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نحو مستقبل مستدام   
ال يمكن تحقيق الهدف العالمي للقضاء على الجوع في عام 2030 

من دون التصدي للروابط بين األمن الغذائي والتنمية الريفية 
والهجرة.

في مؤتمر قمة األمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في 
نيويورك في سبتمبر/أيلول 2015، تعهد 193 بلدًا بالقضاء على الفقر 

والجوع، وحماية كوكب األرض، وضمان االزدهار للجميع.
 بعد سنة من ذلك، عقدت األمم المتحدة مؤتمر قمة لالجئين 

والمهاجرين في مقرها في نيويورك سعيًا وراء نهج شامل لتسيير 
الهجرة.

اتفق المشاركون على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي 
بشأن الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، يتم اعتماده في عام 

2018. وسيهدف هذا االتفاق إلى معالجة جميع أبعاد الهجرة 
الدولية، بما في ذلك األبعاد اإلنسانية واإلنمائية والمتصلة بحقوق 

اإلنسان. 

من هم المهاجرون؟   
المهاجرون هم مجموعة متنوعة جدًا من الناس. ويشملون العمال 

المهاجرين، والالجئين، وملتمسي اللجوء، والمشردين داخليًا، واألشخاص 
الذين ينخرطون في الهجرة الناجمة عن المناخ، والُقّصر غير المصحوبين 

بذويهم، واألشخاص المتاجر بهم. كما يشملون أيضًا األشخاص الذين 
ينتقلون ألغراض أخرى، بما في ذلك التعليم، وجمع شمل األسرة. وقد 

ينتقل المهاجرون من مكان إلى آخر إما بشكل دائم أو على أساس 
مؤقت، ويمكن أن تعتمد تحركاتهم على الظروف الموسمية التي تحدث 

خالل جزء من السنة فقط. 
وينتقل معظم المهاجرين داخل بلدانهم. وكثيرون آخرون يتحركون دوليًا 
عبر الحدود. وهم يأتون في المقام األول من المناطق النامية، ولكنهم 

يتحركون بصورة متزايدة بين بلدان جنوب العالم ومن الشمال إلى الجنوب.  
 

التأثير    
تشير أرقام األمم المتحدة إلى أن هناك نحو 244 مليون مهاجر دولي، 

في حين أن 763 مليونا يهاجرون داخل بلدانهم. ولو كان للـ 244 مليون 
نسمة أن يشكلوا أمة، فسوف تكون أكثر سكانا من البرازيل، وأقل قليال 
من إندونيسيا. وهناك 65 مليون مهاجر قسري، منهم نحو 21.3 مليون 

الجئ، و40.8 مليون نازح، و3.2 مليون ملتمس لجوء.  
يمكن للهجرة، إذا ما أديرت بطريقة إنسانية ومنظمة، أن تسهم في 

النمو االقتصادي في بلدان المقصد وبلدان المنشأ على حد سواء.  
كما يمكن للمهاجرين أن يوفروا مصادر جديدة للعمالة في البلدان أو 

المناطق التي يقصدونها، ولكن من المهم أيضًا مالحظة تأثيرهم على 
التدفقات النقدية في مناطقهم األصلية، حيث يرسل المهاجرون من 

الهجرة واألغذية والزراعة
لقد احتلت الهجرة مكان الصدارة في المناقشات الدولية بشأن التنمية 

االجتماعية واالقتصادية، مع أنها كانت لعدة لقرون جزءًا من السلوك 
البشري. ما الذي تغير؟ لقد سهلت تكنولوجيات السفر واالتصاالت للكثير 

من الناس مغادرة بلداتهم وبلدانهم. ولكن بالنسبة لآلخرين، ما تزال 
الهجرة عملية مكلفة ومضنية جسديًا وأحيانا مميتة. 

تظهر أرقام األمم المتحدة أن عددًا أكبر من الناس يلجؤون إلى الهجرة 
القسرية واالضطرارية، وذلك بسبب الصراع واالضطهاد والكوارث 

الطبيعية، أو ألنهم يشعرون بأن ليس لديهم خيار سوى القيام بذلك، في 
محاولة للهروب من الفقر، والمخاطر التي تتعرض لها سبل عيشهم، أو 

الضغوط الشديدة األخرى. 
 في عام 2015 وحده، ُشرد 65.3 مليون شخص قسرًا بسبب الصراع 

واالضطهاد في جميع أنحاء العالم، كما نزح أكثر من 19 مليون شخص 
داخليًا بسبب الكوارث الطبيعية. وبين عامي 2008 و2015، انتقل ما 

متوسطه 26.4 مليون شخص كل عام بسبب الكوارث المناخية أو 
المتعلقة بالطقس. 

ما هي الهجرة؟
الهجرة هي حركة البشر، سواء داخل البلد أو عبر الحدود الدولية. وتستخدم 
المنظمة مصطلح الهجرة لإلشارة إلى جميع أنواع الحركة، بغض النظر عن 

الدوافع والمدة، وما إذا كانت طوعية أو غير طوعية في طبيعتها.
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البلدان النامية إلى أوطانهم 441 مليار دوالر أمريكي من خالل التحويالت 
المالية، أي ما يعادل الناتج المحلي اإلجمالي لبلد أوروبي متوسط الحجم 

مثل النمسا. 

الهجرة ومنظمة األغذية والزراعة )الفاو(
ترتبط دوافع الهجرة وآثارها ارتباطًا وثيقًا باألهداف العالمية للمنظمة 

المتمثلة في محاربة الجوع، وتحقيق األمن الغذائي، والحد من الفقر 
في الريف، وتعزيز االستخدام المستدام للموارد الطبيعية. وللمنظمة 

دور فريد من نوعه تؤديه في معالجة األسباب الجذرية للهجرة الريفية 
القسرية واالضطرارية، وفي الوقت نفسه تيسير فوائد الهجرة المنظمة 

واإلنسانية والنظامية.  
وفي عام 2018، ستتولى المنظمة، باالشتراك مع المنظمة الدولية 

للهجرة، رئاسة المجموعة العالمية المعنية بالهجرة، وهي هيئة 
مشتركة بين الوكاالت تشجع الحوار بشأن قضايا الهجرة على الصعيد 

الدولي.    

ظاهرة ريفية
ما تزال األغذية والزراعة محوريتين بالنسبة لرفاهية السكان وترتبطان 

بأسباب هجرة العديد من الناس، والسيما من المناطق الريفية.
 يعيش أكثر من 75 في المائة من فقراء العالم والذين يعانون من انعدام 

األمن الغذائي في المناطق الريفية، ويعتمد معظمهم على الزراعة 
وسبل العيش القائمة على الموارد الطبيعية. يهاجر العديد من األفراد 

واألسر ألسباب اقتصادية، إذ ال يرون أي خيار آخر قابل للتطبيق سوى 
الهجرة للخروج من دائرة الفقر. 

يواجه فقراء الريف، وال سيما المزارعون األسريون أصحاب الحيازات 
الصغيرة، صعوبات كبيرة في الوصول إلى االئتمان والخدمات 

والتكنولوجيات واألسواق التي من شأنها أن تتيح لهم تحسين إنتاجية 
مواردهم الطبيعية وعملهم.  

ترتبط معظم الوظائف المتاحة في الزراعة بالدخل المنخفض وغير 
المستقر، وسوء ظروف السالمة والصحة، وعدم المساواة بين الجنسين 

في األجور والفرص، ومحدودية الحماية االجتماعية، ونظرًا للوصول 
المقيد إلى التدريب، والخدمات المالية واإلرشادية، ومرافق التجهيز، قد 

تكون اآلفاق األكثر جاذبية محدودة في المناطق الريفية. 

حلول مستدامة
يمكن أن تعالج الزراعة والتنمية الريفية األسباب الجذرية للهجرة، بما في 

ذلك الفقر في الريف، وانعدام األمن الغذائي، وعدم المساواة، والبطالة، 
واستنزاف الموارد الطبيعية بسبب التدهور البيئي وتغير المناخ. 

ويشكل االستثمار في التنمية الريفية المستدامة، والتكيف مع تغير 
المناخ، وسبل العيش الريفية القادرة على الصمود جزءًا هامًا من 

االستجابة العالمية للتحدي الحالي للهجرة.  

يهدف عمل المنظمة بشأن الهجرة إلى معالجة األسباب الجذرية للهجرة 
االضطرارية، من خالل تحسين الظروف وإيجاد فرص بديلة لكسب الرزق 

في بلدان المنشأ، وتسخير اإلمكانات اإلنمائية للهجرة في بلدان المنشأ 
والمقصد، كما أنه يوفر دعمًا آخر للمشردين والمجتمعات المضيفة لهم، 

ولألشخاص الذين يعيشون في حاالت األزمات.    

وفي عام 2018، ستتولى 
المنظمة، باالشتراك مع 

المنظمة الدولية للهجرة، 
رئاسة المجموعة العالمية 

المعنية بالهجرة، وهي هيئة 
مشتركة بين الوكاالت تشجع 

الحوار بشأن قضايا الهجرة 
على الصعيد الدولي.
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اتخاذ اإلجراءات
ينبغي أن تكون الهجرة خيارًا وليس ضرورة. وتتمتع المنظمة بخبرة 

طويلة في دعم تهيئة ظروف أفضل وسبل عيش قادرة على الصمود 
في المناطق الريفية.  

وتهدف المنظمة، بالتعاون مع شركائها، إلى توسيع نطاق عملها لتعزيز 
المساهمة اإليجابية التي يقدمها المهاجرون، والالجئون، والمشردون 

داخليًا من أجل الحد من الفقر، وتحقيق األمن الغذائي والتغذية، وصمود 
األسر الريفية.

تطبق المنظمة خبراتها في المجاالت التالية: 

معالجة األسباب والدوافع الجذرية للهجرة االضطرارية؛	 

المساعدة على خلق فرص عمل زراعية وغير زراعية للشباب والنساء 	 
وغيرهم ممن قد يهاجرون؛

تعزيز الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية من المناطق الريفية، ودعم 	 
الحمالت والسياسات اإلعالمية التي تتوافق مع هذه األهداف؛

تسخير إمكانات الهجرة من أجل الزراعة والتنمية الريفية؛	 

منع النزاعات على األراضي والموارد الطبيعية؛	 

تعزيز صمود المجتمعات المحلية المتأثرة باألزمات الممتدة الناجمة 	 
عن الكوارث الطبيعية أو التي يسببها اإلنسان؛

وضع استراتيجيات مستدامة إلدماج النازحين في المجتمعات المضيفة.   	 

تعمل المنظمة مع شركائها على القيام بما يلي: 

اكتساب فهم أفضل للهجرة الدولية والداخلية، من خالل توليد األدلة/	 
البيانات عن أسبابها الجذرية وأثرها على الزراعة والتنمية الريفية؛ 

دعم القدرات المؤسسية للتعامل مع التحركات الكبيرة لالجئين 	 
والمهاجرين من وجهة نظر زراعية وريفية؛  

نشر الدروس المستفادة وأفضل الممارسات الموجودة لتوسيع نطاق 	 
الحلول المبتكرة؛  

تيسير حوار السياسات لتحسين فهم الهجرة الريفية؛  	 

تعزيز الشراكات والدعوة لمعالجة األسباب الجذرية للهجرة وتعزيز 	 
مساهمتها اإليجابية.     

مصطلحات رئيسية

الهجرة االضطرارية  
الهجرة االضطرارية هي أي حركة هجرة تتم في ظل ظروف ينظر فيها الفرد و/أو األسرة إلى أن خيار 

العيش الوحيد القابل للتطبيق للخروج من دائرة الفقر هو الهجرة. وقد تعود الدوافع إلى الفقر، وانعدام 
األمن الغذائي، ونقص فرص العمل، ومحدودية فرص الحصول على الحماية االجتماعية، واستنفاد الموارد 

الطبيعية، وتدهور البيئة، وتغير المناخ.

الهجرة القسرية 

الهجرة القسرية هي حركة الهجرة التي يتخللها عنصر القسر، بما في ذلك التهديدات للحياة وسبل 
العيش، سواء كانت ناشئة عن أسباب طبيعية أو من صنع اإلنسان، من قبيل حركة الالجئين، والمشردين 

داخليًا، واألشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية أو البيئية. 

الهجرة الطوعية

تحدث الهجرة الطوعية بدافع من عملية صنع قرار تستند إلى حرية اإلرادة والمبادرة. وينتقل الناس ألسباب 
متنوعة، ولكن الرغبة في تحسين سبل معيشتهم هي من بين أقوى العوامل التي تؤثر على قرار الهجرة.
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األزمات والصراعات الممتدة
  

في تركيا، تهدف مبادرة إقليمية للمنظمة 
إلى تعزيز فرص كسب العيش لالجئين السوريين 

والمجتمعات المضيفة لهم، من خالل تعزيز 
إنتاج البيوت المحمية في المخيمات، مع 
تعزيز العمالة من خالل التدريب المهني. 

وفي سورية، تضاءلت الخدمات الزراعية بسبب 
الصراع، واستنزفت األصول، وانخفضت القدرات 

اإلنتاجية الوطنية بشكل كبير. وتساعد المنظمة 
المزارعين على البقاء في أراضيهم وإنتاج 

األغذية، عندما يكون ذلك آمنًا بالنسبة لهم. 
وهذا أمر بالغ األهمية لتحسين األمن الغذائي 

وجعل الهجرة خيارًا.

تغير المناخ

في أوغندا ونيبال، تساعد المنظمة المجتمعات 
المحلية على إدارة المخاطر المناخية والتكيف 

مع تغير المناخ. ففي أوغندا، تعزز المنظمة 
قدرات السكان الريفيين وقدرتهم على الصمود 

في العمل المتصل بالماشية لمواجهة آثار 
تغير المناخ السلبية. وتشجع المشاريع اإلدارة 

المتكاملة لمستجمعات المياه، وخطط االدخار 
القروية، والمعارف المحلية. وفي نيبال، 

تبني المنظمة قدرات المزارعين على التأهب 
للكوارث، وإدارة المخاطر المناخية، وذلك لتزويد 

المجتمعات المحلية المعرضة لألخطار الطبيعية 
ببدائل للنزوح.   

 

األمن الغذائي والتنمية الريفية

في هندوراس، نفذت المنظمة مشروعًا 
لتخفيف ضغوط الهجرة من خالل تطوير 

مشاريع لشباب الريف. وتلقى الشبان والشابات 
تدريبًا في المهارات الزراعية والمتصلة بريادة 

األعمال، وسعوا للحصول على رؤوس أموال 
عن طريق اقتراح مشاريع صغرى. وفي إثيوبيا 

وتونس، يهدف مشروع جاٍر للمنظمة إلى توفير 
خيارات سبل عيش مستدامة لشباب الريف 

كبديل عن الهجرة. وهو يعزز اآلليات االبتكارية، 
واستراتيجيات التنمية الريفية لتوفير العمالة 

المنتجة وفرص األعمال الريادية لشباب الريف.  

أضواء على  
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تتراوح أعمار حوالي ثلث المهاجرين الدوليين بين 
15-34 سنة، وحوالي نصفهم من النساء. 

في عام 2015، أرسل المهاجرون أكثر من 600 
مليار دوالر أمريكي من التحويالت إلى بلدان 

مولدهم. وتلقت البلدان النامية من ذلك المبلغ 
نحو 441 مليار دوالر أمريكي، أي ما يعادل ثالثة 

أضعاف حجم المساعدة اإلنمائية الرسمية. 

يأتي معظم المهاجرين، سواء كانوا دوليين أو 
داخليين، من الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وآسيا 

الوسطى، وأمريكا الالتينية، وأوروبا الشرقية.

في عام 2015، ُأرغم 65.3 مليون شخص حول 
العالم على النزوح قسرًا بسبب النزاع واالضطهاد، 
بما في ذلك أكثر من 21 مليون الجئ، و3 ماليين 

طالب لجوء، وأكثر من 40 مليون نازح داخلي. 

في عام 2015، نزح أكثر من 19 مليون شخص 
داخليا بسبب الكوارث الطبيعية. وفي الفترة ما 
بين عامي 2008 و2015، نزح ما متوسطه 26.4 
مليون شخص سنويًا بسبب الكوارث المناخية أو 

المتصلة بالطقس. 

تأتي نسبة كبيرة من المهاجرين من المناطق 
الريفية حيث يعتمد أكثر من 75 في المائة من 

فقراء العالم والذين يعانون من انعدام األمن 
الغذائي على سبل العيش القائمة على الزراعة 

والموارد الطبيعية. 

قّدر عدد األشخاص الذين ينتقلون داخل الحدود 
الوطنية بحوالي 763 مليون نسمة في عام 

2013، مما يعني أن عدد المهاجرين الداخليين 
أكبر من عدد المهاجرين الدوليين. 

حقائق سريعة 
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في الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة، ُينظر إلى األمن الغذائي على أنه حالة معقدة 
تتطلب نهجًا شاماًل وسلسلة من اإلجراءات التكميلية لمعالجة األسباب الجذرية للجوع وسوء 

التغذية. وقد تشمل اإلجراءات الالزمة تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين اإلنتاجية ودخول صغار 
منتجي األغذية، وصمود نظم إنتاج األغذية، واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والموارد 
الوراثية. وهذا يعني مراعاة جميع الناس، وإشراكهم بشكل مباشر، بما في ذلك المهاجرين. 

www.fao.org/sustainable-development-goals 

الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة: القضاء 
على الجوع، وتحقيق األمن الغذائي والتغذية 

المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة 
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منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome, Italy 

world-food-day@fao.org
www.fao.org/world-food-day

يوم األغذية العالمي
 
 

تحتفل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بيوم األغذية العالمي كل 
عام في 16 أكتوبر/تشرين األول لتخليد ذكرى تُأسيسها في عام 1945. 

وُتنظم الفعاليات في أكثر من 150 بلدا في جميع أنحاء العالم، مما يجعله 
أحد أهم األيام االحتفالية في تقويم األمم المتحدة. وتروج هذه األحداث 

للوعي والعمل في جميع أنحاء العالم من أجل أولئك الذين يعانون الجوع، 
والحاجة إلى ضمان األمن الغذائي واألنظمة الغذائية المغذية للجميع. 

يوم األغذية العالمي هو فرصة هامة لتوجيه رسالة قوية إلى الجمهور: 
يمكننا القضاء على الجوع، كما يمكننا أن نصبح جيل القضاء على الجوع، 

ولكن الجميع بحاجة إلى العمل معا لتحقيق هذا الهدف.


