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النتائج الرئيسية واالستنتاجات
مع أن الدافع األ ّويل للهجرة قد يختلف باختالف السكان والبلدان
والسياقات ،فإن املهاجرين مييلون إىل البحث عن نفس الهدف
األسايس ،وهو توفري األمن وظروف معيشية مناسبة ُألرسهم
وألنفسهم .وعىل سبيل املثال ،أ ّكد كل مشارك سوري تقريباً يف
الدراسة رغبته بقوة يف العودة إىل سوريا إذا استقرت األوضاع
وساد األمن.

أما يف تركيا ،حيث ُتعترب الظروف مواتية بشكل أفضل ،فإن ربع
املهاجرين السوريني فقط يعتزمون الرحيل .وتح َّدث املهاجرون
الذين قضوا وقتاً يف ليبيا عن تجربتهم البائسة هناك حيث أرغمت
الظروف الرديئة الكثريين منهم عىل مواصلة رحلتهم املتتالية.

أ ّما بالنسبة للمهاجرين من بنغالديش ورشق وغرب أفريقيا ،فإن
انعدام األمن الغذايئ ومحدودية املوارد ُتعتَرب من الدوافع الرئيسية
ووجدت دراسة الربنامج أن البلدان التي تواجه أعىل مستويات للهجرة الخارجية ،يف حني أن االفتقار إىل األمان واألمن كان من
مس ّببات الهجرة من أفغانستان وسوريا .وقد أفاد كثري من األفغان
انعدام األمن الغذايئ ،باإلضافة إىل النزاع املسلح ،تشهد أكرب
والسوريني بأن النزاع املستمر قد قىض عىل ُفرص العاملة والوصول
هجرة خارجية لالجئني .وعالوة عىل ذلك ،فإن انعدام األمن
الغذايئ ،عندما يقرتن بالفقر ،يزيد من احتامل النزاعات املسلحة إىل األسواق ،مام أدّى إىل استنزاف األصول .و ُيعترب انعدام األمن
وشدتها؛ وهو أمر له آثار واضحة بالنسبة لتد ُّفقات الالجئني إىل الغذايئ من بني العوامل املؤدية إىل الهجرة من أفغانستان وسوريا.
الخارج .ويق ِّد ر الربنامج أن تدفقات الالجئني إىل الخارج لكل
ووجدت الدراسة أن الدافع للهجرة ميكن أن يؤ ّثر عىل حجم األرسة
 1 000من السكان تزيد بنسبة  4 .0يف املائة يف كل سنة إضافية
أو املجموعة التي تسافر .وعىل سبيل املثال ،وجد الربنامج أن
من سنوات النزاع ،وتزيد بنسبة  9 .1يف املائة لكل نسبة مئوية
املهاجرين الذين يف ّرون من النزاع يقومون بذلك عادة كوحدة
من الزيادة يف انعدام األمن الغذايئ .واتضح أيضاً أن انعدام
ُأرسية .ولدى الوصول إىل مكان مأمون نسبيا ،فإنهم يقررون
األمن الغذايئ كان من بني املح ِّد دات الهامة لنشوب النزاع
رسل بعضهم فرداً من األرسة (وعادة أحد الشباب) يف
البقاء ،و ُي ِ
املسلح وكثافته.
مهمة استطالعية بحثاً عن مكان نهايئ ميكن أن يجمع شمل األرسة،
وتبي أيضاً أن انعدام األمن الغذايئ كان أحد عوامل "الدفع" الحاسمة وعن إمكانية البحث عن مكان لإلقامة عىل املدى األطول .وعىل
َّ
ً
التي تح ِّرك الهجرة الدولية ،إىل جانب عدم املساواة يف الدخل ،والنمو العكس من ذلك ،فإن املهاجرين الذين يرحلون أساسا ألسباب
السكاين ،ووجود شبكات راسخة للهجرة .وعالوة عىل ذلك ،فإن عملية اقتصادية (وأغلبهم أيضاً من الشباب) ،فإنهم يهاجرون عادة
الهجرة ذاتها ميكن أن تكون سبباً النعدام األمن الغذايئ ،نظراً النعدام مبفردهم دون أن تكون لديهم الن ّية ألن يلحق بهم أفراد آخرون
ُفرص توليد الدخل وظروف السفر غري املواتية طوال الرحلة ،باإلضافة من أرسهم.
إىل تكاليف النقل املع ِّوقة يف أغلب االحتامالت.
توصلت إليها الدراسة وهي أن املهاجرين
ومثة حقيقة هامة َّ
يستخدمون وسائل التواصل االجتامعي وتكنولوجيا الهواتف
فام أن تبدأ رحلة املهاجر ،يصبح األمن الغذايئ واالقتصادي من
النقالة ،وأن استخدام هذه التكنولوجيا أحدث ثورة يف تدفق
بني العوامل الهامة التي تح ّدد قراره بشأن مواصلة الرحلة أو
ِّ
املعلومات .وهذا التواصل يوفر للمهاجرين معلومات دقيقة
االستقرار يف أول مكان مأمون نسبيا .أ ّما الرحلة املتتالية فتكون
ِّ
بدافع رغبة مشرتكة يف االستقرار وتوفر ُسبل كسب عيش مأمونة .ويف الوقت الحقيقي متكنهم من اتخاذ قرارات بشكل أفضل عن
املسارات التي يسلكونها .وجوانب أخرى تتعلق برحلتهم.
وهذا ينطوي عىل آثار واضحة بالنسبة لصناع السياسات الذين
يسعون إىل الح ّد من الرحالت الربية والبحرية الخطرة التي ُيضطرَ
كثري من املهاجرين إىل القيام بها.
وقد أفاد نصف السوريني املقيمني يف األردن ولبنان تقريباً بأنهم
ّ
يفضلون الرحيل إىل بل ٍد آخر ،مشريين إىل عدم وجود ُفرص
اقتصادية وإىل انخفاض مستويات املساعدة املقدمة.
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موجز تنفيذي
حدثت يف السنوات األخرية طفرة يف الهجرة الدولية ،ليصل
سجل الترشد
املجموع إىل  244مليون شخص يف عام  .2015وقد َّ
القرسي أيضاً رق ًام قياسياً إذ بلغ  3.65مليون ّ
مرشد عىل نطاق
َّ
واملرشدون داخلياً،
العامل بنهاية عام  – 2015مبن فيهم الالجئون،
وملتمسو اللجوء .ورغم أن األعداد املطلقة زادت خالل الخمسة
عرش عاماً األخرية ،فقد ظلت أعداد املهاجرين كنسبة مئوية من
مجموع سكان العامل مستقرة عند نسبة  3يف املائة.
1

ويبقى معظم املهاجرين داخل قاراتهم – فقرابة تسعة من بني كل
عرشة مهاجرين أفريقيني يستقرون يف القارة األفريقية ،بينام يظل
ُّ
الترشد
مثانية من بني كل عرشة مهاجرين آسيويني يف آسيا .و ُي َع ّد
القرسي يف أغلب األحوال قضية خارج البلدان الغنية :فتسعة
من بني كل عرشة الجئني تستضيفهم بلدان منخفضة أو متوسطة
الدخل.
وقد أجرى برنامج األغذية العاملي (الربنامج) ،بوصفه جهة فاعلة
دولية تتص ّدى النعدام األمن الغذايئ بني الالجئني وغريهم من
املهاجرين ،دراسة بحثية لتحديد الدور الذي يقوم به األمن
الغذايئ يف الهجرة عرب الحدود .ونظراً لندرة البحوث املتعلقة بهذا
املوضوع ،سعت دراسة الربنامج إىل اإلجابة عىل بعض األسئلة
التالية :ما الذي ُير ِغم الناس عىل مغادرة ديارهم؟ وما هو الدور
الذي يقوم به انعدام األمن الغذايئ يف الهجرة؟ وهل هذه العوامل
شائعة لدى جميع املهاجرين الدوليني ،أم هل هناك أسباب جذرية
فريدة تدفع السكان املهاجرين إىل الرحيل عن ديارهم؟
وقد استخ َدمت الدراسة ُطرق بحث ك ّمية ونوعية .وعقد الربنامج
مناقشات جامعية مركزة مع مهاجرين من عرشة بلدان مختلفة يف
اليونان ،وإيطاليا ،واألردن ،وتركيا ،ولبنان .وقد و ّفرت مثل هذه
املناقشات روايات من مصادرها األوىل عن عملية اتخاذ القرار
بشأن املغادَرة ،وق َّدمت معلومات ق ّيمة عن الحالة يف بلدان
املنشأ ،ومس ّببات الهجرة ،والطرق املتخذة ،والنوايا يف املستقبل.
ويف محاولة للتحقق من ِد ّقة البيانات التي ُج ِم َعت من املناقشات
الجامعية املركزة ،أجرى الربنامج استقصاءات هاتفية مع أرس
الالجئني يف األردن ،ولبنان ،وتركيا.

التعاريف

تستخ ِدم الدراسة تعاريف املنظمة الدولية للهجرة :فاملهاجر
هو "أي شخص ينتقل أو انتقل عرب حدود دولية أو داخل
دولة ما بعيداً عن مكان إقامته املعتاد ،برصف النظر عن:
(  )1الوضع القانوين للشخص؛ (  )2أو ما إذا كان االنتقال
طوعياً أو قرسيا؛ (  )3أو أسباب االنتقال؛ أو (  )4طول مدة
البقاء ".وتشري الهجرة الدولية إىل الهجرة الخارجية القصرية
األجل ،أو املؤقتة ،أو الدامئة.
ووفقاً التفاقية األمم املتحدة الخاصة بوضع الالجئني ،فإن
الالجئ هو شخص َف ّر من بلده بسبب خوف له ما يربره من
التعرض لالضطهاد وينبغي ّأل ُيعاد إىل بلد يواجه فيه تهديدات
خطرية عىل حياته أو حريته .و ُيع ّرف القانون الدويل الالجئني
ويكفل حاميتهم.
وحيثام ُيستخ َدم مصطلح "مهاجر" يف التقرير ،فإنه يشري إىل
جميع املهاجرين ،مبن فيهم الالجئون.

وكان من بني املشاركني يف الدراسة الجئون من رشق أفريقيا ،وغرب
أفريقيا ،وآسيا والرشق األوسط ،بينام كان أكرب عدد من املجيبني
قادمني من أفغانستان ،وبنغالديش ،والعراق ،ونيجرييا ،والسنغال،
والسودان ،وسوريا وغامبيا.
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النتائج الرئيسية واالستنتاجات
مع أن الدافع األ ّويل للهجرة قد يختلف باختالف السكان والبلدان
والسياقات ،فإن املهاجرين مييلون إىل البحث عن نفس الهدف
األسايس ،وهو توفري األمن وظروف معيشية مناسبة ُألرسهم
وألنفسهم .وعىل سبيل املثال ،أ ّكد كل مشارك سوري تقريباً يف
الدراسة رغبته بقوة يف العودة إىل سوريا إذا استقرت األوضاع
وساد األمن.

أما يف تركيا ،حيث ُتعترب الظروف مواتية بشكل أفضل ،فإن ربع
املهاجرين السوريني فقط يعتزمون الرحيل .وتح َّدث املهاجرون
الذين قضوا وقتاً يف ليبيا عن تجربتهم البائسة هناك حيث أرغمت
الظروف الرديئة الكثريين منهم عىل مواصلة رحلتهم املتتالية.

أ ّما بالنسبة للمهاجرين من بنغالديش ورشق وغرب أفريقيا ،فإن
انعدام األمن الغذايئ ومحدودية املوارد ُتعتَرب من الدوافع الرئيسية
ووجدت دراسة الربنامج أن البلدان التي تواجه أعىل مستويات للهجرة الخارجية ،يف حني أن االفتقار إىل األمان واألمن كان من
مس ّببات الهجرة من أفغانستان وسوريا .وقد أفاد كثري من األفغان
انعدام األمن الغذايئ ،باإلضافة إىل النزاع املسلح ،تشهد أكرب
والسوريني بأن النزاع املستمر قد قىض عىل ُفرص العاملة والوصول
هجرة خارجية لالجئني .وعالوة عىل ذلك ،فإن انعدام األمن
الغذايئ ،عندما يقرتن بالفقر ،يزيد من احتامل النزاعات املسلحة إىل األسواق ،مام أدّى إىل استنزاف األصول .و ُيعترب انعدام األمن
وشدتها؛ وهو أمر له آثار واضحة بالنسبة لتد ُّفقات الالجئني إىل الغذايئ من بني العوامل املؤدية إىل الهجرة من أفغانستان وسوريا.
الخارج .ويق ِّد ر الربنامج أن تدفقات الالجئني إىل الخارج لكل
ووجدت الدراسة أن الدافع للهجرة ميكن أن يؤ ّثر عىل حجم األرسة
 1 000من السكان تزيد بنسبة  4 .0يف املائة يف كل سنة إضافية
أو املجموعة التي تسافر .وعىل سبيل املثال ،وجد الربنامج أن
من سنوات النزاع ،وتزيد بنسبة  9 .1يف املائة لكل نسبة مئوية
املهاجرين الذين يف ّرون من النزاع يقومون بذلك عادة كوحدة
من الزيادة يف انعدام األمن الغذايئ .واتضح أيضاً أن انعدام
ُأرسية .ولدى الوصول إىل مكان مأمون نسبيا ،فإنهم يقررون
األمن الغذايئ كان من بني املح ِّد دات الهامة لنشوب النزاع
رسل بعضهم فرداً من األرسة (وعادة أحد الشباب) يف
البقاء ،و ُي ِ
املسلح وكثافته.
مهمة استطالعية بحثاً عن مكان نهايئ ميكن أن يجمع شمل األرسة،
وتبي أيضاً أن انعدام األمن الغذايئ كان أحد عوامل "الدفع" الحاسمة وعن إمكانية البحث عن مكان لإلقامة عىل املدى األطول .وعىل
َّ
ً
التي تح ِّرك الهجرة الدولية ،إىل جانب عدم املساواة يف الدخل ،والنمو العكس من ذلك ،فإن املهاجرين الذين يرحلون أساسا ألسباب
السكاين ،ووجود شبكات راسخة للهجرة .وعالوة عىل ذلك ،فإن عملية اقتصادية (وأغلبهم أيضاً من الشباب) ،فإنهم يهاجرون عادة
الهجرة ذاتها ميكن أن تكون سبباً النعدام األمن الغذايئ ،نظراً النعدام مبفردهم دون أن تكون لديهم الن ّية ألن يلحق بهم أفراد آخرون
ُفرص توليد الدخل وظروف السفر غري املواتية طوال الرحلة ،باإلضافة من أرسهم.
إىل تكاليف النقل املع ِّوقة يف أغلب االحتامالت.
توصلت إليها الدراسة وهي أن املهاجرين
ومثة حقيقة هامة َّ
يستخدمون وسائل التواصل االجتامعي وتكنولوجيا الهواتف
فام أن تبدأ رحلة املهاجر ،يصبح األمن الغذايئ واالقتصادي من
النقالة ،وأن استخدام هذه التكنولوجيا أحدث ثورة يف تدفق
بني العوامل الهامة التي تح ّدد قراره بشأن مواصلة الرحلة أو
ِّ
املعلومات .وهذا التواصل يوفر للمهاجرين معلومات دقيقة
االستقرار يف أول مكان مأمون نسبيا .أ ّما الرحلة املتتالية فتكون
ِّ
بدافع رغبة مشرتكة يف االستقرار وتوفر ُسبل كسب عيش مأمونة .ويف الوقت الحقيقي متكنهم من اتخاذ قرارات بشكل أفضل عن
املسارات التي يسلكونها .وجوانب أخرى تتعلق برحلتهم.
وهذا ينطوي عىل آثار واضحة بالنسبة لصناع السياسات الذين
يسعون إىل الح ّد من الرحالت الربية والبحرية الخطرة التي ُيضطرَ
كثري من املهاجرين إىل القيام بها.
وقد أفاد نصف السوريني املقيمني يف األردن ولبنان تقريباً بأنهم
ّ
يفضلون الرحيل إىل بل ٍد آخر ،مشريين إىل عدم وجود ُفرص
اقتصادية وإىل انخفاض مستويات املساعدة املقدمة.
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