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 مرفق الالجئين، والمهاجرين، والتهجير القسري، واالستقرار الريفي
 

 الخلفية -أوال 
ب العالمية الثانية. وه: تؤثر حاليا على أتثر األزمة العالمية الحالية للتهجير القسري األسوأ منذ الحر  تعتبر -1

مليون شخص ف: جميع أنحاء العالم، وعلى تعداد إجمال: مثير للقلق ف: إقليم الشرق األدنى  65من 
 مليون شخص.  22.2وشمال أفريقيا يصل إلى حدود 

والجمهورية  العراق المجتمعات ف: يترّتز تأثيرها األشد حدة ف:حيث  ،قليماإل ويعتبر حجم هذه األزمة ف: -2
غير مسبوق. إذ أّدت هذه األزمة إلى خلق تحديات إنمائية  ،سورية واليمن والبلدان المجاورة لهاالعربية ال

وه: تتهدد بالمزيد من تقويض االستقرار مع نضال المجتمعات المضيفة الستيعاب هؤالء  ،وبشرية حادة
مليون سوري، يشتلون ما يعادل حاليا أتثر من  1.4ردن حاليا حوال: . ويستضيف األالمهجريناألشخاص 

على و ية. بالمائة منهم فقط ف: مخيمات الالجئين األساس 20بالمائة من إجمال: تعداد الستان. ويعيش  20
الرغم من عدم توّفر األرقام الريفية الدقيقة، إال أن التقديرات تشير إلى أن العديد من المهاجرين يعيشون 

  حاليا ف: المناطق الريفية.

ريفية قوية، ألن العدد التبير من المهجرين قسريا هم  ا  للتهجير القسري أبعادوف: واقع األمر، غالبا ما يتون  -3
طق الريفية ويعيشون حاليا ف: المجتمعات الريفية المضيفة، ضمن أو خارج أوطانهم ف: األصل من المنا

وهذا يؤدي إلى تدهور األراض: الزراعية وانهيار إنتاج األغذية ف: المناطق الت: ترتوها خلفهم،  األصلية.
لى زيادة الضغوط على الموارد الطبيعية، واألمن الغذائ:، والنظم الزراعية ف: المجتمعا ة. عالوة المضيفت وا 

نمطيا أتثر عرضة للمخاطر  نعلى ذلك، فإن المهجرين الذين يعيشون ف: المناطق الريفية غالبا ما يتونو 
 ،الذين يعيشون ف: المناطق الحضرية، نظرا لبعدهم عن المراتز الرئيسية لموفري الخدمات والدعم أولئكمن 

الحاالت، فإنه من الهام ونظرا لصعوبات وصول المنظمات الموتلة إليها مهمة مساعدتهم إليهم. وف: هذه 
على وجه الخصوص توفير الدعم للمجتمعات المضيفة للتأقلم مع تدفق الواصلين الجدد، ولضمان وصول 

د على النفس. وعلى مستوى من االعتما تأسيسالمهجرين إلى الدعم األساس: لسبل العيش ت: يتسنى لهم 
 تسييروجه العموم، فقد وضعت هذه األزمة المجتمعات الريفية ف: اإلقليم تحت ضغوط هائلة، وال يعتبر 

 ،وللصندوق على وجه الخصوص ،األعمال بالطريقة العادية خيارا ف: هذه الحالة، بل ال بد للمجتمع الدول:
ال  ،من العمل ض للمخاطر وتفاقم األزمة الحالية المتمثلة ف: برز خطر تبير يتمّثل ف: تعميق التعر وا 

 خطر نشوء النزاعات ف: المجتمعات المضيفة(. ،التهجير والنزاعات )بما ف: ذلك ف: بعض األحيان

 ،انعدام األمن الغذائ: والتغذوي ،ومن بين األسباب الجذرية للهشاشة الت: تؤتدها أزمة الالجئين والهجرة -4
 واإلقصاء من الفرص المتاحة. وتلها عوامل تتمن بشدة ضمن الميزة النسبية ،إدارة الموارد الطبيعية سوءو 

للصندوق. وقد طّور الصندوق خبرات غنية ف: العمل ف: األوضاع الهشة على مدى عقود، وطّور األدوات 
ما  االة ألبعاد الهشاشة ف: المناطق الريفية )وهذوالنهج والتبصر المعمق الضروري للتطرق بصورة فعّ 
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استراتيجية الصندوق لالنخراط ف: الدول واألوضاع الهشة والمتأثرة سلط عليه الضوء أيضا ف: سي
 (.بالنزاعات

مرفق الالجئين والمهاجرين والتهجير بهذه األبعاد الريفية للتهجير القسري، أنشأ الصندوق  فوباالعترا -5
لتل من أسباب  باللغة اإلنتليزية، للتطرق  FARMSأو ما يطلق عليه اختصارا  ،القسري واالستقرار الريف:

وتبعات األزمة الت: تتمن ضمن مهمة الصندوق، ولدعم الجهود الرامية إلى سّد الفجوة بين المساعدة 
، "تتمن جذور الصراع والهشاشة ف: الظلم، وانتهاتات 1األخير وفقا إلعالن ستوتهولماإلنسانية والتنمية. و 

ة، واإلقصاء، والفقر، وسوء إدارة الموارد الطبيعية، وغياب التسويات السياسية حقوق اإلنسان، وعدم المساوا
  ة".القادر الشاملة، والمؤسسات 

سيساعد هذا المرفق المجتمعات المضيفة على التأقلم مع ضغوطات األزمة وتزويد المهاجرين واألشخاص  -6
ت: تساعدهم عند رجوعهم ف: نهاية المهجرين داخليا بسبل العيش المربحة وبناء المهارات والقدرات ال

اإلقليم المعن: ولإليفاء بمهمته ب ذي صلةالمطاف إلى وطنهم األم. ويعتبر المرفق حاسما لبقاء الصندوق 
 وضمان عدم تخلف أي أحد عن الرتب. ،المتمثلة ف: خدمة أشد الناس تعرضا للمخاطر

ف: الوقت الحال:، ال تقترض حتومات البلدان المضيفة أية موارد لدعم الالجئين. وبالتال:، البد من  -7
مرفق الالجئين استهداف هذه المجتمعات المعرضة للمخاطر من خالل التمويل بالمنح ف: ظل إطار 

  . والمهاجرين والتهجير القسري واالستقرار الريف:

 مهاجرين، والتهجير القسري، واالستقرار الريفيالالجئين، وال وصف مرفق -ثانيا 
مليون دوالر أمريت:. وف: المرحلة األولى، سيرتز  100إلى توفير مظروف إجمال: بقيمة يهدف هذا المرفق  -8

على إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا حيث األزمة الحالية ه: األشد حدة. أما ف: المستقبل، واستنادا إلى 
 وتوفر الموارد فقد يتطرق هذا المرفق أيضا لألقاليم األخرى. ،تل من االحتياجات

ضمان تغلب الستان  ف:هدف مرفق الالجئين، والمهاجرين، والتهجير القسري، واالستقرار الريف:  يتمثل -9
. وتغط: أهدافه الريفيين الفقراء على الفقر من خالل سبل عيش مربحة، ومستدامة، وقادرة على الصمود

 المناطق، أي الت: تستضيف الستان المهجرين أو المهاجرين، والمناطق المضيفةالمخصوصة تال من 
الت: ُترسل المهاجرين والالجئين أو األشخاص المهجرين. وف: المناطق المضيفة سيتم  المرسلةاألصلية أو 

وف: المناطق المرسلة، ف: حين أنه،  ،توليد سبل العيش لتل من المجتمعات المضيفة واألشخاص المهجرين
فرصة لبناء ال، وللذين بقوا الحافز للرجوعسيتم خلق فرص اقتصادية بحيث يتون لألشخاص الذين رحلوا 

  .همعيشسبل 

 وتتضمن المخرجات الرئيسية للمرفق ما يل::  -11

مشروعا للبنى األساسية  500تحسين البنى األساسية الريفية المنتجة من خالل تنفيذ ما ال يقل عن  (أ )
 ؛المجتمعية الريفية

                                                      
1
إعالن ، ستوكهولم، السويد. 2016أبريل/نيسان  5السالم وبناء الدول. االجتماع العالمي الخامس،  إرساءالحوار الدولي بشأن   

 ستوكهولم بشأن معالجة الهشاشة وبناء السالم في عالم متغير.
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فرصة عمل على األقل، بصورة  20 000يوم عمل مؤقت على األقل، وتوفير  500 000خلق  (ب )
  ؛رئيسية من أجل الشباب

 ة؛المحلي ومةوالحتالمجتمع على مستوى قدرات الزيادة الصمود االجتماع: عن طريق بناء  (ج )
دارة الموارد الطبيعية حوتمةتحسين  (د )  ؛وا 
( من أجل وتعظيم االتصاالت بشأن القضايا والحلولالسياساتية والتننظيمية ) اإلطاراتتحسين  (ه )

بما ف: ذلك تعبئة التحويالت واستثمارات معالجة احتياجات المجتمعات الريفية المضيفة والمرسلة، 
  الستان ف: الشتات.

 
  وه:: ،سيتون للمرفق ثالثة أرتان -11

ف: المائة من  75سيخصص حوال:  .االستثمارية في الصندوق المشاركة في تمويل المشروعات (أ )
أموال المرفق على شتل تمويل مشترك لمشروعات الصندوق االستثمارية الجارية والموجودة ف: 
ذخيرة المشروعات. ومن شأن ذلك أن يقلص التأخير ف: اإلنفاق، وأن يستقطب الموارد والقدرات 

 التنفيذية للمشروعات االستثمارية. 
ف: المائة من األموال الستهداف بلد أو  20سيستخدم حوال:  .المنح اإلقليمية والقطرية المخصوصة (ب )

والمنظمات  ،أتثر من بلدان األولوية، مع جهات متلقية محتملة تتضمن المنظمات الوطنية والدولية
مويل والقطاع الخاص، إلخ. وسيتون حجم الت ،ومنظمات المزارعين ،والجامعات ،غير الحتومية

مع استخدام اإلجراءات  ،مليون دوالر أمريت: 3.5إلى  000 100المخصص للمنح بما يتراوح بين 
 التنافسية ف: اختيار متلق: المنح إلى أقصى حد مجد. 

دارة المعرفة وانتشار االتصاالت (ج ) ف: المائة  5تذلك سيمول المرفق من خالل  .االنخراط السياساتي وا 
من أمواله العمل التحليل: وتوليد المعرفة والدالئل لغرض تحسين تصميم المشروعات وتنفيذها، 

والمساهمة ف: األنشطة غير  ،وتوفير الدعم للتنفيذ ولبناء قدرات الشرتاء القطريين واإلقليميين
واالتصاالت  إدارة المعرفة وتتضمن األنشطة .اإلقراضية على المستوى اإلقليم: أو القطري

رساء الشراتات والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:، مما هو  ذو واالنخراط السياسات: وا 
مشاتل الالجئين والهجرة واالستقرار ف:  ف: التعامل معالممارسات صلة بتقاسم المعارف وأفضل 

 المناطق الريفية. 
مم المتحدة والمنظمات الدولية الرئيسية تذلك سيسعى الصندوق إلى استقطاب تعاونه مع وتاالت األ -12

المنخرطة ف: أزمة الالجئين الحالية على أرض الواقع، مثل المفوضية العليا لشؤون الالجئين وبرنامج 
األغذية العالم: وغيرها، وذلك لرفد تدخالتهم الطارئة بنهج متوسط إلى طويل األمد الستقرار وتنمية اإلقليم. 

ادا إلى النهج التتاملية الت: تبن: على نقاط القوة التقليدية لتل منظمة، أمرا حاسما ويعد هذا التعاون، استن
  لردم الفجوة بين المساعدات اإلنسانية والتنمية. 

ومع األقاليم  ،اإلقليمهذا وال بد من اإلشارة أيضا إلى أن الصندوق يتمتع بشبتة عريضة من الشراتات عبر  -13
والقطاع الخاص  ،والدولية والمنظمات اإلقليمية ،والمنظمات غير الحتومية ،بما ف: ذلك الحتومات ،األخرى

والمجتمعات والمؤسسات المجتمعية. ويعد الصندوق شريتا موثوقا، حيث صنفت مسوحات الزبائن للمؤسسة 
الصندوق على الدوام ف: مراتب عالية ف: إرساء الشراتات. تذلك ينظر إلى الصندوق أيضا تجهة فاعلة 

وتعن: هذه الخصائص أن الصندوق سيحظى بالثقة لالنخراط ف: بيئات معقدة مع شرتائه  .نحازةغير م
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اآلخرين. وبالتال:، سيستمر الصندوق ف: نموذجه التشغيل: الذي تم اختباره والتثبت منه بصورة جيدة، ولتن 
 ومع قدر أتبر من المرونة لالستجابة لألزمة.  ،مع مجاالت استهداف موسعة

ة للعمليات اإلدارية، سيتم تحديث ذخيرة المشروعات الت: سيمولها المرفق سنويا ف: خطة عمله وبالنسب -14
ستعراضات تما تنص عليه لالو  ،لجودةاوميزانيته السنوية. وسيخضع تصميم المشروعات الجديدة لضوابط 

يثا على المصممة حدعن المشروعات تحديث سنوي للمشروعات وسيعرض ، اإلجراءات المعتادة للصندوق
الت: ستحققها المشروعات، سيضمن الصندوق رفع تقارير منتظمة  الجهات المانحة للمرفق. وبالنسبة للنتائج

 للجهات المانحة للمرفق حول النتائج المتحققة من خالل إطار للنتائج بالبناء على المخرجات الرئيسية. 

االنخراط ف: البلدان الت: تعان: من أوضاع ويتجذر هذا المقترح ف: االستراتيجية المحدثة للصندوق بشأن  -15
 ،هشة، وه: االستراتيجية الت: تضع األولوية على إدارة المخاطر والصمود، وتتسم بتحليل أتبر لألسباب

واالنسجام االجتماع:. وسيتون هذا المرفق بمثابة أول مبادرة رئيسية تقوم بها وبناء المؤسسات على الثقة 
ف: تسر الحلقة اليائسة للهجرة، وف: خلق سبل  مخرجاته ستسهمرق لهذه األزمة. و وتالة إنمائية ريفية للتط

 عيش مستدامة محترمة وطويلة األمد للمجتمعات المعنية. 

  الوضع الحالي -ثالثا 
بالبناء على  الالجئين، والمهاجرين، والتهجير القسري، واالستقرار الريف: تم إعداد مقترح مفصل لمرفق -16

المشاورات المتثفة مع الشرتاء، بما ف: ذلك الحتومات ف: اإلقليم. ويتم إعداد ذخيرة للمشروعات واألنظمة 
المحتملة، الت: يمتن لها أن تستفيد من هذا المرفق بالتشاور مع الشرتاء اإلقليميين، وبالترتيز على 

ة، والمتأثرة إلى حد تبير بقضايا التهجير المناطق الت: لدى للصندوق فيها مشروعات استثمارية نشط
 القسري والهجرة عبر الشرق األوسط وشمال أفريقيا والقرن األفريق:. 

بما ف: ذلك الدول األعضاء من القائمتين  ،تمت بالفعل محاولة الوصول المبدئ: للجهات المانحة المحتملة -17
ة، والصناديق العربية ف: منطقة الخليج. وقد ألف وباء، وغيرها من شرتاء التمويل، مثل المفوضية األوروبي

الذي عقد ف: اسطنبول  اإلنسان: للعملرسمية على هامش مؤتمر القمة العالم: شمل ذلك اجتماعات غير 
، ومتابعات واجتماعات تمحيصية مع المساهمين المحتملين من خالل سفاراتهم ف: 2016ف: مايو/أيار 

هود على االهتمام القوي بالمقترح، ويؤمل أن يقود ذلك إلى روما وف: عواصمهم. وقد أتدت هذه الج
 مساهمات مالية أولية يتم رصدها على مدى الشهور القادمة. 

وتشجع إدارة الصندوق الدول األعضاء القلقة بشأن هذه األزمات، والت: تدرك أبعادها الريفية وروابطها  -18
ها التنمية، أن تتشارك مع الصندوق من خالل هذا الوثيقة مع مهمة الصندوق وتقّدر الحاجة الستجابة توجه

  المرفق. 

 


