
اهلجرة والزراعة 
والتنمية الريفية 

التصدي لألسباب اجلذرية للهجرة واستغالل 
إمكاناتها لتحقيق التنمية 



2

صورة الغالف:
بوروندي – الجئون يهربون من النزاع املدين 

©FAO/Linton

 صفحات 5-4 

املقدمة
 صفحات 7-6

أبعاد اهلجرة
 صفحات 11-8

الدور األساسي الذي تلعبه الزراعة 
والتنمية الريفية يف اهلجرة

األسباب الجذرية للهجرة من الريف	 

التحديات والفرص املتعلقة بالهجرة بالنسبة للمناطق الريفية	 

إمكانات التنمية الزراعية والريفية	 

 صفحات 18-12

كيف تسهم منظمة األغذية والزراعة يف 
اجلهود الدولية للتعامل مع حتديات اهلجرة

جمع األدلة عىل الهجرة والتنمية الريفية لدعم وضع السياسات	 

تقديم النصح ودعم تنمية القدرات عىل مستوى الدولة واملستوى اإلقليمي	 

نرش وتحسني تحصيل املعرفة وأفضل املامرسات	 

تيسري وتعزيز ودعم الحوار حول السياسات	 

تيسري الرشاكة وحشد التأييد عىل املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي	 

صفحة 19 

ملحق: أنواع اهلجرة

احملتوى 
اهلجرة والزراعة والتنمية الريفية 



3

سياق اهلجرة 
تســتدعي أبعــاد الهجــرة املعارصة اتخاذ إجراء عاملــي ينبغي 	 

أن يكون شــامال ويقوم بتجميع االســتجابات اإلنســانية 
والتنمويــة معا. 

ويقوم الكثري من األفراد واألرس بالهجرة من املناطق الريفية 	 
ألسباب اقتصادية ألنهم ال يرون أي خيار آخر قابل للتطبيق 

للخروج من الفقر داخل مجتمعاتهم. 

وتعترب النزاعات والظروف املناخية القاسية وعدم االستقرار 	 
السيايس من بني األسباب الجذرية للهجرة. 

ومتثل الهجرة جزء من عملية التنمية. وكام يتعرض االقتصاد 	 
لعمليات تحول هيكلية، فإن تحرك األشخاص بحثا عن فرص 
عمل أفضل داخل الدولة وخارجها يعترب من األمور الحتمية. 

وميكن أن يصبح املهاجرون عنارص للتنمية ويسهموا يف التنمية 	 
االقتصادية وتحسني األمن الغذايئ وسبل املعيشة يف الريف. 

وتشكل الهجرة املنظمة واآلمنة واملنتظمة أساس جدول أعامل 
2030 للتنمية املستدامة. 

تضافر اجلهود بشأن اهلجرة
يجب أن تكون الهجرة أمرا اختياريا وليس رضوريا. ويجب 	 

أن يتناول التعاون الدويل الدوافع الهيكلية للتحركات الكربى 
لألشخاص وخلق الظروف التي تسمح للمجتمعات بالعيش يف 

سالم ورخاء يف موطنها. 

وميكن للزراعة والتنمية الريفية أن تعالج األسباب الجذرية 	 
للهجرة، مبا يف ذلك الفقر يف الريف، وانعدام األمن الغذايئ وعدم 

املساواة والبطالة وغياب الحامية االجتامعية واستنزاف املوارد 
الطبيعية بسبب التدهور البيئي والتغريات املناخية. 

ميثل االستثامر يف التنمية الريفية املستدامة والتكيف مع 	 
التغريات املناخية وسبل املعيشة الريفية القادرة عىل الصمود 

جزء هام من االستجابة العاملية للتحديات الحالية املتعلقة 
بالهجرة. 

ومن خالل التعاون مع الحكومات والهيئات التابعة ملنظمة 	 
األمم والقطاع الخاص واملجتمع املدين واملجتمعات املحلية، 

تلعب منظمة األغذية والزراعة دورا هاما يف التعامل مع 
األسباب الجذرية للهجرة الداخلية والدولية والنزوح واستغالل 

إمكانات الهجرة لتحقيق التنمية، وخاصة فيام يتعلق باألمن 
الغذايئ والحد من الفقر. 

رسائل رئيسية 

الضفة الغربية وقطاع غزة

مزارعة وابنتها تعتنيان باملحاصيل 
©FAO/Longari
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مقدمة

السياق 
لعامليــة  لهجــرة أحــد الظواهــر ا تعتــرب ا
لــدول دول  ا لبيــة  املتناميــة وتعتــرب غا
للمهاجريــن يف  منشــأ وعبــور ومقصــد 

لوقت.  ا نفــس 

لكــوارث  لعنــف وا لنزاعــات وا وتعتــرب ا
الطبيعيــة مــن بــني األســباب الجذريــة 

لقــري. ويضطــر  لنــزوح ا للهجــرة وا
املهاجريــن لالنتقــال  لعديــد مــن  ا

مــل اجتامعيــة واقتصاديــة  عوا بســبب 
لغذايئ  ا نعــدام األمــن  لفقــر وا ا تتضمــن 

لعمــل، ومحدودية  ا وغيــاب فــرص 
لنفــاذ للحاميــة االجتامعيــة، واســتنزاف  ا

لســلبية  ا ر  لطبيعيــة واآلثــا ا ملــوارد  ا
املناخيــة.  لتغــريات  لبيئــي وا ا للتدهــور 

وكــام ميــر االقتصــاد بعمليــة تحول 
لزراعــة صغري  ا ويصبــح قطــاع  هيــكيل 

، فــإن حركــة األشــخاص داخل  نســبيا
 . لبــالد وخارجهــا تعتــرب أمــرا حتميــا ا

ملنظمــة  وا آلمنــة  ا لهجــرة  ا تســهم 
مة  ملســتدا ا لتنميــة  ا يف  ملنتظمــة  وا

يئ.  لغــذا ا ألمــن  دي وا القتصــا لنمــو ا وا
لتحركات  ا ن  فــإ ذلــك،  مــن  لرغــم  وبا

تحديــات  متثــل  لألشــخاص  لكــربى  ا
 ، ملنشــأ ا طــق  منا وتتــرر   . معقــدة

بصورة  ورة  ملجــا ا لــدول  وا لعبــور  وا
وية. متســا غــري 

يعتبــر الفقــر وانعدام 
األمــن الغذائي وعدم 

توافر فــرص العمل 
ــرات املناخية  والتغي

وتدهــور البيئة 
من بني األســباب 
اجلذريــة للهجرة.

الزراعة والتنمية 
الريفية مفتاح 
التصدي 
لألسباب اجلذرية 
للهجرة

التنمية   دور 
والريفية الزراعية 

تعتــرب التنميــة الزراعيــة والريفيــة مفتــاح 
التعامــل مــع األســباب الجذريــة للهجرة. 

وبحلــول عــام 2050، يكــون أكرث من 
نصــف ســكان أقــل البلدان منوا يعيشــون 
يف مناطــق ريفيــة. وتعتمــد ســبل معيشــة 

ثالثــة أرباع األفــراد الذيــن يعانون من 
فقــر مدقــع عىل الزراعة واألنشــطة 

الريفيــة األخــرى. ويف أفريقيــا وحدها، 
ســيلتحق 11 ألــف شــاب بســوق العمل 

كل عــام يف العقــد القادم. 

والبــد من شــحذ الجهــود من أجل 
زيــادة إنتاجيــة قطاع الزراعة وتحســن 

األنظمــة الغذائيــة بصفــة عامة، 

اهلجرة والزراعة والتنمية الريفية 
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وتحقيــق التنــوع يف التصنيــع والخدمــات، 
مــع تعزيــز العمــل والتوظيــف الكريم يف 

املرشوعــات الزراعية. 

العاملية االستجابة 
الهجــرة املعارصة  تتطلــب أبعــاد 

حلــول عامليــة تتعامــل مع األســباب 
الكــربى لألشــخاص  الجذريــة للتحــركات 

مــن منظور واســع وشــامل. والبد أن 
لتنميــة  يتعــاون كافــة الــرشكاء يف مجــال ا

نية لتطبيــق جدول  واألعــامل اإلنســا
2030 للتنميــة املســتدامة وخطــة  أعــامل 

عمــل من أجــل اإلنســانية وخاصة 
االلتــزام "بضــامن عــدم ترك أي أحد 

يتخلــف عــن الركب". 

منظمة األغذية 
والزراعة 
واهلجرة

وترتبط دوافــع وآثار الهجرة 
ارتباطــا وثيقا باألهــداف العاملية 

ملنظمــة األغذية والزراعــة املتعلقة 
مبحاربــة الجــوع وتحقيق األمن 

الغــذايئ والحد مــن الفقر يف الريف 
وتعزيز االســتخدام املستدام 

للمــوارد الطبيعيــة. وتلعب 
املنظمــة دورا فريــدا يف دعم خلق 

ظروف أفضل وســبل معيشــة قادرة 
عــىل الصمود يف املناطــق الريفية. 

وتلتــزم املنظمــة ورشكاؤها بصورة 
أكــرب عىل التوســع يف أعاملها 
املتعلقــة بتعزيز املســاهمة 

اإليجابيــة للمهاجريــن والالجئني 
والنازحــني داخليــا يف الحد من 
الفقــر وتحقيــق األمن الغذايئ 

والتغذيــة وقدرة األرس يف الريف 
الصمود.  عىل 

الصومال 

النازحون داخليا يف الصومال يعيشون يف 
مأوى يف مدينة دوبيل بالقرب من الحدود 

الصومالية الكينية 
©FAO/Nyakairu
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أبعاد اهلجرة
الهجرة هي تحرك األشــخاص، سواء داخل 

الدولــة أو عرب حدود دولية. وتتضمن 
الهجرة كافــة أنواع التحركات، بغض النظر 

عــن الدوافع واملدة والطبيعة طوعية/
غري الطوعيــة لها. وهي تتضمن املهاجرين 
بســبب االقتصاد واملهاجرين بسبب املحن 

والنازحــني داخليا، والالجئني وطالبي اللجوء 
والعائدين واألشــخاص الذين ينتقلون 

ألســباب أخرى، مبا يف ذلك التعليم وإعادة مل 
الشمل مع العائالت. 

ويف عــام 2015، كان هناك 244 مهاجر 
دويل، مبــا ميثــل زيادة تصل إىل 40 يف املائة 
منــذ عام 2000. وتضمن هذا العدد 150 

مليون عامل مهاجر. 

ترتاوح أعــامر ثلث املهاجرين الدولين بن 
15 و34 عاما. ومتثل النســاء حوايل نصف 

الدوليني تقريبا.  املهاجرين 

يأيت جزء كبري من املهاجرين من املناق 
الريفية. ويتم إرسال حوايل 40 يف املائة من 

الحواالت الدولية إىل املناطق الريفية مبا يعكس 
األصول الريفية لجزء كبري من املهاجرين. 

ويف العديــد من الدول األفريقية، أفادت أكرث 
مــن 50 يف املائــة من األرس التي تعيش يف 

الريــف، أن واحد من أعضائها عىل األقل هو 
مهاجر داخيل 

تقدر قيمــة التحويالت الدولية بحوايل ثالثة 

40 يف املائة من 
احلواالت الدولية 
ترسل إلى مناطق 

ريفية مبا يعكس 
األصول الريفية جلزء 
كبير من املهاجرين.

أضعاف مســاعدات التنمية الرسمية.

تعتــرب الهجرة الداخلية ظاهرة أكرب، 
حيــث قدر عدد املهاجرين بحوايل 740 
مليــون يف 2013. وغالبا ما تكون هناك 

عالقــة متبادلة بني الهجرة الداخلية 
الدولية.  والهجرة 

ويف عــام 2015، تــم تهجري 65.3 
مليون شــخص حــول العامل قرسيا 

بســبب النزاعــات واالضطهاد مبا يف 
ذلــك 21 مليون الجــئ و3 مليون 

طالــب لجوء وأكرث مــن 40 مليون 
نــازح داخليــا. ويعيش ربع إجاميل 

الالجئــني يف العــامل يف ثالثــة دول فقط 
)تركيــا وباكســتان ولبنان(.

ويف عــام 2014، كان هنــاك أكرث 
مــن 19 مليون نازح داخيل بســبب 

ــوارث الطبيعية.  الك

باكستان

أشخاص يهربون يف جرار من األماكن التي 
اجتاحتها الفيضانات 

 ©FAO/Hafeez
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بناء القدرة 
على الصمود يف 
األزمات طويلة 

األمد 

متتلك منظمة األغذية والزراعة خربة 
طويلة يف مجال التعامل مع الهجرة يف 

سياق التنمية واألزمات طويلة األمد.
وميكن أن تسهم التنمية الزراعية 
والريفية يف التعامل مع األسباب 
الجذرية للهجرة وبناء قدرة عىل 

الصمود لدى النازحني واملجتمعات 
املضيفة ومتهد الطريق نحو تحقيق 

االنتعاش طويل املدى. 

وتهدف مبادرة األمل األزرق 
إىل تحسني القدرات االقتصادية 

واالجتامعية والنظم الحيوية عىل 
الصمود لدى املجتمعات الساحلية 

يف منطقة البحر املتوسط مع تزويد 
املهاجرين بالقدرة عىل الحصول عىل 

الخدمات واملعلومات وفرص سبل 
عيش قابلة للتطبيق.
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الدور األساسي للتنمية 
الزراعية والريفية 

بالنسبة للهجرة

األسباب اجلذرية 
للهجرة من الريف 

غالبــا مــا تعترب الهجرة قــرارا مقصودا وأحد 
املكونات املهمة يف اســرتاتيجيات ســبل 

عيــش األرس. وفيام ييل األســباب الجذرية 
التــي تدفع النــاس التخاذ قرار مغادرة 

املناطــق الريفية:

الفقــر يف الريــف وانعدام األمن 	 
الغــذايئ: أكرث مــن 75 يف املائة من 
الفقــراء يف العامل والذيــن يعانون 

مــن انعدام األمن الغذايئ يعيشــون 
يف املناطــق الريفيــة، وغالبــا ما 

يعتمــدون عــىل اإلنتاج الزراعي 
يف معيشــتهم. ويواجــه الفقــراء يف 

الريــف وخاصة املزارعــون من صغار 
املــالك الذين ميتلكــون أرس مصاعب 

ضخمــة يف الحصــول عىل قروض 
وخدمــات والتكنولوجيــا والوصول 
لألســواق التــي متكنهم من تحســني 

إنتاجيــة املــوارد الطبيعيــة والعاملة. 
وقــد أصبحــت الهجرة جــزء مهم من 

اســرتاتيجيات األرس يف الريــف من 
أجل تحســني ســبل معيشــتها. 

عــدم توافر فــرص العمل وفرص 	 
الحصــول عىل دخل: ترتبــط غالبية 

الوظائــف املتوفــرة يف مجال الزراعة 
بدخــول منخفضة وغري مســتقرة 
وظروف ســالمة وظروف صحية 

ســيئة وعدم املســاواة بني الجنسني يف 
األجــر والفرص والحاميــة االجتامعية 
املحــدودة. وبســبب النفاذ املحدود 

ــب والخدمات املالية  للتدري
واإلرشــادية وتســهيالت التجهيز، 

ســتكون الفــرص الجذابة محدودة يف 
املناطــق الريفية. 

عــدم املســاواة: ينجذب أهل الريف 	 
إىل املناطــق الحرية حيــث يتوقعون 

حصولهــم عىل فرص عمــل أفضل ونفاذ 
أفضــل للخدمــات الصحيــة والتعليمية 

والخدمات األساســية. 

النفــاذ املحدود للحاميــة االجتامعية: 	 
ال ميتلــك حوايل 73 يف املائة من ســكان 
العــامل نفاذ كايف للحاميــة االجتامعية. 

يعيــش غالبيتهــم يف مناطــق ريفية 
يف البلــدان الناميــة، حيث يواجهون 

مصاعــب تتعلــق بإدارة املخاطر 
االجتامعيــة واالقتصاديــة والبيئية. 

تغــري املناخ: يعتــرب املزارعني من 	 
صغــار املالك والذيــن لديهم أرس، 
وصغــار الصياديــن، واملجتمعات 

التــي تعتمــد عــىل الغابات والرعاة 
أكــرث الفئات تــررا بالكوارث 

املرتبطــة بالطقــس والتي تزيــد حدتها 
ووتريتهــا. كام يــؤدي الجفاف وما 

يتصــل بــه من تقلبات يف أســعار املواد 
الغذائيــة إىل زيــادة الفقر والجوع 
والحاجــة إىل إيجاد خيــارات قابلة 

للتطبيــق يف أماكــن أخرى. 

اســتنزاف املوارد الطبيعية بســبب 	 
التدهــور البيئي وتغــري املناخ: يؤثر 
تدهــور األرايض والتصحر يف حوايل 

ثلــث األرايض املســتخدمة يف أغراض 
الزراعــة ويف حوايل 1.5 مليار شــخص 

يف جميــع أنحــاء العامل، مبا يدمر 
إنتاجيــة املزارعــني وقدرتهم عىل 

الصمــود. وتزيد التغــريات املناخية 
واســتخدام التقنيــات الزراعية غري 
املالمئــة من تفاقم تلــك التحديات. 
ويعتــرب التدهــور الكبري لألرض أحد 

الدوافع األساســية للنزاعات يف 
األرايض الجافــة األفريقيــة، وخاصة بني 

واملزارعني.  الرعاة 

اهلجرة والزراعة والتنمية الريفية 
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سرياليون

الصندوق األفريقي للتضامن يعزز مراكز 
املرشوعات الزراعية يف سرياليون يف أعقاب 

انتشار وباء اإليبوال
©FAO/Liste/NOOR

والفرص  التحديات 
باهلجرة  املتعلقة 
للمناطق  بالنسبة 

الريفية 
توفــر الهجــرة فــرص وتحديات بالنســبة 

للمناطــق الريفيــة يف دول املنشــأ 
والعبــور واملقصــد. وتلعب السياســات 
والربامــج دورا مهــام يف تشــكيل نتائج 

الهجــرة فيــام يتعلــق بالتنميــة الزراعيــة 
والريفيــة وتجــاه الحد مــن الفقر 

يف نهايــة املطــاف واألمــن الغذايئ يف 
ــق الريفية.  املناط

بالنســبة للمناطــق الريفيــة يف دول 
املنشــأ، ســتؤثر الهجــرة عىل توفــري العاملة 

وعــىل مجموعــة املهــارات املرتبطة بها 
والرتكيبــة الدميوغرافيــة للســكان الباقني. 

وبينــام ميكــن أن تقلل الهجــرة الضغط 
عــىل أســواق العمــل املحلية وتؤدي إىل 

توافــر كفــاءات أعىل مــن العاملة وارتفاع 

األجــور يف مجال الزراعة، فــإن مناطق 
املنشــأ الريفيــة تتعــرض لخطر فقدان 

الجــزء الشــاب واألكرث فاعليــة من القوى 
العاملــة. وبناء عىل الســياق، فإن النســاء 
الــاليئ يبقــني، تصبح لديهن ســيطرة أكرب 

عــىل موارد اإلنتــاج والخدمات ومن 
املحتمــل أن يقلــل ذلك مــن الفجوة بني 

الجنســني يف مجــال الزراعة. 

تســهم الهجرة نفسها يف التنمية الزراعية 
والريفية يف بلدان املنشــأ. يف حالة غياب 
أســواق االئتامن و/أو التأمني يف املناطق 
الريفية أو إذا كانت حالتها ســيئة، فإن 

التحويالت تؤدي إىل تخفيف قيود الســيولة، 
وتوفــر تأمني يف حالة األزمات/الصدمات 

وتعزز االســتثامر يف مجال الزراعة واألنشطة 
الريفيــة االقتصادية األخرى مع إمكانية 

خلــق فرص عمل. وعالوة عىل ذلك، ميكن 
ملنظامت األفراد الذين يعيشــون يف املهجر 
أو املهاجرين العائدين مســاعدة املناطق 

الريفية يف بلدان املنشــأ من خالل استثامر 
رؤوس األمــوال ونقل املهارات والتكنولوجيا 

والخربات والشبكات االجتامعية. 

بالنســبة للمناطق الريفية يف دول العبور 
منخفضة ومتوســطة الدخل، فإن الهجرة 

والنــزوح القري طويل األمد ميكن أن ميثل 
تحديا أمام الســلطات املحلية فيام يتعلق 
بتوفــري الخدمات عالية الجودة من أجل 

املهاجرين والســكان املضيفني، كام ميكن أن 
يــؤدي ذلك، من بني أمور أخرى، إىل إجهاد 
املوارد الطبيعية وزيادة الضغط عىل ســبل 
العيش التــي تعتمد عىل الزراعة واملصايد.

نقل األموال 
واملعرفة 

واملهارات 
ميكن لألشــخاص الذين يعيشون 
يف املهجر وشــبكات املهاجرين 

واملهاجريــن العائدين أن 
يعززوا نقــل املهارات واملعرفة 

والتكنولوجيا واالســتثامرات التي 
تعــزز التنميــة الزراعية والريفية، 

مبــا يف ذلك فــرص العمل يف مناطق 
الزراعية.  املنشأ 
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الدور األساسي للزراعة والتنمية 
الريفية بالنسبة للهجرة 

ميكن للزراعة 
والتنمية البيئية أن 
تعالج التحركات 
الكبرى لالجئني 

واملهاجرين

التنمية  إمكانات 
والريفية  الزراعية 

ميكــن للزراعــة والتنمية الريفية أن تســهم 
إســهاما كبــريا يف مواجهة التحديــات العاملية 

املتعلقــة بالتعامل مــع التحركات الكربى 
لالجئــني واملهاجرين. وهناك خمســة 

مجــاالت مواضيعية مرتابطة. 

األســباب الجذريــة للهجرة من الريف يف 
ســياق التنمية

يعترب رفع مســتوى الدعــم للمزارعن من 
أصحــاب الحيازات الصغــرية والذين لديهم 

أرس وخلــق خيارات ســبل عيش بديلة 
ومســتدامة يف املناطق الريفيــة، مع الرتكيز 

بصفة خاصة عىل النســاء والشــباب، من 
األمور األساســية للتعامل مع األســباب 

الجذريــة للهجرة بســبب املحن من الريف. 
ويتطلــب هذا األمر ما ييل: 

سياســات عامة تســتهدف املزارعن من 	 
أصحاب الحيــازات الصغرية والذين 

لديهــم أرس وتعزيز تبني املامرســات 
الزراعية املســتدامة. 

 تنويــع األنشــطة غري الزراعية 	 
والخدمــات الريفيــة الفعالة 

واالســتثامر يف سالســل القيمة املرتبطة 
بالزراعة املســتدامة. 

تعليــم وتدريــب مهني يف الريف مبا 	 
يتــامىش مع احتياجات ســوق العمل

مامرســات زراعية مســتدامة للحد من 	 
تأثــري التغــريات املناخية وتعزيز اإلدارة 

الســليمة للمــوارد الطبيعية وزيادة 
اإلنتاجية

أنظمــة حامية اجتامعية شــاملة تغطي 	 
الســكان يف الريف

إدماج مايل يف املناطــق الريفية، 	 
وخاصة بالنســبة للنســاء والشباب 

قــدرة النازحن واملجتمعــات املضيفة عىل 
الصمود يف األزمــات طويلة األمد 

ميكن أن تســاعد التدخــالت املتعلقة 
بالتنميــة الزراعية والريفيــة املجتمعات 

املضيفــة والنازحني عــىل التأقلم مع 
والتعايف من الصدمات ووضع أســس 

االســتدامة طويلة املــدى. ويتطلب هذا 
األمر ما ييل: 

فــرص عمل كرمية يف الريف بالنســبة 	 
للنازحــني واملجتمعــات املضيفة

دمج شــواغل الهجرة يف اســراتيجيات 	 
الحــد من مخاطر الكــوارث للتعامل 

مــع التبعات املحتملــة للتغريات 
املناخيــة عىل الهجرة. 

اهلجرة والزراعة والتنمية الريفية 
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النفــاذ إىل األرايض واالئتامن 	 
واألســواق من قبل النازحني والشــباب 

والنســاء املهمشني

أنظمــة حامية اجتامعية مرنة تســتجيب 	 
للصدمــات وتتوافر بهــا معلومات حول 

املخاطــر وميكن النفــاذ إليها من قبل 
الالجئني والنازحــني داخليا واملهاجرين 

يف املجتمعــات املضيفة 

مشــاركة النازحن من النســاء 	 
والشــباب يف منظــامت املنتجني 

الحاليــة، ومنظامت الشــباب 
ــات يف الريف. والتعاوني

 الوقايــة من النزاعات 
االستقرار  وتحقيق 

ميكن أن يؤدي االســتثامر يف الزراعة وســبل 
املعيشــة الريفية إىل منع نشــوب النزاعات 

املتعلقــة باملوارد الطبيعية ويســاعد عىل 
تقليــل التوترات وخاصــة حيثام تتعرض 

اإلمدادات الغذائية واألســواق إىل اإلجهاد 
الحــاد. ويتطلــب تحقيق ذلك ما ييل: 

اسراتيجيات ســبل عيش مستدامة 	 
بيئيا بالنســبة للســكان املتررين مبا يف 

ذلك النازحــني واملجتمعات املضيفة

تخفيف ومنــع النزاعات الرعوية 	 
املرتبطــة بالتحركات عرب الحدود 

حلول مســتدامة للنزاع عىل األرايض 	 
بني النازحــني واملجتمعات املضيفة

هجرة العاملة الريفية 

ميكن أن تفيد الهجرة اآلمنة واملنتظمة 
واملسؤولة من املناطق الريفية، مبا يف ذلك 

الهجرة املوسمية املرتبطة بالتقويم الزراعي، 
املهاجرين ومجتمعاتهم. ويتطلب هذا األمر 

ما ييل: 

خطط توظيف موسمية يف مجال الزراعة 	 
وبناء قدرات أصحاب العمل وجمعيات 

العامل املهاجرين وتطبيقها. 

استحقاقات حامية اجتامعية تصاحب 	 
العامل الزراعيني املهاجرين

احرام حقوق اإلنسان الخاصة بالعاملة 	 
املهاجرة يف مجال الزراعة 

قدرات املؤسسات الريفية املتعلقة 	 
بتنظيم حمالت توعية ونرش معلومات 

حول الهجرة والفرص القانونية يف مناطق 
املنشأ الريفية واملقصد.

إمكانات التنمية املتعلقة بالهجرة

تعترب سياسات وبرامج التنمية الزراعية 
والريفية مفتاح خلق بيئة مواتية لالستفادة 

من إمكانات التنمية املتعلقة باملهاجرين 

والنازحــن داخليا والالجئن فيــام يتعلق 
بالحــد من الفقــر والتنميــة املحلية الزراعية 

والريفيــة يف مناطق املنشــأ، والعبور 
واملقصــد. ويتطلــب هذا األمر ما ييل: 

تقليــل تكلفة إرســال الحواالت املالية 	 
إىل املناطــق الريفية وزيادة اإلدماج 

املــايل واملعرفــة املالية يف املناطق 
املرسلة واملســتقبلة. 

تنميــة القدرات الريفية عىل اســتخدام 	 
الحواالت يف االســتثامر يف مجال 

الزراعة وإدارة املــوارد الطبيعية. 

حشــد األشــخاص الذين يعيشون يف 	 
املهجر لالســتثامر يف املناطــق الريفية

إعادة إدمــاج العائدين يف املناطق 	 
الريفيــة مبا يف ذلك مــن خالل تعزيز 

فرص العمل وإنشــاء املرشوعات 
واملســاعدة فيام يتعلق بحقــوق امللكية 

األرايض وحيازة 

متابعــة آثار الهجرة عــىل التغذية 	 
والصحــة يف مجتمعــات العبور 

واملجتمعات املرســلة واملســتقبلة

الوصــول إىل تدابري الحامية 	 
االجتامعيــة مــن قبل الالجئني 

والنازحــني داخليــا وكذلك الفئات 
املعرضــة للخطــر والتي مل تهاجر
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كيف تسهم منظمة األغذية والزراعة 
يف اجلهود الدولية اخلاصة بالتعامل 

مع حتديات اهلجرة

ميكــن ملنظمة األغذية والزراعة أن تســهم 
يف جــدول األعامل العاملي الخــاص بالهجرة 

من:  واالستفادة 

1. خرباتهــا الواســعة يف مجال )1( تعزيز 
قدرات وتناســق سياســات الدول للتعامل 

مع الهجرة يف سياســات واســرتاتيجيات 
التنميــة الزراعيــة والريفية وإدارة املوارد 

الطبيعيــة )2( الوفــاء باحتياجات ســبل 
املعيشــة الفورية ومســاعدة السكان 
النازحــني واملجتمعــات املضيفة عىل 

التأقلــم مع النــزوح طويل األمد وبناء 
القــوة عىل الصمود يف ســياقات التعرض 
للمخاطــر الطبيعيــة والكوارث واألزمات.

2. التواجــد القطري منــذ فرة طويلة 
والــذي يؤهل املنظمــة للتأثري يف 

السياســات بالتعــاون مــع الفريق القطري 
لألمــم املتحــدة ورشكاء التنمية اآلخرين

3. الخــربة يف الســياقات التنموية 
واإلنســانية والتــي متكــن املنظمة من دعم 

املهاجريــن والالجئني عىل حد ســواء مبا 
يف ذلــك أثناء األزمــات طويلة األمد ويف 

الســياقات الهشة. 

وتلتــزم املنظمــة بالعمل مــع رشكائها عىل: 

جمــع أدلة حــول الهجرة الدولية 	 
والداخليــة وأســبابها الجذرية 

وإســهامها يف التنميــة الزراعية 
لريفية وا

دعم القــدرات املؤسســية للتعامل مع 	 
التحــركات الكربى لالجئــني واملهاجرين 

من وجهــة النظر الزراعيــة والريفية

نرش الدروس املســتفادة وأفضل 	 
املامرســات التي تم العثــور عليها من 

أجل رفع مســتوى الحلــول املبتكرة 

الحــوار حول السياســات 	  تيســري 
واملوجــه إىل تحســني فهــم الهجرة 

مــن الريف

تعزيــز الرشاكات وحشــد التأييد من 	 
أجــل التعامل مع األســباب الجذرية 
للهجــرة وتعزيــز مســاهمتها اإليجابية

ومــن خالل اســتمرار التعاون مع الدول 
األعضاء، واألمــم املتحدة والرشكاء اآلخرين 

مــن أجل تطبيق تلك االلتزامات، ســتقوم 
منظمــة األغذية والزراعة بتعزيز مشــاركتها 

حــول الهجرة من خــالل القيام بصورة 
مســتمرة بإعادة تقييم دورها وإســهامها يف 

الجهــود العاملية لالســتجابة بصورة فاعلة 
للتحــركات الكــربى للمهاجرين والنازحني.

أحد أدوار منظمة 
األغذية والزراعة 

تلعب املنظمة دورا هاما يف التعامل مع 
الهجرة بسبب املحن من املناطق الريفية 

ويف الرتكيز عىل الظروف االجتامعية 
واالقتصادية ملناطق الهجرة الزراعية. 

وميكن للمنظمة اإلسهام يف بناء قدرة 
املجتمعات عىل الصمود وتعزيز 

االستثامر يف حامية وإنقاذ وإعادة بناء 
سبل املعيشة الخاصة بالسكان النازحني 

واملجتمعات املضيفة.

اهلجرة والزراعة والتنمية الريفية 
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مجع أدلة حول 
والتنمية  اهلجرة 

الريفية من أجل دعم 
القرار  صناعة 

ال تتوافــر البيانات املفصلة عىل أســاس 
النوع االجتامعي والســن والخاصة 

باملحــددات والديناميكيات وتبعات 
الهجــرة عىل املناطق الريفية بســهولة 
بالنســبة لجميــع البلدان. وغالبا ما ال 

تغطي الدراســات املتعلقة بالهجرة 
والقــوى العاملة املناطــق الريفية بصورة 
كافية والعمل املوســمي وســبل املعيشة 
التــي تعتمــد عىل الزراعة مبا يؤدي إىل 

نــدرة البيانات املتعلقــة بالهجرة الداخلية 
والحــواالت املاليــة املحلية مبا يف ذلك 

اســتخدامها وآثارهــا عىل الزراعة واملناطق 
الريفيــة. وتوجــد ثغرات أيضا يف األدلة 
املتعلقــة مبدى وأثــر التغريات املناخية 

والهجــرة املتعلقــة باملناخ باإلضافة إىل أمناط 
الهجــرة الخارجية املوســمية من الريف. 

 عىل املستوى الدويل 
ستقوم املنظمة بالتعاون مع رشكائها بزيادة 

الجهود الرامية إىل: 

اإلسهام يف اإلرشادات املتعلقة بجمع . 1
وتحليل ونرش واستخدام البيانات 

املقارنة واملعلومات األخرى املتعلقة 
بالهجرة وخاصة فيام يتعلق باألبعاد 

الريفية والزراعية لها. 

التوصل إىل بيانات وخربات لتوفري . 2
معلومات تفيد املناقشات العاملية 

املتعلقة بسياسات الهجرة

 عىل مستوى القطر واملستوى اإلقليمي 
ستقوم املنظمة بالتعاون مع رشكائها بااللتزام 

بدعم الدول األعضاء يف: 

جمع البيانات املصنفة )وفقا للنوع . 3
االجتامعي والعمر ومنطقة املنشأ( 

حول أمناط الهجرة مبا يف ذلك الهجرة 
الداخلية، والدائرية/املوسمية.

جمع أدلة حول محددات الهجرة من . 4
الريف وآثار ذلك عىل املستوى املحيل

القيام بتقييامت يف األماكن املعرضة للهجرة . 5
لتحديد الفرص يف األنشطة املتعلقة بالزراعة 

مبا يف ذلك العمل الزراعي املوسمي

اســتخدام البيانات لتوفري املعلومات . 6
لالســتجابات املتعلقة بالسياسات

جنوب السودان

الالجئ التاش املاك، من باو، يف والية النيل 
األزرق، يعرض البذور التي حصل عليها يف 

مخيم يوسف باتيل يف مابان. 
©FAO/Gonzalez Farr

مجع أدلة حول 
اهلجرة من الريف 

 بسبب احملن
أسهمت منظمة األغذية والزراعة يف إعداد 

"كتيب الفريق العاملي املعنى بالهجرة 

الخاص بتحسني إعداد واستخدام البيانات 

 Handbook("املتعلقة بالهجرة يف التنمية

 for improving the production of

migration data for development( مع 

الرتكيز بصفة خاصة عىل الحواالت املالية 

والتنمية الريفية وأسواق العمل يف الريف 

والهجرة. 

ويف تونس، تقوم املنظمة بعمل تقييم يتعلق 

مبا ييل )1( املحددات الرئيسية لنزوع الشباب 

للهجرة من املناطق الريفية )2( تنويع أمناط 

هجرة الشباب لخارج املناطق الزراعية 

)الداخلية والدولية والدائرية /املوسمية( )3( 

آثار الهجرة عىل األمن الغذايئ لألرس واألفراد 

وسبل املعيشة يف مناطق املنشأ. 



14

كيف تسهم منظمة األغذية والزراعة يف اجلهود 
العاملية للتعامل مع حتديات اهلجرة

تطوير قدرات تقدمي 
والدعم  النصح 

القطر  على مستوى 
اإلقليمي  واملستوى 
من الروري تعزيز قدرة الحكومات 

والوزارات الرئيسية يف بلدان املنشأ من أجل 
التعامل مع األسباب الجذرية للتحركات 
الكربى للمهاجرين والالجئني واالستفادة 

من قدراتهم التنموية. وتحتاج املؤسسات 
الوطنية واإلقليمية إىل أن تصبح أكرث 

فاعلية يف خلق الظروف الالزمة لخلق فرص 
اقتصادية قابلة للتطبيق بالنسبة للسكان 

يف الريف حيث يعيشون وبذلك تضمن أن 
هناك أثر كبري للهجرة واالنتقال االقتصادي 

والحواالت املالية املتعلقة بها عىل إنتاج 
الغذاء والتنمية الزراعية والريفية. 

 عىل مستوى القطر 
واملستوى اإلقليمي 

ستستمر املنظمة بالتعاون مع رشكائها يف 
دعم الدول األعضاء عىل: 

رصد وتحليل االسراتيجيات والربامج . 1
الوطنية واإلقليمية واملتعلقة بالهجرة 

والتنمية الزراعية والريفية. 

تعزيز قدرات أصحاب املصلحة الوطنين . 2
وخاصة وزارات التنمية الزراعية والريفية 

من أجل القيام بدمج أفضل للهجرة 
وانتقال العاملة )مبا يف ذلك الهجرة 

املوسمية( يف سياسات وبرامج الحد من 
الفقر واملتعلقة بالزراعة والتحول الريفي 

والتوظيف والحامية االجتامعية.

ضامن التعامل بصفة خاصة مع . 3
احتياجات السكان الريفين )وخاصة 
أصحاب الحيازات الصغرية وأصحاب 

األرس والشباب( والنازحن واملجتمعات 
املضيفة وتطبيق هياكل حوافز تستفيد 

من اآلثار اإليجابية للهجرة. 

من الضــروري البناء 
القدرات  على 

ــة وتطوير  الوطني
خبــرات متخصصة 

حــول التنميــة الزراعية 
والريفيــة من أجل 

التصدي لألســباب 
اجلذريــة للهجرة. 

تعمــل منظمة األغذية والزراعة يف 
تونــس وأثيوبيا، مع الحكومات وأصحاب 
املصلحــة يف الريف عىل تطبيق مرشوع 

يســتمر ملدة عامني حول "تنقل الشباب، 
واألمــن الغذايئ والحد من الفقر يف 

الريــف: تبني التنوع من خالل تعزيز 
توظيف الشــباب وتحسني التنقل". 
ويهــدف املرشوع إىل توفري املعرفة 

وزيادة الوعي بأســباب وعواقب هجرة 

الشــباب من الريف عىل مناطق املنشأ. 
ويف تونس وأثيوبيا، يســتفيد التخطيط 

والعاملــني الفنيني يف مجال الزراعة 
يف الوزارات التنفيذية واملرشــدين يف 

املؤسســات الوطنية واإلقليمية من 
التدريــب وتطوير القدرات املتعلق 

بأســباب وتبعات الهجرة بسبب املحن 
عــىل اإلنتاج الزراعي وفرص الهجرة 

املوســمية واملرشوعات الزراعية للشباب. 

 تعزيز قدرات
املؤسسات الوطنية واحمللية 

اهلجرة والزراعة والتنمية الريفية 
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نشر وحتسني حتصيل 
وأفضل  املعرفة 

املمارسات 
هناك حاجة لتوفري املعلومات املتعلقة 

بالتحركات الكربى للمهاجرين والالجئني 
من خالل أدلة تعتمد عىل السياق والبناء 

عىل الخربات السابقة والدروس املستفادة. 
ومن خالل تكرار املناهج التي تم اختبارها 

والتوسع فيها، ميكن للدول أن تحدث فرقا يف 
مجال محاربة الفقر وانعدام األمن الغذايئ مبا 
يقلل الضغوط عىل الهجرة بسبب املحن من 

الريف واالستفادة من إمكانات التنمية.

عىل املســتوى العاملي. 

ســتقوم املنظمــة باإلســهام يف الجهــود 
الدوليــة من أجل: 

ــة . 1 ملعرف ا م  ا ــتخد س ا ــز  ي تعز
فضــل  وأ لتكنولوجيــا  وا

ــة  لتنمي ا يف  ــة  ح ملتا ا ت  ــا رس ملام ا
ــة  يفي لر وا ــة  عي لزرا ا

ت . 2 رســا ملام ا فضــل  أ بــة  تجر
ــة  ي د قتصا ا ت  قا ــيا س يف  ــة  ح ملتا ا

عرضــة  مختلفــة  عيــة  جتام وا
ئــج  لنتا ا رنــة  ومقا للهجــرة 

 . ة مفيــد ت  جا ســتنتا ا ط  ســتنبا وا

املمارسات  أفضل 
يف إدارة املوارد 

لطبيعية  ا
املهارات  وتطوير 

تنضم منظمة األغذية والزراعة إىل 
الجهود العاملية الرامية لدعم الدول 

األعضاء يف إدارة املوارد الطبيعية من 
خالل اإلسهام عىل سبيل املثال يف رشاكة 

الوصول اآلمن للوقود والطاقة من 
خالل مناهج تنمية إقليمية تشاركية 

تم التفاوض بشأنها واملبادئ التوجيهية 
الطوعية حول اإلدارة املسؤولة لحيازات 

األرض ومصايد األسامك والغابات يف 
سياق األمن الغذايئ الوطني واملبادئ 

التوجيهية الطوعية بشأن تأمني 
املصايد الصغرية املستدامة يف سياق 

األمن الغذايئ والقضاء عىل الفقر. 
وتقوم املنظمة أيضا بالرشاكة من أجل 
تعزيز مهارات الزراعة والحياة وإنشاء 

املرشوعات لدى الشباب. وقد تم 
تطبيق منهج مدارس تدريب املزارعني 

الشباب عىل الزراعة والحياة عىل سبيل 
املثال يف أكرث من عرشين دولة يف 

أفريقيا وآسيا والرشق األوسط واستفاد 
منها أكرث من 35 ألف شاب وشابة مبا 

فيهم نازحني داخليني والجئني وعائدين 
شبان وجنود شبان مرحني.

السودان 

امرأة تقف خارج خيمتها يف مخيم الجنينة 
للنساء النازحات يف غرب دارفور. ومجموعة 
من األطفال تتجمع خلفها. 
 ©FAO
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عىل مستوى القطر وعىل املستوى اإلقليمي 

ستســتمر املنظمــة بالتعــاون مع رشكائها يف 
دعــم الدول األعضاء عىل: 

تطويــر كتلــة حرجــة من املعارف . 1
والخــربات القطريــة حول محددات 
الهجــرة والفــرص املتعلقة باألنشــطة 

التــي تدر دخل وســبل العيش 
االقتصاديــة يف مناطــق املنشــأ التي 

تتــم الهجــرة منها يف الريف.

تقديــم الدعــم التقنــي وتنمية . 2
القــدرات لدعــم املزارعني من 

أصحــاب الحيــازات الصغرية 
وأصحــاب األرس والشــباب والنازحني 

الريف.  من 

التوصــل إىل توصيات بشــأن . 3
السياســات لتوفــري املعلومات 
الالزمــة للمناقشــات املتعلقــة 
بالسياســات الخاصــة بالهجرة 
والتنميــة الزراعيــة والريفية.

وتعزيز  تيسري 
ودعم احلوار بشأن 

السياسات 
ويف ظــل الطبيعــة املتداخلــة لألســباب 
الجذريــة للهجــرة من الريــف وآثارها 

عــىل التنميــة، فــإن التدخــالت تحتاج إىل 
وجــود اســتجابة متكاملــة مــن واضعي 

السياســات واملامرســني يف مجــال التنميــة. 
وتحتــاج الدول األعضــاء إىل الدعم 

يف تنظيــم أنشــطة الحــوارات املتعلقــة 
بالسياســات واملوجهــة نحــو تحســني فهم 
الهجــرة مــن الريــف وعمــل اتفاقيات مع 
أصحــاب املصلحــة و/أو الــدول من أجل 
التقليــل مــن الهجــرة من الريف بســبب 

املحــن وتعزيــز القدرة عــىل الصمود 
لــدى األرس يف الريف. 

 عىل مســتوى القطر
وعــىل املســتوى اإلقليمي 

ستســتمر املنظمــة بالتعــاون مــع رشكائها 
يف دعم الــدول األعضاء عىل: 

تعزيز الحوار بشــأن السياســات . 1
والتنســيق يف القطاعــات الرئيســية 
وبن أصحــاب املصلحــة )الحكومة 

واملجتمــع املــدين والقطــاع الخاص، مبا 
يف ذلــك منظــامت املنتجــني ومنظامت 

مــن خالل منهج إبداعي )يســمى منهج 
مؤسســات الصمود( تقوم املنظمة 

بدعــم العائدين يف بوروندي للمشــاركة 
يف األنشــطة املــدرة للدخل مع تعزيز 

دمجهم االجتامعي عىل مســتوى 
املجتمــع. ويعترب هــذا املنهج منهجا 
متكامــال يضــع املجتمعات املعرضة 

للخطــر يف بــؤرة اهتامم عمليات إدارة 
املخاطــر من خــالل تعزيز قدراتها يف 
ــة واملالية واالجتامعية  األبعاد الفني

لزيــادة القدرة عىل الصمود بالنســبة 

لســبل املعيشــة واألنظمة الحيوية 
بهــا. ويتم دعــم العائدين من خالل 
تحويالت نقديــة مرشوطة بعد فرتة 
أولية من بناء أصولهم ورأســاملهم 

ومهاراتهــم وقدراتهــم. وقد متت تجربة 
املنهــج يف عام 2007 يف أوغندا، وتم 

تكــراره يف دول مختلفــة يف أفريقيا كام 
تــم إدخال تعديالت عليــه وتطبيقه 

يف هندوراس وجواتيــامال للتعامل مع 
املخاطــر الطبيعيــة املوجودة يف منطقة 

املمر الجاف يف أمريكا الوســطى.

 منهج ذو دوافع جمتمعية
لدعم العائدين والصمود 

كيف تسهم منظمة األغذية والزراعة يف اجلهود 
العاملية للتعامل مع حتديات اهلجرة

اهلجرة والزراعة والتنمية الريفية 
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الشــباب( حول خيارات السياســات 
 واآلليــات املبتكــرة من أجل: 

أ- التعامــل مع األســباب الجذرية 
 للهجــرة مــن املناطــق الريفية

ب- تعزيــز فرص ســبل العيــش القابلة 
 للتطبيــق يف مختلــف الســياقات 

ت- تيســري االســتثامر املنتــج للحواالت 
املاليــة يف الزراعــة ويف املناطق 

يفية لر ا

تضمــن الخطــط الوطنية مناذج . 2
تعــاون مبتكــرة مــع املجتمعات 
املحليــة والســلطات مبا يف ذلك 

النازحــني واملهاجرين. 

يعتبر تيسير احلوار 
واإلقليمي  الثنائي 

حول السياسات مفتاح 
تعزيز االتساق يف 

السياسات واآلليات 
املبتكرة خللق خيارات 

قابلة للتطبيق يف 
الريفية.  املناطق 

لبنان

مزارعة تحلب بقرة حصلت عليها من 
خالل مرشوع املاشية الذي تطبقه 
منظمة األغذية والزراعة 
©FAO/Wiedenhoefer
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 تيسري الشراكة
وحشد التأييد على 

املستوى الوطين 
واإلقليمي والدويل 

متثل الهجرة تحدي تنموي وإنساين كبري 
يستدعي التعامل معه من منظور واسع 
وشامل. إن حشد التأييد والتواصل عىل 

املستوى الوطني واإلقليمي والدويل رضوري 
ألهمية االستثامر يف أكرث الناس يف العامل 

املعرضني للخطر وإال فإنهم سيكونوا مضطرين 
للهجرة. ويحتاج كل رشيك من رشكاء التنمية 

إىل العمل من خالل الرشاكة عىل تلك املجاالت 
التي يتمتع فيها بكفاءة خاصة. 

عىل املستوى العاملي 

تعمل املنظمة بالتعاون مع رشكائها، عىل:

حشد التأييد ملوقف مشرك حول الهجرة . 1
والتعامل مع أسبابها الجذرية مبا يف ذلك 

تحقيق العدالة املناخية وتعزيز أنظمة الغذاء 
املستدامة والتوظيف يف الريف والحامية 

االجتامعية 

املساهمة يف التعاون العاملي القائم حول . 2
الهجرة )الفريق العاملي املعني بالهجرة 

عىل سبيل املثال( ومسائل التنمية الزراعية 

والريفية املتعلقة بذلك )مثل شبكة النهوض 
بالشباب املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة 

وهيئة تنسيق الحامية االجتامعية بني وكاالت 
األمم املتحدة(

إقامة رشاكات متعددة األقطار والتفاعل . 3
مع الرشكاء الرئيسيني

عىل مستوى القطر وعىل املستوى اإلقليمي

تقوم املنظمة بالتعاون مع رشكائها بدعم الدول 
األعضاء عىل: 

املشاركة مع رشكاء التنمية الرئيسين عىل . 1
املستوى اإلقليمي وعىل مستوى القطر 

تيسري الرشاكة بن الوزارات الرئيسية ورشكاء . 2
التنمية واملجتمع املدين والقطاع الخاص 
حول الهجرة والتنمية الزراعية والريفية.

مــن الضروري إقامة 
شــراكات مع اجلهات 
الفاعلــة األخرى من 
أجــل تعزيز اخلبرات 

واملــوارد وتعظيم كفاءة 
وفاعلية االســتجابة. 

الشراكة املبتكرة 
للقيام بإدارة 

تدفقات اهلجرة 
بصورة أفضل   

تعترب مبادرة األمل األزرق رشاكة 
جديدة يف مرحلة مبكرة من مراحل 

التنمية التي تستفيد من مجاالت 
الخربة لدى املنظمة ورشكائها 

وتعزز الروابط اإليجابية بني الهجرة 
والتنمية يف حوض البحر املتوسط.

وستقوم املنظمة بالتعاون مع 
رشكائها من أجل )1( تعزيز القدرة 

االجتامعية واالقتصادية عىل الصمود 
لدى املجتمعات الساحلية من 

خالل تحسني إدارة املوارد الطبيعية 
والحامية االجتامعية وتحسني فرص 

سبل املعيشة )2( مساعدة املهاجرين 
واملجتمعات عىل الحصول عىل برامج 

وخدمات شاملة لبناء القدرات. 

وبناء عىل تحليل املوقف بشأن 
تدفقات املهاجرين وإعداد ملحات 
نوعية عن املهاجرين واملجتمعات 

املستقبلة، تقوم املبادرة بإنشاء 
مراكز أمل أزرق تير الحصول عىل 

املعلومات والخدمات وفرص سبل 
عيش جذابة من قبل املهاجرين 

واملجتمعات املضيفة.

كيف تسهم منظمة األغذية 
والزراعة يف اجلهود العاملية 
للتعامل مع حتديات اهلجرة

اهلجرة والزراعة والتنمية الريفية 
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امللحق : أنواع اهلجرة
أسباب اهلجرة

العوامل االجتامعية واالقتصادية . 1
)الهجرة(: ميكن أن يتم اتخاذ قرار التنقل 

بصورة طوعية )الهجرة الطوعية( أو عندما 
يرى األفراد/األرس أنه ال يوجد خيار آخر 
للبقاء عىل قيد الحياة بكرامة )مهاجري 

املحن االقتصادية( أو للمشاركة يف أنشطة 
يف مقابل أجر مادي )العامل املهاجرين(.

ــل البرشي  التنق

أسباب طبيعية وإنسانية )النزوح القرسي(: . 2
ميكن أن يجرب الشخص عىل الهرب من 

موطنه بسبب خوف ذو أسباب مقنعة من 
االضطهاد ألسباب تتعلق بالعرق أو الدين 

أو الجنسية أو االنتامء ملجموعات اجتامعية 
معينة، أو الجنسية أو بسبب اآلراء 

السياسية )الجئ أو طالب لجوء( أو بسبب 
كوارث طبيعية )النازحني بسبب التغريات 

املناخية(. وتحدث االنتقاالت القرية أحيانا 
داخل حدود الوطن )النازحني داخليا(

املدة 
ميكن لبعض الناس االنتقال من مكان آلخر 

بدون أي خطة للعودة للوطن )الهجرة 
الدامئة(. والبعض اآلخر ينتقل لفرتة قصرية 

محددة )الهجرة املؤقتة(، أو يف أوقات معينة 
من السنة )الهجرة املوسمية(. ويف بعض 

الحاالت ميكن أن ينتقل املهاجر من املنشأ 
ومن مقصد أو أكرث داخل الدولة أو بني الدول 
بصورة متكررة عرب السنني )الهجرة الدائرية(. 

ملهاجرون ا

عي طو

الالجئون 

داخيل

زحون  لنا ا

خليا ا د

األرسة التعليــم

ــع االقتصادية الدواف

الكــوارث الطبيعيــة والبيئــة 

النزاعــات واألزمات

جرون  ملها ا

الطوعيــون 
ل  لعام ا

جرون ملها ا

فع:  لدوا ا

جرون  ملها ا

بســبب املحن 

مالحظــة: قــد تختلــف الفــرتة مــن مؤقتــة )موســمية، دائرية، الخ( إىل أمــد طويل.

لالجئون  ا

لبو  طا و

ء  للجو ا

دويل

قرسي
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تعــرض الوثيقــة الحاليــة منظــور منظمــة األغذية والزراعة 
لألمــم املتحــدة تجــاه الهجرة، وتضــع الخطوط العريضــة لنقاط 
الدخــول الرئيســية حيــث ميكــن للمنظمــة دعم الجهــود الدولية 
الخاصــة بالتعامــل مــع التحــركات العامليــة لالجئــني واملهاجرين. 

ومتتلــك املنظمــة خــربة طويلــة يف مجــال بناء القدرة عــىل الصمود 
لــدى ســكان الريف ودعم ســبل املعيشــة هناك، مبــا يتضمن 

النازحــني واملجتمعــات املضيفــة عــالوة عىل التعامــل مع انعدام 
األمــن الغــذايئ والفقــر يف الريف واســتنزاف املــوارد الطبيعية 

والتــي تعتــرب مــن بني دوافــع الهجرة. وتلتــزم املنظمة مــع رشكائها 
بالقيــام بزيــادة تعزيــز جهودهــا املتعلقــة بالهجرة يف ســياقات 

إنســانية وتنمويــة، والبنــاء عــىل ميزاتهــا النســبية يف قضايا 
التنميــة الزراعيــة والريفية. 

وتســتهدف هــذه الوثيقة الــدول األعضاء ومنظومــة األمم املتحدة 
وكافــة الــرشكاء املحتملــني اآلخرين. وهــي تلقي الضوء عىل 

الــدور الذي ميكــن للتنميــة الزراعية والريفية واإلدارة املســتدامة 
للمــوارد الطبيعيــة أن تلعبــه يف تقليــص ضغــوط الهجرة عىل 

املناطــق الريفيــة. كــام تناقش أيضــا املجاالت املحتملــة للقيام 
مبزيــد من املشــاركة مــن أجل تعظيم املزايــا املحتملــة للهجرة عىل 

األمــن الغــذايئ والتنمية الزراعيــة والريفية. 

اهلجرة والزراعة 
والتنمية الريفية 

التصدي لألسباب اجلذرية للهجرة واستغالل 
إمكاناتها لتحقيق التنمية 


