التمييــز بني الجنســني، إىل إدامة الفــوارق يف الفرص املقدمة 

إىل الرجــال والنســاء. وســوف يؤثر ذلك عــىل تفضيالت الرجال 

والنســاء يف مــا يتعلــق بالتوظيــف، وكذلك عىل قراراتهــم بالهجرة. 

ومــن املرجــح أن يكــون آلثار هذه االختالالت بني الجنســني عىل 

أمنــاط الهجرة آثــاًرا اجتامعية واقتصاديــة ملحوظة عــىل املجتمعات 

الريفيــة يف العقــود القادمة.88  

| 65 |



الفصل  3    ماهي دوافع اهلجرة من الريف: احملّددات والقيود وخصائص املهاجرين 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(2013)(2014)(2013)(2015)

القطاعات ا�خرىا��ةالدراسةالعمل

النسبة ا�ئوية

ذكورإناث

بنغ�ديش 

ذكورإناث

إثيوبيا 

ذكورإناث

إندونيسيا

ذكورإناث
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أشد الناس فقًرا يتمتعون بحوافر أكرب للهجرة، ولكّنهم 
يواجهون قيوداً أكرب عىل الحركة

تشــري األدلة املتزايدة إىل وجود عالقة غري خطية بني الهجرة والدخل،89 

باإلضافة إىل مقاييس أخرى مثل مســتوى الرثوة/الفقر واالســتهالك. 

وغالبًــا مــا تكون الهجرة مدفوعة بعوامل اقتصادية، وبالتايل قد يشــعر 

الفقراء بأشــد الحوافز للهجرة. لكــن وضعهم االقتصادي يعرضهم 

لصعوبــات كبرية نظرًا إىل افتقارهم إىل املــوارد املالية الالزمة لتغطية 

تكاليــف الهجرة. وعىل النقيض من ذلك، ميكن لألرس امليســورة تحمل 

هذه التكاليف، ولكن قد ال تشــعر بنفس الدافع للهجرة بســبب 

ثروتها. مستوى 

وقد شــّددت دراســة تحلّل الهجرة يف املكســيك عىل تكاليف الهجرة 

الدوليــة، وخلصــت إىل أن الذيــن ينتمون إىل الطبقة الوســطى هم 

الوحيــدون الذيــن ميكنهــم الحصول عىل الوســائل الالزمة والحافز 

للهجــرة. ووفًقــا لذلك، فــإن احتامل الهجرة له عالقة عكســية عىل 

شــكل U مع الــرثوة.90 ويتواجد األثرياء الذيــن يفتقرون إىل الدافع 

االقتصــادي للهجــرة عنــد أحد األطراف؛ بينام يتواجــد عند الطرف 

اآلخــر الفقــراء الذين هم األكــرث حاجة للهجرة للخــروج من الفقر 

وتحســني أمنهــم الغــذايئ، ولكنهم يفتقرون إىل الوســائل الالزمة 

للقيــام بذلــك. ويتــم تأكيد آثــار تكاليف الهجرة التــي تقيّد تنقل 

الفقــراء من خالل األدلة الواردة من بيانات اســتطالع مؤسســة 

غالــوب العاملــي Gallup World Poll )انظر اإلطار 11(. وال غرابة 

إذا أن الهجــرة الدوليــة يهيمــن عليها األشــخاص ذوو التعليم العايل: 

فهــؤالء األفــراد هم أقل عرضــة للفقر، خاصة عندمــا يتم النظر إىل 

الفقــر املتعدد األبعاد.

كــام ميكــن أن يكــون للفقر ونقص التمويل آثــار تقيّد الهجرة 

الداخلية. ويف دراســة عــن العالقة بني الهجرة والفقــر وبُعد املناطق 

الريفيــة يف ســت قرى هندية، خلــص املؤلفون إىل أن الهجرة، يف 

الشكل 23
أسباب اهلجرة االغرتابية من املناطق الريفية يف بلدان خمتارة، حبسب نوع اجلنس

ماحظة: تتضمن أســباب الهجرة: العمل والدراســة والعائلة )كالزواج ورضورة مســاعدة أفراد العائلة أو تلقي املســاعدة( وغريها )مثل الصدمات املناخية والتغيري يف منط املعيشــة(.

.MOOP 48 استناداً إىل بيانات من اتحاد ،2018 Poggi :املصدر
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القــرى النائيــة ذات املعدالت العالية للهجرة، شــملت جميع األرس 

باســتثناء أفقــر األرس وأغناهــا.92 وهذا قد يفرس الســبب يف أن الفقراء 

ال يتحركون عادة إالّ ملســافات قصرية وفرتات قصرية، يف شــكل "هجرة 

للبقــاء عــىل قيــد الحياة" متليها رضورات الحياة، عــىل النحو املبنّي 

أعــاله. وعىل ســبيل املثال، خالل فرتات الجفاف الحادة التس شــهدتها 

مــايل بــني عامي 1983 و1985، كان هناك انخفــاض يف الهجرة الدامئة 

مــن املناطــق الريفية وزيادة يف الهجرة الدائرية وقصرية املســافة 

)خاصة بالنســبة إىل النســاء واألطفال( إىل جانب ارتفاع الفقر يف 

املناطــق الريفيــة. ويُفرس هذا التحول يف أمنــاط الهجرة من خالل 

قيود شــديدة عىل الســيولة متنع األشــخاص من تأمني تكاليف الهجرة 

الدامئــة والبعيــدة املدى، ماّم يجعلهم يعيشــون يف رشك فقر جســيم 

مــن انعــدام األمن الغذايئ.93 كام تُظهر األدلة مــن الهند أن الهجرة 

القصــرية األجــل تتعلق يف الغالب بأشــد الناس فقًرا. ويكشــف التحليل 

الــذي أجراه Chandrasekhar وDas وSharma أن األرس التي 

لديهــا مهاجــر عىل املدى القصري لديها إنفاق اســتهاليك شــهري للفرد 

الواحــد أقل مــن األرس التي ليس لديها مهاجــر عىل املدى القصري، 

مــاّم يشــري إىل أن املهاجريــن عىل املدى القصري ينتمون إىل املســتويات 

n 94.األدىن من توزيع االســتهالك

اإلطار 11
األدلة العملية تؤكد أن األشخاص الذين ال ميلكون سوى القليل من 

املوارد أو ال حيصلون على املوارد هم األقل حركة

كام هو موضح يف اإلطار 10، يطرح استطالع مؤسسة غالوب العاملي السنوي 

سؤالني متعلقني بالهجرة. ويقيس السؤال األول املهاجرين املحتملني، يف حني 

أن السؤال الثاين يسأل عن التخطيط النشط للهجرة وميكن اعتباره ممثاًل 

لعدد املهاجرين الفعليني. وباستخدام التحليل االقتصادي القيايس العميل، 

تقيّم وثيقة معلومات أساسية تابعة لهذا التقرير دوافع ما ييل: )1( الهجرة 

املحتملة )السؤال األول(، أي ما يدفع رغبة األشخاص إىل الهجرة؛ )2( وقرارات 

الهجرة املحتملة )السؤال الثاين(. وتربط الوثيقة بشكل عميل بني إجابات 

املشاركني عىل كل من أسئلة الهجرة ومجموعة من املتغريات االجتامعية-

االقتصادية والدميوغرافية التي يقال إنها ذات صلة بقرارات الهجرة.

ويف ما يتعلق بالسؤال األول، تظهر النتائج تأثريات هامة للمتغريات 

الرئيسية، مثل الجنس والحالة االجتامعية والتعليم وحالة العاملة والشبكات 

االجتامعية والرضا عن الخدمات املحلية. مييل األفراد الواقعون ضمن الُخمس 

األقل دخال من السكان إىل أن يكونوا هم الرشيحة ذات الرغبة األكرب يف 

الهجرة، ومتيل هذه الرغبة يف الهجرة إىل االنخفاض لدى األفراد الواقعني ضمن 

األخامس ذات الدخل األعىل.

بالنسبة إىل السؤال الثاين، اتضح وجود عالقة غري خطيّة بني الدخل 

وتخطيط األفراد للهجرة. وهناك "مرحلة انتقالية يف حركة األفراد" ترتفع 

مبوجبها إىل حد كبري نوايا الهجرة عرب الحدود مبوازاة الدخل كلام ازداد 

املجيبون ثراًء يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. وتبنّي مالمح الدخل 

وجود دالّة عكسية عىل شكل حرف U تكون أشّد حّدة يف البلدان األفقر. 

وترتاجع نوايا الهجرة فقط بالنسبة إىل األفراد من رشيحة الدخل العايل جًدا 

مبا يشكل نسبة ال تفوق النصف نقطة مئوية من مجموع سكان تلك البلدان. 

ويالحظ أّن العالقة عىل شكل حرف U بني نوايا الهجرة والدخل الفردي 

أضعف بكثري يف البلدان التي يكون باستطاعة السكان من رشائح الدخل األدىن 

تغطية التكاليف املالية للهجرة. وباإلجامل، تتامىش هذه القرائن مع العوامل 

دة للهجرة عىل املستويني الكيل والدقيق وهي تظهر أّن األفراد الذين  املحدِّ

يعانون من عوائق مقيّدة عىل السيولة، خاصة يف البلدان املنخفضة الدخل، 

يعانون من قدرة محدودة عىل إجراء التحضريات الالزمة للهجرة عىل املستوى 

الدويل. ويؤكد هذا مجدًدا أهمية تكاليف الهجرة والقيود املفروضة عليها 

بالنسبة إىل الفئات التي تكون قدرتها عىل الحصول عىل املوارد محدودة أو 

معدومة وهي الفئات التي تظّل أقّل حركة وإن كانت لديها رغبة عارمة يف 

الهجرة لتحسني فرصها لكسب العيش. 

 91 2018، Mendola :املصدر
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الفصل  3    ماهي دوافع اهلجرة من الريف: احملّددات والقيود وخصائص املهاجرين 

األزمات املمتدة تتسبب 
يف نزوح أعداد كبرية من 

البشر وتغيري نظم اهلجرة

تحــدث الهجرة الطوعية يف غياب قوى قرسية عندما يبحث األشــخاص 

عن فرص اقتصادية ومســتويات معيشــة أفضل يف أماكن أخرى. وعندما 

تتواجــد العوامل القرسية، تصبــح الهجرة أقل طوعية. وكام هو مبنّي 

يف الشــكل 1 يف الفصل 1، فمع تزايد هذه العوامل، تتزايد هشاشــة 

ســبل املعيشــة الريفية أيًضا. وإن ضائقة الدخل والفقر وانعدام األمن 

الغــذايئ، واألخطار الطبيعية وتدهــور البيئة، ضمن جملة أمور أخرى، 

تدفع باألشــخاص يف املناطق الريفية إىل الهجرة ملســافات قصرية 

أو طويلــة ولفــرتات زمنية متفاوتة بحثًا عن ســبل عيش أفضل. ويف 

الحــاالت القصوى، يُجرب النــاس عىل الهجرة هربًا من وضع غري آمن 

بســبب النزاع أو هشاشــة الدولة أو االضطرابات السياسية أو الكوارث 

البيئية. وقد يضطر األشــخاص إىل مغادرة منازلهم إما بســبب خطر 

فوري أو شــديد أو تهديد لســالمتهم، مبا يف ذلك العنف والنـــزاعات 

والحروب )مثل الجمهورية العربية الســورية وأفغانســتان( أو بسبب 

الكــوارث الطبيعية املفاجئة، مثــل الزالزل والفيضانات.95 وميكن ملثل 

هذه األحداث أن تؤدي، عندما تحدث عىل نطاق واســع ودائم لفرتة 

طويلــة، إىل أزمات ممتدة. ويف األزمــات املمتدة، غالبًا ما تتفاقم 

النـــزاعات بســبب الجفاف والصدمات املناخية األخرى، ماّم يزيد من 

تفاقــم التأثريات عىل األمن الغذايئ يف املناطق الريفية وســبل العيش 

فيهــا. وميكــن أن يؤثر الجمع بني األحــداث املناخية والعوامل الطبيعية 

واالجتامعية والسياســية واالقتصادية األخرى عىل الســكان الذين 

يعيشــون يف سياقات هشــة وضعيفة بالفعل. ويناقش هذا القسم 

دوافــع األزمات املمتدة وكيف أنهــا تغري نظام الهجرة العادي وما 

يرتتــب عىل ذلك من تدفقات وأمناط هجرة.

 الهشاشــة واألزمــات املمتدة وكيفيــة تأثريها عىل 
الهجرة دوافع 

يُســتخدم مصطلح "الدول الهشــة" عموًما لوصف البلدان ذات 

املؤسســات الضعيفة ونقص يف القدرات عىل االســتجابة ملواجهة 

النزاعات؛ ويشــري أيضا إىل قدرة هذه البلدان عىل الصمود أمام 

الصدمات والضغوطات. كام يجســد هــذا املفهوم العنف القائم وعدم 

االســتقرار السيايس الكامن واملخاطر العالية للنـــزاعات بشكل عام.96 

وتقــع جميــع البلدان واملجتمعات عرب مســتويات مختلفة من التنمية 
االقتصادية يف مكان ما عىل امتداد طيف الهشاشــة.97

ويحلّل إطار الهشاشــة ملنظمة التعــاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

لعام 2016 خمســة أبعاد للهشاشــة – االقتصادي والبيئي والسيايس 

واألمني واالجتامعي )الجدول 4(. وبالنســبة إىل كل بعد، يبحث اإلطار 

يف تراكــم املخاطــر ومزيجها، إىل جانب قدرة الدولة، والنظام و/أو 

املجتمعــات عىل إدارة أو امتصــاص أو تخفيف عواقب تلك املخاطر. 

وتظهر النتائج أن أكرث من 1.6 مليار شــخص، أو ما يعادل 22 يف املائة 

من ســكان العامل، يعيشــون يف سياقات هشــة حيث يعترب النمو السكاين 
مــن بني األرسع يف العامل.97

وميكن أن تؤدي الهشاشة الشديدة إىل أزمات ممتدة، تتسم بظروف 

وبيئات تكون فيها نسبة كبرية من السكان معرضة بشدة لخطر املوت 

واألمراض وانقطاع سبل العيش عىل مدى فرتة طويلة من الزمن. وعادة 

ما تتسم حوكمة هذه البيئات بضعفها الشديد، مع محدودية قدرات 

الدولة عىل التصدي للتهديدات التي يتعرض لها السكان والتخفيف من 
وطأتها أو توفري مستويات مالمئة من الحامية.100-98

ويف عــام 2017، تــم تحديــد 19 بلًدا عىل أنها بلدان تعاين من أزمات 

ممتــدة يف تقريــر األمم املتحــدة عن حالة األمن الغذايئ والتغذية يف 

العــامل. وقــد تعرضت جميع هذه البلدان تقريبًا لفرتات من النـــزاعات 

العنيفــة، ماّم أدى إىل ارتفــاع معدالت الوفيات، وزيادة أعداد الالجئني 

والنازحني، وتدمري البنية التحتية، واإلســكان، واالقتصاد، وســبل العيش 

والثقافــة. ومع ذلك، تتميز معظم األزمات املمتــدة بالحوكمة الضعيفة 

للغاية، وانهيار املؤسســات املحلية، وضعف صحة الســكان املترضرين، 

وارتفاع معدل انتشــار الكــوارث الطبيعية.100 وكثريًا ما تتداخل الكوارث 

الطبيعيــة واألزمــات املمتدة، ماّم يزيد من تفاقم اآلثار.101 ويف ظل 

هذه الظروف، فإن أشــد الفئات ترضًرا هي أفقر رشائح املجتمع 

| 68 |



حالة األغذية والزراعة 2018 

وأكرثهــا ضعًفا. ويقدر البنك الــدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف 

امليــدان االقتصادي أن ارتفاع معدالت النمو الســكاين وضعف التنمية 

االقتصاديــة قد يؤديــان، بحلول عام 2030، إىل ارتفاع عدد الفقراء 

ليصل إىل نصف إجاميل الســكان أو أكرث ممن يعيشــون يف أوضاع هشــة 
viii .ومتأثرة بالنـزاعات

وميكــن أن تكــون الهجرة الناجمة عن األزمــات املمتدة مؤلفة من 

نزوح الســكان بســبب الصدمات والضغوطات بطيئــة البداية – مثل 

هطــول األمطــار املتقلب/املنخفض أو الجفــاف واالضطرابات املدنية 

طويلــة األجــل التي قد تظهر بشــكل متقطع مــع العنف – أو النزوح 

الناجــم عن الكــوارث الطبيعية القويــة واملفاجئة، التي ميكن أن 

تكــون لها تداعيــات طويلة األمد عندما تقرتن بســوء الحوكمة. 

وتشــمل تلــك الظروف التــي ال تهدد الحياة عىل الفور ولكنها تشــكل 

خطــًرا كافيًا عىل رفاه األشــخاص عىل املدى الطويــل. وعندما تكون 

مخاطــر البقــاء أكرب من مخاطر الهجرة، قد تشــعر األرسة بأنها 

مضطــرة – أو مجــربة – عــىل الهجرة. وقد تكون هــذه الهجرة، التي 

يشــار إليهــا باســم "الهجرة للبقاء عىل قيــد الحياة"،103 أقل إلحاًحا أو 

أنهــا تحــدث بوتــرية أبطأ من التهجري القرسي مــن التهديدات املبارشة، 

وخاصــة العنيفة منها.

وكام نوقش أعاله وكام هو موضح يف الشكل 19، تؤثر األزمات املمتدة 

عىل الهجرة من خالل تأثريها عىل املستويات الثالثة من الدوافع 

العادية للهجرة، وهي العوامل الكلية، والعوامل املؤثرة املتوسطة، 

والعوامل الجزئية. وهي تزيد من حافز الهجرة من خالل زيادة التباين 

بني الظروف يف مناطق املنشأ والوجهة املحتملة بشكل كبري، وتتفاعل 

مع العوامل املؤثرة املتوسطة، مثل العمل اإلنساين وتطوير شبكات 

املهاجرين. ومع ذلك، تغري األزمات املمتدة، عىل مستوى العوامل 

الجزئية، درجة عدم اليقني واملخاطر التي يكون األفراد واألرس عىل 

استعداد لقبولها. وبالتايل، فإن األفراد الساعني إىل األمان والبقاء عىل 

قيد الحياة هم أكرث ميالً إىل القبول بدرجات أعىل من انعدام اليقني 

واملخاطر مقارنة مبا كانوا ليقبلوا به ضمن الظروف العادية. وباختصار، 

يف ظل األزمات التي طال أمدها، ويف مواجهة الخسارة )أو الخسارة 

املحتملة( ألصولهم، وسبل عيشهم، وحتى بعض أفراد أرسهم، ويف ظل 

عدم وجود أي يشء يخرسونه أو القليل، يقّرر العديد من األشخاص 

الرشوع يف املسعى الخطر للهجرة إما كنازحني أو طالبي لجوء.

اجلدول 4
األبعاد اخلمسة إلطار منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لقياس اهلشاشة 2016 

الوصفالبعد

االقتصادي
قابلية التأثر باملخاطر املنبثقة من مواطن الضعف يف األسس االقتصادية ورأس املال البرشي، مبا يف ذلك الصدمات عىل 

صعيد االقتصاد الكيل والنمو غري املتكافئ وارتفاع معدالت بطالة الشباب. 

البيئي
قابلية التأثر باملخاطر البيئية واملناخية والصحية التي تؤثر يف حياة املواطنني وسبل معيشتهم. وهي تشمل التعرض 

للكوارث الطبيعية والتلوث واألوبئة. 

السيايس 
قابلية التأثر باملخاطر الضمنية للعمليات أو األحداث أو القرارات السياسية؛ وغياب الشمولية السياسية )مبا يف ذلك 

للنخب(؛ والشفافية والفساد والقدرة االجتامعية عىل التكيف مع التغيري وتجّنب القمع. 

قابلية تأثر األمن العام بالعنف والجرمية، مبا يف ذلك العنف السيايس واالجتامعي عىل حد سواء.األمني

االجتامعي
قابلية التأثر مبخاطر تؤثر يف التامسك االجتامعي وتكون ناجمة عن عدم التكافؤ عمودياً وأفقياً عىل حد سواء، مبا يف ذلك 

عدم املساواة بني املجموعات  املرتبطة بالثقافة املحلية أو املجموعات املركّبة والرشخ االجتامعي.

املصــدر: منظمــة التعــاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2016 97، الجدول 1-3. 

viii     يقدر البنك الدويل أن نسبة الفقراء الذين يعيشون يف حاالت هشة وعرضة للنزاعات 
ستصل، بحلول عام 2030، إىل 46 يف املائة من إجامل سكان العامل، يف حني تقدر منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أن هذه النسبة ستبلغ 60 يف املائة. وتختلف التقديرات 
ألن املصدرين يستخدمان تعريفني مختلفني للهشاشة والعنف. ولالطالع عىل تقديرات البنك 

الدويل، انظر البنك الدويل 2017، 102. ولالطالع عىل تقديرات منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي، انظر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 2016 97.
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النـزاعات والعوامل البيئية وسوء الحوكمة هي املحّددات 
الرئيسية لألزمات املمتدة

عــادة مــا تكون األزمات املمتدة مدفوعــة بعوامل وظروف متعددة 

غالبًا ما تكون مرتابطة ومتشــابكة. وتشــكل النزاعات املســلحة، 

والعوامــل البيئيــة – مبــا يف ذلك تدهور املوارد الطبيعيــة والبيئية، 

والكــوارث الطبيعية، والتعرض الشــديد والحساســية للصدمات 

املناوئــة للمناخ، وتغري املناخ – والحوكمة الســيئة، أهم أســباب 

األزمــات املمتــدة والهجرة املطولة، بدرجات متفاوتــة من التأثري من 

سياق إىل آخر.

وتشــكل النـــزاعات والحروب، وال سيام النـــزاعات الطويلة األمد، 

دوافــع رئيســية للمســتويات العاملية الحالية مــن النزوح البرشي. 

وقــد أدى النزاع املســلح الواســع النطاق يف الجمهوريــة العربية 

الســورية إىل نزوح ما يقارب 12 مليون شــخص: فقد ســعى أكرث من 

6 ماليــني نــازح و5.5 مليون الجئ إىل األمان إمــا داخلياً وإما عرب 

الحدود الدولية.104 ويشــري مؤرش الســالم العاملي لعام 2016 إىل أن 

العــامل أصبح أقل ســلاًم خالل العقد األخــري.105 وقد ازدادت النزاعات 

القامئــة عــىل أســاس الدولة بنســبة 60 يف املائة منذ عام 2010، يف 

 حــني ارتفعــت النزاعات بني جهــات فاعلة غري حكومية بنســبة
125 يف املائة.100

وإن العالقــة بــني التدهور البيئي والكوارث الطبيعية – ال ســيام يف 

ســياق تغري املناخ – والنزوح/الهجرة، معّقدة وغري مفهومة بشــكل 

جيــد بعد. وقد كان دورها كدوافع للنـــزاعات والهجرة موضوع نقاش 

منــذ الثامنينات،107،106 ولكــن كان هناك اهتامم أكرب بها من جانب 

العلــامء والحكومــات، يف اآلونة األخرية، حيث أنه يُنظر إىل املوضوع 

بشــكل متزايد عىل أنه قضية أمنية من قبل صانعي السياســات يف 

جميــع أنحــاء العامل. وقد أدى "إضفــاء الطابع األمني" عىل موضوع تغري 

املنــاخ108 إىل تجديد مهم للموضوع، فضالً عن املطالبات التي تنســب 

جزئيًا اندالع النـــزاع السوري إىل الجفاف الشديد يف الفرتة ما بني 
عامي 2007 و2009. 109

وقــد اقرتحــت املؤلفات وناقشــت عدًدا من املســارات املختلفة 

التــي تــؤدي من تغري املناخ إىل النـــزاع. وقــد حظي أحدها عىل 

وجــه الخصــوص، مســار املناخ-الهجرة-النـــزاع، باهتامم أكرب من 

جانــب صانعي السياســات ووســائل اإلعالم،110 عــىل الرغم من أنه 

قــد تــم التشــكيك به من قبل بعض العلامء. ويشــري هذا املســار إىل 

أن تقلــب املنــاخ وتغــريه يجلبان مخاطــر اآلثار الســلبية عىل النظم 

البيئيــة والبرشيــة. ورغم أن هــذه األحداث قد تؤدي إىل نزوح 

الســكان، فــإن هناك اختالفًا حــول الطرق املحددة التــي يؤثر بها 

تغــري املنــاخ عىل الهجرة. وعالوة عىل ذلك، تشــري املؤلفــات الحالية 

التــي تتنــاول الهجــرة والنزاعات بشــكل متزايــد إىل أن تغري املناخ 

والهجــرة املرتبطــة باملنــاخ لن يتســببان يف حــدوث نزاعات مبعزل عن 

العوامــل السياســية واالقتصاديــة املهمــة األخرى.111-113 ولذلك، من 

املتفــق عليــه أن تغــري املناخ وحده لن يؤدي بالرضورة إىل نشــوب 

نـــزاعات،109 عــىل الرغــم من أنه مــن املعرتف به عامليًــا تقريبًا أنه 

ميكــن أن يفــيض إىل تفاقــم النـــزاعات أو تحفيزها باالقرتان مع 
أخرى.113،110 عوامل 

ويف مــا يتعلــق بالحالــة املحــددة للجمهورية العربية الســورية، قام 

األكادمييــون بتحليــل حالــة الجفاف يف الفــرتة املمتدة بني عامي 

2007-2009، وكثــريًا مــا اســتخدموها كمثال مناســب لدعم االقرتاح 

القائــل بــأن تغري املناخ يُحتمل أن يتســبب يف نشــوب النـــزاعات أو 

تفاقمهــا.115،114  وكــام جــادل آخرون، فقد رضب الجفــاف منطقة 

الــرشق األدىن برمتهــا، ولكــن مل يتحدث أزمة إنســانية الحقة 

ســوى يف الجمهورية العربية الســورية، ماّم يشــري إىل عدم وجود 

إدارة ســليمة ومؤسســات تســتجيب إلدارة املخاطــر والتعامل مع 

.)12 )اإلطار  الصدمات118-116 

وتتســم الكوارث الطبيعية الرسيعــة الظهور بأكرث التأثريات املبارشة 

عــىل النزوح/الهجرة. وقد تــؤدي الزالزل والثورات الربكانية والعواصف 

االســتوائية والفيضانات وحاالت الجفاف، إىل نزوح مفاجئ واســع 

النطاق بســبب االضطراب االقتصادي أو فقدان املنازل.121 وإن نزوح 

البرش الذي تســبّبه هذه األحداث الرسيعة الظهور هو األســهل تحديداً، 

نظــراً إىل أنه ميكن مالحظة األحداث املناخية البيئية األساســية بوضوح. 

ويف هذه الحاالت، يُضطر األشــخاص للفرار للحفاظ عىل ســالمة  

أرواحهــم، ولكن عودتهم تتوقــف عىل قوة الحدث والقدرة املحلية 

عــىل التكيف. وإذا كانت اســتعادة الخصائص االجتامعية واالقتصادية 

واملادية يف املنطقة املتأثرة رسيعة وفعالة، فإن األشــخاص يعودون يف 

الغالــب. أمــا إذا كانت بطيئة وغــري فعالة، فإن األزمة تصبح ممتدة، 
ويتطــور النــزوح القرسي إىل هجرة طويلة األجل أو دامئة.122
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وإضافــة إىل ذلك، ميكن للتغيريات البيئيــة البطيئة ولكن الطويلة 

األجل، مثل ارتفاع مســتوى البحر أو تآكل الســواحل أو التصحر أو 

فقــدان اإلنتاجيــة الزراعية، أن تتطــور أيًضا إىل أزمة ممتدة وميكنها أن 

تــؤدي إىل زيادة كبرية يف تدفقــات الهجرة الريفية.123 ويف الواقع، يقدر 

أن هناك عدًدا كبريًا من األشــخاص الذيــن يهاجرون نتيجة للتدهور 

البيئي التدريجي الذي يؤدي إىل أرضار خطرية يف أمناط املعيشــة 

وأنظمة اإلنتاج.

وال تتوافر التقديرات املوثوقة للهجرة طويلة األجل أو الدامئة بسبب 

التدهور البيئي أو تغري املناخ. وقد يعزى سبب ذلك إىل أن النزوح 

الناجم عن الكوارث الطبيعية التي تحدث مرة واحدة )مثل الزالزل أو 

االنهيارات األرضية أو الفيضانات( يكون يف الغالب مؤقتًا. غري أنه يف 

سياقات املوارد االقتصادية املحدودة والحوكمة الضعيفة، كام هو الحال 

بالنسبة إىل العديد من البلدان النامية، قد تتسبب هذه األحداث يف 

إلحاق رضر واسع النطاق بسبل العيش ال ميكن عكس مساره عىل املدى 

القصري، ماّم يؤدي إىل ظروف من األزمات املمتدة والهجرة. فعىل سبيل 

املثال، كان النازحون بسبب فيضانات عام 2010 يف كولومبيا وباكستان، 

ما يزالون يف حالة نزوح يف نهاية عام 2014. وتسبّب زلزال عام 2010 يف 

هايتي يف نزوح ما يقارب 1.5 مليون شخص، كان 600 62 شخص منهم 

124 واعتباراً من عام 
ما يزالوا يعيشون يف مخيامت النازحني يف عام 2015، 

2018، كان هناك ما يقدر بنحو 20 يف املائة من سكان البالد الذين ما 
يزالوا بحاجة إىل املساعدة اإلنسانية.125

وتحدث معظم حاالت النزوح بسبب النزاعات والكوارث الطبيعية يف 

البلدان النامية ذات الدخل املنخفض أو املتوسط. ومتيل هذه البلدان 

ألن تكون معرضة بشكل خاص ألن اقتصاداتها تعتمد إىل حد كبري عىل 

القطاعات التي تتأثر باملناخ مثل الزراعة والرثوة الحيوانية، وألنها متيل 

إىل أن يكون لديها قدرة تكيفية منخفضة من حيث رأس املال البرشي أو 
املوارد املالية أو املرونة املؤسسية أو التقدم التكنولوجي.126

وكــام هــو موضــح يف الفصل 2، أدت النزاعات إىل نزوح أكرث من 65 

مليون شــخص يف عام 2016: وكان من بينهم 40.3 مليون نازح 

اإلطار 12
العالقة بني احلوكمة الضعيفة وتدهور البيئة واهلجرة من الريف: 

مثال اجلمهورية العربية السورية

تساعد هياكل الحوكمة املختلفة وقدرات االستجابة عىل تفسري ملاذا ميكن أن 

ينتج عن نفس نوع الصدمات أو الصدمات املشابهة، أزمة يف بلد ما وليس يف 

آخر. ويعتمد تأثري أي صدمة واسرتاتيجيات التكيف املتاحة بشكل كبري عىل 

القدرة عىل التكيف، التي تتشكل من خالل مجموعة من العوامل التكنولوجية 

واالجتامعية واالقتصادية والسياسية. فعىل سبيل املثال، كان للجفاف املطول 

والشديد الذي أصاب بعض البلدان يف الرشق األدىن يف الفرتة املمتدة بني عامي 

2007 و2009 نتائج متباينة من حيث النزوح وانعدام األمن الغذايئ. وبينام 

تسبّب يف أزمة نزوح واسعة النطاق يف الجمهورية العربية السورية بسبب 

املستوى املقلق النعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية، فقد كان للجفاف نفسه 

آثار طفيفة عىل دول أخرى يف املنطقة.118،117

وقد أدت سياسات التدخل العامة يف الجمهورية العربية السورية دورًا 

هاًما يف تدهور املوارد الطبيعية. فقبل األزمة، ّشجعت الحكومة السورية زراعة 

الحبوب عىل حساب املراعي. وأدى امتداد املحاصيل يف املناطق القاحلة وشبه 

القاحلة، حيث ال يتجاوز معدل هطول األمطار 200 ملم، إىل استمرار تدهور 

املحاصيل.62 وباإلضافة إىل ذلك، تسلّط العديد من الدراسات الضوء عىل كيف 

أدت سياسات الحكومة لصالح املحاصيل كثيفة الري )القمح والقطن( إىل انهيار 

مستويات املياه الجوفية.119،116

وأدى ذلك إىل الحّد بشكل كبري من قدرة املزارعني السوريني عىل التكيف 

عندما تعرض الرشق األدىن للجفاف الشديد يف الفرتة 2007-2009. وازدادت 

األوضاع سوًءا خالل فرتة الجفاف عندما سحبت الحكومة إعاناتها لوقود الديزل 

)الوقود الرئييس املستخدم يف الري( يف عام 2008، ماّم أدى إىل ارتفاع األسعار 

بني عشية وضحاها بنسبة 300 يف املائة.117-119 ونتيجة لذلك، ففي حني كان 

للجفاف نفسه آثار ضئيلة عىل بلدان أخرى يف املنطقة118،117 يف عام 2009، 

فقد أدى إىل نزوح حوايل 000 300 شخص يف الجمهورية العربية السورية من 

املناطق الريفية إىل املدن، ماّم أدى إىل هجر حوايل 60 إىل 70 يف املائة من 

القرى يف منطقتي الحسكة ودير الزور.120
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داخيل، و22.5 مليون الجئ، و2.8 مليون طالب لجوء.104 وتشــري هذه 

األرقــام إىل أن معظــم املهجرين يظلون عــىل مقربة من منازلهم عندما 

يتم تهجريهم قرًسا، ويكونوا نازحني داخليني بشــكل أســايس. ويُظهر 

اســتطالع أجراه برنامج األغذية العاملي أن غالبية الالجئني الســوريني 

يف األردن وتركيــا ولبنــان قد نزحــوا عدة مرات داخل البلد قبل عبور 

الحــدود.127 وحتــى إذا اضطروا إىل الفرار عرب الحدود الدولية، فإن 

معظــم الالجئــني يقيمون يف البالد املجــاورة، إما ألنهم يفضلون البقاء يف 

األماكــن التــي تكون فيها العادات والثقافة أكرث تشــابًها بتلك املوجودة 

يف مناطقهــم األصليــة، أو ألنهم ال يســتطيعون تحمل تكاليف الهجرة 

الدولية ملسافات طويلة.

ووفًقا للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، فإن حاالت 

اللجوء املطولة يف جميع أنحاء العامل تدوم اآلن 26 عاًما يف املتوسط،128 

ويف عام 2014، أفادت التقارير أن أكرث من 50 بلًدا كان لديها أشخاص 

يعيشون يف حالة نزوح داخيل ألكرث من 10 سنوات.129 وكثري من البلدان 

املتأثرة بالنـزاعات واألزمات املمتدة هي ريفية إىل حد كبري، حيث يبلغ 

عدد سكان الريف أكرث من نصف مجموع السكان، وغالبًا ما يتحملون 

وطأة هذه النـزاعات.100 وبدورها، ميكن للمستويات العالية من الفقر 

وعدم الوصول إىل املوارد الطبيعية أو التنازع عليها وانعدام األمن الغذايئ 

املرتبط بها املساهمة يف نشوب النـزاعات. وبالتايل ميكن أن تسوء الحالة 

تلقائيًا مع تزايد عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ 

وعدم القدرة عىل الهروب من الفقر، ماّم يؤدي يف كثري من األحيان إىل 

االحتجاجات والعنف. ومن املرجح أن تستمر هذه الظروف بالنسبة 

إىل الفقراء: فوفًقا للبنك الدويل، من املتوقع أن تصل نسبة سكان العامل 

الفقراء الذين يعيشون يف الدول الهشة واملتأثرة بالنـزاعات إىل 46 يف 

n 102
املائة بحلول عام 2030. 

االستنتاجات واآلثار 
املرتتبة على السياسات

لقــد أظهــر هذا الفصل كيف أن الهجرة مــن الريف والتحوالت 

الريفيــة والهيكليــة تكّمل بعضهــا البعض يف عمليــة التنمية االقتصادية 

واالجتامعيــة. وميكــن لنقل العاملة من القطاعــات املنخفضة 

اإلنتاجيــة إىل القطاعــات العاليــة اإلنتاجية أن يســهم يف رفع الدخل 

والناتــج املحيل اإلجاميل. وتشــكل الهجرة داخل البلــدان ويف ما بينها 

جــزًءا من هــذه العملية. وما تزال هناك فجــوة كبرية يف معظم 

البلــدان الناميــة يف اإلنتاجيــة بني الزراعة – واملناطــق الريفية بوجه 

عــام – والقطاعــات األخرى يف االقتصاد، مثــل التصنيع والخدمات. 

ويشــري ذلك إىل وجــود إمكانيات كبرية لتحقيق مكاســب يف الدخل 

واإلنتاجيــة عــىل نطاق االقتصاد، عن طريــق تحويل العاملة من 

الزراعــة إىل قطاعــات أخرى، وإىل حد كبري عــن طريق الهجرة من 

الريفية. املناطق 

وتشري املؤلفات النظرية والتجريبية إىل تفسريين للفجوة اإلنتاجية. 

فيؤكد أحدهام عىل وجود حواجز متنع املهاجرين املحتملني من 

االستفادة من الفرص األفضل من خالل الهجرة. بينام يشري اآلخر إىل 

أن الفجوات ناجمة عن االنتقائية يف اختيار اليد العاملة استناداً إىل 

خصائص املهاجرين. وبعبارة أخرى، يكون العامل الذين يتخذون هذه 

الخطوة أكرث إنتاجية بسبب خصائصهم الفردية من حيث القدرة 

واملهارات ومستويات التعليم والقدرة عىل تحمل املخاطر. ويبدو أن 

األدلة التجريبية تقرتح أن كال التفسريين يتفقان عىل تعليل الفجوة 

اإلنتاجية. ويدعو االثنان إىل اعتامد تدخالت يف مجال السياسات ملعالجة 

مستويات مختلفة من دوافع الهجرة ضمن إطار عملنا املفاهيمي 

)الشكل 19(. ولكن إذا كان الهدف هو تحويل الهجرة إىل أداة فعالة 

للتنمية، فإن هناك حاجة العتامد تدخالت عىل كال املستويني.

وبقدر ما تكون فيه الفجوة اإلنتاجية ناجمة عن عوائق أمام الهجرة، 

ينبغي اعتامد تدخالت يف مجال السياسات تعالج  العوامل املؤثرة 

املتوسطة يف الشكل 19. وقد ينطوي ذلك عىل الحد من القيود أو 

تخفيض تكاليف الهجرة – سواء كانت رصيحة، مثل نظام hukou يف 

الصني، أو ضمنية، مثل سوء شبكات الطرق التي تربط بني املناطق 

الريفية والحرضية، أو البنية التحتية غري املالمئة لالتصاالت، أو حقوق 

األرايض غري املحددة بشكل جيد. وقد يشمل أيًضا متكني املهاجرين من 

التغلّب عىل التكلفة املالية للهجرة، عىل سبيل املثال من خالل برامج 

الحامية االجتامعية املحمولة. وميكن ملجال آخر للسياسات أن يهدف إىل 

تعزيز عوامل التسهيل، عىل سبيل املثال من خالل إنشاء آليات – مبا يف 

ذلك وكاالت التوظيف – التي تروِّج للمعلومات حول الفرص املتاحة يف 

املواقع املختلفة.

وبقدر ما تكون فيه الفجوة ناتجة عن انتقائية العاملة، ينبغي اعتامد 

تدخالت يف مجال السياسات لتناول العوامل الجزئية التي تعمل عىل 

مستوى األفراد واألرس. وقد يشمل ذلك االستثامرات يف تحسني رأس املال 

البرشي من أجل تعزيز عائدات العاملة. وتشمل التوصيات الرئيسية 
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إدخال تحسينات عىل التعليم واتخاذ تدابري لتحسني أنواع أخرى من رأس 

املال البرشي، مثل التدريب عىل املهارات الشخصية.

ويف حني أن اآلثار املتعلقة بالسياسات التي نوقشت أعاله تشري إىل 

الهجرة التي هي باألساس طوعية، فإن الهجرة القرسية متثل تحديات 

أوسع نطاقًا وأكرث تعقيًدا من حيث السياسات. ومع ذلك، فإن أنواع 

التدخالت يف مجال السياسات املذكورة أعاله ستسهم أيًضا يف تعزيز 

قدرة األرس الريفية عىل التكيف، وقدرتها عىل مواجهة التحديات التي 

تسببّها األزمات. وقد أشري إىل أن الحوكمة الرشيدة والسياسات التي 

تعزز املاّمرسات الزراعية املستدامة ميكن أن تكون حاسمة ليس فقط 

يف مجال إدارة األزمات التي طال أمدها والتغلب عىل عواقبها، بل أيًضا 

ملنعها يف املقام األول.

وبغض النظر عن املناقشــة التي دارت حتى اآلن، فإن سياســات 

التنميــة الريفيــة مــا تزال ذات صلة. وعند الرتكيز عىل تشــجيع 

األنشــطة املّدرة للدخل يف املناطق الريفية، ســيكون لهذه السياســات 

تأثــري عــىل الهجرة ألنها تؤثر عىل الفوارق يف فرص املعيشــة وفرص 

العمــل بني املناطــق الريفية والحرضية )العوامــل الكلية املذكورة يف 

الشــكل 19(. وســيوفر ذلك للمهاجرين الريفيــني املحتملني خيارات 

أكــرث جاذبيــة اســتناًدا إىل الفرص املتاحة يف كل من مناطق املنشــأ 

والوجهــة. ولكــن من املهــم النظر يف أنه غالبًا ما تكــون الهجرة نتيجة 

للحرمــان املتصور واألســباب املتصورة الرتباط هــذا الحرمان باملكان 

الذي يعيش فيه الشــخص. وقد ال يكون هذا الحرمان ألســباب 

اقتصاديــة بحتة، بــل مرتبطًا باألحرى بالخدمــات االجتامعية ونوعية 

الحيــاة بشــكل عام. وهــذا يعني أنه ينبغي دمج سياســات التنمية 

الزراعيــة والريفية يف نُهج أكرث شــمواًل تراعي الجوانــب اإلقليمية 

للتنميــة. وميكــن لنهــٍج للتنمية اإلقليمية14 يحول املشــهد الريفي 

والحــرضي من خــالل تعزيز تنمية املــدن والبلدات الصغرية أن يؤدي 

دوًرا رئيســيًا مــن خالل تيســري التحول الهيكيل ومــا يرتبط به من 

انتقــال العاملــة من الزراعة إىل القطاعات األخــرى. ونتيجة لذلك، 

ميكنــه أن يجعــل تحول املناطق الريفية سلًســا وشــاماًل، ماّم يقلل من 

الحاجــة إىل الهجــرة مــن الريف من خالل تعزيــز التنقل. وعالوة عىل 

ذلــك، ميكــن أن يقلّل مــن تكاليف الهجرة لســكان الريف عند الحاجة، 

n .مــاّم ســيعود بالفائدة عليهم وعــىل االقتصاد ككل
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الفصل 4
آثار الهجرة على 
الزراعة والمناطق 
الريفية

الرسائل الرئيسية:

عىل الرغم من أن الهجرة من املناطق الريفية تؤدي إىل  1

خسارة يف اليد العاملة األرسية، فإن األثر النهايئ عىل اإلنتاج 

الزراعي يرتبط مبدى أهمية اليد العاملة األرسية بالنسبة إىل العمل 

يف املزارع وكيفية إنفاق التحويالت املالية.

تســمح التحويــالت املالية من املهجــر لألرس الريفية  2

بتنويع مصادر دخلها وســبلها املعيشــية وقــد تتيح ضامنات 

مهمــة ضد املخاطر.

قد تؤثر حركة اليد العاملة وتحويالت املهاجرين املالية  3

بشكل كبري عىل تغذية األطفال وتعليمهم، واألحوال السكنية 

واالستثامرات يف األنشطة الزراعية وغري الزراعية، ماّم قد يُحدث 

عددا كبريًا من اآلثار املمكنة غري املبارشة.

ميكن تحويل التحديات واآلثار الســلبية املحتملة الناشــئة  4

عن الهجرة القرسية يف أرياف املنشــأ والبلدان واملجتمعات 

املضيفــة إىل نتائج إمنائية تعــود بالفائدة عىل كل من النازحني 

املضيفة. واملناطق 

تستفيد البلدان املتقدمة من املهاجرين العاملني يف األنشطة  5

الزراعية العالية القيمة والتي تصعب مكننتها، ولكن من الرضوري 

يف الكثري من األحيان تحسني ظروف العمل وحامية العاّمل.



الفصل  4   

آثار الهجرة على الزراعة 
والمناطق الريفية

تســفر الهجــرة الريفية – ال ســيام الهجرة خــارج املناطق الريفية – 

عــن تداعيــات عميقة بالنســبة إىل التنميــة الريفية واألمن الغذايئ 

والتغذيــة والفقــر، ماّم يؤثر عىل اإلنتــاج الزراعي واألرس الريفية 

واالقتصــاد الريفي األوســع نطاقًا. وتطال آثار الهجرة مناطق املنشــأ 

واملقصــد عىل الســواء. ومــن املهم فهم هذه اآلثار من منظــور التنمية 

االقتصاديــة ألســباب ليس أقلّها احتدام النقاشــات حول تداعيات 

الهجــرة. وتؤدي االنطباعات الســلبية عن الهجرة إىل وضع سياســات 

تحــاول بشــكل رصيــح أو ضمني منع الهجــرة أو تقييدها. غري أن هذه 

السياســات قد تحد من توزيع العمل يف البلدان واألســواق األشــد 

إليها. حاجة 

وتســلّط مجموعــة كبرية من املؤلفات الضوء عــىل منافع الهجرة 

الواســعة بالنســبة إىل املهاجرين أنفســهم1، إىل جانب املنافع التي 

قــد تتزايــد بالنســبة إىل املجتمعات املحلية واالقتصــاد ككل. كام ينظر 

جــزء مــن املؤلفات املتعلقــة باقتصاديات التنميــة يف الوقت عينه يف 

اآلثــار اإليجابية والســلبية للهجرة عــىل األرس واملجتمعات الباقية. 

وتتفاقــم هذه اآلثار بشــكل خاص بالنســبة إىل الهجرة القرسية 

املتزايــدة – مــن 33.9 مليون شــخص يف عام 1997 إىل 65.5 مليون 

2 ويعــزى ذلك إىل جملة أمور، منهــا الطابع املمتد 
يف عــام 2016. 

لألزمات والنزاعات املعارصة وإىل زيادة الهشاشــة التي تشــمل تواتر 

الظواهــر املناخية وحّدتها.

ويســتعرض هــذا الفصل األدلــة التجريبية املتعلقــة بآثار الهجرة عىل 

املناطــق الريفيــة. وهــو يبدأ بالنظر يف القنــوات التي من خاللها 

تؤثــر الهجرة عىل أرياف املنشــأ وأنواع التداعيــات املختلفة املمكن 

توقعها. ثم يســتعرض األدلة بشــأن آثار الهجرة عىل مســتوى األرس، 

واآلثار األوســع نطاقًا عىل املجتمعات الريفية واالقتصاد األوســع. 

ويــيل ذلك نقاش عن آثار الهشاشــة واألزمــات املمتدة عىل املناطق 

الريفيــة وكيفيــة تفاعلها مع الهجرة الريفية والســبل املعيشــية 

الزراعيــة والريفيــة وانعدام األمن الغذايئ وســوء التغذية. وأخريًا، 

يوّســع الفصــل آفــاق النقاش للنظر يف آثار الهجــرة الدولية عىل بلدان 

n .املقصــد، ال ســيام القطاع الزراعــي واملناطق الريفية

قنوات آثار اهلجرة
تختلــف آثــار الهجــرة عىل املجتمعــات الريفية باختــالف نوع الهجرة 

)إن كانــت مثــاًل قصــرية األجل أو طويلة األجــل، داخلية أو دولية، 

طوعيــة أو قرسية( وبحســب الســياق الســائد. وتتحقق هذه اآلثار 

مــن خــالل ثالث قنوات رئيســية )كام ترد يف الشــكل24 (، وهي 

مهمــة بشــكل خــاص يف مناطق املنشــأ، وكذلــك مناطق املقصد إىل 

حــد مــا. وتتمثل القنــاة األوىل يف تدفق املهاجرين أنفســهم – أي 

األشــخاص الذيــن ينتقلــون من منطقة إىل أخــرى. وقد يغرّي ذلك 

هيــكل األرسة األصليــة وتشــكيلها، مبا يشــمل إمدادات اليــد العاملة 

يف األرسة، وقد يؤثر بشــكل أوســع عىل أســواق اليد العاملة 

الريفيــة )كذلــك األمــر يف مناطق املقصــد(. وتتمثل القنــاة الثانية 

يف التحويــالت املاليــة التــي يرســلها املهاجرون إىل أرسهم. وأخريًا، 

قــد تكــون هنــاك تحويالت غري نقدية، ويُشــار إليهــا غالبًا بعبارة 

"التحويــالت االجتامعيــة"، أي األفكار واملهارات واألمنــاط االجتامعية 

التــي يجلبهــا املهاجــرون من أماكــن املقصــد أو ينقلونها إىل أرسهم 
ومجتمعاتهــم األصل.4،3

غالبًــا مــا يصعب من الناحية العملية تحديد املســاهمة الفردية لكل 

قنــاة مــن القنوات يف إحداث اآلثار امللحوظة، كام تنشــأ تحديات خاصة 

)اإلطــار 13( عن تحديد آثار الهجرة وقياســها مــن الناحية التجريبية. 

وبالتــايل، غالبـًـا ما تحلّل الدراســات آثار الهجرة من منظور عام من دون 
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ا�جتمعات 
الريفية

ا�� 
الريفية

البلد القنواتالهجرة

حركة ا�شخاص
القص�ة ا�مد

الطويلة ا�مد

الداخلية

الدولية

ا�وسمية

الدائرية

العائدة

التحوي ت ا�الية

التحوي ت غ� النقدية

أن تعزي اآلثار إىل أي ســبب محدد.ix أّما يف األزمات املمتدة – ســواء 

أكانــت ناجمــة عن النزاعات أم الكــوارث الطبيعية أو عن مزيج 

مــن االثنــني – وحيث تكون الهجــرة غري طوعية يف معظم األحيان، قد 

يؤثّر ترّشد أعداد هائلة من الســكان وخســارة األصول املرتبطة بذلك 

تأثــريًا شــديًدا عىل التنمية الريفية، ليــس فقط يف البلد الذي يفّر منه 

النازحــون ولكــن يف البلدان املضيفــة أيًضا. وقد يكون من الصعب جًدا، 

يف هــذه الحــاالت، التمييز بني آثار الهجــرة بحد ذاتها وتلك الناجمة عن 

األزمة، علاًم أن القنوات الثالث املبيّنة يف الشــكل 14 تبقى صالحة.

قــد تحــدث الهجرة أنواًعــا مختلفة من اآلثار عىل الزراعة واألرس 

الزراعية والريفية. فإذا اســتحال اســتبدال اليد العاملة يف املزارع بعد 

هجــرة األفــراد، قد تختار األرس التخيل عن األنشــطة الكثيفة العاملة 

أو تأجري مســاحة من أراضيها. وقد تنتقل مســؤولية اتخاذ القرارات 

بشــأن املحاصيل املزروعة واملدخالت أو التقنيات املســتخدمة من 

املهاجريــن إىل غريهــم من أعضــاء األرسة. وبالنظر إىل املدى الطويل، 

قد يرســل املهاجرون تحويالت مالية تســمح لألرس باالســتثامر يف 

املزرعــة األرسيــة )من أجل زيادة اإلنتاجيــة أو تكييف النظام الزراعي( 

أو يف رشكات أرسيــة؛ وقــد تكون هذه األخــرية مرتبطة أو غري مرتبطة 

بالزراعة. وقد تُســتخدم التحويالت املالية أيًضا لالســتثامر خارج 

املــزارع، ماّم يســمح لألرس بتنويع مصــادر دخلها أو التخيل عن الزراعة 

كليًــا. ومــن األرجح أن تُســتخدم التحويالت املالية، أثناء األزمات 

الشكل 24
قنوات اآلثار النامجة عن اهلجرة

املصــدر: منظمة األغذية والزراعة.

ix     تحدد دراسة حديثة لـ Romano  وTraverso القنوات املتعددة التي تُحدث من 
خاللها الهجرة الدولية أثرًا عىل األمن الغذايئ والتغذوي لألرس يف بنغالديش، مع توفري تقديرات 

تجريبية لكل منها.5
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املمتــدة، ألغــراض البقاء أساًســا، مثاًل لرشاء الغذاء أو مواد إلنتاج 

األغذية لالســتهالك األرسي عموًما.

وتتلقى نســب كبرية من ســكان األرياف واملدن تحويالت مالية دولية، 

كام هو مبنّي يف الشــكل 25  بالنســبة إىل البلدان املختارة. وتكون الحصة 

أعىل بالنســبة إىل ســكان املدن يف أغلب األحيان ولكن ليس يف مجملها. 

وبحســب الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، تُرســل حوايل 40 يف 

املائــة من التحويالت املالية الدولية عىل املســتوى العاملي إىل املناطق 

الريفيــة.6 ومن جهة أخرى، مــن األكرث احتاماًل بكثري أن تتلقى األرس 

الريفيــة تحويــالت مالية داخلية عىل الرغم من أن هذه األخرية ليســت 

موثقة بشــكل جيد يف العموم.

وتتيــح التحويــالت املاليــة لألرس فرًصا لالســتثامر يف مجاالت أخرى 

كذلك. إذ بوســع األرس اســتخدامها لتحســني التغذية )ال ســيام 

لألطفــال(، والنهوض بتعليم األطفال، و/أو الســتثامرها يف الســكن 

والســلع الدامئــة أو األصول اإلنتاجية. ومن املرجح أن يشــّكل 

تحســني تغذيــة األطفال أولويًة يف األزمات املمتدة أو الســياقات 

الهشــة، حيــث تصل معدالت انتشــار الفقــر وانعدام األمن الغذايئ 

إىل مســتويات عاليــة. وتعتمد خيارات االســتثامر، مــن ناحية أخرى، 

عــىل العائــدات املتوقعة من االســتثامرات البديلة. وميكــن للهجرة 

أن تحّفــز االســتثامرات اإلنتاجية رشط أن يكون مناخ االســتثامر 

الريفــي مؤاتيًــا. ويصح ذلك بشــكل أكرب يف البلدان التــي متر مبرحلة 

انتقاليــة )انظــر التصنيــف يف الشــكل 3(، علاًم أن البلدان التي تشــهد 

زخــاًم إمنائيًــا قد تتمكن أيًضا من اســتقطاب االســتثامرات إذا بُذلت 

جهــود منّســقة لهــذا الغرض )يرد رشح األولويات الراميــة إىل تحقيق 

هــذا الهــدف مبزيد مــن التفاصيل يف الفصل 5(. وأخــريًا، متنح الهجرة 

لــألرس نوًعــا من الضامنات غري الرســمية يف وجــه املخاطر املحدقة 

بالدخــل، كــام ورد توضيحــه يف الفصل 3. ومــن املحتمل أن تكون 

العالقــة بــني دخل املهاجــر والدخل الزراعي أكرث انحســاًرا بكثري من 

تلــك القامئــة بني األجر املحيل خارج املزارع والدخــل الزراعي، خاصًة 

عندمــا ينتقــل مهاجــر مــا إىل منطقة بعيدة مبا فيــه الكفاية عن 
األصل.9،8 موطنه 

وباختصــار، قد تحدث الهجرة، بحســب الســياق، آثــاًرا إيجابية أو 

ســلبية متنّوعــة عــىل الزراعــة واألرس الزراعية. ويف حني قد تدر 

الهجــرة القامئــة عــىل التحفيــزات اإليجابية أرباًحا عىل 

اإلطار 13
حتديد اآلثار السببية للهجرة: حمدودية األدلة املوجودة

يشــّكل تأثـّـر الهجرة بعوامل مــن الصعب مالحظتها تحديًا رئيســيًا 

عنــد القيــام بأبحــاث عن آثار الهجرة. وقد يختلــف املهاجرون عن غري 

املهاجريــن بطــرق ميكن مالحظتها أو ال عىل حد ســواء، وال ميكــن بطبيعة 

الحــال مالحظــة املنافع الناشــئة عن الهجرة  مســبًقا. وباإلضافة إىل ذلك، 

يتعــنّي عــىل األرس اختيار َمن من أعضائها ســيهاجر، ومــا إذا كانت الهجرة 

رضوريــة من األصل. ومــن الواضح أن الهجرة تأيت نتيجــة خيار يتخذه 

املهاجــرون و/أو أرسهــم، وبالتايل فهي ال تشــكل عاماًل خارجيًا عن األرسة. 

وال ميكــن إًذا تحديــد ما إذا كانــت بعض العوامل املالحظــة نتيجة للهجرة 

أو ســببًا لهــا. فعىل ســبيل املثال، من الصعب فصل آثــار الهجرة عىل اإلنتاج 

الزراعــي وقياســها، نظــًرا إىل إمكانية تأثره بعوامل ال ميكــن مالحظتها تؤثر 

بدورهــا عــىل الهجرة. لذا، قــد يجد املحلّل يف الواقع، عند ســعيه إىل تحديد 

عالقــة ســببية مبارشة بــني الهجرة واإلنتاج الزراعي، ارتباطـًـا بني العاملني 

بــداًل مــن عالقة ســببية، نظًرا إىل أن كالً مــن الهجرة واإلنتاج الزراعي 

يتأثــران بعامل أو أكــرث ال ميكن مالحظته.

وقــد تكــون الدراســات عن الهجرة، عىل الرغم مــن القيود املاثلة أمام 

األبحــاث التجريبيــة، قيّمة لتســليط الضوء عىل دوافــع الهجرة وآثارها. 

ويصّح ذلك بصورة خاصة بالنســبة إىل دراســات الحالة املحددة الســياق. 

وسيســاعد توافــر املزيد مــن البيانات واملعلومات الدقيقة، وتحســني األطر 

التحليليــة واملنهجيــات، التحليــالت التجريبية بشــكل كبري عىل تخطي 

الفجــوات املعرفية املوجودة يف الدراســات عن الهجرة.

»
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الشكل 25
حصة األسر يف املناطق الريفية واحلضرية اليت تتلقى حتويالت مالية دولية

7
املصــدر: منظمة األغذية والزراعة، 2018. 
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املهاجريــن مــن خالل رفع مســتويا الدخل، وعــىل االقتصاد اإلجاميل 

مــن خالل تحســني توزيع العمل بــني القطاعــات االقتصادية، فإنها 

قــد تــؤدي أيًضا إىل تكاليف ال ســيام يف مجتمعات املنشــأ. وقد 

يتكبــد القطــاع العــام بعض هــذه التكاليف يف حــني تعود منافع 

عديــدة إىل األفراد أو األعــامل التجارية. ومــن املهم بالتايل أن 

يتقبّــل صّنــاع السياســات الهجرة مع الســعي إىل إيجاد طرق 

n .للتخفيــف مــن التكاليــف املتصلة بها

آثار اهلجرة الريفية 
على جمتمعات املنشأ 
كبرية ولكنها متنّوعة 

 قــد تؤثر الهجرة عــىل املزارع األرسية واإلنتاج 
 غــري الزراعي بفعــل التحويات املاليــة والتغيريات

ــات العمل يف ديناميكي

تتجىل آثار الهجرة عىل املزارع األرسية واإلنتاج غري الزراعي من خالل 

القنوات الثالث املبيّنة يف الشكل 24 عىل النحو التايل:

i . تؤدي هجرة أعضاء األسرة إلى انخفاض عدد األعضاء الباقين

للعمل في المزرعة األسرية. ويعّدل ذلك تركيبة األسرة من حيث 

السن والجنس والمهارات مّما قد يؤثر على األنشطة الزراعية.

ii . يمكن استخدام التحويالت المالية لزيادة استهالك األسر

وتوسيع نطاق اإلنتاج الزراعي وإعادة تصميم النظم الزراعية 

و/أو إطالق مشروع تجاري في القطاع غير الزراعي، مّما 

بالتالي في تعزيز قدرة السبل المعيشية على الصمود  يساهم 

من خالل تنويع األنشطة.

iii . قد يعود المهاجرون بمعارف متعلّقة بمّمارسات زراعية حديثة

جديدة إلى جانب معلومات عن أنشطة مدرّة للدخل من خارج 

قطاع الزراعة.

وقــد يصعــب عىل األرس التكيّــف مع تراجع اليــد العاملة األرسية 

عندمــا تعجــز عــن اســتبدالها بفرد آخر مــن أفراد األرسة أو بعاملة 

مأجــورة أو مــن خالل الخدمات الرأســاملية. وقد تؤثر أيًضا خســارة 

اليــد العاملــة القويــة عىل عبء العمل بالنســبة إىل النســاء واألطفال 

واملســنني الباقــني يف األرسة مع تداعيات شــتّى عــىل اإلنتاجية. فعىل 

ســبيل املثــال، قد تزداد مشــاركة املرأة يف مختلــف مراحل اإلنتاج 

الزراعي )اإلطار 14(. وأظهرت دراســة من شــامل غانا أن خســارة 

اليــد العاملــة بفعــل الهجرة متيــل إىل إبقاء األرسة يف حالة من 

الفقــر،10 يف حــني تبــنّي أن األرس الريفيــة التي فقدت ُعاّملها بســبب 

الهجــرة يف الصــني قــد ســجلت إنتاجية زراعية أدىن مــن تلك التي مل 

تخــرس عاّملهــا.11 وغالبًــا ما ال تُزرع األرايض الزراعيــة بالقدر الكايف 

أو يتــم تركهــا نتيجــة النقــص يف اليد العاملة األرسية.12 وتشــري األدلة 

أيًضــا إىل أن األرس الريفيــة التي تســتمد دخلها األســايس من الزراعة 
تعــاين بشــكل أكرب من خســارة اليد العاملــة جّراء الهجرة.15-13

يتــم بالــرضورة إعــادة تنظيم الوقت الذي يكرّســه أفراد األرسة 

مــن الذكــور واإلناث ملختلف األنشــطة، مبا فيهــا العمل الزراعي، 

عندمــا يغــادر أحــد أفراد األرسة. وإن البيانــات الصادرة عن اتحاد 

الهجــرة للخــروج مــن الفقر يف بنغالديــش وإثيوبيا وإندونيســيا تتيح 

أدلــة عن األنشــطة األرسية التــي كان يقوم بها املهاجرون ســابًقا 

)الشــكل 26(. ومــن الواضح أن املهــام تختلف اختالفًا كبريًا بحســب 

البلــدان والجنســني. وكان املهاجــرون الذكور يف بنغالديــش وإثيوبيا 

يقومــون يف نســبتهم األكــرب بأعامل زراعيــة أو تجارية. وتصل هذه 

النســبة إىل مســتويات أدىن بكثري بالنســبة إىل النســاء املهاجرات 

املعنيــات أساًســا بإعالــة األرسة )يف بنغالديــش( والتنظيف والطبخ 

إثيوبيا(. )يف 

وقــد تــؤدي الهجــرة أيًضا إىل تغيريات يف توزيــع العمل داخل 

األرسة بحســب األجيــال. فالهجرة مــن األرياف إىل املدن حكر 

عــىل الشــباب الذين قــد يرتكون عبء العمل يف املــزارع للمزارعني 

املســنني الباقــني. فهجــرة الشــباب يف الصني تفيض إىل زيادة 

عــبء العمــل الزراعي عىل األعضاء الباقني يف األرسة )املســنون 

واألطفــال( عــىل الرغم من أنها تــؤدي أيًضا إىل مكننــة بعض املهام 

الزراعيــة.26،20 وقــد تتيح التحويــالت املالية بالنســبة إىل بعض األرس 

خيــاًرا لالســتعانة بعاملــة مأجــورة إضافيــة للتكيّف مع زيادة عبء 

العمــل. وتســمح التحويــالت املاليــة لألرس يف شــامل رشق تايلند مثاًل 

بالتغلـّـب عــىل قيود العاملة عرب االســتعانة بعــاّمل مأجورين من 

خــارج األرسة.27 وكانــت النتائــج ماّمثلة يف أرياف اإلكوادور28 ويف 

وادي تودغــا يف املغــرب.23 وتشــري التقارير إىل أن قدرة االســتعانة 

بعاملــة مأجــورة يف بنغالديــش قد حالــت دون تراجع اإلنتاج 
الزراعي يف املناطق املنشــأ.29

»
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قد تؤدي الهجرة يف بعض الحاالت إىل توقف األرسة عن استثامرها يف 

الزراعة ومشاركتها فيها. ففي ألبانيا عىل سبيل املثال، يرتبط وجود 

مهاجر يف األرسة ارتباطًا سلبيًا بتخصيص مدخالت متعلّقة بالعاملة وبغري 

العاملة يف الزراعة عىل حد سواء.31 وقد تختار أرس املهاجرين أيًضا نقل 

اإلنتاج األرسي من األنشطة الكثيفة العاملة إىل تلك األكرث كثافة من 

حيث األرايض والرأسامل. ومثة أدلة يف فييت نام عىل انتقال األرس ذات 

املهاجرين املوسميني من زراعة املحاصيل الكثيفة من حيث العاملة 

)بخاصة األرز( إىل تلك الكثيفة من حيث األرايض.32 وتشري املسوحات 

يف شامل أفريقيا )تونس واملغرب( إىل أن الهجرة قد تساعد عىل إعادة 

هيكلة النظم الزراعية متاشيًا مع السياقات االجتامعية-االقتصادية 

والزراعية-اإليكولوجية الجديدة: إذ يبدو أن االستثامرات يف األشجار 

والرثوة الحيوانية تناسب بشكل أكرب العمل الزراعي الذي أصبح يضم 
عدًدا متزايًدا من النساء إىل جانب التغيريات يف األمناط املناخية.34،33

وميكن للتحويالت املالية أن تخلّف مجموعة متنوعة من اآلثار عىل 

اإلنتاج الزراعي وغري الزراعي لألرس. فقد تثبط إمدادات اليد العاملة 

من خالل زيادة الحد األدىن ألجورx العاّمل الباقني، ماّم يشكل مثبطات 

للعمل. ومتيل األرس، يف منطقة كايس يف مايل، إىل التخيل عن أنشطتها 

اإلطار 14
هجرة الذكور وتعزيز دور املرأة يف الزراعة

يشــري تأنيث الزراعة عادة إىل زيادة مشــاركة املرأة مقارنة بالرجل. ويف 

الســياقات التي تُصّنف فيها املهام الزراعية أساًســا بحســب نوع الجنس، قد 

يشــمل ذلــك تغيريات يف أدوار املرأة التــي تبدأ باالضطالع مبهام كان الرجال 

يقومــون بهــا تقليديًا. ويف األقاليم النامية، ترتاوح نســبة املرأة من القوى 

العاملــة الزراعيــة بني 25 يف املائة تقريبًا يف أمريــكا الالتينية والبحر الكاريبي 

إىل حوايل 50 يف املائة يف جنوب آســيا وأفريقيا جنوب الصحراء – وأكرث 

بكثري من ذلك يف العديد من البلدان.17،16 ويف جنوب رشق آســيا واملحيط 

الهادئ تصل هذه النســبة إىل أكرث من 40 يف املائة. وارتفعت النســبة خالل 

العقود األخرية يف كل األقاليم النامية األخرى ذات النســب األدىن. لكن 

هــذه اإلحصــاءات ال تعطي إاّل صورة جزئية عن التغيريات يف عمل النســاء 

الريفيــات، ألنهــا ال تعكس التغيريات يف أعباء العمل أو ســاعات العمل، وال 

مــدى متكني املرأة يف مجال الزراعة.

وتتغــرّي أدوار املرأة يف الزراعــة عندما يكون املهاجرون الريفيون يف 

معظمهم من الذكور، ال ســيام نتيجة خســارة العاّمل األقوياء البنية. ففي 

غواتيــامال مثــاًل، ال ترتك أغلبيــة األرس الزراعة عندما يهاجر أرباب األرسة من 

الذكور؛ بل تتوىل النســاء اللوايت يبقني مســؤولية إدارة املزرعة ماّم يحدث 

أثــرًا إضافيًا، أاّل وهو زيادة قدرتهــن عىل اتخاذ القرارات.18 واألمر ينطبق 

عىل فييت نام، ال ســيام يف الشــامل، حيث هناك نســبة كبرية من النساء غري 

املهاجــرات يف املجتمعات األصل اللوايت يتولنّي مســؤوليات الذكور التقليدية 

عــىل غرار ري الحقول والرش باملــواد الكيمياوية ونقل املنتجات الزراعية 

وتســويقها.19 وبيّنت دراســة أخرى من الصني وجود أمناط جنســانية قوية بعد 

هجرة أعضاء ذكور من األرسة، بحيث تطال الزيادة يف ســاعات العمل النســاء 

املســنات والفتيات بشــكل أكرب من الرجال املسنني والفتيان.20 وأّدت هجرة 

الذكــور، يف طاجيكســتان، إىل زيادة حصــة املرأة يف القوى العاملة الزراعية 

 22،21
مــن 54 يف املائــة يف عــام 1999 إىل أكرث من 75 يف املائة يف عام 2015. 

وبدأت املرأة اآلن تقوم بأعامل كانت حكرًا عىل الرجال يف الســابق عىل غرار 
خدمــات الدعم الزراعي املتصلة بإدارة املياه.22

غــري أن تأنيث الهجرة ليس ســمة عامليــة. فالبيانات التي تم جمعها من 

مقابالت يف وادي تودغا يف املغرب مثاًل ال تشــري إىل زيادات ملحوظة يف 

عــبء العمل األرسي للنســاء اللــوايت يلجأن بداًل من ذلك إىل توظيف عاّمل 

أو الطلــب مــن رجال آخرين القيــام باملهام التي تعود عامة للرجال.23 ويف 

أريــاف الصني، خلصت دراســة حديثــة إىل اتجاه نحو عدم تأنيث الزراعة بداًل 

مــن تأنيثهــا: فمن خالل توظيف عــاّمل ورشاء خدمات زراعية، يتقلّص الوقت 
الذي تقضيه النســاء يف املزارع.24

وبشكل عام، تعتمد االعتبارات اإليجابية أو السلبية لألدوار املتزايدة 

للمرأة يف الزراعة عىل خصائص األنشطة التي تقوم بها وما إذا كانت هذه 

األنشطة تؤدي إىل متكني املرأة أو تفاقم أوجه التفاوت بني الجنسني. وإذا 

بقيت املداخيل الزراعية أدىن من مداخيل قطاعات أخرى، ستنشأ مخاوف إزاء 

الجهود املبذولة لتعزيز املساواة بني الجنسني والتخفيف من الفقر ألن انتقال 
املرأة خارج هذا القطاع أبطأ من انتقال الرجل.25

x     الحد األدىن لألجور هو أدىن أجر يقبل به العامل للقيام بعمل ما.
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الفصل  4    آثار اهلجرة على الزراعة واملناطق الريفية
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إثيوبيا  

إناث ذكور

اندونيسيا 

غ�هاالعمل   ا�زارع /ا�ع�ل التجارية صيانة ا�نزل والتنظيف والطبخرعاية ا�طفال أو ا�سن�

املدرة للدخل وإىل التعويل تعوياًل كاماًل عىل التحويالت املالية.35 

وتبيّنت الحالة نفسها يف رسي النكا.36 كام ُسّجلت نتائج ماّمثلة يف 

املناطق الريفية يف أرمينيا حيث ترتاجع مشاركة كل من الرجال والنساء 

يف أسواق العمل عندما تتلقى األرس تحويالت من الخارج.37 ويف املقابل، 

وحدها حصة النساء من إمدادات اليد العاملة ترتاجع يف املناطق 
الريفية يف جورجيا مثاًل.38

ومن جهة أخرى، ميكن استخدام التحويالت املالية أيًضا كضامنات يف 

وجه املخاطر املرتبطة بالدخل. وقد يشّجع ذلك األرس عىل اعتامد 

تكنولوجيات اإلنتاج الزراعي العالية العائد أو بدء أعامل تجارية 

ريادية خارج املزارع. ففي املناطق الريفية يف إكوادور مثاًل، تُنفق أرس 

املهاجرين مبالغ أكرب عىل األسمدة ومن األرجح أن تجّمع أعداًدا أكرب 

من رؤوس املاشية مقارنة بنظرياتها التي مل يهاجر أحد أعضائها.28 ويف 

رسي النكا، تتمتع األرس الريفية التي تتلقى تحويالت مالية بإمكانيات 

محّسنة للحصول عىل مدخالت زراعية )البذور واألسمدة( كام أنها 

تستخدم معدات أفضل )كمرافق التخزين يف املزارع ومعدات ما بعد 

الحصاد والجرارات وآالت فرم العلف واآلبار األنبوبية ومضخات املياه( 
مقارنة باألرس التي مل يهاجر أحد أعضائها.36

كام قد تساعد التحويالت املالية األرس عىل تخطي القيود التي تواجهها 

للحصول عىل قروض لالستثامر يف تكنولوجيات جديدة أو لسداد 

التكاليف الثابتة إلطالق أعامل تجارية غري زراعية.40،39 ففي املناطق 

الريفية يف بنغالديش مثاًل، تبنّي وجود عالقة إيجابية بني الهجرة الدولية 

واعتامد أصناف عالية اإلنتاج من املحاصيل.41 ويف الفلبني، من األرجح 

أن تؤسس األرس التي تتلقى مستويات أعىل من التحويالت املالية 

رشكات أرسية كثيفة الرأسامل.42 كام قد تُحدث هذه التحويالت، يف 

بعض السياقات، آثاًرا بحسب نوع الجنس. ففي املناطق الريفية يف 

أرمينيا، يبدو أن املرأة متيل إىل املشاركة يف عاملة ذاتية أكرب عندما 
تتلقى أرستها تحويالت مالية أو يعود املهاجرون إليها.37

وتختلــف أدوار التحويــالت املالية بشــكل ملحوظ بحســب املركز 

االجتامعــي االقتصــادي لــألرس املتلقية. وتبــنّي أن زيادة الهجرة 

الشكل 26
أنشطة األسر اليت كان يقوم بها املهاجرون الذكور واإلناث سابًقا

ماحظات: تشــمل حصة األنشــطة األرسية غري املدفوعة املبلّغ عنها والتي كان املهاجرون يقومون بها ســابًقا ما ييل: رعاية األطفال أو املســنني، وصيانة املنزل والتنظيف والطبخ، والعمل يف املزارع أو األعامل التجارية 
األرسية؛ وغريها من األنشــطة. ويتضمن املســح يف إندونيســيا خيارين لألنشــطة فقط، وهام رعاية األطفال أو املســنني، وصيانة املنزل. وكان معّدل عدم الرد عىل املســح عاليًا يف كل من إثيوبيا وإندونيســيا )مالحظات: 

بنغالديــش، عــدد الذكــور: 871، عــدد اإلناث: 159؛ إثيوبيا، عدد الذكور: 289، عدد اإلناث: 290؛ إندونيســيا، عدد الذكور: 75، عدد اإلناث: 174(.

.MOOP 24 استناداً إىل بيانات من اتحاد ،2018 Poggi :املصدر

| 82 |



حالة األغذية والزراعة 2018 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(2013)(2014)(2013)(2013)(2015)

الزراعةغ�هاا�ع�ل التجاريةالصحةالتعليما�سته�ك اليومي

النسبة ا�ئوية

زمبابوي  إندونيسيا  غانا  إثيوبيابنغ�ديش 

مــن القــرى، يف أرياف الصني، تؤدي إىل رفع مســتويات االســتثامر 

اإلنتاجــي لــدى أغنــى األرس وليس لدى أفقرها.43 ويشــري ذلك إىل أنه 

معــّدالت التحويــالت املالية قد تكــون، يف بعض الســياقات، متدنية 

جــّدا لتوليــد مــا يكفي من رأســامل يتاح لالســتثامر، وينطبق ذلك 

أيًضــا عــىل املهاجريــن الداخليني يف عدد من البلــدان األفريقية.44 

وتشــري البيانات الخاصة بخمســة بلدان مشــمولة يف مســوحات 

اتحــاد الهجــرة للخــروج من الفقر إىل أن إنفــاق أرس املهاجرين 

الريفيــني عــىل الزراعة ال يشــّكل إال حصة ضئيلة من االســتخدام 

اإلجــاميل للتحويــالت املالية )الشــكل 27(. ويُســتخدم الجزء األكرب من 

التحويــالت )30 إىل 40 يف املائــة( مــن أجل االســتهالك اليومي يف 

الحــاالت كافة. وتســتأثر الزراعة بنســبة كبرية مــن التحويالت يف 

إثيوبيــا فقــط )12 يف املائــة(، يف حــني تقل النســب عن 4 يف املائة يف 

بلــدان أخــرى وتصل إىل حــوايل الصفر يف زمبابوي.

ويف نهايــة املطــاف، يتجىل أثر الهجــرة عىل اإلنتاج الزراعي األرسي 

بوضــوح يف خســارة اليد العاملة األرسية مــن جهة واألثر اإليجايب 

الناجــم عــن تلقــي التحويالت املالية من جهة أخرى. ويتبنّي أثر ســلبي 

صــاٍف لذلــك يف نيبال عىل ســبيل املثــال، إذ أّدت الهجرة إىل نقص يف 

اليــد العاملــة ومل تســَع األرس الزراعية التي تتلقــى تحويالت مالية 

إىل االســتثامر يف تحســني اإلنتاجية الزراعية.45 وميكن التعويض، يف 

حــاالت أخــرى، عن األثر الســلبي للهجرة عىل توافر اليــد العاملة من 

خالل إعادة اســتثامر التحويالت املالية.46 ففي شــامل غرب الصني، 

قــد تعّوض األرباح الناشــئة عن االســتثامر يف إنتــاج املحاصيل النقدية 

املــدرة لألربــاح والكثيفة من حيث الرأســامل عن خســارة اليد العاملة 

األرسيــة يف عمليــات إنتاج محاصيل الحبــوب املتدنية العائدات.47 

وتُظهــر دالئــل إضافيــة من الصني أن التحويالت املاليــة تعّوض جزئيًا 

عن خســارة اليد العاملة من خالل املســاهمة بصورة مبارشة يف 

املداخيــل األرسيــة وبصورة غري مبــارشة يف تحفيز إنتاج الذرة.48،11 

وســّجل إنتاج الذرة يف جنوب سلســلة األنديز اإلكوادورية نتائج 

 Lopez-Feldmanو Taylor ماّمثلــة.49 وباملثل، تظهر اســتنتاجات

أثــًرا إيجابيًــا للتحويالت املالية عــىل إنتاجية األرايض يف املناطق 
الريفية يف املكســيك.50

الشكل 27
استخدام األسر للتحويالت املالية

ماحظــات: بيانــات عــىل مســتوى األرس صــادرة عن اتحاد الهجرة للخروج من الفقر )مالحظات بشــأن العيّنة: بنغالديش 746؛ إثيوبيا 485؛ غانا 338؛ إندونيســيا 524؛ زمبابوي 512(. الحصــة املرجحة للتحويالت النقدية 
)مرّجحة بحســب عدد االســتخدامات املبلّغ عنها، بني 1 و4 لألرسة الواحدة(، ولالســتخدامات التالية: االســتهالك اليومي )األغذية والرداء واملرشوبات والتبغ(؛ التعليم؛ الصحة؛ الزراعة )اإلنتاج واملعدات ورهن األرايض 

أو رشاؤها(؛ األعامل التجارية )النقل واملعدات واملخزونات أو األرايض التجارية(؛ غريها من االســتخدامات )املناســبات الخاصة أو الدينية، األرايض املنزلية أو البناء، الســلع املعّمرة، املدخرات، التأمني، األعامل الخريية، 
ســداد الديون، الهجرة املستقبلية(.

.MOOP 24 استناداً إىل بيانات من اتحاد ،2018 Poggi :املصدر
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إىل جانــب التحويــالت املالية، ميكــن للمهاجريــن جلب تحويالت 

غــري نقديــة أيًضــا، عىل غرار املعارف بشــأن تقنيات زراعية محّســنة 

مــن شــأنها تعزيــز اإلنتاج يف املناطــق الريفية. وعىل ســبيل املثال، 

أشــار املشــاركون يف مجموعــات الرتكيز واملقابــالت يف جامايكا إىل 

أن املهاجريــن عّرفــوا العــاّمل يف املزارع بطرق اســتخدام أنواع من 

املعــدات والتكنولوجيــات الخاصــة بالدفيئــات الزراعية والزراعة 

املائيــة لرتبيــة املحاصيــل.51 ويف بوركينا فاســو، من األرجح أن تكون 

األرس التــي يعــود إليهــا مهاجر قد أنفقت خالل األشــهر الـ 12 

املاضيــة أمــوااًل عىل األصــول الزراعية مقارنة بــاألرس التي ال يعود 
إليهــا أي مهاجر.15

وإن اآلثار امللموســة للهجرة عىل الســبل املعيشــية الريفية واألنشــطة 

االقتصاديــة مختلفة ومحددة بحســب الســياق كام هو مبنّي يف 

هــذا الفصل. وهذه اآلثــار رهينة بنوع الهجرة، وبالشــخص املهاجر 

واألشــخاص الباقني، ومســتوى التنمية يف املجتمــع، والفرتة التي تم 

فيهــا تقييــم آثــار الهجرة. وتحدث الهجــرة، يف املناطق الريفية يف 

إثيوبيا، أثًرا إيجابيًا عىل املســتويات املعيشــية الريفية يف املتوســط، 

غري أن األرباح ال توّزع بشــكل متســاٍو، وترتاجع يف الواقع املســتويات 

املعيشــية ألرس املهاجريــن األكرث فقــًرا.52 ويف املناطق الريفية يف 

بنغالديش، من األرجح أن تســتخدم األرس التي شــاركت يف هجرة 

مكلفــة عابــرة الحــدود تكنولوجيات زراعية حديثــة وأن تحقق بالتايل 

إنتاجيــة أفضــل. وأما األرس الفقرية، فهي غــري قادرة عىل تحمل 

التكاليــف األوليــة للهجــرة الدولية ويتعني عليهــا االكتفاء بالهجرة 
املحليــة ذات عائدات صافية أدىن.41

وباالســتناد إىل أدلــة من الصني، حــّدد Croll  وPing مجموعة 

مــن الظروف التــي ميكن من خاللهــا للهجرة تكميل األنشــطة 

املــدّرة للدخــل، أو دعم كلفة االســتثامر الزراعي أو االســتعاضة 

عــن الزراعــة القروية. وتشــري نتائجهــام إىل أن الهجرة قد تكون 

مكّمــاًل لألنشــطة الزراعيــة وغري الزراعيــة يف املناطق األغنى، وداعاًم 

لألنشــطة الزراعيــة وغــري الزراعية يف املناطق ذات الدخل املتوســط 

وبديــاًل للزراعــة يف املناطــق الفقرية والنائية.53 كام خلُصت دراســة 

حديثــة عــن اآلثار الســياقية للهجرة عىل الســبل املعيشــية الريفية 

يف الصــني إىل أن اآلثــار تعتمد عىل التشــكيلة املحددة ملســتوى 

التنميــة االقتصاديــة يف مجتمــع ريفي ما، واملوقــع الجغرايف وموارد 

األرض ومســتوى التعويــل عــىل الزراعة، إىل جانب الفرتة املشــمولة 

يف الدراســة.54 غري أن الدراســات بشــأن العالقة بني آثار الهجرة عىل 

األرس الريفيــة واإلنتــاج الزراعي، والعوامــل الســياقية التي تؤثر عىل 
تلــك اآلثار، ما زالــت غري كافية.58-55

الهجرة من املناطق الريفية قد تؤدي إىل تحسني األمن 
الغذايئ والتغذية

ميكــن للهجــرة من املناطــق الريفية أن تطرح تحديات يف مجايل األمن 

الغذايئ والتغذية بالنســبة إىل الســكان الذين ال يغادرون املناطق 

الريفيــة. وقــد يحد النقص يف العــاّمل القادرين عىل العمل من إنتاجية 

املــزارع ويؤدي بالتــايل إىل تفاقم انعدام األمن الغذايئ، كام جرى 

توثيقــه يف زمبابوي.59 وقد تخــّل التغيريات يف ديناميكيات األرسة 

يف ترتيبــات الرعايــة ألعضاء األرسة، ماّم قد يؤثر ســلبًا عىل صحتهم 

ورفاههــم. ويف املقابل، ميكن للهجرة املوســمية أو الطويلة األمد أيًضا 

أن تســاعد األرس عىل دعم اســتهالكها الكفايف األسايس،60 ماّم قد يحّسن 

من مســتوى األمن الغذايئ والتغذية.

وتُظهــر األدلة من بنغالديش أن الهجرة املوســمية تضفي اســتقراًرا 

عىل األمن الغذايئ وتزيد من اســتهالك الربوتينات خالل موســم 

املجاعــة )انظــر اإلطار 15(.61 ويف فييت نام أيًضــا، أدت الهجرة القصرية 

األجــل إىل تحســني األمن الغذايئ لألرس عرب زيــادة النفقات الغذائية 

واســتهالك الســعرات الحرارية للفرد الواحد.62 ويف جمهورية الو 

الدميقراطيــة الشــعبية، تؤدي هجرة الشــباب الطويلــة األمد إىل تايلند 

املجــاورة دوًرا كبريًا يف مســاعدة األرس عىل تلبيــة احتياجاتها من 

االســتهالك.63 وســّجلت بلدان أخرى نتائج ماّمثلــة أيًضا، حيث أبرزت 

دراســة يف الهند أن التحويالت املالية تحّســن قدرة األرس الرشائية 

وتســاهم عــىل نحو إيجايب يف تحقيــق األمن الغذايئ لألرس،64 يف حني 

يشــري مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ يف شــامل مالوي 

ووســطها أن األرس التــي هاجر منها بعض األعضــاء أقّل عرضة النعدام 

 xi األمن الغذايئ.65 

وتــربز آثار شــبيهة أيًضا يف مــا يخّص تغذية األطفــال وصحتهم. 

وتبــنّي أن هنــاك عالقــة إيجابية بني الهجــرة من غواتيامال إىل 

الواليــات املتحــدة وطول قامة األطفــال، فضاًل عن عالقة ســلبية بني 

الهجــرة وانتشــار التقــزّم.67 ويف حني ازداد انتشــار تقزّم األطفال يف 

xi     ميكن االطالع عىل مزيد من اآلراء بشأن أثر الهجرة عىل األمن الغذايئ يف تقرير مشرتك بني 
منظمة األغذية والزراعة وغريها من الوكاالت الفنية.66
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الســلفادور خالل أزمة أســعار األغذية يف عام 2008، شــهد األطفال 

يف األرس ذات املهاجريــن الدوليــني مســتويات أدىن من التقزّم.68 

ويبــدو أن للهجــرة آثــاراً ماّمثلة عىل األطفال يف طاجيكســتان – 

حيــث تحّســن النمو الجســدي.69 وباإلضافة إىل ذلــك، عندما يكون 

الرجــال يف بعــض الســياقات معنيني بصورة خاصــة بالهجرة، تزداد 

قــدرة املــرأة الباقيــة يف موطنها عىل اتخــاذ قرارات متعلّقــة بالصحة 

والرعايــة وتخصيــص األغذية داخل األرسة، ماّم يســمح لها بتحســني 
تغذيــة صغار األطفال يف األرسة.70

ويف املقابــل، قــد تتواىن املنافــع املحتملة للهجرة املذكورة ســابًقا يف 

وجــه االختــالالت الكبــرية التي قد تُحدثهــا يف األرس والرتتيبات الخاصة 

برعايــة األطفــال.71-73 وقد تؤثّر هذه التغيــريات يف ديناميكيات األرسة 

بشــكل ســلبي عىل األزواج واآلباء املســنني الباقني. ففي املناطق 

الريفيــة الصينيــة مثاًل، تكون حالــة أزواج املهاجرين املتزوجني 

واآلباء املســنني للمهاجرين أســوأ من ناحية الصحة الجســدية مقارنة 

بأولئــك الذيــن مل يهاجر أزواجهم أو أبناؤهم الراشــدون.75،74 وتُظهر 

الدراســات من أربعة بلدان آســيوية – الصني وإندونيســيا والفلبني 

وفييــت نــام – أنــه من األرجح أن يبلّغ الراشــدون يف أرس املهاجرين 

عــن أعــراض اكتئابية، عىل الرغم مــن أنها بيّنت كذلــك أن التحويالت 

النقديــة تســاعدهم عــىل التخفيــف مــن التكاليــف املرتبطة 
78-76 بالصحــة النفســية.

اإلطار 15
تعزيز استقرار األمن الغذائي وزيادة استهالك الربوتينات من خالل 

اهلجرة: موسم مونغا يف بنغالديش

يحدث موسم املجاعة يف بنغالديش – موسم مونغا - سنويًا خالل فرتات 

ما بعد الزرع وقبل الحصاد. وخالل موسم "الجوع" هذا الذي تشهده أيًضا 

املناطق الزراعية يف جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، تصبح فرص العمل 

نادرة وترتفع أسعار الحبوب، ماّم يزعزع استقرار املداخيل واالستهالك. وقام 

Bryan وChowdhury وMobarak، يف هذا السياق، بأّول تجربة موجهة 

تستخدم عينات عشوائية الختبار آثار الهجرة املستحثة عىل أرس املنشأ يف 

مختلف جوانب األمن الغذايئ والتغذية والتعليم واملشاركة يف القوى العاملة 
واالستثامر الزراعي.61

ويف خضــم التجربة، حصل املشــاركون عىل مبالــغ نقدية لتغطية ما يزيد 

بقليــل عــن مثن رحلة آمنة ذهابًا وإيابًا مــن مقاطعتني متأثرتني باملجاعة 

املوســمية يف منطقة رانغبور يف شــامل غرب بنغالديش إىل أربع مدن مجاورة 

تكــرث فيهــا الوظائف غري الزراعية. كام حصل املشــاركون عىل معلومات عن 

أنــواع الوظائف املتاحة )عىل غرار جّر عربات الريكشــا والبناء(، والفرص 

املرتبطــة بها ومتوســط األجور لكل نــوع منها. وتم جمع البيانات عن 

االســتهالك واملداخيل واألصول واالئتامن واالدخــار والتجارب املتعلّقة بالهجرة 

قبل بدء موســم مونغا يف عام 2008 وبعده.

وتُظهــر النتائــج أن الهجرة أّدت إىل زيــادة نفقات أرس املهاجرين الغذائية 

وغري الغذائية بنســبة 30 إىل 35 يف املائة وتعزيز اســتهالك الربوتينات 

واملتناول من الســعرات الحرارية من 550 إىل 700 ســعرة حرارية للفرد 

الواحــد يف اليــوم. كام زاد اإلنفاق عىل تعليم األطفال بشــكل ملحوظ. 

ومل تتبنّي أي تغيريات بشــأن مشــاركة اإلناث يف القوى العاملة وااللتحاق 

باملدرسة واالستثامر الزراعي.

ورغم أنه تبنّي أن الهجرة املوســمية تحّســن الســبل املعيشية، فإن الهجرة 

املوســمية من املقاطعات املعرّضة للمونغا منخفضة بشــكل خاص بســبب 

القيود االئتامنية التي يواجهها من يعيش بقرب مســتوى الكفاف. وينشــأ عن 

املخاطــر الكبرية املتصلة باالســتثامر يف الهجرة كمــني للفقر يعجز فيه األكرث 

فقرًا عن االســتفادة من فرص الهجرة. ويشــري املؤلفون إىل تحويالت ميرّسة 

ملعالجة هذا القيد وتوليد مكاســب كفاءة.

املصدر: Bryan وآخرون، 2014. 61
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الهجرة من األرياف تؤثر عىل تعليم األطفال والشباب 
وتطلعاتهم املهنية

تســمح التحويالت املالية من املهجر لألرس باالســتثامر يف تحســني 

املســتوى التعليمــي لألطفــال. وباإلضافة إىل ذلك، قــد تتأثر تطلعات 

األطفــال املهنيــة بقصــص نجاح املهاجرين، مبا يف ذلك أهميــة التعليم 

الــذي يحّصلونــه يف مجتمعات أكرث تقّدًما. ويف الســلفادور، خالل 

التســعينيات مــن القرن املايض وبعد موجة هجرة هائلة بســبب 

الحــرب يف الثامنينــات من القرن املــايض، كان احتامل الترسب يف 

املناطــق الريفيــة أدىن بالنســبة إىل أفراد األرس التــي تتلقى تحويالت 

ماليــة، بغــض النظر عــن قيمة تلك التحويــالت.79 ويف الفلبني، خلُص 

Theoharides إىل أن زيــادة الهجــرة الدولية بنســبة 1 يف املائة 

ســنويًا تؤدي إىل زيادة معدالت التســجيل يف املدارس الثانوية بنســبة 

3.5 يف املائــة.80 ويف مــرص، تبنّي أن التحويــالت املالية تؤثر بصورة 

إيجابيــة جــّدا عــىل معّدل حضور الفتيان يف ســن الذهاب إىل الجامعة 
واليافعني مــن الفتيات والفتيان.81

غري أن الهجرة قد تؤثر ســلبًا أيًضا عىل قرار مواصلة االســتثامر يف 

التعليــم املــدريس. إذ خلص McKenzie  وRapoport، يف معرض 

بحثهــام يف األثر اإلجاميل للهجرة عــىل التحصيل العلمي يف املناطق 

الريفية املكســيكية، إىل أن االنتامء إىل أرسة مهاجرين يحد من مســتوى 

االلتحاق املدريس للفتيان الذين يرتاوح عمرهم من 12 إىل 18 ســنة يف 

املــدارس الثانوية واإلعداديــة، وللفتيات اللوايت يرتاوح عمرهن من 16 

إىل 18 ســنة يف املدارس اإلعدادية.82 وكانت النتائج شــبيهة يف كل من 
الصني،83 وتونس ورومانيا.84

وقــد تؤثــر الهجرة عىل التطلعــات الخاصــة بالوظائف الزراعية 

بالنســبة إىل الشــباب: فقــد تبنّي وجود عالقات ســببية ينب 

التحويــالت املاليــة للمهاجريــن وتطلعات الشــباب بشــأن التعليم 

والهجــرة والعمــل يف الزراعة. وباالســتناد إىل بيانــات نوعية عن 

الشــباب يف القــرى التــي يكــرث فيها املهاجــرون يف بنغالديش، خلُص 

Rashid وSikder إىل أن وجــود مهاجريــن يف األرسة نفســها يدفع 

الشــباب إىل النظــر بعني اإلعجــاب إىل التعليــم والهجرة وبالتايل 

التخــيل عــن الزراعــة.85 غري أن بعض الدراســات اإلثنوغرافية يف غرب 

أفريقيــا أظهــرت أن األعــراف املحلية تــؤدي دوًرا أيًضا يف تحديد 

نظــرة الشــباب إىل الزراعة والهجــرة كجزء من مســتقبلهم.87،86 ويرُبز 

Gaibazzi أن ســكان ســونينيك يف ســهل أعايل نهر غامبيا )وهي 

منطقــة ريفيــة كثيفــة الهجرة(، يُدّرب الشــباب عــىل اتباع أخالقيات 

زراعيــة تعززهــا ديناميكيــات الهجرة ليتمكنوا من الســعي إىل ســبل 

معيشــية زراعية وقامئة عىل الهجرة عىل حد ســواء.86 وتشــري هذه 

األمثلــة إىل أن مســألة التطلعــات املهنيــة للشــباب تحتاج إىل املزيد 

مــن الدراســات النوعيــة والكمية لتحديــد أهميتها بالنســبة إىل 

الهجــرة الريفية والزراعة.

التحويات املالية تسمح لألرس الريفية ببناء الرثوات 
واالستثامر يف األصول

قد تؤدي كلفة إرســال أحد أعضاء األرسة إىل بالد املهجر إىل تراجع 

ثــروات األرسة وأصولهــا يف مرحلــة أولية، غري أنه من املتوقع أن يعّوض 

العائــد عىل االســتثامر عن هــذه الكلفة األولية. وقد أصبحت الهجرة، يف 

غيــاب ضامنات اجتامعية كافية، جزًءا من اســرتاتيجية تنويع املداخيل 

يف األرس الريفية. وتشــّكل التحويــالت املالية الدولية يف الفلبني ضامنات 

اجتامعيــة يف وجه الصدمات الســلبية عىل املداخيل: فيُعّوض عن حوايل 

60 يف املائة من خســائر الدخل األرسي عن طريق تدفقات التحويالت 

املالية من الخارج.88 كام وجد Rosenzweig وStark اســرتاتيجية 

ضمنيــة يف الهنــد للتخفيف من مخاطر الدخــل تتمثل يف تزويج الفتيات 
إىل أزواج مــن مناطق بعيدة.89

وتُســتخدم التحويالت املالية من املهجر بشــكل كبري من أجل تحســني 

األصول الدامئة لألرس مثل الســكن واملركبات وشاشــات التلفزة وأجهزة 

الراديــو، كام تبيّنــه األدلة من الصني43، ومرص90، ونيجرييا91، ومالوي92، 

والفلبني93. وكشــف Housen وHopkins وEarnest، ضمن استعراض 

منهجــي لـ 18 دراســة عن الهجــرة الداخلية يف البلدان النامية، عن 

أدلة دامغة بشــأن اآلثار اإليجابيــة للتحويالت الداخلية عىل مصادر 

الســبل املعيشــية لألرس – ال سيام تراجع حدة الفقر األرسي وزيادة 

االســتثامرات األرسية يف الســكن والتعليم.56 وتؤكد أدلة من بلدان 

آســيوية عىل هذه النتائج، مشــريًة إىل أن التحويالت املالية تساعد 

عــىل تأمــني األمن الغذايئ والحد من الفقــر وتوفري املزيد من التعليم 

لألطفــال والتخفيف من القيــود االئتامنية يف مجال الزراعة والدفع 

مقابل املدخالت الزراعية وســداد الديون.94،19 وخلص Adams إىل أن 

عدد األرس الفقرية يف مرص يرتاجع بنســبة 9.8 يف املائة عندما تحتســب 

  Arouri التحويــالت املالية ضمن الدخل األرسي؛95 ويؤكد 

وNguyen عىل هذه النتيجة مســتنتجني أن الهجرة الدولية تســاعد 

أرس املهاجريــن عــىل رفع مؤرش الرثوات الخاص بها.90 أخريًا، تواجه 
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األرس التــي تتلقــى تحويــالت مالية يف غانا احتاماًل أدىن للوقوع يف الفقر، 

وإنهــا تخصــص أموااًل أقل للمنتجــات الغذائية وأموااًل أكرث للتعليم أو 

n 96.السكن أو الصحة

للهجرة الريفية آثار غري 
مباشرة على اجملتمعات 

الريفية واالقتصاد 
األوسع نطاًقا

بيــة للهجــرة قــد تطــال مجتمعــات   اآلثــار اإليجا
ــة بأرسها ريفي

تشــّكل األرس جــزًءا من االقتصــادات املحلية واإلقليميــة والوطنية. 

وتُحــدث التحويــالت املاليــة من املهجر آثــاًرا فورية عىل رفاه األرسة 

وســبل معيشــتها، غري أن هــذه اآلثار قد تنترش أيًضــا لتطال أعضاء 

آخريــن يف مجتمع املنشــأ عرب الروابط مع األســواق املحليــة. وتتضمن 

اآلثــار الثانويــة للهجرة التغيريات يف األجور واألســعار واآلثار 

الديناميكيــة الناجمــة عن االســتثامر، واســتجابة العرض والطلب 

عــىل اليــد العاملة والســلع والخدمات. ومــن املمكن أن تكون هذه 

اآلثــار أكــرب بكثري من اآلثار املبــارشة التي يركّز عليها عــادة الباحثون 
السياسات.97 وصناع 

وتتمثــل القنــوات الرئيســية التي تنترش عربهــا آثار الهجرة عىل 

املجتمعــات الريفية يف األســواق املحلية لليــد العاملة، واألغذية، 

وغريهــا مــن املنتجات والخدمــات املحلية التي قد يزيــد الطلب عليها 

نتيجــة التحويــالت املاليــة. غري أنه من الصعــب تحديد اآلثار املرتتبة 

عىل أجر الســوق واألســعار وقياسها بدقة يف الســياقات الريفية، ومل 

يحــاول إالّ عدد قليل من الدراســات التجريبيــة القيام بذلك.

وتعرض دراســة أجراها Akram وChowdhury وMobarak اختباراً 

يعطي مثااًل واضًحا عىل آثار الهجرة املوســمية عىل األجور عىل 

مســتوى القرى يف بنغالديش )انظر اإلطار 16(.98 ويتيح االختبار حوافز 

إىل العاملني من غري ماّلك األرايض للهجرة بشــكل موســمي نظرًا إىل 

إمكانية قياس أجورهم بدقة يف الســوق. وتشــري النتائج إىل أن الهجرة 

تزيد معدل األجور الزراعية للذكور يف قرى املنشــأ عىل الرغم من أن 

األســعار الزراعية يف القرى تبقى ثابتة.

وعــادة ما يتمتع املهاجــرون الريفيون العائدون بأداء اقتصادي عاٍل 

يعــود بالفائدة عىل مجتمعات املنشــأ. ففي الصني، يجلب املهاجرون 

العائــدون ذوو تجربة عملية خارج موطنهم األصل ما اكتســبوه 

من رأســامل برشي واجتامعي ومايل يســاعدهم عىل إطالق أعاملهم 

التجاريــة الخاصة. وتتيح اإلقامة يف املــدن للمهاجرين فرصة جمع 

األموال، واكتســاب خربة إلدارة األرباح وإقامة عالقات تجارية يف 

املدن – ماّم يتحّول إىل رأســامل اجتامعي إذا ما متّكنوا من حشــده 

عند عودتهم.99-101 فعىل ســبيل املثال، يســتثمر املهاجرون العائدون 

يف الصني ضعف ما يســتثمره غري املهاجرين يف األصول الزراعية 

اإلنتاجية.102 وميكن تشــجيع اســتثامر التحويالت املالية يف مشاريع 

التنميــة الزراعيــة أيًضا من خالل برامــج تجريبية أو غريها من املبادرات 

)انظــر املثل يف اإلطار 17(.

كام أنه من األرجح أن يشــارك املهاجرون العائدون إىل الصني يف 

أعامل غري زراعية تســاهم يف التنمية الريفية وتســاعد عىل تنشــيط 

االقتصــادات الريفيــة والتخفيف من وطأة الفقر يف املناطق األقل 

 منــّوا.101،100، 103-105 وتبيّنت نتائج ماّمثلة يف جورجيا حيث تقوم نســبة 

8 يف املائــة مــن األرس ذات مهاجر عائد بعمل تجاري غري زراعي، 

مقابــل 2 يف املائــة لألرس التي ليــس لديها مهاجر عائد.38 وتبنّي يف مرص 

أن املهاجريــن العائدين يجمعون املدخرات ويكتســبون خربة يف الخارج 

ماّم يزيد من فرص توليهم أعاماًل ريادية.106 ولكن األدلة تشــري إىل أن 

ذلك ينطبق أساًســا عىل املهاجرين الذين يكتســبون رأساماًل أو مهارات 

لالســتثامر يف مناطــق حرضية، يف حــني يعود من حّقق نجاًحا أقل خالل 
هجرته إىل قريته املنشــأ.107

وميكن للمهاجرين أن يســاهموا يف تحســني ظروف املجتمعات الريفية 

من خالل التحويالت النقدية واملشــاركة يف املشــاريع املجتمعية 

اإلمنائيــة، كــام هي الحال بالنســبة إىل املهاجرين من املناطق الريفية إىل 

املناطــق الحرضية يف واليتني من جنــوب رشق نيجرييا.108 وتبيّنت أمثلة 

شــبيهة يف كل من املكســيك109 والصني. ومن امللفت أن Pizzi يُظهر 

أن القــرى الصينية ذات معدالت الهجــرة األعىل تزيد فيها إمكانيات 

الوصــول إىل ميــاه الرشب العامة، وميكن تفســري ذلك بفعل أن الهجرة 

تزيــد من فرص حصــول القرية عىل دعم خارجي لتأمني املياه.110 

وميكن ملســاهامت املهاجرين أن تؤثر أيًضا عىل الرأســامل االجتامعي 
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واألعراف االجتامعية يف مجتمعات املنشــأ. ففي أرياف قريغيزســتان 

مثاًل، من األرجح أن توفّر أرس املهاجرين مســاعدة مالية إىل اآلخرين 

الذيــن يقدمون يف املقابل مســاهامت يف اليد العاملة مقارنة باألرس 

التــي مل يهاجــر أحد أعضاؤهــا.111 وتبنّي أن األرس التي تتلقى تحويالت 

ماليــة يف موزمبيق تلتزم بشــكل أكرب بالرتتيبــات التعاونية املجتمعية.112 

وإن وجــود أقارب وأصدقاء من املهاجريــن مرتبط ارتباطًا إيجابيًا 

بالســلوك االجتامعي اإليجايب واملشــاركة املدنية النشطة لألفراد الذين 
يبقــون يف املجتمعــات الريفية يف بلغاريا ورومانيا.113

ويف ما يخص تفاوت املداخيل، فإن آثار الهجرة عىل مجتمعات املنشأ غري 

واضحة: فهي تعتمد عىل مميزات املهاجرين وعىل مستوى املجتمعات 

اإلمنايئ. وتُظهر بيانات من مسوحات لألرس يف عدد من البلدان، أن عدد 

األرس التي تتلقى تحويالت مالية أقل نسبيًا ضمن األرس املعنية بشكل 

أكرب بالزراعة يف معظم البلدان )الشكل 28(. وقد يشري ذلك إىل أن الهجرة 

تتيح مخرًجا من الزراعة، ولكنه قد يشري أيًضا إىل أن أكرث األشخاص 

انخراطًا يف الزراعة هم أقلهم ميواًل إىل الهجرة بسبب القيود املالية من 

جملة أمور أخرى. ويف مثل هذه السياقات، قد تتدهور األوضاع النسبية 

لألرس األكرث ضعًفا التي قد ال تُسنح لها فرص للهجرة. ويف مجتمع يشهد 

معدالت عالية من الهجرة يف نيكاراغوا، تبنّي أن التحويالت املالية تفاقم 

تفاوت املداخيل بني األرس.114 وباملثل يف واحة تودغا يف املغرب، قامت 

أرس املهاجرين الدوليني برشاء ضعف األرايض الزراعية مقارنة باألرس التي 
ال تضم أي مهاجرين.115

اإلطار 16
آثار اهلجرة على أسواق اليد العاملة الريفية واألغذية يف بنغالديش

نظرًا إىل قلّة األبحاث بشأن آثار الهجرة عىل ما يتجاوز نطاق املهاجرين وأرسهم 

 Chowdhuryو Akram املبارشة، تتميّز دراسة أجراها 

وMobarak باألدلة التي تحتوي عليها بشأن آثار الهجرة عىل أسواق اليد العاملة 

الريفية واألغذية.98 وبناًء عىل شكل دراسة سابقة وردت يف اإلطار 15 ،61 تحلّل 

هذه الدراسة أيًضا اآلثار الجانبية لزيادة الهجرة عىل غري املستفيدين.

ويف هــذه الدراســة، تم منح معونــة بقيمة 000 1 تاكا )13 دوالًرا 

أمريكيًــا( إىل 792 5 مهاجــًرا موســميًا محتمــاًل يف 133 قرية يف بنغالديش 

خالل املوســم الزراعي األعجف لعام 2014 )بني ســبتمرب/أيلول وديســمرب/

كانــون األّول( لتغطيــة كلفة الســفر ذهابًا وإيابًا إىل مــدن مجاورة تتوافر 

فيهــا فــرص للعمل. وتُظهــر النتائج أن الهجرة املوســمية ال تعود بالفائدة 

عــىل املهاجريــن وأرسهم فقط بل تحّســن عىل نحو غــري مبارش أيًضا رفاه 

االقتصاد الريفي األوســع نطاقًا.

وتســلّط النتائــج الضــوء عىل طريقة عمل أســواق اليد العاملــة الريفية 

واألغذيــة يف البلد كام ييل:

e  تــؤدي الهجــرة إىل زيادة الدخل املنــزيل بفضل زيادة معدل

األجور عىل مســتوى القرية وتوافر ســاعات العمل. ويعود ذلك 

بالفائــدة أيًضــا عىل األرس غري املســتفيدة. وتتيح الهجرة، بالنســبة 

إىل األرس املســتفيدة، فرًصا جديدة يف ســوق اليد العاملة يف 

مناطق املنشــأ واملقصد عىل حد ســواء، ماّم يســمح لها بتنويع 

الدخل. مصادر 

e  وتشــري النتائج إىل أن زيادة بنســبة 10 يف املائة يف معدل

الهجــرة يؤدي إىل زيادة بنســبة 2.8 يف املائــة يف أجور القرية.

e  وبيّنــت الدراســة أن فاتورة األجور ترتفع بالنســبة إىل أصحاب

العمــل الزراعيــني، ماّم يحّد مــن أرباحهم من دون أن يحدث 

تغيــري ملحوظ يف العائدات.

e  وعــىل الرغم مــن أن معظم الدخل الذي تولّده الهجرة يُســتخدم

ألغراض االســتهالك، ما من أثر منهجي عىل أســعار األغذية، ماّم 

يشــري إىل أن أســواق األغذية متكاملة بشــكل أفضل من أسواق 

القرى. العمل يف 

e  ويــؤدي ارتفاع عدد األشــخاص الذين ينــوون الهجرة إىل ارتفاع

معــدل القبــول بعرض الهجرة، إىل جانب زيــادة الهجرة من 

األرس غري املســتفيدة.

املصدر: Akram  وآخرون، 2017. 98 
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ووجد Zhu وLuo، يف املقابل، أدلة تربز أن الهجرة يف الصني تحد من 

أوجه التفاوت يف األرياف نظرًا إىل أنها تعود بفائدة أكرب عىل األرس األفقر 

وليس األرس الرثية.116 وشّددا عىل أن الهجرة تتيح فرًصا لتنويع مصادر 

الدخل بالنسبة إىل األرس ذات امليزات التنافسية الضئيلة يف مجال الزراعة. 

وتوّصل Brauw وGiles إىل نتائج ماّمثلة عند دراستهام آثار الهجرة من 

القرى عىل عدد كبري من األرس يف مناطق ريفية من الصني.43 ولقد استندا 

إىل بيانات عىل مستوى القرية الحتساب كل من اآلثار املبارشة للهجرة 

عىل أرس املهاجرين واآلثار غري املبارشة عىل األرس األخرى يف القرية. ووجدا 

أن زيادة الهجرة من القرى الريفية أّدت إىل تراجع كبري يف أوجه التفاوت 

يف قرى املنشأ بسبب زيادة الدخل الفردي، ال سيام بالنسبة إىل األرس 

الفقرية. ويعزى ذلك جزئيًا إىل األثر املبارش عىل املداخيل نتيجة التحويالت 

املالية التي تتلقاها أرس املهاجرين، ومعظمها ينتمي إىل الثليث األفقر 

من السكان، إىل جانب أثر الهجرة عىل أسواق العمل املحلية. ويؤدي 

تراجع إمدادات اليد العاملة املحلية بسبب الهجرة إىل زيادة األجور: فمع 

استحداث فرص للعمل من خالل استثامر التحويالت املالية يف عمليات 

اإلنتاج املحيل، تؤدي زيادة الطلب عىل اليد العاملة – التي غالبًا ما تؤمنها 

أفقر األرس- إىل رفع األجور أكرث فأكرث.

الهجرة قد تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية وتعزيز التجارة

تســاهم الهجرة يف التنمية االقتصادية األوســع نطاقًا لألقاليم والبلدان 

وبإمكانهــا تشــجيع التغيريات اإليجابيــة الهيكلية يف اقتصاداتها 

اإلطار 17
تعزيز النمو االقتصادي الشامل من خالل مقابلة املنح الزراعية 

واملتعّلقة باألعمال التجارية الزراعية يف طاجيكستان

يّشــكل طاجيكســان متلقيًا كبريًا للتحويالت املالية ال ســيام من االتحاد 

 الرويس وكازاخســتان. وبحســب الســنة، قد ترتاوح التحويالت املالية من 

20 إىل 40 يف املائــة مــن إجــاميل الناتج املحيل، عىل الرغم من أن النســبة 

قــد تكــون أعىل مــن ذلك ألن التحويالت املالية قد ترســل إىل البلد األصل 

عــرب قنوات غري رســمية كذلــك. وتُنفق الغالبيــة العظمى من تدفقات 

التحويــالت املاليــة )وصواًل إىل 90 يف املائة( يف البلــد املتلقي عىل 

االحتياجات األساســية )اســتهالك األغذية والســكن والتعليم وما إىل ذلك(، 

يف حــني يتــم ادخار نســبة أصغر بكثري أو اســتثامرها يف املناطق الزراعية. 

غــري أنــه ميكن تعزيز اســتخدام هذه األموال من خــالل توجيهها نحو 

الزراعــة التي تشــّكل ثــاين أكرب قطاع يف البلد رغم أنهــا تعاين من انخفاض 

اإلنتاجيــة. وســوف يحّفز ذلــك التنمية الريفية مــن خالل تعزيز األمن 

الغــذايئ والتغذية واســتحداث الوظائف وتحقيق النمو الشــامل.

ويرمــي أحد املشــاريع التجريبية ملنظمة األغذية والزراعة إىل حشــد 

املــوارد البرشيــة واملالية للعاّمل املهاجرين وأرسهم من أجل املســاهمة يف 

تنمية الزراعة والتنمية املســتدامة يف طاجيكســتان بشــكل عام.i وتســاعد 

منظمــة األغذيــة والزراعة، من خالل هذا املــرشوع، املهاجرين وأرسهم 

ومجتمعاتهــم عىل وضع مشــاريع صغرية ومتوســطة الحجــم لزراعة الفاكهة 

والخــرضاوات، وإنتــاج الرثوة الحيوانية واألعــامل التجارية الزراعية. 

ويســتخدم املــرشوع "نهج واحد زائد واحد": فلكل دوالر يســتثمره العاّمل 

املهاجــرون مــن التحويالت املاليــة، يُتاح دوالر إضايف من أموال املرشوع. 

وعــالوة عــل ذلك، متّكــن برامج تنمية القــدرات أرس املهاجرين من بناء 

املهــارات يف تنميــة األعــامل التجارية الصغرية واملتوســطة يف قطاع الزراعة.

وليكــون مقّدمــو الطلبات مؤهلني للمشــاركة يف الربنامــج التجريبي، 

ال بــد مــن أن يكونــوا من املهاجرين أو العائدين، أو من النســاء ذوات 

املســؤوليات األرسيــة واللــوايت يتلقني تحويالت مالية مــن قريب من الدرجة 

األوىل، أو مــن العائديــن قــرًسا الذين ثبتت عــدم أهليتهم للهجرة إىل 

الخــارج. ومــن الرضوري دمج العائديــن والعائدين قرًسا نظًرا إىل زيادة 

عــدد املهاجريــن العائدين إىل أوطانهم ورضورة توســيع آفاق فرص العمل 

لدمجهــم بنجــاح يف املجتمــع. ويحصل مقّدمــو الطلبات عىل دعم من 

أخصائيــني ملواصلــة تطويــر األفكار الجديرة وتحويلهــا إىل خطط تجارية. 

وتقــوم لجنــة معنية باإلرشاف بتقييــم الطلبات النهائيــة وتحدد الحائزين 

عــىل املنــح التي تقّدم يف شــكل مبالغ نقدية. ويتضمن املــرشوع التجريبي 

برامــج لتنميــة القــدرات بهدف بناء املهارات لتنميــة األعامل التجارية 

واملتوسطة. الصغرية 

i   يتم تنفيذ املرشوع التجريبي يف مقاطعتي هيسور وجال الدين بلخي يف طاجيكستان بالتعاون مع وزارة العمل والهجرة والتشغيل؛ ووزارة الزراعة؛ ووزارة التنمية االقتصادية والتجارة والشؤون 
املالية؛ واملنظمة الدولية للهجرة والرابطة الوطنية للمزارعني.
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حصة األسر الريفية اليت تتلقى حتويالت مالية دولية، حبسب 

مشاركتها يف الزراعة

املصــدر، منظمة األغذية والزراعة، 7.2018
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ساعا

عــىل املدى الطويل. وقد تشــّجع ندرة اليــد العاملة الناجمة عن 

الهجــرة الريفيــة عىل مكننة الزراعة وإدخال تحســينات تكنولوجية 

يف مناطــق املنشــأ. ويـُـربز Hornbeck  وNaidu أنه تعنّي، بعد موجة 

الهجــرة التــي تلــت الفيضان الكبري لدلتا نهر ميسيســيبي يف عام 1927 

يف الواليــات املتحــدة األمريكية، إعادة هيكلة االقتصاد بســبب ندرة 

اليــد العاملــة، ماّم دفع أصحــاب األرايض إىل زيادة معداتهم وآالتهم 

الرأســاملية.117 ويشــري املؤلفان إىل أن الهجرة الريفية قد تشــّجع 

التنميــة الزراعيــة عن طريق الحد من توافر اليــد العاملة الزراعية. 

وميكــن رؤيــة اتجاه ماّمثل يف الصني، بعدمــا تراجعت مدخالت اليد 

العاملــة يف مجــال الزراعة بشــكل ملحوظ بني العامني 1993 و2009 

بســبب موجــة من الهجــرة الريفية، وذلك من حيث حصة األرس 

العاملة يف الزراعة وعدد ســاعات العمل يف املزارع )الشــكل 29(.118 

وعــىل الرغــم من ذلك، ارتفعت قيمة اإلنتاج الزراعي يف الفرتة نفســها 

بنســبة 297 يف املائة فعليًا بحســب اإلحصاءات الوطنية، يف حني 

ارتفعــت عائدات الحبوب بنســبة 19.5 يف املائة. وازدادت الطاقة 

)تُقاس بالكيلووات( املســتخدمة يف املعدات الزراعية بنســبة 175 يف 

املائة خالل الفرتة نفســها.119 وتشــري هذه اإلحصاءات إىل أن الرأســامل 

بــدأ يحل محل اليد العاملــة يف الزراعة الصينية.

وميكــن للهجــرة مــن املناطق الريفية أن تســاهم يف منو اإلنتاجية 

عــىل املســتوى الوطني وأن تؤدي إىل أرباح اقتصادية كبــرية محتملة 

نظــًرا إىل تخصيــص اليــد العاملة يف أنشــطة أخرى مدرة ألرباح كبرية 

يف القطــاع غــري الزراعي. وإن ندرة اليد العاملــة الناجمة عن ذلك 

قــد تحّفــز أيًضا اعتــامد تكنولوجيات زراعية موفّرة لليــد العاملة ماّم 

يســمح مبواصلــة توجيه اليد العاملة إىل أنشــطة ذات عائدات أعىل. 

وباإلضافــة إىل ذلك، تســمح التحويالت املالية لــألرس الريفية بأن 

تشــارك يف أعــامل تجارية غري زراعية وعاليــة العائدات يف املناطق 

الريفية نفســها. وتشــري نتائج دراســة أجراها Dinkelman  وآخرون 

عــن اآلثار الطويلة األمد لرأســامل املهاجرين عىل أســواق اليد العاملة 

الريفيــة يف مــالوي إىل أن املقاطعات التي تتلقــى أعىل التحويالت 

الشكل 29
ساعات العمل يف املزارع وحصة األسر الريفية يف جمال الزراعة يف الصني، 

حبسب جولة املسح

املصــدر: de Brauw وآخرون، 2013، الجدول 1. 118 
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املاليــة تســتثمر عــىل نحو أكرب يف التصنيــع أو الخدمات. وتتحرض هذه 

املقاطعــات بشــكل أرسع وتصبح أكرث ازدهاًرا مــن املقاطعات التي 
تتلقى رأســاماًل أدىن من املهاجرين.92

وميكــن للهجرة أن تحقــق وفورات الحجم يف مجال الزراعة من خالل 

التخفيــف مــن الضغط عىل األرايض ماّم يؤدي إىل زيادة تجميع 

الحيــازات الزراعيــة. وباإلضافة إىل ذلك، تزداد اإلنتاجية مع زيادة 

الكثافة الرأســاملية للزراعة، ماّم يســمح بزراعة قطع أكرب من األرايض. 

ويشــري Boyer  وآخرون، عىل ســبيل املثال، إىل أن هجرة العاّمل 

اآليرلنديــني بأعداد هائلة إىل العــامل الجديد بعد املجاعة الكربى يف 

الفرتة 1845-1852 خّففت من الضغط عىل األرايض وســمحت بنمو 

األجــور الزراعيــة الحقيقة عىل املدى الطويل.120 وعالوة عىل ذلك، 

يعتــرب Adamapolous وآخــرون أن القيود املفروضة يف الصني عىل 

اســتخدام األرايض والحقوق يف األرايض أســفرت عن زيادة تفتيتها 

واســتخدام اليد العاملة يف الزراعة بشــكل مفرط.121 ويشري تحليلهم 

إىل أنــه، يف حــال رُفعت هذه القيود، ســيُعاد تخصيص اليد العاملة يف 

األنشــطة غري الزراعية بشــكل كبري يف حني ســيزداد إجاميل الناتج املحيل 

الفعيل للعامل للواحد بنســبة 75 يف املائة.

وتســتطيع مجتمعــات املغرتبني مــن املهاجرين الدوليني تيســري 

التجــارة بــني بلدان املنشــأ واملقصد. وميكن بشــكل خاص تعزيز 

صــادرات املنتجــات الزراعية بفضل اســتهالك املهاجريــن ملنتجات 

قادمــة مــن بلدانهــم املنشــأ، ومعارفهم التجارية عن كال الســوقني. 

وأظهــر مســح ملهاجريــن قدموا مــن 14 بلًدا من أمريــكا الالتينية 

إىل الواليــات املتحــدة األمريكيــة أن أكرث مــن 70 يف املائة منهم 

يف املتوســط يشــرتون منتجات من بلدانهم األصل.122 وتشــّكل 

صــادرات األغذيــة التقليديــة يف الســلفادور، عىل غرار دقيق 

التورتيــال والفصوليــاء الحمــراء، ما ال يقــل عن 10 يف املائة من 

إجــاميل الصــادرات إىل الواليــات املتحدة األمريكية.123 ويتم تأســيس 

أعــامل تجاريــة يف كال البلدين مــن أجل تجــارة املنتجات الزراعية: 

ويقــوم املنتجــون من الســلفادور بفتح متاجــر يف الواليات املتحدة 

األمريكيــة لخدمــة مجتمعــات املهاجرين، يف حني يُنشــئ املهاجرون 

رشكات للتصديــر يف بلدانهــم املنشــأ.122 وتبــنّي أن الطلب عىل 

املحاصيــل الغذائيــة التقليديــة )كاســافا والبطاطــا الحلوة( يف صفوف 

املهاجريــن يف نيوزيلنــدا وأســرتاليا والواليات املتحــدة األمريكية، 

يعــزز أيًضــا الصادرات من تونغــا.124 وتفيد املعلومــات من جاليات 

املهاجريــن مــن 12 بلــًدا من جنوب آســيا وأمريــكا الالتينية والبحر 

الكاريبــي أن متوســط نفقــات املهاجرين عــىل "املنتجات التي 

يحّنــون إليهــا" يف الواليــات املتحــدة األمريكية تصل إىل حوايل 

750 دوالر أمريــيك للفــرد الواحد يف الســنة، وإىل أكرث من 20 

مليــار دوالر أمرييك ســنويًا.125 وتســاعد تجــارة املهاجرين باألغذية 

واملنتجــات الحرفيــة بلدان املنشــأ عىل الدخول يف سالســل القيمة 

الدوليــة واألســواق العاملية. ويجــري إنتاج منتجــات البلد األصل 

باالمتثــال مــع معايــري الســالمة الخارجية والتســويق لها لتصل إىل 
املســتهلكني من غــري املغرتبني أيًضا.126

ولكــن قــد تنجم أيًضا آثار ســلبية عىل صادرات بلدان املنشــأ، مبا يف 

ذلــك رمبــا عىل الصادرات الزراعية. وميكــن أن يحدث ذلك بصورة 

خاصــة بالنســبة إىل البلــدان التي تتلقى تدفقات كبرية نســبيًا من 

التحويــالت املاليــة مقارنــة بإجاميل الناتج املحيل، وتلك التي تســّجل 

مســتويات عاليــة من الصادرات الزراعية، وتلــك التي تعجز عن 

اســتيعاب تدفقــات النقد األجنبي )يف شــكل تحويــالت مالية مثاًل( من 

دون أن يــؤدي ذلــك إىل ارتفاع كبري يف قيمة ســعر الرصف الفعيل. 

ومثة أدلّة تشــري إىل أن االرتفاع يف القيمة أّدى إىل زيادة اســتهالك 

الســلع غــري الغذائية مبوازاة معاقبة الصــادرات يف العديد من تلك 

n .)127البلــدان )يف أمريكا الوســطى مثاًل

اهلجرة القسرية النامجة 
عن األزمات املمتدة 

تزعزع السبل املعيشية 
الريفية ولكنها تتيح 
أيًضا منافع حمتملة 
للمجتمعات املضيفة

قد يؤثر النزوح الكثيف للســكان وخســارة األصول املقرتنة به بشــكل 

كبــري عــىل التنمية االقتصادية مبــا فيها التنميــة الريفية، ليس فقط يف 

البلــد الــذي يهرب منه الســكان بل يف البلــدان املضيفة كذلك. وتدوم 

أزمــات النــزوح يف معظمها لســنوات عديدة. ويدوم أكرث من 80 يف 

املائــة من أزمات الالجئني لعرش ســنوات أو أكــرث، يف حني تدوم اثنتان 

من أصل خمســة منها ملدة 20 ســنة أو أكرث. وإن اســتمرار األزمات يف 
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النسبة ا�ئوية

بلــدان تعــاين مــن ترشد داخيل ملفت أيًضا إذ تُظهــر التقارير أنه، يف 

عــام 2014، كان هنــاك أكرث من 50 بلًدا ترّشد جزٌء من ســكانه ألكرث 
من 10 سنوات.128

وقد تؤدي الهشاشــة القصوى إىل تدهور الســبل املعيشــية لألشخاص: 

فهــذا يحــد من الفــرص االقتصادية وقدرة الوصول إىل األرايض واملوارد 

الطبيعيــة، ويكبح فرص االســتثامر ويســتنزف أصول األرس.129 وميكن 

لالقتصــادات املحليــة والوطنيــة أن تتقلص ماّم يزيد مــن صعوبة تأمني 

لقمــة العيــش. وتقّوض األزمات املمتدة قــدرة األرسة واملجتمعات 

عىل الصمود وتجرب األشــخاص عىل اعتامد اســرتاتيجيات ســلبية أكرث 

فأكــرث للتكيــف، ماّم يهدد ســبلهم املعيشــية وأمنهم الغذايئ.130 وليس 

مــن الســهل فهم هذه اآلثار، عىل املديني القصــري والطويل. وكام هو 

مذكــور يف الفصــل 3، قــد يكون من الصعب التمييز بشــكل خاص 

بــني آثــار الهجرة بحد ذاتها وآثار األزمات التي تدفع األشــخاص نحو 

الهجــرة يف املقام األول.

األزمات املمتدة تخّل بالنظم الغذائية والسبل املعيشية 
الريفية وتهّدد األمن الغذايئ والتغذية

تتألف غالبية السكان، يف معظم األزمات املمتدة، من سكان األرياف 

الذين يعّولون بالتايل تعوياًل كبريًا عىل الزراعة والرثوة الحيوانية ومصايد 

األسامك وغريها من املوارد الطبيعية لتأمني سبلهم املعيشية. وتكون 

مساهمة الزراعة يف إجاميل الناتج املحيل يف أشد السياقات هشاشًة أعىل 

بضعفني إىل أربعة أضعاف من سائر مناطق العامل. وشّكلت الزراعة، 

يف عام 2015، أكرث من 37 يف املائة من إجاميل الناتج املحيل يف البلدان 

ذات الهشاشة القصوى )الشكل 30(. وسّجلت الزراعة، يف السنة نفسها، 

متوسط 35 يف املائة من إجاميل الناتج املحيل للبلدان التي تشهد أزمات 

ممتدة.131 ويعتمد كل من املهاجرين )األشخاص النازحون داخليًا 

والالجئون عىل سبيل املثال( وغري املهاجرين يف هذه السياقات الصعبة 

عىل إمكانية الوصول إىل املوارد اإلنتاجية، مثل األرايض واملدخالت من 

أجل ماّمرسة الزراعة للبقاء عىل قيد الحياة.

الشكل 30
القيمة املضافة الزراعية كنسبة مئوية من إمجايل الناجت احمللي، حبسب مستوى 

اهلشاشة للفرتة 2015-2002

ماحظة: تســتند البيانات إىل إطار الهشاشــة املتعدد األبعاد ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.131

املصــدر: منظمــة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2016 131، الشــكل 8-3.
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وتطــال آثــار األزمات املمتدة عىل النظــم الغذائية سلســلة القيمة 

الغذائيــة بأكملهــا، مبا يف ذلــك اإلنتاج والحصــاد والتجهيز والنقل 

والتمويــل والتســويق.130 فهــي تعطّل إنتاج األغذيــة من خالل تأخري 

زراعــة املحاصيــل أو منعها وتدمري الحقــول واملحاصيل واملراعي 

والبســاتني. كــام أنهــا تلحق أرضاًرا مبرافق إعداد األغذيــة وتخزينها 

والبنــى األساســية للــري واآلالت. وأخريًا، تؤدي هذه األزمات إىل 

تعطيــل األســواق وتوافر إمدادات املدخالت واليــد العاملة وميكن 

ألن تفــيض يف نهايــة املطاف إىل إخــالء املناطق الريفية من ســكانها 

الذين يجــربون عىل الرحيل.

فعىل ســبيل املثال، تأثّر قطاعــا املحاصيل والرثوة الحيوانية يف 

الجمهورية العربية الســورية بشــكل كبري بفعل النزاع الجاري، وتصل 

الكلفــة التــي يتكبدها هــذان القطاعان إىل ما يقارب 16 مليار دوالر 

أمرييك من أرضار وخســائر. وأّدت موجات النزوح إىل توافر عدد 

أقــل من العاملني الزراعيني لرتبية املاشــية أو إنتاج املحاصيل. وقام 

العديــد مــن األرس ببيع ثرواتها الحيوانيــة لتوليد دخل – إّما لتحمل 

كلفــة الهجــرة أو رشاء األغذيــة. ويف املناطق الرعوية يف أفريقيا، تحدث 

األزمات املمتدة آثاًرا عميقة عىل الســبل املعيشــية ونزوح املاشية 

املطّول والطرق التجارية.132،130 وقد ســاهمت النزاعات يف إثيوبيا 

وكينيــا وأوغنــدا يف انهيار النظم التقليديــة التي تدير تنّقل القطعان 

بحثًا عن املراعي واملياه، كام ســاهمت يف نشــوب نزاعات بني البلدان 

ويف داخلها عىل الســواء. وبســبب انخفاض مستويات تساقط األمطار 

إىل أدىن من املتوســط لســنوات متتالية، والجفاف الناجم عن ظاهرة 

النينيــو وتركّــز الرثوة الحيوانيــة يف مناطق ال تنفك وتنحرس من األرايض 

)بســبب تقييــد التنّقل(، تدهــورت البيئة بصورة ملحوظة، مبا يف ذلك 

تــآكل الرتبة والرعي الجائر وخســارة خصوبة الرتبة وإزالة الغابات 

والتعــدي عىل األحراش. وتؤدي هــذه النتائج مجتمعًة إىل تدهور 

االكتفاء الذايت والقدرة عىل الصمود، ماّم يهّدد بشــكل هائل قدرة 

الســبل املعيشــية الرعوية عىل الصمود يف األجل الطويل.

وإن حصة األشــخاص الذين يعانون من القصور التغذوي يف البلدان 

التي تشــهد نزاعات وأزمــات ممتدة أعىل بثالثة أضعاف مقارنة 

ببلدان نامية أخرى.133 وباإلضافة إىل ذلك، قد تتزامن أشــكال أو أعباء 

عديدة لســوء التغذيةxii  يف املجتمع واألرسة والفرد الواحد، ال ســيام يف 

الســياقات املتأثرة جرّاء النزاعات واألزمات املمتدة. وعىل ســبيل املثال، 

وجد Grijalva-Eternod  وآخرون أن هناك انتشــاًرا كبريًا لكل من 

نقــص التغذية والبدانة يف أرس الالجئــني يف الصحراء الغربية.134 وتُظهر 

دراســات حديثة أيًضا أنه من املمكن أن يعاين األطفال من الهزال 

والتقزّم يف آن واحد، وأن انتشــار هذا التزامن أعىل يف البلدان املتأثرة 
بنزاعات أو أزمات ممتدة.135

الاجئون يطرحون تحديات عىل البلدان املضيفة ولكنهم 
يتيحون أيًضا فرًصا إلقامة تفاعات اقتصادية مفيدة مع 

املجتمعات املحلية

قد تســفر التدفقات الكبرية لالجئني و/أو األشــخاص النازحني داخليًا 

عن تحديات سياســية واقتصاديــة كبرية يف البلدان واملجتمعات 

املضيفــة. وغالبًــا ما تكون بلدان املنشــأ واملقصد من البلدان النامية 

وتتوافــر فيها موارد محدودة ملعالجــة التحديات الخاصة بأعداد كبرية 

مــن الســكان النازحني. وكام هو مبــنّي يف الفصل 2، يوجد ثلث الالجئني 

يف العــامل يف مناطــق ريفية، وتصــل الحصة يف أفريقيا جنوب الصحراء 

إىل أكــرث مــن 80 يف املائة. وقــد تزيد التدفقات الداخلة من عدد 

الســكان وتجهد الخدمات االجتامعية األساســية، وأسواق اليد العاملة 

والســكن إىل جانب نظــم الحوكمة.129 وقد يؤدي احتدام التنافس عىل 

املوارد الطبيعية والوظائف والســكن إىل زعزعة اســتقرار األوضاع التي 

تتّســم أصاًل بالهشاشة وعدم االستقرار.

وقد أثرّت األزمة اإلنســانية يف الجمهورية العربية الســورية بشكل 

ســلبي جّدا عىل اقتصاد لبنان.136 فعىل ســبيل املثال، قام العديد من 

الالجئني الســوريني البالغ عددهم 1.5 مليون الجئ بإدخال أعداد 

كبــرية من املاشــية غري امللقحــة إىل لبنان. واألثر املحتمل عىل الزراعة 

املحلية مقلق بشــكل خاص، نظرًا إىل أن الرثوة الحيوانية تشــّكل عامد 

االقتصــاد الريفــي يف لبنــان؛ وميكن أن يؤثر ذلك أيًضا بصورة كبرية 

عىل الرفاه يف األرياف، ال ســيام يف املناطق الحدودية مع الجمهورية 

العربية الســورية. وقّدمت منظمة األغذية والزراعة يف عام 2015 

الدعــم إىل دائــرة الصحة العامة البيطرية اللبنانيــة لتنفيذ حملة تلقيح 

شــاملة عىل سنتني ملكافحة انتشــار األمراض الحيوانية العابرة للحدود، 
شــملت الرثوة الحيوانية لالجئني السوريني.137

وغالبًا ما تؤثر الهجرة القرسية عىل األســواق، ســواء من خالل 

قــدوم األشــخاص أو رحيلهم. ويف منطقة كوكــس بازار يف بنغالديش، 
xii     يتجىل سوء التغذية يف األشكال التالية: نقص التغذية )مبا يف ذلك التقزّم والهزال والنقص 

يف الوزن(، والوزن الزائد والبدانة، ونقص املغذيات الدقيقة.
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املعرّضة عىل نحو شــديد للتقلبات يف أســعار األغذية وتوافرها، شــّكل 

قــدوم الجئــني بأعداد كبرية من والية راخني يف ميامنار مصدًرا رئيســيًا 

لإلجهــاد.139،138 وتخّصــص األرس يف كوكس بازار ثلثي امليزانية الشــهرية 

كمتوســط للنفقــات الغذائيــة. ومع قدوم أكرث من 000 650 الجئ 

منــذ أغســطس/آب 2017، أبلغت املجتمعــات املضيفة عن ارتفاع 

كبري يف أســعار املواد الغذائية األساســية. وأّدت ســنوات من األنشطة 

الثورية يف حوض بحرية تشــاد إىل نزوح الســكان وتقلّص مســاحات 

األرايض املزروعــة وانخفــاض اإلنتاجيــة الزراعية كذلك، إىل جانب 

تعطيــل طــرق اإلمدادات وإغالق األســواق. وألحق كل من النزوح 

والنهــب وتدمــري املحاصيل والبنى األساســية واألصول اإلنتاجية أرضاًرا 

بأصول األرس وســبلها املعيشــية وكذلك توافر األغذية اإلجاميل وقدرة 
عليها.139 الحصول 

ولكــن، مثــة أيًضا مجموعــة متزايدة من األدلة بشــأن املنافع املمكن 

جنيهــا مــن خالل إرشاك الالجئــني يف االقتصادات املحليــة. فالتدفقات 

الداخلــة للنازحــني ميكن أن تعزز مســارات التنميــة االقتصادية يف 

البلــدان أو املجتمعــات املضيفــة )اإلطار 18(. وميكن أن تســاعد عىل 

تعويــض نقــص اليد العاملــة وتعزيز تبادل املعــارف والنهوض بإجاميل 

الناتــج املحــيل.129 وبيّنت إحدى الدراســات يف أوغندا أن اقتصادات 

الالجئــني أصبحت جزًءا راســًخا من االقتصادات األوغنديــة املحلية، 

تســتقطب الســلع واألشخاص والرأســامل من الخارج وتزيد من 

اإلنتاجيــة واملنافــع االقتصادية يف الداخــل.140 وكان لوجود الالجئني 

يف منطقــة توركانــا النائيــة يف كينيا أثــر مفيد،141 متثّل يف زيادة 

إجاميل الدخل والعاملة عىل الســواء.

خيارات إعادة توطني الاجئني

يشــّكل البحــث عــن خيارات لحاميــة الالجئني وإعــادة توطينهم 

مســألًة ملّحــة وصعبــة أكــرث من أي وقت مــىض. وابتداًء من عام 

2018، أشــارت التقديــرات إىل وجــود 1.2 مليون شــخص بحاجة 

إىل إعــادة توطــني، مبــن فيهم مــن يعيش يف حاالت مــن اللجوء 

املمتــدة وجــرى النظــر لعدد مــن الســنوات يف إمكانية إعادة 

143 وتتضمــن الخيــارات املطبقــة حاليًــا االندماج املحيل  توطينهــم.

يف بلــد اللجــوء األّول، واإلعــادة الطوعيــة إىل الوطن وإعادة 

التوطــني يف بلــد ثالــث. وتُعتــرب الخيــارات الثالثة مســتدامًة ألنها 

تعــد بإنهــاء معانــاة الالجئــني واعتامدهم عىل الحاميــة الدولية 

واملســاعدة اإلنسانية. 

وبنّي القســم الســابق اآلثار املفيدة الناشئة عن تعزيز الروابط 

االقتصاديــة بني الالجئني واملجتمعــات املضيفة. وتكمياًل ملا ورد، يتم 

اإلقــرار بصورة متزايدة بأهمية األطر والسياســات القانونية التي 

تيــرّس قــدرة الالجئني عىل توليــد الدخل يف البلد املضيف. ويدعو إطار 

التعامل الشــامل مع مســألة الالجئني، الذي يشّكل التزاًما أساسيًا 

من إعالن نيويورك لعام xiii،2016  إىل تقديم اســتجابة أشــمل وأكرث 

اســتدامة وقابليــة للتوقع تعــود بالفائدة عىل كل من الالجئني واملضيفني 

لهم، بداًل من االســتجابة إىل نزوح الالجئني عرب منظور إنســاين بحت 

)غالبًــا ما يفتقــر إىل التمويل الكايف(. وتنطوي األهداف اإلجاملية 

إلطار التعامل الشــامل مع مســألة الالجئني عىل أربعة أبعاد: تخفيف 

الضغــوط يف البلدان املضيفة ألعــداد كبرية من الالجئني، وتعزيز قدرة 

الالجئني عىل االعتامد عىل أنفســهم، وتوســيع إمكانية الوصول إىل 

حلول من بلدان ثالثة، وتحســني الظروف يف بلدان املنشــأ ليتمكن 

الالجئون من العودة بســالمة وكرامة.

وتصبــح فــرص اإلعادة الطوعية إىل الوطن واإلدمــاج املحيل لالجئني 

يف ظــل الظــروف العاملية الحالية محدودًة أكرث فأكرث. ومتاشــيًا مع 

ذلــك، أصبــح خيار إعــادة التوطني إىل بلد ثالث بغايــة األهمية للعديد 

مــن الالجئــني املعرّضني للضعــف بحيث ال ميكن تلبيــة احتياجاتهم 

املتعلقــة بالحامية من دونه. كام تشــّكل إعــادة التوطني إىل بلد 

ثالث، يف ظل مســتويات ال ســابق لها من النزوح القرسي يف العامل 

اليــوم، عالمة تضامــن وتبادل لألعباء مع البلدان التي تســتضيف 

أعــداًدا هائلــة من الالجئني.143 وشــارك 37 بلًدا، يف عام 2016، يف 

برنامــج مفوضيــة األمم املتحدة الســامية لالجئني إلعادة التوطني، 

مع اســتقبال حوايل 300 126 شــخص – أو أقل من 1 يف املائة من 

مجمــوع الالجئــني يف العامل. ولكن عــدد الالجئني الذين متت إعادة 

توطينهــم انخفــض، يف عام 2017، إىل حوايل النصــف ليبلغ أكرث من 

000 65 شــخص بقليــل. وال تتمثل إعادة التوطــني يف مجرّد االنتقال 

إىل بلــد جديــد– فهــي تعني أيًضا إدماج الالجئــني يف املجتمع لتعزيز 

قدراتهــم اإلنتاجيــة واعتامدهم عىل ذاتهم144 )انظر اإلطار 19(، 

مبشــاركة الحكومــات واملنظامت غري الحكومية واملتطوعني والســكان 
املحليني والالجئني أنفســهم.145

xiii     يف 19 سبتمرب/أيلول 2016، اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة مجموعة من 
االلتزامات الرامية إىل تعزيز حامية الالجئني واملهاجرين. وتُعرف هذه االلتزامات بإعالن 

نيويورك عن الالجئني واملهاجرين.

»
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الفصل  4    آثار اهلجرة على الزراعة واملناطق الريفية
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املصدر: من إعداد منظمة األغذية والزراعة بناًء عىل Taylor وآخرون، 2016، الشــكل 2. 

اإلطار 18
املنافع االقتصادية لالجئني املقيمني يف خميمات بالنسبة إىل اجملتمعات اجملاورة

تـُـربز األدلــة من أفريقيا جنوب الصحــراء أن القادمني الجدد قد يؤثروا إيجابيًا 

عــىل االقتصــاد املحيل يف املناطق الريفيــة. ويعتمد حجم املنافع االقتصادية 

عــىل القواعــد والتنظيامت التي تحكم الالجئــني وأوجه تفاعلهم مع البلد 

املضيــف، وهيكلية االقتصادات املضيفــة ومميزات الالجئني )عىل غرار اللغات 

والرأســامل البرشي(، إىل جانب نوع املســاعدات التي يحصلون عليها.

ويف منطقة توركانا يف كينيا التي تستضيف مخيّاًم لالجئني يضم حوايل ثلث 

مجموع الالجئني يف كينيا، كان لوجود الالجئني أثر مفيد باإلجامل – وإن مل 

يكن متسًقا. وبحسب تقرير مشرتك بني البنك الدويل واملفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني، أّدى وجود الالجئني إىل زيادة إجاميل الناتج اإلقليمي 

يف توركانا بأكرث من 3 يف املائة يف حني ارتفعت العاملة بحوايل 3 يف املائة،141 

مع زيادة كل من الدخل اإلجاميل ودخل الفرد "املحيل".

ويف أوغنــدا، يقيــم الالجئون عالقات تجاريــة كبرية مع األوغنديني 

املحليــني مــاّم أســفر عن وظائف جديدة لهــم كذلك. ويُعزى هذا األثر 

الجانبــي بصــورة جزئية فقط إىل املســاعدات اإلنســانية: فمعظم الالجئني 

يعتمــدون عــىل العالقات االجتامعية وغريها من أشــكال الدعم عند الســعي 
إىل تأمني ســبل معيشية جديدة.140

ويف روانــدا، حيث ميكن لالجئني املشــاركة بحرية يف النشــاط االقتصادي 

مــع البلــد املضيف، حّققت املســاعدات الغذائيــة )العينية أو النقدية( 

التــي يقّدمهــا برنامج األغذيــة العاملي أثًرا اقتصاديـًـا إيجابيًا يف دائرة نصف 

قطرهــا 10 كيلومــرتات مــن ثالثة مخيامت لالجئني من الكونغو. واســتفادت 

األعــامل التجاريــة ومداخيــل األرس يف البلد املضيف من املســاعدات النقدية 

لالجئــني. وعندمــا يحصل مهاجر راشــد إضايف واحد عىل مســاعدة نقدية 

آثار إضافة الجئ واحد عىل الدخل يف دائرة نصف قطرها 10 كيلومرتات من كل مخّيم، وعىل التجارة 
مع باقي املناطق يف رواندا
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اإلطار 19
إشراك الالجئني يف الزراعة يف الواليات املتحدة األمريكية

يجلب إرشاك الالجئني يف الزراعة واالقتصاد الغذايئ الوطني يف الواليات 

املتحدة األمريكية منافع عديدة، مبا فيها توليد الدخل وتوسيع نطاق الوصول 

إىل األغذية املغذية والتوعية الثقافية. ومن الرضوري توفري الدعم عرب 

اإلجراءات الجامعية ومن قبل الوكاالت املساندة لالجئني بهدف توسيع نطاق 

الفرص املتاحة.

وعندمــا بدأ الالجئون الهمونغ القادمون من جنوب رشق آســيا باالنتقال 

إىل الواليات املتحدة األمريكية يف ســبعينات القرن املايض، اســتقرّت نسبة 

كبرية منهم يف والية مينيســوتا حيث أعادوا تنشــيط أسواق املزارعني 

املحليــني. وكان العديــد من هؤالء الالجئني قد اكتســبوا خربة يف مجال زراعة 

املحاصيــل واألزهار يف تايلند وجمهورية الو الدميقراطية الشــعبية. وبات 

املزارعــون األمريكيــون الهمونغ يشــّكلون اليوم أكرث من 50 يف املائة من 

مجموع املزارعني يف أســواق املزارعــني الحرضية وعنرًصا محوريًا من االقتصاد 

الغــذايئ املحيل ويولّدون أكــرث من 250 مليون دوالر أمرييك يف مبيعات 

ســنوية.146 وعىل الرغم من هذا النجاح، ما زال املزارعون األمريكيون 

الهمونــغ يواجهون عوائــق للوصول إىل األرايض والتمويل والتدريب واألبحاث 

واألســواق وبناء أعامل تجارية أرسية مستدامة.

وقد أُنشــئت يف عام 2011 الرابطــة األمريكية للمزارعني الهمونغ 

الســتحداث بيئة أكرث إنصافًا ومعالجة أنواع املســائل التي ما زالت هذه األرس 

الريفيــة تواجههــا بعد عقود من الزمن. ويشــمل النهج املتكامل لبناء ثروات 

املجتمعــات إدارة مزرعة مســاحتها 155 فدانًا حيث ميكن لألعضاء تأجري 

األرايض وتحســني أعاملهم التجارية وماّمرســاتهم الزراعية. ويتاح لألعضاء 

خيــار بيــع املنتجات إىل منصة األغذية التابعــة للرابطة األمريكية للمزارعني 

الهمونــغ التــي تبيع املنتجــات املجّمعة عرب حصص زراعية مدعومة من 
املجتمــع يف املدارس ومتاجر البقالة.147،146

ويوفّر عدد من الوكاالت املعنية بدعم الالجئني إمكانيات للوصول إىل 

األرايض والتدريب للقادمني الجدد املهتمني بالزراعة والحدائق املجتمعية. وقد 

مّول برنامج الرشاكة الزراعية لالجئني التابع للحكومة األمريكية، يف املناطق 

كافة، العديد من مبادرات التدريب الزراعي واملرتبطة باألمن الغذايئ والقامئة 

عىل الالجئني، بهدف متكني األرس من توليد دخل إضايف ومستدام يف الغالب، 

مع توفري اإلمدادات الكافية من األغذية الصحية ودعم تحسني الصحة 

الجسدية والذهنية وتشجيع االندماج املجتمعي.148 وتشّكل مبادرة الجذور 

الجديدة )New Roots( واحدة من تلك املبادرات، وتقوم اللجنة الدولية 

لإلغاثة بتنفيذها، مبا يساعد الالجئني عىل إيجاد وظيفتهم األوىل يف القطاع 

الزراعي، وربط األرس بقطع من الحدائق املجتمعية وإتاحة توجيهات شاملة 
عن متاجر البقالة وتدريبات عىل األعامل التجارية الزراعية.149

وميكــن ملشــاريع تدريب املزارعني التي تعمل مــع مزارعني مختلفني ثقافيًا 

ولغويـًـا أن تجــد توجيهات ونصائــح وأدوات تعليمية يف الدليل التعليمي – 

تدريــب املزارعني الالجئني الصادر عن معهــد التنمية االجتامعية واالقتصادية.

اإلطار 18
)يتبع(

تــرتاوح بــني 127 و135 دوالًرا أمريكيًا، يزداد الدخل الســنوي الفعيل يف 

االقتصــاد املحــيل من 205 إىل 253 دوالًرا أمريكيًا )انظر الشــكل(. ويف 

غضــون ذلك، تــزداد التجارة بني االقتصاد املحــيل وباقي املناطق يف رواندا 

مبــا قيمتــه 49 إىل 55 دوالًرا أمريكيًا. ويف املقابل، تحّقق املســاعدات 

الغذائيــة العينيــة – مثــل الذرة والفاصولياء وزيــت الطبخ وامللح- أثًرا 

إيجابيًــا أدىن )بحيــث تصــل قيمة األثر اإلجاميل عــىل االقتصاد املحيل إىل 

145 دوالًرا أمريكيًــا وتــزداد التجارة مع باقــي املناطق يف رواندا بواقع 35 

دوالًرا أمريكيًــا(. ونظــًرا إىل أن تحويل املســاعدات الغذائيــة العينية ينطوي 

عــىل كلفــة، فإن ذلك يخّفض قيمــة الحزمة الغذائية وبالتــايل طلب الالجئني 
عىل الســلع والخدمات املحلية.142

وبالرغم من ذلك، فإن هذه البيانات الناشئة تدحض الخرافات الخمسة 

الشائعة املتعلقة مبجتمعات املهاجرين وهي: 1( أنها مجتمعات منعزلة 

2( وأنها متثل عبء 3( وأنها متجانسة 4( وأنها ليست عىل دراية بالوسائل 
التكنولوجية 5( وأنها تعتمد عىل املساعدات اإلنسانية.140
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الفصل  4    آثار اهلجرة على الزراعة واملناطق الريفية

ارتفــع عــدد الالجئني العائدين إىل بلدان املنشــأ الخاصة بهم يف عام 

2016 مقارنة بالســنوات الســابقة.2 والالفت للنظر أن هذا العدد 

شهد زيادة بأكرث من الضعف من 400 201 يف عام 2015 إىل 200 552 

يف عام 2016 مسّجاًل أعىل مستوياته منذ عام 2008. ويشّكل وجود 

خيارات لتأمني ســبل معيشــية مســتدامة لالجئني عاماًل مهاًم يؤثر عىل 

قرارهــم بالعودة وإعادة إدماجهم الناجح يف مجتمعاتهم املنشــأ. 

وهذه الخيارات املعيشــية عىل نفس القدر من القيمة بالنســبة إىل 

املجتمعات كّكل. ويتطلب إنعاش القطاعات الزراعية وتحســني الســبل 

املعيشــية، يف ســياقات ما بعد النزاعات – التي قد تشــهد أعداًدا 

كبــرية من النازحني داخليًا والالجئني العائدين، الجمع بني املســاعدة 

اإلنســانية واإلمنائية واملتعلقة ببناء الســالم ليس فقط من أجل تلبية 

االحتياجــات املبارشة، بل لضامن عودة آمنــة وكرمية للمهاجرين أيًضا. 

ويســاعد ذلك، يف الوقت عينه، عىل ضامن الســالم املستدام الذي 

يتســم بأهمية حاســمة بشــكل خاص نظرًا إىل هشاشة أوضاع ما بعد 

النزاعات. ويعزى حوايل نصف إجاميل الحروب األهلية إىل انتكاســات 

تحصــل بعد النزاعــات،150 وإن احتامل وقوع البلدان التي تعاين من 

مســتويات عالية من انعدام األمن الغذايئ يف نزاع جديد يف غضون 

عرش ســنوات أكرب بنســبة 40 يف املائة مقارنًة بالبلدان ذات مســتويات 

n 130.أدىن مــن انعدام األمن الغذايئ

املهاجرون يضطلعون 
بدور أساسي للحفاظ 
على الزراعة والسبل 

املعيشية الريفية يف 
البلدان املتقدمة

تشــهد املناطق الريفية يف البلدان املتقدمة تحّواًل كبريًا يشــمل الهجرة 

إىل مدن أكرب وزيادة شــيخوخة الســكان. ومييل الشباب إىل رفض 

املهــن الزراعية. وقد برزت اتجاهات معاكســة للتحرض رغم اتخاذها 

إجاماًل شــكل الهجرة التقاعديــة بحثًا عن الراحة واملنحرسة خصوًصا 

يف املناطق ذات املناظر الخالبة. وتنشــأ عن ذلك تحديات إزاء تجدد 

أجيال الســكان الريفيني، ماّم يهدد اســتدامة الزراعة والنظم الغذائية 

وأمنــاط الحياة الريفية. ويشــّكل تدفق املهاجرين األجانب، يف هذه 

الســياقات، عنرًصا أساســيًا للحفاظ عىل األنشطة الزراعية وإعادة 
تنشيط الســبل املعيشية الريفية.152،151

ويف أوروبــا، مثــة مجموعة واســعة من األدلــة املتعلّقة بوجود 

مهاجريــن دوليــني يف مناطــق ريفية ويف األنشــطة الزراعية، ال 

ســيام يف صناعــات املحاصيــل العالية القيمــة والكثيفة اليــد العاملة 

وكذلــك يف سالســل القيمة البســتانية.153 وإن وجــود العاّمل األجانب 

يف املــزارع ملفــت ال ســيام يف جنوب أوروبا )حيث كانوا يشــكلون 

حــوايل ثلث اليــد العاملة الزراعيــة املأجورة يف إســبانيا وإيطاليا 

واليونــان والربتغــال يف عام 2013(، حيث مــا يزال دور القطاع 

الزراعــي مهــاًم.155،154 ويــأيت معظم املهاجرين مــن أوروبا الرشقية 

وشــامل أفريقيــا وجنوب آســيا.156،155 ويجب اعتبــار مدخالتهم من 

حيــث اليــد العاملــة تكميليــًة نظًرا إىل أنهم ال ينافســون العاّمل 

الوطنيــني بــل يســّدون الفجوات املتبقية يف أســواق العمــل الريفية. 

وقــد ســمح هؤالء املهاجــرون ببقاء العديــد من املزارع والرشكات 

الزراعيــة، مســاهمني يف تعزيز قــدرة الزراعة يف االتحاد األورويب 
الصمود.157 عىل 

كــام متثـّـل اليــد العاملة األجنبية عامد اإلنتــاج الزراعي يف كندا 

والواليــات املتحــدة األمريكية. فقد اضطلــع العاّمل املهاجرون يف 

كندا بدور أســايس ملســاعدة قطاع البســتنة عىل املنافســة يف االقتصاد 

الغــذايئ العاملــي.158 وأّدى نقص اليد العاملــة الزراعية يف الواليات 

املتحــدة األمريكية، ال ســيام بســبب الرتاجــع الكبري يف عدد عاّمل 

املزارع املهاجرين من املكســيك، إىل خســائر فادحة بالنســبة إىل 

املزارعــني األمريكيــني.159 وقد هاجر عدد أقل من املكســيكيني، 

خالل الفرتة 2005-2014، بســبب تشــديد الرقابة عىل الحدود، 

وانخفــاض معــدالت الوالدة وتعزز متانة االقتصاد املكســييك بشــكل 

متزايــد. ونظــًرا إىل أن حــوايل 70 يف املائة من عاّمل املزارع يف 

الواليــات املتحــدة األمريكية هم من املكســيك )وتصل نســبتهم إىل 

90 يف املائــة يف كاليفورنيــا(، أثــّر ذلك االتجاه الهبوطي بشــكل حاد 

عــىل املــزارع يف البلد )اإلطار 20(. ووفق الرشاكة مــن أجل اقتصاد 

أمريــيك جديــد، أدى انخفاض الهجرة من املكســيك إىل خســائر يف 

العائــدات قدرهــا 3 مليارات من الدوالرات األمريكية ســنويًا بني 

2002 و2014. واســتجاب املزارعــون األمريكيــون لهذا النقص يف 

اليــد العاملــة من خالل رفع األجور واالســتثامر يف اآلالت وتوظيف 

عــاّمل أجانب من خالل برنامج H-2A ملنح التأشــريات. وســمح هذا 

الربنامــج، منــذ عام 1986، للمزارعني غــري القادرين عىل 

»

»
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اإلطار 20
هل تقييد اهلجرة جيد للبلدان العالية الدخل؟

لقد أصبحت الهجرة قضية رئيسية مثرية للجدل يف العديد من البلدان املتقدمة، 

ال سيام يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية. وأيقظت تدفقات كبرية من 

املهاجرين القادمني من بلدان نامية مخاوف إزاحة العاّمل "الوطنيني" من 

وظائفهم، واستغالل نظم الرفاه االجتامعي، وخسارة الهوية الوطنية والقيم 

الثقافية وزيادة معّدالت الجرائم. ويف الوقت نفسه، قام العديد من البلدان 

بوضع سياسات تعّزز الهجرة لسد الفجوات يف سوق العمل واستقطاب العاّمل 

من ذوي املهارات العالية إىل قطاعات التكنولوجيا املتطورة، وتلبية الطلب 

عىل الوظائف املنخفضة األجور )مثل الزراعة والبناء( التي أصبحت غري جذابة 

للعاّمل املحليني، أو متطلبات توفري عاّمل إضافيني يف خدمات الرعاية الصحية 

وغريها من الخدمات بسبب شيخوخة السكان. وليس من السهل تقييم 

التكاليف االقتصادية واملنافع الناجمة عن زيادة تدفقات املهاجرين، نظرًا إىل 

تعدد الجوانب ذات الصلة. وتتمثل إحدى طرق معالجة هذه املسألة يف تقييم 

اآلثار املحتملة لسياسات الهجرة األكرث رصامة، مبا يف ذلك إمكانية إعادة توطني 

املهاجرين عىل نطاق واسع. وتُظهر الدراسات الحديثة أن من شأن السياسات 

األكرث رصامة أن تلحق رضًرا باالقتصادات األمريكية واألوروبية، ماّم يعني أن 

تدفقات الهجرة الحالية تؤثّر بشكل إيجايب عىل هذه االقتصادات من خالل سد 

الفجوات يف أسواق اليد العاملة.

وتقيّم دراسة حديثة أجراها Robinson وآخرون التداعيات املحتملة 

ملثل هذه السيناريوهات عىل اقتصاد الواليات املتحدة األمريكية.160 وتركّز 

الدراسة عىل اآلثار الناجمة عن تقلّص القوى العاملة املهاجرة عىل نطاق 

االقتصاد ككل مبا يف ذلك عىل الزراعة.i ومثة حوايل 11 مليون مهاجر غري موثق 

يف البلد ومعظمهم من املكسيك وأمريكا الوسطى. وحوايل 8 ماليني من أصل 

11 مليون مهاجر غري موثق لديهم وظائف، ماّم ميثّل قرابة 5 يف املائة من 

إجاميل القوى العاملة يف الواليات املتحدة. ويعمل حوايل نصفهم يف الزراعة 

والبناء والخدمات. وسينطوي تعديل اإلمدادات املنخفضة من اليد العاملة يف 

سوق العمل عىل تحركات كبرية لليد العاملة بني القطاعات. وتشري الدراسات 

إىل أن العاّمل املهاجرين يكّملون العاّمل الوطنيني أكرث من منافستهم لهم يف 

العديد من القطاعات والتصنيفات الوظيفية، ألنهم يقبلون بوظائف من غري 

املرّجح أن يقبل بها األمريكيون.ii ويف سوق اليد العاملة هذه، سيسفر أي 

 iiiتراجع يف إمدادات اليد العاملة املهاجرة عن املزيد من البطالة االنتقالية

ألنه سيصعب عىل العاّمل األمريكيني االنتقال إىل القطاعات وفئات الوظائف 

املتأثرة. وباإلضافة إىل ذلك، سيؤدي تراجع إمدادات اليد العاملة إىل الحد 

من استخدام قدرات اإلنتاج املوجودة يف العديد من القطاعات )وبالتايل من 

كفاءتها(. وباستخدام منوذج توازن عام للحوسبة لالقتصاد األمرييك، وجد

Robinson  وآخرون أن القطاعات االقتصادية كافة ستخرس يف مثل هذا 

السيناريو، وسينخفض إجاميل الناتج املحيل مبا قد يصل إىل 6 يف املائة كصدمة 

سلبية ملرة واحدة. وستكون خسارة العاملة القطاعية عالية للغاية يف قطاع 

الزراعة الذي يسّجل نسبة عالية جًدا من العاملة غري املوثقة )26 يف املائة(، 

ولكن االنخفاضات يف العاملة واملداخيل ستنترش لتطال االقتصاد برمته.

i     يتمثّل أحد العوامل الذي يعّقد القيام بهذه التقييامت يف أن حوايل 40 يف املائة من الهجرة 
إىل بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي قامئة عىل الروابط األرسية. وبحسب 

املنظمة )آفاق الهجرة الدولية لعام 2017؛ 2017( تضمنت الهجرة األرسية حوايل 2 مليون 
مهاجر من أصل 5 مليون يف عام 2016. وشّكل األطفال دون سن الخامسة عرشة أكرث من ربع 

مجموع املهاجرين األرسيني.

ii     انظــر تقريــرًا مــن إعداد الرشاكة من أجــل اقتصاد أمرييك جديد )2017(.161 كام حلّل 
)2008(163 البيانــات الوظيفيــة ووجدا أن املهاجر  Sparberو Peri2008(162 و( Peri

والعامــل الوطنــي األقــل تعلياًم يتخّصصان يف مهام مختلفة عىل مســتوى اإلنتاج )أي يقّدمان 
مدخــالت تكميليــة(: فاملهاجرون يتخّصصــون يف األعامل اليدوية، والعاّمل الوطنيون يف 

الوظائــف املتعلقــة باالتصاالت. ووجد املؤلفان أن زيادة املهاجرين املتخّصصني يف ســبل 
اإلنتــاج يعنــي أن وجودهم ال يؤثر كثــريًا عىل تراجع أجور العاّمل الوطنيني.

iii     إن البطالة االنتقالية هي تلك الناجمة عن الوقت الذي ينفقه عامل ما بحثّا عن وظيفة 
أو لالنتقال من وظيفة إىل أخرى.
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الفصل  4    آثار اهلجرة على الزراعة واملناطق الريفية

إيجــاد يــد عاملة بتوظيف عــاّمل أجانب بصورة مؤقتة مــع توفري لهم 

بــدالت للســكن واملــأكل واالنتقال إىل مكان العمــل. وعىل الرغم من 

أن تقديــم الطلبــات إىل برنامــج H-2A مكلف، تم منح تأشــرية من 

نــوع H-2A إىل 000 134 شــخص يف عــام 2016 بارتفاع من 000 55 
159

يف عام 2011. 

وغالبًا ما يشــّكل العاّمل األجانب جــزًءا من القوى العاملة الزراعية 

يف البلــدان النامية كذلك. وتتجــذر الحركات العابرة للحدود أثناء 

مواســم الحصاد، تاريخيًا أحيانًا، يف الحقبة االســتعامرية، كام هي الحال 

بالنســبة إىل أفريقيا جنــوب الصحراء.164 وعىل الرغم من أن املهاجرين 

أصبحوا يعملون بشــكل متزايــد يف قطاع الخدمات والعاملة املدفوعة 

يف عــرشة مــن البلدان النامية يف آســيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا 

الالتينيــة والبحر الكاريبــي، ما زالت الزراعة توظف العدد األكرب من 
العــاّمل يف معظم البلدان.165

وعــىل الرغــم من مســاهمة العاّمل األجانــب املهمة يف الزراعة يف 

البلــدان ذات الدخــل املرتفع، ما زالــت النظــم التنظيمية التي 

تحمــي حقــوق عملهــم وظروفه نادرة، فضاًل عــن إنفاذ القانون 

بشــكل يسء. وقــد برز شــكل جديد من الطبقــات االجتامعية يف 

العديــد مــن املناطق الريفية، ويُشــار إليه باســم "الربوليتاريا 

الزراعيــة"، أو "الربيكاريــا الريفيــة".167،166 وغالبًا مــا يعمل هؤالء 

العــاّمل بصــورة غــري نظاميــة ويتقاضون أجوًرا أدىن من األجور 

n 169،168.القانونيــة ويتعرّضون لالســتغالل

االستنتاجات والتداعيات 
على السياسات

ميكــن للهجــرة أن تقّدم مســاهامت حاســمة يف التنميــة االقتصادية 

للمناطــق الريفيــة. وميكــن تحقيــق مكاســب محتملة كبرية مبا يف 

ذلــك النهــوض بإجــاميل الناتج املحيل ومداخيــل العاّمل، من خالل 

إعــادة تخصيــص العمل مــن القطاعات ذات اإلنتاجيــة املنخفضة 

مثــل الزراعــة إىل القطاعات ذات اإلنتاجيــة العالية. وميكــن للهجرة 

الدوليــة أيًضــا أن تحدث آثاًرا مفيــدة عىل املجتمعــات املضيفة، 

ليــس أقلهــا يف مجال الزراعــة واملناطــق الريفية يف البلدان ذات 

الدخــل املرتفــع حيث أصبح املهاجرون يشــّكلون أكــرث فأكرث مكّونًا 

مهــاًم من القــوى العاملة الزراعية.

غــري أنــه مثة بعــض التحديــات الناجمة عن الهجرة بالنســبة إىل 

أريــاف املنشــأ واملقصــد. وتتمثل أهمهــا يف الوصول أو املغادرة 

الفعليــني ألعــداد كبرية من األشــخاص ماّم قد يؤثر عىل أســواق 

العمــل والنمــو االقتصادي، إىل جانــب ديناميكيــات العمل عىل 

مســتوى األرس. وتعتمــد آثار الهجرة مــن املناطق الريفية املنشــأ 

عــىل عــدد من العوامل، مبــا يف ذلك مميــزات املهاجرين وأعضاء 

األرس الباقــني، ومســتوى مهــارات املهاجر، ونوع الهجرة ومســتوى 

ــة يف املنطقة. التنمي

وقــد تــؤدي الهجرة القصرية األجل إىل تراجــع القوى العاملة يف 

األرس وزيادة محتملة يف مشــاركة النســاء يف الزراعة ماّم يســفر عن 

تداعيــات ســلبية )مثــل تفاقم عبء العمل( وإيجابيــة )مثل تعزيز 

القــدرة عــىل اتخاذ القرارات( للمرأة عىل حد ســواء. وعىل املدى 

األطــول، ميكن للتحويــالت املالية للمهاجريــن ومعارفهم أن تؤثّر 

بشــكل عميــق عىل املناطــق الريفية يف ما يتعلــق بتغذية األطفال 

وتعليمهم، والســكن واالســتثامرات يف األنشــطة الزراعية وغري 

الزراعيــة. غــري أن األدلة الخاصة بهذه اآلثار وصــايف التوازن بينها 

مختلطــة وتعتمــد عىل نحو كبري عىل الســياقات املحلية.

وميكــن للهجرة أيًضا أن تحدث آثاًرا أوســع نطاقًا عــىل مجتمعات 

املنشــأ الريفيــة. ويتضمن ذلك ارتفاع األجور املحلية والتحســينات 

التكنولوجيــة يف مجــال الزراعة وزيادة الطلب عىل الســلع والخدمات 

املحليــة وزيادة مصادر التمويل لالســتثامر. غــري أن الهجرة قد تؤدي 

يف بعض الســياقات إىل إخالء املناطق الريفية من ســكانها ماّم يســفر 

عــن تداعيــات عىل اإلنتاجيــة الزراعية ويطرح تحديــات مرتبطة بتوفري 

العامة. الخدمات 

وتطــرح الهجرة القرسية، ال ســيام يف حــاالت األزمات املمتدة، 

تحديــات خاصــة. فبإمكانهــا أن تعطـّـل النظم الغذائية والســبل 

املعيشــية الريفيــة بشــدة يف أماكن املنشــأ عــىل الرغم من أنه قد 

يصعــب فصــل آثــار الهجرة بحــد ذاتها عن تلــك الناجمة عن األزمات 

التــي تدفــع األشــخاص إىل الفرار. كام تطــرح الهجرة القرسية 

تحديــات رئيســية يف البلــدان املضيفة علــاًم أن الجهود املبذولة 

إلدمــاج الالجئــني يف اقتصــادات املجتمعات املضيفــة قد تحقق 

منافــع متبادلة. وتشــمل الحلول املســتدامة ألزمــات الالجئني عادًة 

اإلدمــاج يف بلــد امللجــأ أو إعادة التوطــني إىل بلد ثالث أو اإلعادة 

الطوعيــة إىل الوطن.

»
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حالة األغذية والزراعة 2018 

وقــد يســاهم املهاجرون الدوليون، يف العديد مــن البلدان املتقدمة 

التــي تخــىل مناطقهــا الريفية من الســكان، يف التنمية الريفية 

للمجتمعــات املضيفــة مــن خالل التعويض عن نقــص اليد العاملة 

الزراعيــة. ويف املقابــل ميكن للزراعــة أن تدعم اإلدماج االقتصادي 

واالجتامعــي للمهاجريــن. وغالبًــا ما يكون العمل يف الزراعة موســميًا 

وغــري مســتقر بطبيعتــه من جهة أخرى. وميكــن بالتايل ضامن أن تكون 

الهجــرة تجربــًة إيجابيــة لكل من املهاجرين والبلــدان املضيفة، من 

خــالل توفري ظــروف عمل الئقة للعاّمل الزراعيني املهاجرين، ال ســيام 

املوسميني. العاّمل 

وتؤدي السياســات والربامج الحكومية يف مناطق املنشــأ واملقصد عىل 

حد ســواء دوًرا أساســيًا لتحديد األثر النهايئ للهجرة عىل تنمية تلك 

املناطق. وأّولها السياســات التنظيميــة التي تحمي عمل املهاجرين، 

ولكــن برامج تعزيز اإلدماج االجتامعــي يف مجتمعات املضيف لها 

أهميتهــا أيًضــا لضامن أن يعود الوضع مبنافــع متبادلة. ويتمثّل التحدي 

الرئيــيس يف مجال السياســات يف ضــامن أن تتمكن الهجرة من مواصلة 

تقديم املســاهامت اإليجابية ألغراض النمــو والتنمية مبوازاة تقليص 

التكاليف واآلثار الســلبية املرتتبة عىل املناطق ومجتمعات املنشــأ إىل 

n .أدىن درجة ممكنة
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منطقة ساغاينغ، ميامنار

امرأة تحرث حقال يف منطقة ساغاينغ، حيث 

غالبا ما تؤدي الكوارث الطبيعية إىل النزوح 

املؤقت للكثري من الناس.
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الفصل 5
الهجرة والتحول 
االقتصادي: نهج 
سياساتي متكامل 

الرسائل الرئيسية:

ميكن للجهود الدولية والوطنية املتجددة – املصممة  1

خصيًصا للسياقات الوطنية للهجرة الريفية وأولويات سياساتية – 

تسخري التحويالت املالية واستثامرات العامل املغرتبني يف األنشطة 

الزراعية وغري الزراعية، فضال عن تيسري إدماج معارف ومهارات 

املهاجرين والعائدين.

تواجه البلدان ذات املستويات اإلمنائية املختلفة تحديات  2

مختلفة يف ما يتعلق بالهجرة الريفية، ونتيجة لذلك سيكون لديها 

أولويات سياساتية مختلفة.

ميكن للبلدان ذات الزخم اإلمنايئ أن تركز عىل إيجاد فرص  3

عمل من خالل تعزيز سالسل القيمة الزراعية وتعزيز تنمية املراكز 

الحرضية اإلقليمية.

بالنسبة إىل البلدان التي يعترب فيها إيجاد فرص عمل  4

للشباب تحديًا، من الرضوري خلق فرص عمل الئق يف املزارع 

وخارجها لألشخاص يف املناطق الريفية ويف الوقت نفسه تيسري 

الهجرة املنظّمة.

يف حاالت األزمات املمتدة، لن تعالج احتياجات املجتمعات  5

املحلية املضيفة والنازحني عىل نحو كاٍف إالّ من خالل اسرتاتيجيات 

إلدماج نُهج إنسانية وإمنائية لدعم االعتامد عىل الذات والقدرة 

عىل الصمود.

بالنسبة إىل البلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية  6

والتي هي يف مستوى إمنايئ متوسط ويف طريقها إىل أن تصبح 

وجهات للمهاجرين الدوليني، ينبغي لالسرتاتيجيات اإلمنائية 

الوطنية إيالء األولوية للرتابط بني الريف والحرض بغية توسيع 

نطاق الفرص االقتصادية والحد من الهجرة الريفية إىل الخارج "من 

أجل البقاء".

ينبغي للبلدان املتقدمة التي تحتاج إىل عامل زراعيني تعزيز  7

االندماج االجتامعي للمهاجرين وضامن حامية حقوقهم. وإن 

اتساق السياسات، ضمن جملة أمور أخرى، بني الهجرة والزراعة 

والتنمية الريفية، أمر أسايس لتعزيز التأثريات اإليجابية من خالل 

الهجرة اآلمنة واملنظّمة والنظامية.



الفصل  5   

اهلجرة والتحول 
االقتصادي: نهج 
سياسايت متكامل 

لقــد بيّنــت الفصول الســابقة أن املناطق الريفية هي مصدر رئييس 

لحركات الهجرة ووجهة مشــرتكة للهجرة عىل حد ســواء. ويف بعض 

الحــاالت، تحدث الهجرة بطريقــة تدريجية، كام هو الحال عندما 

تحــدث الهجرة الداخلية مــن املناطق الريفية إىل املدن متبوعة 

بالهجــرة إىل بلــد آخر. والهجرة الداخليــة هي عموًما ظاهرة أكرب بكثري 

مــن الهجــرة الدولية، حيث أن جزًءا كبريًا منها يشــمل حركة البرش من 

املناطــق الريفية إىل املدن، ولكــن أيضا إىل املناطق الريفية األخرى. 

كــام ميكن أن تكون الهجرة دائرية، حيــث يتحرك املهاجرون بانتظام 

إىل األماكــن التــي تظهر فيها فــرص عمل يف مواقع مختلفة ويف أوقات 

مختلفة. ويشــمل ذلك الهجرة املوســمية - وهي شــكل مّهم للهجرة 

يرتبــط بوجه خاص بدورات اإلنتاج الزراعي.

وسيســتمر التفاوت الكبري يف توزيع الفرص يف العامل - مع وجود 

اختالفــات داخــل البلدان ويف مــا بينها - يف دفع الهجرة الداخلية 

والدولية عىل حد ســواء، حيث يســعى الناس إىل تحســني سبل عيشهم 

وظروفهم املعيشــية. وهذه االختالفــات يف الفرص تعني أيًضا أن الهجرة 

تنطــوي عــىل إمكانات كبرية للمســاهمة يف تحقيق التنمية االقتصادية 

واالجتامعيــة والبرشية. ولطاملا كانــت الهجرة من املناطق الريفية إىل 

املناطــق الحرضيــة عىل وجه الخصوص جــزًءا ال يتجزأ من هذه العملية 

وســتظل كذلك. وإن االنتقــال التدريجي للعمل من العاملة ذات 

اإلنتاجيــة املنخفضة إىل أنشــطة أكرث إنتاجية يف القطاعات األخرى، 

معظمهــا يف املناطق الحرضية، يوفر إمكانات هائلة لتحقيق مكاســب 

اقتصاديــة. ومع ذلك، فــإن الهجرة تواجه يف كثري من األحيان قيوًدا 

متنع األشــخاص من اســتغالل الفرص املتاحة يف أماكن أخرى. وهذا 

ينطــوي عــىل تكاليف ليس فقط للمهاجرين املحتملني أنفســهم، ولكن 

أيضــا ألرسهم ومجتمعاتهــم املحلية وللمجتمع ككل.

وتحــدث تدفقات الهجــرة الداخلية والدولية عــىل العموم نتيجة 

لقــرارات األرس واألفراد عىل أســاس االختالفــات امللحوظة يف الفرص 

بــني مناطق املنشــأ واملقصد، مع مراعاة تكاليــف الهجرة والعوامل 

امليّــرسة واملحتملــة. ولكن أعداًدا كبرية من النــاس يف جميع أنحاء 

العــامل - وال ســيام الالجئون والنازحون داخليًــا - يضطرون إىل الهجرة 

غــري الطوعيــة للهروب من ظروف غري آمنة وخطرة بســبب النزاعات 

واالضطرابــات السياســية والكــوارث الطبيعية. ويف الواقع، وكام تم 

التأكيــد عــىل ذلك يف وقت ســابق، يبقى التمييز بــني الهجرة الطوعية 

والهجــرة القرسيــة غري واضح. إذ تتواجــد عنارص الخيار واإلكراه 

بدرجــات متفاوتة يف سلســلة متصلة، حيــث إن الهجرة الطوعية 

والهجــرة القرسيــة يوجدان عىل طــريف نقيض متاًما. وعىل وجه 

الخصــوص، فــإن األزمــات البطيئة الظهور مثل تلــك املرتبطة بتغري 

املنــاخ، قــد ال تشــكل خطًرا يهّدد الحياة عىل الفــور، ولكنها ميكن أن 

تدفــع النــاس يف مرحلــة ما إىل التنقل والحركة ذلــك أن مخاطر البقاء 

أكرب مــن مخاطر الهجرة.

وأوضحت الفصول الســابقة أيضا أن للهجرة تأثريًا عىل مناطق املنشــأ 

والوجهة أو املقصد عىل الســواء. وقــد يكون للهجرة من املناطق 

الريفية تأثريات هامة، إيجابية وســلبية عىل حد ســواء، عىل مناطق 

املنشــأ. وميكن مالحظة هذه التأثريات عىل مســتويات مختلفة، من 

األرسة املعيشــية إىل املجتمع املحيل وعىل املســتويات الوطنية. كام 

ميكــن أن يكــون للهجرة تأثريات كبرية عــىل املناطق الريفية يف املقصد، 

وخاصة يف حاالت الهجرة القرسية بســبب األزمات.

ويعرض هذا الفصل األخري اآلثار السياســاتية الرئيســية لتحليل 

ومناقشــة الفصول الســابقة. وبعد مناقشة لألهداف السياساتية 

األساســية والتحديات املتعلقة بالتنميــة الريفية والهجرة، يتناول الفصل 

مســألة كيفية تصميم السياسات لتســخري املنافع اإلمنائية الناجمة 

عــن الهجرة الريفية. وباالســتناد إىل تصنيف املالمح القطرية ملحركات 

الهجرة الريفية )من الفصل 1(، يحّدد اســرتاتيجيات السياســة املصممة 

خصيًصا ملواقف محددة. ويختتم الفصل بعنارص السياســات الشــاملة 

التي تعترب أساســية لتعزيز اإلمكانــات اإلمنائية التي تنطوي عليها 

n .الهجرة الريفية
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أهداف السياسة 
والتحديات املتعلقة 

باهلجرة الريفية: 
املنظور الواسع

من املهم التأكيد عىل أن هذا التقرير، بالتوازي مع تقرير التنمية 

البرشية لعام 2009 ،1 ال يعترب حركة األشخاص "مشكلة تتطلب إجراءات 

تصحيحية". بدال من ذلك، يشاطر التقرير رؤية األمني العام لألمم املتحدة، 

والتي تم التعبري عنها يف تقريره نحو هجرة تصب يف صالح الجميع، والذي 

يشّدد عىل اإلمكانات االقتصادية واالجتامعية للمهاجرين، وما للهجرة من 

روابط مع خطة التنمية املستدامة لعام 2030، والحاجة إىل تعزيز الهجرة 

العادية مع الحد من الهجرة غري النظامية.2 

وتشــكل الهجرة الريفية جزًءا هاًما ضمن صورة أكرب تشــمل الهجرة 

الدوليــة والداخلية. ومن أجل تحقيق أهداف التنمية املســتدامة 

بحلــول عام 2030، تضطلع السياســات العامة بدور هام يف تعزيز 

نتائــج التنميــة البرشية الناجمة عن الهجرة الريفية. وهناك سلســلة من 

مجاالت السياســات والسياســات املحددة التي اقرتحها تقرير التنمية 

البرشيــة لعام 2009 تتناول بالفعل الهجرة بشــكل عام )اإلطار 21(. 

وتســتند الطبعة الحالية من حالة األغذية والزراعة إىل هذه السياســات 

من أجل صياغة سياســات تســتهدف بشكل أكرب الهجرة الريفية.

وبالتــايل، فــإن هــذا التقرير ال ينظر يف الحد مــن تدفقات الهجرة 

الطوعية، ســواء أكانت داخلية أم دولية، كهدف سياســايت بحد 

ذاتــه. ويف هــذا الســياق وكام جرى التأكيــد عليه يف الفصل 1، من 

املهــم أن نتذكــر أن التقدم االقتصادي يف أقــل البلدان منًوا قد ال 

يقلـّـل بالــرضورة من الهجرة الدولية، عىل األقــل عىل املدى القصري 

واملتوســط. وإن التنميــة الزراعية والريفية هــدف مرغوب فيه بحد 

ذاتــه ويجــب أن يُنظــر إليه عىل أنه جزء ال يتجزأ من عملية شــاملة 

للتنميــة االقتصاديــة واالجتامعية عىل املســتوى الوطني، حيث 

تضطلع فيــه الهجرة بدور هام.

ومــع ذلك، تشــري نتائــج الفصــل 2 إىل إمكانية تحديــد الهجرة 

الدوليــة إىل حــد ما حســب نــوع التنميــة. وتتمثــل النتيجة 

اإلطار 21
سياسات لتعزيز نتائج التنمية البشرية 

النامجة عن اهلجرة - مقرتحات 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

اقرتح برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، يف نســخة عام 2009 من تقرير 

التنمية البرشية،1 مجموعة أساســية من اإلصالحات السياســية 

لتعزيــز نتائــج التنمية البرشيــة الناجمة عن كل من الهجرة الدولية 

والداخليــة. ويبدو أن حزمــة املقرتحات ما زالت لها نفس األهمية 

اليوم - حيث إن الشــواغل بشــأن العوامل املحركة للهجرة وتأثرياتها 

كانت أكرب. وهي تتألف من ســت دعائم، يحتوي كل منها عىل 

توصيات سياســاتية أكرث تفصياًل:

تحرير القنوات العادية وتبسيطها )خاصة المتعلقة . 1

بالهجرة الدولية(

للمهاجرين. 2 األساسية  الحقوق  ضمان 

بالهجرة. 3 المرتبطة  المعامالت  تكاليف  تخفيض 

تحسين النتائج الحاصلة للمهاجرين ومجتمعات المقصد. 4

الداخلي . 5 التنقل  تمكين حصول فوائد من 

التنقل جزًءا ال يتجزأ من استراتيجيات . 6  جعل 

الوطنية التنمية 
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الفصل  5    اهلجرة والتحول االقتصادي: نهج سياسايت متكامل 

الرئيســية يف أن نســبة األشــخاص الذيــن يخططــون للهجرة عىل 

الصعيــد الــدويل أعىل بوضــوح بالنســبة للمهاجريــن الداخليني 

مقارنــة مــع غــري املهاجريــن يف جميع فئــات الدخل. وهذا أمر 

مفهــوم: ألن الروابــط االجتامعيــة مــع أماكن املنشــأ عادة ما 

تضعــف بعــد الهجــرة األولية، حيــث تصبــح الهجرة للمــرة الثانية، 

ســواء داخليًــا أو دوليًــا، قــراًرا أيرس. ومن ثم، فإن اآلثــار املرتتبة 

عــىل ذلــك هــي أن عدم تكافــؤ الفرص داخل حــدود البلد يؤدي 

إىل الهجــرة الداخليــة، التــي قــد متتــد لتصبح هجــرة دولية. ولذلك، 

فــإن اتبــاع سياســات إمنائيــة تضمــن النمو االقتصادي الشــامل من 

خــالل منظــور إقليمــي - وهــو بالفعــل هدف نهــايئ بحد ذاته - قد 

يكــون لــه أثر إضــايف يتمثل يف خفــض الهجــرة الداخلية، األمر 

الــذي قــد يرتجــم بعد ذلك إىل نســبة من الهجــرة الدولية أقل 

مقارنــة مبســارات التنمية األخرى.

كــام يعرتف التقريــر بالحاجة امللحــة ملعالجة املشــكلة املتنامية 

للهجــرة القرسيــة. ونظــًرا إىل أن العديد مــن املهاجرين هم من 

الالجئــني أو مــن النازحــني داخليًا، فإن هذا يطــرح تحديات خاصة 

ملناطــق املنشــأ واملقصــد. ويف حني أن حامية حيــاة املهّجرين أمر 

حيــوي، فــإن هذا بحد ذاتــه ليس كافيًا. ويجــب أن تقرتن الجهود 

اإلنســانية الراميــة إىل حامية الالجئني ومســاعدتهم بتدابــري ملعالجة 

أســباب الهجــرة القرسية، وهذا يتطلب تحســني التعــاون عرب الجهود 

السياســية واإلمنائية واإلنســانية وبناء الســالم. وعالوة عىل ذلك، 

يجــب عــدم إغفــال البعد الريفي، ذلك أن ســكان الريف غالبًا 

مــا يتحملــون وطأة التأثريات خالل هذه األزمات. وعــىل الصعيد 

العاملــي، يوجــد ثلــث الالجئني عىل األقل يف املناطــق الريفية، 

وتتجــاوز نســبتهم 80 يف املائــة يف حالة أفريقيــا جنوب الصحراء 

الكــربى. ولذلك، فإن تجاوز مجرد تقديم املســاعدات اإلنســانية 

يســتلزم اســرتاتيجية إمنائيــة مصّممــة خصيًصا للمناطــق الريفية التي 

تســتقبل تدفقــات كبرية مــن الالجئني )انظر اإلطار 18(.

ويجــب أن يتمثــل الهدف الرئييس للهجــرة الريفية يف ضامن أن 

تشــّكل الهجــرة قراًرا طوعيًا للمهاجريــن وأرسهم – قراًرا قامئًا عىل 

خيارات مســتنرية من بــني الخيارات املختلفة والفــرص الحقيقية، 

ويســهم يف تحقيــق التنمية االقتصادية واالجتامعية املســتدامة. 

وهــذا ينطــوي عىل التخفيف قدر اإلمكان مــن أي عنرص من عنارص 

اإلكــراه، بحيث ال يضطر األشــخاص الذين ليســوا يف وضــع جيد للهجرة 

ألنهــم ليــس لديهــم خيار آخر. ويف الوقت نفســه، ينطوي هذا أيًضا 

عــىل التقليل مــن القيود املفروضة عــىل املهاجرين الذين يوجدون 

يف موقــع جيد لالســتفادة من الفــرص التي تتيحها الهجــرة. ولتحقيق 

هــذا الهدف، يجب أن تتناول السياســات مجموعــة من التحديات 

األساســية، مــع األخذ يف االعتبار األولويــات والظروف واملوارد املتاحة 

بلد: لكل 

قدر . 1 تكون جذابة ومستدامة  الريفية  العيش  لسبل  خلق فرص 

المحتملين(  المهاجرين  منشأ  أماكن  في  األفضل  )من  اإلمكان 

والمؤسسات  التحتية  البنى  القصور في  أوجه  وعالج 

والبلدات  الثانوية  )والمدن  الريفية  المناطق  والسياسات في 

تدفع  التي  الدافعة  العوامل  للحد من  الصلة(  الريفية ذات 

الريفية. الهجرة  إلى 

الريفية والتغلّب على . 2 إزالة القيود المفروضة على الهجرة 

فجوات المعلومات من خالل توفير خدمات إعالمية.

تطوير رأس المال البشري في المناطق الريفية من خالل إيجاد . 3

التعليم والتدريب، وإزالة القيود المرتبطة بنوع الجنس  فرص 

حتى يتمكن سكان الريف، بغض النظر عن نوع جنسهم، من 

االستفادة من الفرص المتاحة من خالل الهجرة.

الريفية عن . 4 الزراعة والمناطق  المناخ على  تغير  آثار  إدارة 

بالزراعة  المرتبطة  المخاطر  استراتيجيات إلدارة  طريق وضع 

لمنع  االستثمارات  بما في ذلك  الصلة،  والقطاعات ذات 

الظواهر  الناجمة عن  السلبية  اآلثار  وتخفيف ومواجهة 

القصوى. الجوية 

منع األزمات، وخاصة تلك ذات الطبيعة الممتدة؛ وتعزيز . 5

القدرة على الصمود في الزراعة والمناطق الريفية للحد من 

الحاجة إلى اللجوء إلى الهجرة في حاالت األزمات؛ والحد من 

المضيفة لهم. المهاجرين والمجتمعات  السلبية على  اآلثار 

المناطق . 6 للهجرة على  المحتملة  السلبية  التخفيف من اآلثار 

المنتجة  العاملة  الريفية في بلد المنشأ- مثل فقدان القوى 

ونقص العمالة الزراعية، وخاصة في أوقات الذروة؛ وزيادة 

األعباء على كاهل من تبقى من سكان األرياف؛ واالعتماد على 

المالية؛ وتقليص نسبة األراضي المستخدمة لإلنتاج  التحويالت 

الزراعي؛ وفقدان الغلة.

الريفية في . 7 المناطق  التأثير اإليجابي للهجرة على  تعزيز 

بلد المنشأ - على سبيل المثال عن طريق تسهيل االستثمار 

الزراعية  الريفية والمشاريع  التنمية  المباشر في مشاريع 

ألعضاء الشتات والجمعيات، وتعزيز فرص إعادة اإلدماج 
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اإلنتاجي للعائدين، بمن فيهم أولئك الذين اكتسبوا المهارات 

ورأس المال الذي يمكن استثماره في الزراعة.

وتعالــج هــذه النقاط دوافع الهجرة التي نوقشــت يف الفصل 3 

واملوّضحــة يف اإلطــار املفاهيمي يف الشــكل 19 )النقاط 1-5(، وكذلك 

تأثــريات الهجرة التي نوقشــت يف الفصــل 4 )النقاط 6-7(. ويتناول 

الجــزء املتبقــي مــن هذا الفصل مجــاالت السياســات املتعلقة بهذه 

 التحديــات، ويربطهــا بالتصنيــف القطــري الوارد يف الفصل 1 

)الشــكل 3(، قبــل مناقشــة السياســات املتعلقة تحديــًدا بتعظيم اآلثار 

التنمويــة للهجــرة كجزء مــن اســرتاتيجيات التنميــة الريفية. وتكتيس 

مجــاالت السياســة هــذه أهمية خاصة بالنســبة إىل الهجــرة الريفية 

وتنــدرج ضمــن نطاق اختصــاص املنظمة وواليتهــا. والكثري منها ال 

يســتهدف الهجــرة عىل وجــه التحديد ولكن له آثــار مهمة عليها، 

n .حيــث إنهــا تعالج مختلــف التحديات املذكورة أعاله

حتديد األولويات يف 
جماالت السياسات ذات 
الصلة باهلجرة الريفية

ميكــن ملجموعة واســعة من السياســات أن تؤثر عــىل الهجرة الريفية 

مــن خــالل تأثريها عىل الفقر وعدم املســاواة والحوكمة، وبوجه أعم 

عــىل التنميــة الزراعية والريفية. ويجــب تحديد أولويات األهداف 

السياســاتية مــن أجل توجيه املوارد املحــدودة إىل حيث متّس الحاجة 

إليهــا، وميكــن أن تكون أكرث فعالية. وللمســاعدة عــىل القيام بذلك، 

يتبــع هــذا القســم التصنيف الــوارد يف الفصل 1، والذي مييز بني 

خمسة مالمح قطرية: )1( الدول الهشة واملتأثرة بالنزاعات، )2( وتحديات 

تشغيل الشباب الريفي يف السياقات الهشة، )3( والبلدان ذات الزخم 

التنموي، )4( والبلدان التي متر مبرحلة انتقالية، )5( والوجهات التي تحظى 

بإقبال كبري يف ما يتعلق بالهجرة.

ويعــرض القســم التايل األولويات السياســاتية الخاصــة بالبلدان يف 

كل فئــة. واالفــرتاض هو أن البلدان يف هــذه الفئــات املختلفة لها 

أولويــات مختلفــة مــن حيث مــا تحتاج إليه ملواصلة مســريتها يف 

طريــق التنميــة االقتصاديــة، وهو ما ســيوجه كيفيــة التعامل مع 

الهجــرة. وهــذا ال يعني أن السياســات املدرجــة لفئة واحدة من 

البلــدان ال ميكــن أن تكــون ذات صلة بالبلدان األخــرى، ولكن فقط 

مــن املرجــح أن تشــكل أولوية بالنســبة للبلدان يف الفئــة التي يتم 

إدراجهــا فيهــا. و تبــدأ املناقشــة بتلك السياســات ذات الصلة بالدول 

الناميــة ذات القواعــد الزراعيــة الضخمة، حيــث تعترب الهجرة 

الريفيــة ألســباب اقتصادية هي األكرث شــيوًعا، والتي تشــكل أيًضا 

مصــدًرا رئيســيًا للمهاجريــن الدوليــني القادمني من املناطــق الريفية. 

وتشــمل هــذه املجموعة ثــالث فئات: الزخــم التنموي وتحديات 

توظيف الشــباب يف الســياقات الهشــة، يليها مناقشــة أولويات 

الــدول الهشــة واملتأثــرة بالنزاعات )كحالــة قصوى للهجــرة الريفية(. 

ثــم تتحــول املناقشــة إىل األولويات السياســاتية املصّممــة خصيًصا 

لفئــات البلــدان التــي متر مبرحلــة انتقالية والوجهــات التي تحظى 

بإقبــال كبــري يف ما يتعلــق بالهجرة.

ألف-  زخم التنمية: االســتفادة من النظام الغذايئ لخلق 
فــرص العمل يف املناطق الريفية

تشــمل هــذه الصــورة، عىل النحــو املذكور يف الفصــل 1، البلدان التي 

لديهــا مجموعــة كبــرية من الشــباب يف املناطــق الريفية، إىل جانب 

زخــم اقتصــادي معقول إليجاد فرص عمل لهؤالء الشــباب. وتشــمل 

غالبيــة البلــدان الناميــة حيث نســبة الهجــرة الصافية من الريف 

إىل الحــرض إيجابيــة، لكــن الهجرة من الريــف إىل الريف هي أيضا 

ذات أهميــة كبــرية، ذلــك أن العديد من البلدان مــن هذه الفئة 

مــا يــزال لديه قاعدة زراعيــة كبرية. ويف مثل هذه الســياقات، قد 

تركز السياســات عىل االســتثامر بشــكل أكــرث تحديًدا يف خلق فرص 

العمــل خــارج املزارع من خالل الروابــط األماميــة والخلفية القامئة 

بــني الزراعــة والنظام الغذايئ األوســع. وقد شــّكل ذلك موضوًعا 

أساســيًا يف نســخة عــام 2017 من حالة األغذيــة والزراعة. وميكن 

لهــذا الرتكيــز أن يســمح للبلــدان ذات الكثافة العالية من الشــباب 

يف الريــف بجنــي عائــدات دميوغرافية - أي اســتخدام هذا العائد 

الدميوغــرايف الخــاص لصالحهــا. وميكن لنهــج التنميــة اإلقليمية الذي 

يركــز عــىل الروابط بني الريــف والحرض أن يكون مفيــًدا يف تحقيق 

هــذا الهــدف. كام ميكــن لتحســني التخطيط اإلقليمــي للمناطق 

الحرضيــة واملــدن والبلــدات الصغرية، إىل جانب التحســينات يف 

البنــى التحتيــة الرابطــة، أن يؤدي إىل إبطــاء معدالت الهجرة إىل 

املــدن الكبــرية املكتظــة أو البلدان األخرى عن طريــق إيجاد الفرص 

عــىل مقربة من املناطــق الريفية.
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الفصل  5    اهلجرة والتحول االقتصادي: نهج سياسايت متكامل 

تعزيز سالسل القيمة املرتبطة بالزراعة وتشجيع فرص 
العمل لسلسلة القيمة لسكان الريف

ســيؤدي تعزيــز سالســل القيمة الزراعية إىل خلــق فرص عمل وفرص 

لكســب الــرزق تتجاوز الزراعة األولية يف املناطــق الريفية ويف 

املناطــق الحرضيــة املجاورة. ومع انخفاض حصــة الزراعة يف الدخل 

وخلــق فــرص العمل، عادة مــا تزداد الحصة النســبية لألجزاء األخرى 

مــن سلســلة القيمــة. وباإلضافة إىل ذلك، يؤدي تزايد التوســع 

الحــرضي والتغيــريات الغذائيــة إىل إدخال تعديالت كبــرية عىل النظم 

الغذائيــة. وبالنســبة إىل البلــدان املنخفضة الدخل التي يشــهد 

فيهــا التصنيــع تخلًفــا وتأخًرا، ينطــوي التنمية الزراعيــة الصناعية 

وتعزيــز الروابــط بني الريــف والحرض عىل إمكانات كبرية لتحســني 

ســبل املعيشــة وإتاحة الفرص لســكان الريف. والستغالل هذه 

اإلمكانيــة، من الرضوري تشــجيع األنشــطة غري الزراعيــة املرتبطة 

بسالســل القيمــة الزراعية واالســتثامر يف البنى التحتيــة الالزمة لربط 

املزارعــني وســكان الريــف بفعالية بسالســل القيمة هذه. وحيث 

تنعــدم الوظائــف املحلية، ميكن لالســتثامرات يف البنــى التحتية 

الرابطــة الخاصــة بالنظام الغــذايئ - مثل التخزيــن والتخزين البارد 

وأســواق البيــع بالجملــة - أن تخلــق فرًصا للعمــل يف كل من الزراعة 

واالقتصــاد غــري الزراعي. وبهــذه الطريقة، ميكن تلبيــة احتياجات 

املهاجريــن املحتملني قبــل مغادرتهم.

ويجــب أن يقــرتن ذلك بالتعزيــز الفّعال للتعليــم وتنمية املهارات 

التي تعزز إمكانية توظيف ســكان الريف - وال ســيام الشــباب - يف 

سالســل القيمــة والنظم الغذائية خارج نطاق الزراعــة األولية. وحيثام 

يتم جذب الســكان الريفيني بواســطة ظروف أكرث ازدهاًرا يف املراكز 

الحرضيــة، ميكن لالســتثامرات يف خدمات "التكتل" )مثــل التعليم 

والصحــة ومرافــق االتصاالت والرتفيه( يف املــدن الصغرية والبلدات 

القريبــة مــن املناطق الريفية الحد مــن معدالت الهجرة إىل املدن 

املكتظة. الكربى 

 تعزيز تنمية املراكز احلضرية اإلقليمية )املدن 
الصغرية( والبلدات 

ميكــن أن تــؤدي الروابط القوية بني املناطــق الريفية والحرضية 

واملــدن والبلدات الصغــرية إىل تحقيق منو اقتصادي أكــرث ديناميكية. 

وميكــن للمــدن والبلدات الصغــرية، باعتبارها نقاطًا للوســاطة والتنمية 

الصناعيــة الزراعيــة، أن تحفز النمــو االقتصادي غري الزراعي، الذي 

يوّســع الفــرص املتاحة لقطاع الزراعة وغريه من األنشــطة االقتصادية 

يف املناطــق الريفيــة. كــام يخلق هذا النمــو مزيًدا من الفرص يف 

املناطــق الحرضيــة التــي ال تبعد كثريًا عن املناطــق الريفية، ماّم 

يتيــح خيــارات لكل من الهجرة الدامئــة والدائرية األقرب إىل مكان 

املنشــأ وأقل تكلفة بالنســبة لســكان الريف. وميكن تعزيز الرتابط 

بــني املناطــق الريفيــة والحرضية من خالل الجمع بني نُُهــج التنمية 

القطاعيــة واإلقليميــة وضــامن مزيج متوازن من تطوير البنــى التحتية 

والتدخالت عىل مســتوى السياســات عرب الطيــف الريفي والحرضي. 

ومــن املجاالت السياســاتية األخرى ذات األهمية الخاصة تســهيل 

الهجــرة الدائريــة - مبــا يف ذلك الهجرة املوســمية - عىل طول الطيف 

والحرضي. الريفي 

دعم تنمية رأس املال البشري يف املناطق الريفية
تعتــرب تنميــة رأس املال البــرشي يف املناطق الريفية أمًرا حاســاًم، 

ليــس فقــط للمناطــق الريفية نفســها ولكــن أيًضا لتزويــد مواطنيها 

باملهــارات والقــدرات التي تعــزز قابليتهــم للتوظيف يف قطاعات 

أخــرى مــن االقتصاد، وكذلك عىل املســتوى الدويل. ويســتدعي ذلك 

االســتثامر يف التعليــم - االبتــدايئ والثانوي - يف املناطــق الريفية 

وزيــادة تعزيــز قابلية توظيف الشــباب الريفي مــن خالل التدريب 

وتنميــة املهــارات. ومــن األهمية مبــكان أيًضا إزالة أي قيــود تتعلق 

بنــوع الجنــس قــد متنع املرأة من االســتفادة من الفرص الناشــئة عن 

الهجرة وزيــادة التنقل.

 تسهيل هجرة املهاجرين احملتملني املقيمني يف 
الريفية املناطق 

من املهم، يف البلدان التي لديها نســبة عالية من شــباب الريف، تحســني 

وصولهــم إىل املعلومات عــن الفرص املتاحة يف أماكن أخرى، من خالل 

تعزيز شــبكات التواصــل االجتامعي ووكاالت التوظيف التي ميكن 

أن تجعــل عملية الهجرة أســهل وأقل خطــورة. وتحقيًقا لهذه الغاية، 

ميكــن للحكومات، ضمن جملة أمور أخرى، تقديم معلومات شــاملة 

عن فرص العمل لســكان الريف، وخاصة للشــباب، وتشجيع وكاالت 

ومؤسســات التوظيف الجيدة التنظيم للمســاعدة يف تناسب الطلب 

عــىل العاملة مع العرض وتوفري املعلومات واملســاعدة للمهاجرين 

املحتملــني. وهناك دور هام ميكن للربامج والرتتيبات التي تســهل 

الهجرة الدائرية واملوســمية املحلية والدولية عىل حد ســواء أن تضطلع 

به هنا، مبا يشــمل املناطق الريفية والحرضية مًعا.
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حالة األغذية والزراعة 2018 

باء-  تحديات توظيف الشباب الريفي يف سياقات هشة: 
إرساء األسس للعائدات الدميغرافية

يعيش 22 يف املائة من ســكان العامل يف الوقت الحايل يف ســياقات هشــة. 

ويشــكل ذلك حصة كبرية ومتنامية من البلدان النامية، ال ســيام وأن 

النمو الســكاين يف هذه البلدان هو من بني األرسع يف العامل. ويف مثل 

هذه الحاالت التي تتميز بالهشاشــة يف املجالني الســيايس واالقتصادي، 

يواجــه الشــباب صعوبــات هائلة يف العثور عىل وظائف: ذلك أن خلق 

فرص العمل ال يواكب النمو الســكاين، وهناك اختناقات أساســية تعيق 

التنميــة. وغالبًــا ما يكون هذا هو الحال بالنســبة إىل البلدان الواقعة 

يف الطــرف األدىن مــن مؤرش التنميــة البرشية، حيث الفقر الريفي هو 

األكرث انتشــاًرا وما تزال الزراعة تؤدي دوًرا رئيســيًا يف االقتصاد، أو يف 

البلدان التي عانت من أزمات ممتدة وتســتمر فيها الهشاشــة بســبب 

آثار األزمة. فاألشــخاص الذين يغــادرون الزراعة املنخفضة اإلنتاجية 

ينتقلــون يف الغالــب إىل خدمات غري رســمية منخفضة اإلنتاجية، عادة 

يف املناطــق الحرضية، ماّم يؤدي إىل فوائــد اقتصادية متواضعة فقط. 

ومع توقع زيادات كبرية يف أعداد الشــباب يف العديد من هذه البلدان، 

ال ســيام يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، ســيزداد التحدي املتمثل يف 

إيجاد فرص عمل لهم.

 تعزيز خيارات سبل العيش الريفية يف 
املناطق الريفية

مــن أجــل ضامن أن الهجرة الريفية متثل قراًرا مســتنريًا قامئًا عىل فرص 

حقيقيــة، ينبغي توفري خيارات مغرية لكســب العيش يف املناطق 

الريفية. وميكن للسياســات والربامج الهادفــة إىل تعزيز التنمية الزراعية 

الريفية األوســع نطاقًا أن تســاعد عىل ضامن خيارات اقتصادية أفضل 

لســكان الريــف ميكن لهم االختيار مــن بينها، مبا يف ذلك الهجرة عىل 

ســبيل الذكــر ال الحرص؛ وهذا بــدوره يقلّل من عوامل الدفع التي تؤدي 

إىل الهجــرة مــن املناطق الريفية. ولكــن ينبغي اإلقرار بأنه قد يكون 

مــن الصعــب التنبؤ باآلثار الدقيقة عــىل الهجرة ومن املحتمل أن تكون 

محددة الســياق، حســب كل من البلد واملوقع املعني.

وإن أدوات السياســات العامة لتعزيــز التنمية الريفية معروفة جيًدا 

وقد أكّدت عليها منظمة األغذية والزراعة، بشــكل مســتقل عن النقاش 

املتعلق بالهجرة. وتشــمل العنارص األساســية ضامن وصول املزارعني 

إىل األســواق ذات الصلة باملنتجات واملدخالت القابلة للتســويق عىل 

ســبيل املثال عن طريق االســتثامر يف البنى األساســية الريفية. ويجب أن 

يقــرتن ذلك بامللكيــة املأمونة واآلمنة وحقوق ملكية األرايض واملوارد 

الطبيعيــة. ويف نفس الوقت، يجــب دعم منو اإلنتاجية الزراعية من 

خالل البحوث الزراعية واإلرشــاد الزراعي ذات الصلة والتي ميكن أن 

يصــل إليها صغار املزارعني أيًضــا. ويعترب الحصول عىل االئتامن والتأمني 

من قبل املزارعني وســكان الريف أمرًا أساســيًا لتعزيز سبل العيش 

الريفية. وميكن لربامج الحامية االجتامعية أن تقوم بدور أســايس يف 

مســاعدة املزارعني وســكان الريف عىل مواجهة الصدمات واالستثامر يف 

األنشــطة اإلنتاجية واملوارد البرشية. وأخريًا، فإن تنفيذ سياســات تهدف 

إىل تشــجيع توظيف الشــباب يف املناطق الريفية باإلضافة إىل توظيف 

الشــباب من خالل التعليم والتدريب هي مســائل لها أهمية خاصة من 

وجهة نظر الهجرة.

كــام أن النهــج اإلقليمــي للتنميــة الريفية له صلة أيضــا بهذه الفئة من 

البلــدان. وإن تعزيــز الروابط األمامية والخلفية بــني الزراعة والنظام 

الغذايئ األوســع أمر أســايس لزيادة اإلنتاجية الزراعية وخلق فرص 

تكامل أوســع لألســواق لصالح صغار املزارعني. وباإلضافة إىل ذلك، 

ميكــن لذلــك أن يؤدي إىل خلق فرص عمل خارج املزرعة والســامح 

باســتيعاب شــباب الريف ضمن النظام الغذايئ اآلخذ يف التوســع، 

وكذلــك بقية االقتصاد.

 دعم القدرة اإلنتاجية وسبل العيش يف املناطق 
املعرضة للهجرة إىل اخلارج

ميكــن للهجــرة إىل الخارج أن تنطوي عىل آثار ســلبية عىل املناطق 

الريفية، وال ســيام عىل القــوى العاملة. وعادة ما ينحدر املهاجرون 

من رشائح الشــباب والرشائح األكــرث إنتاجية يف قطاع العمل الريفي 

والزراعــي، ومــن ثم فإن رحيلهم ميكــن أن يؤثر عىل اإلنتاجية اإلجاملية 

يف املناطــق الريفيــة، مبا يف ذلك قطاع الزراعة. وعندما تزيد نســبة 

الهجــرة الخارجيــة لدى الذكور، فإن هذا يزيد من كرثة العنرص النســايئ 

يف الزراعة. وهو ما يزيد بدوره من الطلب عىل النســاء يف العمل وقد 

يؤثر عىل اإلنتاجية الزراعية إىل درجة أن النســاء يســتفدن اســتفادة أقل 

من املوارد اإلنتاجية واألســواق واالئتامن. وعالوة عىل ذلك، ميكن أن 

يكــون لذلــك أيضا تأثري عىل تغذية األطفــال والصحة والتعليم نظرًا إىل 

أن املــرأة غالبًــا ما تكون مثقلة بالفعل باألنشــطة ذات الصلة باألرسة. 

ويجب أن تســاعد السياسات بنشــاط املجتمعات الريفية يف معالجة 

هذه اآلثار الســلبية املحتملــة الناجمة عن الهجرة الخارجية. ومن 

املهم تعزيز إنتاجية العاملة الزراعية من خالل تشــجيع االســتثامرات 
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يف امليكنة وتســهيلها، وتحســني املدخالت والتكنولوجيات املوفرة لليد 

العاملة، وضامن حصول املجتمعات الزراعية املترضرة عىل اإلرشــاد 

والبحــوث الزراعية والتنمية املوجهة لتلبيــة احتياجاتها. ومن األهمية 

مبكان أيضا معالجة القيود الجنســانية التي متنع النســاء من تحقيق 

إمكاناتهــن اإلنتاجية بالكامل. وعالوة عىل ذلك، ميكن أن تســاعد برامج 

الحاميــة االجتامعية األرس عــىل التعامل مع االنخفاض يف اإلنتاجية 

واآلثار السلبية األخرى.

ويف هــذا الســياق، يعترب نهــج التنمية اإلقليميــة ذا أهمية مرة أخرى. 

وميكــن لالســتثامرات يف البنى التحتية يف املــدن الريفية )واملدن 

الصغــرية املجــاورة( أن تجعل هذه البلدات أكــرث جاذبية كنقاط 

اإلطار 22
كولومبيا: إنعاش القطاع الريفي بعد النزاع

ألكرث من 50 عاما، تسبب الرصاع املسلح يف كولومبيا يف عواقب اجتامعية وبيئية 

حادة عىل البلد وسكانه. حيث تأثر أكرث من 8 ماليني شخص وسجلوا كضحايا يف 

قاعدة البيانات الوطنية )Registro Único de Víctimas(، و7.1 مليون شخص 

مرشد داخليًا. ووقع النزاع يف املناطق الريفية يف الغالب، مام تسبب يف خسائر 
فادحة يف األرايض ومن حيث اإلنتاجية، خاصة بالنسبة لصغار املنتجني.3

يف نوفمرب/ترشين الثاين 2016، جرى توقيع اتفاق سالم شامل بني حكومة 

 Fuerzas( كولومبيا والقوات املسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي

 Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo

]FARC-EP[(. وفتح السالم فرًصا إلنعاش القطاعات الريفية، وإعادة 

بناء املناطق املترضرة من النزاعات، ومعالجة ضعف املاليني من األشخاص 

املرشدين داخليًا. ومن خالل خطتها الشاملة لإلصالح الريفي، تعترب الحكومة 

الكولومبية أن الزراعة والتنمية الريفية واألمن الغذايئ هي أمور رضورية 

إلرساء السالم وإدامته يف البلد.

ويف املناطق املتأثرة بالنزاع، يدعم اتفاق السالم املؤسسات يف تنمية 

االقتصاد املحيل وإنعاشه: حيث قوض النزاع كل من السيطرة عىل األرايض 

واملامرسات الزراعية وسبل العيش. ويدعو اتفاق السالم إىل "قطاع ريفي 

كولومبي جديد"، تم إنشاؤه من خالل اإلصالح الريفي الشامل. وتتضمن 

الخطط إنشاء صندوق لتوزيع األرايض، باإلضافة إىل تقديم املساعدة 

للمزارعني من خالل الخدمات العامة والبنى التحتية والتنمية االجتامعية 

والتعليم والصحة واإلسكان.3 

ودعاًم لتنفيذ اتفاق السالم ولتعزيز التنمية الريفية، تقوم منظمة األغذية 

والزراعة بتطوير مشاريع مع رشكاء متعددين بشأن الوصول إىل األرايض 

واستخدامها، والتنمية اإلقليمية، وإدارة املوارد الطبيعية، واإلنتاج الزراعي 

وسالسل القيمة، واملنظامت الريفية، والحامية االجتامعية، واألمن الغذايئ، 

وإيجاد فرص العمل.5,4 وعىل وجه التحديد، تعمل منظمة األغذية والزراعة 

مع حكومة كولومبيا عىل:

حوكمة األراضي وحيازة األراضي، أي استعادة األراضي، واالعتراف . 1

بحقوق الملكية، وإدارة المنتزهات الوطنية المأهولة؛

التغذية والنظم الغذائية الشاملة للجميع، أي أنظمة األغذية الزراعية . 2

اإلقليمية القائمة على األسواق الشاملة للزراعة األسرية؛

اإلدماج االجتماعي واالقتصادي، أي الحق في الغذاء وتوليد الدخل . 3

والعمل الالئق.

ويوفر إنعاش القطاع الريفي يف كولومبيا فرصة لتنفيذ مناذج القدرة عىل 

الصمود الناجحة. ويف إطار استخدام نهج التنمية اإلقليمية، تعمل منظمة 

األغذية والزراعة واملؤسسات املحلية مع األرس واملرشدين داخليا العائدين إىل 

املجتمعات املحلية ذات األولوية عىل إعادة تأهيل سبل العيش وضامن اإلنتاج 

الغذايئ الرسيع عىل أساس الزراعة األرسية واألسواق املحلية. وعىل مستوى 

اإلدارة، فإن الجهود جارية لزيادة التأهب للكوارث الطبيعية مع إدارة املخاطر 

املناخية الزراعية.6 

ويعترب االستقرار والسالم مرهونني بالدعم املقدم للمناطق الريفية والزراعة 

وحقوق األرايض. وتساعد الجهود املبذولة إلحياء القطاع الزراعي وتحسني األمن 

الغذايئ، مبا يف ذلك من خالل الحامية االجتامعية، عىل ضامن السالم املستدام. 

وإن دعم الزراعة وسبل العيش الريفية يولد "فوائد السالم"، حيث ميكن أن 

يكون مبثابة أساس منطقي محفز لتوحيد الناس يف السعي إىل االنتعاش.
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مرجعيــة للمزارعني وســكان الريف، ليس فقــط لرشاء املدخالت وبيع 

املخرجــات ولكــن أيضا للوصول إىل املزيد مــن الخدمات العامة. 

وهــذا ميكــن أن يفتح نطاقًا أوســع من الفرص لســكان الريف، الذين 

قــد يختــارون بعد ذلــك التنقل عرب املناطق الريفيــة بدالً من الهجرة 

إىل مناطق أخرى.

تقدمي الدعم للعائدين واجملتمعات األصلية
يف ظل ظروف ما بعد النزاع، تســتدعي إعادة إحياء القطاعات 

الزراعية وتحســني ســبل العيش سّد االحتياجات يف مجال املساعدات 

اإلنســانية واإلمنائية وبناء الســالم )انظر اإلطار 22(. وينبغي ملبادرات 

اإلنعاش والتنشــيط الرتكيز عىل زيادة إنتاج األغذية وكذلك األنشــطة 

املدرة للدخل لفائدة املقاتلني الســابقني والعائدين والســكان الذين 

بقــوا. ولذلك من الجوهــري إعادة تأهيل نظم اإلنتاج الزراعي 

والغذايئ، إىل جانب األســواق والبنى التحتية ذات الصلة. وإن ضامن 

حيــازة األرايض والحصول عىل املــوارد الطبيعية مهامن أيًضا إلعادة 

إحياء ســبل كســب العيش. وميكن تيســري ذلك إىل حد كبري من خالل 

اتخــاذ تدابري لضامن الحاميــة االجتامعية للعائدين وألولئك الذين مل 

يغادروا، مع تركيز خاص عىل النســاء والشباب.

جيم-  الدول الهشة واملتأثرة بالنزاعات: معالجة احتياجات 
املهاجرين واملجتمعات املضيفة خال األزمات املمتدة مع 

تعزيز التدابري الوقائية
ميكــن أن تؤدي ظروف الهشاشــة الشــديدة إىل أزمــات ممتدة، 

كــام هــو مذكــور يف الفصلــني 2 و3. فقد شــهد العامل، عىل مدى 

الســنوات العــرش املاضيــة، ارتفاًعا حاًدا يف األزمات بســبب 

الظواهــر املناخيــة الحــادة أو النزاعــات املســلحة، مع تزايد 

عــدد النزاعــات الداخليــة بشــكل كبــري منذ عام 2010. ويف عام 

2017، تــم اعتبــار 19 بلــًدا يف حالة أزمــة ممتــدة يف تقرير حالة 

األمــن الغــذايئ والتغذيــة يف العــامل. وغني عن القــول إن التصدي 

للهجــرة القرسيــة املرتبطــة بالهشاشــة واألزمات املمتــدة ينطوي 

عــىل مجموعــة مختلفــة مــن األولويات املتشــابكة: إنقاذ األرواح، 

وتيســري االعتــامد عــىل الذات مــن جانب املرشدين والذيــن يعانون 

مــن آثــار األزمــات املمتدة، ودعم القدرة عــىل الصمود إزاء 

الصدمــات املقبلــة. وميكــن تحديــد عدد من اإلجــراءات التي من 

شــأنها، مــن خــالل توفري دعم ســبل العيش وتحســني األمن الغذايئ 

والتغذيــة، أن تســاعد أيًضــا يف منــع نشــوب النــزاع ومعالجة بعض 

األســباب األساســية للهجــرة القرسية.

تعزيز القدرة على الصمود عن طريق ربط برامج 
الطوارئ والتنمية من أجل مساعدة البلدان واألسر على 

منع نشوب الصراعات وتوقعها والتأهب هلا والتعامل 
معها والتعايف منها

يجب، يف سياقات األزمات املمتدة، تعزيز القدرة عىل الصمود عىل 

مستوى األرسة واملجتمع املحيل، حيث ميكن دمج املعونة اإلنسانية مع 

برامج الحامية االجتامعية التي تستهدف الذين هم يف أمس الحاجة 

إليها. ويجب تعزيز النظم الوطنية أيًضا، بهدف "االنتقال من تقديم 

املعونة إىل وضع نهاية للعوز".7 ويتطلب بناء القدرة عىل الصمود يف 

البلدان املعرضة لألزمات اتباع نُُهج شاملة ومتكاملة وتعاونية متكن 

األرس واألفراد من الحد من املخاطر وتحسني إدارة الكوارث الطبيعية 

واألزمات التي يتسبب فيها اإلنسان والتعايف منها. وينطوي هذا 

األمر عىل التوفيق بني النهج القصرية األجل والطويلة األجل ملساعدة 

األشخاص الذين يعيشون يف األزمات والذين يجربون عىل الفرار، وكذلك 

املجتمعات املضيفة. وميكن النتعاش االقتصادات واألسواق الزراعية 

والغذائية املحلية أن يساعد األفراد واألرس الضعيفة عىل االنتقال إىل ما 

بعد زراعة الكفاف واالنخراط يف األسواق. كام يتيح تعزيز قدرتها عىل 

الصمود أمام الصدمات االقتصادية والبيئية والسياساتية يف املستقبل، 

مبا يف ذلك من خالل التكيف مع تغري املناخ، ماّم يسمح لها بالبقاء عىل 

أراضيها عندما تكون آمنة للقيام بذلك.

 تعزيز سبل العيش واألمن الغذائي يف البلدان 
اجملاورة اليت تستضيف الالجئني

ميكــن لتقديم الدعم للمناطق املجــاورة للبلدان املتأثرة بالنزاعات أن 

يشــّكل وســيلة فعالة من حيث التكلفة الســتعادة سبل عيش الالجئني 

وتحقيــق منافع اقتصادية واجتامعية عىل املدى الطويل بالنســبة 

إىل البلــدان املضيفة، وكذلك بالنســبة إىل البلدان األصلية عند عودة 

املهاجرين إليها. ومن شــأن خلق فرص اقتصادية والســامح للمهاجرين 

بالوصــول إىل فــرص العمل أن يكــون له تأثري عميق. ذلك أن الوظائف 

وســبل العيش ســتقلّل من الضغط املايل والعبء عىل البلدان املضيفة، 

وميكن أن تســاعد البلدان املترضرة من النزاعات عىل التعايف وإعادة 

البناء برسعة أكرب.

الرتكيز على الزراعة
تعتــرب الزراعــة دعامة أساســية يف عملية بنــاء القدرة عىل الصمود. 

ويجــب أن تكون الزراعــة أولوية عند معالجــة االحتياجات الفورية 

والطويلــة األجل لألشــخاص املرشدين قــرًسا واملجتمعات املضيفة 
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لهــم، حيــث تظل العمود الفقري لســبل العيــش الريفية حتى يف 

حالــة مواجهة التحديات الهائلة. وبالنســبة إىل األشــخاص الذين 

يعيشــون يف ســياقات هشــة أو يفرون منها، يعد الحفاظ عىل إنتاج 

الغــذاء وإعادة بنــاء القطاع الزراعي من الرشوط األساســية لتحقيق 

واالنتعاش. االستقرار 

 إدارة تدفقات النازحني واملهاجرين إىل املناطق 
الريفية بطريقة منظمة

ميكــن أن يكون لتدفقات املهاجريــن تأثري إيجايب عىل االقتصاد الريفي 

إذا مــا أديرت بطريقة فعالة. وميكــن للمهاجرين والنازحني ملء نقص 

اليــد العاملة، وتعزيز نــرش املعرفة وزيادة الناتج املحيل اإلجاميل. 

وسيســاعد وجود حافز لالقتصاد املحيل، ال ســيام يف حاالت النزوح 

املمتد، عىل دمج املهاجرين ليس يف االقتصاد فحســب، بل ويف النســيج 

االجتامعي األوسع أيضا.

زيادة االستثمار يف منع نشوب النزاعات وبناء السالم
يفتقر نظام االســتجابة اإلنســانية الحايل إىل القدرة الالزمة للتعامل 

مع حجم أو نطاق أنواع األزمات التي تســود عامل اليوم، خاصة وأن 

معظمهــا ينطوي عىل نزاعات عنيفة. وبالتايل، فإن االســتثامرات يف 

التخفيف من حدة النزاعات وبناء الســالم تحتاج إىل توســيع نطاقها 

بدرجة كبرية. ويشــمل ذلك تعزيز آليات الحكم الشــاملة والعمليات 

التشــاركية بشــأن الوصول إىل املوارد الطبيعية واستخدامها. وميكن 

للحد من املنافســة أو املظامل املتعلقة باســتخدام املوارد أن يؤدي 

إىل زيادة التامســك االجتامعي وتخفيف حدة التوتر، مبا يف ذلك بني 

النازحــني واملجتمعات املضيفة.

دعم نُظم احلماية االجتماعية الواعية باخملاطر واملستجيبة 
للصدمات وأنظمة اإلنذار املبكر والتدبري املبكر

ميكــن ألنظمة اإلنذار املبكر والتدبــري املبكر ونُظم الحامية االجتامعية 

الواعيــة باملخاطر واملســتجيبة للصدمات أن تخفف من بعض 

الديناميكيــات الكامنــة وراء األزمات والهجرة القرسية، وذلك من خالل 

تعزيز قدرات إدارة املخاطر واالســتجابة املبكرة للصدمات واألزمات. 

وتعتــرب نُظــم الحامية االجتامعية حاســمة ليس فقط لتوفري اإلغاثة عىل 

املــدى القصــري يف أعقاب األزمات: حيــث ميكن أيضا أن تكون مهمة ملنع 

اســتنفاد األصول عىل مستوى األرسة وتحســني البنى التحتية، وأنظمة 

الري، ومســاحة التخزين واألصول املشــرتكة األخرى عىل مستوى 

املحيل. املجتمع 

دال-  البلدان التي متر مبرحلة انتقالية: ضامن االنتقال السلس

إن البلدان التي تكون يف مستوى متوسط من النمو وتشهد توسًعا 

حرضيًا إىل ما هو أبعد من عاصمتها وخضعت لتحول دميغرايف نتيجة 

النخفاض معدالت الوالدات، من األرجح أنها سرتغب يف النهوض 

بالسياسات املقرتحة يف القسم الفرعي السابق بشأن إيجاد فرص العمل. 

ولكن ينبغي لها أيًضا، نظرًا إىل أنها تسري يف طريقها إىل أن تصبح من 

البلدان ذات الدخل األعىل، السعي إىل زيادة التنقل يف سوق العمل 

- مبا يف ذلك عن طريق تشجيع بدائل للهجرة مثل التنقل - وتعزيز 

الروابط بني الريف والحرض من خالل استخدام نهج إقليمي.

إزالة القيود على اهلجرة الريفية
مع توســع أســواق العمل وتنوعها وزيادة فرص العمل، تصبح إزالة 

القيود املفروضة عىل األشــخاص الذين يرغبون يف الهجرة واالســتفادة 

مــن الفــرص يف أماكن أخرى أكرث أهميــة من منظور التنمية. وهذا 

يســمح للســكان يف املناطق الريفية بالهجرة عندما يعتربونها تصب 

يف مصلحتهــم. وعــادًة ما تكون هذه القيود مهمة أيًضا بالنســبة إىل 

الســياقات األقل منًوا، ولكنهــا تكتيس، يف هذه املرحلة من عملية 

التنمية، أهمية خاصة.

ومــن األهمية مبكان إزالة الحواجــز القانونية أو اإلدارية التي متنع 

حــركات الهجــرة داخل البلــدان أو تثبطها، مبا يف ذلك من خالل ضامن 

قابليــة نقــل برامج الحاميــة االجتامعية ليك ال تكون عاماًل مثبطًا 

للهجــرة. وميكــن لهذه األخرية أيًضا أن تســاعد يف التغلب عىل القيود 

املاليــة املفروضة عىل املهاجريــن املحتملني. وعالوة عىل ذلك، ميكن 

لضــامن حقــوق امللكية وحقوق الحيازة ملوارد األرايض ضامن عدم ردع 

املهاجريــن املحتملني عن الهجرة بســبب الخوف من فقدان حقوقهم 

عند مغادرتهم.

 تطوير التعليم واخلدمات العامة يف املناطق الريفية 
قبل اخنفاض عدد السكان

بينــام تتزايــد هجرة الســكان إىل الخارج بفعل زيادة الفرص يف املناطق 

الحرضيــة وزيادة الحراك، تتعرض املناطــق الريفية لخطر انخفاض 

رسيع للســكان. وميكن لندرة الخدمــات العامة يف املناطق الريفية 

أن تكــون مبثابة عامل دفع قــوي يرسع وترية هذه العملية. وميكن 

لتطويــر الخدمات العامة يف املناطــق الريفية أو يف البلدات الصغرية 

القريبــة من املناطق الريفية أن يســهم يف تفادي االنخفاض املفرط 
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والرسيع للســكان يف هذه املناطق. ولهــذه الغاية، ميكن للحكومات 

تطويــر خدمــات التعليم والصحة يف املــدن القريبة من املناطق الريفية، 

وتســهيل الوصول إىل الخدمات واملرافق يف البلدات الصغرية من خالل 

تطويــر البنيــة التحتية الكافية وتعزيز حركة تنقل ســكان الريف.

هاء-  البلدان املتقدمة باعتبارها وجهات يطمح املهاجرون إىل 
الوصول إليها

يســعى العديــد مــن املهاجريــن الدوليني إىل العمــل يف البلدان 

املتقدمــة التــي يتيــح فيهــا متوســط الدخل املرتفع احتامل إرســال 

تحويــالت ماليــة أكــرب إىل الوطــن. ويف الوقت نفســه، أدى نقص 

العــرض مــن اليــد العاملة يف مــا يخص مهام محــددة يف قطاعات 

مثــل الزراعــة إىل ظهــور طلب عــىل املهاجرين يف هــذه البلدان. 

ويف هــذا الصــدد، ميكــن للسياســات العامــة أن تضطلع بدور 

مفيــد للطرفــني مــن خالل تســهيل عمليــة التكامــل بحيث يتم 

ســد فجــوات العمــل بطريقة سلســة. وميكن أن يطــرح التكامل 

الضعيــف تحديــات كبــرية من حيث التامســك االجتامعــي املطلوب 

مــن املهاجريــن للنجــاح يف بلدهــم املضيف. ولذلــك، ينبغي أن 

يهــدف واضعــو السياســات إىل حاميــة حقوق املهاجريــن وتعزيز 

إرشاك املهاجريــن يف املجتمــع.

اإلطار 23
التنسيق لتسهيل اهلجرة الدولية املوسمية

متتلك الزراعة القدرة عىل تعزيز االندماج االقتصادي واالجتامعي للمهاجرين 

وطالبي اللجوء والالجئني. وغالبًا ما يكون الناس يف البلدان املتقدمة غري 

مهتمني بالعمل يف القطاع الزراعي ألنه غالبًا ما يكون موسميًا وبالتايل غري 

مستقر، مام يخلق فرصة للعامل املهاجرين للعمل يف هذا القطاع. وإن توفري 

ظروف عمل الئقة للعامل الزراعيني املوسميني يضمن أن تكون تجربة الهجرة 

إيجابية لكل من املهاجرين والبلدان املضيفة. ويف هذا الصدد، من املهم أن 

تأخذ مخططات العمل املوسمية يف االعتبار التقوميات الزراعية لبلدان املنشأ 

واملقصد.10 ذلك أن ترتيبات العمل الزراعي املوسمية للمهاجرين - عىل غرار 

املخطط املعمول به يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشاملية 

حتى عام 2013 أو تلك املعمول بها حاليا يف أسرتاليا وكندا ونيوزيلندا - ميكن 

أن توفر رؤية لصانعي السياسات بشأن كيفية سن ترشيعات يف ما يخص 

الهجرة املوسمية واالستجابة الحتياجات العمل يف الزراعة.

وتسمح سياسة نيوزيلندا للرشكات يف القطاع الزراعي بالتقدم بطلب 

ملخططات أرباب العمل املوسمية املعرتف بها مبجرد ظهور حاالت نقص يف 

العاملة.12,11 وقد ساعد هذا الربنامج عىل توفري العاملة لقطاع الزراعة، وتعزيز 

التعاون الدويل يف منطقة املحيط الهادئ، واملساهمة يف توليد الدخل وتنمية 

الدول الجزرية الصغرية النامية املختارة.13 

ويتشــابه برنامج العامل املوسميني األســرتايل مع برنامج نيوزيلندا.14 كام 

أنــه يضــع قامئة بالرشكات املرخص لها بتوظيف عامل موســميني يف الزراعة 

وأطلق مؤخرًا برنامًجا تجريبيًا لتوســيع نطاق الربنامج ليشــمل قطاع الســياحة 

يف شــامل أســرتاليا. وأما يف كندا فربنامج العامل الزراعيني املوســميني مختلف 

ألن توظيــف عامــل أجنبي مؤقت يقع عىل عاتق حكومات الدول املشــاركة 

يف الربنامج، وال يُســمح ألرباب العمل باســتخدام رشكات التوظيف الخاصة 

الختيــار العامل.16,15 واتفق عىل مذكرة تفاهــم بني كندا والحكومة الرشيكة، 

التــي تقوم بتعيني وكيل يف كندا للمســاعدة يف إدارة الربنامج.17 

ويف فرباير/شــباط 2014، اعتمد مجلس االتحاد األورويب التوجيه 

EU/2014/36 بشــأن رشوط دخول وإقامة رعايا البلدان األخرى لغرض 

التوظيف كعامل موســميني، معظمهم يف قطاعي الزراعة والســياحة.18 ويوفر 

التوجيه اإلطار التنظيمي الشــامل للهجرة املوســمية يف االتحاد األورويب 

ويضع الحقوق املخولّة للعاملني املوســميني خالل فرتة إقامتهم. ويســمح هذا 

التوجيــه إىل حــد ما لألعضاء الفرديني يف االتحــاد األورويب بتكييف تنفيذ هذا 

التوجيــه مــع احتياجاتهم الوطنية املحددة. فعىل ســبيل املثال، تحتفظ الدول 

األعضــاء بحــق تحديد أحجــام القبول، وكذلك رفض الطلبات إذا كان عامل 
االتحاد األورويب ميكنهم القيام بهذا العمل املوســمي.19
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تسهيل اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للمهاجرين
ميكــن زيادة التأثريات اإليجابيــة للهجرة عىل بلدان املقصد إىل أقىص 

حد من خالل السياســات العامة التي تســهل عملية التكامل وتعزز 

اإلدمــاج. ويعترب التدريب عــىل تعلم اللغة أحد مفاتيح اإلدماج 

االجتامعــي واالقتصادي للمهاجرين: فبــدون إتقان لغة البلد املضيف، 

ســيقل احتامل عثور املهاجرين املهرة عىل عمل يتناســب مع كفاءاتهم. 

ومن املجاالت الرئيســية األخرى للتدخل السياســايت هناك نظم 

املعلومات التي ميكن تعزيزها من خالل شــبكة موســعة من وكاالت 

التوظيف للمســاعدة يف توافق مهارات العامل مع الوظائف املناســبة. 

وينبغــي تجنــب القيود املفروضة عىل تنقل اليد العاملة ماّم يســمح 

للمهاجريــن بتغيري أرباب العمل. كام ينبغي الســامح للمهاجرين 

بإنشــاء مقاوالت والحصول عىل املســاعدة من أجل القيام بذلك. 

وأخريًا، ميكن تيســري التكامل من خالل توفري تغطية شــاملة وغري 

متييزيــة يف مجاالت التعليم والحاميــة االجتامعية والخدمات الصحية، 

إىل جانــب حامية حقوق املهاجريــن الخاصة واالجتامعية واالقتصادية، 

بغــض النظر عن وضعهم كمهاجرين.

تعزيز التعاون الدويل
ميكــن للتعــاون الدويل من أجل إزالة الحواجــز يف مجال العمل أن 

يعزز تحســني توزيع العمل ويســاعد عىل تســهيل دورات األعامل.8 

ونظًرا إىل طبيعة العمل املوســمي يف الزراعة، ميكن اســتخدام 

االتفاقــات الثنائيــة بني بلدان املقصد واملنشــأ لتشــجيع التنقل 

الدائــري، ماّم يتيــح للمهاجرين فرصــة لعبور الحدود عدة مرات.9 

وميكــن لهــذه االتفاقات ضامن تنفيذ العقــود املوحدة للعامل 

املهاجريــن التي تغطي الحقوق األساســية مع تعزيز اعتامد شــهادات 

املهــارات والقابليــة لنقلهــا، وكذلك نقــل التكنولوجيا إىل بلدانهم 

األصليــة )انظــر اإلطار 23 لالطالع عىل أمثلــة عىل برامج من هذا 

القبيــل(. وميكــن تعزيــز التنقل اإلقليمي عــن طريق إزالة الحواجز 

التــي تعــرتض العمــل وعن طريق ضامن إمكانية نقــل حقوق الحامية 

االجتامعيــة عــرب البلدان. ومن املهم كذلك االســتثامر يف التكامل 

االقتصــادي واالجتامعــي للمهاجرين يف البلدان التي تســتضيف أعداًدا 

كبرية من الالجئني، واإلســهام يف تقاســم عبء اســتضافة الالجئني من 

n .خــالل اتفاقات إعادة التوطني ومســارات أخرى للقبول

تعزيز إمكانات التنمية اليت 
تنطوي عليها اهلجرة

باإلضافة إىل معالجة الدوافع املختلفة للهجرة واملجاالت ذات الصلة 

بالسياسات، هناك تحٍد رئييس آخر يتمثل يف تعظيم اإلمكانات التي 

تنطوي عليها الهجرة من خالل تعزيز آثارها اإلمنائية اإليجابية أيًضا عىل 

مناطق املنشأ، مع تقليل اآلثار السلبية للهجرة الخارجية أو تخفيفها إىل 

أدىن حد ممكن. وباإلضافة إىل املجاالت السياساتية ذات الصلة املذكورة 

أعاله، فإن األمور التالية مهمة أيًضا:

تعزيز مساهمة املهاجرين يف تنمية مناطقهم األصلية
ميكــن لتعزيــز الروابــط بني املهاجرين ومناطق املنشــأ أن يكون له 

تأثــري إيجــايب واضح عــىل املناطق الريفية التي تتــم منها الهجرة 

الخارجيــة. وميكن للعديد من املجاالت السياســاتية أن تســهم يف 

تعزيــز إمكانــات التنمية التــي تنطوي عليها الهجــرة الخارجية، مبا 

يف ذلك تســهيل تكلفة إرســال التحويالت املالية وخفضها وتشــجيع 

اســتثامرها يف املناطــق الريفية )عىل ســبيل املثــال عن طريق توفري 

أمــوال مناظرة(. وميكن أن يســاعد تعزيز وتســهيل الهجرة الدائرية 

)مبا يف ذلك املوســمية( يف زيادة دخل ســكان الريف، ماّم يســمح 

مبســتويات أعىل من االســتهالك واالستثامر.

تعزيز اهلجرة العائدة - الوطنية والدولية على حد 
سواء - كمورد للتنمية

غالبًــا مــا يجلب املهاجرون العائدون إىل املناطق الريفية معهم رأس 

املــال البرشي واملــوارد املالية التي ميكن أن تصبح مصدًرا هاًما للتنمية 

والتنويــع االقتصــادي للعديد من البلدان. وكام رأينا يف الفصل 2، 

يعــود مــا يصل إىل 30 يف املائة من املهاجرين من الريف إىل الحرض 

إىل املناطــق الريفيــة.xiv وتتوقف إمكانات التنمية بفضل املهاجرين 

العائدين بشــكل كبري عىل البيئة االقتصادية واالجتامعية واملؤسســية 

التي يواجهونها يف الوطن.20 ولكن بالنســبة إىل العائدين الدوليني، قد 

يكــون مــن الصعب إعادة إدماجهم يف الحياة االقتصادية واالجتامعية 

xiv     يف مجموعة من الدراسات التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
تراوحت نسبة األرس املهاجرة التي لديها مهاجرون عائدون من 13 يف املائة إىل 65 يف املائة، 

حسب البلد.
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والسياســاتية لبلدانهم األصلية. وســيكون فهم سبب قرار العودة إىل 

الوطن املفتاح لتحديد كيفية االســتفادة من الهجرة العائدة يف ما يخص 

التنميــة االقتصاديــة. ويف بعض الحاالت، ال يعود املهاجرون الدوليون 

بســبب االفتقار إىل فرص االســتثامر وفرص العمل يف بلدانهم األصلية، 

بينــام يف حــاالت أخرى يُعزى ذلك إىل عدم إدراكهم للفرص املوجودة. 

وميكن للسياســات أن تعالج كال الســببني وبالتايل يجب أن تهيئ بيئة 

مواتية لألعامل التجارية يف مناطق املنشــأ، مبا يف ذلك األطر القانونية 

التي تشــجع املهاجرين عىل العودة أو عىل األقل االســتثامر يف مناطقهم 

األصلية )انظر اإلطار 24 لالطالع عىل مثال ملموس(. وميكن أن يســاعد 

تقديم املعلومات حول الشــبكات املحلية يف إعادة اندماجهم يف أســواق 

العمل املحلية، بينام ميكن لسياســات التنمية الريفية التي تقوم عىل 

مهاراتهم أن تضمن عدم بقائهم غري مســتغلني.

اإلطار 24
حشد املوارد البشرية واملالية للمهاجرين العائدين من أجل 

التنمية الزراعية يف مولدوفا

يف مولدوفــا، هددت املســتويات املرتفعة للهجرة إىل الخارج من جانب 

الشــباب الذيــن يبحثون عن فرص عمــل أفضل يف الخارج آفاق التنمية 

املســتدامة يف البلد. ومع وجود ما يقدر بنحو ثلث ســكانها املقيمني بشــكل 

مؤقــت أو دائــم يف الخــارج، فقد أصبح من املهم أكرث من أي وقت مىض 

أن تنشــئ حكومة مولدوفا إطاًرا مؤسســيًا متيًنا يف مجال سياســة الهجرة 

وإدارتها. وعىل مدى العقد املايض، ســعت مولدوفا إىل إدماج الهجرة يف 

السياســات الوطنية والتخطيط اإلمنايئ، مبشــاركة عدد كبري من أصحاب 

املؤسسيني. املصلحة 

ومتثل عودة املهاجرين املولدوفيني وإعادة إدماجهم هدفًا رئيسيًا يف 

االسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء 2011-2020 وخطة العمل املقابلة 

لها. وانصب الرتكيز عىل تيسري إدماج املهاجرين العائدين يف سوق العمل، 

وضامن التأمني الصحي، وبرامج الحامية االجتامعية، وعىل تنمية مهارات 

تنظيم املشاريع لدى املهاجرين لتشجيعهم عىل االستثامر يف اقتصاد مولدوفا 

باستخدام دخلهم املكتسب يف الخارج.

 ويندرج هذا الجانب األخري ضمن جهد أوســع نطاقًا يف البالد إىل 

"التحــول مــن منوذج تنمية االقتصاد القائم عىل االســتهالك إىل منوذج جديد 

يركز عىل الصادرات واالســتثامرات واالبتكارات"، وخلــق بيئة مواتية لتطوير 

األعامل، وخاصة يف قطاع األغذية الزراعية. وقد أســفر ذلك، يف جملة أمور 

أخرى، عن تطوير اســرتاتيجية تنمية قطاع املؤسســات الصغرية واملتوسطة 

الحجم للفرتة 2012-2020. ويشــكل الربنامــج الوطني للتمكني االقتصادي 

21 وMartinez وآخرون 2015 .22 
املصادر: املنظمة الدولية للهجرة  2017 

للشــباب وبرنامج جذب التحويــالت املالية إىل االقتصاد أمثلة عىل األدوات 

التي تُســتخدم لتمكني وتعزيز االســتثامر يف التنمية االقتصادية الريفية من 

أجل "خلق مســتقبل يف الداخل".

وعىل وجه الخصوص، يجسد برنامج جذب التحويالت املالية إىل االقتصاد 

كيف تعاملت مولدوفا مع الهجرة بطريقة متكاملة ومستدامة. ويقدم 

التمويل الستكامل املوارد املالية للمهاجرين ويوفر التدريب عىل تنظيم 

املشاريع للمهاجرين وأقاربهم لتطوير األعامل. ومن خالل ربط املستفيدين 

من الربنامج بالربامج األخرى يف القطاع الزراعي، تتضاعف فرص االستثامر 

وتستمر بعد انتهاء الربنامج.

ويهدف عنرص رئييس آخر يف الربنامج إىل تعريف املستفيدين باإلمكانيات 

املوجودة لتطوير األعامل يف البلد وتزويدهم مبعلومات محددة حول الفرص 

املربحة بوجه خاص. وتشكل شبكات عامل املهجر قناة مهمة لتوزيع 

املعلومات حول الربنامج؛ وهذا أمر بالغ األهمية ألن أحد األسباب الرئيسية 

الكامنة وراء عدم قيام املهاجرين باالستثامر هو أنهم غري مدركني لفرص 

االستثامر يف أوطانهم.

ومنــذ عــام 2010، كان للربنامج آثار كبرية عــىل االقتصاد الوطني. وقد 

تم توفري التدريب ملا يناهز 875 1 شــخًصا، وجرى إنشــاء و/ أو توســيع 

348 1 رشكــة، مــن بينهــا 60 إىل 70 باملائة تتعلق بقطــاع األغذية الزراعية. 

ويشــمل ذلــك 681 رشكة يف قطاع الزراعــة و320 يف قطاع الخدمات و347 

يف قطــاع الصناعة.
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الفصل  5    اهلجرة والتحول االقتصادي: نهج سياسايت متكامل 

بنــاء بيانات عن اهلجرة الريفية وكيفية ارتباطها بالتحول 
االقتصادي

إن البيانــات املوجــودة التي ميكن االســتفادة منهــا يف تحليل الهجرة 

الداخليــة والدوليــة يف ســياق التحول الريفي غري متناســقة، وال يتم 

تنســيقها عــرب البلــدان واملناطق. وعىل وجه الخصــوص، هناك بيانات 

محــدودة متاحة عن الظــروف االجتامعية واالقتصاديــة املرتبطة 

بالهجــرة، مصنفة حســب العمر والجنس ومنشــأ ومقصــد املهاجرين. 

كــام توجــد معلومات قليلــة عن الهجرة املؤقتة واملوســمية )وهي 

ظاهــرة مهمــة يف العديد مــن املناطق الريفيــة( وكيفية تأثريها 

عىل أســواق العمل ومشــاركة أفراد األرس يف العمل، مبا يف ذلك 

عمــل األطفــال. وســيكون التغلّب عىل هذه القيود عنرًصا أساســيًا 

يف تصميــم السياســات وتنفيذهــا ورصدها لدعــم هجرة الناس من 

املناطــق الريفيــة وداخلها، ولضامن تحســني أداء أســواق العمل يف 

ســياق التحــول الزراعي والريفــي )كام هو موضح يف اإلطار 25(.

ضمان التنسيق الفعال والتعاون بشأن السياسات املتعلقة 
باهلجرة

تتطلــب معالجــة تحديات الهجرة الريفيــة املبينة يف هذا الفصل وتنفيذ 

املجاالت السياســاتية  مســتويات مختلفة من التنســيق. فالهجرة ليست 

مدفوعة ببســاطة بالتطورات والسياســات املتعلقة بقطاعات محددة 

مــن االقتصاد؛ بل هي باألحرى مدفوعــة بالتفاعل بني هذين املجالني. 

وإن مســألة معرفة أســباب ومدى هجرة األشخاص رهينة بالظروف 

أو التطــورات االقتصادية، ليس فقط يف منطقة املنشــأ، ولكن أيًضا 

يف املناطــق املقصودة املحتملة.كام أن السياســات ذات اآلثار املرتتبة 

عــىل الهجرة تتوقف عىل العديد من الجهات الفاعلة واملؤسســات 

واملنظــامت املختلفة عىل مختلف املســتويات القطرية.

ولذلك، هناك حاجة إىل تحقيق االتســاق يف مجال السياســات وضامن 

التنســيق الفعال للسياســات والتدخالت عــرب القطاعات واملناطق 

اإلطار 25
 ما الذي ميكن القيام به ملعاجلة فجوات البيانات يف دراسة اهلجرة الريفية؟

تشمل فجوات البيانات الرئيسية املتعلقة بالهجرة الريفية ما ييل:

e  بيانات متثيلية وطنية عن الحركات الداخلية حسب املناطق الحرضية

والريفية يف بلد املنشأ واملقصد، لفرتات زمنية مفصلة، مثل الشهور 

واملواسم الزراعية.

e  بيانات عن الخصائص االجتامعية واالقتصادية ألرس املهاجرين، ال سيام يف

املناطق الريفية ويف ما يتعلق باألنشطة الزراعية.

e  معلومات عىل املســتوى الفردي عــن الخصائص االجتامعية واالقتصادية

للمهاجريــن قبــل الهجرة، ال ســيام يف املناطق الريفية ويف ما يتصل 

والتعليم. بالعاملة 

e  معلومات عن أسباب الهجرة، مبا يف ذلك الصدمات، والتكاليف املبارشة

وغري املبارشة املرتبطة بالهجرة من حيث اسرتاتيجيات سبل العيش.

ما هو النهج األكرث فعالية ملعالجة فجوات البيانات هذه؟  كام ذكر من قبل، 

فإن معظم مصادر البيانات الدميوغرافية ميكن أن تقدم فقط معلومات 

عن مصادر ووجهات الهجرة يف ما يتعلق مبا تصفه البلدان كمناطق ريفية 

وحرضية. ومن املحتمل أن املعلومات املتعلقة بأسواق العمل التي جمعتها 

منظمة العمل الدولية واستطالع غالوب العاملي قد تكّمل املعلومات 

الدميغرافية إىل حد ما، ولكن يجب جمع بيانات أكرث تحديًدا يف الدراسات 

االستقصائية التي تستهدف األرس وسبل عيشها. وحتى اآلن، فإن مجموعات 

البيانات التي تبدو أقرب إىل هذا النهج مأخوذة من مسح األرس املعيشية 

الذي تروج له دراسة قياس مستويات املعيشة التابعة للبنك الدويل. ومع 

ذلك، وحتى يف هذه املجموعة من الدراسات االستقصائية، يتم جمع 

املعلومات عن الهجرة بأشكال مختلفة حسب البلد وأهمية التنقل والهجرة. 

ويف هذا الصدد، فإن مجموعة موحدة من األسئلة ستكون مفيدة لجمع 

بيانات قابلة للمقارنة عرب الدراسات االستقصائية ويف نفس الوقت التعامل مع 

الهجرة الداخلية والدولية وكذلك الهجرة املؤقتة والدامئة.

وميكن الحصول عىل معلومات عن الهجرة من خالل قنوات مبتكرة، مثل 

البيانات الكبرية التي تتبع تحركات السكان وسلوك املستهلك، أو البيانات 

الواردة من الهواتف املحمولة أو وسائل التواصل االجتامعي، أو تتبع خدمات 

الدفع عرب اإلنرتنت. ومع ذلك، ال يوجد حتى اآلن أي مصدر معلومات منهجي 

من هذا النوع ميكن استخدامه يف صياغة السياسات.
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الجغرافيــة وبــني الجهات الفاعلة. ولهذا الغــرض، يجب دمج قضايا 

الهجرة يف االســرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية. ويجب تحســني التنســيق 

بــني مختلــف الوكاالت عىل املســتويني دون الوطني والوطني وبني 

الجهــات الحكوميــة وغري الحكومية. وأخريًا، يعــد تعزيز التعاون 

الــدويل بشــأن القضايــا املتعلقة بالهجرة، عىل ســبيل املثال من خالل 

االتفاقــات املربمــة بني بلد منشــأ معني وبلد املقصد، عنرًصا حاســاًم يف 

االســتثامر يف رأس املال البرشي للمهاجرين، وال ســيام أولئك الذين 

n .يتحّدرون مــن املناطق الريفية

استنتاجات
ستظل الهجرة الريفية عنرصًا هاًما يف عمليات التحول االقتصادي والتنمية 

االجتامعية. ولكنها ستتخذ أشكااًل مختلفة وستطرح تحديات مختلفة 

حسب السياق، كام هو موضح يف مختلف فصول هذا التقرير.

وستستمر الهجرة الداخلية الريفية وتزايد الهجرة من الريف إىل الحرض 

يف تشكيل معامل عملية التنمية يف البلدان ذات املستويات اإلمنائية 

الدنيا. والهجرة رضورية لعملية إعادة توزيع اليد العاملة من القطاعات 

األقل إنتاجية إىل القطاعات األكرث إنتاجية يف االقتصاد. وتشري التدفقات 

الكبرية للهجرة الداخلية املوصوفة يف هذا التقرير إىل أن إعادة توزيع 

موارد العمل يف العديد من البلدان النامية تسهم يف التحول االقتصادي 

والتنمية، ومن املرجح أن يستمر.

ومع ذلك، ستظل الهجرة الداخلية مصحوبة بالهجرة الدولية، حيث 

ينجذب املهاجرون املحتملون بوجه خاص إىل الفرص املتاحة يف البلدان 

ذات مستويات الدخل والتنمية املرتفعة عموًما. ويف حني أن ذلك ميكن 

أن يسهم يف تعزيز آفاق املهاجرين الدوليني والتنمية البرشية الخاصة 

بهم، هناك جوانب سلبية لهذه العملية أيًضا. ويف الواقع، ميكن اعتبار 

املهاجرين، يف سياق التحول االقتصادي، موارد منتجة يتم تحويلها من 

مناطق املنشأ. كام أن املهاجرين الدوليني - عىل الرغم من أنهم قد 

يتيحون تحويالت مالية ومزايا أخرى - ميثلون أيًضا موارد يتم تحويلها من 

بلدانهم األصلية.

وحيث إن البلدان األوروبية بعد أن كانت عىل مدى تاريخ طويل مصادر 

للهجرة، فقد أصبحت اآلن بلدانًا مقصد، ومن املرجح أن تصبح الدول 

الناشئة مراكز إقليمية وتستقبل املزيد من املهاجرين مع تحقيق تقدم 

يف تنميتها. وهذا صحيح بشكل خاص يف ضوء الزيادة الرسيعة يف عدد 

سكان العديد من البلدان النامية، وقدرتها املحدودة عىل استيعاب 

الزيادات، وأهمية الهجرة داخل اإلقليم. ومع اتساع الفوارق يف الدخل 

بني البلدان النامية، ستجذب البلدان الناجحة املهاجرين من بلدان 

مجاورة أقل تقدًما.

وتطرح إدارة عمليات الهجرة هذه - الداخلية منها والدولية - تحديات 

كبرية. وستجد معظم البلدان النامية صعوبة يف وضع اسرتاتيجيات 

شاملة وتنفيذها للتعامل مع الهجرة. ورغم أنه ميكن استخالص دروس 

من تجارب البلدان املتقدمة، فإن البلدان النامية لها أولويات مختلفة، 

ولديها قيود مالية بدرجة أكرب وتعتمد إىل حد كبري عىل قطاع غري رسمي 

كبري، قد يفشل يف إتاحة الفرص االقتصادية املستدامة الرضورية لدمج 

املهاجرين الداخليني، ناهيك عن املهاجرين الدوليني. وإن تطوير سياسات 

واضحة ومتامسكة للهجرة وللتنمية االقتصادية عىل نطاق أوسع أمر 

n .رضوري لعملية ناجحة للتنمية االقتصادية والهجرة
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الملحق اإلحصائي
مالحظــات على الملحق اإلحصائي

املفتاح
تســتخدم االصطالحات التالية يف الجداول:

.. = البيانات غري متوافرة

0 أو 0.0 = صفر أو ال يستحق الذكر

خانة فارغة = ال ينطبق

قد تختلف األرقام الواردة يف الجداول عن مصادر البيانات األصلية 

بسبب التقريب أو معالجة البيانات. ولفصل الكسور العرشية عن 

األرقام الصحيحة توضع هذه النقطة ).(

احلواشي الفنية

اجلدول ألف  1:
أعداد املهاجرين الدوليني من بلدان املنشــأ واملناطق والقارات 

وحصصهــم عىل املســتويات اإلقليمية وداخل القارة وبني القارات يف 

عام 1995 وعام 2015

 .)UN DESA( 2017 .املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية
االتجاهات يف أعداد املهاجرين الدوليني: تنقيح عام 2017 )قاعدة 

بيانات األمم املتحدة، POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017(. نيويورك، 

األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية. شعبة السكان.

عدد املهاجرين الدوليني هو عدد املهاجرين الذين يعيشون خارج بلدانهم 

األصلية، التي قدرت اعتبارًا من األول من يوليو/متوز من السنة املعنية.

حصة أعداد املهاجرين الدوليني من مجموع الســكان هي حصة املهاجرين 

الدوليــني مــن بلد معني أو منطقة أو قارة من مجموع الســكان يف هذا 

البلــد أو املنطقة أو القارة.

يشري املهاجرون داخل اإلقليم إىل الحصة من مجموع أعداد املهاجرين الدوليني 

التي تذهب إىل نفس املنطقة من البلد، ومن مجموع أعداد املهاجرين الدوليني 

من أي بلد أو منطقة.

يشــري املهاجرون داخل القــارة إىل الحصة من مجموع أعداد املهاجرين 

الدوليــني الذيــن يذهبون إىل نفس البلد يف نفس القارة – باســتثناء 

البلــدان يف نفــس املنطقة – مــن مجموع عدد املهاجرين الدوليني من 

بلــد معني أو منطقة.

يشري املهاجرون بني القارات إىل الحصة من مجموع عدد املهاجرين 
الدوليني الذين يذهبون إىل قارات أخرى، من مجموع عدد املهاجرين 

الدوليني من بلد معني أو منطقة.

اجلدول ألف 2:
أعــداد املهاجريــن الدوليــني يف بلدان املقصــد واملناطق والقارات 

وحصصهــم عــىل املســتويات اإلقليمية وداخــل القارة وبني القارات 
يف عــام 1995 وعام 2015

املصــدر: انظر الجدول ألف 1.

عدد املهاجرين الدوليني هو عدد املهاجرين املوجودين يف بلد معني، أو منطقة 

أو قارة، ويقدر اعتبارا من األول من يوليو/متوز من السنة املعنية.

حصة أعداد املهاجرين الدوليني من مجموع السكان هي حصة املهاجرين 

الدوليني يف بلد معني أو منطقة أو قارة من مجموع السكان يف هذا البلد 

أو املنطقة أو القارة.

يشري املهاجرون داخل اإلقليم إىل حصة مجموع أعداد املهاجرين الدوليني التي 

تأيت من نفس املنطقة يف البلد، ومن مجموع أعداد املهاجرين الدوليني من بلد 

معني أو منطقة.

يشري املهاجرون داخل القارة إىل حصة مجموع أعداد املهاجرين الدوليني التي 

تأيت من نفس القارة ونفس البلد - باستثناء البلدان يف نفس املنطقة – من 

مجموع عدد املهاجرين الدوليني من بلد معني أو منطقة.

يشري املهاجرون بني القارات إىل حصة مجموع أعداد املهاجرين الدوليني التي 

تأيت من خارج بلد القارة من مجموع عدد املهاجرين الدوليني من بلد معني أو 

منطقة أو قارة.
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يشري املهاجرون اآلخرون إىل حصة مجموع أعداد املهاجرين، الذين ال يعرف 

بلدهم ومنطقتهم وقارتهم، من مجموع أعداد املهاجرين الدوليني من بلد 

معني أو منطقة. 

اجلدول ألف 3:
البيانات املســتخدمة لبناء تصنيف املعامل القطرية عىل أســاس 

العوامــل الدافعة للهجرة الريفية يف عام 2015

املصادر:
منظمــة األغذية والزراعة. FAOSTAT .2018، قاعدة البيانات 

http://  اإلحصائيــة عــىل اإلنرتنت )متاحة عىل الرابط اإللكرتوين

)faostat.fao.org

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية. 2017. التوقعات السكانية يف 

https://esa. العامل: تنقيح عام 2017 )متاحة عىل الرابط اإللكرتوين

un.org/unpd/wpp/(. نيويورك، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية، 

شعبة السكان باألمم املتحدة.

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. 2018. بيانات التنمية البرشية )1990-

2015( ، قاعدة البيانات اإلحصائية عىل اإلنرتنت )متاحة عىل الرابط 

)http://hdr.undp.org/en/data  اإللكرتوين

تم الحصول عىل مؤرش التنمية البرشية املركب من قاعدة بيانات برنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ. وهو يدمج األبعاد الثالثة للتنمية البرشية: )1( متوسط 

العمر املتوقع عند الوالدة، مام يعكس القدرة عىل العيش حياة مديدة 

وبعافية؛ و)2( متوسط سنوات التعليم املدريس، والتي تعكس القدرة عىل 

اكتساب املعرفة؛ و)3( الدخل القومي اإلجاميل للفرد، الذي يعكس القدرة 

عىل تحقيق مستوى معييش الئق.

ويتم حســاب كثافة الشــباب الريفي يف األرايض الزراعية باعتباره نســبة 

مــن إجاميل عدد الشــباب الذين يقيمون يف املناطــق الريفية من 

مجمــوع األرايض الزراعيــة املتاحة )املحســوبة بالهكتارات(. وميثل 

الشــباب األفــراد الذين ترتاوح أعامرهم بــني 15 و29 عاًما، والتي يتم 

الحصــول عــىل البيانات الخاصة بهم من إدارة الشــؤون االقتصادية 

واالجتامعية. وبســبب االفتقار إىل بيانات الســكان حســب الفئات 

العمريــة عىل املســتوى الريفي، يفرتض أن توزيع الشــباب بني املناطق 

الريفيــة والحرضيــة يتبع التوزيع الســكاين الوطنــي. وتم الحصول عىل 

مســاحة األرايض الزراعيــة من قاعدة البيانــات اإلحصائية ملنظمة 

األغذيــة والزراعة، ومتثل مجمــوع املجاالت املدرجة مثل "األرايض 

الصالحــة للزراعة"، و"املحاصيــل الدامئة" و"املراعي الدامئة".

اجلدول ألف 4:
بيانــات عن الهجرة الدولية والداخلية اســتناًدا إىل قاعدة بيانات 

اســتطاع غالوب العاملي يف عام 2013
املصدر:Gallup®. 2018. مجموعة بيانات اســتطالع غالوب العاملي 

للســنوات التالية: 2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 
و2013 و2014 و2015 و2016 و2017.

يشري املهاجرون الداخليون إىل املناطق الريفية إىل الحصة من مجموع السكان 

الذين أعلنوا أنهم انتقلوا إىل منطقة ريفية من منطقة ريفية أو حرضية 

أخرى داخل البلد خالل الخمس سنوات السابقة للمسح.

ويشــري املهاجــرون الداخليون إىل املناطــق الحرضية إىل الحصة من مجموع 

الســكان الذيــن أعلنوا أنهم انتقلــوا إىل منطقة حرضية من منطقة 

ريفية أو حرضية أخرى داخل نفس البلد خالل الخمس ســنوات 

للمسح. السابقة 

واملهاجرون الدوليون املحتملون من املناطق الريفية هم حصة سكان املناطق 

الريفية الذين أعلنوا أنهم من الناحية املثالية سيهاجرون إىل بلد آخر ولكن 

ال يخططون للقيام بذلك خالل األشهر االثني عرش املقبلة، من بني سكان 

الريف يف البلد.

واملهاجرون الدوليون املحتملون من املناطق الحرضية هم حصة سكان املناطق 

الحرضية الذين أعلنوا أنهم من الناحية املثالية سيهاجرون إىل بلد آخر 

ولكن ال يخططون للقيام بذلك خالل األشهر االثني عرش املقبلة من بني 

سكان املناطق الحرضية يف البلد.
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واملهاجرون املحتملون العازمون عىل الهجرة دولًيا من املناطق الريفية هم حصة 

سكان املناطق الريفية الذين أعلنوا أنهم من الناحية املثالية سيهاجرون إىل 

بلد آخر، ويعتزمون القيام بذلك خالل األشهر االثني عرش التالية، من بني 

سكان الريف يف البلد.

واملهاجــرون املحتملــون العازمون عىل الهجــرة دوليا من املناطق الحرضية هم 

حصــة ســكان املناطق الحرضية الذين أعلنــوا أنهم من الناحية املثالية 

ســيهاجرون إىل بلد آخر، ويعتزمون القيام بذلك خالل األشــهر االثني 

عرش املقبلة، من بني ســكان املناطق الحرضية يف البلد.

اجلدول ألف 5:
الروابــط بني الهجرة الداخلية والدولية اســتناداً إىل قاعدة بيانات 

اســتطاع غالوب العاملي يف عام 2013
املصــدر: انظر الجدول ألف 4

مجمــوع املهاجريــن الداخليــني العازمني عىل الهجرة دولًيا هــم حصة املهاجرين 

الداخليــني خالل خمس ســنوات، أي أولئك الذين أعلــن أنهم انتقلوا 

مــن مدينــة أو منطقة أخرى داخل بلدهم خالل الخمس ســنوات 

الســابقة للمســح، الذين خططوا للهجرة دوليًا خالل األشــهر االثني 

عــرش املقبلة، بالنســبة إىل العدد اإلجــاميل للمهاجرين الداخليني 

خالل خمس سنوات.

مجموع غري املهاجرين العازمني عىل الهجرة دولًيا هم حصة األشخاص الذين مل 

يتنقلوا خالل الخمس سنوات السابقة للمسح وخططوا للهجرة دوليًا خالل 

األشهر االثني عرش املقبلة، بالنسبة إىل العدد اإلجاميل لألشخاص الذين مل 

يتنقلوا خالل الخمس سنوات السابقة للمسح.

املهاجرون الريفيون الداخليون العازمون عىل الهجرة دولًيا هم حصة سكان الريف 

الذيــن أعلنــوا أنهــم انتقلوا من منطقــة ريفية أو حرضية أخرى داخل 

نفس البلد خالل الخمس ســنوات الســابقة للمســح وخططوا للهجرة 

الدوليــة خالل األشــهر االثني عرش املقبلة، بالنســبة إىل العدد اإلجاميل 

للمهاجريــن الداخليــني يف خمس ســنوات إىل املناطق الريفية.

املهاجــرون الحرضيــون الداخليــون العازمون عىل الهجرة دولًيا هم حصة ســكان 

الريــف الذيــن أعلنوا أنهــم انتقلوا من منطقــة ريفية أو حرضية أخرى 

داخل نفس البلد خالل الخمس ســنوات الســابقة للمســح والذين 

يعتزمــون الهجــرة دوليًا خالل األشــهر االثني عرش املقبلة، بالنســبة 

إىل العــدد اإلجــاميل للمهاجرين الداخليني خالل خمس ســنوات إىل 

الحرضية. املناطق 

اجلدول ألف 6:
أعداد وحصص الاجئني يف البلدان املســتقبلة يف عامي 2015 و2016

املصادر:

إدارة الشــؤون االقتصادية واالجتامعية. 2017. االتجاهات يف أعداد 

املهاجريــن الدوليني: تنقيــح عام 2017 )قاعدة بيانات األمم املتحدة، 

POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017(. نيويــورك، األمم املتحدة، إدارة 

الشــؤون االقتصادية واالجتامعية. شعبة السكان.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 2017. االتجاهات 

العاملية للنزوح القرسي يف عام 2016. جنيف.

أعداد الاجئني هو عدد الالجئني وطالبي اللجوء حسب البلد املستضيف 

واملنطقة والقارة، عىل النحو املقدر من قبل إدارة الشؤون االقتصادية 

واالجتامعية اعتبارًا من 1 يوليو/متوز 2015

حصة الاجئني من مجموع السكان هي حصة الالجئني وطالبي اللجوء من 

مجموع السكان يف البلدان املستقبلة واملناطق والقارات.

حصــة الاجئــني من مجموع عدد املهاجرين هــي حصة الالجئني وطالبي اللجوء 

مــن مجموع أعداد املهاجرين الدوليني يف البلدان املســتقبلة واملناطق 

والقــارات )انظر التعاريــف الواردة يف الجدول ألف 2 الحوايش الفنية 

للمزيد من املعلومات(.

يشــري توزيع الاجئني حســب نوع الناحية إىل حصص الالجئني املقيمني يف 

مناطــق ريفيــة أو حرضيــة، من بني مجموع عدد الالجئني، يف عام 2016 

حســب ما توفره املفوضية الســامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. 

وعندمــا تكــون املعلومات حول الناحية مفقودة، يشــار إليها عىل أنها 

غري معروفة.

جمموعات البلدان واجملاميع اإلقليمية

تتبع التصنيفات اإلقليمية وتعيني املناطق النامية واملتقدمة تصنيًفا 

مشابًها لتصنيف UNSD M49 للشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، 

unstats.un.org/unsd/methods/ :واملتاحة عىل الرابط اإللكرتوين

m49/m49.htm
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اجلدول ألف 1
أعداد املهاجرين الدوليني من بلدان املنشأ واملناطق والقارات وحصصهم على املستويات اإلقليمية 

وداخل القارة وبني القارات يف عام 1995 وعام 2015

البلد/إقليم املنشأ

19952015

أعداد املهاجرين 
ني 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

ني 
املهاجرون ب
ت

القارا

 أعداد املهاجرين 
ني 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

ني 
املهاجرون ب
ت

القارا

الحصة من أعداد املهاجرين الدولينيالحصة من أعداد املهاجرين الدوليني

النسبة املئويةباآلالفالنسبة املئويةباآلالف

   5913 34   0213 22أفريقيا

658365134 11537802225 17أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

7442462430 66434737169 7رشق أفريقيا

544975241379480137بوروندي

5111566381161562633جزر القمر

71271657162241264جيبويت

3251111741654611393030إريرتيا

820176231753110981إثيوبيا

267125570459119774كينيا

67031168171120179مدغشقر

139177149332264315مالوي

111102494162134987موريشيوس

439901739901جزيرة مايوت

8095484210904318729موزامبيق

3036214230271756جزيرة ريونيون

0663544550514432636 2رواندا

1925229738411495سيشيل

9251455936 89912736211الصومال

4191280192 4388663221جنوب السودان *

4692661717732279218أوغندا

232169229306152641جمهورية تنزانيا املتحدة

14126215232642334027زامبيا

25323244246984125534زمبابوي

8743433522 83823738253 1أفريقيا الوسطى

66854427296112382339أنغوال

13614211483261251263الكامريون

491423820693159433جمهورية أفريقيا الوسطى

267440546226242508تشاد

11141232562445124643الكونغو

5352305713 52912856151جمهورية الكونغو الدميقراطية

42879021938661222غينيا االستوائية

16211335665385439غابون

1915351749814174224سان تومي وبرينسيبي
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اجلدول ألف 1
)يتبع(

البلد/إقليم املنشأ

19952015

أعداد املهاجرين 
ني 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

ني 
املهاجرون ب
ت

القارا

 أعداد املهاجرين 
ني 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

ني 
املهاجرون ب
ت

القارا

الحصة من أعداد املهاجرين الدولينيالحصة من أعداد املهاجرين الدوليني

النسبة املئويةباآلالفالنسبة املئويةباآلالف

809531186 6524578810 5شامل أفريقيا

78642197 965331971الجزائر

20131098 491220973 1مرص

77213978154213484ليبيا

04096193 905790903 1املغرب

876535740 7463651441السودان

4685109975371099تونس

515245748 62213812511أفريقيا الجنوبية

2317214147638767بوتسوانا

30396048779604إسواتيني

13889640309149730ليسوتو

282866718079243ناميبيا

402181577863271083جنوب   أفريقيا

649266628 2453805158 6أفريقيا الغربية 

2735859660968695بنن

45189802 2141299011 1بوركينا فاسو

10828111882234203268 كابو فريدي

453386114841479121كوت ديفوار

3845104884421079غامبيا

429357241827347251غانا

36559415417376321غينيا

6766313696555244غينيا - بيساو

549269406253658240ليربيا

057682810 789889471مايل

15178829119369525موريتانيا

1662962235429343النيجر

1811241561 52102431451نيجرييا

245069438501090سانت هيالنة

357454640545434858السنغال

457119207150238161سرياليون

30678938438684412توغو

   6142 101   8002 58آسيا

449117292 1611272917 6آسيا الوسطى

906221198 2962131973 3كازاخستان

550125194745133196قريغيزستان 

5269488858475392طاجيكستان 

2446239624141594تركامنستان 

973619477 5467195761 1أوزبكستان
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اجلدول ألف 1
)يتبع(

البلد/إقليم املنشأ

19952015

أعداد املهاجرين 
ني 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

ني 
املهاجرون ب
ت

القارا

 أعداد املهاجرين 
ني 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

ني 
املهاجرون ب
ت

القارا

الحصة من أعداد املهاجرين الدولينيالحصة من أعداد املهاجرين الدوليني

النسبة املئويةباآلالفالنسبة املئويةباآلالف

214136955 201139115014 8رشق آسيا 

847140951 663041144410 5الصني

جمهورية كوريا الشعبية 
الدميقراطية

53006832108016634

65714690801161085اليابان

271309766238062منغوليا

392532365 8004462522 1جمهورية كوريا

1903332839 461224284820 9 جنوب رشق آسيا 

3512968244511145730بروين دار السالم

035766431 4174364601كمبوديا

9752325811 95212458173 1إندونيسيا

جمهورية الو الدميقراطية 
الشعبية

547113911501 2761971722

7966661421 86445619261ماليزيا

798575187 9112494562ميامنار

423533662 5054627685 2الفلبني

1685241561316634958سنغافورة

41512115648621131770تايلند

7999001038360040تيمور - ليشتي

627361084 569285872 1فييت نام

3372314524 277259251738 22جنوب آسيا

855148299 6262190654 3أفغانستان

247444469 4255761957 5بنغالديش

118231000044681019بوتان

8601165529 234142342415 7الهند

11210990 7481118811جمهورية إيران اإلسالمية 

21720283156044ملديف

6686355114 8564702821نيبال

9223255124 34435032185 3باكستان

6268104644 92652637371رسي النكا

424857242 70083785521 12آسيا الغربية 

90228234739463217380أرمينيا

1461211881 71322355611 1أذربيجان

265384022564255421البحرين

163196094156137093قربص

95419131868332115184جورجيا

668542552 32971563221 1العراق

289534066338420080إرسائيل
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اجلدول ألف 1
)يتبع(

البلد/إقليم املنشأ

19952015

أعداد املهاجرين 
ني 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

ني 
املهاجرون ب
ت

القارا

 أعداد املهاجرين 
ني 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

ني 
املهاجرون ب
ت

القارا

الحصة من أعداد املهاجرين الدولينيالحصة من أعداد املهاجرين الدوليني

النسبة املئويةباآلالفالنسبة املئويةباآلالف

339770129699876222األردن

976451342198547449الكويت

53118160847731326074لبنان

1417122720050446عامن

1337612324160238قطر

131140853270116380اململكة العربية السعودية

7328086014 27587860143 2فلسطني 

238339109 6615690316الجمهورية العربية السورية 

10043295 677531963 2تركيا

9847113171361481042اإلمارات العربية املتحدة

089490010 486391091اليمن

   5648 58   6957 48أوروبا

21210353728 936850153429 23أوروبا الرشقية

47416741214 740177810111 1بيالروس

1671634553 6538615791بلغاريا

33431844388578137314تشيكيا

4044103952587676528هنغاريا

2581127919 7985349484 1بولندا

620148451192423632810جمهورية مولدوفا

4121778112 97742046343رومانيا

3557401743 612846124210 11االتحاد الرويس

192460318336629647سلوفاكيا

84313681319 60611774195 5أوكرانيا

7458252353 21372219597 6أوروبا الشاملية

1611990116109901جزر شانيل

20943724382514422632الدامنرك 

130915681719115414711إستونيا

1022970315309802جزر فاراو

28966913182895641917فنلندا

2185416303912641620آيسلندا

86424654307661652939آيرلندا

91392089109604جزيرة مان

229911642535918424612التفيا

342911701956819474211ليتوانيا

15134416401894442333الرنويج

22733728353283452827السويد
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اجلدول ألف 1
)يتبع(

البلد/إقليم املنشأ

19952015

أعداد املهاجرين 
ني 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

ني 
املهاجرون ب
ت

القارا

 أعداد املهاجرين 
ني 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

ني 
املهاجرون ب
ت

القارا

الحصة من أعداد املهاجرين الدولينيالحصة من أعداد املهاجرين الدوليني

النسبة املئويةباآلالفالنسبة املئويةباآلالف

اململكة املتحدة لربيطانيا 
العظمى وآيرلندا الشاملية

3 7156713804 726791971

6748244531 958819483312 11أوروبا الجنوبية

1383984610 5001690461ألبانيا

476332681084151أندورا 

61146563113 374366327101 1البوسنة والهرسك

7051545391687221443224كرواتيا

1034093710310919جبل طارق

017964450862864054 1اليونان

05673310229901الكريس الرسويل

872555343 2666250492 3إيطاليا

11029130701002323266مالطة

14624554331362269283الجبل األسود

2092166134 92919359382 1الربتغال

29861322784133سان مارينو

92191281793211167014رصبيا

10953939221346304921سلوفينيا

289365837 3713555401 1إسبانيا

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
سابًقا 

4912525423349724282448

9335313138 58942825478 6أوروبا الغربية

49065216325336581824النمسا

37645918235425522920بلجيكا

1243243343 32922530452 1فرنسا

0335253342 28142027534 3أملانيا

310895641082153ليختنشتاين

307701911581069246لكسمربغ

5157615929768983موناكو

73853312559626371944هولندا

33753632326498324919سويرسا

   6426 36   7764 19أمريكا الاتينية والكاريبي

102199290 12514102888 5الكاريبي

3266523321668330أنغويال 

283826074494916084أنتيغوا وبربودا 

111343750171627568أروبا 

3011609440103097جزر البهاما
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اجلدول ألف 1
)يتبع(

البلد/إقليم املنشأ

19952015

أعداد املهاجرين 
ني 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

ني 
املهاجرون ب
ت

القارا

 أعداد املهاجرين 
ني 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

ني 
املهاجرون ب
ت

القارا

الحصة من أعداد املهاجرين الدولينيالحصة من أعداد املهاجرين الدوليني

النسبة املئويةباآلالفالنسبة املئويةباآلالف

9034619495335095بربادوس

423910951588012جزر فريجني الربيطانية

532141967936381250هولندا الكاريبية

1311088122890جزر كاميان

511132495 935933931كوبا

49347192704412088كوراساو

456342157709530169دومينيكا

403136292 6759113861الجمهورية الدومينيكية 

545432167656116183غرينادا

726432410275195غوادلوب

2451232266 6638372611هايتي

073373097 7202820981جامايكا

1335938214476204مارتينيك 

12113200801631919081مونتسريات

867511099 4073810991 1بورتوريكو

266142058376932068سانت كيتس ونيفس

312136657533022375سانت لوسيا

464240160595426173سانت فنسنت وجزر غرينادين

1755409524618092سنت مارتن )الجزء الهولندي(

251205194361273195ترينيداد وتوباغو 

210840162586014جزر تركس وكايكوس 

جزر فرجن التابعة للواليات 
املتحدة 

339406339207

827104096 2857719316 9أمريكا الوسطى

4220739061178290بليز

85216876139317578كوستاريكا

510244095 93317240751السلفادور 

08179091 4574171821غواتيامال

24741518370089190هندوراس

547100099 9497009912 6املكسيك

43810511486451152147نيكاراغوا

133517677145410584بنام

713335362 36624235511 5أمريكا الجنوبية

482139358954228370األرجنتني
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اجلدول ألف 1
)يتبع(

البلد/إقليم املنشأ

19952015

أعداد املهاجرين 
ني 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

ني 
املهاجرون ب
ت

القارا

 أعداد املهاجرين 
ني 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

ني 
املهاجرون ب
ت

القارا

الحصة من أعداد املهاجرين الدولينيالحصة من أعداد املهاجرين الدوليني

النسبة املئويةباآلالفالنسبة املئويةباآلالف

283478121796765135دولة بوليفيا املتعددة القوميات 

557114185 7500241751الربازيل

495355243611345253شييل

672646550 2163544422 1كولومبيا

10578192 3263152831إكوادور

32237624221772غيانا الفرنسية

296395689473626787غيانا 

336794068441387013باراغواي 

430533266 5082263721بريو

1934492892785013286سورينام

2347692293491050149أوروغواي

2431201268641211881جمهورية فنزويال البوليفارية 

26712872 959136644 2أمريكا الشاملية

4368247616267030برمودا

31346634 068475251 1كندا

1120010018320100غرينالند

088218077426 سان بيري وميكلون

91911090 836114862 1الواليات املتحدة األمريكية

8065 07441 1أوسيانيا

318555243 7613513451أسرتاليا/نيوزيلندا

344221574521215382أسرتاليا

41711772217971782117نيوزيلندا

123265539230236136ميانيزيا

10614056432072306238فيجي

526904625923كاليدونيا الجديدة 

4029413040153451بابوا غينيا الجديدة

31415184128649جزر سليامن

636924793622414فانواتو 

29666232428511039ميكرونيزيا

2109552147548غوام

45405835427686كرييباس

48010907145194جزر مارشال

121105941201961039واليات ميكرونيزيا املوحدة 

215098222064324ناورو
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اجلدول ألف 1
)يتبع(

البلد/إقليم املنشأ

19952015

أعداد املهاجرين 
ني 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

ني 
املهاجرون ب
ت

القارا

 أعداد املهاجرين 
ني 

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

ني 
املهاجرون ب
ت

القارا

الحصة من أعداد املهاجرين الدولينيالحصة من أعداد املهاجرين الدوليني

النسبة املئويةباآلالفالنسبة املئويةباآلالف

3508911359604جزر ماريانا الشاملية

316099131290010باالو

16128001002163200100بولينيزيا 

35574392478202ساموا األمريكية

1790010002212301000جزر كوك

42293510137116بولينيزيا الفرنسية

6258099153290991نيوي

824820621811459146916ساموا

2119991021806940توكيالو

384045838585536235تونغا

330590433267619توفالو

74909378650990جزر واليس وفوتونا

* البيانات الخاصة بجنوب السودان يف عام 1995 تم تحديدها وتقدميها من قبل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية.
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اجلدول ألف 2
أعداد املهاجرين الدوليني يف بلدان املقصد واملناطق والقارات وحصصهم على املستويات اإلقليمية 

وداخل القارة وبني القارات يف عام 1995 وعام 2015

 البلد/
إقليم املنشأ

19952015

أعداد املهاجرين 
ني

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

املهاجرون عرب 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

أعداد املهاجرين 
ني

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

املهاجرون عرب 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

الحصة من أعداد املهاجرين الدولينيالحصة من أعداد املهاجرين الدوليني

النسبة املئويةباآلالفالنسبة املئويةباآلالف

     436 23     353 16أفريقيا

أفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى

15 32538903721 7052820513

9212642439 02327216396 5رشق أفريقيا

255467160162903335809بوروندي

143850411132850411جزر القمر

10016940061121294006جيبويت

12074122111606715514إريرتيا

163190306 8071914051إثيوبيا

084293206 61928110171كينيا

21034039273203403927مدغشقر

24227152222331689221مالوي

714386729282845موريشيوس

26218401157431850132جزيرة مايوت

1681242464623915212432موزامبيق

77111806616127152406610جزيرة ريونيون

233450400104424465202رواندا

5717566121314153793سيشيل

200920084203201454الصومال

8447207900جنوب السودان *

1973722314 63534155131أوغندا

جمهورية تنزانيا 
املتحدة

1 10649441141315928310

244320733515513349613زامبيا

4314834494043585235زمبابوي

43724936411 64632665273 2أفريقيا الوسطى

40048201517632250201516أنغوال

247236404205082702811الكامريون

جمهورية أفريقيا 
الوسطى

10033428152482233241329

9014944165174257203تشاد

19277814533938692453الكونغو

جمهورية الكونغو 
الدميقراطية

1 81741679068241554104

4124354192101810396غينيا االستوائية

1531442505326814425053غابون

5422724221316252سان تومي وبرينسيبي
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اجلدول ألف 2
)يتبع(

 البلد/
إقليم املنشأ

19952015

أعداد املهاجرين 
ني

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

املهاجرون عرب 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

أعداد املهاجرين 
ني

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

املهاجرون عرب 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

الحصة من أعداد املهاجرين الدولينيالحصة من أعداد املهاجرين الدوليني

النسبة املئويةباآلالفالنسبة املئويةباآلالف

35511433513 082114523132 2شامل أفريقيا

26216722752391685243الجزائر

1670107785566196824مرص

5081081180077112616780ليبيا

5302212461998019115316املغرب

053429403624229403 1السودان*

38060420165714772719تونس

113616391727 192220502554 1أفريقيا الجنوبية

40327412012161727412012بوتسوانا

2533359083224035124إسواتيني

703781144704281040ليسوتو

11571255303974964242ناميبيا

817716391729 004220502553 1جنوب   أفريقيا

611286319 4113921166 5أفريقيا الغربية 

10528311162452831115بنن

435493007705493007بوركينا فاسو

1031651231115351142410 كابو فريدي

175996004 07614980022 2كوت ديفوار

15114970031931097003غامبيا

2532940143991750123غانا

775109901112616619123غينيا

2829204422191063غينيا - بيساو

2091085069114390037ليربيا

176282621136524020633مايل

904933221674771913موريتانيا

1462922072531871013النيجر

1991855010 46307350221نيجرييا

0701972101150186617سانت هيالنة

28837836132632743716السنغال

10529504191194041سرياليون

1022843211277490218توغو

    5582 76    4221 46آسيا

394895842 89011748725 5آسيا الوسطى

5472096860 24520549103 3كازاخستان

510111168122043127792قريغيزستان 

348695860275384880طاجيكستان 

27475393711964539371تركامنستان 

171432897 5137329051 1أوزبكستان
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اجلدول ألف 2
)يتبع(

 البلد/
إقليم املنشأ

19952015

أعداد املهاجرين 
ني

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

املهاجرون عرب 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

أعداد املهاجرين 
ني

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

املهاجرون عرب 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

الحصة من أعداد املهاجرين الدولينيالحصة من أعداد املهاجرين الدوليني

النسبة املئويةباآلالفالنسبة املئويةباآلالف

6010681895 658069121097 4رشق آسيا 

1590771355 111071124134 3الصني

جمهورية كوريا 
الشعبية الدميقراطية

35071117104807114114

23225721184 381165102322 1اليابان

7031114810181685243منغوليا

1432572995 124047301951جمهورية كوريا

6102692226 700160263119 3 جنوب رشق آسيا 

852982143110325821431بروين دار السالم

9219031674092314كمبوديا

37902154916338022471911إندونيسيا

جمهورية الو 
الدميقراطية الشعبية

24073160114515931010

6519632918 937569201102ماليزيا

1140088012730087013ميامنار

20702241201721203383326الفلبني

544465236111 9912948321202سنغافورة

487596310 8101944203تايلند

1016214121212162141212تيمور - ليشتي

51087643730562987فييت نام

174185916 343185121314 15جنوب آسيا

72024540224901713026أفغانستان

4231567820 93513766141بنغالديش

2858921851689218بوتان

241095202 9521952125 6الهند

جمهورية إيران 
اإلسالمية 

2 93856928022 726387409

19788364641589227ملديف

690391406510294403نيبال

6292100000 66931000003 3باكستان

410884344003634255رسي النكا

780153049164 83010284024839 16آسيا الغربية 

694228627619177061311أرمينيا

344478912126437610131أذربيجان

20637107216270451877141البحرين

6271414711192171414711قربص

| 131 |



اجلدول ألف 2
)يتبع(

 البلد/
إقليم املنشأ

19952015

أعداد املهاجرين 
ني

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

املهاجرون عرب 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

أعداد املهاجرين 
ني

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

املهاجرون عرب 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

الحصة من أعداد املهاجرين الدولينيالحصة من أعداد املهاجرين الدوليني

النسبة املئويةباآلالفالنسبة املئويةباآلالف

1523711802772244674جورجيا

199156231012359183467العراق

01225865630 7923411769132 1إرسائيل

1123492250 537348131603 1األردن

86673772174 922579721632الكويت

9733495140 608207931811لبنان

8154328854 54024385831عامن

68868779122 362702962621قطر

اململكة العربية 
السعودية

5 12327156912310 771341570123

28211830982565810119فلسطني 

الجمهورية العربية 
السورية 

83163500659945880012

1315691282 21625380124 1تركيا

اإلمارات العربية 
املتحدة

1 824749731627 99587776143

13718069243801408411اليمن

    50210 74    8677 52أوروبا

8817525402 344757437219 21أوروبا الرشقية

08311853120 186128531201 1بيالروس

320462226613423835261بلغاريا

1662858704164679240تشيكيا

322367229347655825134هنغاريا

96536131356122533971بولندا

367891063143490163جمهورية مولدوفا

1351739992811533674رومانيا

6438383590 929840457011 11االتحاد الرويس

6918113501783771661سلوفاكيا

91511751169 172127911464 6أوكرانيا

189131432531 1958193148213 7أوروبا الشاملية

6142917028250771904جزر شانيل

30362129510596101830520الدامنرك 

31622392501951559060إستونيا

3686193611765146جزر فاراو

1002324422231563219490فنلندا

135422929039122747250آيسلندا

22766019210750164333240آيرلندا
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اجلدول ألف 2
)يتبع(

 البلد/
إقليم املنشأ

19952015

أعداد املهاجرين 
ني

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

املهاجرون عرب 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

أعداد املهاجرين 
ني

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

املهاجرون عرب 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

الحصة من أعداد املهاجرين الدولينيالحصة من أعداد املهاجرين الدوليني

النسبة املئويةباآلالفالنسبة املئويةباآلالف

375393024455492035جزيرة مان

53821592302651398560التفيا

274858475136598370ليتوانيا

23352917504746142231461الرنويج

603161923535 9361131223891السويد

اململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى 
وآيرلندا الشاملية

4 155715186618 41113930600

830101934470 9864372139215 5أوروبا الجنوبية

71279010115227901011ألبانيا

41638015224254761456أندورا 

692871202391841302البوسنة والهرسك

674158120165761486913كرواتيا

8282740191511321951921جبل طارق

243113631320 858829294201اليونان

11000001001100000100الكريس الرسويل

805101243460 775320235705 1إيطاليا

1856425114210847415مالطة

831392611............الجبل األسود

53353257118658231660الربتغال

4149043351688525سان مارينو

630696310807993610رصبيا

17498891223811629280سلوفينيا

89113434610 02036405315 1إسبانيا

جمهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية سابًقا 

10968311411316811171

602131141471 34310104245325 18أوروبا الغربية

492171756260 8951115592601النمسا

252112938267 910923413141بلجيكا

91812727660 088107385507 6فرنسا

22013653401 464965040410 7أملانيا

13436229802464791263ليختنشتاين

1263134615026146316630لكسمربغ

2169352004521553021049موناكو

996121120690 346914127301 1هولندا

416292644255 47921254123112 1سويرسا
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اجلدول ألف 2
)يتبع(

 البلد/
إقليم املنشأ

19952015

أعداد املهاجرين 
ني

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

املهاجرون عرب 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

أعداد املهاجرين 
ني

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

املهاجرون عرب 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

الحصة من أعداد املهاجرين الدولينيالحصة من أعداد املهاجرين الدوليني

النسبة املئويةباآلالفالنسبة املئويةباآلالف

أمريكا الاتينية 
والكاريبي

6 6951    9 2721    

3863519347 15534594251 1الكاريبي

33450717265375071726أنغويال 

1824572020328285723181أنتيغوا وبربودا 

22282737211536352944224أروبا 

32116732835915654292جزر البهاما

261044112223341226191441بربادوس

 جزر فريجني 
الربيطانية

105563101512196458121515

42280601324213535913245هولندا الكاريبية

1445471537124404614400جزر كاميان

260101165141301112716كوبا

38244024341............كوراساو

345642713795142619دومينيكا

الجمهورية 
الدومينيكية 

323470121704164824122

66539336775510332غرينادا

75193415869922312626غوادلوب

22027283874002728387هايتي

23127458112312845811جامايكا

47131537836216163783مارتينيك 

2164518191812645181917مونتسريات

33892257132808266618بورتوريكو

 سانت كيتس 
ونيفس

41037100537143710053

752719193513727191935سانت لوسيا

 سانت فنسنت 
وجزر غرينادين

4460528654605286

 سنت مارتن 
)الجزء الهولندي(

00........2770729109

 ترينيداد 
وتوباغو 

464651315850436232615

 جزر تركس 
وكايكوس 

74667017162366690823

جزر فرجن التابعة 
للواليات املتحدة 

545162028105754680302
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اجلدول ألف 2
)يتبع(

 البلد/
إقليم املنشأ

19952015

أعداد املهاجرين 
ني

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

املهاجرون عرب 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

أعداد املهاجرين 
ني

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

املهاجرون عرب 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

الحصة من أعداد املهاجرين الدولينيالحصة من أعداد املهاجرين الدوليني

النسبة املئويةباآلالفالنسبة املئويةباآلالف

04313113551 299148732132 1أمريكا الوسطى

33168311235515821143بليز

364104745444129801073كوستاريكا

401715230421766190السلفادور 

156292260780726203غواتيامال

1493942403806410261هندوراس

193189830 45901787401املكسيك

271697204401717175نيكاراغوا

713204535118551750320بنام

8431702253 24115334045 4أمريكا الجنوبية

0885810162 59655703852 1األرجنتني

دولة بوليفيا املتعددة 
القوميات 

84166131911431669222

74201817847170291672الربازيل

14216343404693772220شييل

10705483711390568351كولومبيا

1151633211338826231718إكوادور

70513629305106395124222غيانا الفرنسية

61511820111525715226غيانا 

187487193156287192باراغواي 

570484462910484462بريو

22540019414784001941سورينام

933351577792551378أوروغواي

جمهورية فنزويال 
البوليفارية 

1 02056842701 4045793180

    76616 55    34111 33أمريكا الشاملية

17273506141931300645برمودا

5612140960 86517509507 4كندا

7131098161110945غرينالند

121230770116250732 سان بيري وميكلون

الواليات املتحدة 
األمريكية

28 451113091748 1791520935

05220 022178 5أوسيانيا

7502794861 74222838817 4أسرتاليا/نيوزيلندا

71128102880 15323729016 4أسرتاليا

04023615754 589169166961نيوزيلندا
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اجلدول ألف 2
)يتبع(

 البلد/
إقليم املنشأ

19952015

أعداد املهاجرين 
ني

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

املهاجرون عرب 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

أعداد املهاجرين 
ني

الدولي

صة من مجموع 
الح

سكان
ال

املهاجرون داخل 
اإلقليم

املهاجرون داخل 
القارة

املهاجرون عرب 
ت

القارا

مهاجرون 
آخرون

الحصة من أعداد املهاجرين الدولينيالحصة من أعداد املهاجرين الدوليني

النسبة املئويةباآلالفالنسبة املئويةباآلالف

9729335081151822619ميانيزيا

1321233431214212334213فيجي

44238236366424813699كاليدونيا الجديدة 

341250435310136594بابوا غينيا الجديدة

4158122373040142422جزر سليامن

21172616413121302029فانواتو 

1192613379611522182746ميكرونيزيا

72491208447647190783غوام

234431321335032216كرييباس

131646912361647011جزر مارشال

واليات ميكرونيزيا 
املوحدة 

331631566331641565

326422921843327182629ناورو

325894834223983844جزر ماريانا الشاملية

52895814523135793باالو

651131144411721128174213بولينيزيا 

23447512032442734202ساموا األمريكية

31439133424475418جزر كوك

28130878133011087913بولينيزيا الفرنسية

02234493141343942415نيوي

533843136533842129ساموا

018504109039484508توكيالو

336131072556131072تونغا

0365613250111551221توفالو

212168292324271253جزر واليس وفوتونا

*بيانات السودان لعام 1995 تشمل املهاجرين ملا أصبح يعرف اليوم بجنوب السودان.
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Share in stock of international emigrantsShare in stock of international immigrants

ThousandsPercentageThousandsPercentage

Georgia1523711802772244674

Iraq199156231012359183467

Israel1 7923411769132 01225865630

Jordan1 537348131603 1123492250

Kuwait922579721632 86673772174

Lebanon608207931811 9733495140

Oman54024385831 8154328854

Qatar362702962621 68868779122

Saudi Arabia5 12327156912310 771341570123

Palestine 28211830982565810119

Syrian Arab 
Republic83163500659945880012

Turkey1 21625380124 1315691282

United Arab 
Emirates1 824749731627 99587776143

Yemen13718069243801408411

EUROPE52 8677    74 50210    

Eastern Europe21 344757437219 8817525402

Belarus1 186128531201 08311853120

Bulgaria320462226613423835261

Czechia1662858704164679240

Hungary322367229347655825134

Poland96536131356122533971

Republic of 
Moldova367891063143490163

Romania1351739992811533674

Russian 
Federation11 929840457011 6438383590

Slovakia6918113501783771661

Ukraine6 172127911464 91511751169

Northern Europe7 1958193148213 189131432531

Channel Islands6142917028250771904

Denmark30362129510596101830520

Estonia31622392501951559060

Faroe Islands3686193611765146

Finland1002324422231563219490

Iceland135422929039122747250

Ireland22766019210750164333240

TABLE A2 
(CONTINUED)
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اجلدول ألف 3
البيانات املستخدمة لبناء تصنيف املعامل القطرية على أساس العوامل الدافعة للهجرة الريفية يف عام 2015 

البلد/اإلقليم

كثافة الشباب الريفي يف األرايض الزراعية مؤرش التنمية البرشية املركب

1995201519952015

القيمة
 شباب الريف يف كل ألف هكتار 

من األرايض الزراعية

األقاليم النامية

116166  أفريقيا

110163  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

169243  رشق أفريقيا

331 0.270.406381بوروندي

174 0.507421..جزر القمر

0.350.472936جيبويت

0.4284198..إريرتيا

0.45424638..إثيوبيا

0.460.55234373كينيا

0.5175107..مدغشقر

0.380.48547726مالوي

026 7772 0.650.781موريشيوس

590 2......جزيرة مايوت

0.230.4264100موزامبيق

........جزيرة ريونيون

386 0321 0.230.501رواندا

723 7345 0.782..سيشيل

3142....الصومال

96..0.42..جنوب السودان

0.320.49401640أوغندا

0.370.53196234جمهورية تنزانيا املتحدة

0.410.5876110زامبيا

0.470.52163187زمبابوي

90130  أفريقيا الوسطى

0.534757..أنغوال

0.440.52219307الكامريون

0.310.35112162جمهورية أفريقيا الوسطى

0.402959..تشاد

0.490.593340الكونغو

0.330.44286410جمهورية الكونغو الدميقراطية

0.59231477..غينيا االستوائية

0.630.701312غابون

0.470.57413402سان تومي وبرينسيبي

99161  شامل أفريقيا

0.600.749572الجزائر

361 9613 0.580.692مرص

0.710.722324ليبيا

0.490.65121114املغرب

0.370.4934109السودان

0.610.7210792تونس
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TABLE A2 
(CONTINUED)

COUNTRY/
TERRITORY OF 
DESTINATION

19952015
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Share in stock of international emigrantsShare in stock of international immigrants

ThousandsPercentageThousandsPercentage

East Asia4 658069121097 6010681895

China3 111071124134 1590771355

Democratic 
People's Republic 
of Korea

35071117104807114114

Japan1 381165102322 23225721184

Mongolia7031114810181685243

Republic of Korea124047301951 1432572995

Southeast Asia3 700160263119 6102692226

Brunei 
Darussalam852982143110325821431

Cambodia9219031674092314

Indonesia37902154916338022471911

Lao People's 
Democratic 
Republic

24073160114515931010

Malaysia937569201102 6519632918

Myanmar1140088012730087013

Philippines20702241201721203383326

Singapore9912948321202 544465236111

Thailand8101944203 487596310

Timor-Leste1016214121212162141212

Viet Nam51087643730562987

South Asia15 343185121314 174185916

Afghanistan72024540224901713026

Bangladesh93513766141 4231567820

Bhutan2858921851689218

India6 9521952125 241095202

Iran (Islamic 
Republic of)2 93856928022 726387409

Maldives19788364641589227

Nepal690391406510294403

Pakistan3 66931000003 6292100000

Sri Lanka410884344003634255

Western Asia16 83010284024839 780153049164

Armenia694228627619177061311

Azerbaijan344478912126437610131

Bahrain20637107216270451877141

Cyprus6271414711192171414711
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اجلدول ألف 3
)يتبع(

البلد/اإلقليم

كثافة الشباب الريفي يف األرايض الزراعية مؤرش التنمية البرشية املركب

1995201519952015

القيمة
 شباب الريف يف كل ألف هكتار 

من األرايض الزراعية

4040  أفريقيا الجنوبية

0.580.70910بوتسوانا

0.540.54160272إسواتيني

0.480.5181216ليسوتو

0.590.64910ناميبيا

0.650.675653جنوب   أفريقيا

140170  أفريقيا الغربية

0.370.49402446بنن

0.40242287..بوركينا فاسو

0.65759690.. كابو فريدي

0.390.47113131كوت ديفوار

0.350.45295361غامبيا

0.470.58215221غانا

0.290.41101146غينيا

0.42132158..غينيا - بيساو

0.43121224..ليربيا

0.250.445562مايل

0.420.51911موريتانيا

0.230.355483النيجر

0.53287359..نيجرييا

........سانت هيالنة وأسنسيون وتريستان دا كونا

0.370.49164266السنغال

0.270.42257266سرياليون

0.410.49252304توغو

376349  آسيا

2738  آسيا الوسطى

0.670.7989كازاخستان

0.560.6673101قريغيزستان 

0.540.63233389طاجيكستان 

0.691923..تركامنستان 

0.000.70136207 أوزبكستان

382222  رشق آسيا 

0.550.74461263الصني

974860....جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

0.550.7322منغوليا

381993 0.780.901جمهورية كوريا

862648   جنوب رشق آسيا 

791 7791 0.810.862بروين دار السالم

0.380.56452661كمبوديا

0.560.69878531إندونيسيا

0.430.59632546جمهورية الو الدميقراطية الشعبية
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اجلدول ألف 3
)يتبع(

البلد/اإلقليم

كثافة الشباب الريفي يف األرايض الزراعية مؤرش التنمية البرشية املركب

1995201519952015

القيمة
 شباب الريف يف كل ألف هكتار 

من األرايض الزراعية

0.680.79346293ماليزيا

0.390.56926749ميامنار

253 0.600.689391الفلبني

....0.770.92سنغافورة

0.610.74559308تايلند

0.61522575..تيمور - ليشتي

358 3081 0.530.682فييت نام

007 7731  جنوب آسيا

0.320.4896176أفغانستان

272 8403 0.420.582بنغالديش

0.61195275..بوتان

292 0551 0.460.621الهند

0.630.77105128جمهورية إيران اإلسالمية 

986 1517 0.520.706ملديف

627 2331 0.410.561نيبال

0.430.55605906باكستان

430 7871 0.650.771رسي النكا

6175  آسيا الغربية 

0.600.74189158أرمينيا

0.610.76213247أذربيجان

605 0334 0.780.822البحرين

0.780.86460758قربص

0.77167159..جورجيا

0.550.65202326العراق

0.820.90207260إرسائيل

0.690.74272324األردن

0.750.806281الكويت

0.76213272..لبنان

134 0.685591..فلسطني 

0.80147196..عامن

0.780.869988قطر

0.720.8567اململكة العربية السعودية

0.580.54152184الجمهورية العربية السورية

0.600.77153128تركيا

0.760.84396910اإلمارات العربية املتحدة

0.420.48119219اليمن

5345  أمريكا الاتينية والكاريبي

331285  الكاريبي

........أنغويال 

904 4341 0.791..أنتيغوا وبربودا 

912 4385 4....آروبا 
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اجلدول ألف 3
)يتبع(

البلد/اإلقليم

كثافة الشباب الريفي يف األرايض الزراعية مؤرش التنمية البرشية املركب

1995201519952015

القيمة
 شباب الريف يف كل ألف هكتار 

من األرايض الزراعية

188 2241 0.791..جزر البهاما

703 3442 0.730.792بربادوس

........جزر فريجني الربيطانية

........هولندا الكاريبية

........جزر كاميان

0.650.7711583كوبا

........كوراساو

....0.73..دومينيكا

0.630.72362253الجمهورية الدومينيكية 

537 5052 1....غرينادا

25..0.420.49غوادلوب

0.420.49848690هايتي

0.670.73703791جامايكا

231......مارتينيك 

....0.00..مونتسريات

0.00181266..بورتوريكو

....0.77..سانت كيتس ونيفس

727 5493 0.741..سانت لوسيا

....0.72.. سان بيري وميكلون

396 4871 0.001..سانت فنسنت وجزر غرينادين

........سنت مارتن )الجزء الهولندي(

025 8495 0.680.783ترينيداد وتوباغو 

........جزر تركس وكايكوس 

653222....جزر فرجن التابعة للواليات املتحدة 

126101  أمريكا الوسطى

0.660.71197359بليز

0.680.78203160كوستاريكا

0.510.64353613السلفادور 

0.530.62262355غواتيامال

0.580.68475381هندوراس

0.670.767366املكسيك

0.520.65133151نيكاراغوا

0.690.79155145بنام

3729  أمريكا الجنوبية

0.730.8385األرجنتني

0.570.672326دولة بوليفيا املتعددة القوميات 

0.650.754026الربازيل

0.730.853728شييل

0.630.737365كولومبيا

0.660.74172271إكوادور
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اجلدول ألف 3
)يتبع(

البلد/اإلقليم

كثافة الشباب الريفي يف األرايض الزراعية مؤرش التنمية البرشية املركب

1995201519952015

القيمة
 شباب الريف يف كل ألف هكتار 

من األرايض الزراعية

307......غيانا الفرنسية

0.580.649193غيانا 

0.610.693837باراغواي 

0.640.749272بريو

0.72455538..سورينام

0.710.7952أوروغواي

0.660.773942جمهورية فنزويال البوليفارية 

773999  أوسيانيا

023 7941  ميانيزيا

0.670.74265244فيجي

92100....كاليدونيا الجديدة 

550 2881 0.400.521بابوا غينيا الجديدة

137 2171 0.511..جزر سليامن

0.60215282..فانواتو 

464622  ميكرونيزيا

152122....غوام

0.59345497..كرييباس

........جزر مارشال

223 0.649381..واليات ميكرونيزيا املوحدة 

........ناورو

........جزر ماريانا الشاملية

........باالو

664814  بولينيزيا 

........ساموا األمريكية

........جزر كوك

602677....بولينيزيا الفرنسية

........نيوي

147 0.620.707411ساموا

........توكيالو

0.670.72627650تونغا

........توفالو

........جزر واليس وفوتونا
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اجلدول ألف 3
)يتبع(

البلد/اإلقليم

كثافة الشباب الريفي يف األرايض الزراعية مؤرش التنمية البرشية املركب

1995201519952015

القيمة
 شباب الريف يف كل ألف هكتار 

من األرايض الزراعية

األقاليم املتقدمة

9476  أوروبا

6755  أوروبا الرشقية

0.660.807248بيالروس

0.700.799462بلغاريا

0.790.88142117تشيكيا

0.740.8413098هنغاريا

0.740.86176203بولندا

0.590.70202189جمهورية مولدوفا

0.690.80178132رومانيا

0.700.803833االتحاد الرويس

0.750.84231267سلوفاكيا

0.660.748762أوكرانيا

11191  أوروبا الشاملية

137 5462 2....جزر شانيل

0.830.926152الدامنرك 

0.720.878774إستونيا

........جزر فاراو

0.820.898468فنلندا

0.820.9232آيسلندا

0.790.928968آيرلندا

........جزيرة مان

0.670.838763التفيا

0.700.857665ليتوانيا

0.880.95218196الرنويج

0.860.918488السويد

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا 
الشاملية

0.840.91149119

144121  أوروبا الجنوبية

0.630.76426270ألبانيا

....0.86..أندورا 

0.75245214..البوسنة والهرسك

0.700.83180203كرواتيا

........جبل طارق

0.770.877648اليونان

........الكريس الرسويل

0.800.89259214إيطاليا

0.760.86662386مالطة

198..0.81..الجبل األسود
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اجلدول ألف 3
)يتبع(

البلد/اإلقليم

كثافة الشباب الريفي يف األرايض الزراعية مؤرش التنمية البرشية املركب

1995201519952015

القيمة
 شباب الريف يف كل ألف هكتار 

من األرايض الزراعية

0.760.84298171الربتغال

........سان مارينو

0.690.78171218رصبيا

0.780.89406275سلوفينيا

0.800.887954إسبانيا

0.75147155..جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابًقا 

169135  أوروبا الغربية

0.820.89195197النمسا

32..0.850.90بلجيكا

0.830.9010079فرنسا

0.830.93246209أملانيا

........ليختنشتاين

0.9110978..لكسمربغ

....0.810.90موناكو

0.860.92457159هولندا

0.850.94234257سويرسا

2929  أمريكا الشاملية

........برمودا

0.860.922021كندا

........غرينالند

....0.72.. سان بيري وميكلون

0.880.923031الواليات املتحدة األمريكية

145  دول آسيوية أخرى، أسرتاليا ونيوزيلندا

0.890.9411أسرتاليا

131272 0.840.901اليابان

0.850.91812نيوزيلندا
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اجلدول ألف 4
بيانات حول اهلجرة الدولية والداخلية استناًدا إىل قاعدة بيانات استطالع غالوب العاملي يف عام  2013 

البلد/اإلقليم

املهاجرون املحتملون العازمون عىل الهجرة املهاجرون الدوليون املحتملون مناملهاجرون الداخليون إىل 
الدولية من

املناطق الحرضيةاملناطق الريفيةاملناطق الحرضيةاملناطق الريفيةاملناطق الحرضيةاملناطق الريفية

النسبة املئويةالنسبة املئويةالنسبة املئوية

3.75.910.214.21.22.6العامل

2.713.113.414.51.23.4البلدان املرتفعة الدخل

2.05.56.313.70.61.5بلدان الرشيحة العليا من الدخل املتوسط

5.03.89.312.91.13.2بلدان الرشيحة الدنيا من الدخل املتوسط 

7.83.923.027.73.56.6البلدان املنخفضة الدخل

8.26.423.427.23.76.6أفريقيا

9.06.724.027.83.87.2أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

5.35.619.426.60.73.2أنغوال

3.62.615.326.43.62.7بنن

5.29.19.515.93.15.4بوتسوانا

7.54.521.126.71.61.6بوركينا فاسو

7.711.319.628.17.39.2الكامريون

6.31.111.221.22.54.8تشاد

5.011.731.428.31.012.2الكونغو

6.34.213.914.36.513.8كوت ديفوار

12.27.140.238.25.912.1جمهورية الكونغو الدميقراطية

5.92.431.135.04.11.1إثيوبيا

2.314.311.229.92.03.9غابون

9.09.931.932.56.74.1غانا

5.85.727.628.511.717.6غينيا

11.17.314.421.12.11.6كينيا

6.110.031.840.13.38.8ليربيا

6.75.97.011.80.51.5مدغشقر

11.93.726.419.93.110.8مالوي

4.21.79.915.110.05.9مايل

4.67.017.328.15.26.3موريتانيا

5.51.911.223.34.511.4النيجر

12.910.732.037.04.710.2نيجرييا

5.55.810.721.52.33.5رواندا

3.33.021.716.96.914.3السنغال

12.98.240.041.09.49.1سرياليون

5.110.99.214.70.72.5جنوب أفريقيا

16.76.027.344.60.810.3أوغندا

5.42.312.66.20.83.3جمهورية تنزانيا املتحدة

9.67.615.025.81.51.3زامبيا

9.14.920.026.26.35.2زمبابوي

3.24.218.723.93.24.1شامل أفريقيا

3.13.718.026.83.95.0مرص

3.85.521.519.10.73.1املغرب

2.03.817.122.93.52.6تونس
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اجلدول ألف 4
)يتبع(

البلد/اإلقليم

املهاجرون املحتملون العازمون عىل الهجرة املهاجرون الدوليون املحتملون مناملهاجرون الداخليون إىل 
الدولية من

املناطق الحرضيةاملناطق الريفيةاملناطق الحرضيةاملناطق الريفيةاملناطق الحرضيةاملناطق الريفية

النسبة املئويةالنسبة املئويةالنسبة املئوية

1.96.318.818.32.42.4أمريكا الاتينية والكاريبي

0.77.00.411.812.91.2األرجنتني

4.89.720.224.83.04.0دولة بوليفيا املتعددة القوميات  

1.87.29.714.50.11.2الربازيل

1.26.614.522.60.81.0شييل

3.210.523.623.30.35.6كولومبيا

4.012.420.921.30.81.6كوستاريكا

4.122.541.851.24.78.6الجمهورية الدومينيكية 

1.85.215.819.80.61.8إكوادور

1.86.129.242.33.83.6السلفادور 

3.46.928.834.65.93.4غواتيامال

4.32.233.952.28.98.8هايتي

2.34.635.453.25.97.2هندوراس

8.710.632.133.17.87.2جامايكا

1.02.719.015.62.53.2املكسيك

3.24.317.422.53.46.0نيكاراغوا

5.24.98.814.82.63.6بنام

3.95.114.017.02.91.2باراغواي 

2.06.425.327.80.92.1بريو

13.51.318.320.23.11.2ترينيداد وتوباغو 

1.012.914.113.51.81.9أوروغواي

0.31.713.29.70.30.8جمهورية فنزويال البوليفارية 

3.34.15.710.30.51.7آسيا

2.61.95.09.90.71.1آسيا الوسطى

4.72.811.815.80.21.5كازاخستان

3.23.811.226.51.53.6قريغيزستان 

0.80.31.410.33.50.9طاجيكستان 

1.51.40.00.00.00.0تركامنستان 

2.01.52.94.10.00.5 أوزبكستان

2.24.83.6710.510.181.08رشق وجنوب رشق آسيا

8.67.918.331.71.54.5كمبوديا

1.54.43.111.70.10.5الصني

2.53.22.20.00.13.8إندونيسيا

4.819.210.113.02.01.5ماليزيا

2.113.40.220.59.62.7منغوليا

2.82.22.10.00.04.5ميامنار

5.47.08.718.40.23.1الفلبني

2.59.410.025.51.10.4جمهورية كوريا

3.77.32.10.00.30.0تايلند

5.63.95.47.00.50.4فييت نام
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اجلدول ألف 4
)يتبع(

البلد/اإلقليم

املهاجرون املحتملون العازمون عىل الهجرة املهاجرون الدوليون املحتملون مناملهاجرون الداخليون إىل 
الدولية من

املناطق الحرضيةاملناطق الريفيةاملناطق الحرضيةاملناطق الريفيةاملناطق الحرضيةاملناطق الريفية

النسبة املئويةالنسبة املئويةالنسبة املئوية

4.52.66.98.10.71.9جنوب آسيا

4.92.417.330.12.71.0أفغانستان

3.47.417.428.41.64.0بنغالديش

5.11.65.03.10.41.3الهند

3.09.419.118.94.24.7جمهورية إيران اإلسالمية  

7.12.710.313.60.31.7نيبال

1.22.75.910.10.61.2باكستان

5.32.110.715.41.03.4رسي النكا

3.69.915.517.03.25.5آسيا الغربية

1.44.734.845.14.87.4أرمينيا

3.65.021.118.92.12.5أذربيجان

3.521.917.518.76.54.3البحرين

1.13.330.528.75.13.2قربص

3.14.114.618.10.50.9جورجيا

7.217.511.315.611.015.0العراق

0.914.110.713.80.90.6إرسائيل

0.54.927.624.12.66.1األردن

0.018.00.024.00.05.9الكويت

0.35.824.224.56.88.1لبنان

1.13.611.016.75.63.8فلسطني

3.315.26.214.61.49.3اململكة العربية السعودية

10.015.241.145.73.77.7الجمهورية العربية السورية 

1.74.05.88.50.20.7تركيا

4.123.613.410.01.74.9اإلمارات العربية املتحدة

3.05.214.829.32.52.5اليمن

4.120.98.412.40.20.9أمريكا الشاملية

3.411.99.610.30.71.0كندا

4.221.98.312.60.10.9الواليات املتحدة األمريكية

2.37.318.119.51.61.6أوروبا

1.03.915.721.20.90.5بيالروس

2.23.345.635.13.14.5ألبانيا

3.07.58.38.71.21.3النمسا

0.317.218.317.02.10.6بلجيكا

2.20.923.936.00.82.1البوسنة والهرسك

1.23.717.527.92.35.5بلغاريا

1.71.918.215.41.61.7كرواتيا

2.95.912.414.70.80.4تشيكيا

2.326.112.914.00.50.7الدامنرك 

3.36.218.924.61.62.7إستونيا

3.121.512.814.40.21.3فنلندا

| 146 |



اجلدول ألف 4
)يتبع(

البلد/اإلقليم

املهاجرون املحتملون العازمون عىل الهجرة املهاجرون الدوليون املحتملون مناملهاجرون الداخليون إىل 
الدولية من

املناطق الحرضيةاملناطق الريفيةاملناطق الحرضيةاملناطق الريفيةاملناطق الحرضيةاملناطق الريفية

النسبة املئويةالنسبة املئويةالنسبة املئوية

2.813.419.521.31.02.7فرنسا

2.27.211.716.12.91.2أملانيا

2.28.113.019.92.94.2اليونان

0.95.217.122.31.55.6هنغاريا

1.327.412.416.42.21.9آيسلندا

3.46.826.719.82.23.9آيرلندا

1.73.117.919.61.60.4إيطاليا

3.55.514.218.01.53.5التفيا

2.03.620.921.92.83.4ليتوانيا

1.116.814.020.11.63.7لكسمربغ

0.39.613.719.01.00.0مالطة

2.14.135.633.32.74.7جمهورية مولدوفا 

1.14.717.111.31.40.9الجبل األسود

1.19.519.423.70.40.3هولندا

1.54.719.923.31.34.2بولندا

2.97.717.817.85.45.4الربتغال

2.23.020.225.91.91.6رومانيا

2.84.815.815.40.40.5االتحاد الرويس

1.73.830.922.63.01.8رصبيا

1.61.113.620.91.21.9سلوفاكيا

4.75.324.324.50.51.8سلوفينيا

2.69.512.914.62.44.3إسبانيا

2.925.011.015.11.40.9السويد

0.41.626.424.03.45.1جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابًقا 

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
وآيرلندا الشاملية

2.69.919.725.41.50.7

2.15.427.026.91.00.9أوكرانيا

2.411.65.712.50.81.8أوسيانيا

0.69.415.00.70.214.0دول آسيوية أخرى، أسرتاليا ونيوزيلندا

2.410.64.810.60.61.8أسرتاليا

0.59.215.30.00.114.4اليابان

2.616.59.622.91.71.9نيوزيلندا
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اجلدول ألف 5
الروابط بني اهلجرة الداخلية والدولية على أساس قاعدة بيانات استطالع غالوب العاملي يف عام   2013 

البلد/اإلقليم

 املهاجرون الداخليونمجموع غري املهاجرينمجموع املهاجرين الداخليني
الريفيون

املهاجرون الداخليون 
الحرضيون

العازمون عىل الهجرة دوليًا

النسبة املئوية

3.91.23.54.2العامل

3.02.04.12.7البلدان املرتفعة الدخل

3.40.82.53.7بلدان الرشيحة العليا من الدخل املتوسط

3.61.32.74.8بلدان الرشيحة الدنيا من الدخل املتوسط 

10.01.87.115.7البلدان املنخفضة الدخل

8.22.86.510.5أفريقيا

7.52.96.58.8أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

5.61.02.19.0أنغوال

2.01.43.50.0بنن

6.93.29.55.4بوتسوانا

4.30.55.81.7بوركينا فاسو

8.05.45.69.7الكامريون

3.31.22.76.7تشاد

13.07.14.116.8الكونغو

22.96.59.942.5كوت ديفوار

13.85.310.918.8جمهورية الكونغو الدميقراطية

15.70.54.842.6إثيوبيا

5.23.24.55.3غابون

12.01.814.49.9غانا

30.45.327.433.5غينيا

4.20.44.24.1كينيا

9.53.84.312.7ليربيا

1.20.62.30.0مدغشقر

6.02.15.76.8مالوي

21.62.421.023.1مايل

15.13.011.317.5موريتانيا

8.22.511.00.0النيجر

4.16.95.72.1نيجرييا

7.61.115.50.0رواندا

14.56.417.711.0السنغال

9.85.311.66.9سرياليون

2.81.40.93.7جنوب أفريقيا

10.30.55.224.7أوغندا

0.00.00.00.0جمهورية تنزانيا املتحدة

1.70.83.00.0زامبيا

8.22.18.97.0زمبابوي

18.51.95.328.6شامل أفريقيا

21.12.07.832.2مرص

13.41.60.022.8املغرب

21.31.77.728.5تونس
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اجلدول ألف 5
)يتبع(

البلد/اإلقليم

 املهاجرون الداخليونمجموع غري املهاجرينمجموع املهاجرين الداخليني
الريفيون

املهاجرون الداخليون 
الحرضيون

العازمون عىل الهجرة دوليًا

النسبة املئوية

5.91.65.16.1أمريكا الاتينية والكاريبي

7.60.817.36.6األرجنتني

11.51.88.413.1دولة بوليفيا املتعددة القوميات  

3.10.90.03.9الربازيل

1.50.93.91.0شييل

8.93.96.09.8كولومبيا

2.64.12.12.8كوستاريكا

7.57.18.97.3الجمهورية الدومينيكية 

4.21.05.23.8إكوادور

5.82.38.65.0السلفادور 

4.12.08.42.0غواتيامال

20.75.220.321.4هايتي

15.53.48.319.2هندوراس

10.54.413.58.0جامايكا

6.91.87.06.9املكسيك

5.23.75.45.1نيكاراغوا

3.93.17.70.0بنام

2.20.95.20.0باراغواي 

8.81.00.011.6بريو

6.50.46.47.9ترينيداد وتوباغو 

5.31.34.15.4أوروغواي

0.00.70.00.0جمهورية فنزويال البوليفارية 

2.50.71.73.2آسيا

1.60.40.53.2آسيا الوسطى

0.00.90.00.0كازاخستان

2.21.44.80.0قريغيزستان 

0.00.30.00.0طاجيكستان 

0.00.30.00.0تركامنستان 

3.70.10.08.8 أوزبكستان

1.00.50.51.2رشق وجنوب رشق آسيا

5.70.64.96.5كمبوديا

0.70.20.00.9الصني

0.02.20.00.0إندونيسيا

1.41.44.40.7ماليزيا

3.51.60.04.1منغوليا

0.00.10.00.0ميامنار

2.91.20.05.1الفلبني

2.30.38.20.7جمهورية كوريا

0.00.00.00.0تايلند

1.30.00.03.2فييت نام
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اجلدول ألف 5
)يتبع(

البلد/اإلقليم

 املهاجرون الداخليونمجموع غري املهاجرينمجموع املهاجرين الداخليني
الريفيون

املهاجرون الداخليون 
الحرضيون

العازمون عىل الهجرة دوليًا

النسبة املئوية

2.10.61.43.3جنوب آسيا

2.00.43.00.0أفغانستان

2.81.33.42.5بنغالديش

0.80.51.00.0الهند

9.93.09.710.0جمهورية إيران اإلسالمية 

1.70.20.45.0نيبال

5.50.30.08.1باكستان

3.50.62.55.9رسي النكا

10.93.310.111.2آسيا الغربية

14.64.212.815.1أرمينيا

10.21.318.24.4أذربيجان

6.33.55.66.4البحرين

29.91.119.133.4قربص

5.90.55.66.2جورجيا

20.79.515.522.8العراق

1.00.64.30.8إرسائيل

23.64.00.026.2األردن

8.45.30.08.4الكويت

16.46.630.615.7لبنان

15.22.620.813.4فلسطني 

13.96.62.116.4اململكة العربية السعودية

8.55.213.15.5الجمهورية العربية السورية 

0.00.50.00.0تركيا

4.04.70.04.7اإلمارات العربية املتحدة

4.81.013.10.0اليمن

1.44.00.11.6أمريكا الشاملية

0.30.91.40.0كندا

1.44.30.01.7الواليات املتحدة األمريكية

4.51.06.93.8أوروبا

0.50.42.30.0بيالروس

13.83.317.711.2ألبانيا

2.01.12.71.7النمسا

2.70.23.22.7بلجيكا

0.00.90.00.0البوسنة والهرسك

12.63.810.713.3بلغاريا

3.41.17.20.0كرواتيا

1.30.43.90.0تشيكيا

1.20.52.61.1الدامنرك 

1.02.00.91.1إستونيا

2.80.60.03.2فنلندا
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اجلدول ألف 5
)يتبع(

البلد/اإلقليم

 املهاجرون الداخليونمجموع غري املهاجرينمجموع املهاجرين الداخليني
الريفيون

املهاجرون الداخليون 
الحرضيون

العازمون عىل الهجرة دوليًا

النسبة املئوية

7.82.335.22.0فرنسا

0.61.02.70.0أملانيا

1.83.61.81.8اليونان

14.53.30.016.9هنغاريا

2.30.08.62.0آيسلندا

7.30.512.84.6آيرلندا

3.90.311.00.0إيطاليا

4.22.21.36.0التفيا

3.52.44.43.0ليتوانيا

8.82.417.28.3لكسمربغ

0.00.00.00.0مالطة

3.32.10.05.0جمهورية مولدوفا 

2.70.614.30.0الجبل األسود

0.10.40.70.0هولندا

14.51.81.418.8بولندا

14.82.46.617.9الربتغال

0.01.00.00.0رومانيا

2.00.31.52.3االتحاد الرويس

7.30.712.05.2رصبيا

11.40.82.823.8سلوفاكيا

7.00.43.610.0سلوفينيا

12.02.69.812.6إسبانيا

2.80.12.62.8السويد

12.52.934.57.2جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابًقا 

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وآيرلندا الشاملية

2.60.31.23.0

0.90.60.01.3أوكرانيا

1.51.82.81.2أوسيانيا

0.30.00.50.3دول آسيوية أخرى، أسرتاليا ونيوزيلندا

0.51.92.70.0أسرتاليا

0.00.00.00.0اليابان

4.91.03.35.2نيوزيلندا
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اجلدول ألف 6
أعداد وحصص الالجئني يف البلدان املستقبلة يف عامي 2015 و2016  

بلد/إقليم اإلقامة

حصة الاجئني من مجموع أعداد الاجئني
السكان

حصة الاجئني من مجموع 
أعداد املهاجرين

توزيع الاجئني حسب نوع الناحية
غري معروفةالريفيةالحرضية

20152016

 عدد الالجئني لكلباآلالف
 000 1 شخص

الحصص من بني مجموع عدد الالجئنيالنسبة املئوية

3023.410.2335018 25عاملًيا

6743.520.2395210 21األقاليم النامية

6235.528.378157 6أفريقيا

0166.027.784106 6أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

8057.040.590100 2رشق أفريقيا

484.716.562380بوروندي

00.00.0000جزر القمر

2223.719.685150جيبويت

30.618.29613إريرتيا

7397.463.687130إثيوبيا

55111.750.890100كينيا

00.00.101000مدغشقر

231.310.110000مالوي

00.00.0000موريشيوس

00.00.0000جزيرة مايوت

200.78.657430موزامبيق

00.00.0000جزيرة ريونيون

14612.633.180200رواندا

00.00.010000سيشيل

181.344.001000الصومال

26422.231.39550جنوب السودان

69317.357.99460أوغندا

2144.051.810000جمهورية تنزانيا املتحدة

523.233.6562519زامبيا

110.72.601000زمبابوي

2788.337.277419 1أفريقيا الوسطى

461.67.200100أنغوال

34815.368.59460الكامريون

81.79.487130جمهورية أفريقيا الوسطى

42230.281.79910تشاد

5210.413.372280الكونغو

3995.248.347251جمهورية الكونغو الدميقراطية

00.00.0000غينيا االستوائية

31.51.101000غابون

00.00.0000سان تومي وبرينسيبي

9324.139.6375012شامل أفريقيا

1012.542.10496الجزائر

4634.981.80990مرص

375.94.801000ليبيا
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اجلدول ألف 6
)يتبع(

بلد/إقليم اإلقامة

حصة الاجئني من مجموع أعداد الاجئني
السكان

حصة الاجئني من مجموع 
أعداد املهاجرين

توزيع الاجئني حسب نوع الناحية
غري معروفةالريفيةالحرضية

20152016

 عدد الالجئني لكلباآلالف
 000 1 شخص

الحصص من بني مجموع عدد الالجئنيالنسبة املئوية

50.25.901000املغرب

3268.452.266340السودان

10.11.301000تونس

22619.329.84960 1أفريقيا الجنوبية

21.41.410000بوتسوانا

10.7301000إسواتيني

000.501000ليسوتو

51.94.710000ناميبيا

2182231.901000 1جنوب   أفريقيا

3821.15.88668أفريقيا الغربية

10.10.301000بنن

341.94.89460بوركينا فاسو

00.00.0000 كابو فريدي

30.10.158420كوت ديفوار

84.04.185150غامبيا

190.74.856935غانا

90.76.979210غينيا

95.039.49316غينيا - بيساو

388.533.69640ليربيا

160.94.587130مايل

7818.646.863235موريتانيا

1256.349.39730النيجر

20.00.11990نيجرييا

00.00.0000سانت هيلينا

181.26.787130السنغال

10.10.862380سرياليون

233.18.277230توغو

6573.319.114788 14آسيا

50.10.119010آسيا الوسطى

20.10.001000كازاخستان

10.10.300100قريغيزستان 

20.30.901000طاجيكستان 

00.00.010000تركامنستان 

00.00.000100أوزبكستان

3100.25.80199رشق آسيا 

3040.27.300100الصني

00.00.0000جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

00.00.108713منغوليا

......70.10.6جمهورية كوريا
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اجلدول ألف 6
)يتبع(

بلد/إقليم اإلقامة

حصة الاجئني من مجموع أعداد الاجئني
السكان

حصة الاجئني من مجموع 
أعداد املهاجرين

توزيع الاجئني حسب نوع الناحية
غري معروفةالريفيةالحرضية

20152016

 عدد الالجئني لكلباآلالف
 000 1 شخص

الحصص من بني مجموع عدد الالجئنيالنسبة املئوية

3820.84.050500 جنوب رشق آسيا 

00.00.0000بروين دار السالم

00.00.101000كمبوديا

140.14.001000إندونيسيا

00.00.0000جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

2357.68.901000ماليزيا

00.00.0000ميامنار

10.00.303862الفلبني

......00.00.0سنغافورة

1331.93.89640تايلند

......00.00.1تيمور - ليشتي

00.00.0000فييت نام

4331.924.2226612 3جنوب آسيا

40812.183.387130أفغانستان

2331.416.312088بنغالديش

00.00.0000بوتان

2080.24.0321256الهند

98212.436.03970جمهورية إيران اإلسالمية 

00.00.0000ملديف

331.26.59820نيبال

5688.343.232680 1باكستان

10.13.501000رسي النكا

74733.026.910891 7 آسيا الغربية* 

196.610.10946أرمينيا

10.10.501000أذربيجان

00.30.101000البحرين

1513.28.001000قربص

30.73.5112960جورجيا

2857.979.301000العراق

455.52.200100إرسائيل

751300.488.420800 2األردن

20.40.101000الكويت

593272.280.701000 1لبنان

00.20.001000عامن

00.10.000100قطر

00.00.001000اململكة العربية السعودية

75435.266.78920 2تركيا

10.10.001000اإلمارات العربية املتحدة

27710.372.961390اليمن

| 154 |



اجلدول ألف 6
)يتبع(

بلد/إقليم اإلقامة

حصة الاجئني من مجموع أعداد الاجئني
السكان

حصة الاجئني من مجموع 
أعداد املهاجرين

توزيع الاجئني حسب نوع الناحية
غري معروفةالريفيةالحرضية

20152016

 عدد الالجئني لكلباآلالف
 000 1 شخص

الحصص من بني مجموع عدد الالجئنيالنسبة املئوية

3990.64.331483أمريكا الاتينية والكاريبي

20.00.201000الكاريبي

00.00.0000أنغويال 

00.20.101000أنتيغوا وبربودا 

00.00.001000آروبا 

00.20.201000جزر البهاما

00.00.0000بربادوس

00.00.0000جزر فريجني الربيطانية

00.00.0000هولندا الكاريبية

00.30.101000جزر كاميان

00.02.501000كوبا

......00.50.2كوراساو

00.00.0000دومينيكا

10.10.301000الجمهورية الدومينيكية 

00.00.0000غرينادا

00.00.0000غوادلوب

00.00.001000هايتي

00.00.101000جامايكا

00.00.0000مارتينيك 

00.00.0000مونتسريات

00.00.0000بورتوريكو

00.00.0000سانت كيتس ونيفس

00.00.001000سانت لوسيا

00.00.0000سانت فنسنت وجزر غرينادين

......00.30.0سنت مارتن )الجزء الهولندي(

00.10.401000ترينيداد وتوباغو 

00.00.001000جزر تركس وكايكوس 

00.00.0000جزر فرجن التابعة للواليات املتحدة 

370.21.80982أمريكا الوسطى

......12.31.5بليز

71.41.701000كوستاريكا

00.00.100100السلفادور 

40.24.900100غواتيامال

00.00.101000هندوراس

40.00.401000املكسيك

00.11.100100نيكاراغوا

205.111.001000بنام

3600.96.23691أمريكا الجنوبية

40.10.201000األرجنتني

10.10.500100دولة بوليفيا املتعددة القوميات 
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اجلدول ألف 6
)يتبع(

بلد/إقليم اإلقامة

حصة الاجئني من مجموع أعداد الاجئني
السكان

حصة الاجئني من مجموع 
أعداد املهاجرين

توزيع الاجئني حسب نوع الناحية
غري معروفةالريفيةالحرضية

20152016

 عدد الالجئني لكلباآلالف
 000 1 شخص

الحصص من بني مجموع عدد الالجئنيالنسبة املئوية

360.25.001000الربازيل

30.20.601000شييل

70.15.001000كولومبيا

1338.234.400100إكوادور

00.00.0000غيانا الفرنسية

00.00.101000غيانا 

00.00.101000باراغواي 

20.12.101000بريو

00.00.001000سورينام

00.10.501000أوروغواي

1745.612.45095جمهورية فنزويال البوليفارية 

101.00.000100أوسيانيا، النامية

101.08.500100ميالنيزيا

00.00.101000فيجي

00.00.0000كاليدونيا الجديدة 

101.231.600100بابوا غينيا الجديدة

00.00.1000جزر سليامن

00.00.1000فانواتو 

11.70.80199ميكرونيزيا

00.00.0000غوام

00.00.0000كرييباس

00.00.0000جزر مارشال

00.10.501000واليات ميكرونيزيا املوحدة 

176.823.500100ناورو

00.00.0000جزر ماريانا الشاملية

00.00.001000باالو

00.00.001000بولينيزيا 

00.00.0000ساموا األمريكية

00.00.0000جزر كوك

00.00.0000بولينيزيا الفرنسية

00.00.0000نيوي

00.00.001000ساموا

00.00.0000توكيالو

00.00.0000تونغا

00.00.0000توفالو

00.00.0000جزر واليس وفوتونا

6282.92.643957 3األقاليم املتقدمة

8473.83.814554 2أوروبا

4241.42.10991أوروبا الرشقية

40.40.402872بيالروس
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اجلدول ألف 6
)يتبع(

بلد/إقليم اإلقامة

حصة الاجئني من مجموع أعداد الاجئني
السكان

حصة الاجئني من مجموع 
أعداد املهاجرين

توزيع الاجئني حسب نوع الناحية
غري معروفةالريفيةالحرضية

20152016

 عدد الالجئني لكلباآلالف
 000 1 شخص

الحصص من بني مجموع عدد الالجئنيالنسبة املئوية

263.619.501000بلغاريا

40.41.001000تشيكيا

414.28.600100هنغاريا

170.52.800100بولندا

10.10.400100جمهورية مولدوفا

30.11.100100رومانيا

3172.22.700100االتحاد الرويس

10.20.600100سلوفاكيا

100.20.201000أوكرانيا

6526.34.90928أوروبا الشاملية

00.00.0000جزر شانيل

427.47.100100الدامنرك 

00.20.100100إستونيا

00.00.0000جزر فاراو

376.811.801000فنلندا

01.00.900100آيسلندا

112.41.501000آيرلندا

00.00.0000جزيرة مان

00.20.100100التفيا

10.40.900100ليتوانيا

7614.610.101000الرنويج

32733.420.401000السويد

1572.41.901000اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشاملية

3262.12.183557أوروبا الجنوبية

10.31.83943ألبانيا

00.00.0000أندورا 

71.917.601000البوسنة والهرسك

153.52.501000كرواتيا

00.00.0000جبل طارق

514.54.101000اليونان

00.00.0000 الكريس الرسويل

1773.03.100100إيطاليا

817.918.13970مالطة

1320.115.303961الجبل األسود

10.10.200100الربتغال

00.00.0000سان مارينو

354.04.455450رصبيا وكوسوفو

00.20.201000سلوفينيا

170.40.301000إسبانيا

10.30.501000جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابًقا 
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اجلدول ألف 6
)يتبع(

بلد/إقليم اإلقامة

حصة الاجئني من مجموع أعداد الاجئني
السكان

حصة الاجئني من مجموع 
أعداد املهاجرين

توزيع الاجئني حسب نوع الناحية
غري معروفةالريفيةالحرضية

20152016

 عدد الالجئني لكلباآلالف
 000 1 شخص

الحصص من بني مجموع عدد الالجئنيالنسبة املئوية

4457.55.603763 1أوروبا الغربية

799.15.301000النمسا

675.95.300100بلجيكا

3365.24.201000فرنسا

7379.17.200100أملانيا

06.61.001000ليختنشتاين

46.61.400100لكسمربغ

00.80.200100موناكو

1176.95.800100هولندا

10612.74.401000سويرسا

7152.01.300100أمريكا الشاملية

00.00.0000برمودا

1564.32.100100كندا

00.00.0000غرينالند

00.00.0000 سان بيري وميكلون

5591.71.200100الواليات املتحدة األمريكية

660.40.70991دول آسيوية أخرى، أسرتاليا ونيوزيلندا

482.00.700100أسرتاليا

160.10.701000اليابان

20.40.201000نيوزيلندا

* املعدل اإلقليمي ال يشمل فلسطني والجمهورية العربية السورية.
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األغذية والزراعة
اهلجرة والزراعة 
والتنمية الريفية

تعّد الهجرة واقًعا عامليًا عىل اتساع مستمّر يتيح للماليني البحث عن فرص جديدة. لكنه واقع حافل بالتحديات أيًضا بالنسبة إىل املهاجرين 
واملجتمعات يف املناطق الوافدين منها وإليها عىل حد سواء. ويُجري هذا التقرير تحلياًل لتدفقات الهجرة - الداخلية والدولية - وكيفية 

ارتباطها بعمليات التنمية االقتصادية والتغري الدميغرايف والضغط عىل املوارد الطبيعية. وينصب محور الرتكيز حول الهجرة يف الريف وأشكالها 
املتعددة والدور الهام الذي تؤديه يف البلدان النامية واملتقدمة عىل حد سواء. 

ويبحث التقرير يف دوافع الهجرة الريفية وتأثرياتها ويسلط الضوء عىل كيفية اعتامد األولويات السياساتية ذات الصلة عىل السياقات القطرية 
املتغرّية باستمرار. وسوف تختلف هذه األولويات بالنسبة إىل البلدان التي تعاين من أزمات ممتدة والبلدان التي تشكل فيها عاملة الشباب 

تحديًا والبلدان التي متر يف مرحلة انتقالية اقتصادية ودميغرافية والبلدان املتقدمة التي هي بحاجة إىل العامل املهاجرين، ليس أقلّه ملساندة 
الزراعة واالقتصادات الريفية.
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