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لمحة عن الفاو

عالم متحرر من الجوع والفقر َيمُثل في صميم عملنا. 
وتعمل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة مع الحكومات، 

والشركات، والمزارعين، والمنظمات األخرى، واألفراد لتحقيق 
القضاء على الجوع ZeroHunger# .ونقوم بجزء كبير من عملنا 
في المناطق الريفية )األرياف( التي يعيش فيها معظم فقراء 

وجوعى العالم. ومع أن مقرنا الرئيسي يقع في روما، إيطاليا، إال 
أن لدينا مكاتب في أكثر من 130 بلدا حول العالم.

  
في كل عام نحتفل بيوم األغذية العالمي في 16 أكتوبر/تشرين 

األول إلحياء ذكرى ميالد الفاو في عام 1945 ودعوة الناس 
للمشاركة في مكافحة الجوع وضمان حصولنا جميعا على ما 

يكفي من األغذية المغذية لنعيش حياة صحية ونشطة. وكان 
موضوع يوم األغذية العالمي لعام 2017 هو »فلنغير مستقبل 

الهجرة: نستثمر في األمن الغذائي والتنمية الريفية«.

فلنغير مستقبل الهجرة

هل تعلم أن 1 من كل 7 أشخاص على سطح الكوكب كان 
مهاجًرا في عام 2017؟ وفي السنوات القليلة الماضية، كانت 

هناك زيادة كبيرة في عدد األشخاص الذين يهاجرون حول العالم. 
ومعظم المهاجرين هم من صغار السن إلى حد بعيد - 

تتراوح أعمار ثلثهم تقريبا بين 15 و34 سنة.  
لماذا يهاجر الناس اليوم وكيف يمكننا منحهم خيار البقاء في 

أوطانهم، إذا كان ذلك آمنا؟  
كتاب األنشطة هذا حافل ببعض اإلجابات اإلبداعية على 

 Lorenzo هذه األسئلة في سلسلة من الحقائب التي أعدها
Terranera. وتفتح هذه الحقائب لتظهر كيف تساعد المنظمة 

على منح الناس المزيد من الخيارات للبقاء في أوطانهم، وكيف 
يرتبط الهدف العالمي المتمثل في تحقيق القضاء على الجوع 

بالهجرة.
يتناول هذا الكتاب مسألة الهجرة والمهاجرين. وسواء كنت 

مهاجرا، أو تعرف مهاجرا، أو لك صلة بمهاجر، فإن الهجرة 
قضية تؤثر علينا جميًعا  

نحن جيل القضاء على الجوع

ينام أكثر من 800 مليون شخص وهم جوعى كل ليلة، أي 
حوالي 1 من بين كل 9 أشخاص. ونحن ننتج ما يكفي من 

األغذية إلطعام جميع من على كوكبنا، ولكن ألسباب مختلفة 
كثيرة ال يزال الناس يعانون من الجوع. وفي عام 2015، التزم 193 

بلًدا بأهداف التنمية المستدامة لمساعدتنا على خلق عالم 
أفضل للجميع والقضاء على الجوع بحلول عام 2030. ولكن قادة 

العالم ال يستطيعون القيام بذلك بمفردهم. وتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة السبعة عشر هو مسؤولية الجميع، أي 

من المزارعين إلى الشركات، ومن المدارس إلى الجامعات، ومن 
المنظمات الدولية إليك أنت.  

دعونا نعمل مًعا. دعونا نصبح الجيل األول الذي يجعل الجوع 
يتالشى من على سطح الكوكب - جيل القضاء على الجوع. 

ولدينا جميعا دور نؤديه في مجال إنهاء الجوع، لذا تابع القراءة 
لمعرفة كيف يمكنك أن تكون جزًءا من جيل القضاء على الجوع!

فلنغير مستقبل الهجرة

نستثمر في األمن الغذائي والتنمية الريفية
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ما هي الهجرة؟

الهجرة هي حركة البشر، بمن فيهم األطفال، داخل بلد ما أو 
عبر الحدود الدولية. ويمكن تقسيم المهاجرين إلى فئتين 

رئيسيتين: المهاجرين الدوليين الذين يعبرون الحدود القطرية؛ 
والمهاجرين الداخليين الذين ينتقلون داخل البلد الذي ولدوا 

فيه )من منطقة ريفية إلى مدينة على سبيل المثال(. ويقدر 
عدد المهاجرين الدوليين في العالم بنحو 258 مليون شخص، 
في حين أن حوالي 760 مليون شخص ينتقلون داخل بالدهم. 

وقد يكون هناك مهاجرين داخليين أكثر من المهاجرين 
ا ما يكون  الدوليين، ولكن االنتقال إلى بلدة أو مدينة غالًب

الخطوة األولى قبل عبور الحدود الدولية. ولطالما كانت الهجرة 
موجودة، وهي جزء من النمو والتغيير في بلد ما، مع بحث 
الناس عن وظائف وحياة أفضل في أوطانهم وخارجها أيًضا. 
فلماذا تشكل الهجرة مثل هذا التحدي الكبير اليوم؟

التحديات والفوائد

ا اليوم ألن الناس يصلون إلى بلدان أو  تشكل الهجرة تحدًي
ا ما يلتمسون الحماية.  بلدات في مجموعات ضخمة، وغالًب

ويصل العديد من المهاجرين الدوليين إلى البلدان النامية التي 
لديها قدر أقل من األموال واألغذية وفرص العمل والموارد 

الطبيعية لتقاسمها مع القادمين الجدد. والحاجة إلى تقاسم 
ا  هذه الموارد بين عدد أكبر من الناس يمكن أن تخلق أحياًن

مشاكل أو توترات. ويمكن أن تعاني المجتمعات الريفية أيًضا 
من فقدان العمال الشباب الذين يهاجرون، مما يعني في 
الغالب أن األغذية المنتجة أو المتاحة ستكون أقل. وهناك 

تحديات مماثلة تواجه الهجرة الداخلية. 
 

ومن ناحية أخرى، يمكن للمهاجرين نقل مهارات ومعارف 
وثقافات جديدة إلى البلدان المضيفة، والمساهمة في 

النمو االقتصادي شرط أن تتاح لهم فرصة الحصول على وظائف 
أكثر وأفضل. ويمكنهم زيادة القوى العاملة في المجتمعات 

المحلية التي ال يوجد فيها عدد كاف من األشخاص للقيام 
بجميع األعمال، وكذلك إتاحة فرص عمل للشباب في البلد الذي 

يغادرونه. وعندما يستقرون، غالًبا ما يستثمرون في مجتمعهم 
المضيف أو يدعمون وطنهم عن طريق إرسال األموال.

لماذا تكون الهجرة غالبا الخيار الوحيد؟ 

ا ألنهم يريدون بداية جديدة، ووظيفة جديدة،  ينتقل الناس أحياًن
أو للدراسة أو لجمع شمل األسرة. ولكن يضطر الناس إلى 

ا بسبب أحداث تهدد حياتهم، بما في ذلك القتال  الهجرة أحياًن
والحرب أو الكوارث الطبيعية التي تدمر منازلهم، مثل الزالزل أو 

التسونامي.
  

غالًبا ما تكون الهجرة هي الخيار الوحيد لتحسين حياة الناس 
عندما يواجهون الفقر والجوع، وانعدام الوظائف، وغياب الدعم 
من جانب الحكومة، والموارد الطبيعية المحدودة )مثل المياه 

أو التربة الصحية(، أو آثار تغير المناخ.  
اقرأ الصفحات التالية لمعرفة المزيد عن هذه التحديات وكيفية 

عمل المنظمة مع البلدان لمساعدة السكان على البقاء في 
ا، أو بناء حياة جديدة بعد وقوع  أوطانهم عندما يكون ذلك آمًن

كارثة طبيعية أو صراع.  
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الصراعتغير المناخ الجوع والفقر
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هل تعلم أن هناك 2.1 مليار فقير وأكثر من 800 مليون من 
الجوعى في العالم وأن معظم جوعى العالم يعيشون في 

المناطق الريفية؟ حسب رأيك ماذا سيفعل الفقراء والجوعى 
في الريف عندما يدركون أنهم ال يستطيعون شراء أو زراعة ما 
يكفي من األغذية ألنفسهم وألسرهم؟ كثير منهم ينتقلون 

إلى البلدات أو المدن بحًثا عن حياة أفضل، على أمل العثور 
على عمل حتى يتمكنوا من إرسال األموال إلى ديارهم إلطعام 

أسرهم.  

يبقى بعض السكان في المناطق الريفية ألنهم مزارعون 
ولطالما عملوا في أراضيهم، ولكنهم بالكاد يستطيعون زراعة 

ما يكفي من األغذية إلطعام أنفسهم وأسرهم، وهم بالتأكيد 
ال يزرعون ما فيه الكفاية لبيعه في األسواق. وقد ال يتمكنون 

حتى من الوصول إلى المصارف لكي يحصلوا على قرض لبدء 
نشاط جديد يمكن أن يجلب المال ألسرهم. وينطبق هذا بصفة 

خاصة على النساء والشباب. وقد يزرع آخرون ما يكفي من األغذية 
للبيع، ولكن ليس لديهم سوق قريب، أو ال يمكنهم الوصول إلى 

األسواق بسهولة، بحيث يذهب هذا الفائض هدًرا. والكثير من 
المزارعين ال يملكون أي أموال مدخرة لحاالت الطوارئ، وليس 
لدى حكوماتهم نظام قائم لمساعدتهم، فإذا حدث أي طارئ 

)مثل فشل المحاصيل، أو الجفاف، أو نفوق الماشية(، فمن 
المرجح أن يذهبوا إلى الفراش جائعين وهم يشعرون بأن ال خيار 

لهم سوى ترك أراضيهم بحثا عن الطعام أو العمل.

   الجوع والفقر
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تعمل المنظمة على ضمان خيار بقاء الناس في أوطانهم، إذا 
ا، وذلك بانتشالهم من دائرة الجوع والفقر. وعن طريق  كان ذلك آمًن
توفير األدوات المناسبة للمزارعين وتعليمهم كيفية إنتاج 

المزيد، ويمكنهم زراعة المزيد من األغذية لبيعها في السوق 
وكسب المال. ويمكن لألطفال والشباب في المناطق الريفية 

أن يتعلموا أساليب الزراعة، وكيفية حل المشاكل، واالعتناء 
بأنفسهم وذلك بالذهاب إلى مدارس تدريب المزارعين الشباب 

على الزراعة والحياة التي تنظمها المنظمة.

تعمل المنظمة مع البلدان على إصالح أو بناء الطرق التي تؤدي 
إلى األسواق حتى يتمكن المزارعون من الوصول إليها لبيع 

منتجاتهم الفائضة. وثمة طريقة أخرى تساعد بها المنظمة 
السكان في المناطق الريفية أال وهي تشجيع البلدان على 

إشراك المزيد من الشباب في العمل الزراعي من خالل توفير 
التدريب والحصول على المال لمساعدتهم على بدء أنشطة 

ريفية مربحة أخرى. وتشمل هذه األنشطة حدائق الخضروات، 
َيات، أو تربية الدجاج، أو إنتاج  وتجهيز وتغليف األغذية مثل الُمَربَّ

وبيع المنسوجات التقليدية. وإذا قرر الناس أن يهاجروا، فإننا 
نعمل على ضمان معرفتهم بالفرص وحقوقهم كمهاجرين 

وعاملين في البلدان المضيفة لهم. وتساعد المنظمة 
المهاجرين أيًضا على استخدام األموال التي يكسبونها في 

الخارج لدعم مجتمعاتهم األصلية. وبما أن الهجرة سوف تحدث 
دائما، فإن المنظمة تعمل أيًضا مع الحكومات والشركاء لضمان 

أن تكون هذه الهجرة آمنة ومنظمة ونظامية.

   كيف تقوم منظمة األغذية والزراعة  
   بالمساعدة؟

اآلن جاء دورك لكي تساعدنا. لّون األقسام البيضاء 
إلكمال الصورة.



8

إذا قرأت كتاب األنشطة »المناخ يتغير، األغذية والزراعة أيًضا«، 
فقد تتذكر أن تغير المناخ يؤثر على صحة كوكبنا ويغير عالمنا، 
وذلك جزئًيا عن طريق التسبب في المزيد من الكوارث الطبيعية 

والظواهر الجوية المتطرفة. وعندما تحدث كارثة طبيعية، 
هل تعلم أن السكان غالًبا ما يضطرون إلى مغادرة ديارهم إلى 
مناطق وبلدات أو مدن أخرى؟ وفي عام 2015، كان على أكثر 

من 19 مليون شخص أن ينتقلوا بعد أن نجوا من كارثة 
طبيعية. وفي كتاب األنشطة المتعلق بتغير المناخ، عّلمناك أن 
األشخاص الذين يعانون أكثر من غيرهم أثناء وبعد كارثة طبيعية 
هم المزارعون، وصيادو األسماك، والرعاة، وسكان الغابات الفقراء.

وإذا كان هؤالء الناس محظوظين بما فيه الكفاية لتجنب 
كارثة طبيعية، فقد يتعين عليهم مغادرة ديارهم ألنهم ال 

يستطيعون زراعة ما يكفي من األغذية بعد اآلن. إذ يمكن لتغير 
المناخ، وارتفاع درجات الحرارة أن يغيرا البيئة إلى حد كبير، بحيث 

أن األراضي التي كان المزارع يستخدمها لزراعة األغذية في يوم 
من األيام لم تعد الغراس تعيش فيها، وال تنمو فيها األعشاب 
من أجل إطعام الحيوانات. ويمكن لتغير المناخ أن يحول التربة 
الصحية إلى تربة غير صحية وجافة وغير خصبة، مما يعني أن 

السكان ال يعود بإمكانهم العمل، وأن هناك كمية أقل من 
األغذية المنتجة. وهذا يعني أن األشخاص الذين كانوا يعملون 

في األراضي هم أكثر عرضة للفقر والجوع ألنهم ال يستطيعون 
إنتاج األغذية الستهالكها أو بيعها.

   تغير المناخ
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إن إحدى الطرق التي تضمن أن يكون كل من السكان وأراضيهم 
أكثر قدرة على االنتعاش من صدمات تغير المناخ والكوارث 

الطبيعية هي المساعدة على االستعداد لها حيثما أمكن. 
ومن المهم حماية أراضينا، وتساعد المنظمة المزارعين على 

ا.  القيام بذلك من خالل تعليمهم أساليب الزراعة الذكية مناخًي
ا تعني العمل في األراضي وزراعة األغذية  والزراعة الذكية مناخًي
بطرق مستدامة ال تضر بالتربة أو تجردها من المغذيات الثمينة، 
والحد من غازات الدفيئة المنتجة. وتساعد الزراعة الذكية مناخًيا 

المزارعين على زراعة المزيد من األغذية على نفس مساحة األرض، 
وغالًبا ما تستخدم كميات أقل من المياه، مما يعني أن المزارعين 

يمكنهم كسب المزيد من المال. وهذا يعني أنه يمكن 
للمزارعين واألراضي االستعداد لكوارث مثل موجات الجفاف.

وتقوم المنظمة أيًضا بتعليم المزارعين استخدام البذور األكثر 
مقاومة للجفاف واألمراض، وتربية الماشية المعتادة على 

درجات الحرارة المرتفعة، وإنشاء أحواض واقية من العواصف 
وأقفاص األسماك، وزراعة األشجار التي تتحمل الحرارة والجفاف. 

وحيث أنه ال يمكن منع الكوارث الطبيعية، تساعد المنظمة 
المزارعين على النهوض أو العودة إلى ديارهم بعد فترة غياب 

وجيزة من خالل توفير البذور واألدوات الالزمة لبدء الزراعة مرة 
أخرى، وتوفير محاصيل سهلة النمو ومغذية. وتعمل المنظمة 
مع الشركاء على إنشاء نظم رصد لمحاولة الحد من آثار األزمات. 
وتسمى هذه النظم نظم اإلنذار المبكر، وهي تنبيهات تخبر 
الناس والحكومات متى تستعد للكوارث بحيث ُتفقد أعداد أقل 

من األرواح واألموال والموارد.

   كيف تقوم منظمة األغذية والزراعة  
   بالمساعدة؟

اآلن جاء دورك لكي تساعدنا. لّون األقسام البيضاء 
إلكمال الصورة.
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هل تعلم أن أكثر من 65 مليون شخص أجبروا على مغادرة 
ديارهم بسبب الصراع في عام 2015؟ وال يزال السكان يغادرون 
ديارهم اليوم بسبب الصراعات المستمرة. وينحدر العديد منهم 

من أسر ريفية – المزارعون، ومربو الماشية، ورعاة القطعان، 
وصيادو األسماك. وكثيًرا ما يتعرضون بالفعل لخطر الجوع أو 

الوقوع في الفقر. وهم يفرون من ديارهم خوًفا على حياتهم. 
وال يرون أي نهاية للقتال، كما يفقدون أو يتعرضون لفقد كل 

شئ. ويطلق على األشخاص الذين ينتقلون إلى جزء آخر من 
بالدهم اسم األشخاص النازحون داخلًيا، بينما يطلق على الذين 
ا  يغادرون بلدهم الجئين. ويعيش معظم األشخاص النازحين داخلًي
والالجئين في البلدان النامية. وهذا تحد للبلدان النامية التي قد 

تكون تكافح بالفعل لدعم سكانها.

إن الجوع، والحكومات غير الفعالة والضعيفة، وتنقالت الماشية، 
وتقاسم الموارد الطبيعية المحدودة )خاصة المياه واألراضي(، 

وآثار تغير المناخ يمكن أن تؤدي جميعها إلى نزاعات بين 
المزارعين المحليين، أو بين السكان المحليين والنازحين. ومن 

الجدير بالذكر أيًضا أنه ما كل شخص يمكنه، أو يريد، الفرار.

هل تعلم أنه في معظم الصراعات، يبقى أكثر من 80 
في المائة من السكان الريفيين في ديارهم؟ والمزارعون 
ال يريدون التخلي عن أراضيهم أو حيواناتهم. وحتى لو كان من 

الصعب جًدا الوصول إليهم، فإن السكان الذين يبقون في ديارهم 
يحتاجون أيًضا إلى مساعدة للبقاء على قيد الحياة.

   الصراع
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على الرغم من أن المنظمة ال تستطيع وقف الحروب والصراعات، 
إال أننا نستطيع مساعدة البلدان والمجتمعات المضيفة، 

واألشخاص الذين يفرون من الصراع، واألشخاص الباقين في 
مناطق الصراع، والبلدان المتضررة من الصراع على التعافي. 

وتدعم المنظمة السكان الذين يعانون من أزمة، وعندما تنتهي 
الحرب، تساعد المزارعين على النهوض إلنتاج األغذية من جديد. 
ونحن نقدم المساعدة الطارئة من خالل التحويالت النقدية، 

وتوفير بذور المحاصيل مثل الخضروات المغذية وسريعة النمو، 
والثروة الحيوانية، واألدوات األساسية. وتعمل المنظمة في 

بعض البلدان التي مزقتها أسوأ الحروب، بما في ذلك سورية، 
حيث تساعد المزارعين على إنتاج األغذية، وفي اليمن، من خالل 
ا والمجتمعات المضيفة لهم  مساعدة األشخاص النازحين داخلًي

على بدء األنشطة الريفية وكسب المال.

نحن نساعد أولئك الذين فروا بسبب الصراع على االستقرار في 
أوطانهم الجديدة، وتقديم الدعم للمجتمعات التي تستضيف 
مجموعات جديدة من الناس. ومن المهم أن نتذكر أن الالجئين 

واألشخاص النازحين داخلًيا يستحقون الحماية واالحترام 
والسالمة والكرامة، ونحن جميًعا بحاجة إلى الوقوف مًعا 

ضد أعمال التمييز.

ويمكن للمنظمة أن تساعد أيًضا في منع والحد من 
التوترات التي قد تؤدي إلى نشوب الصراعات. ونحن 

نعمل مع المجتمعات المحلية من أجل تحسين إدارة مواردها 
الطبيعية، وتشجيع المزارعين على حل الجدال حول الثروة 

الحيوانية أو الموارد الطبيعية بطريقة سلمية من خالل 
المناقشة والتفاوض.  

   كيف تقوم منظمة األغذية والزراعة  
   بالمساعدة؟

اآلن جاء دورك لكي تساعدنا. لّون األقسام البيضاء 
إلكمال الصورة.
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اكتشف الصفحة التي ينتمي إليها كل من الرسومات أدناه. ثم أمعن النظر 
أكمل الجمل الواردة على يسار كل صورة.   

هذا الرسم مأخوذ من صفحة __________، والذي يتحدث عن  

_________________________________________

_________________________________________

هذا الرسم ُيظهر  _____________________________

_________________________________________

_________________________________________

إنه مهم ألن  ________________________________

_________________________________________

_________________________________________

هذا الرسم مأخوذ من صفحة __________، والذي يتحدث عن  

_________________________________________

_________________________________________

هذا الرسم ُيظهر  _____________________________

_________________________________________

_________________________________________

إنه مهم ألن  ________________________________

_________________________________________

_________________________________________

هذا الرسم مأخوذ من صفحة __________، والذي يتحدث عن  

_________________________________________

_________________________________________

هذا الرسم ُيظهر  _____________________________

_________________________________________

_________________________________________

إنه مهم ألن  ________________________________

_________________________________________

_________________________________________

هذا الرسم مأخوذ من صفحة __________، والذي يتحدث عن  

_________________________________________

_________________________________________

هذا الرسم ُيظهر  _____________________________

_________________________________________

_________________________________________

إنه مهم ألن  ________________________________

_________________________________________

_________________________________________

4

2 1

3
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قم بمسح الملصق الخاص بك أو التقط صورة له وانشره على 
إنستجرام باستخدام الهاشتاج ZeroHunger#. وتذكر أيًضا وضع 

 .@FAO وسم النهاية

لقد قرأت كل شيء عن أسباب الهجرة وكيفية قيام منظمة اآلن حان دورك
األغذية والزراعة بالمساعدة. واآلن نريد أن نتعرف على أفكارك! 

في الحقيبة أدناه، أرنا كيف يمكننا أن نعطي السكان خيارات 
للبقاء في وطنهم، إذا كان ذلك آمنا.
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17 هدًفا لجيل 
القضاء على 

الجوع 

كم سيكون عمرك في عام 2030؟ هل تعلم أن 193 بلًدا قد 
وافقت على القضاء على الجوع وخلق عالم أفضل للجميع 

بحلول ذلك الوقت؟ وهذه البلدان تخطط للقيام بذلك من خالل 
استكمال 17 هدًفا، وهي أهداف التنمية المستدامة. وهذه 

األهداف هي الواجبات المنزلية للجميع حتى عام 2030، 
وهي ملك لنا جميًعا، سواء كنا من العالم النامي أو المتقدم. 

والطريقة الوحيدة التي يمكننا بها تحقيقها هي العمل مًعا.  
  

كيف تساهم الفاو في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة؟

يسهم عمل الفاو في تحقيق العديد من أهداف التنمية 
المستدامة، ولكن تركيزنا الرئيسي هو على الهدف 2 من 

أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الجوع. وال يمكننا 
أن نحقق هدف القضاء التام على الجوع دون معالجة العديد 

من القضايا التي تدفع الناس إلى الهجرة. فمن الممكن إطعام 
سكاننا المتنامين ومساعدتهم على الخروج من الفقر دون 

تهديد صحة كوكبنا لألجيال القادمة.  

الهجرة يمكنها أن تساهم في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة

لو أن الحكومات تتعلم إدارة الهجرة على نحو أفضل، ووقف 
الصراعات ومنعها، فيمكن لها أن تؤدي إلى نمو اقتصادي 
وتقربنا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إن الهجرة 

اآلمنة والمنظمة والنظامية يمكن أن تسهم في 
التنمية إذا كان المهاجرون قادرين على إيجاد وظيفة، أو تعلم 

اللغة المحلية، أو تلقي التدريب للحصول على مهارات جديدة.

كما يمكن للمهاجرين أيًضا أن يسهموا في نمو بلدهم 
األصلي عن طريق إرسال األموال إلى أسرهم، مما يمكن من 

تحسين األمن الغذائي وحياة السكان الريفيين. وإذا تمكن 
المهاجرون من العودة إلى وطنهم عندما ينتهي الصراع، 
يمكنهم أن يجلبوا معهم إلى مجتمعهم مهارات جديدة 
تعلموها عندما كانوا في الخارج. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 

معالجة األسباب الجذرية للهجرة - تغير المناخ والفقر والجوع 
والصراع - تساعدنا على بلوغ هدفنا النهائي: القضاء على 

الجوع. إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعني إشراك 
جميع الناس، بمن فيهم المهاجرون!

ماذا يمكنك أن تفعل؟

يمكنك أن تحاول تشجيع الحكومات على التصدي لتغير المناخ، 
والعمل على حل الصراعات الطويلة األمد التي تجبر الناس على 

الفرار من أوطانهم. ويمكنك أيًضا إقناع الحكومات بإعطاء 
السكان بدائل للهجرة، حيثما أمكن، من خالل توفير فرص عمل 

جديدة وأفضل في الوطن.

من خالل تغيير بعض العادات اليومية البسيطة التي لها تأثير 
على مناخنا، على سبيل المثال عن طريق إهدار كميات أقل 
من األغذية وتوفير المياه وإعادة التدوير، يمكننا أن نصبح 

جيل القضاء على الجوع - الجيل األول الذي يجعل الجوع 
يتالشى من على سطح كوكب األرض. ألِق نظرة على إجراءاتنا 

المناخية في كتاب األنشطة المتعلق بتغير المناخ 
لمعرفة المزيد 

bit.ly/WFDBOOK16_AR
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إن قرار البقاء في الوطن أو مغادرته عندما 
ا يجب أن يكون دائما خياًرا  يكون ذلك آمًن

للجميع. وتعمل منظمة األغذية والزراعة على 
إعطاء السكان خيارات. وهذا يعني االستثمار 

في قدرات السكان وأحالمهم وانتشالهم من 
الفقر والجوع. ولكن بعض السكان يختارون 

الذهاب وإيجاد سبل للمساهمة في وطنهم 
الجديد أو بلدهم األصلي. ويقوم المناصرون 

للهجرة بدورهم لتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة. وهم من جميع األشكال واألعمار 
واأللوان واألحجام؛ ما يهم هو أنهم يدافعون 

عن اآلخرين ويساعدون على جعل كوكبنا 
مكاًنا أفضل.

أهمية االختيار

ألِق نظرة على بعض 
مناصري الهجرة 

المفضلين لدينا، سواء 
كانوا صغاًرا أو كباًرا، 

من الماضي أو الحاضر، 
أفراًدا أو منظمات. 

والكثير منهم 
مناصرون للقضاء على 
الجوع أيًضا، ويكافحون 

الجوع بنشاط في 
 جميع أنحاء العالم.

هل يمكنك التفكير 

بأمثلة أخرى؟
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شاكيرا مبارك    

بدأت شاكيرا مسيرتها الغنائية 
في كولومبيا قبل أن تصبح 

نجمة دولية وتنتقل إلى إسبانيا. 
وشاكيرا مناصرة للهجرة ألنها 

 Pies Descalzos أسست مؤسسة
، التي توفر التعليم والوجبات 
لنحو 000 4 طفل كولومبي. 

وهي أيًضا مناصرة نشطة لحقوق 
الطفل في جميع أنحاء العالم.     

رابطة النساء العامالت 
لحسابهن الخاص

لقد انتشلت رابطة النساء 
العامالت لحسابهن الخاص أكثر 

من مليوني امرأة من الفقر في 
آسيا. وهي تعمل مع منظمة 

األغذية والزراعة لمساعدة 
النساء والشباب في أفريقيا 

أيًضا. كما تخلق فرص العمل، 
وتنشر المعرفة، وتقدم الخدمات 

الصحية، وتوفر التعليم إلعطاء 
الناس مستقباًل أفضل. ورابطة 

النساء العامالت لحسابهن الخاص 
هي مناصرة للهجرة ألنها تعطي 

ماليين الناس خيار البقاء في 
ا. الوطن عندما يكون ذلك آمًن

 

بنك غرامين 

يوفر بنك غرامين في بنغالديش 
للسكان الفقراء إمكانية الحصول 

على المال لبدء أنشطة مربحة. 
وقد ُمنح المؤسسون جائزة نوبل 

للسالم في عام 2006 لعملهم 
الرائد. وبنك غرامين هو مناصر 

للهجرة ألنه يعطي الناس فرًصا 
جديدة، وينتشلهم من الجوع 

والفقر.

يسرى مارديني 

عند فرارهما من بلدهما أثناء 
الحرب األهلية السورية، دفعت 
يسرى وأختها زورًقا غارًقا ألكثر 

من 3 ساعات حتى وصل إلى 
اليونان. ويسرى هي مناصرة 

للهجرة ألنها ساعدت على إنقاذ 
ا. كما سبحت في  حياة 18 الجًئ

دورة األلعاب األوليمبية الصيفية 
لعام 2016 في ريو كجزء من 

الفريق األوليمبي لالجئين، 
وتواصل اليوم الدعوة لتأييد 

الالجئين في كل مكان.

ألبرت أينشتاين 

هرب آينشتاين من ألمانيا إلى 
الواليات المتحدة األمريكية

 بسبب بروز الحزب النازي قبل 
الحرب العالمية الثانية بوقت 

قصير. وحصل على جائزة نوبل 
لعمله الثوري في الفيزياء. 

وآينشتاين هو مناصر للهجرة ألنه 
عمل بال كلل إلنقاذ حياة اليهود 

األلمان من خالل مساعدتهم على 
الهروب من بالدهم واالستقرار 

في مجتمعهم الجديد.

مرسلو األموال المهاجرون 

عندما يغادر السكان وطنهم 
ويبدأون حياة جديدة في بلد آخر، 

ا إرسال األموال إلى  يمكنهم أحياًن
األسر أو األصدقاء الذين تركوهم 

وراءهم. وعندما يرسل المهاجرون 
األموال إلى أوطانهم، يرسلون ما 
نسميه التحويالت النقدية. وفي 
عام 2015، أرسل المهاجرون أكثر 
من 600 مليار دوالر أمريكي من 
التحويالت إلى البلدان التي ولدوا 

فيها. وهم مناصرون للهجرة 
ألنهم يساعدون بلدانهم القديمة 

والجديدة على النمو والتطور.
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صلب الموضوع 

اآلن وبعد أن انتهيت من قراءة بعض أسباب الهجرة وكيفية قيام المنظمة 
بالمساعدة، يمكنك اإلجابة على األسئلة التالية:

 1. ما هما النوعان الرئيسيان للهجرة؟  

__________________________________________________

2. هل ينتقل عدد أكبر من الناس داخل البلدان أو عبر الحدود الدولية؟ 

__________________________________________________

3. عّدد األسباب الرئيسية للهجرة التي تم التعرف عليها في هذا الكتاب  

__________________________________________________

4. من بين كل ما تفعله المنظمة لمساعدة المهاجرين، ما هو أهم شيء 
     في رأيك؟  

__________________________________________________

انظر إلى الصورتين الموجودتين إلى اليمين. ما هي االختالفات التي 
تالحظها؟

إن التصدي لألسباب الرئيسية للهجرة - تغير المناخ والصراع والفقر والجوع - 
سيساعدنا على بلوغ هدفنا النهائي: القضاء على الجوع. 

من المهم أن نتذكر أنه إذا عملنا على جعل الهجرة آمنة ومنظمة ونظامية، 
يمكن للبلدان أن تكسب الثروات، كما يمكن تحسين األمن الغذائي وحياة 

السكان الريفيين. ويمكن للمهاجرين، من جميع األنواع، أن يساعدوا البلدان 
ا أفضل إذا تم الترحيب بهم بسرعة في بلدانهم  أيًضا على جعل عالمنا مكاًن

الجديدة وكانوا قادرين على العمل. انظر حولك في غرفة الدراسة وإلى الناس 
في حياتك. هل أنت أو أي منهم مهاجرين؟ فّكر كيف ستكون حياتك أو غرفة 

دراستك مختلفة من دون المهاجرين. فكر في األشياء الجيدة التي يدخلها 
المهاجرون في حياتك، والتحديات التي واجهوها.

وتذكر أن المهاجرين في كل مكان يستحقون الحماية واالحترام 
والسالمة والكرامة.



التعليمات

اآلن وبعد أن أكملت كتاب أنشطة يوم األغذية العالمي، نريد 
ا للقضاء على الجوع من خالل القيام بدورك  منك أن تصبح مواطًن

ومساعدتنا على تحقيق هدفنا بحلول عام 2030.

إذا كنت بحاجة إلى بعض اإللهام بالنسبة لألشياء التي يمكنك 
القيام بها للمساعدة على إنشاء عالم القضاء على الجوع، انظر 

إلى اإلجراءات المناخية لدينا، والمتاحة على الموقع التالي: 
www.fao.org/world-food-day/2016/climate-actions

اتبع الخطوات أدناه إلكمال جواز سفر القضاء على الجوع الخاص 
بك:

1.   انزع بعناية جواز السفر الموجود إلى اليسار.

2.   امأل التفاصيل على الصفحة الداخلية اليسرى.

3.  ارسم صورة لنفسك أو ألصق صورة بالغراء في المربع 
     المتوفر.

4.  وأخيًرا، اقرأ اإلعالن الموجود تحت صورتك، واكتب اسمك في 
     المساحة الفارغة، وقم بالتوقيع على السطر الموجود في 

     أسفل الصفحة.
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