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كلمـات اإلشـادة

إطــار منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة الخــاص بالهجــرة نتــاج عمليــة تشــاورية واســعة مــع الوحــدات الفنيــة 
واملكاتــب الالمركزيــة، بــدأه فريــق العاملــة الريفيــة الالئقــة يف شــعبة السياســات االجتامعيــة واملؤسســات الريفيــة مــن 

خالل تأسيس مجموعة عمل معنية برصد الهجرة.
 

ولقــد قــام بإعــداد الوثيقــة Cristina Rapone (شــعبة السياســات االجتامعيــة واملؤسســات الريفيــة) التــي قــادت عملية 
الصياغة والتنســيق. كام قدمت Giulia Orlandi (شــعبة السياســات االجتامعية واملؤسسات الريفية) إسهامات كبرية عىل 
مســتوى الصياغــة والدعــم طــوال هــذه العمليــة. ونتوجــه بالشــكر الخــاص ألعضــاء فريــق العاملــة الريفيــة الالئقــة يف 

شعبة السياسات االجتامعية واملؤسسات الريفية الذي يعمل عىل مسألة الهجرة، وذلك لتعليقاتهم املستمرة، وهم: 

Laura و Jacqueline Demeranville و Ion Bulgac و Giulia Castro و Giorgia Prati و Elisenda Estruch
Deotti و Lisa VanDijck و Thu Hien Dao؛ وإىل Carlo Angelico أخصـــايئ االتصـــاالت يف فريـــق العاملـــة الريفيـة
الالئقـــة، وذلـــك الســـهاماته وإعـداد الرســـوم البيانيـة. كـام نتقـــدم بالشـكر الخـاص كذلـــك إىل Kostas Stamoulis و

للتوجيـــه  وذلـــك   ،Peter Wobst و   Antonio Correa Do Prado و   Junko Sazaki و   Benjamin Davis
االسرتاتيجي الذي قاموا به لوضع إطار الفاو بشأن الهجرة.

ــة  ــاو واملكاتــب اإلقليمي ــة برصــد الهجــرة وشــعب الف ــة العمــل املعني ــع أعضــاء فرق ونتوجــه بالشــكر الخــاص لجمي
املشاركة يف عملية التشاور، وذلك آلرائهم وإسهاماتهم يف هذه الوثيقة. ونشكر تحديداً Alfredo Impiglia و
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Ana Paula de la O Campos و André Saramago و Andrea Cattaneo و Andrew Taber و Ania Grobicki 
 Beate و Bakhodur Eshonov و Azeta Cungu وAriella Glinni و Ariane Genthon و Antoine Berwart و
Scherf و Clara Park و Dalia Abulfotuh و Darana Souza و Dono Abdurazakova و Emma Mcghie و 
Erdgin Mane و Francesca Ferrariو  Francesco Pierri و George Rapsomanikis و Guido Santini و Henry 
De Bey و Ida Christensen و Ilaria Sisto و Ishida Tomomi و Jacqueline Alder و Jakob Skoet و Javier 
Molinaو Jorge Fonseca و Julius Jackson و Katrin Taylorو Malika Martini و Marta Grucaو  Maud 
Oustry و Maya Takagi و Melisa Aytekin و Natalia Winder Rossi و Natasha Maru و Omar Benammour 
 Rima و Raimund Jehle  وPoggi Valeria و Piero Conforti و Patricia Mejias Moreno و Pamela Pozarny و
Al Azar و Sally James و Selvaraju Ramasamy و Veronique Ancey و Vito Cistulliو Yahor Vetlou و Yon 
Fernandez Larrinoa .

وأخرياً، نود التوجه بالشكر إىل Anna Farkas ألعامل التحرير النهائية وستوديو Bartoleschi للتصميم والتخطيط.
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االختصارات
ANSD 

ARD 

CA 

CD 

CFS 

CIRAD 

CRRF 

CSA 

CSOs 

DHS 

DIA 

DRR 

ECLAC 

EUROSTAT 

EWEA 

FAO 

FERME 

FFR 

FFS/APFS 

FSN 

GBV 

GCM 

GCR 

GFMD 

National Agency of Statistics and 
Demography (Senegal) 
Agricultural and rural development 
Capacity assessment
Capacity development
United Nations Committee on World 
Food Security
Agricultural Research Centre for 
International Development (France) 
Comprehensive Refugee Response 
Framework
Climate-Smart Agriculture
Civil Society Organizations
Demographic and Health Surveys
Diaspora Investment in Agriculture
Disaster risk reduction
Economic Commission for Latin 
America and the Caribbean 
European Commission’s Directorate-
General for Statistics
Early Warning Early Action 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations
Fondation des Entreprises de Main 
d’oeuvre agricole Étrangère (Quebec) 
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ملخص تنفيذي

ــة أو  ــة للهجــرة، الهجــرة هــي: حركــة شــخص أو مجموعــة أشــخاص، ســواء عــرب الحــدود الدولي 1 وفــق وثيقــة املنظمــة الدولي

داخــل دولــة. إنهــا حركــة الســكان، وتضــم أي نــوع مــن أنــواع حــركات الشــعوب، أيــا كان طولهــا وتكوينهــا وأســبابها؛ وتتضمــن 
هجــرة الالجئــني واملهجريــن واملهاجريــن االقتصاديــني واألشــخاص الذيــن يتحركــون ألغــراض أخــرى، ومنهــا مل شــمل األســـرة

(املنظمة الدولية للهجرة – 2011). ولقد اعتمدت الفاو ألغراض عملها هذا التعريف الواسع للهجرة .

ميكــن أن تكــون الهجــرة 1 محــركا للنمــو االقتصادي واالبتكار، وميكنها اإلســهام بشــكل كبــري يف التنمية املســتدامة وتقليل 
أوجه عدم املساواة داخل ال بلدان وفيام بينها.

وتقــر الفــاو أن الهجــرة جــزء مــن تطــور املجتمعــات ومــن عمليــة التنميــة والتحــول االقتصــادي واالجتامعــي والبــرشي. 
وتهتــم الفــاو بالهجــرة الريفيــة، مــن وإىل وما بني املناطــق الريفية، دومنا اعتبار ملــدة الحركة أو اتجاهها أو أســبابها. وتويل 
الفــاو االهتــامم لــكل مــن الهجــرة الدوليــة والداخليــة، مــع اإلقــرار بــأن الهجــرة مــا بــني البلــدان أكــرب كثــريا مــن الهجــرة 
الدوليــة، حيــث تشــهد البلــدان انتقــاال مــن املجتمعــات الريفيــة الســائدة إىل املجتمعــات الحرضيــة املتزايــدة. 
ــا لديهــم أيضــا احتــامل أكــرب للتحــرك عــىل املســتوى الــدويل باملقارنــة بالذيــن مل  واألشــخاص الذيــن يتحركــون داخلي

يتحركون أبداً .

وقــد يكــون للهجــرة آثــار متنوعــة عــىل ســكان الريــف والنظــم الغذائيــة واقتصــاد الريــف. وتعتمــد تحديــات وفــرص 
الهجــرة بشــكل كبــري عىل الســياق الُقطري. ويجب أن تســعى السياســات إىل تعظيــم فوائد الهجرة، مع خفــض التكاليف 

إىل أدىن حد بالنسبة للم هاجرين واملجتمع ات من أجل إنجاح الهجرة للجميع.

الهجرة اختيار وفرصة للتنمية الريفية 
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رؤية الفاو بشأن الهجرة 
تحدث الهجرة من وإىل وما بني املناطق الريفية كاختيار طوعي ومستنري. والشعوب يف 
املناطق الريفية لديها القدرة عىل التكيف مع التهديدات واألزمات ولديها سبل معيشة 
اتخاذ  حالة  ويف  الهجرة.  أو  املنشأ  مجتمعات  يف  بالبقاء  القرار  اتخاذ  لها  تتيح  مستدامة 
القرار بالهجرة، يستطيعون القيام بذلك من خالل القنوات اآلمنة واملنظمة والنظامية يف 

بالدهم أو عرب الحدود الدولية.
 

وعندما تحدث الهجرة، يحصل املهاجرون وأرسهم وكذلك املجتمعات يف املصدر واملقصد 
عىل الدعم لتعظيم الفوائد الناجمة عن الهجرة والتصدي آلثارها السلبية. ويف املجتمعات 
املضيفة، يشارك املهاجرون يف النظم الغذائية والزراعية و يتمكنون من اإلسهام يف التنمية 

الريفية.

<

<

<

<

<

<

<

<

حقائق أساسية
يف عام 2017، كان هناك 258 مليون مهاجر دويل.

يف عام 2017، كان هناك 68.5 مليون شخص نازح قسـرياً يف العالـم.
يقدر عدد املهاجرين الداخليني بحوايل مليار شخص يف البلدان النامية.

85 باملائة من الالجئني تستضيفهم البلدان النامية.
تـمثل النساء حوايل نصف املهاجرين الدولييـن.

ثلث املهاجرين الدوليني ما بني 35-15 عاماً.
تقدر التحويالت الدولية مببلغ 613 مليار دوالر أمرييك؛ 40 باملائة منها تُرسل إىل املناطق الريفية.
يف عام 2016، كانت الكوارث املرتبطة باملناخ واملياه هي املسؤولة عن عدد 23.5 مليون حالة نزوح.
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الغــرض مــن إطــار منظمــة األغذيــة والزراعــة الخــاص بالهجــرة هــو توجيــه املنظمة خــالل قيامهــا بعملها بشــأن الهجرة 
ــني الوحــدات  عــىل املســتوى العاملــي واإلقليمــي والقطــري. حيــث يســعى إىل ضــامن مســتوى أكــرب مــن التنســيق ب
الفنيــة واملكاتــب الالمركزيــة، وتعزيــز االتســاق والتــآزر يف أنحــاء املنظمــة. واإلطــار مالئــم عــىل وجــه الخصــوص، حيــث 
أن األمــم املتحــدة مطالبــة بتقديــم املســاعدة السياســاتية ودعــم التنميــة الفنيــة وبنــاء القــدرات للــدول األعضــاء مــن 
أجــل تنفيــذ االتفــاق العاملــي بشــأن الهجــرة واالتفــاق العاملــي بشــأن الالجئــني، مبــا يتوافــق مــع إعــالن نيويــورك لعــام 

2016 وأجندة 2030 للتنمية املستدامة.

ويســتهدف إطــار منظمــة األغذيــة والزراعة الخاص بالهجــرة يف املقام األول الفاو كمنظمة، ويشــمل ذلك جميع العاملني 
يف جميــع املواقــع الجغرافيــة. كــام يتوجــه اإلطــار إىل جميــع هيئــات الفــاو التنفيذيــة والــدول األعضــاء بهــا، ويقــدم 

أساساً للتعاون مع رشكاء التنمية.

الغرض من اإلطار 

1.

2.

3.

مبادئ توجيهية
يعتمد نهج الفاو بشأن الهجرة عيل ثالثة مبادئ:

الشمول، للتأكد من تناول تدخالت الفاو يف مجال الهجرة الحتياجات املجموعات الضعيفة
والفقرية واملهشمة، وتوجيه االهتامم ألبعاد النوع االجتامعي والسن والثقافة. 

االستدامة، للتأكد من أن السياسات والربامج واالستثامرات تأخذ يف الحسبان االعتبارات البيئية
واالجتامعية واالقتصادية. 

حسن إدارة الصعوبة، وذلك للتأكد من اعتامد نهج حكومي شامل وحشد الرشاكات الواسعة
املتعددة األطراف . 
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تتصــل دوافــع وآثــار الهجرة بشــكل وثيــق بأهداف الفــاو العاملية الراميــة إىل القضاء عــىل الجوع وانعــدام األمن الغذايئ 
وسوء التغذية والقضاء عىل الفقر وتعزيز استدامة اإلدارة واالستغالل للموارد الطبيعية.

ونظــراً لواليــة الفــاو باعتبارهــا وكالــة متخصصــة لألمــم املتحدة، فهي موقــع فريد يتيح لهــا دعم الدول األعضــاء من أجل 
معالجــة كالً مــن البعــد الريفــي للهجــرة وكذلــك تبعاتهــا عىل ســكان الريف، مبــا يف ذلك مســتقبل الزراعــة (أي املحاصيل 
ــاء املائيــة) والنظــم الغذائيــة. وتســتند امليــزة النســبية  والــرثوة الحيوانيــة والغابــات ومصايــد األســامك وتربيــة األحي
للفــاو إىل خصائــص املنظمــة التاليــة: (1) الخــربة ف مجــال الســياق اإلنســاين واإلمنــايئ، (2) والتواجــد الُقطــري 
الواســع والــرشاكات القويــة مــع األطــراف الزراعيــة والريفيــة املعنيــة، (3)  ودورها كمنظمــة معرفية تدعــم البلدان من 

أجل إحراز التقدم عىل صعيد السياسات القامئة عىل أساس األدلة وبرامج االستثامر الواسعة النطاق.

ــة" املدفوعــة بالنزاعــات أو  والهجــرة ظاهــرة معقــدة بطبيعتهــا. وال توجــد ازدواجيــة واضحــة بــني الهجــرة "القرسي
األزمــات، والهجــرة "الطوعيــة" املدفوعــة بالبحــث عــن فــرص أفضــل. إذ تتزايــد حركــة الشــعوب نتيجــة مجموعــة مــن 
األســباب، وغالبــاً عــىل امتــداد ذات املســارات دومنــا اعتبــار لحالــة الهجــرة. وغالبــاً مــا تتــم الهجــرة مــن الريــف عــىل 
مراحــل، حيــث ينتقــل األفــراد أوالً مــن القــرى الصغــرية إىل املــدن الثانويــة أو املــدن الكبــرية قبــل الهجــرة إىل الخــارج. 
وتســتلزم االســتجابة لذلــك نهوجــاً متعــددة القطاعــات ورشاكات واســعة متعــددة األطــراف. والفــاو لديهــا دور إيجــايب 
ــي  ــن الريف ــج البعدي ــك دم ــن ذل ــالم. ويتضم ــة والس ــانية والتنمي ــط اإلنس ــرب رواب ــا ع ــالل عمله ــن خ ــه م ــام ب للقي
والزراعــي للهجــرة يف صميــم خطــة الهجــرة والحث عــىل املزيد من االتســاق بني سياســات الهجرة والسياســات القطاعية 

املتصلة بالزراعة والتنمية الريفية وخفض الفقر الريفي واألمن الغذايئ والتغذية وإدارة املوارد الطبيعية.

ما تقوم به الفاو بشأن الهجرة
تدعــم الفــاو الــدول األعضــاء مــن أجــل "تيســري الهجــرة واالنتقــال املنظمــني واآلمنــني والنظاميــني واملســؤولني 
للشعوب" (هدف التنمية املستدامة 10.7)، وذلك من خالل منظور الزراعة والتنمية الريفية واملوارد الطبيعية. مع اإلقرار 
بأهــداف الفــاو العامليــة وواليتهــا لتزعــم الجهــود الدوليــة مــن أجــل القضــاء عــىل الجــوع وتعزيــز اســتدامة األغذيــة 
والزراعة، تقيم الفاو رشاكات اســرتاتيجية وتهدف إىل اســتكامل عمل بقية األطراف املعنية عن طريق االهتامم بالهجرة 

من الريف.

ملاذا تعمل الفاو عىل مسألة الهجرة؟
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وتعمل الفاو عىل أربعة مجاالت مواضيعية رئيسية عىل امتداد دورة الهجرة:
1. يف مرحــل ة مــا قبــل اتخــاذ القــرار، تعمل الفاو يف مناطق املنشــأ الريفية من أجل خفض الدوافع الســلبية للهجرة إىل

أدىن حــد وتنشــيط البدائــل حتــى تصبــح الهجــرة اختيــاراً . وتــويل الفــاو اهتاممــاً خاصــاً مبعالجــة القضايــا واآلثــار 
ــدات  ــع التهدي ــة عــىل التكيــف م ــدرة ســبل املعيشــة الزراعي ــاء ق ــة والتهجــري وبن ــة عــن الهجــرة القرسي الناجم
واألزمــات وخفــض وطــأة اآلثــار الناتجــة عــن تغــري املنــاخ وتدهــور البيئــة. ويف ذات الوقــت، تعمــل الفــاو عــىل 
تقديــم فــرص بديلــة للمهاجريــن الريفيــني املرتقبــني، الســيام الشــابات والشــبان، وهــم األكــرث ُعرضــة للهجــرة، مــن 

خالل تعزيز فرص العمل الالئق يف الزراعة والنظم الغذائية يف املناطق الريفية أو يف الجوار .

2. طــوال دورة الهجــرة، تعمــل الفــاو عــىل تيســري التنقل الريفــي والتأكد من إمكانية انتقال الشــعوب عــىل نحو نظامي 
ــة  ــودة الطوعي ــاو الع ــم الف ــة. وتدع ــدود الدولي ــرب الح ــك ع ــة، وكذل ــة والحرضي ــق الريفي ــني املناط ــا ب ــن م وآم
للمهاجريــن و إعــادة دمجهــم عــىل نحــو مســتدام يف كل مــن ســياق التنميــة والطــوارئ، عندمــا يكــون هــذا األمــر 
آمنــاً . وتــربز الفــاو أهميــة الهجــرة الداخليــة (يف حــدود البلــد نفســه) وتشــارك بنشــاط يف توفــري الفــرص الجاذبــة 
يف املناطــق الريفيــة واملناطــق املحيطــة بهــا، وذلــك مــن خــالل تعزيــز الروابــط بــني الريــف والحــرض ودعــم تنميــة 
املــدن الصغــرية واملتوســطة، وبالتــايل اســتغالل إمكانيــات الزراعــة والصناعــة الزراعيــة. كــام تؤيــد الفــاو مخططــات 
الهجــرة الزراعيــة املوســمية لالســتفادة مــن فــرص الهجــرة الدائريــة واملوســمية. وتعمــل الفــاو عــىل دعــم الجهــود 
ــام  ــة في ــق الريفي ــني يف املناط ــن املرتقب ــتهدف املهاجري ــي تس ــة الت ــالت اإلعالمي ــي والحم ــادة الوع ــة لزي املبذول

يتعلق بفرص ومخاطر الهجرة، مع منارصة حقوق العامل الزراعيني املهاجرين يف مناطق املقصد .

3. عندمــا تكــون حركــة الهجــرة قــد متــت (عــرب الحــدود الدوليــة أو داخــل البلــدان)، تعمــل الفــاو عــىل تعزيــز اآلثــار 
اإليجابيــة للهجــرة للزراعــة واملجتمعــات الريفيــة. وتعمــل الفــاو عــىل تشــجيع نقــل املعرفــة واملهــارات 
ــة مــن أجــل  ــة يف املناطــق الريفي ــة وغــري الزراعي ــا وكذلــك اســتثامر التحويــالت يف األنشــطة الزراعي والتكنولوجي
ــز القــدرة عــىل التكيــف مــع تغــري  ــة يف االقتصــاد املحــيل، وتعزي ــق انعكاســات إيجابي دعــم ســبل املعيشــة وخل

وتقلب املناخ .
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مجاالت عمل الفاو 
بشأن الهجرة

ول
شم

ال
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التعامل مع صعوبات الهجرة

مناطق املنشأ الريفية
مناطق العبور واملقصد

يف منطقة املنشأطوال دورة الهجرةعندمـا تتم الهجـرة
تعزيز القدرة عىل الصمود وسبل 

املعيشة الزراعية للمهاجرين 
واملجتمعات املضيفة

• دعم املهاجرين (مبا يف ذلك 
الالجئني واألشخاص املهجرين 

داخلياً) للمشاركة يف النظم 
الغذائية وسبل املعيشة الزراعية.

• اإلسهام يف الحفاظ عىل 
السالم وتعزيز التامسك 

االجتامعي ومنع النزاعات 
عىل املوارد الطبيعية.

• دعم حصول املهاجرين عىل 
األرايض واألصول يف 
املجتمعات املضيفة. 

• دعم التدخالت يف مجال 
األمن الغذايئ والتغذية املوجهة 

للمهاجرين وأرسهم 
واملجتمعات املضيفة.

تعزيز فوائد الهجرة
• تشجيع استثامر التحويالت 

يف األنشطة الزراعية وغري
الزراعية.

• تشجيع مشاركة الشتات يف 
البنية التحتية وتنمية األعامل 

التجارية الزراعية واإلرشاد 
ونقل املعرفة.

• تعزيز إمكانية تعزيز الهجرة
للقدرة عىل التكيف مع تغري

وتقلب املناخ. 

• دعم سبل املعيشة 
واملجتمعات من حيث 

تخفيف وطأة التحديات
واآلثار السلبية للهجرة.

تيسري االنتقال يف الريف
• تأييد ودعم تطوير 

مخططات الهجرة الزراعية 
املوسمية/الدائرية.

• تشجيع الروابط والنظم 
الغذائية بني الريف والحرض.

• دعم إعادة دمج العائدين 
(عندما يتعلق األمر بالزراعة 

واملناطق الريفية).

• دعم الحمالت اإلعالمية 
التي تستهدف املهاجرين 

الريفيني.

• منارصة حقوق العامل 
الزراعيني املهاجرين وأرسهم.

خفض الدوافع السلبية للهجرة 
إىل أدين حد وتعزيز البدائل يف 

املناطق الريفية
• تشجيع فرص العمل الالئق 

والحصول عىل الخدمات 
والبنية التحتية.

• زيادة قدرة سبل املعيشة 
الزراعية عىل التكيف مع 

التهديدات واألزمات.
• تخفيف وطأة اآلثار الناجمة 
عن تغري املناخ وتدهور البيئة 

وتعزيز القدرة عىل التكيف.
• توسيع نطاق الحصول عىل 

الحامية االجتامعية.
• منع/ تخفيف وطأة النزاعات 

عىل املوارد الطبيعية.
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وتعمــل الفــاو مــن أجــل تحقيــق تلــك األهــداف مــن خــالل مشــاركة الشــتات ودعــم فــرص االســتثامر للمهاجريــن 
والعائديــن. ويف ذات الوقــت، تقــر الفــاو أن الهجــرة قــد تشــكل تحديــات للمجتمعــات الريفيــة؛ فتعمــل املنظمــة عــىل 
خفــض آثارهــا الســلبية إىل أدىن حــد ألفــراد األرس املعيشــية وأهــل الريــف الذيــن يبقــون فيــه، وتحولهــم إىل فــرص، مبــا 

يف ذلك ما يعمل منها عىل تحقيق تقدم عىل صعيد متكني املرأة اقتصادياً.

4. يف مناطــق العبــور واملقصــد، تعمــل الفــاو عــىل تعزيــز القــدرة عــىل الصمــود وســبل املعيشــة الزراعيــة للمهاجريــن 
واملجتمعــات املضيفــة. وتعمــل الفــاو عــىل دعــم الدمــج االجتامعــي واالقتصــادي للمهاجرين وتعايشــهم الســلمي مع 
املجتمعــات املضيفــة. ويتــم ذلــك مــن خــالل دعــم املهاجريــن يف الحصــول عــىل املــوارد املنتجــة وفــرص العمــل يف 
ــة. كــام تعمــل  ــع و/أو تخفيــف وطــأة النزاعــات عــىل املــوارد الطبيعي ــز التامســك االجتامعــي ومن الزراعــة وتعزي

الفاو عىل تعزيز األمن الغذايئ والتغذية للمهاجرين وأرسهم.

خالل تنفيذ الفاو لعملها عىل مسألة الهجرة، تهتم مبا ييل:
ــد ــاو إىل س ــعى الف ــرة. وتس ــة بالهج ــار الخاص ــع واآلث ــامذج والدواف ــىل الن ــل ع ــة والدلي ــم املعرف ــاج وتعمي > إنت
ــىل  ــة ع ــتثامرات القامئ ــج واالس ــات والربام ــم السياس ــف لدع ــن الري ــرة م ــق بالهج ــام يتعل ــة في ــوات املعرفي الفج
األدلــة. وهــي تدعــم البلــدان يف إجــراء التقييــامت وتعزيــز الــرشاكات حــول املعرفــة واألدلــة وتعزيــز جمــع وتحليــل 

البيانات وتبادل املامرسات السليمة والدروس املستفادة.

ــني ــز اتســاق السياســات والربامــج ب ــم دعــم السياســات عــىل املســتوى العاملــي واإلقليمــي والقطــري لتعزي > تقدي
ــات  ــوار السياس ــاو ح ــزز الف ــاو. وتع ــة الف ــمولة يف والي ــاالت مش ــة يف مج ــات القطاعي ــرة والسياس ــات الهج  سياس
ــج  ــة وبرام ــات فعال ــذ سياس ــل تنفي ــن أج ــة م ــتويات الحكومي ــات واملس ــني القطاع ــوزارات وب ــني ال ــيق ب والتنس

استثامرية.

> بنــاء القــدرات للعاملــني يف الفــاو واألطــراف املعنيــة عــىل املســتوى اإلقليمــي والقطــري واملجتمعــي لدعــم إعــداد
وتنفيــذ ورصــد وتقييــم السياســات واملرشوعــات والربامــج القامئــة عــىل األدلــة. وتهتــم الفــاو ببنــاء القــدرات الفنيــة 
والوظيفيــة للمشــاركة يف الهجــرة مــن الريــف، وذلــك مــن خــالل التدريــب وجهــاً لوجــه والتعلــم االلكــرتوين، مــع 

تطوير األدوات التوجيهية وتيسري التعاون بني بلدان الجنوب وآليات التعلم القامئة عىل األقران.

كيف تعمل الفاو عىل مسألة الهجرة
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> زيــادة التأييــد والتوعيــة لإلســهام يف تشــكيل الخطــط العامليــة واإلقليميــة والوطنيــة الناشــئة بشــأن الهجــرة وزيــادة 
الوعي بالدور الدقيق الذي تقوم به الهجرة يف الزراعة والتنمية الريفية.

> تيســري الــرشاكات االســرتاتيجية واملتعــددة األطــراف بــني األطراف املعنيــة بالهجــرة والزراعة والريف. وتتعــاون الفاو
ــة  ــا يف التنمي ــدة ورشكاؤه ــم املتح ــات ووكاالت األم ــا الحكوم ــة، ومنه ــراف الفاعل ــن األط ــض م ــاق عري ــع نط م
ــباب.  ــات الش ــتات ورابط ــن والش ــع املهاجري ــص م ــدين، وباألخ ــع امل ــة واملجتم ــد البحثي ــاص واملعاه ــاع الخ والقط
والفــاو لديهــا نشــاط إيجــايب يف آليــات التعــاون العامليــة، وهــي جــزء مــن شــبكة األمــم املتحــدة املعنيــة بالهجــرة. 
وتتعــاون الفــاو مــع املنســق املقيــم لألمــم املتحــدة وفــرق األمــم املتحــدة القطريــة للتأكــد مــن تنســيق االســتجابات 
ــم مــن خــالل املشــاركة يف املجموعــات املتخصصــة والفــرق  ــا يت ــذ عــىل املســتوى القطــري، مبــا يف ذلــك م والتنفي

العاملة ومبا يتامىش مع أطر األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية.

إطار منظمة األغذية والزراعة الخاص بالهجرة منظم يف خمسة أبواب: 
> البــاب األول  يقــدم  تعريــف الفــاو للهجــرة والرؤيــة والرســالة الخاصــة بهــا.  حيــث يوضــح املفاهيــم الرئيســية ويربز 
اهتــامم عمــل الفــاو بالهجــرة مــن الريــف، ويلقــي الضــوء عــىل صعوبــة الهجــرة ويقــدم رؤيــة ورســالة الفــاو بشــأن 

الهجرة. 
> البــاب الثــاين يتنــاول  الدافــع املنطقي وراء مشــاركة الفاو يف مســألة الهجرة. حيث يقدم ســبب عمل الفاو عىل مســألة

الهجرة وامليزة النسبية لها، ويوضح أهمية الهجرة فيام يتعلق بالزراعة والتنمية الريفية. 
> البــاب الثالــث  يوضــح املبــادئ التوجيهيــة التــي تفيــد بعمــل الفــاو عــىل مســألة الهجــرة؛ مبعنى الشــمول واالســتدامة

والتعامل مع صعوبة املسألة. 
> البــاب الرابــع يوضــح  مجــاالت عمــل الفــاو فيام يتعلــق بالهجرة. حيث يقــدم ما تقوم بــه الفاو يف مســألة الهجرة، مع

تحديــد املجــاالت املواضيعيــة األربعــة الرئيســية للعمــل عــىل امتــداد دورة الهجــرة. ويقــدم مجــاالت العمــل الحاليــة 
وكذلــك املجــاالت الجديــدة  التــي ميكــن للفــاو الرتكيــز عليهــا أو توســيع عملهــا بشــأنها، بنــاًء عــىل خــربة املنظمــة 

وميزتها النسبية.

هيكل اإلطار
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> البــاب الخامــس   يوضــح  أهــم االســرتاتيجيات للمشــاركة. حيــث يعــرض كيفيــة عمــل الفــاو عــىل مســألة الهجــرة
ــاء  ــات وبن ــال السياس ــورة يف مج ــداء املش ــة وإس ــاج املعرف ــي إنت ــاو، وه ــة للف ــف الجوهري ــداد الوظائ ــىل امت  ع

القدرات والتأييد والتوعية والرشاكات.

وميكــن تصميــم اإلطــار العاملــني يف الفــاو والقــراء مــن التنقــل بســهولة بــني األبــواب وتحديــد املعلومــات الالزمــة وفقــاً 
لدورهــا ومســؤوليتها واملجــال الفنــي لخربتهــا. كــام يتضمــن كذلــك تحديــد ملجــاالت عمــل الفــاو عــىل مســألة الهجــرة 

مع الربامج االسرتاتيجية ذات الصلة.

ولقــد تــم تضمــني أدوات إضافيــة ضمــن األقســام املختلفــة ملــن يــود الحصــول عــىل معلومــات إضافيــة ومــن يرغــب يف 
الحصول عىل املزيد من املشورات الوافية واملواد العلمية ذات الصلة.

ــة األهــداف  ــة واملنظمــة والنظامي ــاو واالتفــاق العاملــي مــن أجــل الهجــرة اآلمن وباألخــص األداة رقــم 1: يوضــح الف
واإلجراءات املتعلقة باالتفاق العاملي للهجرة األكرث صلة بعمل الفاو يف مجال الهجرة.

وتقــدم أدوات إضافيــة اســتعراضاً رسيعــأً لكيفيــة البــدء يف جمــع البيانــات (األداة رقم 2: تقييــم مصادر البيانــات املتاحة) 
ودعم السياســات (األداة رقم 3: تحديد وتحليل السياســات) وبناء القدرات (األداة رقم 4: اإلعداد ألنشــطة بناء القدرات) 

والرشاكات (األداة رقم 5: تحديد األطراف املعنية ذات الصلة).

ــة، منهــا مــرسد للمصطلحــات الشــائعة املتعلقــة بالهجــرة  وأخــرياً، يف قامئــة امللحقــات، يجــد املســتخدم مــواداً إضافي
واملســتخدمة يف اإلطــار وقامئــة باألمثلــة امللموســة لعمــل الفــاو يف املجــاالت املواضيعيــة األربعــة. ويلحق اإلطــار خطوط 
توجيهيــة للتشــغيل تقــدم التوجيــه الــالزم بشــأن تنفيــذ اإلطــار يف ســياق إطــار الفــاو االســرتاتيجي وهيــاكل الحوكمــة 

الداخلية املتعلقة به.

تستمر الهجرة من الريف كعنرص أسايس يف التنمية االقتصادية واالجتامعية.

والسياسات الواضحة واملتسقة رضورية لنجاح العملية اإلنـامئية التي ميكن أن
يستفيد منها املهاجرون وأرسهم املعيشية، وكذلك مناطق املنشأ والعبور

واملقصد.
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املقدمـــة

ميكــن أن تكــون الهجــرة محــركا للنمــو االقتصــادي واالبتــكار، وميكنهــا اإلســهام يف التنميــة املســتدامة. وبعــد غيابهــا عــن 
أهــداف األلفيــة للتنميــة، أدرجــت ضمــن خطــة 2030 للتنميــة املســتدامة مــع تخصيــص غايــة لهــا: الهــدف 7-10 مــن 
أهــداف التنميــة املســتدامة "تيســري الهجــرة اآلمنــة واملنظمــة والنظاميــة وتنقــل األشــخاص، مبــا يف ذلــك مــا يتــم مــن 
أ).   2015  – املتحــدة  (األمــم  الجيــدة"  واإلدارة  بالتخطيــط  تحظــى  التــي  الهجــرة  سياســات  تنفيــذ  خــالل 
ونظــراً ألن الهجــرة ذات طبيعــة مشــرتكة مــا بــني القطاعــات، فهــي تتصــل بأهــداف كثــرية أخــرى مــن أهــداف التنميــة 
ــر والجــوع  ــل القضــاء عــىل الفق ــا مث ــاو وواليته ــق بعمــل الف ــم 4) تتصــل بشــكل وثي املســتدامة (راجــع امللحــق رق
(الهدفــان األول والثــاين مــن أهــداف التنميــة املســتدامة)، وتخفيــف آثــار تغــري املنــاخ والتكيــف معــه (الهــدف الثالــث 
عــرش مــن أهــداف التنميــة املســتدامة) وتعزيــز اإلدارة املســتدامة للمــوارد الطبيعيــة (الهدفــان الرابــع عــرش والخامــس 
عــرش مــن أهــداف التنميــة املســتدامة). كــام تتصــل الهجــرة بغايــات محــددة مــن أهــداف التنميــة املســتدامة مثــل 
حاميــة حقــوق العاملــة وتعزيــز بيئــة العمــل اآلمنــة واملؤمنــة لجميــع العاملــني، مبــا يف ذلــك العاملــني املهاجريــن (الغايــة 
8.8)؛ والقضــاء عــىل العاملــة القرسيــة والرق املعارص واإلتجار يف البــرش (الغاية 8.7)؛ وخفض تكلفــة املعامالت لتحويالت 

املهاجرين (الغاية 10.10)؛ والتوسع يف مشمول الحامية االجتامعية (الغايتان 1.3 و10.4).

ويف 19 ســبتمرب/ أيلــول 2016، اجتمــع رؤســاء الــدول والحكومــات وكبــار املمثلــني يف نيويــورك لتنــاول مســألة حــركات 
الالجئــني واملهاجريــن الواســعة. حيــث اســتهل إعــالن نيويــورك بشــأن الالجئــني واملهاجريــن، واملعتمــد خــالل القمــة، 
عمليــة مفاوضــات حكوميــة دوليــة أدت إىل اعتــامد االتفــاق العاملــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة واملنظمــة والنظاميــة 
ــني  ــأن الالجئ ــؤولية بش ــم املس ــل تقاس ــن أج ــي م ــاق العامل ــرة) واالتف ــل الهج ــن أج ــي م ــاق العامل ــاراً االتف (اختص

(اختصاراً االتفاق العاملي بشأن الالجئني).

الهجـرة كاختيـار وفرصـة للتنميـة الـريفيـة 1



إطـار منظمـة األغذيـة و الزراعـة الخـاص بالهجـرة

ولقــد اعتمــد االتفــاق العاملــي مــن أجــل الهجــرة أثنــاء املؤمتــر الحكومــي الــدويل املنعقــد يف مراكــش يف عــام 2018، 
وهــو أول اتفاقيــة دوليــة تحــت رعايــة األمــم املتحــدة لتشــمل جميــع أبعــاد الهجــرة الدوليــة عــىل نحــو شــامل (راجــع 
ــات  ــىل التزام ــاق ع ــدان لالتف ــدة البل ــت مناش ــة، مت ــري ملزم ــة غ ــام الوثيق ــم 5)2. وبين ــق رق ــس وامللح ــاب الخام الب

طويلة األجل قابلة للتنفيذ وإجراءات ملموسة عىل املستوى العاملي واإلقليمي والوطني.

متــت عمليــة االتفــاق  بشــأن الالجئــني تحــت قيــادة مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئــني يف جنيــف. 
ويتألــف االتفــاق العاملــي بشــأن الالجئــني مــن جزئــني: (1) إطــار االســتجابة الشــاملة ملســألة الالجئــني و(2) برنامــج 
عمــل يدعــم إطــار االســتجابة الشــاملة ملســألة الالجئــني ويســهل تطبيقــه مــن خــالل تدابــري ملموســة لدعــم البلــدان 

املترضرة بشكل خاص من النزوح القرسي3. 

العامليــني. تــدرك منظمــة الفــاو أن عوامــل وآثــار الهجــرة ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بأهدافهــا العامليــة املتمثلــة يف القضــاء 
ــز اإلدارة املســتدامة واســتخدامها  ــة والقضــاء عــىل الفقــر وتعزي عــىل الجــوع وانعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذي

للموارد الطبيعية.

إطــار الهجــرة الخــاص بالفــاو يســتهدف يف املقــام األول الفــاو كمنظمــة، مبــا يف ذلــك جميــع املوظفــني يف كافــة املواقــع 
الجغرافيــة. واإلطــار مناســب أيضــاً ملجالــس إدارة ودول أعضــاء الفــاو، ويوفــر أيضــاَ التوجيــه واألســاس للتعــاون مــع 

رشكاء التنمية.

ــق  ــز التناس ــة، وتعزي ــري مركزي ــب الغ ــة واملكات ــدات الفني ــني الوح ــيق ب ــن التنس ــد م ــامن مزي ــار إىل ض ــدف اإلط يه
والتعــاون يف املنظمــة. عــىل الصعيديــن اإلقليمــي والقطــري، تتزايــد طلبــات الدعــم الســيايس والتقنــي بشــأن الهجــرة،  

www.refugeesmigrants.un.org  :2 ميكن االطالع عيل ملخص وتقارير املشاورات من خالل هذا الرابط
3 اعتمــد النــص النهــايئ لالتفــاق العاملــي للهجــرة يف شــهر ســبتمرب/ أيلــول 2018 أثنــاء الــدورة الثالثــة والســبعني للجمعيــة العمومية

لألمم املتحدة.
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ــراد  ــات األف ــتجابة الحتياج ــم واالس ــرة يف عمله ــا الهج ــة قضاي ــىل معالج ــني ع ــدرات املوظف ــز ق ــتدعي تعزي ــام يس م
واملجتمعــات والحكومــات املتأثــرة بالهجــرة. باألخــص، يهــدف اإلطــار بشــكل خــاص إىل: توضيــح الســبب الــذي يجعــل 
ــة يف التواصــل بأصحــاب  ــا؛ مســاعدة املكاتــب القطري ــا ومجــاالت عمله ــا هــي واليته ــاو تعمــل عــىل الهجــرة وم الف
ــك  ــا يف ذل ــرة، مب ــة بالهج ــص املتعلق ــاب الحص ــي، وأصح ــط الزراع ــل وزارات الخ ــاو، مث ــني يف الف ــص التقليدي الحص
الــوزارات والــرشكاء املعنيــني، وزيــادة وعيهم بروابط بــني الهجرة والزراعــة4 والتنمية الريفية ؛ ودعــم املكاتب القطرية يف 

التواصل باملانحني وتعبئة الرشاكة واملوارد يف هذا املجال. 

تــم تطويــر اإلطــار اســتناداً إىل املشــاورات التــي أجريــت يف املنظمــة، مــن خــالل إنشــاء فرقــة العمــل املعنيــة بالهجــرة 
التابعــة للفــاو. يعتمــد اإلطــار عــىل نتائــج العمــل الــذي قامــت بــه الفــاو حتــى اآلن يف مجــال الهجــرة، وتســتمد مــن 

نهج الفاو املفاهيمية ومنطق التدخل، وكذلك الدروس املستفادة من الربامج واملرشوعات.

تحقيقـاً لهذه الغايـة، فإن اإلطـار:
1 يعرض تعريف ورؤية ومهمة الفاو للهجرة ؛

2 يوضح األساس املنطقي ملشاركة الفاو يف الهجرة ؛
3 الخطوط العريضة الشاملة للمبادئ التوجيهية ؛

4 يصف مجاالت عمل الفاو بشأن الهجرة ؛ و
5 يوضح االسرتاتيجيات الرئيسية للمشاركة.

الشكل رقم 1  تعزيـز التنسيق عىل مستويـات مختلفـة

العاملـي
اإلقليمية واإلقليمية الفرعية

الهجـرة كاختيـار وفرصـة للتنميـة الـريفيـة

البلـد

املصدر: الفاو (إعداد املؤلفني).

4 لغــرض هــذا اإلطــار، يشــري مصطلــح الزراعــة إىل جميــع القطاعــات الزراعيــة الفرعيــة، مبــا يف ذلــك املحاصيــل واملاشــية ومصائــد
األسامك واستزراع مايئ والحراجة.
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ــة  ــة والتنمي ــة، والهجــرة، والزراع ــة والزراع ــة األغذي ــا حال ــاو، ومنه ــج مــن منشــورات الف كــام يســتمد اإلطــار النتائ
الريفيــة لعــام 2018، ومنشــورات الفــاو األخــرى عــن الهجــرة (انظــر قامئــة املراجــع). ويتــم إعــداد سلســلة مــن الوثائــق 
الداعمــة ملالزمــة تنفيــذ اإلطــار مبــرور الوقــت. وتحــدد املبــادئ التوجيهيــة التشــغيلية عــىل وجــه الخصــوص كيفيــة 

تنفيذ اإلطار يف سياق اإلطار االسرتاتيجي للفاو وتقديم هيكل إدارة الفاو يف مجال الهجرة.
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الهجـرة كاختيـار وفرصـة للتنميـة الـريفيـة

املربع رقم 1  أهم الوقائـع واألرقـام بشـأن الهجـرة
جميع من  ويتألف  املهاجرين  عدد  إىل  الرقم  هذا  يشري  دويل.  مهاجر  مليون   258 هناك  كان   ،2017 عام  يف   <
االقتصادية  الشؤون  إدارة  يف  السكان  (شعبة  به  ولدوا  الذي  غري  آخر  بلد  يف  يعيشون  كانوا  الذين  األشخاص 

واالجتامعية، 2017).

مليون  763 عددهم  بلغ  حيث  الدوليني،  املهاجرين  من  أعىل  العامل،  مستوى  عىل  الداخليني،  املهاجرين  عدد   <
 مهاجر داخيل وفقاً آلخر تقديرات لعام 2013(شعبة السكان يف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية، 2013). 
ويف البلدان منخفضة الدخل، تزيد احتاملية الهجرة الداخلية خمسة أضعاف مقارنًة باألفراد الذين مل يهاجروا عىل 

اإلطالق (الفاو، 2018).

> يف عام 2017، تم تهجري 68.5 مليون شخص يف جميع أنحاء العامل قرساً بسبب النزاع واالضطهاد، مبن فيهم 25.4 
مليون الجئ وثالثة ماليني طالب لجوء و 40 مليون نازح داخيل. أكرث من نصف الالجئني يف العامل هم من األطفال 

(مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، 2018).

االقتصادية  الشؤون  إدارة  يف  السكان  (شعبة  الدوليني  املهاجرين  إجاميل  نصف  من  يقرب  ما  النساء  متثل   <
واالجتامعية، 2017).

االقتصادية  الشؤون  إدارة  يف  السكان  (شعبة  عاماً   34-15 بني  أعامرهم  ترتاوح  الدوليني  املهاجرين  إجاميل  ثلث   <
واالجتامعية، 2017).

> يف عام 2015، كان 90,2 مليون مهاجر دويل ولدوا يف البلدان النامية (بلدان الجنوب) يعيشون يف بلدان أخرى يف
بلدان الشامل (املنظمة الدولية  يف  يعيشون  الجنوب  بلدان  يف  ولدوا  شخص  مليون  بينام 85,3  الجنوب،  بلدان 

للهجرة، 2016أ).

> يف عام 2017، قدرت التحويالت الدولية مببلغ 613 مليار دوالر أمرييك. من هذا املبلغ، تلقت البلدان املنخفضة
واملتوسطة الدخل ما يقدر بنحو 466 مليار دوالر، أي ما يقرب من ثالثة أضعاف مبلغ املساعدة اإلمنائية الرسمية. 
ويعتقد أن الحجم الحقيقي للتحويالت، مبا يف ذلك التدفقات غري املسجلة عرب القنوات الرسمية وغري الرسمية، 
أكرب بكثري (البنك الدويل ورشاكة للمعرفة العاملية بشأن الهجرة والتنمية، 2018). ال توجد تقديرات عاملية متاحة 

للمبلغ اإلجاميل للتحويالت املحلية املرسلة من املهاجرين الداخليني إىل أرسهم داخل بلد املنشأ.

> وفقاً للصندوق الدويل للتنمية الزراعية (2017)، يتم إرسال 40 يف املائة من التحويالت الدولية إىل املناطق الريفية، 
مام يشري إىل أن األصل الريفي له حصة كبرية من املهاجرين الدوليني.

> هناك أدلة متزايدة عىل أن األحداث املناخية التدريجية واملفاجئة، مثل ندرة املياه والجفاف والفيضانات، تؤثر 
عىل أمناط التنقل وتفاقم العوامل االجتامعية واالقتصادية األخرى للهجرة. يف عام 2016، كانت الكوارث املرتبطة 

باملناخ واملاء مسؤولة عن 23.5 مليون نازح (مركز رصد النزوح الداخيل، 2017).
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تعريف الفاو ورؤيتهـا
ورسالتها بشأن الهجرة

1

سوكور، باكستان

ضحایا الفیضانات یفرون بالشاحنات من
المناطق التي تغمرھا المیاه.
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ال ميكــن تعريــف الهجــرة بســهولة5 وال يوجــد تعريــف متفــق عليــه عامليــاً للهجــرة. املنظمــة الدوليــة للهجــرة تصــف 
الهجــرة بأنهــا "حركــة شــخص أو مجموعــة مــن األشــخاص، إمــا عــرب الحــدود الدوليــة أو داخــل دولــة مــا. إنهــا حركــة 
ــا وأســبابها ؛ ويشــمل التعريــف هجــرة  ــا وتكوينه ــة األشــخاص، مهــام كان طوله ــوع مــن حرك ســكانية، تشــمل أي ن
الالجئــني واملرشديــن واملهاجريــن االقتصاديــني واألشــخاص الذيــن ينتقلــون ألغــراض أخــرى، مبــا يف ذلــك مل شــمل األرسة " 

(املنظمة الدولية للهجرة، 2011 ). لغرض عملها، تعتمد الفاو هذا التعريف الواسع للهجرة.

ينتقل الناس داخل بلدانهم وإىل بلدان أخرى :
> نشري إىل الهجرة الداخلية، عندما ينتقل الشخص من مكان إىل آخر داخل بلد ما، دون عبور الحدود الدولية.

> نشري إىل الهجرة الدولية، عندما ينتقل الشخص إىل بلد آخر، ويعرب الحدود الدولية.
ميكــن الربــط بــني الهجــرة الداخليــة والدوليــة، حيــث يتحــرك املهاجــرون أوال داخــل بلدهــم ويتخــذون قــراراً الحقــاً 
ملواصلــة رحلتهــم عــرب عبــور الحــدود الدوليــة. ســواء كانــت داخليــة أم دوليــة، ميكــن تعريــف الهجــرة أيضــاً وفقــا ً

ملناطق املنشأ واملقصد (عىل سبيل املثال من الريف إىل الحرض، من الريف إىل الريف أو من الحرض إىل الريف).

تعريفات تتعلق بالهجرة
1.1

5 ال يوجــد اتفــاق عــىل املــدى الــذي يجــب أن ينتقــل فيــه شــخص مــا ، وإىل متــى يجــب اعتبــاره مهاجــراً. يعــد اإلطــار الزمنــي 
واملسافة من أهم الجوانب ليس فقط لتحديد الهجرة، ولكن أيضاً لقياسها.

نظــراً لواليتهــا، ينصــب تركيــز عمــل الفــاو يف هــذا املجــال عــىل الهجــرة الريفيــة، والتــي تُعــرف بالهجــرة
التــي تحــدث مــن وإىل املناطــق الريفيــة وفيــام بينهــا، بشــكل مســتقل عــن مــدة حركــة الهجــرة. يف هــذا الســياق،
تعمــل الفــاو عــىل جميــع أشــكال الهجــرة، مــن الهجــرة الطوعيــة، التــي تتــم أســاس ا ألســباب اجتامعيــة واقتصاديــة،
إىل الهجــرة القرسيــة، الناتجــة عــن النزاعــات والكــوارث الطبيعيــة أو التــي مــن صنــع اإلنســان واملجاعــة.
ــة والهجــرة ــني الهجــرة القرسي ــم بشــكل خــاص بالتقاطــع ب ــة وتهت ــة والدولي ــاو عــىل الهجــرة الداخلي تعمــل الف
الطوعيــة، عندمــا يهاجــر النــاس ألنهــم يدركــون أنــه ال توجــد اســرتاتيجيات بديلــة لكســب العيــش والحفــاظ عــىل

الكرامة .
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املربع رقم 2  فئـات الهجـرة
الهجرة الدولية والداخلية ميكن أن تكون :

> دامئــة : عندما يبقى املهاجر يف مقصده الجديد ألكرث من عام.
> مؤقتـة : عندما يكون للمهاجر غرض محدد ويعود الحقاً إىل منطقة املنشأ أو يهاجر إىل منطقة أخرى. أثنني من  

أكرث األمثلة شيوعاً هام الهجرة املوسمية والدائرية.
الزراعي)  املوسمي  التقويم  بعد  (أي  املوسمية  عىل  بناًء  التوظيف،  ألغراض  املهاجر  ينتقل  عندما   : موسمية   •

وبالتايل يهاجر فقط لجزء من السنة. 
• الدائرية : عندما ينتقل املهاجر بشكل متكرر بني البلدان أو املناطق، سواء مؤقتة أو طويلة األجل.

عالوة عىل ذلك، مييز خطاب الهجرة عادًة بني :
> الهجرة الطوعية: هي حركة هجرة طوعية متت عىل أساس قرار طوعي.

> الهجرة القرصية : حركة هجرة يوجد فيها عنرص من عنارص اإلكراه، مبا يف ذلك تهديدات للحياة وسبل كسب
العيش، سواء كانت ناشئة عن أسباب طبيعية أو من صنع اإلنسان. عندما يُجرب الشخص عىل التحرك عرب الحدود 
الدولية، بسبب الخوف من التعرض لالضطهاد عىل أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية يف مجموعة 
 1951 عام  الالجئني  بوضع  الخاصة  لالتفاقية  ووفقاً  كالجئ،  الفرد  يصنف  السيايس،  الرأي  أو  معينة  اجتامعية 
(الجمعية العامة لألمم املتحدة، 1951). عندما يُجرب شخص أو مجموعة من األشخاص عىل التحرك نتيجة للنزاع 
املسلح أو العنف املعمم أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان، ولكنهم ال 
يعربون حدود الدولية املعرتف بها دولياً، يُصنف هؤالء األشخاص عىل أنهم أشخاص نازحني داخلياً (مفوضية األمم 

املتحدة السامية لشؤون الالجئني، 2018ب).

الهجــرة ظاهــرة معقــدة، وفئــات الهجــرة ليســت ثابتة. عــىل العكس، فهــي ديناميكية وميكــن أن تتطور بســهولة من فئة 
إىل أخرى.

مــن املهــم اإلشــارة إىل أنــه ال يوجــد انفصــام واضح بــني الهجــرة "القرسية"، مــن ناحية، والهجــرة "الطوعية"، مــن ناحية 
أخــرى. عــىل ســبيل املثــال، عندمــا تتهــدد ســبل كســب املعيشــة أزمــة اقتصاديــة وماليــة، أو أحــداث بطيئــة كالتدهــور 
ــدة  ــرة معق ــرارات الهج ــون ق ــاً. تك ــة واضح ــرة الطوعي ــة والهج ــرة القرسي ــني الهج ــز ب ــون التميي ــد ال يك ــي، ق البيئ
ــارص  ــش عن ــث تتعاي ــع حي ــاق واس ــىل نط ــة ع ــا قامئ ــىل أنه ــا ع ــر إليه ــن النظ ــددة وميك ــل متع ــىل عوام ــد ع وتعتم

االختيار واإلكراه وقد تكون سائدة إىل حد ما (انظر الشكل 2).

صعوبة الهجرة
1.2

8



الهجـرة كاختيـار وفرصـة للتنميـة الـريفيـة

الشكل رقم 2  الهجرة بسبب عوامل قرسية وقرار طوعي

املصدر: الفاو 2018.

زيادة القابلية للتأثر بسبب الفقر وانعدام األمن الغذايئ والتمييز واملخاطر الطبيعية والرصاعات والتدهور البيئي، إلخ.

هجرة قرسية أو نزوح
الهجرة بسبب مجموعة من العوامل القرسية والقرارات الطوعية

هجرة طوعية

ــة،  ــر عــىل قــرار الهجــرة تعمــل عــىل مســتويات مختلفــة، مــن املجــال الفــردي إىل األبعــاد األرسي العوامــل التــي تؤث
املحليــة والوطنيــة والدوليــة6. عــىل املســتوى الكيل، هنــاك عوامل مثل النمــو االقتصادي، وفــرص العمل وارتفــاع األجور، 
ــىل  ــة. ع ــروف البيئي ــك الظ ــز، وكذل ــر، والتميي ــاواة، والفق ــدم املس ــة، وع ــات االجتامعي ــول إىل الخدم ــر والوص وتواف
املســتوى املتوســط   ، هنــاك عوامــل تكييــف ميكــن أن تزيــد أو تقلــل مــن الحافــز للهجــرة وانتقــال األشــخاص. وتشــمل 
ــد  ــد والتقالي ــوارد واألرايض)، والقواع ــوق يف امل ــم الحق ــي تحك ــك الت ــة تل ــوين (وخاص ــار القان ــائعة اإلط ــة الش األمثل
ــتوى  ــىل املس ــرى. ع ــور أخ ــني أم ــن ب ــد، م ــات املقص ــع مجتمع ــة م ــات الثقافي ــدى االختالف ــافات وم ــائدة، واملس الس
الجــزيئ، تحــدد خصائــص املهاجريــن مثــل العمــر والجنــس واملســتوى التعليمــي والــرثوة والحالــة الوظيفيــة 
ــور  ــني أم ــن ب ــل األرسة، م ــلطة داخ ــع الس ــن األرسة وتوزي ــل تكوي ــة مث ــص املنزلي ــخصية والخصائ ــالت الش والتفضي

أخرى، من الذي يهاجر يف النهاية.

مــن املهــم أيضــاً أن نتذكــر أن ليــس كل األفــراد لديهــم ميــول متســاوية للهجــرة. اعتــامداً عــىل املضمــون، ميكــن أن 
تكون الهجرة أكرث انتشاراً بني مجموعة سكانية فرعية معينة ملجتمع ما مقارنة باملجتمعات األخرى.

6  تبينــت أن العالقــة بــني الهجــرة ومســتوى التنميــة تكــون عــىل شــكل حدبــة، أي أن التنميــة وارتفــاع الدخــل يؤديــان إىل زيــادة 
مســتويات الهجــرة يف البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل ؛ ســتنخفض الهجــرة عندمــا تبــدأ البلــدان يف الوصــول إىل وضــع الدخــل 
املتوســط األعــىل. لذلــك، فــإن التنميــة االقتصاديــة يف البلــدان التــي ينخفــض فيهــا نصيــب الفــرد مــن إجــاميل الناتــج املحــيل قــد 
تحفــز عــىل الهجــرة. هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تقــف وراء هــذه الظاهــرة، كالتحــول الدميوغــرايف، وتراكــم رأس املــال 
البــرشي، وتخفيــف حواجــز الهجــرة يف بلــدان املقصــد، وخفــض القيــود املاليــة التــي متنــع النــاس مــن تغطيــة تكاليــف الهجــرة. 
ــا  ــار تنميته ــدان يف مس ــع البل ــىل جمي ــق ع ــوف تنطب ــرة س ــذه الظاه ــني أن ه ــه اليق ــىل وج ــع ع ــا أن نتوق ــك، ال ميكنن ــع ذل وم

(منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2016).
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هنــاك أدلــة دامغــة عــىل أن أفقــر األفــراد واألرس قــد ال يهاجــرون بســبب القيــود املاليــة التــي متنعهــم مــن تغطيــة 
تكاليــف الهجــرة. وقــد مُينــع الفقــراء املزمنــون والشــديدون مــن الهجــرة مــن خــالل مــدى اســتبعادهم يف الوصــول إىل 
ــة بشــأن الهجــرة  ــز بحــوث التنمي ــة (مرك ــوارد املالي ــة وامل ــك الشــبكات واملعرف ــا، مبــا يف ذل ــوارد والســيطرة عليه امل
بالهجــرة  املرتبطــة  التكاليــف  تغطيــة  مــن  األخــرى  واألرس  األفــراد  يتمكــن  قــد   .(2003 والفقــر،  والعوملــة 
الداخليــة فقــط. الشــباب أكــرث عرضــة للهجــرة، بحثــاً عــن فــرص أفضــل وتحقيــق أهدافهــم وطموحاتهــم الشــخصية. 
وفقــاً لحالــة األغذيــة والزراعــة 2018 (SOFA 2018) للهجــرة والزراعة والتنميــة الريفية، يصل األشــخاص عادًة إىل أعىل 

احتاملية الذروة للهجرة عندما يكونون يف منتصف إىل أواخر العرشينات7.

يف املراحــل املختلفــة خــالل رحلتهــم، قــد يجــد املهاجــرون أنفســهم يف أوضــاع هشــة تتطلــب الحاميــة واملســاعدة. ميكن 
أن تنشــأ قابليــة التــرضر مــن الظــروف التــي تحــدث فيهــا الحركــة أو مــن الظــروف يف بلــد العبــور / املقصــد (عــىل 
ســبيل املثــال عــدم وجــود وثائــق قانونيــة أو متييــز). ميكــن أن ترتبــط أيضــاً بخصائــص أو ظــروف فرديــة معينــة، والتــي 
قــد تعــرض شــخصاً لخطــر معــني، مثــل تلــك التــي يتعــرض لهــا: األطفــال (ســواء كانــوا مصحوبــني أو غــري مصحوبــني 
بذويهــم) ؛ كبــار الســن أو املــرىض أو املعاقــني ؛ نســاء؛ الشــعوب األصليــة واألقليــات العرقيــة والدينيــة ؛ ضحايــا االتجــار 
أو االســتغالل أو التعذيــب أو الصدمــات األخــرى ؛ واملهاجريــن املحصوريــن (مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون 

الالجئني، 2017).

ومــام يزيــد مــن تعقيــد الهجرة زيادة االختــالط بني حركات الهجرة. يشــري مصطلح تدفقــات الهجرة املختلطــة إىل تعقيد 
حــركات الســكان الحاليــة، حيــث يــزداد الالجئــون واملهاجــرون االقتصاديــون وغريهــم مــن املهاجريــن يف نفــس الوقــت، 
مــن / إىل نفــس املناطــق، غالبــاً باســتخدام نفــس طــرق ووســائل النقــل (املنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2016ب). يف الواقــع، 
أصبــح التمييــز بــني حــركات الالجئــني وغريهــا مــن حــركات املهاجريــن غــري واضــح بشــكل متزايــد، حيــث أصبحــت 

دوافع الناس للهجرة وكذلك طرق الهجرة أكرث صعوبة.

7  تشــري البيانــات املتعلقــة بالهجــرة الخارجيــة والدوليــة مــن بوركينــا فاســو وغانــا ونيجرييــا والســنغال وأوغنــدا إىل أن الشــباب 
دامئــاً مــا يســيطرون عــىل املهاجريــن، حيــث تتجــاوز حصتهــم 55 باملائة يف جميــع البلدان الخمســة وتصــل إىل 70 باملائــة يف غانا، مع 
وجــود اختالفــات بســيطة جــداً بــني النســب الوطنيــة والريفيــة (إعــداد الفــاو بنــاًء عــىل بيانــات مــن البنــك الــدويل، 2017 لبوركينــا 

فاسو ونيجرييا والسنغال وأوغندا ؛ الدراسة االستقصائية لغانا بشأن مستويات املعيشة، 2017 لغانا).
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إن إدراك مــدى تعقيــد حــركات الهجــرة والروابــط املتعــددة بــني الهجــرة والزراعــة والتنميــة الريفيــة واألمــن الغــذايئ 
والتغذيــة وإدارة املــوارد الطبيعيــة، تتمثــل الرؤيــة والرســالة التــي توجــه عمــل الفــاو يف مجــال الهجــرة الريفيــة فيــام 

ييل:

الرؤية والرسالة
1.3

الرؤيـة
تحــدث الهجــرة مــن وإىل املناطــق الريفيــة كخيــار طوعــي ومســتنري. النــاس يف املناطــق الريفيــة لديهــم القــدرة عيل 
مواجهة التهديدات واألزمات، ولديهم سبل كسب عيش مستدامة تسمح لهم بأن يقرروا البقاء يف مجتمعات منشأهم 
ــة ومنظمــة ومنتظمــة  ــوات آمن ــك مــن خــالل قن ــام بذل ــرروا الهجــرة، فســيكون بإمكانهــم القي أو الهجــرة. إذا ق

داخل بالدهم أو عرب الحدود الدولية.

ــد  ــق الح ــد، يف تحقي ــأ واملقص ــات املنش ــاً مجتمع ــم، وأيض ــن وأرسه ــم املهاجري ــم دع ــرة، يت ــدوث الهج ــد ح عن
األقــىص لفوائــد الهجرة وتقليل أي آثار ســلبية. يف املجتمعات املضيفة، يشــارك املهاجــرون يف النظم الغذائية والزراعية 

ويتم متكينهم من املساهمة يف التنمية الريفية.

الرسالـة
بنــاًء عــىل املعرفــة واألدلــة الناجمة عن الهجرة، تدعم الفــاو الحكومات وأصحاب املصلحة اآلخريــن إلدماج الهجرة يف 
السياسات الريفية والزراعية، وتعزيز حوار السياسات والتنسيق من أجل تحقيق قدر أكرب من التامسك السيايس بني 
ــة،  ــال األمــن الغــذايئ والتغذي ــاو (عــىل ســبيل املث ــة الف ــي تقــع ضمــن والي ــك الت سياســات الهجــرة الشــاملة وتل

الزراعة والتنمية الريفية، الحد من الفقر الريفي وإدارة املوارد الطبيعية).

تهــدف الفــاو إىل تعزيــز القــدرات التقنيــة والوظيفيــة للحكومــات وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن لزيــادة القــدرة عىل 
مواجهــة التهديــدات واألزمــات، وتحقيــق الحــد األقــىص لفوائــد الهجــرة، مــع التقليــل إىل الحــد األدىن مــن التحديــات 

التي ميكن أن تشكلها الهجرة يف مجتمعات املنشأ والعبور واملقصد.

تدعــو الفــاو إىل إيجــاد مســارات آمنــة ومنتظمــة للهجــرة، التــي تراعــي احتياجــات ســكان الريــف. وتدعــو الفــاو 
أيضاً إىل حامية النازحني قرساً واملهاجرين الذين يعيشون يف أوضاع ضعيفة.

ولتحقيــق هــذه الغايــة، تعمــل الفــاو يف شـــراكة مــع الحكومــات واملؤسســات الوطنية واملحليــة، واملنظــامت الدولية، 
والــرشكاء يف التنميــة، واألوســاط األكادمييــة، ومنظــامت املجتمــع املــدين، ورابطــات الشــتات واملهاجريــن، والقطــاع 

الخاص للمساهمة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
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ــة  ــة الفرعي ــري عــىل القطاعــات الزراعي ــايل للهجــرة تأث ــة، وبالت ــن مــن املناطــق الريفي ــري مــن املهاجري ــأيت جــزء كب ي
واملناطق الريفية. يعيش ثالثة من كل أربعة من الفقراء والجياع يف العامل يف املناطق الريفية (منظمة العمل الدولية، 2008)، 
ومــن املوثــق أن حــوايل 40 يف املائــة مــن التحويــالت الدوليــة تُرســل إىل املناطــق الريفيــة (الصنــدوق الــدويل للتنميــة 
الزراعيــة، 2016). بحلــول عــام 2050، ســيظل أكــرث مــن نصــف الســكان يف أقل البلــدان منواً يعيشــون يف املناطــق الريفية، 
ــة  ــؤون االقتصادي ــكان يف إدارة الش ــعبة الس ــهم (ش ــب عيش ــة لكس ــطة ذات الصل ــة واألنش ــىل الزراع ــدون ع ويعتم
واالجتامعية، 2014). وبالتايل، تعد الهجرة بُعداً أساسياً للنظر يف مناقشات السياسة العامة حول مستقبل الزراعة واملناطق 

الريفية والنظم الغذائية.

تعــد الهجــرة الريفيــة ســمة أساســية لعملية التحــول الهيكيل، والتــي تنطوي عىل انخفــاض تدريجــي يف الزراعة من حيث 
حصــة توليــد الدخــل وفــرص العمــل. إن إعــادة تخصيــص األنشــطة االقتصاديــة عــرب القطاعــات ومــا ينجــم عــن ذلــك 
ــة،  ــة مــن الريــف إىل املناطــق الحرضي ــادًة حرك ــا ع ــة املســتخدمة يف الزراعــة، يصاحبه مــن انخفــاض يف نســبة العامل
ــة  ــإن هــذه العملي ــك، ف ــة. ومــع ذل ــع أنحــاء العــامل، ال ســيام يف املناطــق النامي ــد نســبة الســكان يف جمي حيــث تتزاي
الخاصــة بالتحــول الهيــكيل ميكــن أن تتعطــل عندمــا تكــون البلــدان يف حــاالت نــزاع، أو عندمــا يهاجــر النــاس، ليــس 
بســبب فــرص عمــل أكــرث جاذبيــة ومتاحــة يف املناطــق الحرضيــة، ولكــن بســبب الفقــر املدقــع أو التدهــور البيئــي أو 
ــىل  ــياقات، وع ــن الس ــد م ــذايئ. يف العدي ــن الغ ــدد األم ــي ويه ــاج الزراع ــدد اإلنت ــام يه ــة، م ــوارد الطبيعي ــتنفاد امل اس
ــة ألن األشــخاص الذيــن  ــة، ال يحــدث التحــول الهيــكيل بطريقــة مرغوب األخــص يف جنــوب الصحــراء الكــربى األفريقي
يغــادرون الزراعــة منخفضــة اإلنتاجيــة ينتقلــون يف الغالــب إىل خدمــات غــري رســمية منخفضــة اإلنتاجيــة يف املناطــق 
الحرضيــة. نظــراً ألن التوســع الحــرضي مل يقابلــه منــو مامثــل يف قطــاع الصناعــة التحويليــة أو يف قطاعــات الخدمــات 
الحديثــة، متيــل الهجــرة مــن الريــف إىل الحــرض إىل الضغــط عــىل املــدن املثقلــة باألعبــاء. هــذا الوضــع يــكاد بصعوبــة 

أن يحسن من ازدهار ورفاهية املهاجرين ويخلق فائدة ضئيلة لالقتصاد ككل.

تلعــب الفــاو دوراً فريــداً يف دعــم البلــدان لجعل عمليــة التحول هذه أكرث منارصًة وشــموالً للفقراء. مــن خالل دعم أرس 
املزارعــني8 وتعزيــز النظــم الزراعيــة املســتدامة، ميكــن للفــاو أن تعالــج بعض الدوافــع الســلبية للهجرة، مع تيســري التنقل 

بشكل أفضل بني املناطق الريفية والحرضية، وبني قطاعات االقتصاد.

8  األرس العاملــة بالزراعــة هــي الشــكل الســائد للزراعــة يف كل مــن البلــدان املتقدمــة والناميــة. هنــاك أكــرث مــن 500 مليــون مزرعة 
ــازات الصغــرية واملزارعــني متوســطي النطــاق، ويشــملون الفالحــني  ــرتاوح أرس املزارعــون بــني أصحــاب الحي ــة يف العــامل. ت عائلي
والشــعوب األصليــة واملجتمعــات التقليديــة والصياديــن ومزارعــي الجبــال والرعــاة والعديــد مــن املجموعــات األخــرى التــي متثــل 
كل منطقــة وكل منطقــة إحيائيــة يف العــامل. فهــم يديــرون أنظمــة زراعيــة متنوعــة ويحافظــون عــىل املنتجــات الغذائيــة التقليديــة، 

مام يسهم يف اتباع نظام غذايئ متوازن وحامية التنوع البيولوجي الزراعي يف العامل.الهجرة كاختيار وفرصة للتنمية الريفية.
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يف اإلطــار االســرتاتيجي للفــاو، "تحســني فــرص كســب الدخــل يف املناطــق الريفيــة ومعالجــة األســباب الجذريــة للهجــرة" 
هــو حاجــة تــم تحديدهــا كأحــد التحديــات العــرشة األكــرث صلــة بعمــل الفــاو (الفــاو، 2016). عــىل وجــه الخصــوص، 
جــددت الفــاو التزامهــا بالعمــل عــىل قضايــا الهجــرة التــي ترتكــز عليهــا يف إطــار برنامجهــا االســرتاتيجي رقــم 3 "الحــد 
مــن الفقــر يف الريــف" و برنامجهــا االســرتاتيجي رقــم 5 "زيادة مرونة ســبل املعيشــة أمــام التهديدات واألزمات". بســبب 
طبيعتهــا الشــاملة، ميــس عمــل الفــاو بشــأن الهجــرة الجوانــب املتعلقــة بجميــع األهــداف االســرتاتيجية األخــرى (انظــر 

الشكل رقم 4).

امليزة النسبية للفاو تكمن يف:

> الخــربة يف جميــع املجــاالت اإلنســانية واإلمنائيــة، مــام ميّكــن الفاو مــن دعــم املهاجرين والالجئــني واملرشديــن داخلياً، 
مبا يف ذلك أثناء األزمات املمتدة ويف السياقات الهشة9؛ 

> الحضــور طويــل املــدى والواســع النطــاق والرشاكــة القويــة مــع وزارات الزراعــة، مام يســمح بالتأثري عىل السياســات 
واالستثامرات عىل نطاق واسع ؛ 

> دور كمنظمــة معرفيــة، ودعــم األعضــاء يف الوصــول إىل املعارف العاملية بشــأن الهجــرة الريفية واالســتفادة منها عىل
أفضل وجه من خالل تأييد وتنمية القدرات وتقديم املشورة املتعلقة بالسياسات.

عــالوة عــىل ذلــك، فــإن الفــاو يف وضــع فريــد ميكنهــا مــن العمــل بفعاليــة يف هــذا املجــال بالنظــر إىل شــبكة املنظمــة 
ــة يف  ــم مكمل ــن خربته ــادة، ولك ــاً ع ــون مع ــن ال يعمل ــة الذي ــاب املصلح ــن أصح ــعة م ــة واس ــع مجموع ــخة م الراس
مجــاالت الزراعــة والتنميــة الريفيــة والتوظيــف والهجــرة. تتمتــع الفــاو بخــربة قويــة يف الجمــع بــني مختلــف الجهــات 
الفعالــة مثــل الحكومــة ومجموعــات وجمعيــات الشــباب ومنظــامت املنتجــني ومســؤويل اإلرشــاد ورابطــات املجتمــع 

املدين ومعاهد البحوث.

9  انظــر الفصــل رقــم 4 للحصــول عــىل وصــف ملجــاالت عمــل الفــاو بشــأن الهجــرة، وامللحــق رقــم 3 للحصــول عــىل قامئــة بأمثلــة 
للتدخالت عىل املستوى القطري للفاو.
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الهجـرة كاختيـار وفرصـة للتنميـة الـريفيـة

هنــاك عالقــة ثنائيــة االتجــاه بــني الهجــرة الريفيــة مــن ناحيــة والتنميــة الزراعيــة والريفية من ناحيــة أخرى، حيــث يتأثر 
كالهــام ببعضهــام البعــض. إن فهــم الروابــط بــني الهجــرة والزراعــة، والتنميــة الريفيــة، والحــد مــن الفقــر يف الريــف، 
ــم  ــاو يف هــذا املجــال (انظــر امللحــق رق ــر حاســم لعمــل الف ــة أم ــوارد الطبيعي ــة، وإدارة امل واألمــن الغــذايئ والتغذي

2 ملزيد من املعلومات حول دوافع وآثار الهجرة).

تعتمــد الهجــرة الريفيــة عــىل العديــد مــن العوامــل (انظر املربــع رقم 3) وتعتمد بشــكل وثيــق عىل الظــروف يف املناطق 
الريفية ويف الزراعة.

تختلــف آثــار الهجــرة عــىل املجتمعــات الريفيــة حســب نــوع الهجــرة (عــىل ســبيل املثــال، دامئــة أو مؤقتــة، داخليــة أو 
ــة، طوعيــة أو قرسيــة) والســياق الــذي تحــدث فيــه. تجلــب الهجــرة كال مــن الفــرص والتحديــات التــي تواجــه  دولي
فوريــة  التأثــريات  بعــض   .(2 رقــم  امللحــق  (انظــر  واملقصــد  والعبــور  املنشــأ  بلــدان  يف  الريفيــة  املناطــق 

أو نافذة املفعول عىل املدى القصري ؛ البعض اآلخر قد تصبح نافذة املفعول عىل مدى فرتة زمنية أطول.

بالنســبة للمناطــق الريفيــة يف بلــدان املنشــأ، ميكــن للهجــرة أن تؤثــر عــىل توفــري العاملــة ومزيــج املهــارات ذات الصلــة 
والتكويــن الســكاين. يف حــني أن الهجــرة قــد تقلــل مــن الضغــط عــىل أســواق العمــل املحليــة وتعــزز تخصيــص أكــرث 
ــر  ــدان الحصــة األصغ ــة تواجــه خطــر فق ــإن مناطــق املنشــأ الريفي ــة، ف ــة يف الزراع ــة واألجــور املرتفع ــاءة للعامل كف

واألكرث حيوية وديناميكية من القوى العاملة لديها.

الدور الدقيق للهجرة يف الزراعة والتنمية الريفية10
2.1

10  تســتند املعلومــات الــواردة يف هــذا الفصــل إىل تقريــر "الهجــرة، الزراعــة والتنميــة الريفيــة" الصــادر عــن الفــاو لحالــة األغذيــة 

والزراعة 2018 (SOFA 2018 )  والذي ســيقدم املزيد من التفاصيل عن الهجرة وعالقاتها باألمن الغذايئ والتنمية الريفية والســالم 
واالستقرار.

املربع رقم 3  الدوافـع السلبيـة للهجـرة
تعمل الفاو عىل تقليل بعض الدوافع السلبية التي تدفع الهجرة إىل الحد األدىن (انظر الفصل رقم 4 )، مثل:

> نقص فرص العمل وتوليد الدخل يف املناطق الريفية؛
> عدم الوصول إىل الخدمات والبنية التحتية؛

> التدهور البيئي والبطء يف الظواهر واملناخ املتطرف واألحداث املناخية؛ و
> الرصاعات والهشاشة واألزمات الطويلة.
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ــات  ــوارد والخدم ــىل امل ــرب ع ــيطرة أك ــىل س ــف ع ــني يف الخل ــاليئ يبق ــاء ال ــل النس ــد تحص ــياق، ق ــىل الس ــامداً ع اعت
اإلنتاجية، مام قد يساعد يف سد الفجوة بني الجنسني يف الزراعة (انظر املربع رقم 4).

ميكــن للهجــرة أن تســاهم يف التنميــة الزراعيــة والريفيــة. إذا كانــت أســواق االئتــامن و/أو التأمــني يف املناطــق الريفيــة 
ــات  ــة الصدم ــر التأمــني يف حال ــود الســيولة، وتوف ــن قي ــالت تخفــف م ــإن التحوي ــيئة، ف ــا س ــت وظيفته ــة أو كان غائب
ــق فــرص  ــة خل ــة مــع إمكاني ــة الريفي ــات، وتشــجع االســتثامرات يف الزراعــة وغريهــا مــن األنشــطة االقتصادي واألزم
ــالل  ــن خ ــة م ــق الريفي ــاعدة املناط ــن مس ــن العائدي ــتات واملهاجري ــات الش ــن ملؤسس ــك، ميك ــىل ذل ــالوة ع ــل. ع عم
االســتثامرات الرأســاملية واملهــارات ونقــل التكنولوجيــا والدرايــة والشــبكات االجتامعيــة. عــن طريــق زيــادة االســتهالك 
الخــاص، تخلــق األرس املهاجــرة نتائــج إيجابيــة يف االقتصــاد املحــيل وتســاهم يف ديناميكيــة ســوق الســلع املحليــة، ولكــن 

ميكن أن يكون لها أيضاً تأثري تضخمي ضار.

يف املناطــق الريفيــة مــن الوجهــة والعبــور، ميكــن لتدفقــات كبــرية مــن املهاجريــن والالجئــني و/أو املرشديــن داخليــاً أن 
ــؤدي التدفقــات إىل  ــدان واملجتمعــات املضيفــة. ميكــن أن ت ــة خطــرية للبل ــة وبيئي ــات سياســية واقتصادي يخلــق تحدي
تضخــم الســكان وتســبب تدهــوراً بيئيــاً عــىل نطــاق واســع وتضغــط عــىل الخدمــات االجتامعيــة األساســية وأســواق 

العمل واإلسكان باإلضافة إىل أنظمة الحوكمة.

املربع رقم 4  هجرة الرجال خارج البالد وتأنيث الزراعة
الزراعة يف  املرأة  أدوار  متيل  الزراعة.  يف  بالرجال  مقارنة  النساء  مشاركة  زيادة  إىل  عادة  الزراعة  تأنيث  يشري 
إىل التغيري عندما تكون الهجرة إىل الريف يف الغالب من الذكور ، ويعزى ذلك بشكل رئييس إىل فقدان اليد العاملة
أيضاً ذلك  ينطوي  أن  ميكن  الجنسني،  بني  التمييز  شديدة  الزراعية  املهام  فيها  تكون  التي  السياقات  يف  الجسدية. 
الزراعة لتأنيث  ميكن  نفسه،  الوقت  ويف  الرجال.  بها  يقوم  تقليدية  مهام  تتوىل  ألنها  املرأة  أدوار  يف  تغيريات  عىل 

متكني املرأة ألنها تكتسب املزيد من سلطة صنع القرار يف الزراعة يف غياب أزواجهن.

خصائص عىل  تعتمد  سلبية  أو  إيجابية  الزراعة  يف  للمرأة  املتزايدة  األدوار  اعتبار  ينبغي  كان  إذا  ما  عام،  بشكل 
األنشطة التي تضطلع بها املرأة وما إذا كانت متكنها أو تزيد من عدم املساواة بني الجنسني. إذا استمرت مداخيل
هذا خارج  النساء  تخصيص  إعادة  حقيقة  فإن   ، األخرى  القطاعات  يف  املوجودة  تلك  عن  التخلف  يف  الزراعة 
القطاع أبطأ من الرجال، له إثارة مخاوف بشأن الجهود املبذولة لتعزيز املساواة بني الجنسني وتخفيف حدة الفقر.
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ــذي قــد  ــة والوظائــف واإلســكان إىل زعزعــة اســتقرار الوضــع ال ــدة عــىل املــوارد الطبيعي ــؤدي املنافســة املتزاي قــد ت
يكــون بالفعــل هشــاً أو غــري مســتقر. ومــع ذلــك، هنــاك أيضــاً مجموعــة متزايــدة مــن األدلــة التــي تبــني الفوائــد التــي 
تدفقــات  توفــر  أن  ميكــن  املحليــة11.  االقتصــادات  يف  واملهاجريــن  الالجئــني  إرشاك  خــالل  مــن  تأمينهــا  ميكــن 
املهاجريــن واملرشديــن التــي تتــم إدارتهــا إدارة جيــدة دفعــة قويــة ملســارات التنميــة االقتصاديــة للبلــدان أو 

للمجتمعات املضيفة، عن طريق سد النقص يف األيدي العاملة، وتعزيز تبادل املعرفة واملساهمة والتعاون.

11  ملزيد من املعلومات، أنظر إىل تقرير حالة األغذية والزراعة لعام 2018 الصادر عن الفاو.
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يســتند إتجــاه الفــاو بشــأن الهجــرة إىل ثالثــة مبــادئ، هــي الشــمولية واالســتدامة والتعامــل مــع الصعوبــات، والتــي 
توجه التخطيط والعمليات يف مجال العمل هذا.

ينطوي مبدأ الشــمولية عىل التزام اســتباقي بضامن إدراج منذ البداية املجموعات املســتضعفة أو املحرومة أو املهمشــة12 
يف تدخــالت الفــاو بشــأن الهجــرة. ميكــن أن تكــون الخصائــص الفرديــة كالعمــر والجنــس مــن مصــادر الضعــف التــي 
ــاً خاصــاً  ــويل الفــاو اهتامم ــة ونتائــج الهجــرة. ت ــة الهجــرة باإلضافــة إىل تجرب ــراد وإمكاني ــرار األف ــاً عــىل ق ــر غالب تؤث
ــأ،  ــدان املنش ــد. يف البل ــور / املقص ــأ والعب ــدان املنش ــرى يف بل ــة األخ ــات الضعيف ــال والفئ ــاء واألطف ــات النس الحتياج
تضمــن الفــاو أال يكــون للهجــرة آثــار ضــارة عــىل مــن تُركــوا خلفهــم. يف بلــدان العبــور واملقصــد، تعمــل الفــاو عــىل 
معالجــة أي شــكل مــن أشــكال التمييــز (عــىل ســبيل املثــال، عــىل أســاس العمــر أو الجنــس أو حالــة الهجــرة) التــي قــد 
ــخاص  ــة لألش ــف املعين ــه الضع ــتجابًة ألوج ــم. اس ــم وأصوله ــول إىل موارده ــم والوص ــع بحقوقه ــن التمت ــم م متنعه

واملجتمعات، فإن نهج الفاو تجاه الهجرة هو كاآليت:

> مراعــاة املنظــور الجنســاين: تضمــن الفــاو احــرتام حقــوق اإلنســان للنســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان يف جميــع 
مراحــل الهجــرة، وتلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة عــىل النحــو الواجــب ومتكينهــم كعنــارص للتغيــري. وهــو يدمــج املنظــور 

الجنساين ويعزز املساواة بني الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات، مع االعرتاف بقيادتهن واحتياجاتهن.

> مراعــاة األطفــال: تدعــم الفــاو املصالــح األفضــل للطفــل (الصبيــان والبنــات)، وتعــزز االلتزامــات القانونيــة الدوليــة 
القامئــة فيــام يتعلــق بحقــوق الطفــل13، يف جميــع األوقــات، مبــا يف ذلــك األطفــال غــري املصحوبــني واملنفصلــني عــن 

أهلهم.

الشمول
3.1

ــباب،  ــال، والش ــة، واألطف ــعوب األصلي ــني، والش ــراء املدقع ــيل: الفق ــا ي ــة م ــة واملهمش ــة واملحروم ــات الضعيف ــمل الفئ 12   تش

والنساء، واملعاقني، وكبار السن، وغريهم من الفئات املحرومة، مبا يف ذلك املنتجون الزراعيون مثل الرعويون.

13   انظــر: اتفاقيــة حقــوق الطفــل. (الجمعيــة العامة لألمم املتحــدة، 1989. اتفاقية حقوق الطفل، جنيف، ســويرسا. أيضاً متاحة عىل 

.https://www.ohchr.org
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> مراعــاة الشــباب: تــدرك الفــاو أنهــا تنبغــي معاملــة شــباب الريــف كمجموعــة ذات أولويــة عندمــا يتعلــق األمــر 
بالهجــرة، ألن الشــباب هــم األكــرث عرضــة للهجــرة مــن املناطــق الريفيــة. مــن الــرضوري تصنيــف الشــباب كمجموعــة 
ــم  ــاة تطلعاته ــع مراع ــة، م ــن مختلــف األعــامر وذوي االحتياجــات املختلف ــابات م ــف مــن شــبان وش مســتهدفة تتأل
الشــخصية وتســخري إمكانياتهــم يف االبتــكار. القيــود املحــددة التــي قــد تواجههــا املهاجــرات الشــابات - الناتجــة، عــىل 

سبيل املثال، من التمييز القائم عىل الجنس يف الحصول عىل التعليم أثناء الطفولة - يجب أن تؤخذ يف االعتبار.

> مراعــاة املنظــور الثقــايف: الهجــرة تزيــد مــن التنــوع الثقــايف داخــل املجتمعــات. تــدرك الفــاو أهميــة مراعــاة الجوانب 
ــم 5) كأصحــاب مصلحــة  ــع رق ــة (انظــر املرب ــاو الشــعوب األصلي ــرب الف ــة. تعت ــة الغذائي ــك الثقاف ــا يف ذل ــة، مب الثقافي

ورشكاء أساسيني يف التنمية. يف هذا السياق، يجب معالجة احتياجاتهم وحقوقهم املحددة بطريقة مناسبة ثقافياً.

املربع رقم 5  الشعوب األصلية
الذي والتهميش  االجتامعي  واإلقصاء  املختلفة  الضعف  مبصادر  السلبية)  أو  (اإليجابية  وآثارها  الهجرة  قرار  يتأثر 
تحديات  14 األصلية  الشعوب  تواجه   ، املنشأ  بلدان  من  الريفية  املناطق  يف  واملقصد.  والعبور  املنشأ  بلدان  تلعبه 
محددة يف الحفاظ عىل أساليب العيش التقليدية واملعارف وأنظمة سبل العيش الخاصة بهم. وينطبق هذا بشكل
الخدمات نقص  بسبب  الهجرة  إىل  األحيان  من  كثري  يف  يضطرون  الذين  األصلية،  الشعوب  شباب  عىل  خاص 
والفرص يف املناطق الريفية ، وكذلك عدم االعرتاف بحقوقهم ومعارفهم التقليدية. تحتفظ الشعوب األصلية بكفاح
الحتياجاتهم دعائم  هي  والتي   ، واملوارد  واألقاليم  األرض  يف  وحقوقها  املتميزة  بهوياتها  االعرتاف  أجل  من  مستمر 
املعيشية. بالنسبة للشعوب األصلية ، فإن العالقة مع أرض أجدادهم قوية بشكل خاص وهي مصدر هويتهم الثقافية
النفيس رفاههم  يف  الزاوية  وحجر  التقليدية  معارفهم  نظم  عليه  تطورت  الذي  واألساس   ، واالجتامعية  والروحية 
خاصاً اهتامماً  الفاو  تعهد  خياراً،  الهجرة  لجعل  جهودها  إطار  يف  يجرى.  واالقتصادي  واالجتامعي  والجسدي 
وبداخلها، األجيال  بني  املعارف  تبادل  ودعم  وإحيائها  األصلية  للشعوب  الغذائية  النظم  عىل  الحفاظ  إىل  للحاجة 

وتدعو إىل الحقوق الجامعية للشعوب األصلية يف األرض واألقاليم واملوارد.

14   املصطلــح "الشــعوب األصليــة" ســاد كمصطلــح عــام لســنوات كثــرية. يف بعــض الــدول، قــد يكــون هنــاك تفضيــل ملصطلحــات 

أخــرى مبــا يف ذلــك القبائــل والشــعوب / األمــم األوىل والســكان األصليــني والجامعــات العرقيــة وأديفــايس جاناجــايت. املصطلحــات 
املهنيــة والجغرافيــة مثــل جامعــي الصيــاد والبــدو والفالحــني وأهــل التــالل ومــا إىل ذلــك، موجــودة أيضــاً، وميكــن اســتخدام جميــع 

األغراض العملية بالتبادل مع "الشعوب األصلية" (األمم املتحدة، 2015 ب).
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االســتدامة مفهــوم متعــدد األبعاد يشــمل الجوانــب البيئيــة واالجتامعية واالقتصاديــة (الفاو، 2018 ب). مــن وجهة نظر 
بيئيــة، يهــدف نهــج الفــاو الــذي تتبعــه يف مجــال الهجــرة إىل: (أ) تعزيــز مرونــة األرس وتقليــل اســرتاتيجيات املواجهــة 
ــتثامر،  ــجيع االس ــة؛ (ب) تش ــة التقليدي ــة الريفي ــبل املعيش ــة وس ــم اإليكولوجي ــىل النظ ــلبية ع ــات س ــا تداعي ــي له الت
ــة  ــوارد الطبيعي ــتدامة وإدارة امل ــة املس ــال الزراع ــة يف مج ــة الفني ــارات والدراي ــداول امله ــا وت ــتيعاب التكنولوجي واس
وصيانــة التنــوع البيولوجــي والتكييــف مــع تغــري املنــاخ والتخفيــف مــن آثــاره ؛ (ج) ضــامن االســتدامة البيئيــة لظــروف 

املخيامت وغري املخيامت.

ــن  ــاج املهاجري ــن خــالل تشــجيع إدم ــة م ــة واالقتصادي ــتدامة االجتامعي ــاو للهجــرة يف الحســبان االس ــج الف يأخــذ نه
ــة. تســهل الفــاو الدمــج االجتامعــي واالقتصــادي  واملرشديــن قــرساً يف املجتمــع ومتكينهــم بوصفهــم فاعلــني يف التنمي
للمهاجريــن، وال ســيام أولئــك الذيــن يعملــون يف القطــاع الزراعــي ؛ يعــزز التغطيــة الشــاملة وغــري التمييزيــة للتعليــم 
ــة ؛ وتســاعد املهاجريــن يف املشــاركة يف نظــم الزراعــة والغــذاء. كــام تعــزز  ــة والخدمــات الصحي ــة االجتامعي والحامي
ــة  ــز املرون ــالل تعزي ــن خ ــة م ــات املضيف ــن واملجتمع ــني املهاجري ــلمي ب ــش الس ــي والتعاي ــك االجتامع ــاو التامس الف
وتيســري الوصــول إىل الفــرص الزراعيــة وســبل كســب العيــش. تلتــزم الفــاو بتعزيــز فوائــد الهجــرة مــن أجــل التنميــة 

الزراعية والريفية املستدامة، مع التصدي للتحديات والتكاليف التي قد تتسبب بها الهجرة إىل املناطق الريفية.

ــاب  ــة أصح ــات وملكي ــز املؤسس ــد، وتعزي ــة األم ــريات طويل ــز التأث ــاً تعزي ــي أيض ــتدامة يعن ــدأ االس ــامد مب إن اعت
املصلحــة. تشــمل الهجــرة مجموعــة واســعة من الجهــات الفاعلة، مبا يف ذلــك األفراد والــدول واملنظــامت الحكومية وغري 
ــد  ــرة، يع ــذه الظاه ــن له ــة املتعددي ــاب املصلح ــة أصح ــراً لطبيع ــاص. نظ ــاع الخ ــدين والقط ــع امل ــة واملجتم الحكومي
ــداً  ــة جي ــات الهجــرة. الهجــرة املحكوم ــد دينامي ــة ملعالجــة تعقي ــة رضوري ــوار وإنشــاء رشاكات متنوع ــاون والح التع
تعــود بالنفــع عــىل جميــع الجهــات الفاعلــة املعنيــة. ولهــذا، فــإن هــذا املبــدأ يعنــي أيضــاً تعزيــز الحــوار املؤســيس، 
وتعزيــز آليــات الحكــم الرشــيد وبنــاء قــدرات الجهــات الفاعلــة املحليــة لضــامن امللكيــة املحليــة. تدعــم الفــاو، مــن 
خــالل شــبكة الهجــرة التابعــة لألمــم املتحــدة، إنشــاء آليــات للحوكمــة العامليــة، تتغلــب عــىل تفتيــت إدارة الهجــرة 

وتشجع اتباع نهج عاملي متسق إزاء الهجرة.

االستدامة
3.2
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تستلزم إدارة التعقيد إدراك أن الهجرة ال ميكن معالجتها إال من خالل نهج متعدد التخصصات ومتكامل. قرارات الهجرة 
معقــدة وتعتمــد عــىل عوامــل متعــددة. ومــام يزيــد مــن تعقيــد هــذه التعقيــدات زيــادة الخلــط بــني حــركات الهجــرة. 
نظــراً ألن تأثــريات الهجــرة معقــدة أيضــاً (اآلثــار اإليجابيــة / الســلبية، واآلثــار قصــرية / طويلــة األجــل واآلثــار عــىل 
مســتوى الفــرد / األرسة / املجتمــع)، يجــب أن تكــون تدخــالت الهجــرة مصممــة وفقــاً لســياقات البلــد املرتابطــة، ولكــن 
املتنوعــة. ميكــن أن تكــون الــدول يف نفــس الوقــت بلــد املنشــأ والعبــور واملقصــد، وقــد تواجــه يف وقــت واحــد حــاالت 
مختلفــة (مثــل ســياقات الطــوارئ أو التنميــة) واالحتياجــات ذات الصلــة. الهجــرة هــي حقيقــة متعــددة األبعــاد ال ميكــن 
ــاع  ــة اتب ــرة الفعال ــات الهج ــات ومامرس ــب سياس ــط. تتطل ــد فق ــي واح ــة حكوم ــاع سياس ــطة قط ــا بواس معالجته

نهج كامل للحكومة ورشاكات واسعة بني أصحاب املصلحة املتعددين.

ــة اإلنســانية-15  ــداً يف العمــل عــرب العالق ــك يف املجــال اإلنســاين وتلعــب دوراً فري ــة وكذل ــاو يف مجــال التنمي تنشــط الف
التنمية-الســالم. هنــاك اعــرتاف متزايــد بــأن الهجــرة والنــزوح القــرسي يتطلبــان نهجــاً متكامــالً يجمــع بــني االســتجابات 
اإلنســانية قصــرية األجــل والتدخــالت اإلمنائيــة طويلــة األجــل. ويصــدق هــذا بشــكل خــاص يف حــاالت األزمــات املمتــدة، 
حيــث تتعايــش االحتياجــات اإلنســانية والتنمويــة لفــرتات طويلــة مــن الزمــن بســبب ارتفــاع مخاطــر تكــرار دورات 

العنف والترشد.

التعامل مع الصعوبات
3.3

15   تقر الفاو بالحاجة إىل الحفاظ عىل املبادئ اإلنسانية األساسية املتمثلة يف الحياد والحياد.
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دعــم الفــاو، مــن خــالل عملهــا يف مجــال الهجــرة، الــدول األعضــاء وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن يف "تســهيل هجــرة 
األشــخاص وتنقلهــم بشــكل منظــم وآمــن ومنتظــم ومســؤول" (أهــداف التنميــة املســتدامة 10.7) ويف تحقيــق النتائــج 

التالية:

> جعل الهجرة من املناطق الريفية وإليها وبينها خياراً مستنرياً وآمناً وطوعياً ؛
> ضــامن قنــوات هجــرة آمنــة ومنتظمــة للنــاس يف املناطــق الريفيــة الذيــن يقــررون الهجــرة داخــل البلــدان أو عــرب

الحدود الدولية ؛ و
> تسخري إمكانات املهاجرين كوكالء لتنمية بلدان املنشأ والعبور واملقصد.

تعمل الفاو يف أربعة مجاالت موضوعية رئيسية عىل امتداد دورة الهجرة (انظر الشكل رقم 3):

> يف مرحلــة مــا قبــل القــرار، تعمــل الفــاو يف املناطــق الريفيــة األصليــة لتقليــل الدوافــع الســلبية للهجــرة إىل أدىن حــد
وتعزيز البدائل لجعل الهجرة خياراً مجانياً.

> تعمــل الفــاو طــوال دورة الهجــرة عــىل تســهيل التنقــل الريفــي لضــامن قــدرة النــاس عــىل االنتقــال بانتظــام وأمــان 
بني املناطق الريفية والحرضية وكذلك عرب الحدود الدولية ؛ ودعم إعادة دمج أولئك الذين يعودون.

> عندمــا تحــدث حركــة الهجــرة (عــرب الحــدود الدوليــة أو داخــل البلــدان)، تعمــل الفــاو عــىل تعزيــز اآلثــار اإليجابيــة
للهجــرة عــىل الزراعــة والتنمية الريفية، وتقليل آثارها الســلبية إىل الحد األدىن، ال ســيام بالنســبة لألســـر واملجتمعات 

التي ال تزال قامئة.
ــن ــة املســتدامة للمهاجري ــش الريفي ــبل العي ــة وس ــز املرون ــىل تعزي ــاو ع ــل الف ــد، تعم ــور واملقص ــق العب > يف مناط

واملجتمعات املضيفة، ودعم تعايشهم السلمي.

بنــاًء عــىل خربتهــا الفنيــة وخربتهــا، وبالرشاكــة مــع جميــع الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة بالهجــرة، تلتــزم الفــاو بدعــم 
الــدول األعضــاء يف تنفيــذ التزامــات االتفــاق العاملي بشــأن الهجرة (GCM). تتضمــن األداة رقم 1 قامئــة بأهداف االتفاق 

العاملي بشأن الهجرة (GCM) ذات الصلة بعمل الفاو، مبا يف ذلك اإلشارة إىل مجاالت عمل الفاو ذات الصلة.

يعــرض الشــكل رقــم 3 برصيــاً مــا تقــوم بــه الفــاو بشــأن الهجــرة. يلخــص الجــدول املجــاالت املوضعيــة األربعــة ويحــدد 
مجاالت عمل أكرث تحديداً يف إطار كل منها.
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مجاالت عمل الفاو 
بشأن الهجرة

ول
شم

ال

مـة
تدا

إلس
ا

التعامل مع صعوبات الهجرة

مناطق املنشأ الريفية
مناطق العبور واملقصد

يف منطقة املنشأطوال دورة الهجرةعندمـا تتم الهجـرة
تعزيز القدرة عىل الصمود وسبل 

املعيشة الزراعية للمهاجرين 
واملجتمعات املضيفة

• دعم املهاجرين (مبا يف ذلك 
الالجئني واألشخاص املهجرين 

داخلياً) للمشاركة يف النظم 
الغذائية وسبل املعيشة الزراعية.

• اإلسهام يف الحفاظ عىل 
السالم وتعزيز التامسك 

االجتامعي ومنع النزاعات 
عىل املوارد الطبيعية.

• دعم حصول املهاجرين عىل 
األرايض واألصول يف 
املجتمعات املضيفة. 

• دعم التدخالت يف مجال 
األمن الغذايئ والتغذية املوجهة 

للمهاجرين وأرسهم 
واملجتمعات املضيفة.

تعزيز فوائد الهجرة
• تشجيع استثامر التحويالت 

يف األنشطة الزراعية وغري
الزراعية.

• تشجيع مشاركة الشتات يف 
البنية التحتية وتنمية األعامل 

التجارية الزراعية واإلرشاد 
ونقل املعرفة.

• تعزيز إمكانية تعزيز الهجرة
للقدرة عىل التكيف مع تغري

وتقلب املناخ. 

• دعم سبل املعيشة 
واملجتمعات من حيث 

تخفيف وطأة التحديات
واآلثار السلبية للهجرة.

تيسري االنتقال يف الريف
• تأييد ودعم تطوير 

مخططات الهجرة الزراعية 
املوسمية/الدائرية.

• تشجيع الروابط والنظم 
الغذائية بني الريف والحرض.

• دعم إعادة دمج العائدين 
(عندما يتعلق األمر بالزراعة 

واملناطق الريفية).

• دعم الحمالت اإلعالمية 
التي تستهدف املهاجرين 

الريفيني.

• منارصة حقوق العامل 
الزراعيني املهاجرين وأرسهم.

خفض الدوافع السلبية للهجرة 
إىل أدين حد وتعزيز البدائل يف 

املناطق الريفية
• تشجيع فرص العمل الالئق 

والحصول عىل الخدمات 
والبنية التحتية.

• زيادة قدرة سبل املعيشة 
الزراعية عىل التكيف مع 

التهديدات واألزمات.
• تخفيف وطأة اآلثار الناجمة 
عن تغري املناخ وتدهور البيئة 

وتعزيز القدرة عىل التكيف.
• توسيع نطاق الحصول عىل 

الحامية االجتامعية.
• منع/ تخفيف وطأة النزاعات 

عىل املوارد الطبيعية.

إطـار منظمـة األغذيـة و الزراعـة الخـاص بالهجـرة

الشكل رقم 3  مجاالت عمل الفاو بشأن الهجرة

املصدر: منظمة "الفاو" (أعده املؤلفون).
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يهــدف هــذا الفصــل إىل توجيــه موظفــي الفــاو لفهــم نطــاق العمــل الــذي ميكــن للفــاو االضطــالع بــه بشــأن الهجــرة. 
ويعــرض مجــاالت العمــل الحاليــة واملســتقبلية، مــع إبــراز األماكــن التــي ميكــن أن تركــز عليهــا الفــاو أو توســع برنامــج 

عملها عىل الهجرة بناًء عىل خربتها وميزتها النسبية (انظر الفصل رقم 2).

ــوع العمــل  ــكل مجــال مواضيعــي، يتــم تقديــم نــص قصــري لوصــف مجــاالت العمــل املختلفــة وتوضيــح ن بالنســبة ل
واإلجــراءات التــي ميكــن أن تنفذهــا الفــاو يف إطــار كل مجــال منهــا. تــم ذكــر أمثلــة ملموســة للتدخــالت واملبــادرات 

عىل املستوى القطري يف النص، بينام يتم تجميع األمثلة الكاملة حسب املجال املوضوعي يف امللحق رقم 3.

تــم تصميــم الفصــل لتلبيــة االحتياجــات املتنوعــة للموظفــني والقــراء. اعتــامداً عــىل دوره / خربتهــا ودرايتهــا الفنيــة، 
ميكــن لــكل موظــف تحديــد مســتوى املعلومــات املطلوبــة والتنقــل خــالل الفصــل، وتحديــد املجــال املوضوعــي األكــرث 
أهميــة لعملــه / عملهــا. يتــم تحديــد كل مجــال مــن املجــاالت مبوضوعيــة بلــون مختلــف. يرشــد الرتميــز اللــوين القــارئ 

يف اختيار املجاالت املوضوعية واألقسام الفرعية ذات االهتامم.

عنــد تصميــم تدخــالت السياســات والربامــج واملشــاريع بشــأن الهجــرة، مــن املهــم تكييــف مناهــج الفــاو وأدواتهــا مــع 
ــىل  ــرة ع ــار الهج ــة وآث ــات املتبادل ــاً للعالق ــامً متعمق ــرة فه ــىل الهج ــل ع ــب العم ــرة. يتطل ــياقات الهج ــص س خصائ
مجــاالت عمــل الفــاو األساســية (التنميــة الزراعيــة واألمــن الغــذايئ والتغذيــة، والتنميــة الريفيــة، والحــد مــن الفقــر 
الريفــي، واملرونــة، وإدارة املــوارد الطبيعيــة). مــن املهــم أيضــاً النظــر يف األبعــاد (النتائــج، أصحــاب املصلحــة املعنيــني 
وآليــات االســتهداف) التــي متيــز تدخــل الهجــرة فيــام يتعلــق بعمــل الفــاو يف نفــس املجــال (مثــل خلــق فــرص العمــل 
ــال، يســتلزم العمــل عــىل  ــا إىل ذلــك). عــىل ســبيل املث ــاخ، وم ــار تغــري املن ــاء القــدرة عــىل التكيــف وتخفيــف آث وبن
الهجــرة اعتــامد آليــات اســتهداف محــددة عــىل املســتوى الفــردي (مثــل العمــل مــع املهاجريــن املحتملــني أو الفعليــني 
وأرسهــم - يف مناطــق املنشــأ واملقصــد عــىل حــد ســواء) واملســتوى الجغــرايف (مــن خــالل العمــل يف املناطــق املعرضــة 

للهجرة، ومناطق وجهة املهاجرين.، ومخيامت الالجئني / النازحني داخليا واإلعدادات خارج املخيم، وما إىل ذلك).

يرتكــز عمــل الفــاو يف مجــال الهجــرة عــىل مــا يــيل: (1) الربنامــج االســرتاتيجي رقــم  3 "الحــد مــن الفقــر يف الريــف"، مع 
ــادالت  ــاة املخاطــر واملب ــع مراع ــر الريفــي وم ــا املتكامــل للحــد مــن الفق ــدور الهجــرة كجــزء مــن نهجه االعــرتاف ب
بالنســبة ألولئــك الذيــن ينتقلــون وأولئــك الذيــن ينتقلــون مــن يبقــى وراء (2) الهــدف االســرتاتيجي رقــم 5 
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"زيــادة مرونــة ســبل املعيشــة يف مواجهــة التهديــدات واألزمــات"، حيــث تجــدد الفــاو جهودهــا ملعالجــة العوامــل التــي 
تجــرب النــاس عــىل التحــرك نتيجــة للكــوارث الطبيعيــة أو النــزاع عــىل املــوارد الطبيعيــة واألرايض، وتعزيــز مرونــة كل 
مــن املهاجريــن (مبــن فيهــم النازحــون) واملجتمعــات املضيفــة. ونظــراً لطبيعتــه الشــاملة لعــدة قطاعــات، فــإن عمــل 
الفــاو يف مجــال الهجــرة يرتبــط أيضــاً باألهــداف االســرتاتيجية األخــرى. يوضــح الشــكل رقــم 4 الروابــط مــع األهــداف 

االسرتاتيجية الخمسة، ويشري إىل كل مجاالت العمل الربنامج االسرتاتيجي األكرث صلة.

،  
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الهجـرة كاختيـار وفرصـة للتنميـة الـريفيـة

املصدر: منظمة "الفاو" (أعده املؤلفون).

الشكل رقم 4 مجاالت عمل الفاو وصالتها باإلطار االسرتاتيجي

4.1 4.1.1

4.2

4.3

4.4

خفـض الدوافـع
السلبيـة للهجرة إىل
أدىن حد وتشجيـع
البدائل يف املناطـق

الريفيـة

تيسري التنقل يف
الريف

تعزيز فوائد
الهجرة

تعزيز القدرة عىل
الصمود وسبل املعيشة 

الزراعية للمهاجرين 
واملجتمعات املضيفة

تعزيز فرص العمل الالئق و الحصول عىل الخدمات 
والبنية التحتية.

زيــادة قــدرة ســبل املعيشــة الزراعيــة عــىل التكيــف4.1.2
مع التهديدات واألزما ت .

توسيع نطاق الحصول عىل الحامية االجتامعية.4.1.4

ــف4.1.5 ــة وتخفي ــوارد الطبيعي ــات عــىل امل ــع النزاع من
وطأتها.

تأييــد ودعــم التصميــم الخــاص مبخططــات الهجــرة4.2.1
الزراعية املوسمية.

ــف4.2.2 ــني الري ــة ب ــم الغذائي ــط والنظ ــز الرواب تعزي
والحضـر.

دعــم إعــادة دمــج العائديــن (عندمــا يتعلــق األمــر4.2.3
بالزراعة وا ملناطق الريفية).

تســتهدف4.2.4 التــي  اإلعالميــة  الحمــالت  دعــم 
املهاجرين الريفيني.

املهاجريــن4.2.5 الزراعيــني  العــامل  حقــوق  تأييــد 
وأرسهم .

األنشــطة4.3.1 يف  التحويــالت  اســتثامر  تشــجيع 
الزراعية وغري الزراعية.

تعزيــز مشــاركة الشــتات يف تطويــر البنيــة التحتيــة4.3.2
ونقــل  واإلرشــاد  الزراعيــة  التجاريــة  واألعــامل 

املعرفة يف هذا الشأن.
تعزيــز إمكانيــة قيــام الهجــرة بتعزيــز القــدرة عــىل4.3.3

التكيف مع تقلب وتغري املناخ.
دعــم ســبل املعيشــة واملجتمعــات لتخفيــف وطــأة4.3.4

اآلثار السلبية املرتتبة عىل الهجرة .
دعــم املهاجريــن (مبــا فيهــم الالجئــني واملهجريــن داخليــاً 4.4.1

( للمشاركة يف النظم الغذائية وسبل املعيشة الزراعية.
التامســك4.4.2 وتعزيــز  الســالم  حفــظ  يف  اإلســهام 

االجتامعي ومنع النزاعات عىل املوارد الطبيعية.
دعــم املهاجريــن للحصــول عــىل األرايض واألصــول 4.4.3

يف املجتمعات املضيفة.
دعــم التدخــالت بشــأن األمن الغــذايئ والتغذيــة، التي 4.4.4

تستهدف املهاجرين وأرسهم واملجتمعات املضيفة .

ــار الناجمــة عــن تغــري املنــاخ 4.1.3 تخفيــف وطــأة اآلث
وتدهور البيئة، وتعزيز القدرة عىل التكييف.
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إطـار منظمـة األغذيـة و الزراعـة الخـاص بالهجـرة

  
 

األداة األولـى : الفاو واالتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية
يعــد االتفــاق العاملــي للهجــرة اآلمنــة واملنظمــة والهجــرة النظاميــة (GCM) نتاجــاً ملراجعــة غــري مســبوقة لألدلة 

والبيانات التي تم جمعها خالل عملية مشاورات مفتوحة وشفافة وشاملة.
تم تصميم املسودة يف األقسام التالية:

> القســم األول مــن الرؤيــة واملبــادئ التوجيهيــة يعــرتف بــأن الهجــرة تعمــل للجميــع عندمــا تحــدث بطريقــة
مســتنرية ومخطــط لهــا وتوافقــي. تقــر الوثيقــة بأنــه يجــب علينــا أن نجعــل مــن املمكــن لألشــخاص البقــاء يف 
 (GCM) ــة ــرة النظامي ــة والهج ــة واملنظم ــرة اآلمن ــي للهج ــاق العامل ــق االتف ــة. يطب ــان وكرام ــم بأم بلدانه
ــا بواســطة قطــاع سياســة حكومــي  ــأن الهجــرة ال ميكــن معالجته ــذي يعــرتف ب ــالً، وال ــاً كام منهجــاً حكومي

واحد فقط.
> القســم الثــاين يتنــاول اإلطــار التعــاوين واألهــداف. يــرسد املســودة 23 هدفــاً لتحقيــق الهجــرة اآلمنــة واملنظمة
ــة  ــي الرحل ــادرة، وتغط ــأ أو املغ ــة املنش ــن منطق ــرة: م ــدورة الهج ــاً ل ــداف وفق ــم رسد األه ــة. يت واملنتظم
ــدان  ــع بل ــات م ــة إىل العالق ــاج، باإلضاف ــد الوصــول واالندم ــك املســاعدة عن ــا يف ذل ــة، مب ــا إىل الوجه بأكمله
املوطــن، عــىل ســبيل املثــال مــن خــالل التحويــالت املاليــة، وكذلــك املحتملــة العــودة إىل املنــزل. تحــت كل 
هــدف، هنــاك التزامــات قابلــة للتنفيــذ ميكــن للحكومــات تنفيذهــا للمســاعدة يف تحقيــق األهــداف (انظــر 

امللحق رقم 5 للحصول عىل قامئة كاملة باألهداف).
ــة  ــة بأهمي ــر الوثيق ــة. تق ــة واملراجع ــة إىل املتابع ــذ باإلضاف ــق بالتنفي ــاماً تتعل ــاً أقس ــة أيض ــن الوثيق > تتضم
الجهــود املتضافــرة عــىل جميــع املســتويات، وتعــرتف ليــس فقــط عــىل املســتويني العاملــي والوطنــي، ولكــن 

أيضاً باملستويات اإلقليمية وحتى دون الوطنية.

> يعــرض الجــدول أدنــاه أهــداف آليــة التنســيق العامليــة واإلجــراءات ذات الصلــة التــي لهــا صلــة خاصــة بعمــل
الفــاو، والروابــط مــع مجــاالت العمل املوضوعية للفــاو (انظر امللحــق 5 لالطالع عىل قامئة بجميــع أهداف آلية 
ــة  ــدول األعضــاء يف تنفيــذ بعــض االلتزامــات القابل ــا، ســتدعم الفــاو ال ــة). مــن خــالل عمله التنســيق العاملي

للتنفيذ.

GCM أهداف وإجراءات االتفاق العاملي بشأن الهجرة إطار منظمة األغذية والزراعة الخاص بالهجرة
الهدف 1:

كأســاس  ومفصلــة  دقيقــة  بيانــات  واســتخدام  جمــع 
للسياسات القامئة عىل األدلة.

اإلجراء: ج، د، ز، ح، ي، ك

الفصل 5.1  
توليد ونرش املعرفة

الفصل 4.1  
توليــد ونــرش املعرفةتقليــل الدوافــع الســلبية 

للهجرة وتعزيز البدائل يف املناطق الريفية

الهدف 2:
تقليــل الدوافــع الســلبية والعوامــل الهيكليــة التــي تجــرب 

الناس عىل مغادرة بلدهم األصيل.
اإلجراء: كله
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GCM أهداف وإجراءات االتفاق العاملي بشأن الهجرة إطار منظمة األغذية والزراعة الخاص بالهجرة
الهدف 3:

توفــري معلومــات دقيقــة ويف الوقــت املناســب يف جميــع 
مراحل الهجرة.

اإلجراء: هـ

الهدف 6:
تســهيل التوظيــف العــادل واألخالقــي وحاميــة الظــروف 

التي تضمن العمل الالئق .
اإلجراء: ب، د، ح، ط

الهدف 16:
متكــني املهاجريــن واملجتمعــات لتحقيــق اإلدمــاج الكامــل

والتامسك االجتامعي.
اإلجراء: ب، ج، د، هـ 

الهدف 19:
للمســاهمة  واملغرتبــني  للمهاجريــن  الظــروف  تهيئــة 

بشكل كامل يف التنمية املستدام ة يف جميع البلدان .
اإلجراء: ب، ج، د، هـ ، ي

الهدف 20:
تشــجيع نقــل التحويــالت بشــكل أرسع وأكــرث أمانــا ً

وأرخص وتشجيع اإلدماج املايل للمهاجرين .
اإلجراء: ز، ح

الهدف 21:
التعــاون يف تســهيل العــودة اآلمنــة والكرميــة وإعــادة 

القبول، وكذلك إعادة اإلدماج املستدام .
اإلجراء: ح، ط

الهدف 23:
ــن أجــل ــة م ــرشاكات العاملي ــدويل وال ــاون ال ــز التع تعزي

الهجرة اآلمنة واملنظمة واملنتظمة .
اإلجراء: ب

الفصل 4.2  
تسهيل الهجرة الريفية

الفصل 4.2  
تسهيل الهجرة الريفية

الفصل 4.2  
تسهيل الهجرة الريفية

الفصل 4.4  
تعزيز املرونة وسبل العيش الزراعية

للمهاجرين واملجتمعات املضيفة

الفصل 4.3  
تعزيز فوائد الهجرة

الفصل 4.3  
تعزيز فوائد الهجرة

الفصل 4.2  
تسهيل الهجرة الريفية

الفصل 5.5  
الرشاكات

الهدف 5:
تعزيز توافر ومرونة املسارا ت للهجرة العادية.

اإلجراء: أ، ج، د، هـ ، ح
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الهــدف الثــاين مــن االتفــاق العاملــي للهجــرة يهــدف إىل "التقليــل إىل أدىن حــد مــن العوامــل الضــارة والعوامــل الهيكليــة 
ــاو  ــم الف ــي، تدع ــاق العامل ــع االتف ــياً م ــم 1). متش ــر األداة رق ــأ " (انظ ــد املنش ــادرة بل ــىل مغ ــاس ع ــرب الن ــي تج الت
ــات،  ــة الناقصــة، والرصاع ــة والعامل ــة الريفي ــل البطال ــع املعاكســة (مث ــل الدف ــدان األعضــاء ملعالجــة بعــض عوام البل
ــم 2 وامللحــق  وتغــري املنــاخ، ومــا إىل ذلــك) التــي تحــرك الهجــرة مــن وإىل املناطــق الريفيــة (انظــر الفصــل رق

رقم 2)، مع تزويد الناس بخيارات أكرث وأفضل يف املناطق الريفية.

4.1.1 تعزيز فرص العمل الالئق والحصول عىل الخدمات والبنية التحتية

تدعــم الفــاو البلــدان إليجــاد فــرص عمــل الئقــة للمهاجريــن املحتملــني، خاصــة الشــباب، يف املناطــق املعرضــة للهجــرة. 
يتطلــب ضــامن أن متثــل الهجــرة الريفيــة قــراراً طوعيــاً قامئــاً عــىل الفــرص الحقيقيــة توفــري خيــارات معيشــة جذابــة يف 
 ،3 رقــم  امللحــق  (انظــر  خياراتهــم  لتقييــم  املحتملــني  للمهاجريــن  موثوقــة  ومعلومــات  الريفيــة  املناطــق 

األمثلة رقم 1 و 2 و 3 لتدخالت الفاو يف تونس وإثيوبيا وكينيا وأمريكا الوسطى).

تعمــل الفــاو عــىل تعزيــز سالســل القيمــة الزراعيــة والنظــم الغذائيــة إليجــاد فــرص عمــل لســكان الريــف، والشــباب 
بشــكل خــاص، يف كل مــن القطاعــني الزراعــي وغــري الزراعــي، وتحفيــز التنويــع. تشــمل العنــارص الرئيســية مــا يــيل: 
ــات  ــن املنتج ــكل م ــبة ل ــواق بالنس ــول إىل األس ــني الوص ــات، وتحس ــد والخدم ــامن والتمدي ــول إىل االئت ــهيل الوص تس
واملدخــالت القابلــة للتســويق، وضــامن حقــوق امللكيــة والحيــازة اآلمنــة واآلمنــة يف األرايض واملــوارد الطبيعيــة. تعمــل 
الفــاو أيضــاً عــىل إطــالق إمكانات تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت (ICT) للقطاع الزراعــي16. كام ميكــن لتكنولوجيا 
املعلومــات واالتصــاالت أن تســاعد املنتجــني الريفيــني عــىل توســيع شــبكاتهم والتغلــب عــىل متاثــل املعلومــات 
والتخطيــط ألنشــطتهم بشــكل أفضــل مــن خــالل توفــري معلومــات محدثــة عــن الســوق (مثــل أســعار الســلع)، كــام 
ــة  ــات افرتاضي ــاء منص ــاً إنش ــن أيض ــس). ميك ــؤ بالطق ــل التنب ــة (مث ــة بالزراع ــرى ذات الصل ــات األخ ــك الخدم وكذل

للتوجيه وتبادل املعرفة عرب اإلنرتنت.

خفض الدوافع السلبية للهجرة إىل أدىن حد وتشجيع
 البدائل يف املناطق الريفية

4.1

16   انظــر نتائــج مؤمتــر "توظيــف الشــباب يف الزراعــة كحــل صلــب للقضــاء عــىل الجــوع والفقــر يف أفريقيــا: االنخــراط مــن خــالل 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وريادة األعامل" (21-20 أغسطس، 2018، كيغايل).
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تعمــل الفــاو أيضــاً عــىل جانــب توفــري العاملــة مــن خــالل تعزيــز املهــارات الفنيــة والتجاريــة. مــن خــالل دعــم البلــدان 
ــات  ــي تطلع ــل وتراع ــوق العم ــات س ــي احتياج ــي تلب ــارات الت ــة امله ــب وتنمي ــم والتدري ــات التعلي ــري خدم يف توف
ــاالت  ــاً يف مج ــن أيض ــة، ولك ــم األصلي ــط يف مناطقه ــس فق ــف لي ــا للتوظي ــز قابليته ــاو يف تعزي ــاهم الف ــباب، تس الش

وقطاعات االقتصاد األخرى (حسب تعزيز ما يسمى املهارات املحمولة).

4.1.2 زادة قدرة سبل املعيشة الزراعية عىل التكيف مع التهديدات واألزمات

تعــد النزاعــات والكــوارث الطبيعيــة والكــوارث التــي مــن صنــع اإلنســان مــن بــني الدوافــع الرئيســية للنــزوح القــرسي. 
تدعــم الفــاو ســكان الريــف املتأثريــن أو الذيــن مــن املحتمــل أن يتأثــروا بهــذه األحــداث عــن طريــق وضــع عــدد مــن 
االســرتاتيجيات واألدوات للوقايــة والتأهــب واالســتجابة (انظر امللحق رقم 3، مثال رقم 4 عــن اإلجراء املبكر لإلنذار املبكر 

لدى الفاو، واألمثلة رقم 5 و 6 عىل جنوب السودان وسوريا).

تعــد املرونــة مهمــة للتغلــب عــىل الصدمــات والضغوطــات وضــامن عــدم تأثريهــا طويــل األمــد عــىل األمــن الغــذايئ 
والتغذيــة. تدعــم الفــاو األرس الضعيفــة مــن أجــل منعهــا مــن اللجــوء إىل اســرتاتيجيات املواجهــة الســلبية التــي تزيــد 
ــة  ــم الزراعي ــتعادة النظ ــرصاع. إن اس ــف وال ــاركة يف العن ــؤدي إىل املش ــة، أو ت ــذايئ والتغذي ــن الغ ــض األم ــن تقوي م
املحليــة، عــىل ســبيل املثــال، مــن خــالل دعــم املعــارف التقليديــة واألصليــة، ميكــن أن تســاعد األفــراد واألرس الضعيفــة 
عــىل تجــاوز زراعــة الكفــاف واالنضــامم إىل األســواق. كــام ميكــن أن يعــزز قدرتهــم عــىل مواجهــة الصدمــات االقتصاديــة 

والبيئية والسياسية املستقبلية، وبالتايل السامح لهم بالبقاء عىل أراضيهم عندما يكون ذلك آمناً.

4.1.3 تخفيف حدة اآلثار الناجمة عن تغري املناخ وتدهور البيئة، وتعزيز القدرة عىل التكيف

تشــجع الفــاو التكيــف مــع تغــري املنــاخ مــن خــالل اســرتاتيجيات مختلفــة تهــدف إىل معالجــة كل مــن اآلثــار املناخيــة 
ــري).  ــال رقــم 7 عــىل الجــدار األخــرض الكب ــا (انظــر امللحــق رقــم 3، املث ــة واملخاطــر املرتبطــة به الرسيعــة والتدريجي
ويشــمل ذلــك تعزيــز تقنيــات الزراعــة الذكيــة مناخيــاً (CSA)، واملبــادئ اإليكولوجيــة الزراعيــة، والرتميــم اإليكولوجــي، 
ــة واســتخدامها عــىل نحــو  ــوارد الطبيعي ــق فــرص العمــل الخــرضاء، واالســتثامرات مــن أجــل الحصــول عــىل امل وخل
عــادل ومســتدام، وكذلــك اإلدارة الجيــدة والشــاملة للمــوارد الطبيعيــة، وخاصــة األرايض وامليــاه. تشــدد الفــاو أيضــاً 
ــاخ  ــري املن ــع تغ ــف م ــم للتكي ــر حاس ــة أم ــعوب األصلي ــتخدام األرايض للش ــم اس ــة ونظ ــة التقليدي ــىل أن الحوكم ع
هنــاك  بالطقــس،  املرتبطــة  واملتكــررة  املتزايــدة  األحــداث  آثــار  ملعالجــة  آثــاره17.  مــن  والتخفيــف 
عــدد مــن اإلجــراءات التكميليــة يف خفــض مخاطــر الكــوارث (DRR) وتــم تحديــد التكييف مع تغــري املناخ18، مثــل التنبؤ 

بالجفاف ونظم اإلنذار املبكر، باإلضافة إىل اإلدارة املتكاملة للجفاف.

17 تكمــن قــوة العديــد مــن نظــم أرايض الســكان األصليــني يف اتبــاع نهــج متكامــل إلدارة األرايض عــىل مســتوى املناظــر الطبيعيــة 

أو النطــاق اإلقليمــي مــع ركــوب الدراجــات بــني أنظمــة زراعــة املحاصيــل املختلفــة والغابــات الثانويــة املخصبــة، مــام يــؤدي إىل 
عدم وضوح التمييز بني الغابات واملزرعة.

18   ملزيــد مــن املعلومــات حــول هــذه اإلجــراءات، انظــر: منظمــة األغذيــة والزراعــة، 2013. ســبل العيــش املرنــة: الحد مــن مخاطر 

. http://www.fao.org/3/a-i3270e.pdf.34 الكوارث لألمن الغذايئ والتغذية. متاح يف

33



إطـار منظمـة األغذيـة و الزراعـة الخـاص بالهجـرة

4.1.4 توسيع نطاق الحصول عىل الحامية االجتامعية

للحاميــة االجتامعيــة آثــار مختلطــة عــىل الهجــرة. عــىل الرغــم مــن أن الهجــرة ميكــن اعتبارهــا شــبكات أمــان اجتامعــي 
غري رســمية (ســاباتيس-ويهلر ووايت، 2003؛ هاجن-زانكر وهيملشــتاينيه، 2013)، فإن تلقي الحامية االجتامعية، اعتامداً 
عــىل نــوع الربامــج، ميكــن أن يســاعد األرس الضعيفــة عــىل تخفيــف قيــود الســيولة الخاصــة بتكاليــف الهجــرة أو تقليــل 

حوافزهم للهجرة.

تدعــو الفــاو إىل تحســني تغطيــة نظــم الحاميــة االجتامعيــة يف املناطــق الريفيــة، ومعالجــة اإلقصــاء االجتامعــي 
واالقتصــادي، ال ســيام الشــباب والنســاء وكبــار الســن. ومــن خــالل هــذه الجهــود، تعــزز الفــاو أيضــاً دور برامــج الحاميــة 
االجتامعيــة يف مســاعدة املزارعــني والصياديــن والغابــات. املجتمعــات التــي تعتمــد عــىل االســتثامر يف األنشــطة 
اإلنتاجيــة وســبل عيشــها الريفيــة، وإدارة املــوارد الطبيعيــة بشــكل أفضــل. اســتجابة للصدمــات، ميكــن لنظــم الحاميــة 
االجتامعيــة التــي تســتجيب للصدمــات ضــامن اســتمرار الوصــول إىل االحتياجــات األساســية وتقليــل تدفقــات الهجــرة 
املحتملــة (انظــر امللحــق 3، املثــال رقــم 8 حــول تدخــل الفــاو يف تركيــا). ميكــن لربامــج النقد مقابــل العمل والغــذاء مقابل 
األصــول أن توفــر أيضــاً فــرص عمــل مؤقتــة مــع إنشــاء أو إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة اإلنتاجيــة األساســية يف الوقــت 

نفسه، مثل الطرق أو أنظمة الري.
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4.1.5  منع النزاعات عىل املوارد الطبيعية وتخفيف وطأتها

تــم تحديــد التنافــس عــىل املــوارد الطبيعيــة كمحــرك محتمــل للنــزاع، والــذي بــدوره قــد يغــذي الهجــرة القرسيــة، 
خاصــة خــالل فــرتات الجفــاف املمتــدة. تعمــل الفــاو عــىل تعزيــز التامســك االجتامعــي وتقليــل التوتــر والرصاعــات عــىل 
املــوارد الطبيعيــة (انظــر امللحــق رقــم 3، املثــال رقــم 9 حــول تدخــل الفــاو يف النيجــر). وهــي تفعــل ذلــك 
عــن طريــق التخفيــف مــن النزاعــات ومنــع حدوثهــا عــىل املســتوى املحــيل (عــىل ســبيل املثــال مــن خــالل املــدارس 
الحقليــة الرعويــة) وتشــجيع حــل النزاعــات عــىل األرايض بشــكل مســتدام (مثــل التنميــة اإلقليميــة التــي يتــم التفــاوض 
ــة لســكان الريــف مــن  ــز القــدرات اإلداري ــاه). تعمــل أيضــاً عــىل تعزي ــازة األرايض واملي ــا باملشــاركة، ونظــم حي عليه
خــالل دعــم تطويــر وتنويــع اســرتاتيجيات ســبل العيــش املســتدامة بيئيــاً (مثــل الوصــول اآلمــن إىل الوقــود 
والطاقــة19)، مــع املســاهمة يف تأمــني رأس املــال الطبيعــي الــذي ميكــن أن يعــزز املرونــة (مصــادر امليــاه، خدمــات التلقيح، 

التنوع البيولوجي، واإلدارة املستدامة ملصايد األسامك، وما إىل ذلك).

 . http://www.fao.org :انظر ،(SAFE) 19 ملزيد من املعلومات حول الوصول اآلمن إىل الوقود والطاقة

. http://www.fao.org 20   ملزيد من املعلومات حول الرعي، راجع مركز املعرفة يف الفاو حول الرعي عىل املوقع

املربع رقم 6  الهجرة والرعي
الرعي هو نظا م إنتاج واسع النطاق يعتمد عىل األرايض العشبية ويغطي ثلث األرايض الزراعية يف عاملنا. يعتمد ذلك 
من  املاليني  ت  مئا  ميارسه  الذي  املاشية  إلنتاج  النبايت)  والغطاء  واملياه  (األرايض  للموارد  املشرتك  االستخدام  عىل 
األشخاص يف جميع املناطق الجغرافية. يف معظم املناطق الرعوية، تؤدي أمناط هطول األمطار شديدة التغري إىل إتاحة 
بعض املوارد الرئيسية يف مناطق مؤقتة وغري متوقعة. لذلك، يعد التنقل املوسمي أو السنوي، داخل حدود الدولة 

وعربها، سمة أساسية من سامت الرعي.

للمخاطر  مؤقتة  إجابة  الهجرة  تكون  أن  ميكن  الرعوية،  املعيشية  لألرس  بالنسبة  بعمق.  مرتابطان  والرعي  الهجرة 
املتعددة واسرتاتيجية تكيف طويلة األجل ملواجهة استنزاف املوارد وفقدان الحقوق أو الحصول عىل األرايض. تفاقم 
املوارد  (إضعاف  األرايض  وسياسات  املناخي،  اليقني  وعدم  الدميوغرايف،  النمو  بسبب  الرعوية  املوارد  عىل  الضغط 
التكميلية وغري املتجانسة للرعي، وكذلك سياسات التوطني للمجموعات البدوية)، وتوسيع مناطق زراعة املحاصيل. 
يف هذ ا السياق، تعد إدارة األرايض وتنظيم الحقوق والوصول إليها من العوامل الرئيسية ملنع التوترات بني املجتمعات 

املحلية وتأمني ودعم حراك الرعاة عىل الصعيدين املحيل والدويل 20 .
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ــود  ــة القي ــإن إزال ــك، ف ــع ذل ــدودة. وم ــة مح ــق الريفي ــل يف املناط ــري التنق ــاو يف تيس ــاركة الف ــت مش ــى اآلن، كان حت
املفروضــة عــىل األشــخاص الذيــن يرغبــون يف الهجــرة واالســتفادة مــن الفــرص يف أماكــن أخــرى قــد يكــون مفيــداً مــن 
منظــور التنميــة. مــن األهميــة مبــكان إزالــة الحواجــز املاديــة أو القانونيــة أو اإلداريــة التــي متنــع أو تثبــط حــركات 
الهجــرة داخــل البلــدان أو عــرب الحــدود الدوليــة. متشــيا مــع امليثــاق العاملــي للهجــرة، تدعــم الفــاو الــدول األعضــاء يف 
تحقيق األهداف 3 و 5 و 6 و 21 املتعلقة بتوفري معلومات دقيقة ويف الوقت املناســب، وتعزيز مســارات الهجرة املنتظمة، 

وتعزيز العمل الالئق وتيسري إعادة اإلدماج املستدام (انظر األداة 1).

4.2.1 تأييد ودعم التصميم الخاص مبخططات الهجرة الزراعية املوسمية

ــة خــالل  ــا بشــكل كاٍف، توفــري مصــادر دخــل إضافي ــا ودعمه ــة، إذا تــم التخطيــط له ــة واملؤقت ميكــن للهجــرة الدائري
موســم العجــاف واملســاعدة يف التغلــب عــىل حــدوث النقــص املوســمي يف اليــد العاملــة يف الزراعــة. ميكــن للفــاو أن 
تســهل الحــوار بشــأن السياســات واملناقشــات حــول اآلليــات املبتكــرة لتيســري العاملــة املوســمية يف املناطــق الريفيــة، 

والبناء عىل خربتها الفنية وجمع املامرسات الجيدة حول املخططات القامئة الناجحة21.

مــن املهــم أن تراعــي مخططــات الهجــرة املوســمية والدائريــة التقاويــم الزراعيــة لــكل مــن بلــد املنشــأ واملقصــد، وأن 
ــاً خاصــاً  ــة، تــويل الفــاو اهتامم ــد الدعــوة إىل اتفاقــات الهجــرة الدائري ــة يف الزراعــة. عن تســتجيب الحتياجــات العامل
لضــامن تعــاون الحكومــات أو أصحــاب العمــل يف مناطــق املقصــد فيــام يتعلــق باملســاعدة يف التدريــب والتوجيــه قبــل 

املغادرة وتنمية املهارات.

تيسري التنقل يف الريف
4.2

21  عــىل ســبيل املثــال، مخطــط صاحــب العمــل املوســمي املعرتف بــه (RSE)، الــذي بدأتــه نيوزيلندا يف عــام 2007 ؛ وحركــة العامل 

الزراعيني التي تفاوضت عليها غواتيامال من خالل كيبيك رابطة املزارعني 
FERME  (Fondation des Entreprises en Recrutement de Main-d’œuvre agricole Étrangère).
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4.2.2  تعزيز الروابط والنظم الغذائية بني الريف والحضـر

إن تعزيــز الروابــط الجيــدة بــني الريــف والحــرض واالســتثامرات يف املــدن الوســيطة وتنميــة املوائــل الريفيــة مــع توفــري 
خدمــات عاليــة الجــودة ميكــن أن يســهم يف عمليــات التحــول الهيــكيل املســتدامة والشــاملة. تعمــل الفــاو عــىل إزالــة 
ــام بذلــك، مــن املهــم  الحواجــز التــي تحــول دون تحــركات الهجــرة عــىل طــول الطيــف الريفــي الحــرضي. عنــد القي

إزالة أي قيود متعلقة بالجنس قد متنع النساء من االستفادة من الفرص الناشئة عن الهجرة وزيادة الحركة.

ــات ورؤوس  ــلع والخدم ــة للس ــع املتبادل ــة ذات املناف ــة والحرضي ــات الريفي ــجيع التدفق ــري وتش ــاو إىل تيس ــو الف تدع
األمــوال والعاملــة، ال ســيام داخــل النظــم الغذائيــة. ميكــن أن يوفــر الطلــب املتزايــد عــىل املنتجــات األوليــة واملعالجــة 
عاليــة القيمــة يف املناطــق الحرضيــة فــرص عمــل متعــددة، خاصــة للشــباب يف الريــف. تدعــم الفــاو الجهــود املوجهــة 
نحــو تفاعــالت ديناميكيــة بــني الريــف والحــرض تعــزز وجــود قطــاع زراعــي منتــج وبالتــايل تحفــز التنويــع االقتصــادي 
ومضاعفــات النمــو يف املناطــق الريفيــة غــري الزراعيــة وتنميــة األعــامل التجاريــة الزراعيــة وخلــق فــرص العمــل. يعــد 

الرتويج لنهج متكامل وإقليمي للنظم الغذائية (انظر املربع رقم 7) عنرصاً  أساسياً يف نهج الفاو.

املربع رقم 7  التنمية العمرانية والهجرة
تشري السياسات اإلقليمية عادة إىل الجهود الحكومية لتعزيز األداء االقتصادي للمناطق التي تخلفت أو تعزز األداء 
االقتصادي لتلك املناطق التي تعمل بالفعل بشكل جيد. ميكن أن تتخذ عدة أشكال، مبا يف ذلك تنشيط املناطق يف 
من  وغريها  الخاصة  االقتصادية  واملناطق  االقتصادية،  واملمرات  الصناعية،  التجمعات  وتطوير  الصناعي  التدهور 
(التامسك  االجتامعية  األهداف  أيضاً  لتشمل  االقتصادي  األداء  هدف  تتجاوز  اإلقليمية  السياسات  لكن  األشكال. 
واإلنصاف) والبيئية (تدهور املوارد الطبيعية، وتدهور الرتبة واملياه، وتغري املناخ). تتطلب الطبيعة متعددة األبعاد 
للسياسات اإلقليمية وجود أنظمة حكم متعددة القطاعات ومتعددة املستويات متكن جميع الجهات الفاعلة (املحلية 
واإلقليمية والوطنية والقطاع الخاص واملجتمع املدين، إلخ) من املشاركة يف عمليات صنع القرار، وإيجاد حلول مصممة 

الحتياجات السكان وتطوير رشاكات وشبكات مفيدة .

تسلط حالة األغذية والزراعة 2017 (SOFA 2017) الضوء عىل حقيقة أن املناطق الحرضية والريفية، بعيداً عن كونها 
كيانات منفصلة، تشكل طيفاً من املناطق املرتابطة عن كثب والتي ترتاوح من املدن الكربى إىل املراكز اإلقليمية الكبرية 
ومدن السوق واملناطق الريفية النائية. ويشدد أيضاً عىل أن التآزر األقوى بني املناطق الحرضية والريفية ميكن أن يحفز 
بشكل أفضل النمو االقتصادي الزراعي وغري الزراعي، وهو ما يربط بني املجتمعات واملجتمعات الثقافية واألنشطة 

الثقافية االقتصادية يف املناطق الريفية. تساعد الرشاكات الريفية - الحرضية عىل تحقيق ظروف إقليمية أفضل.
مع وضع هذه اإلسرتاتيجية يف االعتبار، ميكن تحديد البدائل املستدامة للهجرة الدامئة إىل املناطق الحرضية، مبا يف 

ذلك التنقل الدائر أو الدائري .
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4.2.3  دعم إعادة دمج العائدين (عندما يتعلق األمر بالزراعة واملناطق الريفية)

غالبــاً مــا يجلــب املهاجــرون العائــدون إىل املناطــق الريفيــة رأس املــال البــرشي واملــوارد املاليــة التــي قــد تتحــول إىل 
مصــدر مهــم للتنميــة وتنويــع االقتصــاد يف العديــد مــن البلــدان. ميكــن للفــاو أن تكمــل عمــل املنظمــة الدوليــة للهجــرة 
يف إدارة برامــج هجــرة العــودة مــن خــالل توفــري مجموعــات ســبل العيــش والتدريــب الفنــي املصمــم إلعــادة إدمــاج 
العائديــن يف املناطــق الريفيــة أو عندمــا تعتمــد ســبل عيشــهم عــىل الزراعــة. ميكــن للفــاو تيســري إعــادة دمــج العائديــن 
مــن خــالل تعزيــز التامســك االجتامعــي بــني العائديــن ومجتمعــات األصــل، وتســهيل الوصــول إىل فــرص العمــل وريــادة 
األعــامل، وتشــجيع نقــل معارفهــم ومهاراتهم (انظــر امللحق 3، املثال 10 حــول تدخل الفاو يف الســلفادور). يف هذا الصدد، 
ميكــن للفــاو أن تســاهم يف إنشــاء مراكز الخدمــات يف مكان واحــد (OSSC)، كأماكن ميكن للمهاجريــن فيها الحصول عىل 

املعلومات والتصاريح والرتاخيص ذات الصلة إلنشاء مؤسسات زراعية صغرية ومتوسطة الحجم.

بالنســبة للمهاجريــن، ال ســيام القادمــني مــن املناطــق الريفيــة، فــإن القــدرة عــىل اســتعادة أراضيهــم أو الحصــول عــىل 
األرايض يف أماكــن أخــرى أمــر بالــغ األهميــة. رمبــا تــم االســتيالء عــىل األرايض اململوكــة للمهاجريــن مــن ِقبــل اآلخريــن 
أثنــاء النــزوح، خاصــة يف حــاالت األزمــات املمتــدة أو التــي تكــون فيهــا األرض شــحيحة. قــد يثــري الــرد قضايــا معقــدة، 
مبــا يف ذلــك خطــر املســاس بســبل العيــش واألمــن الغــذايئ ألولئــك الذيــن اســتقروا عــىل األرايض املهجــورة وخطــر 
الطــرد. ميكــن أن تتطــور النزاعــات حــول األرايض إىل عقبــات رئيســية أمــام العــودة الناجحــة وحافــزاً رئيســياً للعائديــن 
الريفيــني لالنتقــال إىل املناطــق الحرضيــة بحثــاً عــن الفــرص. مــا مل توجــد مؤسســات وآليــات للتعامــل مــع هــذه القضايــا 
بفعاليــة، فقــد تــؤدي إىل توتــرات وتصاعــد إىل رصاع. توفــر الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الخطــوط التوجيهيــة 
ــات يف ســياق األمــن الغــذايئ الوطنــي  ــد األســامك والغاب ــازة األرايض ومصاي ــة بشــأن الحوكمــة املســؤولة لحي الطوعي
(VGGT) إطــاراً لسياســات االســرتداد القادرة عىل اســتعادة حقــوق األرايض للمهاجرين النازحني وحــل النزاعات املتعلقة 

بحقوق الحيازة22.

ــامك  ــد األس ــازة األرايض ومصاي ــؤولة لحي ــة املس ــأن الحوكم ــة بش ــة الطوعي ــوط التوجيهي ــو الخط ــال، تدع ــبيل املث ــىل س 22  ع

والغابات يف ســياق األمن الغذايئ الوطني(VGGT 14.1) الدول إىل "النظر يف توفري التعويض عن فقدان حقوق الحيازة املرشوعة يف 
األرض ومصائــد األســامك والغابــات وضــامن أن تكــون جميــع اإلجــراءات متســقة مــع التزاماتهــا الحاليــة مبوجــب القانــون الوطنــي 
والــدويل، ومــع املراعــاة الواجبــة للطــوع االلتزامــات مبوجــب الصكــوك اإلقليميــة والدوليــة الســارية "(منظمــة األغذيــة والزراعــة، 
2012). كــام أن أحــكام VGGT املتعلقــة بالــرد تدعــو الــدول إىل تنفيــذ سياســات وقوانــني االســرتداد الحساســة للمســاواة بــني 

الجنسني، والنظر يف مخاوف السكان األصليني.
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4.2.4  دعم الحمالت اإلعالمية التي تستهدف املهاجرين الريفيني

ميكــن أن تدعــم الفــاو الجهــود املبذولــة لتوفــري معلومــات شــاملة للمهاجريــن املحتملــني والفعليــني يف املناطــق الريفيــة 
عــىل قنــوات الهجــرة القانونيــة واآلمنــة وكذلــك عــن فــرص املعيشــة الحاليــة يف املناطــق الريفيــة، مبــا يف ذلــك أولئــك 

الذين يقدمون بدائل للهجرة.

ميكــن أن تشــارك الفــاو يف الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــات وفــرق األمــم املتحــدة القطريــة ورشكاء التنميــة اآلخــرون 
للقيــام بحمــالت إعالميــة للتدريــب قبــل املغــادرة مصممــة ومراعيــة لنــوع الجنــس / العمــر مــن خــالل البــث اإلذاعــي 
حــول:  املعلومــات  هــذه  توفــر  أن  ينبغــي  االجتامعــي.  التواصــل  ووســائل  املوقــع  يف  والــدورات  املحــيل 
يف  وظائــف  عــن  للبحــث  مفيــدة  أدوات   (2) املنشــأ؛  مناطــق  يف  الدخــل  وإدرار  العمــل  فــرص   (1)
مناطــق املقصــد (داخــل البلــدان أو خارجهــا) ؛ (3) املهــارات واللغــات ذات الصلــة بالوظيفــة املطلوبــة يف مناطــق املقصد 

الرئيسية ؛ و (4) حقوق املهاجرين ومامرسات التوظيف العادلة ومخاطر الهجرة غري الرشعية والتهريب واالتجار.
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4.2.5  تأييد حقوق العامل الزراعيني املهاجرين وأرسهم

غالبــاً مــا يعــاين العــامل املهاجــرون يف القطــاع الزراعــي مــن عجــز شــديد يف العمــل الالئــق (مثــل انخفــاض الرواتــب، 
وانتهــاك الحــق يف الراحــة، والحــق يف تكويــن الجمعيــات واملســاومة، والحــق يف األمــان، واالفتقــار إىل الحاميــة 
االجتامعيــة، والتمييــز وكــره األجانــب). قــد تنبــع هــذه الــرشوط مــن مامرســات التوظيــف غــري العادلــة واالحتياليــة 
حيــث ال يكــون املهاجــرون عــىل درايــة جيــدة بــرشوط وأحــكام عملهــم. ال يصــل تفتيــش العمــل يف كثــري مــن األحيــان 
إىل العديــد مــن العــامل الزراعيــني، وخاصــة أولئــك الذيــن يعملــون يف االقتصــاد غــري الرســمي أو يف املناطــق الريفيــة 
النائيــة أو الغابــات أو يف البحــر. العــامل املهاجريــن القادمــني مــع أرسهــم قــد يرشكــون األطفــال يف العمــل، ويجلبونهــم 

إىل عمل األطفال.

ميكــن أن يختلــف وضــع العــامل املهاجريــن ووضعهــم اختالفــاً كبــرياً مــن حيــث نــوع األجــر (معــدل يومــي أو قطعــة)، 
ــيل  ــع العائ ــني) والوض ــميني والدامئ ــن املوس ــامل املهاجري ــني، إىل الع ــن املؤقت ــامل املهاجري ــن الع ــة (م ــدة اإلقام وم
(الهجــرة مبفردهــا، كزوجــني متزوجــني، مــع االطفــال). كل هــذه االختالفــات مهمــة لتقييــم وضــامن احــرتام حقــوق 
العــامل املهاجريــن يف الزراعــة. كثــرياً مــا تواجــه الشــعوب األصليــة واألقليــات العرقيــة األخــرى طبقــات إضافيــة مــن 
التمييــز والضعــف. بالتعــاون الوثيــق مــع منظمــة العمــل الدوليــة، تدعــم الفــاو توســيع نطــاق معايــري العمــل لتشــمل 
املناطــق الريفيــة، مــع إيــالء اهتــامم خــاص لعمــل األطفــال، والصحــة والســالمة املهنيــة، والحاميــة االجتامعيــة. ينبغــي 
أن تعــزز الفــاو دعوتهــا لتوفــري فــرص عمــل الئقــة للعــامل املهاجريــن يف قطاعــات الزراعــة والغابــات ومصايــد األســامك 
يف بلــدان املنشــأ واملقصــد. وهــذا يســتلزم تقويــة قاعــدة املعرفــة بشــأن ظــروف عمــل العــامل الزراعيــني املهاجريــن 

وأرسهم، وتحسني حامية عملهم، وزيادة وصولهم إىل قنوات الهجرة اآلمنة واملنتظمة مع الرشكاء.
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ميكــن أن تســهم الهجــرة املٌخطــط لهــا جيــًدا إســهاًما حاســاًم يف تحقيــق التنميــة يف املناطــق الريفيــة. ومــن ثــم توجــه 
منظمــة "الفــاو" ُجــل جهدهــا نحــو تعظيــم مزايــا الهجــرة لبلــدان املنشــأ واملقصــد والعبــور والحــد مــن التحديــات التــي 
ميكــن أن تشــكلها الهجــرة بالنســبة لــألرس املعيشــية واملجتمعــات التــي بقيــت يف بلــدان املنشــأ أو يف ســياقات الهجــرة 
والنــزوح القرسيــني. ومتاشــيًا مــع "االتفــاق العاملــي بشــأن الهجــرة"، ميكــن ملنظمــة "الفــاو" أن تــؤدي دوًرا أكــرب يف هــذه 
املجــاالت بتقديــم الدعــم للــدول األعضــاء بغيــة "خلــق ظــروف تســاعد املهاجريــن والشــتات عــىل املســاهمة الكاملــة 
يف التنمية املســتدامة " (الهدف 19)، و"تحقيق أقىص قدر من األثر التحويل للتحويالت املالية (الهدف 20) (يرجى الرجوع 

إىل األداة رقم (11)).

4.3.1 تشجيع استثامر التحويالت املالية
        يف األنشطة الزراعيـة 23 وغري الزراعيـة

تتمتــع التحويــالت املاليــة بأهميــة حيويــة يف تحقيــق التنميــة الريفيــة واألمــن الغــذايئ بيــد أن الكثــري مــن إمكاناتهــا 
ــطة  ــة واألنش ــة الصحي ــم والرعاي ــتثامر يف التعلي ــة باالس ــراض اإلنتاجي ــوارد لألغ ــك امل ــخري تل ــز تس ــىل حف ــد ع يعتم
الزراعيــة وغــري الزراعيــة 24 وميكــن أن يــؤدي تســخري التحويــالت املاليــة لالســتثامرات اإلنتاجيــة يف الزراعــة إىل حفــز 
التنــوع إىل جانــب خلــق فــرص العمــل يف املناطــق الريفيــة. كــام ميكــن أن تــؤدي إىل تعزيــز التكيــف مــع التغــري املناخــي 

وذلك بتبني األساليب التكنولوجية واالسرتاتيجيات الجديدة. 

وتســتطيع منظمــة "الفــاو" توســيع نطــاق عملهــا 25 يف هــذا املجــال عــن طريــق اســتكامل العمــل الــذي أداه الصنــدوق 
الــدويل للتنميــة الزراعيــة (IFAD) (خاصــة آليــة متويــل التحويــالت املاليــة) والبنــك الــدويل. كــام ميكنهــا أيضــا تقديــم 
الزراعيــة األنشــطة  يف  التحويــالت  واســتثامر26  املســتدام  االســتخدام  عــىل  القــدرات  وتنميــة  الفنــي  الدعــم 

تعزيز فوائد الهجرة
4.3

23 ألغــراض هــذا اإلطــار يشــري مصطلــح "زراعــي" إىل جميــع القطاعــات الزراعيــة الفرعيــة مــن بينهــا املحاصيــل، واملاشــية واملصائــد 

السمكية واالستزراع املايئ والحراجة.
24 تقيــم منظمــة "الفــاو" رشاكــة مــع كل مــن منظمــة اليونســكو واليونيســف فيــام يتعلــق بالتعليــم ومــع منظمــة الصحــة العامليــة 

واليونيســف وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان والبنــك الــدويل برنامــج األمــم املتحــدة املشــرتك املعنــي بفــريوس نقــص املناعــة 
البرشية فيام يخص موضوعات الصحة.

25 الرتكيز بصفة أساسية عىل تخفيض تكاليف التحويالت املالية والوصول إىل املنتجات والخدمات املالية يف املناطق الريفية.

.(CFS-RAI) 26 متاشيا مع املبادئ الخاصة باالستثامرات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية
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وغري الزراعية (يرجى الرجوع إىل امللحق (3) األمثلة (11) و (12) يف طاجيكستان والسنغال).
وميكــن ملنظمــة "الفــاو" اإلســهام يف رفــع مســتوى وعــي الحكومــات بشــأن اإلمكانــات التــي توفرهــا التحويــالت املاليــة 
ــف  ــع مختل ــرشاكات م ــة ال ــقة وإقام ــؤازرة املنس ــراءات امل ــاذ إج ــآزر واتخ ــق الت ــة وتحقي ــة والريفي ــة الزراعي للتنمي
ــد  ــب الربي ــزيئ ومكات ــل الج ــات التموي ــة ومؤسس ــارف الريفي ــة واملص ــب الرصاف ــك مكات ــا يف ذل ــة مب ــات الفاعل الجه

ومؤسسات املنتجني واملنظامت األهلية.

ولتشــجيع تســخري االســتثامر املنتــج للتحويــالت املاليــة، ميكــن ملنظمــة "الفــاو" دعــم الــرشكاء يف زيــادة الشــمول املــايل 
خاصــة لفقــراء الريــف والشــباب والنســاء وتحســني اإلملــام باألمــور املاليــة لــدى املهاجريــن واألرس املعيشــية املســتفيدة 
مــن التحويــالت املاليــة. إن زيــادة املعرفــة املاليــة مــن شــأنها متكــني املهاجريــن وأرسهــم مــن فهــم الخيــارات املاليــة 
واألدوات والخدمــات التــي ميكــن ربطهــا بالتحويــالت املاليــة. وهــو األمــر الــذي ســيحد مــن بعــض املخاطــر املرتبطــة 

بالهجرة ويحسن املواقف إزاء التخطيط املايل الرشيد ويعزز املدخرات واالستثامرات املنتجة.

4.3.2 تعزيز مشاركة الشتات يف تطوير البنية التحتية واألعامل 
        الزراعية التجارية واإلرشاد ونقل املعرفة يف هذا الشأن

هنــاك أمثلــة ال تعــد وال تحــىص توضــح كيــف ميكــن للمــوارد املاليــة واملعرفــة التــي تتوافــر لــدى مجتمعــات الشــتات 
ــة  ــة والريفي ــة الزراعي ــتات يف التنمي ــاركة الش ــزال مش ــا ت ــى اآلن م ــه حت ــد أن ــأ. بي ــدان املنش ــة يف بل ــزز التنمي أن تع
محــدودة بســبب عــدد مــن التحديــات املتعلقــة باالســتثامر يف املناطــق الريفيــة (مثــل نقــص الخــربة يف مجــال الزراعــة 

والقدرات املحدودة عىل إنفاذ القرارات وفهم ديناميات السوق عن بعد).

ومــن ثــم ميكــن ملنظمــة "الفــاو" أداء دور فريــد يف رفــع الوعــي بشــأن احتــامل مشــاركة مجتمعــات الشــتات يف التنميــة 
الريفيــة وتحســني االتســاق العــام بــني السياســات الزراعيــة وسياســات مجتمعــات الشــتات. وبالتــآزر مــع العمــل الــذي 
أداه الــرشكاء اآلخــرون مثــل املنظمــة الدوليــة للهجــرة والصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة،27 متثــل القيمــة 
املضافــة "للفــاو" جــًرسا للتواصــل بــني الحكومــات ومنظــامت الشــتات واملؤسســات املاليــة وأصحــاب املصلحــة الريفيــني. 
إىل جانــب ذلــك تســتطيع منظمــة "الفــاو" زيــادة حجــم مشــاركتها يف تلــك املجــاالت مبــا يف ذلــك عــن طريــق ابتــكارات 
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت بتوفــري املعلومــات بشــأن فــرص االســتثامر يف الزراعــة لــكل مــن مجتمعــات الشــتات 
ــات  ــتات واملرشوع ــات الش ــني مجتمع ــط ب ــة الرواب ــهيل إقام ــني؛ تس ــطاء املالي ــة والوس ــتات املخصص ــب الش ومكات
ــتثامرات  ــرتكة واس ــات املش ــة املرشوع ــهيل إقام ــدة وتس ــوقية جدي ــرص س ــق ف ــطة لخل ــرية واملتوس ــة الصغ الزراعي
مجتمعــات الشــتات يف األعــامل التجاريــة الزراعيــة بدعــم برامــج موامئــة رأس املــال وتيســري نقــل املعرفــة واملهــارات، 
ــة  ــات الزراعي ــة مــن أجــل إنشــاء املرشوع ــوال األولي ــري رؤوس األم ــم وتوف وتشــجيع إرشــاد شــباب الريــف ورعايته

وتعزيز استثامر التحويالت املالية الجامعية واالجتامعية لدعم تنمية البنية التحتية املحلية يف املناطق الريفية.

27 أطلقــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة والصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة ”مبــادرة اســتثامرات الشــتات يف مجــال الزراعــة " 

ــق االســتثامر يف  ــة املســتدامة عــن طري ــة االقتصادي ــن وتشــجيع مشــاركتهم يف التنمي ــز مســاهامت العــامل املهاجري ــة تعزي بغي
الزراعة ال سيام يف املناطق الريفية عىل وجه الخصوص. ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل: 

https://maintenance. ifad.org/web/knowledge/publication/asset/39408104
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4.3.3 تعزيز إمكانات الهجرة لدعم القدرة عىل التكيف مع تقلبات وتغري املناخ

ظلــت الهجــرة عــادة اســرتاتيجية للتكييــف بالنســبة للمجتمعــات الريفيــة للتعامــل مــع التقلبــات املناخيــة وتخفيــف 
الضغــط عــىل املــوارد الطبيعيــة وتنويــع ســبل العيــش. فــإذا تــم التخطيــط للهجــرة جيــًدا، ميكنهــا املســاهمة يف تعزيــز 
القــدرة عــىل التكيــف يف مناطــق املنشــأ والعبــور واملقصــد للمهاجريــن عــن طريــق االســتثامرات اإلنتاجيــة يف ســبل 
العيــش التــي تتحمــل تغــري املنــاخ ونقــل املعرفــة واملهــارات. كــام ميكــن ملنظمــة "الفــاو" أداء دور فريــد يف رفــع الوعــي 
ــري  ــطة غ ــتدامة واألنش ــة املس ــتثامر يف الزراع ــا االس ــأن مزاي ــتات بش ــات الش ــة ومجتمع ــية الريفي ــني األرس املعيش ب
الزراعيــة وكذلــك توفــري الدعــم الفنــي إلطــالق تلــك اإلمكانــات.  فضــال ً عــن أنــه ميكــن للمنظمــة أيضــا املســاهمة يف 
التصــدي لفجــوة املعرفــة بشــأن الروابــط بــني الهجــرة والتكيــف والزراعــة مــن أجــل التوصــل إىل فهــم شــامل للمشــكلة 
وتوجيــه وضــع السياســات. وختاًمــا، ميكــن أن تعــزز منظمــة "الفــاو" اتســاق السياســة عــرب قطاعــات الهجــرة والتكيــف 
مــع التغــري املناخــي والتنميــة الريفيــة لضــامن مراعــاة اإلمكانــات التــي توفرهــا الهجــرة فيــام يخــص التكيــف وبنــاء 

القدرة عىل التحمل وتعزيزها.

4.3.4 دعم األسـر املعيشية واملجتمعات لتخفيف اآلثار السلبية املرتتبة عيل الهجرة

يتصــدى عمــل منظمــة "الفــاو" يف مجــال الهجــرة لآلثــار الســلبية املحتملــة والتحديــات املرتبطــة بالهجــرة عــىل املــدى 
ــراد  ــو أف ــا نح ــل تركيزه ــة ُج ــه املنظم ــذا توج ــق (2)) له ــوع إىل امللح ــى الرج ــوص (يرج ــه الخص ــىل وج ــب ع القري
األرس املعيشــية الذيــن مل يهاجــروا ال ســيام النســاء واألطفــال الذيــن قــد يضطلعــون مبســؤوليات إضافيــة تخــص الرعايــة 
 ،(3) رقــم  امللحــق  إىل  الرجــوع  (يرجــى  الوصــم  أو  بالســالمة  متعلقــة  ملخاطــر  يتعرضــون  أو  واإلنتاجيــة 
املثــال رقــم (13) بشــأن عمــل منظمــة "الفــاو" يف روانــدا). وتنــارص املنظمــة اتخــاذ تدابري الحاميــة االجتامعيــة املخصصة 
وتطبيــق األســاليب التكنولوجيــة املوفــرة لأليــدي العاملــة التــي ميكــن تبنيهــا للتخفيــف مــن مخاطــر اإلفــراط يف األعبــاء 
ــم  ــم التعلي ــول إىل نظ ــة لتحســني الوص ــات املواتي ــز البيئ ــدان يف تعزي ــاو" البل ــة "الف ــم منظم ــف. وتدع ــد الضع وتزاي
والخدمــات  املؤسســات  ودعــم  الصحيــة  والرعايــة  التعليــم  نظــم  إىل  الوصــول  لتحســني  الصحيــة،28  والرعايــة 
الريفيــة. وعــىل املســتوى املجتمعــي، تــويل منظمــة "الفــاو" اهتامًمــا خاًصــا لخطــر أن تــؤدي الهجــرة إىل تفاقــم انعــدام 

املساواة بني األرس املعيشية التي تتلقى التحويالت املالية وتلك التي ال تتلقاها. 

28  أقامــت منظمــة "الفــاو" رشاكــة مــع اليونســكو واليونيســيف فيــام يتعلــق بالتعليــم، ومــع منظمــة الصحــة العامليــة واليونيســيف 

وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان والبنــك الــدويل وبرنامــج األمــم املتحــدة املشــرتك املعنــي بفــريوس اإليــدز فيــام يخــص القضايــا 
الصحية.
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وميكــن أن تؤثــر الهجــرة مــن الريــف إىل الحــرض عــىل اســتدامة اســتخدام املــوارد الطبيعيــة يف مناطــق املنشــأ – عــىل 
ســبيل املثــال بخلــق أو تشــجيع الطلــب يف الســوق الحــرضي يُعــرض األنــواع واألنظمــة اإليكولوجيــة التــي انتقلــوا منهــا 
للخطــر مــا مل تُــدار املحاصيــل بشــكل مســتدام أو مل يتــم توفــري البدائــل. وتعالــج منظمــة "الفــاو" هــذه املشــكلة عــن 

طريق " برنامج اإلدارة املستدامة للحياة الربيّة".29

.see: http://www.fao.org ،29   ملزيد من املعلومات بشأن اإلدارة املستدامة للحياة الربية يرجى الرجوع إىل
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يُشــكل تعزيــز ســبل املعيشــة الزراعيــة املســتدامة ومشــاركة املهاجريــن يف النظــم الزراعيــة والغذائيــة عنــًرصا حاســاًم 
يف تعزيــز التامســك االجتامعــي والتنميــة االقتصاديــة يف مناطــق العبــور واملقصــد. ويشــمل بنــاء القــدرة عــىل التحمــل 
تبنــى نُهــج شــامل. وإقــراًرا بأهميــة الصــالت القامئــة بــني الجوانــب اإلنســانية واإلمنائيــة يتبايــن نهــج منظمــة "الفــاو" 
بــني تقديــم املســاعدة يف أســباب املعيشــة التــي تنقــذ األرواح يف الحــاالت الطارئــة واألمــن الغــذايئ والتغذيــة وحتــى 
التدخــالت طويلــة األمــد التــي تتيــح للمهاجريــن واملجتمعــات املضيفــة االنتقــال مــن الرعايــة واإلعاشــة إىل االعتــامد 
عــىل الــذات يف نهايــة املطــاف. ومتاشــيا مــع "االتفــاق العاملــي بشــأن الهجــرة" تدعــم املنظمــة الــدول األعضــاء يف " متكــني 
املهاجريــن واملجتمعــات مــن تحقيــق االندمــاج والتامســك االجتامعــي الكاملــني" (الهــدف (16) يرجــى الرجــوع إىل األداة 

رقم (1)).

4.4.1 دعم املهاجرين (ومن بينهم الالجئني واملهجرين داخلًيا)
        للمشاركة يف النظم الغذائية وسبل املعيشة الزراعية

تدعــم منظمــة ”الفــاو" الحكومــات لتعزيــز اإلدمــاج االقتصــادي واإلنتاجــي املســتدام لــكل مــن املهاجريــن واملجتمعــات 
ــة  ــالت الزراعي ــة والتدخ ــة االجتامعي ــة والحامي ــة الالئق ــل الريفي ــرص العم ــق ف ــن طري ــواء ع ــد س ــىل ح ــة ع املضيف
ــم  ــاه (يرجــى الرجــوع إىل امللحــق رق ــات ومســتجمعات املي ــل الغاب ــة مث املشــرتكة وتأمــني الســلع والخدمــات البيئي

(3) املثال رقم (14) بشأن "مبادرة األمل األزرق" واملثال رقم (15) و (16) يف لبنان).

بالتعــاون مــع الــرشكاء وفــرق األمــم املتحــدة القطريــة ميكــن ملنظمــة "الفــاو" توســيع نطــاق عملهــا يف هــذا املجــال 
لتســهيل الوصــول إىل فــرص العمــل وريــادة األعــامل يف مجــال الزراعــة وداخــل النظــم الغذائيــة للمهاجريــن يف مناطــق 
ــز القــدرات وتوفــري  ــة يف تعزي ــاء عــىل خربتهــا التقني ــدان املتقدمــة.  وتســتطيع املنظمــة البن املقصــد مبــا يف ذلــك البل
ــة  ــرص االقتصادي ــق الف ــون لخل ــوف يك ــذا س ــة. ل ــة الفرعي ــات الزراعي ــع القطاع ــب يف جمي ــي والتدري ــم التقن الدع
ــة،  ــبل املعيش ــف وس ــري الوظائ ــأن توف ــن ش ــق. إذ م ــر عمي ــل أث ــرص العم ــىل ف ــول ع ــن بالحص ــامح للمهاجري والس
التخفيــف مــن الضغــط والعــبء املــايل امللقــى عــىل كاهــل الــدول املضيفــة. إذ ميكــن تدريــب ســكان الريــف 
ــدة  ــارات جدي ــىل مه ــات ع ــبب النزاع ــن بس ــات) املرشدي ــىل الغاب ــدة ع ــعوب املعتم ــادون والش ــون، والصي (املزارع

لكسب العيش مام ميكنهم من الحصول عىل دخل يف املجتمعات املضيفة أو أماكن املخيامت.

تعزيز القدرة عىل التحمل وسبل املعيشة الزراعية للمهاجرين 
واملجتمعات املضيفة

4.4

45



إطـار منظمـة األغذيـة و الزراعـة الخـاص بالهجـرة

4.4.2 املساهمة يف الحفاظ عىل السالم وتعزيز التامسك االجتامعي
        ومنع النزاعات عيل املوارد الطبيعية

ــة وبــني املهاجريــن (مبــا يف ذلــك  ــز التامســك االجتامعــي داخــل املجتمعــات الريفي تعمــل منظمــة "الفــاو" عــىل تعزي
ــاالت  ــم يف ح ــة الدع ــدم املنظم ــواء. وتق ــد س ــىل ح ــد ع ــور واملقص ــق العب ــة يف مناط ــات املُضيف ــني) واملجتمع النازح
األزمــات للمناطــق املتاخمــة للــدول املتــرضرة مــن النــزاع كوســيلة فعالــة مــن حيــث التكلفــة الســتعادة ســبل معيشــة 
الالجئــني وتحقيــق مزايــا اقتصاديــة واجتامعيــة للمجتمعــات املضيفــة يف الوقــت نفســه. وتســهم منظمــة "الفــاو" كذلــك 
يف الحفــاظ عــىل الســالم عــن طريــق التعــاون مــع املجتمعــات الريفيــة مــن أجــل إعــادة بنــاء الثقــة بــني املجتمعــات 
رقــم  امللحــق  إىل  الرجــوع  (يرجــى  والعائديــن  املهاجريــن  شــبكات  مــع  جــوار  إقامــة  وتجيــع  املختلفــة 

(3) واألمثلة أرقام (17) و (18) و (19) بشأن تدخالت "الفاو" يف لبنان وأوغندا وبنجالديش).

ومــن أجــل منــع النزاعــات والتخفيــف مــن وطأتهــا، تعمــل املنظمــة كذلــك عــىل تحســني إدارة املــوارد االجتامعيــة التــي 
ــد  ــا. وق ــع واســرتاتيجيات ســبل املعيشــة املســتدامة بيئي ــة الشــاملة للجمي ــم التنمي ــدرة والهشاشــة وتدع تتســم بالن
ــة  ــالت النقدي ــات أو التحوي ــا النزاع ــي دمرته ــة الت ــة التحتي ــالح البني ــة وإص ــبل املعيش ــم س ــالت دع ــن التدخ تتضم
واملســاعدات الغذائيــة ملســاعدة األرس املعيشــية عــىل تحــايش اللجــوء إىل العنــف. وال يقــل عــن ذلــك أهميــة االســتثامر 
يف تعزيــز النظــم والقــدرات الحاليــة لتقليــص الحاجــة إىل املســاعدات الطارئــة طويلــة األجــل. وميكــن لتدخــالت األمــن 
ــة  الغــذايئ التــي تبنــي قــدرات املؤسســات إلتاحــة الوصــول العــادل للخدمــات املســاعدة يف اســتعادة الثقــة يف فاعلي
الدولــة ورشعيتهــا وزيــادة الحوافــز للســكان للحفــاظ عــىل الســالم واالســتقرار. وميكــن للحاميــة االجتامعيــة املســاعدة 

يف خلق شعور بالنظام والحياة الطبيعية وتعزيز اإلنصاف والتامسك بني السكان املترضرين من النزاع.

4.4.3 دعم املهاجرين للحصول عىل األرايض واألصول يف املجتمعات املُضيفة

ميكــن أن تســاعد املبــادئ التوجيهيــة واملعايــري الدوليــة الحكومــات الوطنيــة واملجتمعــات عــىل وضــع سياســات شــاملة 
لحيــازة األرايض يف مناطــق إرســال املهاجريــن واســتقبالهم وتنفيذهــا إىل جانــب االســتثامرات املســؤولة القامئــة عــىل 
األرايض. توفــر املبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة املســؤولة لحيــازة األرايض ومصايــد األســامك والغابــات يف 
ســياق األمــن الغــذايئ الوطنــي (VGGT) إطــاًرا ملعالجــة الحصــول عــىل األرايض وحقــوق الحيــازة للمهاجريــن والالجئــني 
والســكان النازحــني بســبب النــزاع (انظــر امللحــق رقــم (3)، املثــال رقــم (20) بشــأن تدخــل منظمــة "الفــاو"يف 

السودان). 
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وميكــن للحكومــات الوطنيــة اســتخدام املبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة املســؤولة لحيــازة األرايض ومصايــد 
األســامك والغابــات يف ســياق األمــن الغــذايئ الوطنــي (VGGT) لوضــع سياســات األرايض وتعزيــز االســتعادة الفعالــة لها 
واإلقــرار بالحقــوق املرشوعــة يف األرايض وتنفيــذ برامــج إعــادة توزيعهــا. باســتخدام تلــك املبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة 
ــن  ــي، ميك ــذايئ الوطن ــن الغ ــياق األم ــات يف س ــامك والغاب ــد األس ــازة األرايض ومصاي ــؤولة لحي ــة املس ــأن الحوكم بش
ــالك  ــن وم ــة املهاجري ــوق ملكي ــألرايض تراعــي حق ــاملة ل ــاألرايض وضــع سياســات ش ــّي السياســات الخاصــة ب لواضع
ــم  ــم دع ــام ميكنه ــواء، ك ــد س ــىل ح ــاة ع ــني والرع ــكان األصلي ــات الس ــباب ومجموع ــاء والش ــني والنس األرايض األصلي

إصالحات سياسة األرايض القامئة عىل أفضل املامرسات الدولية واالستثامرات املسؤولة القامئة عىل األرايض.

4.4.4 دعم التدخالت بشأن األمن الغذايئ والتغذية التي تستهدف املهاجرين 
        وأرسهم واملجتمعات املٌضيفة

قــد يتعــرض املهاجــرون النعــدام األمــن الغــذايئ ومختلــف أشــكال ســوء التغذيــة. ألجــل ذلــك يتضمــن دعــم منظمــة 
"الفــاو" تعزيــز الزراعــة الحساســة للتغذيــة وسالســل القيمــة وتشــجيع النظــم الغذائيــة الصحيــة. وميكــن االســتفادة مــن 
ــب عــىل  ــادة الطل ــادة إىل زي ــؤدي ع ــي ت ــة الت ــن الهجــرة للمناطــق الحرضي ــة م ــة الخــرضوات يف حــاالت معين زراع

األغذية وحدوث تغريات يف أمناط النظم الغذائية.

ــد  ــا يج ــال. فرمب ــذا املج ــاو" يف ه ــة ”الف ــل منظم ــه يف عم ــب مراعات ــر يج ــاًم آخ ــا مه ــة جانبً ــة الغذائي ــل الثقاف ومتث
ــة  ــم الغذائي ــا منتجاته ــدر فيه ــن تن ــوا إىل أماك ــات إذا انتقل ــة صعوب ــم الغذائي ــون بثقافته ــن يحتفظ ــرون الذي املهاج
ــر  ــذا الصــدد، إذ ميكــن اســتخدامها لتطوي ــة يف ه ــات ضخم ــة إمكان ــة الحرضي ــر يف الزراع ــم تتواف ــن ث ــة. وم التقليدي
سالســل القيمــة التــي تســتهدف تفضيــالت املهاجريــن الغذائيــة واملســاهمة يف النظــم الغذائيــة املتنوعــة. كــام تدعــم 
املنظمــة األمــن الغــذايئ والتغذيــة يف حــاالت النــزوح القــرسي، عــن طريــق الوصــول إىل املدخــالت الزراعيــة عــىل ســبيل 

املثال، وتنمية القدرات يف تقنيات اإلنتاج وما بعد الحصاد، والقسائم اإللكرتونية الستهالك املنتجات الطازجة.

47



 
 
 
 
 
 
  

 
  - 

  
  

    ً
   . 

 

5
اإلستـراتيجيـات

األساسية للمشاركـة
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يف إطــار تنفيذهــا لعملهــا يف مجــال الهجــرة، توجــه منظمــة "الفــاو" ُجــل تركيزهــا نحــو خمــس اســرتاتيجيات رئيســية 
تستند إىل مهامها األساسية:

> توليــد ونــرش املعرفــة واألدلــة عــىل أمنــاط الهجــرة والعوامــل الكامنــة وراءهــا وآثارهــا مبــا يف ذلــك تعزيــز جمــع  
البيانات وتقييم األثر وإجراء البحوث التشغيلية لدعم وضع السياسات؛

 
> توفــري الدعــم للسياســات وتشــجيع الحــوار بشــأنها عــىل املســتويات العامليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة والقطرية 

لتعزيز السياسة واالتساق الربنامجي بني الهجرة وجوانب السياسة الخاضعة لوالية منظمة "الفاو"؛

> تنميــة القــدرات عــىل املســتويات اإلقليميــة والقطريــة واملجتمعيــة لدعــم وضــع السياســات القامئــة عــىل األدلــة 
وتنفيذها ورصدها وتقييمها وتنفيذ/ وتسليم املرشوعات والربامج؛

> زيــادة التأييــد القائــم عــىل األدلــة والتوعيــة للمســاهمة يف تشــكيل جــداول األعــامل العامليــة واإلقليميــة والوطنيــة
الناشئة بشأن الهجرة ورفع الوعي بالدور الحاسم الذي تلعبه الهجرة يف الزراعة 30 والتنمية الريفية؛ و

> تســهيل إقامــة الــرشاكات االســرتاتيجية ورشاكات أصحــاب املصلحــة املتعدديــن بــني الهجــرة، واألطــراف الزراعيــة
والريفية املعنية.

يوضــح الشــكل رقــم (5) الطريقــة التــي تعمل بهــا منظمة "الفــاو" يف مجال الهجــرة إىل جانب وظائفها األساســية وكيفية 
ارتباطهــا ببعضهــا البعــض. ويتضمــن الفصــل ملحــة موجــزة عــن كل اســرتاتيجية، مشــفوًعا بوصــف لنــوع العمــل الــذي 
تؤديــه املنظمــة. مثــة مثــال توضيحــي واحــد أســفل كل اســرتاتيجية. وللمســاعدة يف تلبيــة االهتاممــات واالحتياجــات 
املختلفــة، أُدرجــت أدوات تكميليــة تحــت األقســام املختلفــة ألولئــك الذيــن يحتاجــون إىل معلومــات إضافيــة ويــودون 
ــات بشــأن الهجــرة، ووإعــداد  ــدء يف جمــع بيان ــة الب ــة حــول كيفي ــواد الوافي ــح وامل ــد مــن النصائ الحصــول عــىل مزي

السياسات وتحليلها، وكذلك إعداد أنشطة تنمية القدرات وتحديد أصحاب املصلحة لحشد الرشاكات. 

ــية  ــل، واملاش ــا املحاصي ــن بينه ــة م ــة الفرعي ــات الزراعي ــع القطاع ــي" إىل جمي ــح "زراع ــري مصطل ــار يش ــذا اإلط ــراض ه 30 ألغ

والحراجة واملصائد السمكية واالستزراع املايئ.
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توليـد املعرفـة

التأييـد والتوعيـة

تنميـة القـدرات

الرشاكـةدعم السياسـة

إجراء التقييامت ودعم جمع البيانات الوطنية
وتبادل املامرسات الجيدة

والدروس املستفادة

التواصل عىل األصعدة
الوطنية واإلقليمية والعاملية وتعزيز
التأييد بالرشاكة مع منظومة األمم

املتحدة ووسائل اإلعالم

زيادة اتساق السياسة
وتيسري الحوار بشأنها

تنمية القدرات الفنية والوظيفية
ملوظفي منظمة "الفاو" والحكومات

وأصحاب املصلحة

تسهيل الرشاكة بني الحكومات ورشكاء التنمية
األوساط األكادميية والقطاع الخاص واملجتمع

املدنـي ورابطات
املهاجرين والشتات

الشكل رقم 5  النهج املتكامل ملنظمة "الفاو" بشأن الهجرة

املصدر: منظمة "الفاو" (أعده املؤلفون).
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يتطلــب تحــدي الهجــرة العاملــي اتخــاذ قــرارات سياســية مســتنرية تســتند إىل البيانــات واألدلــة الســليمة واملوثوقــة. 
وتوجــد يف الوقــت الراهــن ثغــرات هائلــة يف املعرفــة فيــام يتعلــق مبُحــددات الهجــرة الريفيــة وديناميتهــا وعواقبهــا. 
لهــذا الســبب ينبغــي ملنظمــة "الفــاو" الدعــوة إىل إيــالء مزيــد مــن االهتــامم للهجــرة الداخليــة والدائريــة واملوســمية 

التي ترتبط عادة باألنشطة الزراعية ومع ذلك يُغفل عنها يف كثري من األحيان يف التقييامت والتشخيص.

توفــر األداة رقــم (2) قامئــة مبصــادر البيانــات املتوفــرة حــول الهجــرة. وال تغطــي العديــد مــن نظــم جمــع البيانــات 
واالســتقصاءات بشــكل واف املناطــق الريفيــة أو تنقصهــا األســئلة بشــأن الهجــرة. لهــذا يُعــد التغلــب عــىل تلــك القيــود 
أمــر حاســم يف إعــداد السياســات وتنفيذهــا ورصدهــا لدعــم الهجــرة الريفيــة وتحســني نظــام معلومــات ســوق العمــل 
والتغلــب عــىل أوجــه تبايــن املعلومــات ومطابقــة العــرض بالطلــب عــىل العاملــة. ويســاعد اســتخدام لتحليــل النوعــي 
كُنهــج، مــع اســتكامله بــأدوات االســتقصاء األخــرى لتوفــري رؤى متعمقــة وقيمــة يف الوقــت املناســب بشــأن ســلوكيات 

املهاجرين وتصوراتهم وتجاربهم.
بالتعاون مع رشكائها، تستطيع منظمة "الفاو" تقديم الدعم للدول األعضاء فيام ييل:

> تقييــم مــدى توافــر املعلومــات بشــأن الهجــرة الريفيــة وجودتهــا ومعالجــة الثغــرات يف جمــع البيانــات واملســاهمة  
يف وضع مجموعة موحدة من األسئلة لجمع البيانات القابلة للمقارنة واملفيدة عرب االستقصاءات؛

توليد املعرفة ونشـرها
5.1
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> بناء القدرات داخل املؤسسات الوطنية لجمع البيانات عن الهجرة الريفية وإدماج الهجرة ضمن
 التعدادات والدراسات االستقصائية الزراعية؛

> إجــراء التقييــامت (مثــل ُمحــددات الهجــرة الريفيــة، ومــدى الهجــرة املرتبطــة بالبيئــة وأثرهــا وكذلــك أثــر اإليــاب
 ومساهمة التحويالت املالية ومجتمعات الشتات يف التنمية الريفية)؛

ــة  ــة بالزراع ــة املتعلق ــات القطاعي ــرة والسياس ــات الهج ــني سياس ــات ب ــاق السياس ــم اتس ــة وتقيي ــد منهجي > تحدي
والتنمية الريفية؛

> تشجيع املزيد من الجهود البحثية واستكشاف مصادر البيانات البديلة؛31 و
> جمــع املامرســات الجيــدة ومشــاركة الــدروس املســتفادة لتكــرار الُنهــج التــي أثبتــت االختبــارات نجاعتهــا وتوســيع

 نطاقها.

تشــمل األمثلــة املبتكــرة لعمــل منظمــة "الفــاو" يف مجــال توليــد املعرفــة صــدور "أطلــس تحــركات الريــف اإلفريقــي" 
ــة  ــة والتنمي ــرة والزراع ــأن الهج ــة (SOFA 2018) بش ــة والزراع ــة األغذي ــم (8) وحال ــار رق ــة اإلط ــى مراجع يرج

الريفية 32.

31 تشــمل مصــادر البيانــات البديلــة البيانــات الضخمــة التــي تتبــع تحــركات الســكان وســلوك املســتهلكني والبيانــات مــن الهواتــف 

املحمولة أو وسائل التواصل االجتامعي أو من تتبع خدمات السداد اإللكرتونية.
32  تحلــل حالــة األغذيــة والزراعــة (SOFA) دفقــات الهجــرة الريفيــة (داخليــا ودوليــا عــىل حــد ســواء) ومحركاتهــا واآلثــار املرتتبة 

ــرارات الهجــرة  ــد ق ــي تســهم يف تحدي ــة الســيام يف الزراعــة بصفــة خاصــة والت ــا. كــام تناقــش العوامــل يف املناطــق الريفي عليه
وتحليــل العالقــة بــني التنميــة الزراعيــة والريفيــة. كــام يســلط التقريــر الضــوء عــىل الطــرق التــي تؤثــر بهــا الهجــرة عــىل املناطــق 
الريفيــة والتنميــة الزراعيــة والريفيــة. وختاًمــا يــربز كذلــك كيــف تختلــف أولويــات السياســات املتعلقــة بالهجــرة حســب الظــروف 

املختلفة للبلدان ومراحل تطورها.
Mercandalli, S. & Losch, eds. 2017. (Also available at http://www.fao.org).33 

املربع رقم 8  أطلس تحركات الريف األفريقي
يسلط أطلس -تحركات الريف األفريقي 33 ديناميكيات – ومحركات الهجرة يف دول جنوب الصحراء، الضوء عىل أمناط

الهجرة الريفية املُعقدة يف دول جنوب الصحراء كام يربز أهمية الدور الذي تلعبه املناطق الريفية ف ي تحديد شكل 
الهجرة من القارة األفريقية وداخلها. وعن طريق مجموعة من الخرائط ودراسات الحالة املتعمقة، يستكشف مؤلفو 
األطلس البالغ عددهم 20 مؤلًفا ميثلون شتى املؤسسات البحثية ومستودعات الفكر واملنظامت الدولية داخل أفريقيا 
وخارجها، مدى تعقيد األسباب املتداخلة التي تدفع األفراد يف أفريقيا إىل ترك منازلهم. ويسلطون الضوء كذلك عىل 
ديناميات وتصورات الهجرة ويعززون فهم الهجرة الريفية. هذا األطلس هو مثرة التعاون بني منظمة "الفاو" واملركز 
الفرنيس للتعاون الدويل للبحوث الزراعية من أجل التنمية (CIRAD) والدعم الفني من مركز دراسة ابتكار الحوكمة 

يف جنوب أفريقيا .
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األداة الثانيـة : تقييم مصادر البيانات املتاحة34
عىل املستوى الدويل يوجد عدد من املنظامت التي توفر البيانات بشأن الهجرة:

> إدارة األمــم املتحــدة للشــؤون االقتصاديــة واالجتامعيــة (UNDESA) التي أعدت قاعدة بيانــات األمم املتحدة
العامليــة للهجــرة وهــي عبــارة عــن مجموعــة شــاملة مــن البيانــات حــول أعــداد وتدفقــات املهاجريــن بحســب 

الجنس والسن وبلد الوالدة والجنسية.

ــات ــل بيان ــة عــن طريــق املركــز العاملــي لتحلي ــات مامثل ــل بيان ــة للهجــرة التــي تنــرش وتحل >املنظمــة الدولي
الهجرة جنبًا إىل جنب مع ملفات عن الهجرة خاصة بكل دولة.

> منظمــة العمــل الدوليــة متتلــك مجموعــة واســعة مــن البيانــات حــول القــوى العاملــة والعــامل املهاجريــن
جمعتهــا مــن مصــادر شــتى تشــمل الدراســات االســتقصائية عــن القــوى العاملــة وميزانيــة األرس املعيشــية 

والنفقات والسجالت وغريها من الدراسات االستقصائية.

ــة ــر اإلدارة العام ــة وتوف ــات عــن الهجــرة الدولي ــدة بيان ــك قاع ــة متتل ــاون االقتصــادي والتنمي > منظمــة التع
لإلحصــاءات التابعــة للمفوضيــة األوروبيــة (املكتــب اإلحصــايئ لالتحــاد األورويب) (أوروســتات)، البيانــات عــن 
ــات  ــدة البيان ــواردة بقاع ــات ال ــر املعلوم ــن – وتوف ــا إلحصــاءات الهجــرة والســكان املهاجري ــق موقعه طري

واملوقع الدول األعضاء.

> مفوضيــة األمــم املتحــدة العليــا لالجئــني (UNHCR) تنــرش تقريــر عــن "االتجاهــات العاملية" للهجــرة القرسية
سنويًا.

تتوفــر بيانــات أخــرى حــول الهجــرة مــن الدراســات االســتقصائية لــألرس املعيشــية القامئــة عــىل العينــات، والتــي 
ال تركــز عــىل الهجــرة فحســب بــل تتضمــن عــادة أســئلة حــول املوضــوع. بعــض األمثلــة عــىل ذلــك االســتقصاءات 
بنرشهــا   (USAID) الدوليــة  للتنميــة  األمريكيــة  الوكالــة  قامــت  التــي   (DHS) والصحيــة  الدميجرافيــة 
والدراســات االســتقصائية لدراســة قيــاس مســتويات املعيشــة (LSMS) التــي يــروج لهــا البنــك الــدويل. بيــد أنها ال 

متثل املتغريات املتعلقة بالهجرة إحصائيا، ما مل تُصمم خصيًص لهذا الغرض.

ــا اســتطالع  ــات حــول الهجــرة ومــن بينه ــر الدراســات املحــددة األخــرى والدراســات االســتقصائية البيان وتوف
مؤسســة جلــوب العاملــي الــذي يجمــع املعلومــات حــول الهجــرة كجــزء مــن الدراســات االســتقصائية الوطنيــة 
التــي يضطلــع بهــا. ويديــر املكتــب اإلحصــايئ لالتحــاد األورويب (أوروســتات) مرشوًعــا يُطلــق عليــه "الدراســات 
االســتقصائية للهجــرة الدوليــة لــألرس املعيشــية يف بلــدان البحــر املتوســط) الــذي يهــدف إىل جمــع البيانــات يف 
البلــدان الواقعــة جنــويب البحــر املتوســط. كــام أجــرى البنــك الــدويل أيًضــا، باإلضافــة إىل االســتقصاءات املتعلقــة 
بقيــاس مســتوى املعيشــة، سلســلة مــن االســتقصاءات عــن الهجــرة والتحويــالت املاليــة التــي تقــوم بهــا األرس يف 
ــي  ــك األفريق ــع "البن ــرتاك م ــا "باالش ــرة يف أفريقي ــق بالهج ــرشوع املتعل ــار" امل ــة يف إط ــدان أفريقي ــعة بل تس

للتنمية".
ميكــن االطــالع عــىل إرشــادات حــول جمــع البيانــات عــن الهجــرة الدوليــة وتحليلهــا يف "دليــل تحســني إنتــاج 
بيانــات الهجــرة مــن أجــل التنميــة واســتخدامها"، الــذي وضعتــه املجموعــة العامليــة املعنيــة بالهجــرة، مبســاهمة 

منظمة "الفاو". 

34 تم استخالصه واقتباسه من "منظمة الفاو" 2018. حالة األغذية والزراعة -2018الهجرة والزراعة والتنمية الريفية (يصدر قريبا).
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تــؤدي السياســات والربامــج الحكوميــة دوًرا رئيســيًا يف تحديــد األثــر النهــايئ للهجــرة عــىل التنميــة. وعــىل ضــوء الطبيعــة 
املرتابطــة ملحــركات الهجــرة الريفيــة وآثارهــا، تتطلــب التدخــالت اســتجابة متكاملــة مــن صنــاع السياســات وأصحــاب 

املصلحة اآلخرين.

وحتــى اآلن أخفقــت السياســات الزراعيــة والتنمية الريفية وبرامج االســتثامر35 عادة يف إدراج قضايا الهجرة لعدة أســباب 
ــة  ــوارد املالي ــربة وامل ــدرات والخ ــص الق ــا) نق ــة، (ثاني ــؤرشات ذات الصل ــات وامل ــار إىل البيان ــا: (أوال) االفتق ــن بينه م
ــاكل املؤسســية عــىل  ــد الهي ــا) تعقي ــة، (ثالث ــة االقتصادي للتعامــل مــع الصــالت القامئــة بــني الهجــرة والزراعــة والتنمي
ــوزارات  ــة ضمــن مســؤولية مختلــف ال ــة الفرعي املســتوى القطــري إذ عــادة مــا تنــدرج الهجــرة والقطاعــات الزراعي

واإلدارات الحكومية املختصة.

ــة  ــات القطاعي ــرة والسياس ــة بالهج ــج املتعلق ــات والربام ــني السياس ــاق ب ــز االتس ــىل تعزي ــاو" ع ــة "الف ــل منظم تعم
وبرامــج االســتثامر واســعة النطــاق املرتبطــة بالزراعــة والتنميــة الريفيــة والحــد مــن الفقــر يف الريــف وتحقيــق األمــن 
الغــذايئ والتغذيــة وإدارة املــوارد الطبيعيــة. وبنــاًء عــىل املعرفــة واألدلــة الناتجــة عــن الهجــرة الريفيــة، تدعــم املنظمــة 
الــدول األعضــاء لتعزيــز الحــوار حــول السياســات وإدمــاج الهجــرة يف سياســات واســرتاتيجيات وبرامــج واســتثامرات 
التنميــة الزراعيــة والريفيــة، والعكــس بالعكــس. ولوضــع سياســات وبرامــج فعالــة وتنفيذهــا، مثــة حاجــة إىل اتســاق 

السياسات عىل املستويني األفقي والرأيس يف جميع القطاعات واملستويات الحكومية.

ــا لالحتياجــات  ــا خاًص ــة، تــويل املنظمــة اهتامًم يف إطــار تقديــم الدعــم يف مجــال السياســات املتعلقــة بالهجــرة الريفي
املحــددة ملختلــف فئــات الســكان وأنــواع املهاجريــن، مبــا يف ذلــك النســاء والشــباب والســكان األصليــون والالجئــون 
واملــرشدون داخليــا واملهاجــرون املوســميون واملهاجــرون يف أوضــاع هشــة. وبينــام تهــدف إىل تحقيــق أقــىص اســتفادة 
ــات  ــد أولوي ــإلدارة يف تحدي ــاج ل ــة تحت ــات مفاضل ــام عملي ــاك حت ــيكون هن ــاق، س ــز االتس ــآزر وتعزي ــه الت ــن أوج م
أهــداف السياســة. مــن املهــم أن يــدرك صانعــو السياســة متاًمــا املفاضــالت املحتملــة يف كل ســياق محــدد وعنــد النظــر 

إىل مصالح مختلف األطراف املعنية يف مناطق املنشأ والعبور واملقصد.

دعم السياسـات
5.2

35 ألغــراض هــذا اإلطــار يشــري مصطلــح "زراعــي" إىل جميــع القطاعــات الزراعيــة الفرعيــة مــن بينهــا املحاصيــل، واملاشــية والحراجــة 

واملصائد السمكية واالستزراع املايئ.
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ــة  ــج الزراع ــات وبرام ــط سياس ــىل تخطي ــاء ع ــدول األعض ــة ال ــاعد املنظم ــقة، تس ــات متس ــار سياس ــز إط ــة تعزي بغي
قامئــة  األداة رقــم (3)  توفــر  والعكــس بالعكــس.  وتحليلهــا  عــىل الهجــرة  تأثــري  الريفيــة التــي لهــا  والتنميــة 
بالسياســات الرئيســية التــي يتعــني مراعاتهــا وعــدًدا مــن األســئلة التــي ميكــن أن توجــه موظفــّي املنظمــة يف تقييــم 
وتقديــم توصيــات السياســة بشــأن كيفيــة تعزيــز اتســاق السياســات والتنســيق بــني سياســات الهجــرة وتلــك السياســات 

الخاضعة لوالية املنظمة (انظر اإلطار رقم (9)).

املربع رقم 9  تقرير مجموعة الدول الصناعية السبع: عن الزراعة واألمن الغذايئ
                  والتنمية الريفية والهجرة

يف عام 2017 ، طلبت رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع التي تتوالها جمهورية إيطاليا من منظمة "الفاو" تقديم
مدخالت بشأن العالقة بني الهجرة والزراعة والتنمية الريفية التي شكلت األساس للمناقشات التي جرت أثناء اجتامع

وزراء الزراعة ملجموعة السبع الذي ُعقد يف 15 أكتوبر 2017 يف برجامو .

قدمت منظمة "الفاو" بالتعاون مع ال صندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية التقرير الفني بشأن الزراعة واألمن الغذايئ والتنمية الريفية والهجرة الذي ركز عىل تقديم األدلة 
عىل أوجه الرتابط املعقدة بني الهجرة والزراعة واألمن الغذايئ والتنمية الزراعية وقدمت توصيات العمل لوزراء زراعة

املجموعة.

السلبية املحركات  بني  املعقدة  التفاعالت  وكذلك  الغذايئ  واألمن  الهجرة  بني  القامئة  املهمة  العالقات  التقرير  أبرز 
للهجرة، والتي تحدث غالبا يف ظل سياقات يسودها الفقر والنزاعات والتدهور البيئي والتغري املناخي. وأكد التحليل

املعيشية  اسرتاتيجيات األسـر  من  جزًء  ال تشكل  املنشأ  بلد  حدود  أو داخل  عرب  سواء  الريف  سكان  هجرة  عىل أن 
للتغلب عىل عدم التيقن من الدخل ومخاطر انعدام األمن الغذايئ فحسب بل تشكل جزًء مهاًم من التحول الهيكيل 

للنظم االقتصادية وعملية التنمية.

ونتيجة لذلك أقرت وزارات الزراعة التابعة لدول مجموعة السبع يف إعالن برجامو بالحاجة إىل تنسيق الجهود بشأن
يف املعيشة  سبل  "تحسني  إىل  الرامية  السياسية  التدخالت  عىل  الرتكيز  مع  والدويل،  الوطني  املستويني  عىل  الهجرة 
املناطق الريفية وتعزيز األنظمة الزراعية، من أجل دعم االحتياجات املتنوعة لبلدان املنشأ والعبور واملقصد ". كام
األمم عمل  ويف  العامليني  االتفاقني  يف  الريفية  والتنمية  بالزراعة  املناسب  االهتامم  إيالء  عىل  الدول  اإلعالن  شجع 

املتحدة بشأن الهجرة.
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األداة الثالثـة : تعيني وتحليل السياسات 36
تؤثــر الهجــرة عــىل العديــد مــن مجــاالت صنــع السياســات العامــة، بــدًء مــن الرعايــة الصحيــة وحتــى التعليــم، 
والزراعــة، والبيئــة، والعمــل، وتوفــري البنيــة التحتيــة والخدمــات. لذلــك ميكــن أن تشــكل األســئلة التاليــة األســاس 

لتحديد وتحليل إىل أي مدى تدمج القضايا املتعلقة بالهجرة الريفية يف السياسات:
> مــا هــي السياســات املتبعــة حاليــا للتعامــل مــع الهجــرة؟ واألمــن الغــذايئ والتغذيــة؟ مــا هــو املحــور الرئيــيس
 للسياســات -عــىل ســبيل املثــال اســتهداف مجموعــة محــددة مثــل األطفــال أو الشــباب أو النســاء؛ معالجــة 

األسباب الجذرية للهجرة؛ وتسهيلها؛ وتعزيز الفوائد بالنسبة للمهاجرين؛ وتسهيل التحويالت املالية؟
> هــل السياســات متعــددة القطاعــات؟ هــل مثــة تنســيق بــني السياســات الحاليــة أو اإلحالــة املرجعيــة

ــال هــل تشــري سياســات الزراعــة إىل الهجــرة وهــل تشــري/تعالج سياســات الهجــرة األمــن  - عــىل ســبيل املث
الغذايئ والتغذية؟

• هــل تتضمــن سياســات واســرتاتيجيات وبرامــج الهجــرة إشــارات للهجــرة الريفيــة؟ هــل اإلجــراءات التــي
تتخــذ إلدارة انتقــال األيــدي العاملــة تعــرب عــن موســمية التقاويــم الزراعيــة واحتياجــات العمــل يف الزراعــة 
واملناطــق الريفيــة؟ هــل هنــاك سياســات تعالــج قابليــة تحويــل مزايــا الضــامن االجتامعــي؟ هــل هنــاك آليــات 
أو مخططــات قامئــة لتشــجيع عــودة املهاجريــن املهــرة أصحــاب املشــاريع الزراعيــة؟ هــل هنــاك برامــج توفــر 

حزم معلومات قبل املغادرة تغطي أيًضا املناطق الريفية لتسهيل قرارات الهجرة املستنرية؟
• هــل تتضمــن سياســات وبرامــج التنميــة الزراعيــة والريفيــة تدابــري واضحــة لتحســني أداء القطــاع الزراعــي
لتوفــري فــرص عمــل وفــرص أكــرب لتنظيــم املشــاريع تكــون جذابــة لشــباب الريــف؟ هــل تتضمــن تدابــري 

لتسهيل وصول الشباب والنساء للحيازة األرايض واالئتامن واألسواق؟
 

> هــل تتضمــن السياســات القطاعيــة عمليــات تقييــم وتشــخيص ملحــددات الهجــرة الريفيــة، مبــا يف ذلــك الهجــرة
الداخليــة واملوســمية؟ هــل تتضمــن أدلــة عــىل آثــار الهجــرة، مبــا يف ذلــك أثــر التحويــالت املاليــة عــىل أســواق 

العمل املحلية واألجور واإلنتاج الزراعي واألمن الغذايئ ونتائج التغذية؟
ــة يف املناطــق ــة املهــارات وعمليــات البحــث عــن الوظائــف املحلي ــاك جهــود ملحوظــة لدعــم تنمي > هــل هن

الريفيــة (املناطــق املعرضــة للهجــرة)؟ هــل هنــاك نظــم ملومــات خاصــة بســوق العمــل تكفــل تغطيــة أســواق 
العمل الريفية وفرص العمل يف سالسل القيمة الزراعية؟

ــعار ــة بأس ــة وموثوق ــة آمن ــة بطريق ــالت املالي ــات التحوي ــول إىل خدم ــادة الوص ــري لزي ــاك أي تداب ــل هن > ه
ميســورة يف املناطــق الريفيــة؟ هــل هنــاك سياســات وآليــات لتســهيل اســتثامر التحويــالت املاليــة (الفرديــة 
ــز  ــدف إىل تعزي ــددة ته ــري مح ــاك تداب ــل هن ــي؟ ه ــري الزراع ــي غ ــاد الريف ــة واالقتص ــة) يف الزراع والجامعي
ــة مخصصــة الحتياجــات شــباب  ــات مالي ــاك خدم ــم؟ هــل هن ــن وعائالته ــاج املهاجري ــة وإدم ــة املالي املعرف

الريف والنساء؟
> هــل مثــة اختالفــات بــني السياســات التــي تتصــدى للهجــرة واألمن الغــذايئ والتغذيــة عىل املســتويني الوطنــي واملحيل؟

> إىل أي مدى يجري تنفيذ السياسات وإنفاذها؟ هل مثة موارد كافية ملتابعة تنفيذ السياسة وأثرها؟  
ميكــن االطــالع عــىل الجــدول الــذي يحــدد السياســات والربامــج الرئيســية التــي يتعــني مراعاتهــا يف التقييــم يف 
املذكرة اإلرشادية األوىل بشأن الهجرة الريفية (الهجرة القرسية واألزمات املمتدة -نهج متعدد الطبقات). ويتضمن 
ــف  ــرة، وتوظي ــة: إدارة الهج ــات التالي ــرى، املوضوع ــور أخ ــة أم ــني جمل ــن ب ــات، م ــن السياس ــوع م ــذا الن ه
املهاجريــن، وخطــط الهجــرة املوســمية، والشــتات، واالندمــاج، والحاميــة االجتامعيــة، واالســتثامرات الزراعيــة، 

والخدمات اإلرشادية، وملكية األرايض، والحد من الكوارث، وتوظيف املهارات.
ــج  ــرتاتيجيات وبرام ــات واس ــرة يف سياس ــة بالهج ــب املتعلق ــج الجوان ــة دم ــول كيفي ــادات ح ــن اإلرش ــد م ملزي
الزراعــة التنميــة الريفيــة ميكــن االطــالع عــىل املذكــرة اإلرشــادية بشــأن دمــج الهجــرة والنــزوح يف إطــار األمــم 

.(UNDAFs) املتحدة للمساعدة اإلمنائية

36 تــم اســتخالصه واقتباســه منظمــة "الفــاو" 2017 تعزيــز السياســات القطاعيــة مــن أجــل تحقيــق نتائــج أفضــل عــىل صعيــد األمــن 

(http://www.fao.org/3/a-i8166e.pdf متاح كذلك عىل) الغذايئ والتغذية: الهجرة الريفية
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ــّي  ــالك موظف ــامن امت ــة لض ــة واملحلي ــة والوطني ــتويات اإلقليمي ــىل املس ــدرات ع ــي والق ــز الوع ــرضوري تعزي ــن ال م
ــة ويف الوقــت  ــة للعمــل بفعالي ــارات الالزم ــة وامله ــة الرئيســية يف املنظمــة للمعرف ــاو" واألطــراف املعني منظمــة "الف
املناســب ملواجهــة التحديــات والفــرص الناشــئة عــن العالقــة املزدوجــة بــني الهجــرة والتنميــة الريفيــة. ومــن خــالل 
ــال،  ــز اتص ــن مرك ــة م ــدرات، املكون ــاء الق ــة بن ــة آلي ــم املنظم ــوف تدع ــرة، س ــة بالهج ــدة املعني ــم املتح ــبكة األم ش

وصندوق للبدء بالعمليات، ومنصة معرفة عاملية، لدعم الدول األعضاء يف تنفيذ االتفاق العاملي. 

ــة  ــدرات الفني ــز الق ــدرات إىل تعزي ــر الق ــدرات، تهــدف أنشــطة تطوي ــة الق ــاو" املؤســيس لتنمي ــج "الف متاشــيا مــع نُه
والوظيفيــة بشــأن القضايــا املتعلقــة بالهجــرة (يرجــى الرجــوع إىل األداة رقــم (4)).هنــاك حاجــة إىل القــدرات الفنيــة 
ــا) األفــراد (يرجــى  ــا) املنظــامت، وثالث ــة، ثاني ــة أبعــاد مرتابطــة: أوال) بيئــة مواتي والوظيفيــة بشــأن الهجــرة عــرب ثالث

الرجوع إىل الشكل رقم (3). 

تركز منظمة "الفاو" عىل تطوير القدرات الوظيفية التالية:
> القــدرات السياســية والتنظيميــة: صياغــة السياســات التــي تدمــج بُعــد الهجــرة الريفيــة وتدعــم تناســق السياســة

 وتنفيذها ومتابعتها.
> القــدرات املعرفيــة: الوصــول إىل املعلومــات بشــأن الهجــرة الريفيــة وتوليدهــا وتحليلهــا والصــالت القامئــة بــني

الهجرة والزراعة والتنمية الريفية.
> قــدرات إقامــة الــرشاكات: تحديــد أو املشــاركة يف الشــبكات والــرشاكات لتعزيــز التعــاون واالتســاق والحوار بشــأن 

السياسات بني الهجرة والزراعة.
> قدرات التنفيذ: وضع الربامج واملرشوعات املتعلقة بالهجرة الريفية وتنفيذها وتقييمها. 

ــة  ــز املعرف ــم لتعزي ــرص التعل ــر ف ــي وتوف ــع الوع ــاو" رف ــة "الف ــم منظم ــة، تدع ــاب املصلح ــاركة أصح ــامن مش ولض
والفهــم للروابــط القامئــة بــني الهجــرة والزراعــة والتنميــة الريفيــة. تعــد أنشــطة رفــع الوعــي مفيــدة يف تغيــري املواقــف 
وتعزيــز املعرفــة وتشــجيع مشــاركة األطــراف الفاعلــة الرئيســية بشــأن الهجــرة والتنميــة الريفيــة. ولبلــوغ هــذه الغايــة 
ــة  تعــد منظمــة "الفــاو" يف الوقــت الراهــن مجموعــة مــن دروس التعلــم اإللكــرتوين بشــأن الهجــرة واملناطــق الريفي
وبــدأت أنشــطة تنميــة القــدرات عــىل املســتويني اإلقليمــي والقطــري لتعزيــز اتســاق السياســة بشــأن الهجــرة والزراعــة 

والتنمية الريفية.

تنمية القدرات
5.3
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الشكل رقم 6  الهجرة عرب إطار تنمية القدرات

املصدر: منظمة "الفاو" (أعده املؤلفون).

ــة  ــارات ذات الصل ــر امله ــة لتطوي ــة أدوات فعال ــة مبثاب ــة املخصص ــل املواضيعي ــة وورش العم ــدورات التدريبي ــد ال تع
إلدمــاج الهجــرة يف سياســات وبرامــج الزراعــة والتنميــة الريفيــة، والجمــع بــني األطــراف املعنيــة الوطنيــة واملحليــة، 
ــدء حــوار وإقامــة رشاكات لتفعيــل الكفــاءات املكتســبة يف صياغــة سياســات محــدد وبرامــج االســتثامر. ميكــن أن  وب
تســاعد األدلــة املعــدة خصيًصــا بشــأن إدمــاج الهجــرة يف القطاعــات ذات الصلــة يف توفــري املبــادئ التوجيهيــة ووضــع 

معايري لتطبيق املهارات املتعلقة مبجاالت محددة للتدخل وتنميتها بصورة أكرب.

وختاًمــا، ميكــن للتعــاون بــني الجنــوب والجنــوب، وآليــات تبــادل املعــارف والتعلــم مــن األقــران (انظــر اإلطــار رقــم 
(10) أن يخــدم الغــرض املــزدوج املتمثــل يف تبــادل الخــربات ذات الصلــة وتعزيــز التعــاون واالتســاق بــني البلــدان التــي 

تتطلب أمناط الهجرة بها بذل الجهود املنسقة (عىل سبيل املثال عىل املستوى اإلقليمي بني البلدان املجاورة).

البيئة املواتية: توضع الهجرة يف االعتبار
وتُدمج يف السياسات والربامج املتعلقة

بالزراعة والتنمية الريفية واألمن الغذايئ
والتغذية والبيئة.

البعد التنظيمي: لدى جميع املنظمـات 
العامة والخاصة ومنظامت املجتمع املدين املعرفة

واملوارد والنظم املتبعة للتعامل مع بعد
الهجرة داخل القطاعات وفيمـا بينها.

البعد الفردي: يتوافر لدى األفراد املشاركني 
يف الزراعة والتنمية الريفية املهارات الفنية
 والقدرات املطلوبة لتحديد والعمل عىل 

الروابط املتدخلة بني الهجرة والتنمية 
الريفية.

متثل البيئة املواتية نظام اجتامعي 
واسع النطاق تؤدي فيه املنظامت 

واألفراد عملها

يشري البعد التنظيمي إىل 
جميع املنظامت العامة والخاصة 

ومنظامت املجتمع املدين

يتعلق البعد الفردي 
بجميـع األفـراد فـي 
املنظامت واملجتمعات
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املربع رقم 10  تسهيل التعاون بني الجنوب والجنوب: التعلم من تجربة مولدوفا
يف إطار مرشوع تطوير القدرات لتعزيز األمن الغذايئ والتغذية يف بلدان مختارة من القوقاز وآسيا الوسطى، نظمت

منظمة "الفاو" بعثة دراسية ملسؤول ي الحكومة الطاجيكية للتعلم من الربنامج الوطني ملولدوفا لجذب التحويالت 
.(PARE 1 +1 املعروف أيًضا باسم) املالية إىل داخل االقتصاد

أعتمد برنامج ( PARE 1 + 1 ) نُهجا متكامالً للهجرة عن طريق تزويد املهاجرين وعائالتهم باملوارد املالية املتكاملة
والتدريب لتطوير األعامل التجارية، إىل جانب ربطهم بربامج أخرى يف القطاع الزراعي ملضاعفة فرصهم االستثامرية.

كانت البعثة مثاالً جيًدا عىل التعاون بني الجنوب والجنوب بتيسري من منظمة "الفاو " وقدمت فرصة استثنائية لتعلم 
كيفية تحويل التحديات الناجمة عن الهجرة إىل فرص لتحقيق التنمية الزراعية واالقتصادية. كام وضعت الخربة التي 
شاركتها مولدوفا، مسؤويل طاجيكستان يف وضع أفضل لتطوير برنامجهم الخاص، وتم إقامة اتصاالت ملزيد من الدعم 

وتبادل الخربا ت .

، ،  
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إطـار منظمـة األغذيـة و الزراعـة الخـاص بالهجـرة

 
 

األداة الرابعـة : إعداد أنشطة تنمية القدرات
يجــب يجــب أن تتضمــن الربامــج واملرشوعــات املرتبطــة بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش بالهجــرة أنشــطة تنميــة 
القــدرات (CD) بشــأن الهجــرة ومــع ذلــك مــن الــرضوري أوالً تحديــد الطــرف الــذي يجــب تطويــر قدراتــه ونوع 

القدرات املطلوبة.
1. مشاركة أصحاب املصلحة

يعــد تحديــد أصحــاب املصلحــة الخطــوة األوليــة ملشــاركتهم وذلــك لضــامن مشــاركة جميــع الجهــات الفاعلــة 
ذات الصلــة يف العمليــة وأن تقييــم القــدرات قــد أُُعــد جيــًدا وفًقــا للســياق. ويتناســب هــذا النشــاط بشــكل 
خــاص مــع مبــادرات تنميــة القــدرات التــي تدمــج الهجــرة، إذ يقــع االختصــاص يف قضايــا الهجــرة غالبــا ضمــن 

إرشاف مختلف الوزارات واألطراف املعنية الوطنية/ املحلية حسب البلدان املعنية.
(CNA) 2. تقييم االحتياجات من القدرات

يُعــد تقييــم قــدرة األطــراف خطــوة محوريــة للتوصــل إىل فهــم أفضــل للســياق وتحديــد القــدرات املطلوبــة 
ــي  ــباب الريف ــرة الش ــرشوع هج ــن م ــدرات ضم ــن الق ــات م ــم لالحتياج ــري تقيي ــم أُج ــن ث ــة. وم والحالي
ــة يف  ــة الوطني ــراف املعني ــن األط ــعة م ــة واس ــاله إىل قامئ ــم إرس ــرتوين ت ــتبيان إلك ــق اس ــن طري (RYM)، ع
ــارة مــن منظــامت املجتمــع املــدين  ــز مــع أطــراف مخت ــه مناقشــات مجموعــة الرتكي ــا أعقبت تونــس وإثيوبي
ومــن القطاعــني العــام والخــاص واملنظــامت الوطنيــة واملحليــة املعنيــة مبجــاالت الهجــرة والزراعــة والتنميــة 
الريفيــة. ســاعدت نتائــج نشــاطّي تقييــم االحتياجــات مــن القــدرات يف تحديــد الثغــرات يف املهــارات 

واملعرفة، والقدرات الحالية، واألولويات الوطنية واملحلية من حيث تنمية القدرات بالهجرة الريفية.
3. إعداد التدخل/التدخالت

ــاء  ــرات والوف ــة للتصــدي للثغ ــارات الحالي ــدرات وامله ــدرات عــىل الق ــة الق ــي تدخــالت تنمي يتعــني أن تبن
بالقــدرات املطلوبــة التــي تــم تحديدهــا عــن طريــق تقييــم االحتياجــات مــن القــدرات. وكمثــال عــىل ذلــك 
ــة والتغــري  ــز اتســاق السياســة بشــأن الزراع ــدف إىل تعزي ــذي يُه ــدرات ال ــة الق ــد ينطــوي التدخــل لتنمي ق
املناخــي عــىل األنشــطة التاليــة: رفــع الوعــي بشــأن الروابــط القامئــة بــني الزراعــة والهجــرة املرتبطــة بالبيئــة 
ــة للحــوار  ــا ووضــع آلي ــة وتحليله ــات ذات الصل ــة عــىل جمــع البيان ــني بالحكوم ــني والباحث وتدريــب العامل

بشأن السياسة لتعزيز السياسات املستجيبة.
4. تنفيذ تدخل/تدخالت تنمية القدرات

ــدرات  ــز الق ــاو" مــن أجــل تعزي ــي مــن منظمــة "الف ــد تكــون مثــة حاجــة إىل الحصــول عــىل الدعــم الفن ق
املحليــة يف تنفيــذ مبــادرات تنميــة القــدرات التــي تتضمــن عنــًرصا للهجــرة والتنميــة الريفيــة، عندمــا يفتقــر 
ــا للمســاعدة يف  النظــراء الوطنيــون التقليديــون إىل مهــارات محــددة. يتعــني للدعــم املُقــدم أن يكــون وظيفيً
ــا الهجــرة  ــة القــدرات التــي تدمــج قضاي ــذ إجــراءات تنمي ــاء القــدرات داخــل القطــر حتــى يتســنى تنفي بن

املرتبطة بالسياق ومعالجة الثغرات النسبية يف القدرات.
5. الرصد والتقييم

ميكن قياس نتائج مبادرة تنمية القدرات املتضمنة الهجرة بالنظر فيام ييل:
أوال) التغيــريات يف املواقــف إزاء الهجــرة؛ ثانيــا) جــودة البيانــات واملعلومــات بشــأن الهجــرة؛ ثالثــا) وجــود 
آليــات للحــوار بشــأن السياســة؛ رابًعــا) إدمــاج موضوعــات الهجــرة بالسياســات والربامــج املتعلقــة بالتنميــة 
الريفيــة والزراعــة. وميكــن الرجــوع إىل بوابــة منظمــة "الفــاو" الخاصــة بـــ "تنميــة القــدرات" لالطــالع عــىل 
ــأن  ــدرات بش ــر الق ــطة تطوي ــداد أنش ــدة يف إع ــون مفي ــد تك ــي ق ــة الت ــم واألدوات العملي ــدات التعل وح

الهجرة.
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تــأيت الهجــرة ضمــن أولويــات جــدول األعــامل العاملــي وتؤيــد منظمــة "الفــاو" االعــرتاف باإلســهام الكبــري الــذي ميكــن 
أن تقــوم بــه الهجــرة يف التنميــة الريفيــة املســتدامة. إذ تؤيــد "الفــاو" الهجــرة اآلمنــة واملنظمــة والنظاميــة عــن طريــق 
اإلســهام يف اآلليــات العامليــة الحاليــة واملحافــل املعنيــة الهجــرة وباملشــاركة مــع الــرشكاء الرئيســيني عــىل الصعيديــن 

اإلقليمي والقطري.

بالرغــم مــن االعــرتاف املتزايــد بارتبــاط الهجــرة ارتباطًــا وثيًقــا بالزراعــة والتنميــة الريفيــة واألمــن الغــذايئ والتغذيــة 
وإدارة املــوارد الطبيعيــة، ال غنــى عــن بــذل املزيــد مــن الجهــود الراميــة إىل رفــع الوعــي لــدى أصحــاب املصلحــة عــن 

طريق تنظيم الفاعليات وتطوير مواد التوعية (يرجى الرجوع إىل اإلطار رقم (11))

ــرش  ــىل ن ــاو" ع ــة "الف ــل منظم ــذا تعم ــقة. ل ــة ومتس ــزة وواضح ــائل ُمرك ــة رس ــة والتوعي ــاالت الفعال ــت االتص تطلب
الرســائل الداخليــة وتعزيــز الــرسد املؤســيس للمنظمــة حــول الهجــرة والتنميــة الزراعيــة واالســتفادة يف الوقــت نفســه 
ــة. إن مواءمــة الجهــود  ــة لســد الفجــوات بــني املقــر الرئيــيس واملكاتــب الالمركزي ــات واملنصــات الداخلي مــن الفاعلي
ــة  ــة واإلدارات الفني ــب الالمركزي ــيس واملكات ــاالت املؤس ــب االتص ــني مكت ــوي ب ــيق ق ــود تنس ــتتبع وج ــة يس املبذول

للمنظمة.

التـأييـد والتوعيـة
5.4

املربع رقم 11  يوم األغذية العاملي لعام 2017
يف عام 2017 كان املوضوع الذي اختارته منظمة "الفاو" ليوم األغذية العاملي هو: "تغيري مستقبل الهجرة"، االستثامر
يف األمن الغذايئ والتنمية الريفية. وعن طريق االحتفال بيوم األغذية العاملي رفعت منظمة "الفاو" الوعي حول العامل
ومجموعة  اتصاالت  دليل  املنظمة  وأعدت  الريفية.  والتنمية  والتغذية  لغذايئ  ا  واألمن  الهجرة  بني  القامئة  بالروابط 
إىل جنب مع مواد التوعية الستخدامها يف النرش عىل نطاق أوسع. كام ُجمعت قصص املستفيدين من  أدوات جنباً 
مرشوعات منظمة "الفاو" وتم تبادلها عن طريق منصة يوم األغذية العاملي لتقديم أمثلة ملموسة للتحديات املرتبطة 

بسبل العيش الريفية وكيف ميكن للتنمية الريفية أن توفر بدائل مستدامة للهجرة.

حرض الحفل الذي أُقيم يف مقر منظمة "الفاو" قداسة البابا فرانسيس، املفوض األورويب للزراعة والتنمية الريفية فيل
العاملي األغذية  لربنامج  التنفيذي  واملدير  بو،  إفهونج  جيلربت  الزراعية  للتنمية  الدويل  الصندوق  ورئيس  هوجان، 
( WFP ) ديفيد بيسيل والعديد من وزراء الزراعة. وقد أُقيمت أكرث من 200 فاعلية يف أكرث من 100 دولة. أُطلقت

هذه الفاعليات دعوة للعمل من أجل جعل الهجرة خياًرا وليس رضورة.
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متاشــيا مــع الجهــود املســتمرة املبذولــة عــىل نطــاق األمــم املتحــدة، يتعــني عــىل جميــع وكاالت األمــم املتحــدة – عــن 
طريــق شــبكة األمــم املتحــدة املعنيــة بالهجــرة – مواءمــة رســائلها األساســية حــول الهجــرة مــع إيصــال البعــد املختلــف 

للموضوع من منظورهم التقني الخاص بطريقة متكاملة.

عــىل ضــوء األهميــة العامليــة ملســألة الهجــرة، ينبغــي االســتفادة مــن التعــاون مــع وســائل اإلعــالم والــرشكاء يف مجــال 
اإلعــالم الذيــن تتوافــر لديهــم إمكانــات توعيــة عاليــة – وكذلــك إمكانــات التســويق االجتامعــي -بشــكل أكــرب لحــث 
جمهــور أوســع عــىل املشــاركة.  تنتــوي منظمــة "الفــاو"، بصفــة خاصــة، البنــاء عــىل الــرشاكات الناجحــة القامئــة بالفعــل 
ــث، واألماكــن  ــل الب ــم ومواردهــم (مث ــون للمنظمــة منصاته ــن يقدم ــني، الذي ــني العاملي ــع مؤسســات البــث واملعلن م

العامة، وما إىل ذلك)، مام يتيح لها الوصول إىل عدد أكرب من الجامهري.

يتعــني القيــام باملزيــد ملحاربــة القصــص الســلبية لتــي تـُـروى عــن املهاجريــن ويتســم بهــا جانبــاً كبــرًيا مــن النقــاش العــام، 
وإظهــار املهاجريــن كأطــراف فاعلــة يف مجــال تنميــة وجــزء مــن الحــل يف تحــدي الهجــرة. إن إظهــار "الوجــه اإلنســاين" 
للهجــرة مــن خــالل قصــص املهاجريــن الفرديــة يجعلهــا ذات صلــة بالعديــد مــن الجامهــري، مــام يســتلزم إعــادة النظــر 
ــع  ــيا م ــن متش ــامل املهاجري ــة للع ــورة إيجابي ــج لص ــال، كان الرتوي ــبيل املث ــىل س ــخيص. ع ــور ش ــن منظ ــر م يف األم

مساهمتهم يف التنمية الريفية، اسرتاتيجية رئيسية ملرشوع انتقال شباب الريف يف 37 وحملة يوم األغذية العاملي.

يكــون للقصــص ذات الطابــع اإلنســاين أبلــغ األثــر يف تحقيــق توافــق اآلراء وإظهــار تأثــري عمــل منظمــة "الفــاو" عــىل 
املســتوى الشــعبي. ولــيك تــؤيت جهــود املنظمــة يف مجــال التأييــد والتوعيــة أوكلهــا، ينبغــي الجمــع بــني القصــص ذات 
الطابــع الشــخيص والبيانــات الســليمة عــن ظاهــرة الهجــرة وتدخــالت "الفــاو". ولهــذا األمــر أهميــة بالغــة يف جــذب 
انتبــاه وســائل اإلعــالم عــىل الصعيديــن العاملــي واملحــيل، ورفــع وعــي العامــة وتزويــد املانحــني وصانعــّي السياســات 
مبعلومــات قابلــة للتنفيــذ. عــىل ســبيل املثــال، يرجــى االطــالع عــىل قصــص ووقائــع "الفــاو" بشــأن الهجــرة واملناطــق 

الريفية لتي نُرشت يف اليوم الدويل للمهاجرين عام 2017 .

 See videos at https://www.youtube.com/watch?v=2Hzxv2G_2kU,  37

https://www.youtube.com/watch?v=kOUwYYBndiI and https://www.youtube.com/watch?v=H5LHozXiORE.
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الهجـرة كاختيـار وفرصـة للتنميـة الـريفيـة

يتضمــن االتفــاق العاملــي بشــأن الهجــرة هــدف محــدد (الهــدف رقــم (23)) "تعزيز التعــاون الــدويل والــرشاكات العاملية 
تحقيقــا للهجــرة اآلمنــة واملنظمــة والنظامية"(يرجــى الرجــوع إىل األداة رقــم (1)). ولالســتفادة مــن الخــربات واملــوارد، 
تتعــاون منظمــة "الفــاو" مــع مجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة، مبــا يف ذلــك الحكومــات والــرشكاء يف التنميــة 
والقطــاع الخــاص ومعاهــد البحــوث 38 ومنظــامت املجتمــع املــدين، مبا يف ذلــك مؤسســات املنتجني والشــباب ومجموعات 

املهاجرين والشتات. (يرجى الرجوع إىل األداة رقم (5)).

عــىل الصعيــد العاملــي,39 تشــارك منظمــة "الفــاو" يف شــبكة األمم املتحــدة املعنية بالهجــرة 40 مبا يف ذلك من خــالل أفرقتها 
ــذ  ــدول األعضــاء يف تنفي ــاء القــدرات لضــامن الدعــم الفعــال واملتســق عــىل مســتوى املنظومــة  لل ــة بن ــة وآلي العامل
االتفــاق العاملــي بشــأن الهجــرة. كــام تــؤدي منظمــة "الفــاو" دوًرا نشــطًا يف آليات التعــاون العاملية الرئيســية مثــل املنتدى 
العاملــي بشــأن الهجــرة والتنميــة (GFMD)، ورشاكة للمعرفة العاملية بشــأن الهجرة والتنميــة (KNOMAD) واالجتامع 

.(UNDESA) السنوي بشأن الهجرة العاملية الذي تعقده إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية

ــم  ــاو" مــع منســق األمــم املتحــدة املقي ــرشاكات مــع وكاالت األمــم املتحــدة، تتعــاون منظمــة "الف وفيــام يتعلــق بال
وفريــق األمــم املتحــدة القطــري لضــامن االســتجابات املنســقة وتحقيــق النتائــج عــىل املســتوى القطــري مبــا يف ذلــك 
باملشــاركة يف املجموعــات العنقديــة ومجموعــات العمــل املخصصــة ومبــا يتــامىش مــع إطــار األمــم املتحــدة للمســاعدة 
اإلمنائيــة (UNDAFs). وتتعــاون املنظمــة مــع عــدد مــن وكاالت األمــم املتحدة. ففي ينايــر 2018 وقعت منظمــة "الفاو" 
ــز التعــاون بينهــام عــىل الصعيديــن العاملــي والقطــري. (يرجــى  مذكــرة تفاهــم مــع املنظمــة الدوليــة للهجــرة لتعزي
الرجــوع إىل اإلطــار رقــم (12)). وفضــالً عــن ذلــك تعــزز منظمــة "الفــاو" تعاونهــا مــع منظــامت األمــم املتحــدة التــي 
تتخــذ مــن رومــا مقــًرا لهــا (برنامــج األغذيــة العاملــي والصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة) إلدمــاج الزراعــة والتنميــة 
الريفيــة والتغذيــة واألمــن الغــذايئ يف النقــاش العاملــي بشــأن الهجــرة. ويف إطــار مفاوضات االتفــاق العاملي بشــأن الهجرة، 

الشـراكــات
5.5

38 وتشــمل مركــز التعــاون الــدويل للبحــوث الزراعيــة مــن أجــل التنميــة، ومركــز مــوارد الحوكمــة والتنميــة االجتامعيــة وجامعــة 

ــة  ــادرة الزراعي ــنغال) و املب ــا (الس ــاء والدميوجرافي ــة لإلحص ــة الوطني ــا)، الوكال ــه (أثيوبي ــس), وإم إم إي ــج , و"إم يب يس (تون ليي
والريفية املستقبلية (السنغال) واملعهد العاملي لبحوث االقتصاد اإلمنايئ.

39  وتســهم املنظمــة أيضــا يف إدمــاج الهجــرة يف شــبكاتها املشــرتكة بــني الــوكاالت (مثــل شــبكة النهــوض بالشــباب املشــرتكة بــني 

الــوكاالت ومجلــس التعــاون املشــرتك بــني الــوكاالت املعنــي بالحاميــة االجتامعيــة) إىل جانــب مشــاركتها يف مجموعــات عنقوديــة 
ومنتديــات عامليــة بشــأن القضايــا املتعلقــة بالنــزوح القــرسي مــن خــالل لجنــة دامئــة مشــرتكة بــني الــوكاالت والهيئــات الفرعيــة 
عــدة  يضــم  تحالــف  وهــو   ،8.7 للتحالــف  العامليــة  التنســيق  مجموعــة  مــن  جــزء  املنظمــة  أن  كــام  لهــا.   التابعــة 

.( SDG 8.7 أطراف معنية يهدف إىل القضاء عىل السخرة والعبودية الحديثة واالتجار بالبرش وعمل األطفال

40 تــم إنشــاء شــبكة األمــم املتحــدة املعنيــة بالهجــرة وفًقــا لقــرار األمــني العــام إلعــادة تنظيــم قــدرات منظومــة األمــم املتحــدة 

لضــامن الدعــم الفعــال عــىل نطــاق املنظومــة للــدول األعضــاء مــن أجــل تنفيــذ االتفــاق العاملــي بشــأن الهجــرة. ولقــد حلــت محــل 
مجموعة الهجرة العاملية، والتي ألغيت يف أكتوبر عام 2018 . 
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إطـار منظمـة األغذيـة و الزراعـة الخـاص بالهجـرة

عــززت الــوكاالت التــي تتخــذ مــن رومــا مقــًرا لهــا تعاونهــا مــن أجــل زيــادة قوتهــم يف مجــال التأييــد وإعطــاء األولويــة 
لهذه املجاالت املواضيعية، مبا يف ذلك عن طريق إعداد مالحظات ومذكرات التأييد.41

ويف ســياق العمــل اإلنســاين تتبــع املجموعــة العنقوديــة املعنيــة باألمــن الغــذايئ التــي تتــوىل منظمــة "الفــاو" وبرنامــج 
األغذيــة العاملــي رئاســتها املشــرتكة نٌهــج مشــرتكة بشــأن األمــن الغــذايئ والتغذيــة والنــزوح القــرسي وســبل العيــش 
الزراعيــة والريفيــة. كــام تتعــاون املنظمــة مــع مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني واملنظمــة الدوليــة للهجــرة 
بشــأن الحصــول اآلمــن عــىل الوقــود والطاقــة يف ســياقات النــزوح؛ ال ســيام فيــام يتعلــق بتقييــم العــرض والطلــب عــىل 

الوقود الخشبي، ودعم الوصول املستدام إىل الطاقة والحد من التدهور البيئي يف أماكن النزوح.

كــام تتعــاون منظمــة "الفــاو" تعاونـًـا وثيًقــا مــع منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن توفــري فــرص عمــل ريفيــة الئقــة، والتــي 
مــن شــأنها دعــم التعــاون يف حاميــة حقــوق العــامل املهاجريــن يف الزراعــة -ال ســيام أولئــك العــامل املعرضــني للــرضر 
عــىل عــدة مســتويات -وكذلــك خطــط انتقــال العاملــة املوســمية ملزاولــة العمــل الزراعــي. تعمــل املنظمــة مــع عــدد 
مجــال  يف  امليــاه  نــدرة  بشــأن  العاملــي  العمــل  إطــار  خــالل  مــن  والهجــرة  امليــاه  مجــال  يف  الــرشكاء  مــن 
الزراعــة42. وتتطلــب الرشاكــة بــذل الجهــود امللموســة مــن األطــراف املعنيــة لالســتجابة للتحديــات التــي تشــكلها نــدرة 
امليــاه يف الزراعــة. وحــدد إطــار العمــل العاملــي بشــأن نــدرة امليــاه يف مجــال الزراعــة كمجــال عمــل مهــم

ــائل  ــرتكة الرس ــا املش ــربز أولوياته ــي ت ــرش) الت ــة (مل تن ــة الريفي ــة والتنمي ــذايئ والزراع ــن الغ ــر األم ــد وأث ــرة التأيي ــل مذك 41 مث

ــق  ــل تحقي ــن أج ــرة م ــات الهج ــن إمكان ــتفادة م ــة واالس ــرة الريفي ــلبية وراء الهج ــركات الس ــدي للمح ــة بالتص ــية املتصل الرئيس
التنميــة الريفيــة. يرجــى الرجــوع إىل مذكــرة إحاطــة املجموعــة العامليــة املعنيــة بالهجــرة بشــأن الهجــرة واألمــن الغــذايئ والزراعــة 
والتنميــة الريفيــة (التــي أعدتهــا منظمــة "الفــاو" مــع االســتعانة مبدخــالت الصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة وبرنامــج األغذيــة 
ــة بالهجــرة بشــأن  ــة املعني ــة العاملي ــرة إحاطــة املجموع ــة) ومذك ــرأة ومنظمــة العمــل الدولي ــم املتحــدة للم ــة األم العاملــي وهيئ

التحويالت املالية (التي أعدها الصندوق الدويل للتنمية الزراعية مع االستعانة مبدخالت من منظمة "الفاو" والبنك الدويل).

42  كان إطــار العمــل العاملــي بشــأن نــدرة امليــاه يف مجــال الزراعــة عبــارة عــن رشاكــة أٌطلقتهــا منظمــة "الفــاو" أثنــاء مؤمتــر األمــم 

املتحدة للتغري املناخي/ النسخة 22 من مؤمتر األطراف الذي ُعقد يف مراكش باملغرب يف نوفمرب عام 2016.

املربع رقم 12  مذكرة التفاهم بني منظمة "الفاو" واملنظمة الدولية للهجرة
تركز مذكرة التفاهم التي وقعتها منظمة "الفاو" واملنظمة الدولية للهجرة عىل: توليد األدلة وتبادل املعرفة، والتأييد
عىل املشرتكة  األنشطة  وتصميم  والريفية  الزراعية  والتنمية  الغذايئ  واألمن  الهجرة  بني  الصلة  بشأن  الوعي  ورفع 

املستوى القطري وتنفيذ ورصد مبا يف ذلك العودة واالندماج.

للرشاكة مع املنظمة الدولية للهجرة أهمية بالغة بالنسبة لعمل منظمة "الفاو" يف مجال الهجرة نظًر ا ملا تتمتع به
املنظمة الدولية للهجرة من خربة واسعة يف مجال الهجرة فضال عن عالقاتها الوثيقة باألطراف املعنية الرئيسية يف
مجال الهجرة. إن وجود رشاكة قوية بني املنظمتني من شأنه تحقيق التكامل لألنشطة التي متارسها كلتا املنظمتني
عىل املستوى القطري لتعظيم أثرها. وتلتزم كلتا املنظمتني بإدماج نهج التنمية يف املبادرات واملنتديات العاملية بشأن
الهجرة إلبراز أهمية تبني منظور التنمية الزراعية والريفية عند التعامل مع قضايا الهجرة والعمل عىل رأب الصدع

بني الجانب اإلنساين واإلمنايئ وذلك من خالل بناء قدرة النازحني واملتجمعات املُضيفة.
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ــن اليونســكو  ــع كل م ــة م ــاو" رشاك ــة "الف ــام أقامــت منظم ــاه والهجــرة.44 ك ــة باملي ــة عمــل 43 معني وشــكل مجموع
ــم املتحــدة للســكان  ــدوق األم ــة واليونيســف وصن ــة الصحــة العاملي ــع منظم ــم وم ــق بالتعلي ــام يتعل واليونيســف في
والبنــك الــدويل وبرنامــج األمــم املتحــدة املشــرتك املعنــي بفــريوس نقــص املناعــة البرشيــة / اإليــدز فيــام يخــص قضايــا 

الصحة.

43 تتمثــل مجموعــة العمــل املعنيــة بامليــاه والهجــرة التابعــة إلطــار العمــل العاملــي بشــأن نــدرة امليــاه يف مجــال الزراعــة يف منظمــة 

ــة مــن أجــل  ــدويل للبحــوث الزراعي ــة ومركــز التعــاون ال ــة الزراعي ــدويل للتنمي ــدوق ال ــاه والصن ــة للمي ــاو" والرشاكــة العاملي "الف
التنمية اللجنة الدولية للري والرصف ومعهد املوارد العاملية ووزارة الزراعة اإليطالية.

44  يتمثــل هــدف مجموعــة العمــل يف فهــم الروابــط بــني انعــدام األمــن املــايئ والهجــرة يف املناطــق الريفيــة باإلضافــة إىل إيجــاد 

ســبل لتعزيــز التامســك االجتامعــي، وتحديــد التدخــالت التــي ميكــن أن تســاعد يف اســتعادة وحاميــة و/أو تطويــر أصــول رأس املــال 
الطبيعي املنتجة من خالل تحسني األمن املايئ يف املناطق الريفية.

 
 

األداة الخامسـة :  تحديد األطراف املعنية ذات الصلة
لتعزيــز الرشاكــة والتعــاون مــن األهميــة مبــكان تحديــد األطــراف املعنيــة التــي تعمــل يف عــدد مــن القضايــا ذات 
الصلــة بالهجــرة والزراعــة والتنميــة الريفيــة مبــا يف ذلــك داخــل الحكومــات والقطــاع الخــاص ومنظــامت املجتمــع 
املــدين مــع إيــالء اهتــامم خــاص باملنظــامت التــي متثــل مصالــح املهاجريــن وحقوقهــم. وتتمثــل األطــراف املعنيــة 

التي قد تؤدي دورا محتمال يف الهجرة الريفية فيام ييل:
> الوزارات املسؤولة عن الزراعة والقطاعات الفرعية (وزارة الزراعة) و(وزارة القوى العاملة) الهجرة والشؤون 
الخارجيــة، والشــؤون االجتامعيــة والنــوع، والشــباب والتعليــم والتدريــب الفني واملهنــي والهيئــات الحكومية 

املحلية كل يف اختصاصه.
ــة،  ــل الدولي ــة العم ــني، منظم ــؤون الالجئ ــا لش ــة العلي ــرة، املفوضي ــة للهج ــة الدولي ــة املنظم > رشكاء التنمي
والبنــك الــدويل، برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتامعيــة، الصنــدوق الــدويل 

للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي، فرق األمم املتحدة القطرية.
> املعاهد البحثية والجامعات ومستودعات الفكر التي تؤدي دوًرا نشطًا يف مجال الهجرة الريفية.

> رابطات وشبكات املهاجرين والشتات.
> القطــاع الخــاص مبــا يف ذلــك كبــار املســتثمرين األجانــب واملحليــني واملرشوعــات الزراعيــة الصغــرية

واملتوسطة ومؤسساتها ومؤسسات املنتجني الرئيسيني.
> النقابــات العامليــة وغريهــا مــن منظــامت العــامل الريفيــني الضعفــاء أو املحرومــني، مبــا يف ذلــك منظــامت العــامل

غري الرسمية. 
قد تكون األسئلة التالية مبثابة أساس لتحديد األطراف املعنية وفًقا لسياقات قطرية محددة:

> مــن هــي األطــراف املعنيــة الرئيســية العاملــة يف الهجــرة والتنميــة الريفيــة واألمــن الغــذايئ والتغذيــة؟ مــا هــي
أدوارهم وصالحياتهم؟

ــي ميكــن اتخاذهــا لتحســني مســتوى  ــا هــي الخطــوات الت ــن وم ــا هــو دور رابطــات الشــتات واملهاجري > م
التنسيق بينها ومستوى متثيلها؟

ما هي القيود الرئيسية املفروضة عليها يف املساهمة يف التنمية الزراعية والريفية.
> هــل توجــد آليــات مشــرتكة بــني املؤسســات أو منصــات لألطــراف املعنيــة املتعدديــن للربــط بــني الهجــرة 
واألمــن الغــذايئ والتغذيــة و / أو الزراعــة والتنميــة الريفيــة يف القطــر؟ هــل يتــم إرشاك املزارعــني وغريهــم 
مــن األطــراف املعنيــة الريفيــة يف مجموعــات العمــل املعنيــة بالهجــرة عــىل املســتوى القطــري والتشــاور 
معهــم بشــأن تطويــر سياســات الهجــرة واســرتاتيجياتها وبرامجهــا؟ هــل توجــه الدعــوة إىل األطــراف املعنيــة 
ــىل  ــذايئ ع ــن الغ ــة واألم ــة بالزراع ــل املعني ــات العم ــاركة يف مجموع ــة للمش ــرة والعامل ــال الهج يف مج

املستوى القطري والتشاور معهم يف وضع سياسات واسرتاتيجيات وبرامج التنمية الزراعية والريفية؟ 
ميكــن االطــالع عــىل مثــال ملصفوفــة تحديــد األطــراف املعنيــة يف املذكــرة اإلرشــادية األوىل ملنظمــة "الفــاو" بشــأن 

الهجرة الريفية.
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سانليورفا، تركيا
هربت تورا من حلب مع أطفالهـا البالـغ 

. وُهجرّت داخلياً  عددهم أربعة عرش طفالً
يف سوريـا ثالث مـرات وهي تعيش اآلن 
يف معسكر لالجئني يف تركيا حيث تتعلم 
املهارات العملية للزراعة يف إطار برنامج 

ملنظمة الفاو.
©Carly Learson /الفاو
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اإلستـنتاج
قــد تكــون الهجــرة محــركاً للنمــو االقتصــادي واالبتــكار والتنميــة املســتدامة. ويف حالــة إدارة الهجــرة عــىل نحــو ســليم، 
ــن الناحيــة  ــدة لــكل مــن املهاجريــن واملجتمعــات املضيفــة م ــا تخلــق دورة للنمــو االقتصــادي وتكــون مفي فإنه
ــن خــالل سياســات واضحــة ومتناســقة.  ــدة م ــز الفائ ــه يجــب تعزي ــواء. إال أن ــة عــىل حــد س ــة واالجتامعي االقتصادي
واملناطــق الريفيــة مصــدر هــام لحــركات الهجــرة وكذلــك مقصــد للعديــد مــن املهاجريــن. وال ينبغــي أن تكــون الهجــرة 

عمالً يدل عىل اليأس، بل اختياراً مستنرياً وطوعياً.

وتقــر أهــداف التنميــة املســتدامة بأهميــة الهجرة يف الحد من عدم املســاواة داخل الــدول وفيام بينهــا (الهدف 7-10 من 
أهــداف التنميــة املســتدامة). وتــؤدي عــدم املســاواة يف توزيــع الفــرص يف العــامل – مــع وجــود اختالفــات داخــل البلــدان 
وفيــام بينهــا – إىل حــدوث الهجــرة الداخليــة والدوليــة، حيــث يســعى األفــراد إىل تحســني ســبل معيشــتهم وأحوالهــم 

املعيشية.

وكــام أوضــح الســيد األمــني العــام لألمــم املتحــدة مبناســبة إطــالق املســودة األوىل لالتفــاق العاملــي مــن أجــل الهجــرة؛ 
ــدرك  ــرة". وت ــة للهج ــة حقيقي ــتجابة عاملي ــن اس ــرة األوىل لتكوي ــدويل) للم ــع ال ــة (للمجتم ــام 2018 "الفرص ــدم ع ق
منظمــة الفــاو أن جميــع الخطــط الراميــة لالســتفادة مــن إمكانيــات الهجــرة والتصــدي للتحديــات املرتبطــة بهــا، البــد 
أن تأخــذ يف اعتبارهــا األبعــاد الزراعيــة والريفيــة للهجــرة. والتحــدي الــذي تواجهــه املنظمــة يكمــن يف االســتفادة مــن 
ــذ عــىل أرض الواقــع.  ــه املرتبطــة بالهجــرة وتيســري التنفي هــذا الوعــي واســتخدام مــوارده مــن أجــل تحقيــق أهداف
والغــرض مــن اإلطــار توجيــه الفــاو أثنــاء القيــام بعملهــا املعنــي بالهجــرة عــىل املســتوى العاملــي واإلقليمــي والُقطــري، 
مــع التأكــد مــن التناغــم وتعزيــز التنســيق بــني الوحــدات الفنيــة واملكاتــب امليدانيــة. ومــن خــالل هــذا اإلطــار، تجــدد 
ــة.  ــة والريفي ــة الزراعي ــرة يف التنمي ــات الهج ــن إمكاني ــتفادة م ــتدامة واالس ــول مس ــن حل ــث ع ــا بالبح ــاو التزامه الف
ــة  ــة واملنظم ــرة اآلمن ــرك للهج ــل كمح ــة بالعم ــني باملنظم ــزام املوظف ــدى الت ــىل م ــار ع ــايئ لإلط ــر النه ــد األث ويعتم

والنظامية يف العامل.
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الزراعــة: تشــمل الزراعــة بتعريفهــا العــام تربيــة كل مــن الحيوانــات والنباتــات (علــم املحاصيــل الزراعيــة والبســتنة 
والحراجــة جزئيــاً) (الفــاو 1998). وتحقيقــاً لغــرض هذا اإلطار، يشــري مصطلح الزراعــة إىل كل قطاعات الزراعــة الفرعية، 

مبا يف ذلك املحاصيل واملاشية وصيد األسامك وتربية الكائنات املائية والحراجة.

العاملــة الريفيــة الالئقــة: أي نشــاط أو مهنــة أو عمــل أو تجــارة أو خدمــة يقدمهــا الرجــال أو النســاء، مــن البالغــني 
ــا  ــي حددته ــري العمــل األساســية الت ــة: (1) يحــرتم معاي ــرشوط التالي ــه ال ــق علي ــة ينطب أو الشــباب يف املناطــق الريفي
منظمــة العمــل الدوليــة ولذلــك (أ) ال ينبغــي أن يســمح  فيــه بعمــل األطفــال (ب) ال ينبغــي أن يكــون العمــل باإلجبــار 
ــة الريفيــة (د) ال يلــزم  (ج) يضمــن حريــة إنشــاء الجمعيــات والحــق يف التفــاوض الجامعــي وتعزيــز منظــامت العامل
ــون أو الجنــس أو الديــن أو التوجهــات السياســية أو األصــل القومــي أو  ــز يف العمــل عــىل أســاس العــرق أو الل التميي
األصــل االجتامعــي أو أي اعتبــارات أخرى، (2) يوفر دخالً مناســباً (و) تتوفر فيه درجة مناســبة من األمن واالســتقرار؛ (ي) 
يتحقــق فيــه الحــد األدىن مــن إجــراءات الصحــة والســالمة املهنيــة التــي تتــم اتباعهــا للتصــدي للمخاطــر واألخطــار التــي 
يتعــرض لهــا كل قطــاع، و(ز) يتجنــب ســاعات العمــل الزائــدة ويســمح بفــرتات راحــة كافيــة (ع) يشــجع الحصــول عــىل 

التدريب الفني واملهني املناسبني (الفاو 2014).

العمــل الالئــق: هــو ملخــص لطموحــات النــاس يف حياتهــم العمليــة. يتضمــن العمــل الالئق فــرص العمل املثمــرة التي 
ــة ألرسهــم وفرصــاً أفضــل للتطــور الشــخيص  ــة االجتامعي ــر الحامي ــكان العمــل وتوف ــاً مل ــوالً وتأمين ــر دخــالً مقب توف
ــر عــىل حياتهــم  ــي تؤث ــرارات الت ــم الق ــري عــن اهتامماتهــم لتنظي ــة للتعب ــاس الحري ــح الن والتكامــل االجتامعــي، ومتن
ــني الرجــال والنســاء عــىل حــٍد ســواء يف الفــرص واملعامــالت.  ــؤ الفــرص واملســاواة ب ــا، وتحقــق تكاف واملشــاركة فيه
ــل  ــرص العم ــق ف ــي: (1) خل ــرتاتيجية، وه ــداف أو أركان اس ــة أه ــار يف أربع ــذا اإلط ــق ه ــق وف ــل الالئ ــرص العم ينح
وتطويــر الرشاكــة (2) الحاميــة االجتامعيــة و(3) املعايــري والحقوق يف العمــل و (4) الحوار املجتمعــي والحوكمة (منظمة 

العمل الدولية، 2006).

الشــتات: املهاجــرون وورثتهــم مــن الذيــن يعيشــون خــارج بالدهــم التــي ولــدوا فيهــا أو بلــد أســالفهم، ســواء كانــوا 
يعيشــون فيهــا بشــكل مؤقــت أو دائــم وال يزالــون محتفظــني بعالقاتهــم األساســية ببلدهــم األصليــة (منظمــة الهجــرة 

الدولية ومعهد سياسات الهجرة، 2012).

الـمـسـرد
ملحق 1
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ــا وبعــض األنشــطة  ــات املحيطــة به ــة امللوث ــادة كثاف ــة نتيجــة لزي ــي: هــو التدهــور يف جــودة البيئ التدهــور البيئ
والعمليــات األخــرى مثــل ســوء اســتخدام األرايض والكــوارث الطبيعيــة (منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان 
 (2) الغابــات  قطــع   (1) فهــي  البيئــي  التدهــور  تجــاه  اتخاذهــا  يجــب  التــي  االجــراءات  أمــا  االقتصــادي). 

تدين مستوى جودة الرتبة (3) فقدان التنوع البيولوجي (بيلسبوروا 2002).

الهجــرة القســـرية: يقصــد بهــا حركــة الهجــرة التــي تتضمــن عنــرص اإلكــراه مبــا يف ذلــك تهديــدات الحيــاة ووســائل 
ــا مثــل  املعيشــة ســواء نشــأت عــن أســباب طبيعيــة أو مــن صنــع البــرش (مثــل انتقــال الالجئــني ونــزوح األفــراد داخليً
ــة أو املجاعــات أو  املشــاريع  ــة أو الكــوارث النووي ــة أو الكيميائي ــا أو بســبب الكــوارث الطبيعي ــراد طبيعي ــزوح األف ن

التنموية (املنظمة الدولية للهجرة (2011).

األفــراد املهجريــن داخليــاً: يقصــد باألفــراد أو مجموعــات األفــراد هــم الذيــن اضطــروا أو أُجــربوا عــىل الهــروب أو 
تــرك منازلهــم أو أماكــن إقامتهــم وخاصــة تلــك التــي كانــت نتيجــة أو حدثــت لتجنــب آثــار الــرصاع املســلح أو مواقــف 
العنــف العــام وانتهــاك حقــوق اإلنســان أو نتيجــة للكــوارث الطبيعيــة أو التــي وقعــت مــن فعــل اإلنســان أو الذيــن مل 

يعربوا حدود الدولة املعرتف بها عامليا (األمم املتحدة 1998).

الهجــرة الداخليــة:  هــي انتقــال األفــراد مــن منطقــة إىل منطقــة أخــرى يف نفــس الدولــة بهدف إنشــاء مســكن جديد. 
هذه الهجرة إما مؤقتة أو دامئة. تشمل الهجرة الداخلية:(1) الهجرة الريفية إىل الحرض (2) الهجرة من ريف إىل ريف (مثل 
الهجــرة املوســمية املرتبطــة بالتقويــم الزراعــي (3) الهجــرة مــن الحــرض إىل املدينــة و(4) الهجــرة مــن الحــرض إىل الحرض 

(املنظمة الدولية للهجرة 2011).

الهجــرة الدوليــة: وهــي انتقــال األفــراد الذيــن تركــوا أوطانهــم أو مقــر إقامتهــم ليقيمــوا يف دولــة أخــرى ســواء إقامة 
مؤقتة أو دامئة. وبالتايل عربوا الحدود الدولية (املنظمة الدولية للهجرة 2011).

الهجــرة غــري املنظمــة: ليــس لهــا تعريــف واضــح أو محــدد، لكــن هنــاك نيــة بقــرص اســتخدام هــذا املصطلــح عــىل 
انتقــال األفــراد الــذي يحــدث خــارج نطــاق الحــدود التنظيميــة التــي تحــدث يف البلــدان املرســلة والعابــرة واملســتقبلة 

(منقول من املنظمة الدولية للهجرة 2011).

هجــرة العــامل: هــو انتقــال األفــراد مــن دولــة إىل أخــرى أو انتقالهــم داخــل دولــة اإلقامــة بغــرض العمــل (منظمــة 
الهجرة الدولية 2011).

املهاجــر: انتقــال أيشــخص أو عبــوره حــدود الدولــة أو داخــل الدولــة بعيــدا عــن مــكان إقامتــه بــرصف النظــر عــن 
(1) حالة الشــخص القانونية (2) ســواء كان االنتقال طوعي أو غري طوعي (3) ما ســبب االنتقال أو (4) طول مدة اإلقامة 

(املنظمة الدولية للهجرة 2011).
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الهجــرة: هــي انتقــال األفــراد أو مجموعــة مــن األفــراد ســواء عــربوا الحــدود الدوليــة أو كانــوا دخــل الدولــة. إنهــا 
انتقــال الســكان وتشــمل أي نــوع مــن انتقــال األفــراد مهــام كانــت طــول املــدة أو الرتكيبــة أو  األســباب، وتشــمل هجــرة 
الالجئــني واألفــراد املُهَجــرون واملهاجريــن االقتصاديــني وانتقــال األفــراد ألغــراض أخــرى ويشــمل ذلــك مل شــمل األرسة 

(املنظمة الدولية للهجرة 2011).

أحــكام الهجــرة: أحــكام الهجــرة مبــدأ معقــد يشــمل مجموعــة كبــرية مــن العوامــل، مبــا يف ذلــك األفــراد واملنظــامت 
الحكوميــة وغــري الحكوميــة والقطــاع الخــاص. وهــي تشــري إىل سياســات الهجــرة وبرامــج الــدول منفــردة وقــرارات 
ــة  ــامت الدولي ــطة املنظ ــاورية وأنش ــات التش ــراف والعملي ــددة األط ــل متع ــات واملحاف ــة واالتفاقي ــة الداخلي الدول

وتشمل أيضا القوانني ذات الصلة واألعراف (االتحاد األورويب 2016).

إدارة الهجــرة: يســتخدم هــذا املصطلــح ليشــمل املهــام الحكوميــة املتعــددة داخــل النظــام القومــي إلدارة املهاجريــن 
ــة  ــة وحامي ــدود الدول ــم ح ــجانب وعبوره ــول األـ ــرة دخ ــة إدارة هج ــدود وخاص ــرب الح ــن ع ــار الس ــني وكب البرشي
ــة  ــية والترشيعي ــردود السياس ــر ال ــم لتطوي ــرتاح منظ ــك إىل اق ــري ذل ــة. يش ــاج الحامي ــن يحت ــم مم ــني وغريه الالجئ

واإلدارية لحل قضايا الهجرة (املنظمة الدولية للهجرة 2011).

تدفقــات الهجــرة املختلطــة: يوضــح هــذا املصطلــح صعوبــة انتقــال الســكان الحاليــني وذلــك بســبب زيــادة عــدد 
الالجئــني وطالبــي اللجــوء الســيايس واملهاجريــن االقتصاديــني واملهاجريــن اآلخريــن وانتقالهــم يف نفــس الوقــت مــن 
ــا يســتخدمون نفــس األســاليب ووســائل االنتقــال. عرفــت التدفقــات املختلطــة للمهاجريــن بأنهــا  مــكان آلخــر وغالب
انتقــال معقــد لألفــراد مبــا يف ذلــك الالجئــني وطالبــي اللجــوء واملهاجريــن االقتصاديــني واملهاجريــن اآلخريــن (املنظمــة 

الدولية للهجرة 2008).

الرعــي: منــذ ســبعامئة ألــف ســنة كان النــاس يعملــون بالرعــي ومعظمهــم يف آســيا وأفريقيــا وكان االنتــاج الرعــوي 
يعــني عــىل الحيــاة لســكان الريــف ألكــرث مــن نصــف ســكان العــامل (الفــاو 2018). يصــف مصطلــح الرعــي املجتمعــات 
ــا مــن رؤوس املاشــية. ميكــن تعريــف كالهــام  ــا األســايس والــرضوري ومصــدر دخله التــي تســتمد بعــض مــن غذائه
باملفهــوم االقتصــادي (عــىل ســبيل املثــال هــم الذيــن يكســبون جــزءاً مــن قــوت يومهــم اعتــامًدا عــىل الرعــي ومنتجــات 
الرعــي) وميكــن تعريفهــا أيضــا مــن ناحيــة ثقافيــة والتــي ال يكــون فيهــا الرعــي مصــدراً رئيســياً للدخــل لكــن يظــل 

األفراد مرتبطني ثقافيًا بحياة املراعي. (اتش يب جي 2009).

الالجئــني: وفقــا التفاقيــة الالجئــني عــام 1951 (املــادة 1 (أ) و2))، هو شــخص خارج وطنــه أو دولته وليــس لديه القدرة 
ــه بســببب خوفــه مــن التعــرض لالضطهــاد بســبب العــرق أو الديــن أو الجنســية أو  ــة بلدت أو االســتعداد عــىل حامي
انضاممــه لجامعــة اجتامعيــة أو سياســية معينــة (املنظمــة الدوليــة للهجــرة 2011 و  مفوضيــة األمــم املتحــدة 

السامية لشؤون الالجئني).

ــي  ــوع) الت ــة أو أي ن ــة (االجتامعي ــالت غــري املالي ــة أو التحوي ــوال الخاصــة أو الطوعي ــل األم ــالت: هــو تحوي التحوي
يقدمهــا املُهَجــرون أفــراًدا أو جامعــات لألفــراد أو ملجتمعــات ليــس بالــرضورة أن تكــون داخــل منطقتهــم. وميكــن أيضــا 

أن يكونوا عابري الحدود أو داخل الوطن (االتحاد األورويب 2014).
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ــار  ــل الدم ــىل تحم ــات ع ــوارث أو األزم ــه الك ــي تواج ــة الت ــات أو األنظم ــراد أو املجتمع ــدرة األف ــي ق ــة: ه املرون
والقــدرة عــىل اســتعادة بالدهــم رسيعــا (فــاو 2018). تــم االتفــاق عــىل تعريــف املرونــة بأنهــا مجموعــة مــن القــدرات 
ــتخدام األصــول  ــواء (اس ــات) االحت ــاذ املجموع ــرتاتيجيات وإدارة املخاطــر وانق ــة االس ــل مواكب ــف (مث ــالث : التكي الث
واملواقــف والدوافــع وتنــوع ســبل الحيــاة رأس املــال البــرشي) وانتقــايل (إدارة اآلليــات والسياســات واألحــكام وشــبكات 

البنية التحتية والشبكات االجتامعية وشبكات السالمة الرسمية) (تقرير حالة األغذية والزراعة 2017).

عــودة املهاجريــن: هــم األفــراد الذيــن عــادوا إىل وطنهــم أو بلدهــم األصــيل بعدمــا كانــوا مهاجريــن (ســواء كانــت 
هجــرة لفــرتة طويلــة أو قصرية)والذيــن ينــوون البقــاء يف دولتهــم أو منطقتهــم ملــدة ســنة عــىل األقــل (األمــم املتحــدة 

للتنمية االجتامعية 2017).

الهجرة الريفية: هي الهجرة التي تحدث من مكان إىل مكان أو بني منطقتني ريفيتني (حالة األغذية والزراعة 2018).

التهريــب:  هــو حصــول شــخص عــىل نفــع مــايل بطريقــة مبــارشة أو غــري مبــارشة مــن أجــل دخــول الشــخص إىل دولــة 
ــا دخــوال غــري مــرشوع. التهريــب عكــس االشــتغال بتجــارة غــري مرشوعــة حيــث ال يتضمــن عنــرص  ــام به ليــس مقي

االستغالل أو  اإلكراه أو انتهاك حقوق اإلنسان (املنظمة الدولية للهجرة 2011).

التحويــل الهيــكيل: تبعــد إعــادة تخصيــص األنشــطة االقتصاديــة عــن القطاعــات األوليــة (الزراعــة واملــوارد الطبيعية) 
ــاد  ــداد االقتص ــات وامت ــع القطاع ــة يف جمي ــادة اإلنتاجي ــكيل بزي ــول الهي ــز التح ــات. ويتمي ــة والخدم ــى الصناع وحت
الحــرضي وانخفــاض حصــة الزراعــة وتأثريهــا عــىل إجــاميل الناتــج املحــيل وامتــداد التجــارة املحليــة والدوليــة وزيــادة 
ــة إىل  ــن املناطــق الريفي ــل، م ــدى الطوي ــراد عــىل امل ــادة هجــرة األف ــك إىل زي ــؤدي ذل التخصــص وتقســيم العمــل. ي
املراكــز الحرضيــة وتطويــر الريــف وعــادة مــا يرتبــط ذلــك بانخفــاض معــدالت املواليــد ومشــاركة النســاء بنســبة كبــرية 

يف القوى العاملة والتغريات السياسية واالجتامعية العميقة األثر (الفاو 2017).

ــري التكنولوجــي  ــل التغ ــة وتحوي ــوارد الطبيعي ــدة امل ــىل قاع ــة ع ــة املســتدامة: اإلدارة واملحافظ ــة الزراعي التنمي
واملؤســيس يف هــذا األمــر ويســتمر تحقيــق املــرء الحتياجاتــه البرشيــة بطريقــة مرضيــة لألجيــال الحــارضة واملســتقبلة. 
ــه  ــا ولكن ــول زراعي ــري مقب ــر غ ــة وهــو أم ــة العضوي ــادر الحيواني ــات واملص ــاء والنب ــة األرض وامل تحفــظ هــذه التنمي
الزراعيــة  التنميــة   .(1995 الفــاو  الفــاو-  (تعريــف  اجتامعيــا  ومقبــول  اقتصاديــا  ومتــاح  فنيــا  مناســب 
املســتدامة (1)يجــب مراعــاة األنظمــة األيكولوجيــة الصحيــة ودعــم اإلدارة املســتدامة لــألرض واملــاء واملصــادر الطبيعية 
بينــام نضمــن تأمــني الغــذاء للعــامل (2) أن يفــي باحتياجــات األجيــال املســتقبلية والحاليــة بتوفــري املنتجــات 
ــحني  ــر تس ــب األم ــة (3) يتطل ــة واالقتصادي ــة االجتامعي ــة والعدال ــة البيئي ــاح والصح ــن األرب ــام تضم ــات بين والخدم
كفــاءة اســتخدام املــوارد البيئيــة وحاميــة البيئــة ومرونــة األنظمــة و (4) يتطلــب األمــر نظامــا عامليــا للحكــم بتعزيــز  
األمــن الغــذايئ يف يختــص بالنظــم التجاريــة والسياســة التجاريــة وإعــادة النظــر يف السياســات الزراعيــة لتعزيــز الســوق 

الزراعي املحيل واالقليمي (الفاو 2018).
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اإلدارة املســتدامة لــألرايض: هــي أنظمــة اســتخدام األرايض واملامرســات اإلداريــة التي متكن مســتخدمي األرض من 
ــوارد األرض  ــي مل ــم البيئ ــام الدع ــزز مه ــام تحفــظ وتع ــن األرض بين ــد م ــع االقتصــادي واالجتامعــي العائ ــادة النف زي

(األرايض األفريقية كام يف منظمة الفاو).

الهجــرة املؤقتــة: وهــي تحــدث عندمــا يكــون للمهاجــر هدفـًـا محــدًدا ويعــود بعدهــا ألرض الوطــن أو يهاجــر ألرض 
أخرى. لدينا مثاالن مشهوران للهجرة املوسمية والدورية.

>     الهجــرة املوســمية: وهــي التــي تتــم عندمــا ينتقــل املهاجــر بغــرض العمــل وهــي تعتمــد عــىل املواســم (عــىل 
سبيل املثال اتباع التقويم الزراعي املوسمي) ولذلك فهو  يهاجر فرتة من العام.

>     الهجــرة الدوريــة: وهــي تحــدث عندمــا يتنقــل املهاجــر رسيعــا بــني الــدول أو املناطــق لفــرتة مؤقتــة أو طويلــة 
(املنظمة الدولية للهجرة 2011 و مركز موارد الحوكمة والتنمية االجتامعية).

اإلتجــار باألفــراد: يقصــد بهــا تجنيــد ونقــل وتحويــل وإيــواء أو اســتقبال األفــراد بالتهديــد أو اســتخدام القــوة أو أي 
شــكل مــن أشــكال اإلكــراه  أو الخطــف أو االحتيــال أو الخديعــة أو إهانــة الســلطة إلحــكام ســيطرته عــىل شــخص آخــر 
بهــدف اســتغالله. ميكــن أن تحــدث التجــارة باألفــراد داخــل حــدود الدولــة الواحــدة وميكــن انتقــال األفــراد (منقــول 

من املنظمة الدولية للهجرة 2011).

الهجــرة الطوعيــة: هــو انتقــال املهاجــر واتخــاذه القــرار وتعهــده بالهجــرة طوعيــاً. تقــر الفــاو بــأن قــرارات الهجــرة 
معقــدة وغــري مقيــدة وتعتمــد عــىل تنــوع العوامــل وميكــن رؤيتهــا مــن منظــور أفضــل حيــث تختلــط عنــارص االختيــار 

واإلكراه وتسيطر عليها درجات أقل أو أكرث.

الثغــرة: هــي احتامليــة الوقــوع يف نقطــة معينــة خــالل فــرتة زمنيــة محــددة. تحــدد درجــة االحتامليــة باملوقــف حالــة 
انعــدام األمــن الــذي ســببه: (1) التعــرض للخطــر (2) قــدرة الوحــدة عــىل مواجهــة الصدمــات أثنــاء اســتخدام 
أدوات إدارة املخاطــر واالســرتاتيجيات. يعــرف الخطــر خاصــة، بأنــه فهــم حــدث غــري محــدد ميكــن أن يدمــر  البنيــة 
ــمية يف  ــريات املوس ــل التغ ــه مث ــداث  تنبؤي ــت أح ــو كان ــى ل ــدث (حت ــة الح ــت وأهمي ــك التوقي ــدد ذل ــدة. يح الجي
ــد شــدتها) باإلضافــة إىل ســامت املخاطــر والتعــرض للمخاطــر، تنتــج الصدمــة يف  ــا وال تحدي الطقــس، ال ميكــن توقعه
ســبل الحيــاة عــن انخفــاض يف البنيــة الجيــدة وقيــل أيضــا بــأن مهمــة األصــول تتوقــف عــىل تأمــني اآلليــات (برنامــج 

األغذية العاملية 2001).

75



إطـار منظمـة األغذيـة و الزراعـة الخـاص بالهجـرة

الشــباب: تعــرف األمــم املتحــدة الشــباب بأنهــم هــؤالء األفراد ممــن تــرتاوح أعامرهم بــني 15 و24 عاماً (دون املســاس 
 215/A/36 بــأي تعريفــات أخــرى أقرتهــا الــدول األعضــاء). صدقــت الجمعيــة العموميــة عــىل التعريــف (انظــر القــرار
والقــرار 28/36 لعــام 1981). يتــم تحديــد الســن القانونيــة للعاملــة وفقــاً ملــا نصــت عليــه اتفاقيــة الحــد األدىن لســن 
العمــل والتــي اعتمــدت عــام 1973. وقــد حــددت هــذه االتفاقيــة بوجــه عــام الحــد األدىن لســن القبــول بالعمــل عــىل 
أال يقــل عــن ســن إمتــام التعليــم اإللزامــي بــأي حــال وأال يقــل عــن 15 عامــاً. وحيــث أن مؤسســات الدولــة 
التعليميــة واالقتصاديــة مل تتطــور بشــكل كاف، فإنــه رمبــا يقــل ســن العمــل إىل 14 عامــاً. وبصــورة أساســية، يُســتثنى 
مــن هــذه القاعــدة العامــة مــا يــيل: (1) العمــل الخفيــف الــذي يســمح بأدائــه وفقــاً ملجموعــة مــن الــرشوط والتــي 
حــددت الحــد األدىن للســن ب12 أو 13 عــام و (2) األعــامل الخطــرية التــي تتطلــب أال يقــل الســن عــن 18 عام. بالنســبة 
لقطــاع الزراعــة، تطبــق أحــكام االتفاقيــة الســابقة بتطبيــق الحــد األدىن لســن املــزارع ولغريهــا مــن املشــاريع الزراعيــة 
املنتجــة والتــي تهتــم باألهــداف التجاريــة بشــكل أســايس، بينــام يســتثنى مــن ذلــك املرشوعــات صغــرية الحجــم والتــي 

ال تستخدم العاملة املؤجرة باستمرار. (الفاو، 2012 ب).
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دوافـع الهجـرة الـريفيـة

هنــاك العديــد مــن العوامــل املتنوعــة التــي تقــود إىل الهجــرة الريفيــة، التــي تتوقــف باألســاس عــىل الظــروف املحيطــة 
ــة  ــاء املائي ــة األحي ــامك وتربي ــد األس ــي ومصائ ــل والرع ــك املحاصي ــا يف ذل ــا (مب ــة ذاته ــة وبالزراع ــق الريفي يف املناط
والحراجــة). يتمثــل األســباب الرئيســية للهجــرة مــن املناطــق الريفيــة يف الفقــر وانعــدام األمــن الغــذايئ وأيضــاً قلــة 
فــرص العمــل واالفتقــار إىل األنشــطة التــي تســهم يف زيــادة الدخــل. تشــمل بعــض العوامــل األخــرى للهجــرة الريفيــة 
عــدم املســاواة مــع املناطــق الحرضيــة التــي تقــدم فــرص أفضــل للتوظيــف والحصــول عــىل خدمــات صحيــة محــدودة 
ــة  ــات الزراعي ــاً السياس ــر أيض ــد تؤث ــة. ق ــوارد الطبيعي ــتنزاف امل ــك اس ــة، وكذل ــة اجتامعي ــة وحامي ــات تعليمي وخدم

الخاصة بكل قطاع عىل قرار الهجرة، وخاصًة إذا نتجت عنها تطورات غري متوازنة.

مــن بــني العوامــل الحاســمة يف مســألة الهجــرة الريفيــة، تــأيت التهديــدات املتزايــدة املتعلقــة بتغــري املنــاخ مــع خطــورة 
تأثريهــا  الســلبي املســتدام عــىل الزراعــة يف املناطــق الريفيــة، وبخاصــة مناطــق الريــف الفقــري، حيــث تتزايــد بســببها 
ــريات  ــة بالتغ ــىل الزراع ــدون ع ــن يعتم ــف الذي ــكان الري ــر س ــن. يتأث ــن املهاجري ــرية م ــداد كب ــق أع ــامالت تدف احت
ــة وضعــف القــدرة عــىل مجابهــة املخاطــر، وذلــك بســبب  ــة، وذلــك بســبب اعتامدهــم عــىل املــوارد الطبيعي املناخي
التعــرض املتزايــد لألحــداث املناخيــة والطقــس. يف هــذا الســياق، ميكــن اعتبــار الهجــرة عــىل أنهــا اســرتاتيجية للتكيــف 
تســاعد ســكان الريــف عــىل تنويــع مصــادر دخولهــم. قــد يخلــق التغــري املناخــي أو يزيــد مــن الرصاعــات عــىل األرايض 

الشحيحة وموارد املياه النادرة، مام يدفع سكان الريف إىل الهجرة والنزوح.

مــن أكــرث العوامــل التــي تتســبب يف الهجــرة عــىل املــدى القصــري، الظــروف املناخيــة القاســية بســبب مــا تخلفــه مــن 
أرضار تلحق باملمتلكات واألصول، وفقدان ملصادر كسب الرزق.

دوافع الهجرة الريفيـة وآثارها
ملحق 2
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يوجــد ســبب قــوي يدفــع للهجــرة عــىل املــدى البعيــد وهــي املخــاوف مــن نــدرة امليــاه والتــي تعــرف باســم الجفــاف 
ــا  ــرات تكراره ــد م ــذي تزي ــري مســاقط األمطــار وأشــكال الطقــس وحــدوده، وال ــك تغي ــاه وكذل ــع املي ــاف ينابي وجف
وشــدتها حســب التغــريات املناخيــة. وبالنســبة لعائــالت املزارعــني، ميكــن أن تنتــج أحــداث الطقــس واملنــاخ املســتمرة 

يف تقليل االنتاج وفقر األرايض الزراعية.

تعــد الرصاعــات وضعــف الدولــة وعــدم االســتقرار الســيايس والكــوارث الطبيعيــة مــن أهــم العوامــل املؤقتــة واملبــارشة 
التــي تجــرب النــاس عــىل الهجــرة مــن أجــل الهــروب مــن مواقــف عــدم األمــان. رمبــا يضطــر النــاس لــرتك منازلهــم أيضــا 
ــرصاع  ــف وال ــك العن ــا يف ذل ــم- مب ــىل أمنه ــر ع ــذي يؤث ــف ال ــارش واملكث ــد املب ــر  أو التهدي ــرض للمخاط ــبب التع بس
ــات. ترتفــع درجــة األزمــات إذا وقعــت  ــزالزل والفيضان ــل ال ــارشة مث ــة املب والحــروب- أو بســبب الكــوارث الطبيعي
الكارثة عىل نطاق واســع واســتمرت فرتة طويلة. يتـــأثر حوايل 60 يف املائة من ســكان الدول بالرصاع واألزمات التي تقع 

يف املناطق الريفية، والتي تعد الزراعة فيها هي مصدر ا للعيش.

يف األزمــات الطويلــة تتشــكل الرصاعــات بســبب الجفــاف وتقلبــات الطقــس األخــرى ويزيــد تأثــري ذلــك عــىل األمــن 
الغــذايئ ومصــدر الــرزق. تؤثــر األحــداث املناخيــة والطبيعيــة األخــرى وتؤثــر العوامــل االجتامعيــة واالقتصاديــة عــىل 
معيشــة الســكان وتجعلهــا ضعيفــة ولهــا طبيعــة بيئيــة مختلفــة. تؤثــر األزمــات الطويلــة والهجــرة عــىل األمــن الغــذايئ 
وتوفــري الطعــام للمهاجريــن، وعــىل مضيفيهــم والذيــن مل يتمكنــوا مــن الهجــرة. يف نفــس الوقــت يدفــع انعــدام األمــن 
الغــذايئ  باإلضافــة إىل عوامــل أخــرى  إىل الهجــرة اإلجباريــة، والتــي بدورهــا ميكــن أن تــؤدي إىل تزايــد الضغوطــات 

بسب الرصاعات.

تـأثيـر الهجـرة

تتنــوع تأثــريات الهجــرة عــىل املجتمعــات الريفيــة حســب نــوع الهجــرة (عــىل ســبيل املثــال، إن كانــت هجــرة قصــرية 
أو طويلــة األمــد، داخليــة أو خارجيــة، طوعيــة أو إجباريــة) والســياق الــذي متــت فيــه. تظهــر هــذه التأثــريات مــن خــالل 
عــىل  املنشــأ  ببــالد  القنــوات  هــذه  تتعلــق  حيــث  الشــكل 6)،  يف  موضــح  هــو  رئيســية (كــام  قنــوات  ثــالث 
ــن  ــاة األوىل بتدفقــات املهاجري ــق القن ــي يقصدهــا. تتعل ــالد الت ــا بالب ــق أيضــاً إىل حــٍد م ــام تتعل وجــه الخصــوص، بين
أنفســهم – عــىل ســبيل املثــال األفــراد الذيــن ينتقلــون مــن منطقــة إىل أخــرى. ميكــن أن يغــري ذلــك مــن هيــكل األرس 
األصليــة وتكوينهــا، مبــا يف ذلــك املعــروض مــن األيــدي العاملــة املنزليــة، ورمبــا يؤثــر ذلــك أيضــاً بصــورة أشــمل عــىل 
األســواق التــي تعمــل بهــا األيــدي العاملــة مــن الريفيــني (أيضــاً املناطــق التــي يقصدهــا املهاجــرون). تتعلــق القنــاة 
الثانيــة بالتحويــالت املاليــة مــن الداخــل أو الخــارج والســلع العينيــة (عــىل ســبيل املثــال، املأكــوالت واملالبــس 
واملعــدات، ومــا إىل ذلــك) التــي يرســلها املهاجــرون إىل أُرسهــم. يف النهايــة قــد يكــون هنــاك تحويــالت غــري ماليــة والتــي 
يشــار إليهــا غالبــاً بـ"التحويــالت االجتامعيــة"، وتشــمل األفــكار واملهــارات واألمنــاط االجتامعيــة التــي يحرضهــا أو ينقلها 

املهاجرون من البلدان التي قصدوها إىل منازلهم ومجتمعاتهم األصلية. 
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تؤثــر الهجــرة بصــور مختلفــة عــىل الزراعــة والطعــام واألمــن الغــذايئ والتنميــة الريفيــة. بعــض هــذه التأثــريات مبــارشة 
أو قصرية األمد، وبعضها يكون عىل املدى البعيد.

فــإذا نظرنــا إىل اإلنتــاج الزراعــي فســنجد أن للهجــرة تأثــري إيجــايب وســلبي عليــه عــىل حــد ســواء. أوالً، رمبــا تتســبب 
الهجــرة يف فقــدان األيــدي العاملــة إذا مل يكــن ممكنــاً اســتبدالها يف وقــٍت الحــق. ونجــد أن معظــم األشــخاص املهاجريــن 
ــاً عــىل مــن خلفوهــم ورائهــم، مبــا يف ذلــك النســاء  مــن الريــف مــن الشــباب الذكــور، والذيــن تفــرض هجرتهــم عبئ
واألطفــال وكبــار الســن. وقــد يضطــر مــن تبقــى مــن األرسة التبــاع اســرتاتيجيات ســلبية للتصــدي للظــروف الصعبــة 
(ينشــأ عــن ذلــك ظواهــر مثــل، عاملــة األطفــال أو تحمــل النســاء ألعبــاء األعــامل اإلضافيــة) لتعويــض الفقــد يف العاملــة. 
وكــرد فعــل منهــا عــىل ذلــك، رمبــا تلجــأ األرس إىل اســرتاتيجيات مثــل التحــول إىل املحاصيــل التــي ال تحتــاج إىل عاملــة 
كثــرية وتأجــري جــزء مــن أراضيهــا أو تقليــل العمــل ألننــا مل نعــد قادريــن عــىل إدارة املعــدات. ثانيــاً، وهــو مــا ميكــن 
ــة، عندهــا ميكــن لــألرس أن تتغلــب عــىل نقــص  ــد، فقــد يرســل املهاجــرون تحويــالت مالي تحقيقــه عــىل املــدى البعي
فــرص الحصــول عــىل االئتــامن والتأمــني، وبالتــايل القيــام باســتثامرات يف مزرعــة األرسة مــن أجــل زيــادة اإلنتاجيــة أو 

تكييف نظام اإلنتاج الزراعي. 

ــريات  ــا تأث ــريه عــىل مســتوى املعيشــة. عــىل جانــب آخــر، فــإن الهجــرة له يختلــط تأثــري الهجــرة عــىل األرس مــع تأث
محــددة عــىل تأمــني الطعــام ألفــراد األرسة الذيــن خلفهــم وراء ظهــره، وبالتــايل فهــي تواجــه االنتــاج الزراعــي القليــل 
ــل  ــدد األرسة القلي ــإن ع ــر ف ــب آخ ــىل جان ــرة. ع ــة للهج ــة املالي ــداد التكلف ــة لس ــة مالي ــع مؤسس ــدت م أو إذا تعاق
يســتقبل حــواالت ماليــة ميكنهــا أن تزيــد مــن اســتهالك األرسة للطعــام، ويســاهم يف تأمــني الطعــام وتحســني الدخــل 
الغــذايئ. ميكــن أن تــؤدي الهجــرة والتحويــالت املاليــة دورا كنــوع مــن شــبكة األمــن االجتامعــي غــري الرســمي وذلــك 
كوســيلة لتنــوع مصــادر الدخــل القومــي. وخاصــة ضــد األزمــات (األزمــات االقتصاديــة والجفــاف والكــوارث الغذائيــة 

وما إىل ذلك)وعىل املدى البعيد رمبا تأثر الهجرة عىل االستثامرات يف مجال التعليم والسكن واألصول املحتملة.
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الشكل رقم 7  األنواع املختلفة للهجرات وتأثريها

املصدر: منظمة الفاو (تقرير حالة األغذية والزراعة (SOFA) لعام 2018). فصل الهجرة والزراعة والتنمية الريفية.

البلـد

املجتمع الريفي

األسـرة الريفية

القنـوات

تنقل األشخـاص

التحويـالت املاليـة

التحويـالت غري النقديـة

الهجرات

قصرية املدى
طويلة املدى

الداخليـة
الـدوليـة
املوسميـة
الدائريـة
الـعودة

قــد تؤثــر الهجــرة مــن املناطــق الريفيــة عــىل توفــري العاملــة والتوزيــع الدميوغــرايف للســكان. رمبــا تقلــل الهجــرة مــن 
ــال  ــامل يف مج ــور الع ــد أج ــاءة وتزي ــرث كف ــة األك ــع العامل ــن توزي ــزز م ــة وتع ــل واملحلي ــواق العم ــىل أس ــط ع الضغ
الزراعــة. ســتزيد األرس املهاجــرة مــن خلــق نتائــج إيجابيــة تســاهم يف االقتصــاد املحــيل وديناميكيــة البضائــع املحليــة 
ــك، ميكــن أن تســاعد مؤسســات الالجئــني واملهاجريــن  ــد للضخــم املــايل. وإضافــة إىل ذل ــري املؤي ــد التأث ــا تحدي وميكنه
ــة  ــا وشــبكات املعرف ــارات ونقــل التكنولوجي ــة مــن خــالل االســتثامرات يف رأس املــال وامله ــن املناطــق الريفي العائدي

والعلوم.

ــات  ــة تحدي ــق الريفي ــة يف املناط ــن معين ــاً يف أماك ــن داخلي ــني أو املُهَجري ــن والالجئ ــق املهاجري ــق تدف ــن أن يخل ميك
ــم  ــق إىل تضخ ــؤدي التدف ــن أن ي ــات، وميك ــة واملجتمع ــة املضيف ــات  للدول ــة وتحدي ــة ومجتمعي ــية واقتصادي سياس
ــد تُضعــف املنافســة الشــديدة عــىل  ــك أنظمــة الحكــم. ق ــة األساســية، وكذل ــات االجتامعي الســكان وتدهــور  الخدم
ــاً بالفعــل أو غــري  ــذي يعــد ضعيف ــؤدي إىل زعزعــة االســتقرار ال املــوارد الطبيعــة والوظائــف واإلســكان وميكــن أن ت

مستقر.

ومــع ذلــك، فــإن هنــاك مجموعــة كبــرية مــن األدلــة التــي توضــح الفوائــد التــي ميكــن تحقيقهــا يف االقتصــاد املحــيل 
مبشــاركة الالجئــني واملهاجريــن.  ميكــن أن تســاعد اإلدارة الجيــدة لتدفقــات املهاجريــن واملُهَجريــن يف تعزيــز مســارات 
النمــو االقتصــادي. وميكــن أن يســاعد نقــص العاملــة وخاصــة يف الزراعــة عــىل تعزيــز املعرفــة املشــاركة وزيــادة الناتــج 

املحيل45.

45ملزيد من املعلومات، انظر تقرير الفاو لحالة األغذية والزراعة لعام 2018 – فصل الهجرة والزراعة والتنمية الريفية
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ميكــن أن تعــزز الهجــرة عــىل املســتوى الــدويل، انتشــار التنميــة االقتصاديــة لــدول املنطقــة والــدول التــي تواجــه التغيــري 
ــا  ــة عــىل تحســني التكنولوجي ــة الناتجــة عــن الهجــرة الخارجي ــادة الدخــل. تشــجع العامل ــؤدي إىل زي ــكيل مــام ي الهي
الزراعيــة. وميكــن أن تــؤدي الهجــرة الخارجيــة إىل زيــادة دمــج األرايض وتكمــني امليــزان االقتصــادي يف الزراعــة. يســهم 
تحويــل العاملــة مــن الزراعــة إىل قطاعــات أخــرى تســهم يف زيــادة الدخــل يف القطــاع غــري الزراعــي وتســاهم يف منــو 
ــة بــني  ــا تســهيل التجــارة بإنشــاء روابــط تجاري ــرة دولي ــة عــىل املســتوى القومــي. ميكــن للمجتمعــات املُهَج االنتاجي

مجتمعات املقصد ودول املنشأ.

 

    

 . 
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4.1
خفض الدوافـع السلبيـة للهجرة إىل أدىن حد وتشجيـع بدائلهـا يف 

املنـاطـق الريفيـة

أمثلة من عمل الفاو بشأن الهجرة الريفية
ملحق 3

(RYM) املشـروع الخاص بتنقل شبـاب الريـف
يف عــام 2015، تــم إطــالق مــرشوع الفــاو الخــاص بتنقــل الشــباب واألمــن الغــذايئ والحــد مــن الفقــر يف املناطق 
الريفيــة (املشــار إليــه هنــا باســم املــرشوع الخــاص بتنقــل شــباب الريــف (RYM))، والــذي أنشــئ بتمويــل مــن 
الوكالــة اإليطاليــة للتعــاون اإلمنــايئ، واســتمر ملــدة عامــني تنــاول خاللهــام الدوافــع الرئيســية لهجــرة الشــباب 

من الريف يف تونس وإثيوبيا.

قامــت الفــاو مــن خــالل هــذا املــرشوع بتحليــل دوافــع الهجــرة الريفيــة وأمناطهــا يف كال البلديــن. شــجعت 
ــرة  ــاع الطــرق املبتك ــني، عــىل اتب ــع أصحــاب املصلحــة الوطني ــق م ــن خــالل العمــل الوثي ــة أيضــاً، م املنظم
ــا يف  ــة يف املناطــق املعرضــة للهجــرة منه ــق للشــباب وإقامــة املرشوعــات الزراعي لتوفــري فــرص العمــل الالئ
تونــس وإثيوبيــا. واختــص املــرشوع الشــباب العاطلــني عــن العمــل بتوفــري التدريــب واملعــدات لهــم 
ومســاعدتهم عــىل إطــالق مشــاريعهم الزراعيــة الصغــرية، وكذلــك عــن طريــق االســتثامر املنتــج للتحويــالت 
ــواردة مــن املغرتبــني (الشــتات). عــززت املنظمــة مــن مســتوى الوعــي بالشــؤون املاليــة ومبخاطــر  املاليــة ال
ــة. يف  ــق الريفي ــباب يف املناط ــع الش ــب م ــاً إىل جن ــه جنب ــل في ــذي تعم ــة، يف الوقــت ال ــري الرشعي ــرة غ الهج
تونــس، تلقــت 49 مؤسســة زراعية تدريباً مخصصاً ومســاهامت عينية، ما ســاهم يف خلــق 89 فرصة عمل مبارشة 
بــدوام كامــل و83 فرصــة عمــل موســمية مبــارشة. باإلضافــة إىل ذلــك، فقــد اســتفاد أكــرث مــن 400 فــرد مــن 

العامل واملنتجني الريفيني بشكل غري مبارش. 

مثـال 1
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ويف إثيوبيــا، جــرى توفــري الدعــم الــالزم لتشــكيل 38 مجموعــة مــن الشــباب وتدريبهــم، مــع توفري مــا مجموعه 
454 وظيفــة. ويف تونــس، قــدم املــرشوع دعــامً يف مجــال دمــج التنميــة الريفيــة يف مجموعــات العمــل 
املواضيعيــة املشــكلة لتفعيــل اإلســرتاتيجية الوطنيــة الجديــدة للهجــرة، بينــام ســاهم املــرشوع، يف إثيوبيــا، يف 
ــرة  ــىل الهج ــتمل ع ــي تش ــة، والت ــق الريفي ــل يف املناط ــرص العم ــاد ف ــة إليج ــرتاتيجية الوطني ــر اإلس تطوي

باعتبارها بُعداً هاماً للتنمية الريفية.

كينيا - إيجاد بدائل لهجرة الشباب من الريف من خالل سالسل 
القيمة املستدامة والحامية االجتامعية

يهــدف هــذا املــرشوع، املمــول مــن قبــل الوكالــة اإليطاليــة للتعــاون اإلمنــايئ، إىل تعزيــز فــرص العمــل وريــادة 
األعــامل للشــباب الكينيــني يف املناطــق الريفيــة إىل جانــب سالســل القيمــة املختــارة، كحــل بديــل للهجــرة، يف 
ــز  ــاً. يرك ــة القامئــة حالي ــة االجتامعي ــط مــع برامــج الحامي ــز الرواب ــه أيضــاً تعزي ــذي يســتهدف في الوقــت ال
ــادة  ــز بزي ــريويب، وتتمي ــة ن ــع يف العاصم ــة تق ــبه حرضي ــة ش ــي منطق ــو، وه ــة كيامب ــىل مقاطع ــرشوع ع امل
معــدالت النــزوح منهــا إىل الخــارج، بينــام متتلــك قطاعــاً زراعيــاً حيويــاً. وســعياً منهــا إلطــالق العنــان للطاقــات 
ــريويب، وتشــجيع  ــو ون ــة بــني كيامب ــة الحرضي ــز الروابــط الريفي ــة باملقاطعــة، تعمــل الفــاو عــىل تعزي الزراعي
ــة، وتشــجيع االتســاق بــني السياســات والربامــج املتعلقــة  ــة يف املناطــق الريفي االســتثامر يف التحويــالت املالي

بالحامية االجتامعية والهجرة والزراعة.

يتــم تدريــب الشــباب املحتمــل نزوحهــم، مبــا يف ذلــك املســتفيدين مــن التحويــالت النقديــة ورواد األعــامل مــن 
ــة  ــم التجاري ــم ومرشوعاته ــاق أعامله ــيع نط ــة وتوس ــة املربح ــطة اإلنتاجي ــاركة يف األنش ــىل املش ــباب ع الش
باالتســاق مــع سالســل القيمــة الغذائيــة الزراعيــة املحــددة. خاصــًة وأن ذلــك يتيــح لهــم الفرصــة للتعــرف عــىل 
ــط  ــي ترتب ــاج، والت ــة لإلنت ــة باألصــول واملدخــالت الالزم ــة املســتدامة واملبتكــرة مدعوم املامرســات الزراعي
ــيل  ــتويني املح ــىل املس ــة ع ــاب املصلح ــات وأصح ــرشوع الحكوم ــم امل ــة. يدع ــات املالي ــواق واملؤسس باألس
والوطنــي، وذلــك بهــدف تحســني االتســاق بــني السياســات والربامــج املتعلقــة بالهجــرة والزراعــة والحاميــة 
ــطة  ــمل أنش ــتدامة، تش ــق االس ــاً لتحقي ــارات. وضامن ــة امله ــة وتنمي ــطة التوعي ــالل أنش ــن خ ــة م االجتامعي
املــرشوع أيضــاً مشــاركة املغرتبــني الكينيــني يف دعــم رواد األعــامل الزراعيــة مــن الشــباب مــن خــالل 

التحويالت املالية واالجتامعية.

مثـال 2
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تحالف ملعالجة دوافع الهجرة ودعم خلق الفرص يف املناطق الريفية يف دول السلفادور 
وجواتيامال وهندوراس واملكسيك

يف أكتوبر 2017، دعت منظمة الفاو واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، إىل 
جانــب حكومــات دول املكســيك وجواتيــامال وهنــدوراس والســلفادور لعقــد اجتامعــات تضــم أهــم الخــرباء يف 
املنطقــة وكربيــات املنظــامت الدوليــة والوطنيــة التــي تعمــل يف هــذه املســألة، وذلــك لتكويــن تحالــف بشــأن 
الهجــرة. يُنظــر إىل هــذا التحالــف باعتبــاره منفعــة عامــة عــىل املســتوى اإلقليمــي، والــذي تــم إنشــاؤه لدعــم 
ــة،  ــق الريفي ــل املناط ــادة تأهي ــو إع ــة نح ــة املوجه ــات العام ــرتاتيجيات والسياس ــر االس ــات يف تطوي الحكوم
وخلــق فــرص للعمــل وبدائــل للهجــرة. فمــن خــالل هــذا التحالــف يتــم إعــداد بعــض املنتجــات املعرفيــة التــي 
تركــز عــىل العالقــة بــني الهجــرة والتنميــة الريفيــة اإلقليميــة. وعــىل املســتوى القطــري، يشــارك بعــض الخــرباء 
ــداً يف  ــا، وتحدي ــاو بتطويره ــوم الف ــي تق ــددة الت ــراءات املح ــض اإلج ــني يف بع ــم الوطني ــع نظرائه ــل م بالفع
ــات  ــة املرشوع ــل وإقام ــرص العم ــق ف ــك خل ــة، وكذل ــق الريفي ــن يف املناط ــاج العائدي ــادة إدم ــاالت إع مج

للشباب الريفيني يف املناطق التي ترتفع فيها معدالت الهجرة.

مثـال 3

(EWEA) نظام اإلنذار املبكر-العمل املبكر
يقــوم نظــام (أو برنامــج) اإلنــذار املبكر-العمــل املبكــر (EWEA) لــدى منظمــة الفــاو برتجمــة التحذيــرات إىل 
ــؤ  ــز النظــام عــىل دمــج معلومــات التنب ــة. ويرك ــة معين ــري حــوادث كارثي إجــراءات اســتباقية للحــد مــن تأث
املتاحــة ووضــع الخطــط موضــع التنفيــذ للتأكــد مــن اإلجــراءات التــي تتخدهــا الفــاو اســتجابًة للتحذيــرات 
التــي تصلهــا يف أوقــات الحــوادث. عامليــاً، يراقــب فريــق عمــل النظــام يف الفــاو املخاطــر الرئيســية التــي تهــدد 
الزراعــة واألمــن الغــذايئ، ويصــدر تقاريــر تحلــل هــذه املخاطــر وتعطــي توصيــات بشــأن اإلجــراءات املبكــرة 

العملية التي ميكن اتخاذها للتخفيف من آثارها أو منعها نهائياً.

 EWEA عــىل املســتوى الــدويل، يعمــل فريــق عمــل النظــام بشــكل وثيق مــع املكاتــب القطريــة لتطوير أنظمــة
املصممــة وفًقــا للســياق املحــيل. عــىل ســبيل املثــال، يف كولومبيــا، حــددت الفــاو ثالثــة إدارات عــىل الحــدود 
مــع فنزويــال (أراوكا والجواخــريا ونــوريت دي ســانتاندير)، حيــث يؤثــر التدفــق املفاجــئ للمهاجريــن 
ــات  ــري الخدم ــود توف ــتنزف جه ــة، ويس ــذايئ والتغذي ــن الغ ــىل األم ــني ع ــن الكولومبي ــني والعائدي الفنزويلي

العامة.

مثـال 4
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وفيــام يــيل بعــض اإلجــراءات املــوىص باتخاذهــا يف وقــت مبكــر لزيــادة إنتــاج الغــذاء يف املجتمعــات املضيفــة، 
ومنع الزيادة يف أسعار املواد الغذائية:

> توزيع البذور املقاومة للجفاف واألدوات الزراعية.
> تقديم املساعدة الفنية لتنفيذ مناذج اإلنتاج الرسيع لألغذية وحامية سبل املعيشة عن طريق الزراعة.

ــة ــة الصحي ــتعادة الحال ــل اس ــن أج ــالت م ــالف واملكم ــع األع ــوان وتوزي ــة الحي ــالت لصح ــم حم > تنظي
والتغذوية للقطعان.

> إعادة تأهيل أنظمة إمدادات املياه الالزمة لالستهالك اآلدمي وري األرايض الزراعية.

تعزيز ُسبل عيش املجتمعات الرعوية والزراعية الرعوية يف املناطق الحدودية 
لجنوب السودان مع دول السودان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا

يعــاين أكــرث مــن ثلــث الســكان يف جنــوب الســودان مــن انعــدام حــاد يف األمــن الغــذايئ، تزامنــاً مــع نــزوح مــا 
ــات يف منتصــف نوفمــرب 2016).  ــون الجــئ آخــر (حســب اإلحصائ ــوين شــخص ووجــود ملي ــرب مــن ملي يق
اســتمرت هــذه األرقــام يف االرتفــاع لتدلــل عــىل حــدوث اختــالل يف ســبل العيــش عــىل نطــاق واســع، بينــام 
ستســتمر حالــة انعــدام األمــن يف العديــد مــن املناطــق كــام هــي يف املســتقبل القريــب، وهــذا مــا يعــزز أهميــة 

جهود بناء القدرة عىل الصمود والتكيف يف ظل ظروف معقدة ومتغرية.

ومبوجــب إطــار الصنــدوق االســتئامين للهجــرة التابــع لالتحــاد األورويب يف أفريقيــا، تنفــذ الفــاو مرشوعــاً بقيمــة 
ــة  ــات وتحســني أســاليب الحوكم ــة الصعوب ــاً يف مواجه ــات ضعف ــرث الفئ ــدرة أك ــورو دعــامً لق ــون ي 27.5 ملي
ــة  ــات الرعوي ــة يف املجتمع ــري النظامي ــرة غ ــرسي والهج ــزوح الق ــن الن ــد م ــات والح ــوب النزاع ــع نش ومن

والزراعية يف املناطق الحدودية لجنوب السودان مع دول السودان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا.

يرمي املرشوع للوصول إىل هدفه من خالل تحقيق نتائج أربعة، وهي:
> األمن الغذايئ ومعلومات اإلنذار املبكر لتعزيز السياسات واملؤسسات املحلية;

> مراقبة األمراض الحيوانية العابرة للحدود والوقاية منها ومكافحتها;
> تنويع سبل العيش للمجتمعات الرعوية واملجتمعات الزراعية الرعوية;و

>  إدارة الرصاعات حول املوارد الطبيعية يف املناطق الحدودية.

مثـال 5
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دعم سبل العيش واألمن الغذايئ ملن بقوا يف منازلهم يف سوريا

يف معظــم النزاعــات، يظــل أكــرث مــن 80 يف املائــة مــن ســكان الريــف باقــني يف منازلهــم، لــذا مــن املهــم أال ننىس 
هــؤالء خــالف مــن تعرضــوا للترشيــد قــرساً. يف ســوريا، تعمــل الفــاو مــع رشكائهــم مــن أجــل رفــع مســتوى 
ــزداد  ــاء قــدرة األرس واملجتمعــات واملؤسســات عــىل الصمــود والتكيــف مــع األوضــاع. ت األمــن الغــذايئ وبن
ــامات  ــري لالنقس ــري الكب ــر إىل التأث ــتوى األرس، بالنظ ــىل مس ــري وع ــتوى الصغ ــىل املس ــاج ع ــم اإلنت ــة دع أهمي
الحادثــة يف البــالد عــىل القطاعــات الزراعيــة بهــا. باإلضافــة إىل الجهــود املبذولــة لتوفــري ســبل العيــش، فــإن 

األنشطة الزراعية تزيد من وفرة األغذية املحلية وفرص الحصول عليها وتنوعها.

تعمــل الفــاو يف 13 محافظــة مــن املحافظــات الســورية األربــع عــرشة، مبــا يف ذلــك يف املناطــق التــي يصعــب 
ــع  ــالل توزي ــن خ ــية م ــة األساس ــاج األغذي ــز إنت ــىل: (1) تعزي ــا ع ــز دعمه ــامل، وترك ــا يف الش ــول إليه الوص
محاصيــل الحبــوب والتدريــب، و(2) زيــادة التغذيــة والدخــل لــألرس مــن خــالل دعــم إنتــاج األغذيــة يف الفنــاء 
ــة  ــذا املســاعدة النقدي ــاج الدواجــن)، وك ــرة وحــزم إنت الخلفــي (مجموعــات البســتنة الصغــرية لــألرس املُهَج
املرشوطــة، و(3) زيــادة مصــادر الــرثوة الحيوانيــة وحاميتهــا مــن خــالل حمــالت التطعيــم والعــالج، 
وتوزيــع العلــف الحيــواين والــرثوة الحيوانيــة الصغــرية، وبنــاء القــدرات لتحســني الخدمــات البيطريــة، 
ــىل  ــة ع ــري اإلغاث ــاو إىل توف ــطة الف ــدف أنش ــذايئ. ال ته ــن الغ ــال األم ــة يف مج ــتجابة فعال ــيق اس و(4) تنس
املــدى القصــري فحســب، بــل تهــدف أيضــاً إىل متهيــد الطريــق للتعــايف وإصــالح األوضــاع مبجــرد انتهــاء النــزاع. 
إن إعــادة تأهيــل خدمــات اإلرشــاد الزراعــي وتعزيــز الهيــاكل العاملــة، مثــل مضاعفــة الغلــة مــن البــذور عــىل 
املســتوى املحــيل، لهــي أمثلــة حيــة عــىل دعــم اإلنتــاج الزراعــي والغــذايئ الــذي مــن شــأنه أن يســهل مواصلــة 

اإلنتاج عىل نطاق أوسع وتشجيع النمو االقتصادي.

مثـال 6

مبادرة السور األخضـر العظيم
ــة يهــدف إىل  ــدان األفريقي ــع البل ــارة عــن برنامــج لجمي ــم (GGW) هــي عب ــادرة الســور األخــرض العظي مب
اســتعادة اإلنتاجيــة، وتشــجيع مامرســات اإلدارة املســتدامة لــألرايض، وإنشــاء مناظــر طبيعيــة يف مســاحات مــن 
ــادرة  ــورت املب ــويت. تط ــن داكار إىل جيب ــد م ــم ميت ــرض 15 ك ــع بع ــاع واس ــرب قط ــل ع ــة التحم األرايض عالي
مــن خــالل منظورهــا األويل إلعــادة التحريــج إىل نهــج أكــرث شــمولية للمناظــر الطبيعيــة، مــا يقلــل مــن ظاهــرة 
زوال الغابــات وتدهــور األرايض ويعــزز التنميــة اإلقليميــة. لقــد تــم توســيع نطــاق عمــل املبــادرة ليشــمل بنــاء 
ــف يف  ــكان الري ــار لس ــة لالزده ــروف املواتي ــرص والظ ــري الف ــدف توف ــود به ــف والصم ــىل التكي ــدرة ع الق

الساحل، عىل الرغم من ظروف التغري املناخي.

مثـال 7
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ــا أن تعــزز فــرص العمــل بشــكل مبــارش وغــري  ميكــن لألنشــطة املوجهــة الســتصالح األرايض وإعــادة تأهيله
مبــارش أيضــاً، وذلــك مــن خــالل تأثريهــا املــزدوج املتمثــل يف خلــق فــرص العمــل مــع املســاهمة يف وضــع 
ــطة  ــر أنش ــىل تطوي ــام 2015 ع ــذ ع ــادرة GGW من ــرشوع مب ــل م ــد عم ــتدامة. وق ــة املس ــارات للتنمي مس
مــدرة للدخــل يف ســياق اســتصالح األرايض وإعــادة تأهيلهــا لتعزيــز االســتخدام املســتدام للمــوارد الطبيعيــة. 
تســاهم املبــادرة يف توليــد املعرفــة حــول أمنــاط التنقــل يف الســاحل مــن خــالل دمــج الهجــرة يف مســوحات 
اســتصالح األرايض وغريهــا مــن األدوات التشــخيصية والتحليليــة. كــام ميكــن اعتبــار هــذه املبــادرة منــرباً ميكــن 
ــة  ــز املرون ــرية وتعزي ــاخ بصــورة كب ــار تغــري املن ــدف تخفيــف آث ــدة به ــادل املامرســات الجي ــه تب مــن خالل
ــادرة مــن إمكانيــة  والقــدرة عــىل التكيــف وتقليــل دوافــع الهجــرة الريفيــة. كــام ميكــن أن تعــزز هــذه املب

تحقيق فرص العمل الخرضاء وخلقها، السيام للشباب والنساء.

توفري الحامية االجتامعية لالجئني السوريني يف تركيا
تســتضيف تركيــا حاليًــا 3.4 مليــون الجــئ، منهــم ثالثــة ماليــني الجــئ ســوري. هنــاك أيضــاً عــدد غــري معــروف، 
ــول  ــم حل ــا يف تقدي ــة تركي ــاو حكوم ــني الســوريني غــري املســجلني. تدعــم الف ــري، مــن الالجئ ــدر بعــدد كب مق

مستدامة ألزمة الالجئني يف البالد.

ــدأ، بحقهــم يف  ــة مــن حيــث املب ــة املؤقت ــة الحامي ــن يســتفيدون مــن حال ــون املســجلون، الذي ــع الالجئ يتمت
ــان االجتامعــي يف حــاالت  ــل شــبكة األم ــة. متث ــة االجتامعي ــع الخدمــات العامــة والحامي الحصــول عــىل جمي
الطــوارئ (ESSN) برنامــج الدعــم الرئييس املوجــه إىل الالجئني خارج املخيامت (والذين ميثلــون 90 يف املائة من 
الالجئــني)، وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الخدمــات متعــددة األغــراض والخاصــة للتحويــالت النقديــة التــي 
ينفذهــا برنامــج األغذيــة العاملــي (WEP) والهــالل األحمــر الــرتيك، بتمويل رئييس مــن االتحــاد األورويب. تغطي 
الشبكة حالياً ما يقارب 850 ألف الجئ، بينام تستهدف الوصول بخدماتها إىل 1.3 مليون الجئ معرضني للخطر. 
ومــع ذلــك وعــىل الرغــم مــن وجــود هــذه الشــبكة، إال أنــه ال يــزال هنــاك العديــد مــن الالجئــني يفتقــرون إىل 

الخدمات األساسية والحامية االجتامعية املناسبة والفرص املواتية لبناء سبل معيشتهم.

مثـال 8
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الحالــة التــي يعيشــون فيهــا اآلن تجعلهــم عرضــة لجميــع أنــواع الصدمــات، وبالتــايل تــزداد احتامليــة لجوئهــم 
ــه  ــك، فإن ــة إىل ذل ــف. باإلضاف ــن الضع ــة م ــة مفرغ ــل حلق ــم داخ ــلبية، وانحصاره ــة الس ــات املواجه إىل آلي
يصعــب عــىل ســاكني املناطــق الريفيــة الوصــول إىل خدمــات الرعايــة االجتامعيــة ويعــزي ذلــك إىل االفتقــار 
لتلــك الخدمــات، وعــدم االســتعداد النســبي للتعامــل مــع الالجئــني. لألســف هــذه حقيقــة تؤثــر عــىل الالجئــني 
الســوريني واملجتمعــات املضيفــة عــىل حــد ســواء، وهــذا مــا ميثــل خطــراً يهــدد متاســك النســيج املجتمعــي 

وعائًقا أمام التنمية الريفية.

ــة  ــدير (الجمعي ــع سوس ــة م ــاو بالرشاك ــرت الف ــل، أج ــكل أفض ــرص بش ــات والف ــم االحتياج ــل فه ــن أج وم
الرتكيــة لعلــم االجتامعيــات)، دراســة قامئــة عــىل مزيــج مــن األســاليب ركــزت عــىل الالجئــني الســوريني الذيــن 
يعيشــون يف املناطــق الريفيــة، وكذلــك العــامل الزراعيــني املوســميني واألرس الريفيــة املعرضــة للخطــر. أتيحــت 
ــة  ــوى الدافع ــة والق ــكل مجموع ــة ب ــف الخاص ــاط الضع ــد نق ــة لتحدي ــذه الدراس ــالل ه ــن خ ــة م الفرص
الرئيســية، وكذلــك مســتوى وصــول كل مجموعــة إىل برامــج الحاميــة االجتامعيــة وخدماتهــا، وكذلــك العوائــق 
ــزة يف  ــات مرك ــة توصي ــة صياغ ــايل إمكاني ــل – وبالت ــكل كام ــبة بش ــة املناس ــق التغطي ــا لتحقي ــي تواجهه الت
الوقــت املناســب إلصــالح السياســات والربامــج وحشــد الدعــم الــدويل. ومتشــياً مــع هــذه الدراســة، تركــز الفــاو 
بشــكل أســايس اســتجابتها تجــاه أزمــة الالجئــني الســوريني يف البــالد عــىل إعــادة بنــاء ســبل العيــش، ودعــم 

خلق املهارات والتدريب املهني من أجل دمج الالجئني يف سوق العمل، وخاصة يف مجال الزراعة.

دعم اإلدارة الوقائية للنزاعات حول الوصول إىل املوارد الطبيعية يف املناطق الرعوية 
والزراعية الرعوية يف دولة النيجر

يف النيجــر، تعيــش الجامعــات الرعويــة يف املناطــق القاحلــة حيــث تحــد ظــروف الرتبــة واألمطــار ودرجــات 
الحــرارة مــن الخيــارات املتاحــة الســتخدام األرايض. قــد تنشــأ نزاعــات فيــام يتعلــق بالحصــول عــىل املــوارد 
االســرتاتيجية واســتخدامها، بــني الجامعــات الرعويــة املختلفــة، أو بــني الرعــاة وغريهــم مــن مســتخدمي املــوارد 
ــق  ــوارد يف املناط ــات أو امل ــهول الفيضان ــات أو س ــة أو الغاب ــرثوة الحيواني ــرات ال ــاه أو مم ــاط املي ــل نق (مث
ــا  ــاً م ــة إلدارة األرايض، والتــي غالب ــة الحالي ــة). يتفاقــم هــذا الوضــع بســبب ســوء أداء النظــم العرفي املحمي

تحرم الفئات يف الجانب األضعف، أي النساء والشباب.
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ــة، وذلــك بدعــم مــن  تعمــل الفــاو يف ســتني قريــة يف النيجــر ملنــع النزاعــات الناشــئة حــول املــوارد الطبيعي
ــات  ــع الجه ــق م ــاون الوثي ــدة وبالتع ــم املتح ــة األم ــع ملنظم ــالم التاب ــاء الس ــد لبن ــي املتح ــدوق الوطن الصن
ــني  ــب املزارع ــة تدري ــل مدرس ــدة. وبفض ــم املتح ــة لألم ــرى التابع ــوكاالت األخ ــالم وال ــاء الس ــة لبن الفاعل
املجتمعــات  تشــارك  للفــاو،  التابعــة  دمييــرتا  ونــوادي   (FFS / APFS) الزراعيــني  والرعــاة 
ــرتكة.  ــوارد املش ــتدامة للم ــاملة ومس ــم ش ــات حك ــر آلي ــاركية لتطوي ــات تش ــة يف عملي ــات املختلف والجامع
ــة  ــلطات التقليدي ــات والس ــن الحكوم ــة م ــتويات ذات الصل ــع املس ــاً إىل إرشاك جمي ــطة أيض ــدف األنش ته
ــفافية  ــئة بش ــات الناش ــل النزاع ــامن ح ــات لض ــل النزاع ــات ح ــدين يف عملي ــع امل ــامت املجتم ــة ومنظ العرفي
وإنصــاف. يســاعد النهــج املشــرتك املتمثــل يف تنويــع مزيــج مــن خيــارات العيــش املتاحــة للمجتمعــات مــن 
خــالل FFS / APFS، وتعزيــز املشــاركة الكاملــة عىل مســتوى املجتمع وضامن آليات شــاملة ملشــاركة املوارد من 
خــالل أنديــة دمييــرتا، يف تخفيــف مصــادر التوتــر واســتبعاد أو حرمــان بعــض املجموعــات أو األفــراد الذيــن 

رمبا أجربوا عىل االنتقال من مواطنهم.
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4.2
تيسري التنقل يف الريف

إعادة دمج العائدين يف املناطق الريفية يف السلفادور من الناحية االقتصادية 
والنفسية االجتامعية

تشــكل الهجــرة يف الســلفادور جــزءاً مــن قصــة حيــاة كل عائلــة ســلفادورية تقريبــاً، إذ ال ينفــك اآلالف مــن 
الرجــال والنســاء كل عــام، وكثــري منهــم مــن الشــباب، يجربــون حظهــم ويهاجــرون ســعياً لتحقيــق "الحلــم 
ــم يف  ــح منه ــن نج ــاك م ــة، وإذا كان هن ــة الصعب ــذه الرحل ــم يف ه ــح معظمه ــك، مل ينج ــع ذل ــيك". وم األمري
الوصــول إىل مقاصدهــم (الواليــات املتحــدة األمريكيــة بشــكل رئيــيس)، فغالبــاً مــا يكونــوا قــد فعلــوا ذلــك عــن 
ــوين  ــة، ومبجــرد وصولهــم يجــدون أنفســهم يف وضــع غــري قان ــة الحدودي ــق التملــص مــن نقــاط املراقب طري
كمهاجريــن غــري رشعيــني. وبالتــايل، يعــود الكثــري منهــم إىل الســلفادور ثانيــًة، ســواء طوعــاً أو قــرساً، وغالبــاً مــا 
يواجهــون عمليــات ترحيــل مؤملــة ومأســاوية. وقــد شــهدت الســنوات القليلــة املاضيــة زيــادة كبــرية يف أعــداد 

العائدين، مام فرض تحديات كبرية إلعادة اندماجهم يف وطنهم مرة أخرى.

تدعم الفاو الحكومة الســلفادورية يف تنفيذ برنامج "الســلفادور بيتكم" من خالل مرشوع يشــجع إعادة اإلدماج 
االقتصــادي والنفــيس للعائديــن مــن الهجــرة يف املناطــق الريفيــة. وقــد شــجع املــرشوع عــىل التنظيــم 
واملشــاركة بــني مجموعــات العائديــن، وكذلــك عــزز آليــات التنســيق بــني أصحــاب املصلحــة مــن القطاعــني 
العــام والخــاص عــىل املســتوى اإلقليمــي بهــدف تحديــد املشــاريع اإلنتاجيــة وفــرص تنظيــم املشــاريع ودعــم 
تنفيذهــا. وقــد دأبــت الفــاو عــىل دعــم تنفيــذ املــرشوع مــن خــالل تقديــم املســاعدة التقنيــة واملســاهمة يف 

عملية إعادة اإلدماج وتشجيع العائدين عىل استعادة مصادر كسب عيشهم وكذلك تقديرهم لذاتهم.
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4.3
تعزيز فوائد الهجرة

تعزيز النمو االقتصادي الشامل من خالل تقديم املنح املناظرة ألرس املهاجرين

ــارة مــن منطقــة  ــدان مخت ــة يف بل ــز األمــن الغــذايئ والتغذي ــة القــدرات لتعزي ــا ل"تنمي مــن خــالل مرشوعه
القوقــاز وآســيا الوســطى"، تدعــم الفــاو حكومــة طاجيكســتان يف تحقيــق إمكانــات الهجــرة مــن خــالل تعبئــة 

التحويالت املالية من أجل التنمية الزراعية والتغذية والحامية االجتامعية يف أنظمة الغذاء الوطنية.

يف إطــار مرشوعهــا التجريبــي مــن أجــل "تعزيــز النمــو االقتصــادي الشــامل مــن خــالل تقديــم املنــح املناظــرة 
ــن وأرسهــم ومجتمعاتهــم يف إنشــاء مشــاريعهم الخاصــة الصغــرية  ــاو املهاجري ــن"، تســاعد الف ألرس املهاجري
واملتوســطة الحجــم يف مجــال إنتــاج الفاكهــة والخــرضوات والــرثوة الحيوانيــة واألعــامل الزراعيــة. يســتخدم 
مــن  املهاجــر  العامــل  يســتثمره  أمريــيك  دوالر  كل  مقابــل  يف  بأنــه   ،"1  +  1" نهــج  املــرشوع 
ــك، تســاعد  التحويــالت، يتحصــل عــىل دوالر مثلــه يف صنــدوق متويــل املــرشوع الخــاص بــه. عــالوًة عــىل ذل
برامــج تنميــة القــدرات األرس املهاجــرة عــىل بنــاء املهــارات التــي تســاهم يف تنميــة األعــامل التجاريــة الصغــرية 

واملتوسطة يف القطاع الزراعي.

مثـال 11

تعزيز االستثامرات املنتجة لخلق وظائف الئقة لشباب الريف يف املجاالت الزراعية 
وغري الزراعية يف املناطق املعرضة للهجرة منها يف دولة السنغال

شــجع هــذا املــرشوع االســتثامرات املنتجــة بهــدف التنميــة الزراعيــة والريفيــة يف املناطــق املعرضــة للهجــرة 
مــن خــالل إرشاك العائديــن واملغرتبــني. وركــز املــرشوع بشــدة عــىل تحســني قاعــدة األدلــة لتســخري إمكانــات 

الهجرة للتنمية الريفية، وتنمية القدرات لدى أصحاب املصلحة الوطنيني واإلقليميني.

مثـال 12
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ــد  ــث فن ــنغال، حي ــة الس ــاء دول ــع أنح ــت جمي ــة غط ــاورات إقليمي ــع مش ــاو أرب ــت الف ــام 2017، نظم يف ع
الــرشكاء الحكوميــون ومقدمــو الخدمــات للمهاجريــن واملؤسســات املاليــة ومجموعــات املجتمــع املــدين القيــود 
ــة، وتشــاركوا يف  ــون وتعيــق االســتثامر بصــورة منتجــة يف بلداتهــم األصلي ــدون واملغرتب ــا العائ ــي يواجهه الت

وضع خارطة طريق للتغلب عىل هذه التحديات.

ــن  ــة الذي ــات الفني ــي الخدم ــران ملقدم ــدرات األق ــة ق ــل لتعليم/تنمي ــة عم ــم ورش ــم تنظي ــام 2018، ت يف ع
ــة يف  ــم التجاري ــة مرشوعاته ــني إلقام ــن واملغرتب ــم للعائدي ــم الدع ــىل تقدي ــزت ع ــن، ورك ــون املهاجري يدعم

القطاعات الزراعية وغري الزراعية.

عــىل املســتوى الوطنــي، تــم تنظيــم مشــاورات ضمــت مجموعــة كبــرية مــن أصحــاب املصلحــة بهــدف تحســني 
الربط بني السياسات من جهة وبني الهجرة والتنمية الزراعية والريفية من جهة أخرى. 

دراسة حول التمكني االقتصادي للمرأة الريفية يف دولة رواندا

تلتــزم الفــاو بجمــع البيانــات واســتخراج األدلــة حــول آثــار الهجــرة لالســتنارة واالسرتشــاد بهــا عنــد وضــع 
السياســات. يف أكتوبــر 2014، أجــرت الفــاو دراســة نوعيــة يف دولــة رواندا، الستكشــاف الطرق املمكنة لتحســني 
سياســات الحاميــة االجتامعيــة وبرامجهــا لتعزيــز تأثرياتهــا عــىل متكــني املــرأة الريفيــة. نـُـرشت نتائــج الدراســة 
يف تقريــر الفــاو الــذي يحمــل عنــوان: البحــث النوعــي حــول التمكــني االقتصــادي للمــرأة الريفيــة والحاميــة 

االجتامعية، والذي أبرز أن للرثوة والنوع دوراً حاسامً يف تشكيل كيفية تعامل األرس واألفراد مع الصدمات.

ــج إىل أن الهجــرة كانــت أكــرث االســرتاتيجيات املتبعــة إلدارة املخاطــر شــيوعاً بــني األرس الفقــرية  تشــري النتائ
واملعدمــة، وأنــه كان لهــا يف كثــري مــن األحيــان آثــار ضــارة عــىل رفاهيــة أفــراد األرسة. كــام لوحظــت تبعــات 
ســلبية فيــام يتعلــق برعايــة الطفــل عــىل وجــه الخصــوص، فعــىل ســبيل املثــال، يف قريــة طابــا، ذكــر املشــاركون 
أنــه إذا قــرر كل مــن الــزوج والزوجــة الهجــرة بصفــة مؤقتــة، فســيرتكون أطفالهــام مــع أرس أيــرس حــاالً، أو 
كــام قــال أحــد املشــاركني، "ســيكون ألطفالهــم عالقــة بهــذه األرس بالفعــل، ألنهــم هــم أربــاب العمــل بالنســبة 
لهــم". ومــع ذلــك، فــإن مســتوى الرعايــة التــي توفرهــا تلــك األرس ال ميكــن التنبــؤ بهــا إىل حــد كبــري؛ واعرتفــت 

إحدى قادة الرأي بأنه "إذا كانوا طيبون مبا يكفي فسوف يطعمونهم".

مثـال 13
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4.4
تعزيز القدرة عىل التحمل وسبل املعيشة الزراعية للمهاجرين 

واملجتمعات املضيفة

مبادرة األمل األزرق

تعمــل إدارة مصائــد األســامك وتربيــة األحيــاء املائيــة يف الفــاو مــن خــالل مبــادرة األمــل األزرق مــع حكومــات 
تركيــا والجزائــر وتونــس – وهــي ثالثــة بلــدان تشــهد درجــات متفاوتــة مــن الهجــرة. يتوقــع أن تــؤدي نتائــج 
املــرشوع إىل زيــادة إنتاجيــة القطاعــات "الزرقــاء"، مثــل مصائــد األســامك وتربيــة األحيــاء املائيــة واســتدامتها، 
ــر  ــع أن يؤث ــف. ويتوق ــر يف الري ــن الفق ــد م ــمولية، والح ــاءة وش ــرث كف ــة أك ــة املرتبط ــل القيم ــل سالس وجع
تفعيــل هــذه املبــادرة يف خلــق املزيــد مــن الفــرص املتعلقــة باألمــن الغــذايئ، وفــرص العمــل الالئقــة وســبل 

العيش الكرمية لكل من املجتمعات املضيفة وكذلك للمهاجرين واملُهَجرين قرساً.

مثـال 14

تطوير نظام التعليم الزراعي الفني يف لبنان

اآلن ومــع دخــول عامــه الســابع، نجــد أن آثــاراً للــرصاع الســوري والتدفــق الهائــل للنازحــني إىل أفقــر 
املجتمعــات يف لبنــان بــدأت تلقــي بظاللهــا عــىل املجتمعــات املضيفــة بصــورة تدعــو للقلــق كثــرياً، وهــذا شــأنه 
تقويــض ســبل عيــش ســكان هــذه املحتمعــات. وقــد حــددت الحكومــة اللبنانيــة القطــاع الزراعــي بوصفــه 
مصــدراً لتوفــري فــرص العمــل، ميكــن أن يــدر دخــالً ولــو مؤقتــاً للنازحــني الســوريني وكذلــك للشــباب اللبنانيــني 

من غري املهرة يف املجتمعات املضيفة.

ــالل  ــن خ ــن م ــباب املترضري ــة للش ــل الالئق ــرص العم ــة ف ــىل إتاح ــاو ع ــل الف ــة، تعم ــذه الغاي ــق ه ولتحقي
ــا  ــة البكالوري ــم تقني ــروف باس ــنوات، واملع ــالث س ــه ث ــمي ومدت ــة الرس ــهادة الفني ــج الش ــاق بربنام االلتح
الزراعيــة، ومــن خــالل الــدورات الرسيعــة لتعليــم الزراعــة يف التعليــم غــري الرســمي. مــن خــالل هــذه املبــادرة، 
ــان. وهــذا يســتلزم  تدعــم الفــاو ورشكاؤهــا وزارة الزراعــة لتحديــث نظــام التعليــم الزراعــي التقنــي يف لبن
ــز  ــة، وتعزي ــة وطني ــة زراعي ــدارس فني ــبع م ــل س ــادة تأهي ــة، وإع ــة للزراع ــة الوطني ــة الفني ــالح السياس إص
قدرتهــا عــىل اإلدارة والتدريــس، ومراجعــة املناهــج الدراســية، وإنشــاء برنامــج توأمــة مــع النظــراء يف أوروبــا، 

والربط مع أرباب العمل املحتملني.

مثـال 15
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ــيزود  ــل، وس ــوق العم ــول يف س ــل للدخ ــة أفض ــني فرص ــباب اللبناني ــن الش ــني م ــك للخريج ــح ذل ــوف يتي س
الشــباب الســوريني النازحــني مبؤهــالت العمــل التــي ميكنهــم اســتغاللها عنــد عودتهــم للمســاهمة يف إعــادة 
اإلعــامر بعــد انتهــاء الــرصاع يف بلدهــم. مــن املتوقــع أن يســتفيد مــن هــذه املبــادرة مــا يزيــد عــىل 

2000 طالب لبناين وُمهَجر.

معالجة قضية عاملة األطفال يف الزراعة بني الالجئني السوريني يف لبنان

فــرض التدفــق الهائــل ألكــرث مــن مليــون الجــئ مــن ســوريا يف لبنــان والبلــدان املجــاورة منــذ بدايــة الحــرب 
عبئــاً اقتصاديــاً هائــالً عــىل كل مــن الالجئــني واملجتمعــات املضيفــة. وقــد أدت الهجــرة القرسيــة الجامعيــة إىل 
النــزوح والحرمــان والتدهــور املســتمر يف الظــروف املعيشــية. ويف هــذه الظــروف، يســتخدم عــدد كبــري مــن 
األرس املتــرضرة األطفــال كمصــدر للدخــل للمســاعدة يف الحفــاظ عــىل مصــدر رزقهــم وعيشــهم. لقــد وثــق 
تقريــر تقييــم قابليــة التــرضر  الصــادر عــن الفــاو بشــأن أحــوال الالجئــني الســوريني يف لبنــان عــىل مــر الســنني، 
أن معظــم أرس الالجئــني تتــم اســتضافتهم يف املناطــق الريفيــة يف لبنــان، وأن عــدداً محــدوداً فقــط مــن البالغــني 
ــود  ــن الجه ــم م ــىل الرغ ــة. وع ــل يف الزراع ــىل العم ــب ع ــزداد الطل ــام ي ــل بين ــح عم ــىل تصاري ــون ع يحصل
املبذولــة للحفــاظ عــىل ســبل عيــش الالجئــني الســوريني يف لبنــان، إال أنــه ال تــزال هنــاك اســرتاتيجيات ســلبية 

ملواجهة هذه الظروف تتبعها األرس وتشمل اللجوء إىل تشغيل األطفال يف الزراعة.

ــة ومنظمــة األمــم  ــاو مــع منظمــة العمــل الدولي ــة، تعاونــت الف ويف إطــار خطــة االســتجابة لألزمــة اللبناني
ــة (اليونيســف) لحــل مســألة عمــل األطفــال يف الزراعــة بــني األطفــال الالجئــني مــن خــالل  املتحــدة للطفول
ــال  ــة األطف ــور عامل ــوأ ص ــىل أس ــاء ع ــي للقض ــل الوطن ــة العم ــار خط ــة يف إط ــود املبذول ــاهمة يف الجه املس
بلبنــان، وعمــل مجموعــة حاميــة الطفــل، ومــن خــالل أيضــاً توفــري التدريــب يف جميــع أنحــاء البــالد ألعضــاء 
مجموعــة األمــن الغــذايئ. وقــد أدت هــذه الرشاكــة املثمــرة بــني منظــامت األمــم املتحــدة إىل تنفيــذ العديــد 
مــن دراســات الحالــة والبحــوث يف هــذا املجــال. كــام أســفر ذلــك عــن إصــدار العديــد مــن املنشــورات التــي 
تهــدف إىل تعزيــز قــدرات أصحــاب املصلحــة عــىل معالجــة مســألة عاملــة األطفــال يف الزراعــة بــني الالجئــني، 
مثــل امللصقــات عــن حاميــة األطفــال مــن املبيــدات الحرشيــة - الدليــل املــريئ للميــرس املشــرتك بــني الفــاو 
ومنظمــة العمــل الدوليــة: إحمــوا األطفــال مــن مبيــدات اآلفــات! (بالعربيــة)، وهــي متثــل أداة تعليميــة للحــد 
ــن األرضار  ــة م ــان والبيئ ــة اإلنس ــة صح ــاً لحامي ــه، وأيض ــة ومنع ــدات الحرشي ــال للمبي ــرض األطف ــن تع م

املحتملة للمواد الكيميائية الخطرة يف املناطق الريفية.

مثـال 16
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تــم اســتخدام هــذه األداة يف املــدارس االبتدائيــة والثانويــة املختلفــة حتــى ميكــن أن يرتبــط بهــا األطفــال أكــرث 
وبكتــاب القصــص الصــادر عــن منظمتــي الفــاو واليونيســيف، والــذي يحــوي قصصــاً مرئيــة قصــرية لألطفــال 
الصغــار (ممــن يحتمــل أن يكونــوا أميــني)، باللغــة العربيــة، (مصممــة خصيصــاً الســتهداف األطفــال الالجئــني 
الذيــن يعيشــون يف مخيــامت الالجئــني واملســتوطنات الريفيــة غــري الرســمية). كان لهــذا العمــل، الــذي يركــز 
عــىل األطفــال املهجريــن والالجئــني، تأثــرياً محفــزاً: إصــدار مذكــرة إرشــادية بشــأن عاملــة األطفــال يف الزراعــة 
خــالل فــرتات األزمــات املمتــدة والظــروف الهشــة واإلنســانية، مبــا يتــامىش مــع التزامــات الفــاو التــي تعهــدت 
بهــا خــالل مؤمتــر القمــة العاملــي للعمــل اإلنســاين لصالــح حاميــة حقــوق اإلنســان دوليــاً والتمســك باملعايــري 

التي تحمي البرشية.

التدخالت املتعلقة باملرونة يف لبنان

تقيــم الفــاو، بالرشاكــة مــع وكاالت األمــم املتحــدة األخــرى- وباألخــص، منظمــة العمــل الدوليــة، واملنظمــة 
الدوليــة للهجــرة، واليونيســيف، وبرنامــج األغذيــة العاملــي، بأنشــطتها التدخليــة املتعلقــة باملرونــة يف لبنــان، 
ــة  ــول الزراعي ــري األص ــام توف ــض، وه ــام البع ــىل بعضه ــني ع ــني مبنيت ــني متداخلت ــم إىل مرحلت ــي تنقس والت

وحاميتها، وتعزيز سبل املعيشة القامئة عىل الزراعة.

ــب  ــم حاســمة لتجن ــود دع ــن جه ــادًة م ــا ع ــة وحاميته ــري األصــول الزراعي ــة بتوف ــف التدخــالت املتعلق تتأل
ــذه  ــدف ه ــذاء. ته ــاج الغ ــامن إنت ــة لض ــالت الكافي ــري املدخ ــر وتوف ــادة املخاط ــبب زي ــول بس ــائر األص خس
املرحلــة إىل حاميــة األصــول املنتجــة واســتبدالها وإعــادة بنائهــا مــن أجــل فتــح أبــواب رزق جديــدة كانــت 
ــالت الدخــل يف الوقــت املناســب  ــواع مــن التدخــالت أيضــاً تحوي موجــودة يف الســابق. وتســتلزم هــذه األن
ــك مــن خــالل  ــة، ويكــون ذل ــل وإدخــال التحســينات الالزم ــة وإعــادة التأهي ــة التحتي للســامح بإصــالح البني

التحويالت العينية أو النقدية.

تعمــل تدخــالت تعزيــز ســبل كســب العيــش يف الزراعــة عــىل خلــق فــرص لكســب العيــش وتعزيزهــا لتكــون 
أكــرث اســتدامة مــن الناحيــة االقتصاديــة والبيئيــة، وكذلــك أكــرث قــدرة عــىل مواجهــة الكــوارث يف املســتقبل. 
ــش  ــب العي ــبل كس ــرتاتيجيات س ــع اس ــل تنوي ــرتاتيجيات، مث ــىل اس ــوع ع ــذا الن ــن ه ــالت م ــوي التدخ وتنط
وخلــق أنشــطة بديلــة مــدرة للدخــل وتقديــم الخدمــات املاليــة، مثــل اإلعانــات والقــروض والتأمــني، ودعــم 

األسواق.

مثـال 17
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اسرتاتيجية استجابة الفاو لدعم الالجئني واملجتمعات املضيفة يف أوغندا

تســتضيف أوغنــدا منــذ عــدة عقــود، وبــكل ســخاء، الالجئــني وطالبــي اللجــوء مــن ثالثــة عــرش بلــداً، العديــد 
منهــم متــرضرون مــن الرصاعــات الناشــبة يف بلدانهــم. ومــع ذلــك، فقــد ارتفــع معــدل تدفــق الالجئــني خــالل 
الســنوات املاضيــة، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيــيس إىل األزمــة اإلنســانية القامئــة واملســتمرة يف جنــوب الســودان. 
نفــذت الفــاو العديــد مــن املشــاريع يف الســنوات األخــرية لدعــم الجئــي جنــوب الســودان يف أوغنــدا. ركــزت 
أنشــطة الفــاو عــىل تعزيــز األمــن الغــذايئ واالكتفــاء الــذايت مــن خــالل زيــادة اإلنتــاج واإلنتاجيــة. يــأيت مــن بــني 
األنشــطة التــي يتــم الرتويــج لهــا يف إطــار اســرتاتيجية اســتجابة الفــاو لدعــم الالجئــني واملجتمعــات املضيفــة يف 
أوغنــدا، التشــجيع عــىل االســتعانة بالبــذور املتنوعــة القابلــة للتكيــف محليــاً لزراعــة أغذيــة رسيعــة النضــج 
وعاليــة القيمــة الغذائيــة، وكذلــك نــرش مســتلزمات عالجــات الــرثوة الحيوانيــة وإنتــاج الدواجــن ونظــم الــري 

الصغرية.

ــة مــع  ــاً بصــورة متســاوية ومتزامن ــل متشــابكة تتطلــب اهتامم ــالث كت ــاو حــول ث تتمحــور اســرتاتيجية الف
بعضها البعض:

ــاً  ــوا حديث ــن وصل ــني الذي ــل لالجئ ــرية األج ــات القص ــة االحتياج ــش: تلبي ــب العي ــبل كس ــتقرار س > اس
ــاج الغــذاء املتنــوع (عــىل مــدار موســمني أو فصلــني)  ــادة إنت واملجتمعــات املضيفــة لهــم مــن خــالل زي

للمساهمة يف توفري سلة الغذاء لألرس هناك.

> التمكــني االقتصــادي: إرشاك الالجئــني واملجتمعــات املضيفــة يف أنشــطة اقتصاديــة وجامعيــة حيويــة، إىل 
ــع  ــز والتجمي ــرض والتجهي ــة (الع ــة الغذائي ــلة القيم ــل سلس ــع مراح ــاص، يف جمي ــاع الخ ــب القط جان

والتوزيع والطلب يف السوق).

ــز االســتخدام  ــا يف تعزي ــادة دعــم ســبل املعيشــة، ودعمه ــة يف قي ــز الســلطات املحلي ــة: تعزي > متكــني البيئ
املستدام لألرايض وحيازتها، وحامية قاعدة املوارد الطبيعية.

مثـال 18
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(SAFE) تعزيز الوصول اآلمن إىل الوقود والطاقة يف بنجالديش

أدى التدفــق الرسيــع لحــوايل تســمعائة ألــف الجــئ مــن الروهينجــا مــن ميامنــار إىل واحــدة مــن أفقــر املناطــق 
يف بنجالديــش (كوكــس باكســار) إىل وضــع تحديــات هائلــة أمــام الســكان املحليــني. بــدأت الفــاو، التــي تعمــل 
ــة  ــج األغذي ــني وبرنام ــؤون الالجئ ــدة لش ــم املتح ــة األم ــرة ومفوضي ــة للهج ــة الدولي ــع املنظم ــب م ــن كث ع
العاملــي، برنامجهــا لتوفــري غاز البرتول الســائل (LPG) لكل من أرس الالجئني واملجتمعات املضيفة شــديدة الترضر 
(حــوايل 180 ألــف أرسة) لوقــف الطلــب عــىل الحطــب ومنــع اســتغالل الغابــات. كــام يعمل برنامج ســيف بلس 
(SAFE PLUS) (واملعنــي بالوصــول اآلمــن إىل الوقــود والطاقة) عىل الحد من مشــكالت الحاميــة التي تواجهها 
ــزاز)،  ــال واالبت ــة األطف ــم عــىل الجنــس والتحــرش وعامل ــال يف جمــع الحطــب (العنــف القائ النســاء واألطف

وكذلك معالجة قضايا الرتابط االجتامعي الناجمة عن املنافسة عىل املوارد.

ــامت  ــادة تشــجري املناطــق داخــل املخي ــني للمســاهمة يف إع ــر برنامــج SAFE PLUS أيضــاً فرصــاً لالجئ يوف
وحولهــا، مــن خــالل املشــاركة يف برامــج (النقــد مقابــل العمــل). وتهــدف الخطــة إىل تغطيــة أكــرث مــن 3000 
ــة أيضــاً للمســتفيدين مــن الالجئــني  ــار ضمــن خطــة إعــادة تشــجري الغابــات. يتــم توفــري فــرص تدريبي هكت
(حــوايل 50 ألًفــا عــىل مــدار ثــالث ســنوات) لبناء املهــارات وضامن العيــش بكرامة وكأفــراد منتجــني يف املجتمع. 
تســتهدف بعــض الربامــج الخاصــة بالتدريــب املهنــي الشــباب والبالغــني لتزويدهــم "باملهــارات املتنقلــة" التــي 

ميكنهم استغاللها فيام بعد يف أي مكان، ومتكينهم من العيش كأفراد منتجني يف املجتمع.

مثـال 19

تعزيز حقوق حيازة األرايض املرشوعة باستخدام "الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن 
الحكومة املسؤولة لحيازة األرايض ومصائد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ 

الوطني (VGGT)" يف املجتمعات النازحة بسبب النزاعات، مبا يف ذلك صغار املزارعني 
والرعاة واملهجرين داخلياً يف املناطق الريفية بإقليم دارفور بالسودان

تقــدم الفــاو دعمهــا إىل شــعب دارفــور، بتمويــل مــن االتحــاد األورويب، إلدارة مــوارد األرايض الهشــة بشــكل 
ــىل  ــوص ع ــه الخص ــىل وج ــاو ع ــل الف ــتدامة. وتعم ــلمية واملس ــة الس ــق التنمي ــفافية، ولتحقي ــب وبش مناس
ــا  ــة VGGT مب ــوط التوجيهي ــة بالخط ــات املتعلق ــادئ واملامرس ــة واملب ــادئ التوجيهي ــتخدام املب ــجيع اس تش

يتامىش مع برنامج االتحاد األورويب لدعم اإلدارة الحكومية املسؤولة عن حيازة األرايض.

مثـال 20
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ــة  ــول عملي ــازة األرايض يف الســودان مــن خــالل توفــري حل الهــدف مــن ذلــك هــو تســهيل إصــالح نظــام حي
للتحديــات القامئــة املتمثلــة يف الحصــول عــىل األرايض وحقــوق امللكيــة للمــوارد الطبيعيــة مــن خــالل املبــادئ 
التوجيهيــة VGGT للمجتمعــات النازحــة بســبب الــرصاع، مبــا يف ذلــك صغــار املزارعــني يف املناطــق الريفيــة 

والرعاة واملهجرين داخلياً.

تقــدم املبــادئ التوجيهيــة حلــوالً مفصلــة لضــامن الحصــول عــىل أرايض املحاصيــل ودروب املــوايش واملراعــي 
وأرايض الرعــي، مبــا يف ذلــك توفــري آليــات مالمئــة وعمليــة لتســوية املنازعــات. تعمــل الفــاو عــن كثــب مــع 
الطوعيــة  العــودة  ومفوضيــة   ،(DLC) دارفــور  أرايض  مفوضيــة  مثــل  الرئيســية،  الحكوميــة  الهيئــات 
وإعــادة التوطــني (VRRC)، ومــع وزارات الزراعــة، واملــوارد الحيوانيــة والبنيــة التحتيــة العامــة واإلســكان عىل 

مستوى الوالية من أجل تعزيز إدارة األرايض حكومياً بصورة أكرث عدالً وإنصافاً.
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أهداف التنمية املستدامة 
املتعلقة بالهجرة

ملحق 4
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1.5

 2.1

 

2.3

2.4

أهداف التنمية املستدامةالهدف

القضاء عىل الفقر بكل صوره 
يف كل مكان

القضاء عىل الجوع

الـجـوعالقضاء عىل

 تنفيــذ نظــم وتدابــري الحاميــة االجتامعيــة املناســبة عــىل الصعيــد الوطنــي 
ــة أكــرب  ــتهدف تحقيــق تغطي ــراً، ويُس ــع، مبــا يف ذلــك الطبقــات األكــرث فق للجمي

للفقراء واملترضرين بحلول عام 2030.
 ضــامن متتــع جميــع الرجــال والنســاء، وخاصــة الفقــراء واملســتضعفني، بحقــوق 
ــية،  ــات األساس ــك الحصــول عــىل الخدم ــة، وكذل ــوارد االقتصادي متســاوية يف امل
والحــق يف حيــازة األرايض وإدارتهــا وغريهــا مــن املمتلــكات، واملوروثــات، 
واملــوارد الطبيعيــة، وتكنولوجيــا املعلومــات املناســبة والخدمــات املاليــة، مبــا يف 

ذلك التمويل املتناهي الصغر، وذلك بحلول عام 2030.
ــل  ــف وتقلي ــىل التكي ــار واألرضار ع ــني لألخط ــراء واملعرض ــدرات الفق ــاء ق  بن
تعرضهــم للظــروف القاســية املرتبطــة باملنــاخ وغريهــا مــن الصدمــات والكــوارث 

االقتصادية واالجتامعية والبيئية بحلول عام 2030.

ــراء واألشــخاص  ــع، وال ســيام الفق القضــاء عــىل الجــوع وضــامن حصــول الجمي
شــديدي التــرضر مــن أوضاعهــم، مبــن فيهــم األطفــال، عــىل طعــام آمــن ومغــٍذ 

وكاٍف عىل مدار السنة، وذلك بحلول عام 2030.

مضاعفــة اإلنتاجيــة الزراعيــة ودخــل صغــار منتجــي األغذيــة، وال ســيام النســاء 
والشــعوب األصليــة واملزارعــون األرسيــون والرعــاة والصيــادون، مبــا يف ذلــك مــن 
ــالت  ــوارد واملدخ ــىل األرايض وامل ــة ع ــة ومتكافئ ــورة آمن ــول بص ــالل الحص خ
ــة  ــرص املتاح ــواق والف ــة واألس ــات املالي ــات والخدم ــرى واملعلوم ــة األخ املنتج

إلضافة القيمة والعاملة غري الزراعية، بحلول عام 2030.
ــة  ــات الزراعي ــذ املامرس ــتدامة وتنفي ــة املس ــاج األغذي ــم إنت ــود نظ ــني وج  تأم
ــي تســاعد يف الحفــاظ عــىل النظــم  ــاج، والت ــة واإلنت ــد اإلنتاجي ــي تزي ــة الت املرن
اإليكولوجيــة التــي تعــزز القــدرة عــىل التكيــف مــع ظــروف تغــري املنــاخ 
والطقــس القــايس والجفــاف والفيضانــات وغريهــا مــن الكــوارث، وتعمــل عــىل 

تحسني نوعية األرايض والرتبة تدريجياً، بحلول عام 2030.
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ــدويل يف مجــاالت  ــاون ال ــز التع ــك مــن خــالل تعزي ــا يف ذل ــادة االســتثامر، مب زي
البنيــة التحتيــة الريفيــة، والخدمــات البحثيــة واإلرشــاد الزراعــي وتطويــر 
ــز  ــل تعزي ــن أج ــك م ــة، وذل ــة والحيواني ــات النباتي ــوك الجين ــا وبن التكنولوجي

القدرة اإلنتاجية الزراعية يف البلدان النامية، وال سيام البلدان األقل منواً.

التوســع بشــكل كبــري يف عــدد املنــح الدراســية املتاحــة للبلــدان الناميــة، وال ســيام 
ــة،  ــدان األفريقي ــرية والبل ــة الصغ ــة الجزري ــدول النامي ــواً، وال ــل من ــدان األق البل
ــا  ــج تكنولوجي ــي وبرام ــب املهن ــك التدري ــا يف ذل ــايل، مب ــم الع ــاق بالتعلي لاللتح
ــدان  ــة، يف البل ــية والعلمي ــة والهندس ــج التقني ــاالت، والربام ــات واالتص املعلوم

املتقدمة وغريها من البلدان النامية، وذلك بحلول عام 2020.

القضــاء عــىل جميــع أشــكال العنــف ضــد جميــع النســاء والفتيــات يف املجــاالت 
العامــة والخاصــة، مبــا يف ذلــك االتجــار واالســتغالل الجنــيس وغريهــم مــن أنــواع 

االستغالل.

ــة  ــاء العبودي ــة للقضــاء عــىل العمــل القــرسي وإنه ــة وفعال ــري فوري اتخــاذ تداب
ــا  ــوأ صوره ــال بأس ــة األطف ــر عامل ــامن حظ ــرش وض ــار بالب ــتحدثة واالتج املس
والقضــاء عليهــا، مبــا يف ذلــك توظيــف األطفــال وتجنيدهــم، ويســتهدف وضــع 

حد لعمل األطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025.

ــع  ــة لجمي ــة ومأمون ــل آمن ــات عم ــري بيئ ــم توف ــامل ودع ــوق الع ــة حق حامي
ــني يف  ــرات، والعامل ــيام املهاج ــرون، وال س ــامل املهاج ــم الع ــن فيه ــامل، مب الع

الوظائف واألعامل الخطرة.

أ.2 
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8.7

 
 8.8

ضامن التعليم الجيد العادل 
والشامل وتعزيز فرص التعلم 

للجميع مدى الحياة

تحقيق املساواة بني الجنسني 
ومتكني النساء والفتيات

تعزيز النمو االقتصادي املطرد 
والشامل واملستدام، والعاملة 

الكاملة واملنتجة، والعمل
 الالئق للجميع
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10.7

10.4

10.10

13.1

14.7

 

15.2 

15.3 

ــة ومســئولة، الســيام  تيســري هجــرة األشــخاص وتنقلهــم بصــورة منظمــة وآمن
من خالل تطبيق سياسات الهجرة املخططة واملدارة جيداً.

ــة واألجــور  ــة املالي اعتــامد السياســات، وبخاصــة السياســات املتعلقــة بالحامي
والحامية االجتامعية، وتحقيق قدر أكرب من املساواة تدريجياً.

ــل  ــن إىل أق ــة املهاجري ــالت املالي ــف املعامــالت الخاصــة بالتحوي خفــض تكالي
مــن %3 وإنهــاء العمــل بقنــوات تحويالت األمــوال التــي تتجاوز تكاليفها نســبة 

%5 بحلول عام 2030.
ــاخ  ــة باملن ــار ذات الصل ــع األخط ــف م ــىل التكي ــدرة ع ــة والق ــز املرون  تعزي

والكوارث الطبيعية يف جميع البلدان.
تعزيــز اآلليــات الالزمــة لرفــع القــدرة عــىل التخطيــط واإلدارة الفعالــني 
ــة الصغــرية  ــدول الجزري ــدان األقــل منــواً ويف ال ــاخ يف البل ــني بتغــري املن واملتصل
الناميــة، مبــا يف ذلــك الرتكيــز عــىل النســاء والشــباب واملجتمعــات املحليــة 

واملهمشة.

زيــادة الفوائــد االقتصاديــة بالنســبة للــدول الجزريــة الصغــرية الناميــة والبلــدان 
األقــل منــواً العائــدة مــن االســتخدام املســتدام للمــوارد البحريــة، الســيام مــن 
ــة والســياحة،  ــاء املائي ــة األحي ــد األســامك وتربي خــالل اإلدارة املســتدامة ملصائ

وذلك بحلول عام 2030.

متكــني صغــار الصياديــن الحرفيــني مــن الوصــول إىل املــوارد البحريــة ودخــول 
األسواق.

 تشــجيع تطبيــق اإلدارة املســتدامة لجميــع أنــواع الغابــات، ووقــف إزالــة 
الغابــات وإحيــاء الغابــات املتدهــورة، وزيــادة معــدالت التحريــج وإعــادة 

التحريج عىل الصعيد العاملي، وذلك بحلول عام 2020.

مكافحــة التصحــر وإحيــاء األرايض والرتبــة املتدهــورة، مبــا يف ذلــك األرايض 
ــات، والســعي لتحقيــق عــامل خــاِل  املتــرضرة مــن التصحــر والجفــاف والفيضان

من ظاهرة تدهور األرايض، وذلك بحلول عام 2030.

الحد من ظاهرة التمييز 
وعدم املساواة داخل 

البلدان وفيام بينها

اتخاذ تدابري عاجلة ملكافحة 
ظاهرة تغري املناخ وآثارها

الحفاظ عىل املحيطات 
والبحار واملوارد البحرية 

واستخدامها عىل نحو مستدام

إدارة الغابات بشكل مستدام 
ومكافحة التصحر ووقف 

تدهور األرايض، ووضع حد 
لفقدان التنوع البيولوجي

ب.13

ب.14
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الحياة تحت 
امليـاه

الحياة عيل 
األرض



إطـار منظمـة األغذيـة و الزراعـة الخـاص بالهجـرة

16.2

17.18

ــب  ــف والتعذي ــكال العن ــع أش ــار وجمي ــتغالل واالتج ــذاء واالس ــد لإلي ــع ح وض
ضد األطفال.

 تعزيــز دعــم بنــاء القــدرات للبلــدان الناميــة، مبــا يف ذلــك البلــدان األقــل منــواً 
ــن  ــرب م ــم أك ــري ك ــن أجــل إحــداث توف ــة، م ــرية النامي ــة الصغ ــدول الجزري وال
البيانــات املوثوقــة عاليــة الجــودة يف الوقــت املناســب واملصنفــة حســب الدخــل 
والجنــس والعمــر والعــرق واالنتــامء اإلثنــي وحالــة الهجــرة ودرجــة اإلعاقــة إن 
وجــدت واملوقــع الجغــرايف والخصائــص األخــرى ذات الصلــة يف الســياقات 

الوطنية، وذلك بحلول عام 2020 .

دعم املجتمعات السلمية 
والشاملة من أجل تحقيق 
التنمية املستدامة وضامن 

تحقيق العدالة للجميع وبناء 
مؤسسات فعالة وخاضعة 

للمساءلة وشاملة عىل جميع 
املستويات

تعزيز وسائل تفعيل الرشاكة 
العاملية وتنشيطها من أجل 

تحقيق التنمية املستدامة
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النتائج التي تم التفاوض واالتفاق عليها بني 
الحكومات فيام يتعلق بامليثاق العاملي 

للهجرة اآلمنة والنظامية واملنتظمة

ملحق 5

أهداف الهجرة اآلمنة والنظامية واملنتظمة
1. جمع بيانات دقيقة ومفصلة واستخدامها كأساس للسياسات القامئة عىل توفري األدلة.

2. التقليل من الدوافع السلبية والعوامل الهيكلية التي تجرب األشخاص عىل مغادرة بلدهم األصيل.
3. تقديم معلومات دقيقة ويف الوقت املناسب يف جميع مراحل الهجرة.

4. التأكد من أن جميع املهاجرين لديهم إثبات الهوية القانونية والوثائق الكافية.
5. تعزيز توافر مسارات للهجرة النظامية ومرونتها.

6. تسهيل التوظيف العادل واألخالقي وحامية الظروف التي تضمن توفري العمل الالئق.
7. معالجة أوجه الضعف يف مسألة الهجرة وتقليلها.

8. إنقاذ األرواح وإقامة جهود دولية منسقة بشأن املهاجرين املفقودين.
9. تعزيز التدابري عرب الوطنية إزاء تهريب املهاجرين.
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10. منع ظاهرة اإلتجار باألشخاص ومكافحتها والقضاء عليها يف سياق الهجرة الدولية.
11. إدارة الحدود بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة.

12. تعزيــز الثقــة والقــدرة عــىل التنبــؤ فيــام يتعلــق إجــراءات الهجــرة إلجــراء الفحــص والتقييــم واإلحالــة 
بالصورة املناسبة.

13. عدم تطبيق استبقاء املهاجرين إال كتدبري أخري والعمل نحو إيجاد بدائل.
14. تعزيز الحامية واملساعدة والتعاون من جانب القنصليات طوال دورة الهجرة.

15. توفري الخدمات األساسية للمهاجرين.
16. متكني املهاجرين واملجتمعات لتحقيق اإلدماج الكامل والرتابط االجتامعي.

17. القضاء عىل جميع أشكال التمييز وتعزيز الخطاب العام القائم عىل األدلة لتشكيل التصورات
املتعلقة مبسألة الهجرة.

18. االستثامر يف تنمية املهارات وتسهيل االعرتاف املتبادل باملهارات واملؤهالت والكفاءات.
19. تهيئة الظروف للمهاجرين واملغرتبني للمساهمة بشكل كامل يف التنمية املستدامة يف جميع البلدان.

20. تشجيع إجراء التحويالت املالية بشكل أرسع وأكرث أمانًا وأرخص وتعزيز اندماج املهاجرين مالياً.
21. التعــاون عــىل تســهيل العــودة اآلمنــة والكرميــة وإعــادة القبــول، وكذلــك إعــادة اإلدمــاج بصــورة

مستدامة.
22. إنشاء آليات لنقل استحقاقات الضامن االجتامعي واملزايا املكتسبة.

23. تعزيز التعاون الدويل والرشاكات العاملية من أجل تحقيق الهجرة اآلمنة واملنظمة واملنتظمة.

املســودة الكاملــة والنــص املتفــق عليهــام اللذيــن ســيتم اعتامدهــام يف املؤمتــر الحكومــي الــدويل يف مراكــش 
سيكونان متاحان عىل املوقع اإللكرتوين

https://refugeesmigrants.un.org/ intergovernmental-negotiations.
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