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رسائل رئيسية

سياق اهلجرة يف األزمات املمتدة
• نادرا ما تكون الهجرة ،خالل األزمات املمتدة ،خيارا مستنريا بل هي
رضورة للهروب من النزاعات أو الفقر املدقع وتدهور سبل املعيشة.
• تنتج الهجرة أو التهجري يف األزمات املمتدة عن ثالثة عوامل أساسية:
( )1النزاعات ( )2سوء اإلدارة ( )3العوامل البيئية والقيود املفروضة
عىل املوارد الطبيعية
• تتسبب األزمات املمتدة يف فقدان األشخاص املعرضني للخطر إلمكانية
الوصول إىل عدد من املوارد الرضورية للغذاء واإلنتاج الزراعي ،وهو ما
يجرب األشخاص عىل الرتحال.
• يعترب تنفيذ االستجابات املالمئة يف األزمات املمتدة من األمور املعقدة
بصفة خاصة ألنها تحتاج إىل التعامل مع االحتياجات الفورية وتوفري
حلول دامئة تحت ظروف بيئية متثل تحديات خاصة.
• ميكن أن يسهم النازحون واملهاجرون يف تنمية املجتمعات املضيفة،
إذا متت إدارتهم بصورة فعالة ،ويساعدوا عىل سد العجز يف العاملة
وتعزيز نرش املعرفة.

دور سبل املعيشة القادرة على الصمود
• ميكن أن يساعد االستثامر يف الزراعة املستدامة وسبل املعيشة الزراعية
األشخاص عىل البقاء يف أراضيهم ،بالرغم من وجود النزاعات ،عندما
يكون من اآلمن القيام بذلك ،وتعزيز تنمية إقليمية أكرث إنصافا ،مبا
يقلل من استنزاف املوارد وحدوث التوترات.
• ميكن أن تؤدي سبل املعيشة الزراعية القادرة عىل الصمود إىل خلق
فرص عمل وتوفر دخال مستداما للمجتمعات املضيفة وللنازحني.
وميكنها أيضا دعم تأهيل وإدماج الالجئني ،واملهاجرين والنازحني.
• تعمل منظمة األغذية والزراعة مع أصحاب املصلحة املعنيني لتعزيز
قدراتهم عىل توفري فرص سبل معيشة قابلة للتطبيق يف مجال الزراعة
ويف املناطق الريفية يف الدول التي تعاين من أزمات ممتدة .كام تحمي
أيضا الحق يف الغذاء لألشخاص املرتحلني ،مع القيام بإدماجهم وتعزيز
القدرة االجتامعية واالقتصادية عىل التكيف االجتامعي للمجتمعات
املضيفة.
• ومن خالل العمل مع رشكائها واستخدام سبل املعيشة الزراعية القابلة
للصمود كأداة أساسية ،تلعب املنظمة دورا هاما يف ( )1التعامل مع
العوامل التي تجرب األشخاص عىل الرتحال ،وخاصة تلك التي ترتبط
بالكوارث الطبيعية والنزاعات عىل املوارد الطبيعية والتدهور البيئي
وتدهور سبل املعيشة يف املناطق الريفية ( )2تعزيز القدرة عىل
الصمود لدى كال من األشخاص النازحني واملجتمعات املضيفة ()3
تسخري املساهمة اإليجابية للمهاجرين والنازحني وتعزيز اندماجهم.
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اهلجرة واألزمات املمتدة

مقدمة
السياق

تــرك منازلهم ال يعتــر "اختيار" لكنه مالذ
أخري للبقاء عــى قيد الحياة.

كانت الزيادة يف عدد النزاعات وتعقيدها
وطبيعتها املمتدة ،والتدهور البيئي املتسارع
وزيادة آثار التغريات املناخية عىل مستوى
العامل وراء تزايد عدد النازحني قرسا أو
املهاجرين يف ظل املحن أكرث من ذي قبل.

الزراعية القادرة

تعترب األزمات املمتدة أحد السياقات
التي ميثل التعامل فيها مع الهجرة تحديا
كبريا .وهي مدفوعة مبجموعة من األسباب
املتكررة ،مثل العوامل التي يتسبب فيها
اإلنسان واملخاطر الطبيعية واألزمات الغذائية
الطويلة وانهيار سبل العيش وأنظمة الغذاء
وعدم قدرة الحوكمة والقدرات املؤسسية
عىل التعامل مع اإلضطرابات الخطرية أو
التهديدات الخطرية لسبل معيشة الناس.

يف غالبيــة األزمات املمتــدة ،يعيش معظم
الســكان يف املناطق الريفية ويكســبون
معيشــتهم من خالل أنشــطة تتعلق
بالزراعة واملاشــية ومصايد األسامك واملوارد
الطبيعيــة املســتدامة األخرى مبا يف ذلك
العمــل بأجر بصورة غــر منتظمة والتجارة
عــى نطاق ضيــق يف املنتجات الغذائية.

وتشري التقديرات إىل أن هناك حوايل نصف
مليار شخص يف أكرث من عرشين دولة
مترضرون من األزمات املمتدة وغالبيتهم
يف أفريقيا .وتبلغ معدالت الجوع يف األزمات
املمتدة ثالثة أضعاف مثيلتها يف الدول
النامية األخرى.
ومــن املهم أن نفرق بــن الهجرة ،والتي
تعتــر خيارا من أجــل تحقيق ظروف
اقتصاديــة أفضل ،وتلــك التي تنجم عن
النزاعات واملحــن والهجرة والنزوح
القرسي .وبالنســبة ملــن يواجهون العنف
وانتهــاكات صارخة لحقوق اإلنســان أو أي
مخاطــر أخرى متعلقــة بالنزاعات ،فإن قرار

دور سبل املعيشة
على الصمود

وتعــد ُّاألرس التــي تعيش يف الريف األكرث
تأثرا بالنزاعات والكوارث .وبالنســبة
لألشــخاص الذيــن يعانون من انعدام األمن
الغذايئ لســنوات طويلــة والذين تتعرض
حياتهم للتهديدات املســتمرة ،فإن ســبل
املعيشــة التي تعتمد عــى الزراعة غالبا
ما تكون الوســيلة الوحيــدة للبقاء عىل
قيد الحياة .أما األشــخاص الذيــن يتمتعون
بســبل املعيشــة القادرة عىل الصمود ،فإنهم
يكونــون قادرين بصــورة أفضل عىل الوقاية
من آثــار النزاعات واألزمات والكوارث
الطبيعيــة عىل حياتهــم وتخفيف من حدتها
والتكيــف معها ،باإلضافة إىل املشــاركة يف
األســواق واالســتثامر واالبتكار وخلق
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فــرص عمل ،وما إىل ذلــك .حتى يف
أكــر البيئــات خطــرا .لذا يعتــر توفري
وتعزيــز وتنويــع ســبل املعيشــة الزراعية
مــن األمور الرضوريــة لتمكــن الناس
مــن رسعــة تعزيز االعتــاد عىل الذات
وزيادة اإلنتــاج بكرامة.
وباإلضافــة إىل التدخــات التــي تؤدي
إىل تعزيــز ســبل العيــش ،فــإن ضامن
التغطيــة الفعالــة ألنظمــة الحاميــة

باكستان
أشخاص يهربون من الفيضانات
©FAO/Pakistan

االجتامعيــة ،والتعامــل مــع املســائل
املتعلقــة بحيــازة األرايض والحصــول
عــى املــوارد الطبيعيــة ،وتعزيــز فرص
العمــل يــؤدي إىل مســاعدة النــاس عىل
البقــاء يف أراضيهــم عندمــا يشــعرون
بأنهــم آمنــون هنــاك ،ويســهم يف منع
النزاعــات ونرش الســام واالســتقرار.
وبالتــايل مينــع الهجــرة والنــزوح القرسي
ويخلــق ظــروف مواتيــه لعــودة الالجئني
واملهاجريــن والنازحــن.

احلاجة إىل حلول

طويلة األمد

تتطلــب الهجــرة أو النزوح يف األزمات
املمتــدة إيجاد حلول شــاملة طويلة األمد،
من خالل اإلجــراءات والجهات الفاعلة
اإلنســانية واإلمنائية .وهنــاك حاجة ملعالجة
أســباب متعددة ومتداخلــة لألزمات
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املمتــدة والتخفيــف مــن آثارهــا عىل
الهجــرة والنــزوح .يعتــر تعزيــز حلول
االســتثامر والسياســات املســتدامة
مــن أجــل تعزيــز القدرة عــى الصمود
لــدى النازحــن واملجتمعــات املضيفــة،
بحيــث تكــون لديهــم قــدرة أكرب عىل
االســتيعاب واالســتعداد والتكيــف مــع
آثــار الكــوارث وتخفيفهــا ،مــن األمور
الرضوريــة لتقليــل اآلثــار الســلبية
للهجــرة وإيجــاد حلــول ســلمية ودامئة.

اهلجرة واألزمات املمتدة

مقدمة

يشــر التهجري القــري إىل املواقف التي
يجرب فيها الشــخص عــى االنتقال من
منزلــه أو بلــده ،وغالبــا ما يكون ذلك
نتيجــة لنزاعات مســلحة أو كوارث
طبيعية .

وقــد أدت أزمات وقعــت مؤخرا إىل زعزعة
اســتقرار مناطــق بكاملها وأدت إىل زيادة
ضخمــة يف عدد النازحــن بصورة قرسية.
وتعتــر تدفقــات الهجــرة املختلطة هي
القاعــدة ،مبــا يف ذلك األفراد ذوي الدوافع
واالحتياجــات املختلفــة ،والتي تندرج
الالجئــون :أشــخاص هربوا من بالدهم
بســبب خوف له ما يــرره من التعرض
لالضطهــاد بســبب عرقهم أو دينهم
أو جنســيتهم أو انتامئهــم إىل فئة
اجتامعيــة معينة أو بســبب آرائهم
السياســية (اتفاقيــة األمم املتحدة
للمهاجريــن وبروتوكول )1967
النازحــون داخليــا :أشــخاص أجربوا
عــى تــرك منازلهــم بســبب نزاعات
مســلحة وعنــف عــام وانتهاك
لحقــوق اإلنســان أو كوارث
طبيعيــة لكنهــم مل يعــروا أي حــدود
دوليــة معــرف بها.

تحــت مختلــف النظــم القانونية ونظم
الحامية.
وقــد تــم تهجري أكرث من  65مليون شــخص
عــى مســتوى العامل من منازلهم بســبب
النزاعــات والعنــف واالضطهاد يف عام
 ،2015كان مــن بينهــم  40.8مليون نازح
داخــي و 21.8مليون الجئ.
وتســتضيف املناطــق الناميــة  86يف املائة
مــن الالجئــن يف العامل .وقد وفرت أقل
البلــدان منــوا اللجوء لـــ  25يف املائة منهم.
وتعتــر تركيا أكــر دولة مســتقبلة لالجئني
( 1.59مليــون الجئ) يتبعها باكســتان
( 1.51مليــون) ثــم لبنان ( 1.15مليون)
وجمهورية إيران اإلســامية ()982000
وأثيوبيــا ( )659500واألردن (.)654100
ويف الفــرة مــن  2008وحتى  2014تم
تهجري  184مليون شــخص عىل مســتوى
العامل بســبب الكــوارث الطبيعية أي
مبعدل  26.4مليون شــخص ســنويا.
ويف حــاالت النزاعات فإن حوايل 87
يف املائــة من املترضريــن ال يهربون من
بالدهــم ويعــاين غالبيتهــم من انعدام األمن
الغــذايئ الحاد .وميثــل النزوح الداخيل،
غالبــا ،املرحلة األوىل مــن "الهجرة" وميثل
مــؤرشا للزيــادة املحتملــة يف التدفق املقبل
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للمهاجريــن عرب الحدود.
وبســبب الطبيعــة طويلة األمــد للعديد
مــن النزاعات والكوارث ترتاجــع عملية
إعــادة توطني وإعــادة إدماج النازحني
واملهاجريــن يف مناطقهــم األصلية .ويف
عــام  ،2015اســتطاع  126ألف الجئ فقط
العــودة للوطــن وهو مــا ميثل  11يف املائة
مــن إجــايل الالجئني يف عام  ،2005وهو
أقــل رقم مســجل عىل مدى  30عاما.

التهجري طويل
األمد :حقائق وأرقام
	•متوسط طول التهجري بسبب األزمات
هو  17عاما
	•يف نهاية عام  2015سيكون هناك
حوايل  56مليون شخص ( 85يف املائة
من إجاميل النازحني عىل مستوى
العامل) ممن يعانون من تهجري طويل
األمد.
	•يتم حل أقل من واحدة من كل 40
أزمة الجئني خالل ثالثة سنوات وأكرث
من  80يف املائة منها تستمر ملدة
عرش سنوات أو أكرث.

األسباب اجلذرية للهجرة
والنزوح يف األزمات طويلة األمد
هنــاك ثالثة عوامل أساســية وغالبا ما
يرتبــط أحدها باآلخر وهي تســاهم يف
الهجــرة والنزوح يف األزمــات طويلة األمد:
1.1النزاعــات ،وخاصــة النزاعات املدنية،
والتــي زادت بصــورة ملحوظة منذ
عــام  2008بعدما كانــت قد تراجعت
يف نهايــة التســعينات من القرن
املايض وبدايــة القرن الحايل .وقد
عانــت أكرث مــن ثلث الدول التي
صنفــت يف عــام  2015عىل أنها دوال
هشــة ،وفقا ملؤرش الدول الهشــة
التابــع لصندوق الســام ،من نزاعات
وقعــت مؤخرا ،مبــا يعكس عالقات
ديناميكيــة متبادلــة بــن الفقر (مبا يف
ذلــك الجوع) واإلدارة والنزاع .وقد
عانــت كافة الــدول االثنني والعرشين
التــي صنفتهــا املنظمة عــى أنها تعاين
مــن أزمــات طويلة األمد يف عام 2010
مــن نوع من أنــواع الحاالت الطارئة
التي يتســبب فيها اإلنســان أو من
نــزاع أو أزمات سياســية من نوع ما.
2.2ســوء اإلدارة أو عدم االستقرار
الســيايس ،التي غالبــا ما تكمن
وراء أو تــؤدي إىل اندالع النزاعات
والعنــف وتضيــف ضغوطا عىل الناس
تــؤدي بهم للهجــرة من أجل حامية
ســبل عيشــهم وتقليل تعرضهم

للمخاطــر املتزايدة.
3.3عوامــل بيئية ومــوارد طبيعية،
وتتضمن حــاالت الجفاف وندرة
امليــاه والتغــرات املناخية التي
تفاقــم من مخاطــر وقوع النزاعات
مثــل الفقر والصدمــات االقتصادية
والضغــوط املصاحبــة لها والتي تؤدي
إىل النــزوح .ويف الفرتة من 2008
وحتــى  2014تــم تهجري  184مليون
شــخص حول العامل بســبب الكوارث
الطبيعيــة وحدها.
وميكــن أن تؤدي تلــك العوامل الثالثة إىل
هجــرة مبارشة بســبب النكبات أو بصورة
غــر مبارشة من خالل التدهور الشــديد يف
ســبل العيــش عىل مدى فــرة زمنية طويلة.
وتقلــل األزمــات طويلة األمد عىل وجه
الخصوص أســاليب املعيشــة الخاصة باألرس
مــن خالل ( )1تقليــل الوصول إىل الفرص
االقتصاديــة واألرض واملــوارد الطبيعية
ســواء بصورة مؤقتة أو دامئــة ( )2تقليل
خيارات االســتثامر( )3استنزاف األصول
األرسيــة .وعندما تصبــح األزمات طويلة
األمد يتقلص االقتصاد وتســتمر ســبل
كســب العيــش يف التناقــص .وتصبح الهجرة
أمــرا رضوريا للبقاء عــى قيد الحياة،
بســبب تعطل ســبل املعيشــة التقليدية
وشبكات األمان.
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الشباب والبطالة
والتطرف
الشــباب هــم األكرث عرضــة للتطرف.
وعندمــا تغيب الفــرص ويخبو
األمــل ،يتغذى التطــرف عىل اليأس
الناجــم عــن ذلك .ويلعــب الفقر
واألميــة وضعف متاســك األرسة دورا
يف ذلــك أيضــا .ويف بعض الحاالت،
يكــون معدل الرواتب الــذي تقدمه
الجامعــات اإلرهابية للشــباب أعىل
بثالثــة أو أربعــة أضعاف من متوســط
األجــور املحلية.
ففــي نيجرييــا عىل ســبيل املثال،
ترتفــع معــدالت البطالة بني
الشــباب يف واليات الشامل/الشــال
الرشقــي حيث تتواجــد مجموعة
بوكــو حــرام بقوة .وإذا مل يتم
معالجــة مشــكلة تنامي التشــدد بني
الشــباب يف كافــة أنحــاء نيجرييا ،مع
الرتكيــز بصفــة خاصة عىل الشــال
والشــال الرشقــي ،سيســتمر العديد
مــن الشــبان النيجرييــن الفقراء
واملهمشــن يف االنجــذاب نحو
الجامعــات املتطرفة.

اهلجرة واألزمات املمتدة

آثار وفرص
اآلثار
تؤدي عادة األزمات املمتدة إىل عمليات هجرة
متسارعة من الريف للحرض وزيادة التنافس
عىل املوارد بني مختلف املجموعات املعيشية.

األزمة السورية
والدول اجملاورة
كان لألزمة السورية تبعات سيئة عىل
الدول املجاورة ،فأثرت عىل الرتكيبة
االجتامعية واالقتصادية بها وعىل
إمكانية الوصول إىل البنية التحتية
والخدمات األساسية وجودتها يف
املجتمعات التي كانت غالبا من ضمن
أفقر املجتمعات وأكرثها حرمانا قبل
األزمة (مثل املحافظات الشاملية يف
األردن أو املناطق التي تقع عىل أطراف
لبنان) .ويتنافس الالجئون الضعفاء مع
السكان املحليني الذين يعانون من نفس
الضعف عىل املوارد والبنية التحتية
والخدمات االجتامعية والغذاء والوظائف
الشحيحة واملستنزفة والسكن معقول
التكلفة وفرص سبل العيش .ويؤدي
ذلك إىل تأجيج التوترات ويخرج عن
نطاق قدرات إدارة الحكومات املحلية.
وتواجه املجتمعات التي تقع بالقرب
من "مخيامت الالجئني" أيضا مشكالت
مشابهة فهي تعاين من تبعات األزمات
التي تتعلق باالقتصاد واألمن والعنف.

وميكن أن يؤدي ذلك بدوره إىل تبني املزيد من
الناس السرتاتيجيات معيشية عالية املخاطر ،مبا
يؤدي إىل تأجيج مزيد من التوترات.
ويعيش غالبية الالجئني والنازحني داخليا يف
مجتمعات مضيفة ،وليس يف مخيامت الجئني.
وميكن أن متثل التدفقات واسعة النطاق
للمهاجرين والنازحني داخليا تحديا بالنسبة
للسلطات املحلية فيام يتعلق بتوفري خدمات
عامة عالية الجودة لكافة السكان وميكن أن يؤثر
ذلك بصورة سلبية عىل املوارد الطبيعية وأسواق
العمل .وميكن أن يؤدي زيادة التنافس إىل
انخفاض معدل األجور ،وظروف معيشية أقل
جودة وارتفاع معدل البطالة  -وتؤدي كل تلك
العوامل إىل زيادة تدهور سبل العيش وتزيد من
مخاطر نشوب نزاعات.
وميكن أن يؤدي النزوح املمتد أيضا إىل فقدان
املحاصيل واألصول مبا يقيض عىل كافة أبعاد
أمن الغذاء والتغذية.

الفرص

ميكن أن يسهم األفراد الذين يعيشون يف
املجتمعــات املضيفة :مجتمع اللجوء
و/أو الهيــاكل املحلية واإلقليمية
والوطنيــة الحكومية ،واالجتامعية
واالقتصاديــة الذي يعيش فيه الالجئون
واملهجرون داخليا واألشــخاص الذين
تم ترحيلهم قرسا أو هاجروا بســبب
املحــن ،نتيجة للهجرة أو النزوح.
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الصوماليون الذين
يعيشون يف املهجر
متثل الحواالت املالية التي تصل من
الصوماليني الذين يعيشون يف املهجر
حوايل  80يف املائة من االستثامرات يف
الصومال و 50يف املائة من إجاميل الدخل
القومي للصومال .وتشري التقديرات إىل أن
هناك  3.4مليون شخص (أو  43يف املائة
من السكان) يعتمدون عىل التحويالت
املالية للوفاء باحتياجاتهم األساسية.
املهجر يف بناء اقتصاد بالدهم األصلية بعد
نهاية النزاع أو األزمة .فالتحويالت املالية
ونقل املهارات واالستثامرات األجنبية املبارشة
املتعلقة باألفراد الذين يعيشون يف املهجر
واالستثامرات املبارشة مثل مرشوعات األفراد
الذين يعيشون يف املهجر ،والسياحة الرتاثية
والتجارة التي تعتمد عىل الحنني للوطن،
واإلحسان ،والعمل التطوعي والدعم.
وميكن أن يسهم النازحون واملهاجرون يف
تطوير املجتمعات املضيفة ،وسد العجز يف
القوى العاملة ،وتعزيز نرش املعرفة .ومن
املتوقع أن يتسبب عدد الالجئني الذي يرجح
أن يصل إىل ثالثة ماليني الجئ يف عام ،2016
يف زيادة إجاميل الناتج املحيل لدول االتحاد
األورويب املستقبلة بنسبة ترتاوح بني  0.2و
 0.5يف املائة (توقعات الخريف االقتصادية
من املفوضية األوروبية ) 2015

كيف تسهم منظمة األغذية والزراعة
يف الدعوة العاملية الختاذ إجراء يتعلق
باهلجرة بسبب األزمات املمتدة
الدعوة العاملية

دور منظمة

يوجد اعرتاف متزايد بالحاجة إىل تغيري املنهج
اإلنساين أحادي الجانب تجاه األزمات املمتدة
والهجرة وتطبيق منهج يتضمن الرتكيز عىل
التعامل مع االحتياجات الفورية التي تنقذ
الحياة وإيجاد حلول أكرث استدامة تتعامل مع
األسباب األصلية وتغري حياة الناس واالنتقال من
تقديم املساعدات إىل القضاء عىل االحتياج .وقد
عزز ذلك عدد من االتفاقيات العاملية التي متت
مؤخرا ومنها:

إن عمــل منظمة األغذيــة والزراعة املتعلق
بالهجــرة يف األزمــات املمتدة يركز عىل كل
ســياق بصفة خاصــة ،ويكمن يف أنظمة
ســبل املعيشــة املحلية .وهو يستفيد
من النطاق الواســع لخربتــه التقنية يف
القطاعــات الفرعية للزراعــة وخربته الغنية
يف إدارة ومتابعــة املخاطر واألزمات،
وتقليــل ضعــف املجتمعات أمام األزمات
ومخاطر الكوارث واإلعداد لالســتجابة
لألزمات والكوارث.

الختاذ إجراء

	•مارس/آذار  :2015إطار سنداي لتقليل
مخاطر الكوارث
	•سبتمرب/أيلول  :2015جدول أعامل 2030
للتنميةاملستدامة
	•أكتوبر/ترشين األول  :2015إطار لجنة
األمن الغذايئ العاملي التخاذ إجراءات بشأن
األمن الغذايئ والتغذية يف األزمات املمتدة
	•ديسمرب/كانون األول  :2015قرار S/
 RES/2250الذي تبناه مجلس األمن التابع
لألمم املتحدة بشأن الشباب والسالم واألمن
	•ديسمرب/كانون األول  :2015قرار 165/70
الذي تبنته الجمعية العامة
	•مايو/أيار  :2016القمة العاملية اإلنسانية

األغذية والزراعة

وميكن تقســيم عمــل املنظمة إىل ثالثة
مجاالت رئيسية:
	•التعامــل مع األزمات املمتدة واألســباب
األصليــة للهجرة والنزوح
	•تعزيز قــدرة املترضرين أو املهددين
بالرضر مــن كوارث ممتدة عىل
الصمود مبــا يتضمن املهاجرين
والنازحــن واملجتمعات املضيفة
عىل حد ســواء وتزويدهم بحلول
دامئة تعزز إعادة بناء ســبل املعيشــة
الزراعيــة واالقتصاد املحيل
	•االستفادة من املســاهمة اإليجابية
للمهاجريــن والنازحني وتعزيــز تكاملهم
وإعادة إدماجهم املســتدام والسلمي

9

منظمة األغذية
والزراعة واهلجرة
واألزمات املمتدة
تلعــب منظمــة األغذية والزراعة
دورا فريــدا يف التعامــل مع األزمات
املمتــدة واألســباب األصليــة املتعلقة
بالهجــرة والنــزوح نظــرا لخربتها يف
مجــال )1( :حامية ،وإنقاذ واســتعادة
ســبل العيــش ( )2تقليــل انعدام
األمــن الغذايئ ( )3تحســن القدرة
عىل الصمود يف ســبل املعيشــة
والنظــم الزراعيــة واملناطــق الريفية.
وقــد قامــت املنظمــة بصفة خاصة
بتطويــر أدوات خاصــة ملتابعة
وتحليــل ديناميكيــات الغذاء
والزراعــة املتعلقــة بالهجــرة واألزمات
املمتــدة والتي تســمح لها باالســتمرار
يف عملياتهــا حتــى يف البيئــات
املتوتــرة سياســيا "وضامن عدم ترك
أي أحــد يتخلــف عن الركب".

اهلجرة واألزمات املمتدة

كيف تسهم منظمة األغذية والزراعة يف الدعوة العاملية
الختاذ إجراء بشأن اهلجرة واألزمات املمتدة
أنظمة املعلومات
والتنسيق بشأن
األمن الغذائي
واإلنذار املبكر
متتلــك منظمة األغذية والزراعة
خربة كبــرة يف مجال دعم تطوير
أنظمــة املعلومات التــي تتعلق بنطاق
واســع من الدوافع الرئيســية للهجرة
واألزمات املمتدة ويف مجال تيســر
التنســيق وتبادل املعلومات .ويقع
ذلــك خالل نطاق من الخــرات التقنية
للمنظمــة مبا يتضمــن تقييم أمن
البــذور وأنظمة اإلنــذار املبكر الرعوية
ومراقبة األســواق وتصنيف مراحل
األمن الغــذايئ املتكامل وقياس مؤرش
القــدرة عىل الصمود ومنــوذج التحليل
وتحليل آثــار النزاعات عىل قطاع
الزراعــة .وتع ُّد خــرة املنظمة الضخمة
يف مجــال تعزيز التنســيق من خالل
املشــاركة يف قيــادة املجموعة العاملية
لألمــن الغذايئ عىل ســبيل املثال من
بــن األمور الهامة يف تزويد الســكان
الضعفــاء بأفضل االســتجابات املمكنة
من خالل الربامج املشــركة ومنع
ازدواجية االستجابة.

التعامل مع األزمات
املمتدة واألسباب
األصلية للهجرة
والنزوح

•تقديــم الدليل عىل املحركات الرئيســية
للهجــرة والنزوح يف األزمات املمتدة،
مــن خالل تبني مناهــج تحليل الضعف/
والقدرة عىل الصمود/وســبل العيش
مــع احتامل وجود ســيناريو تنمية
طويل األمد.
•تقديم الدعم املبارش لســبل املعيشة من
خــال التحويالت النقدية والدعم التقني
وتوفــر املعلومات والخدمات التي تراعي
املنظور الجنســاين التي تتعلق بالزراعة
واملاشــية من خالل القسائم وتيسري
التدخالت التي تستهدف الجنسني
والشباب والتغذية.
•تيســر النفاذ غري املتحيز للمساعدات
والغذاء واملاء من خالل تأهيل بســيط
ورضوري للبنيــة التحتية من خالل برامج
النقد مقابل العمل عىل ســبيل املثال.
•توفــر الدعم التقني والقيام كلام أمكن
بتعزيــز القدرات الوطنية الخاصة بتقديم
الخدمات االجتامعية والتعامل مع
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اإلقصاء االجتامعي واالقتصادي للشباب
مبا مينع انضاممهم للمتطرفني.
•تقليــل التوتــر والنزاعات عىل املوارد
الطبيعيــة من خــال تخفيف ومنع
النزاعات عــى املراعي (عن طريق
إنشــاء مدارس ميدانيــة رعوية) وتعزيز
عمليات مســتدامة لحل النزاعات
عــى األرايض (تطوير األرايض بصورة
تشــاركية تقوم عىل أساس التفاوض)
مــع تعزيز قدرات اإلدارة من خالل
دعم تنمية وتنوع اســراتيجيات ســبل
العيــش البيئية املســتدامة (مثل النفاذ
اآلمــن للوقود والطاقة).
•تطوير أدوات وتقديم اإلرشــاد ملساعدة
أصحــاب املصلحة عىل التعامل مع
األسباب الرئيسية للنزاعات ودوافع
النزاعــات املرتبطة بانعدام األمن الغذايئ
والفقر وعدم املســاواة وعدم التوازن
بني الجنســن وتوفري اآلراء التقنية
لديناميكيــات النزاع من أجل تحديد
نقــاط الدخول املحتملة لدعم الزراعة
واألمن الغذايئ يف دائرة النزاع.
•تيســر الحوار مع أصحاب املصلحة
وتوفري إرشادات خاصة بالسياسات
لدعم وإعادة بناء ســبل معيشية
مستدامة وقادرة عىل الصمود
والوفاء باالحتياجات الفورية للنازحني
واملجتمعات املستضيفة لهم.

نيجر يا
املستفيدون من مخيم كوكاريتا للنازحني داخليا
©FAO/Nguyen

اإلدارة الوقائية

إنقاذ األرواح ومنع اهلجرة املستمرة

للنزاعات– النيجر

– اجلمهورية العربية السورية

تعمــل منظمــة األغذية والزراعة من خالل دعم من صندوق األمم
املتحدة لبناء الســام ،يف ســبعة مدن يف النيجر بالتعاون الوثيق
مع األطراف التي تقوم ببناء الســام يف األمم املتحدة والهيئات
األخرى ملنع نشــوب نزاعات تتعلــق باملوارد الطبيعية .ومن خالل
تطبيــق منهج إدارة يراعــي منع النزاعات ،يهدف املرشوع إىل بناء
قدرات أطراف محلية بطريقة شــاملة وتتميز بالشــفافية من أجل
اإلســهام يف التعايش الســلمي بني مجموعات السكان (املزارعون
ومربو املاشــية والالجئون واملهاجرون والسكان املحليون)

تعمل منظمة األغذية والزراعة مع رشكائها عىل تعزيز األمن الغذايئ
وقدرة األرس واملجتمعات واملؤسسات يف الجمهورية العربية السورية
عىل الصمود .ويعترب دعم اإلنتاج عىل نطاق ضيق عىل مستوى األرس
من األمور املهمة يف سوريا يف أعقاب متزيق قطاع الزراعة .وباإلضافة
إىل إنقاذ األرواح فإن التدخالت الزراعية تزيد من توافر الغذاء عىل
املستوى املحيل والنفاذ إليه وتنوعه .إن مساعدة املزارعني عىل البقاء
يف أراضيهم وإنتاج الطعام ،عندما يكون من اآلمن القيام بذلك ،من
األمور املهمة يف منع حدوث مزيد من الهجرة.
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اهلجرة واألزمات املمتدة

كيف تسهم منظمة األغذية والزراعة يف الدعوة العاملية
الختاذ إجراء بشأن اهلجرة واألزمات املمتدة
الدعم الطارئ
لسبل املعيشة
املقدم
إىل النازحني
داخليا – اليمن
تعمل منظمة األغذية والزراعة من
خالل دعم أنشطة اإلنتاج الزراعي،
عىل زيادة النفاذ إىل الغذاء واملوارد
وتوافرها للنازحني داخليا واملجتمعات
املضيفة املعرضة للخطر التي تعيش
يف مناطق مترضرة من نزاعات .وتعمل
املنظمة مع مجموعات نسائية محلية
عىل دعم زراعة أفنية املنازل من خالل
توزيع البذور واألدوات والدواجن التي
تحسن تغذية األرسة ومبا يخلق دخل
إضايف يف السوق .كام توفر املنظمة أيضا
للمزارعني املعرضني للخطر مضخات
ري تعمل بالطاقة الشمسية مبساعدة
جمعيات مستخدمي املياه .ويسمح
ذلك للمزارعني باالستمرار يف اإلنتاج
بغض النظر عن النقص يف الطاقة الذي
يجعل تشغيل املضخات التي تعمل
بالوقود أمرا مستحيال بالنسبة للكثري.
وتساعد املنظمة املزارعني أيضا عىل
تطبيق مامرسات زراعية ذكية مناخيا
لتحسني اإلنتاج وإدارة املياه.

تعزيز القدرة

على الصمود لدى

املهاجرين والنازحني

واجملتمعات املضيفة

•تبنــي أنظمة إنذار مبكر وتقييم
للمخاطر املجتمعية يشــارك فيها
املهاجــرون والنازحون لتحديد أوجه
الخطــر الحالية والقدرة عىل مواجهة
املزيد من الصدمات.
•توفري الدعم التقني والقيام بكل ما
هو ممكن لتعزيز القدرات الوطنية
بخصوص:
دعم تصميم و/أو تعزيز أنظمة
الحامية االجتامعية الشاملة التي
تستجيب للصدمات والتي متتد إىل
املناطق الريفية وتغطي العامل
الزراعيني املهاجرين والنازحني
والشباب والنساء العاطلني أو الذين
يعملون بصورة جزئية يف الريف.
التعامل مع العقبات التي تواجه
مامرسة حقوق األرض واملمتلكات
والنفاذ إىل االئتامن واألسواق (من
خالل استخدام إطار الحلول الدامئة
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فرص توظيف
الشباب من خالل
مدارس تدريب
املزارعني الشباب
على الزراعة واحلياة
تم استخدام منهج مدارس تدريب املزارعني
الشباب عىل الزراعة والحياة يف  20دولة
حتى اآلن وهو يفيد  35ألف شاب وشابة
مبا يف ذلك النازحني داخليا والالجئني
والجنود الشباب املرسحني والجامعات
األخرى املعرضة للخطر .ويف مدارس تدريب
املزارعني الشباب عىل الزراعة والحياة،
يتم تشجيع الشباب عىل النمو ليصبحوا
بالغني إيجابيني ويقوموا بتطوير مهارات
"محمولة" ميكن للنازحني داخليا من الشبان
أو الالجئني العودة بها عندما يقررون العودة
ملجتمعاتهم .وقد أظهرت التقييامت التي
جرت يف أعقاب تطبيق أسلوب مدارس
تدريب املزارعني الشباب عىل الزراعة والحياة
يف فلسطني أن غالبية املستفيدين الشبان
يحققون درجات أفضل من مجال التعليم
من قرنائهم اآلخرين .ويف السودان ،قامت
مدارس تدريب املزارعني الشباب عىل الزراعة
والحياة ببناء قدرات الشباب املعرضني
للخطر واملحرومني يف مواقف النزاعات ويف
أعقاب النزاعات وخاصة بالنسبة للجنود
الشباب املرسحني واألحداث الجانحني.

الجمهوريــة العربية الســورية
سيدة تفحص محصول القمح ضمن
مرشوعات منظمة األغذية والزراعة
©FAO/Khlouf

للنازحني الداخليني واللجنة الدامئة
املشرتكة بني الوكاالت)

تقليل مخاطر الكوارث من أجل التعامل
مع التبعات املحتملة للتغريات البيئية
عىل الهجرة.

االستفادة من

خالل تحليل تدفق الحواالت املالية
واستخدامها يف املناطق الريفية يف دولهم
والجهات األخرى

تصميم وتطبيق مداخالت معينة
لدعم تأهيل الزراعة وإنعاشها
عىل املدى الطويل وتعزيز الفرص
االقتصادية القابلة للتطبيق ،وزيادة
فرص سبل العيش التي تقوم عىل
أساس الزراعة وخاصة للشباب.

اإلسهامات اإلجيابية

للمهاجرين والنازحني

•تقييم وتحليل وفهم األثر االجتامعي
واالقتصادي قصري األمد ،ومتوسط األمد
وطويل األمد للعودة بعد األزمات
املمتدة يف الدول املجاورة ،عىل املستوى
والوطني واملحيل ومستوى األرسة.

•بناء قدرات محلية وتيسري الحوار بشأن
السياسات لتضمني املخاوف املتعلقة
بالهجرة يف عملية التكيف واسرتاتيجيات

•التوصل إىل أدلة عىل مزايا املهاجرين
والالجئني بالنسبة للمجتمعات
املضيفة ولدولهم األصلية وخاصة من

•تعزيز التامسك االجتامعي وتقوية
املؤسسات الريفية للمساعدة عىل إعادة
بناء الثقة بني أعضاء املجتمعات الريفية
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اهلجرة واألزمات املمتدة

كيف تسهم منظمة األغذية والزراعة يف الدعوة العاملية
الختاذ إجراء بشأن اهلجرة واألزمات املمتدة
الدعم يف جمال
الزراعة واملاشية
للعائدين – السودان

يف دارفور ،قامت منظمة األغذية والزراعة
بتزويد  9000من النازحني داخليا
والعائدين واألرس املعرضة للخطر بدعم
زراعي مبارش كام أعادت تفعيل اللجان
الزراعية بالقرى .وقد أسهم املرشوع يف
تحقيق املزيد من االكتفاء الذايت يف مجال
إنتاج الغذاء وتزويد املستفيدين باملهارات
واملعرفة التي مكنتهم من تعظيم إمكانات
مواردهم واستكشاف فرص بديلة للحصول
عىل دخل.

نزع السالح
والتسريح وإعادة
اإلدماج –
مجهورية الكونغو
الدميقراطية

تعاونــت منظمــة األغذيــة والزراعة مع
رشكائهــا بشــأن تطبيــق برنامج طارئ

يهــدف لنزع الســاح والترسيح
وإعــادة اإلدماج وبرنامــج متعدد
الــدول للترسيــح وإعادة اإلدماج
للتنســيق واإلســهام يف السالم
اإلقليمــي وتشــجيع املزارعني
املحاربــن عىل العودة إىل ســبل
العيــش املدنيــة واالندماج يف
املجتمع .وتشــر الدراســات إىل أن
أكــر مــن ثلثي املحاربني الســابقني
يشــاركون يف أنشــطة اقتصادية
إنتاجيــة مبا يف ذلــك يف قطاعات
الزراعة ومصايد األســاك واملاشــية.
واســتكامال لربنامج نزع الســاح
والترسيــح وإعــادة اإلدماج ،قامت
املنظمــة بتقديــم الدعــم لتعزيز
قدرة األشــخاص عــى إنتاج الغذاء
وكســب معيشــتهم من خالل
تحســن الوصــول إىل املوارد وبرامج
التدريــب باإلضافــة إىل قدرات
إنتــاج وتنويــع الغذاء .وتشــر تلك
األنشــطة إىل مشــاركة املنظمة يف
الــراكات االســراتيجية لتقليل
العنــف ومنــع إعادة تصاعــد العنف
من خالل دعم ســبل املعيشــة،
لكــن أيضــا من خــال العمل عىل
الرتكيــز عىل إعادة إدمــاج النازحني
واملحاربــن عىل حد ســواء يف
قطاعــات اإلنتــاج ،مبا يخلــق بيئة
شــاملة أكــر أمنا وأمانا.
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تقييم احتياجات
العائدين –
باكستان
يف باكســتان ،قامــت منظمــة األغذيــة
والزراعــة بالتعــاون مــع املناطق
التــي تقــع تحــت ســيطرة القبائــل من
أجــل تطبيــق اســراتيجية مســتدامة
للعــودة والتأهيــل يف املناطــق التــي
تقــع تحــت ســيطرة القبائــل والتي
تســتهدف ضــان عودة كرميــة وآمنة
لألشــخاص النازحــن بصــورة مؤقتة
وتوفــر خدمــات وتســهيالت كافية
للعائديــن .وبســبب النزاعــات
طويلــة األمــد ،ال يوجــد مقياس ذو
مصداقيــة يتعلــق باالحتياجــات
الزراعيــة للعائديــن .ولتحقيــق هــذا
الهــدف ،تقــوم املنظمــة بتقييــم ســبل
املعيشــة التــي تعتمــد عــى الزراعة
لوضــع مقيــاس ذو مصداقيــة ميكــن
الحكومــة والهيئــات الدوليــة مــن
تصميــم تدخــات أفضــل من أجل
الســكان العائديــن.

الضفــة الغربيــة وقطاع غزة
مزارعة تعتني بحديقة خلف منزلها
©FAO/Longari

إىل جانب حوارهم مع شبكات املهاجرين
والعائدين
•إيجاد فرص عمل ريفية كرمية وظروف عمل

كرمية للنازحني واملجتمعات املضيفة عىل
طول طرق النزوح .والبناء عىل املعرفة
واملهارات التي تتمتع بها املجتمعات
املترضرة وخاصة من خالل تزويدها
"مبهارات محمولة" والتي ميكن أن تصبح
"مرئية وميكن قراءتها والتحقق منها"
بصورة أكرب من أجل النفاذ إىل فرص
عمل يف كل مكان.

•تقديم الدعم التقني لزيادة التحويالت
النقدية ونظم الحامية االجتامعية التي

تستجيب للصدمات لحامية أصول
األرس ودخلها وتغذيتها وضامن إمكانية
حمل املزايا (مثل النقد) من قبل كافة
املهاجرين.
•تقديــم النصح ودعــم تنمية القدرات
عىل مســتوى الدولة واملستوى
اإلقليمــي من أجل
تبنــي تدابــر معينــة لدعم دمج
املهاجريــن العائديــن إىل املناطق
الريفيــة التــي نشــأوا فيها (دعم
دمــج الدخــل والتوظيف) ونقل
مهاراتهــم ومعارفهــم التي
اكتســبوها حديثــا إىل مجتمعاتهــم
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التحكــم يف آثــار الحامية االجتامعية
والتدخالت يف األســواق الزراعية
عــى املناطق املتلقيــة للمهاجرين
فيــا يتعلــق بديناميكيات العاملة
وأسعار السوق
	•خلق رشاكات وتأييد تحســن اإلدماج
املــايل وتثقيــف النازحني القادمني من
مناطــق ريفية باإلضافــة إىل مجتمعات
األفراد الذين يعيشــون يف املهجر
بحيــث ميكنهم إرســال التحويالت املالية
إىل بالدهم باإلضافــة إىل املجتمعات
األصلية بحيث تســتخدم الحواالت
التــي تتلقاها بصــورة منتجة يف مجال
الزراعــة والتنمية الريفية.

اهلجـرة
واألزمـات
املمتـدة

التصدي لألسباب اجلذرية وبناء سبل معيشة
زراعية قادرة على الصمود

I6101Ar/1/10.16

تهــدف الوثيقــة الحاليــة إىل تحســن فهــم الهجرة يف مواقف
األزمــات املمتــدة من خالل تفســر الســياق وتقديــم أمثلة عىل
العمــل الــذي تقــوم بــه منظمة األغذية والزراعــة ورشكائها يف
مختلــف الــدول لتعزيــز القدرة عــى الصمود لــدى املجتمعات
" وضــان عــدم تــرك أي أحــد يتخلف عن الركــب " قبل وأثناء
وبعد األزمــات املمتدة.

وتســتهدف الوثيقــة الحكومــات ومنظومــة األمــم املتحدة
وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن .وهي تلقــي الضوء عىل الدور
الــذي ميكــن لســبل املعيشــة الزراعية القادرة عــى الصمود
أن تلعبــه يف التعامــل مــع بعض األســباب األصليــة للهجرة يف
األزمــات املمتدة ويف مســاعدة الســكان النازحــن واملجتمعات
املضيفــة عــى التأقلــم مع النــزوح طويل األمد.
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