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 الموافقةبتوصية 
توسيع نطاق برنامج اإلدارة التشارتية ( 1): استراتيجيتينتوفير نواة مالية لمبادرتين المجلس التنفيذي مدعو إلى 

ف: األردن  مشروع النمو االقتصادي والتوظيف الريف:( 2؛ )للموارد الطبيعية من خالل صندوق غزة والضفة الغربية
ُصّمم توفير هذه النواة المالية بحيث وقد . جرين والتهجير القسري واالستقرار الريف:امن خالل مرفق الالجئين والمه

مساهمات إضافية. وأما مصدر هذه  على توفير يتوّقع لها أن تشجع الدول األعضاء وغيرها من الجهات المانحة
 األموال، فه: احتياطيات رسوم األموال التتميلية الت: راتمها الصندوق ف: الماض: القريب.

  :اتيجيتينمقترح توفير نواة مالية لمبادرتين استر 
توسيع نطاق برنامج اإلدارة التشاركية للموارد الطبيعية من خالل صندوق غزة  (1)

 والضفة الغربية
في األردن من خالل مرفق الالجئين  مشروع النمو االقتصادي والتوظيف الريفي (2)

 جرين والتهجير القسري واالستقرار الريفياوالمه

 الخلفية – أوال

تتطلب اإلجراءات المالية ف: الصندوق توفير ما يلزم ف: جميع اتفاقيات األموال التتميلية لضمان تغطية  -1
تل من التتاليف المباشرة وغير المباشرة المتتبدة. وأما التتاليف غير المباشرة الت: يتتبدها الصندوق لتوفير 

من خالل  فسيستعيدها الصندوقموال التتميلية، الخدمات اإلدارية والقانونية والمالية ذات الصلة بإدارة األ
الت: يصادق عليها المجلس التنفيذي ويعتمدها مجلس  تل عام، تحدد وثيقة الميزانيةفرض رسوم إدارة. وف: 

مثل تغطية خالل العام ل والذي سيتم صرفهالجزء السنوي القابل للتخصيص من رسوم اإلدارة  ،المحافظين
ويشتل هذا المبلغ عند إضافته إلى صاف: الميزانية العادية الت: يعتمدها مجلس ة. هذه التتاليف غير المباشر 

 4.6، تان المبلغ المخصص بهذه الطريقة بحدود 2016. وف: عام للصندوق المحافظين الميزانية اإلجمالية
 مليون دوالر أمريت:.

باألموال التتميلية،  المتعلقةالتتاليف غير المباشرة المتتبدة استخدامها بصورة تاملة لتغطية  عدموف: حال  -2
، حيث يتم اإلبقاء عليه تأموال طوارئ لتغطية بعض خاص العائد من هذه الرسوم ف: احتياط: يتراتم

(. الحقاااللتزامات المحتملة )مثال، إلعادة دفع األموال للجهات المانحة ف: حال لم يتم السماح بالنفقات 
للصندوق تجاه الجهات  االئتمانيةلم تعد هناك ضرورة لهذه األموال لضمان أداء االلتزامات وف: حال 

األموال المتراتمة ف: هذا االحتياط: يمتن استخدامها ألغراض أخرى. وباتباع تحليل  عندئذالمانحة له، 
دوالر أمريت: من هذا  مليون 11.4، تقرر وجود مبلغ قدره والمراقب المال: لالحتياط: أجرته شعبة المحاسبة

االحتياط: متاحا لمثل هذا االستخدام. وتذلك فقد أشار هذا التحليل أيضا إلى أنه من غير المحتمل لمثل 
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 االئتمانيةهذا االحتياط: أن ينشأ مرة أخرى ف: المستقبل، بسبب ارتفاع التتاليف ذات الصلة بااللتزامات 
 لإلشراف على األموال التتميلية.

رة الصندوق استخدام هذا االحتياط: "تنواة مالية" لمبادرتين استراتيجيتين خارج برنامج القروض وتقترح إدا -3
 والمنح االعتيادي، بهدف اجتذاب مساهمات إضافية سيادية وغير سيادية لمثل هذه المبادرات.

ماليين  8تسعى اإلدارة للحصول على موافقة المجلس التنفيذي على المصادقة باستخدام وتإجراء أول:،  -4
توسيع نطاق برنامج اإلدارة  (1دوالر أمريت: من هذا االحتياط: تنواة مالية لمبادرتين استراتيجيتين، وهما: )

الطبيعية من خالل صندوق غزة والضفة الغربية التابع للصندوق الدول: للتنمية الزراعية؛ التشارتية للموارد 
جرين والتهجير ااألردن من خالل مرفق الالجئين والمهف:  مشروع النمو االقتصادي والتوظيف الريف:( 2)

القسري واالستقرار الريف: التابع للصندوق. وقد ُصّمم توفير هذه األموال بطريقة يتوقع من خاللها تشجيع 
 1من الدول األعضاء وغيرها من الجهات المانحة. الحصول على مساهمات إضافية

 صندوق الدولي للتنمية الزراعيةصندوق غزة والضفة الغربية التابع لل -ألف
غزة والضفة صندوق مجلس محافظ: الصندوق  أنشأ 1998ف: عام صندوق غزة والضفة الغربية. إنشاء  -5

تماشى مع يوبما  الت: تعمل ف: غزة والضفة الغربية.والبرامج لتوفير المساعدة المالية للمشروعات  الغربية
غزة والضفة صندوق ، فقد فّوض ( 21 –/د 107 المحافظين رقممجلس قرار )القرار المنشئ لهذا الصندوق 

 باستالم األموال من الصندوق بموافقة المجلس التنفيذي. الغربية

 ، من خلق نماذج ناحجة1994مّتنت استثمارات الصندوق ف: األراض: الفلسطينية منذ عام الخلفية.  -6
الذي نفذ  2015-2000) التشارتية للموارد الطبيعيةللتنمية الريفية. وتان آخر هذه التدخالت، برنامج اإلدارة 

ستالم التحويالت من الموارد ال المؤهلّول من موارد صندوق غزة والضفة الغربية مف: الضفة الغربية فقط( و 
لضفة الغربية حاليا األداة الوحيدة المتاحة االعتيادية للصندوق ومن مساهمات أخرى. ويعّد صندوق غزة وا

ولهذا البرنامج، تلقى صندوق غزة والضفة الغربية األموال من . هذه المناطقعمليات ف: الللصندوق لتمويل 
. 2016مارس/آذار  31وأغلق البرنامج بتاريخ  .مليون دوالر أمريت:( 11موارد الصندوق مرتين )حوال: 

 استنزفت جميع األموال ف: صندوق غزة والضفة الغربية.  وف: الوقت الحال:،

نجازات برنامج  -7 . تانت إنجازات هذا البرنامج تبيرة وُصّنفت اإلدارة التشاركية للموارد الطبيعيةنتائج وا 
وتبقى مشتلة شّح المياه واألراض: لالستخدام الزراع:  .عند اإلنجازإمتانية توسيع نطاقه على أنها مرضية 

 أنشطةقطاع الزراعة الفلسطين:. وتطرق البرنامج بصورة مباشرة لهذا المعوق، من خالل للرئيس: المعوق ا
عادة تأهيل  نشاء المصاطب، وبناء خزانات تجميع مياه األمطار، وا  تطوير األراض: )إزالة الصخور، وا 

طرتهم على األراض:، الينابيع الصغيرة، إلى آخره(، مما ساعد المزارعين على تعزيز إحساسهم بالملتية وسي
. تذلك فقد المواردوشجعهم على القيام بالمزيد من األنشطة الزراعية وأعطاهم قدرا أتبر من أمن ملتية هذه 

خدمات المالية الريفية المفصلة بناء على احتياجاتهم إلى الساعد البرنامج األسر الريفية الفقيرة على الوصول 
باالستثمار بصورة  برنامج األمم المتحدة اإلنمائ:(، والذي يسمح )من خالل متون ُمّول بصورة مشترتة مع

أتبر ف: أراضيهم أو البدء بـ/ توسيع أعمال صغيرة خارج المزرعة. وعلى وجه العموم، ساعد البرنامج على 
                                                      

( صندوق االستثمار ف: المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم 1من بين المبادرات األخرى قيد النظر لمثل هذه المخصصات، ما يل:: ) 1
 .( صندوق التعجيل3( برنامج السبل المهنية؛ )2الحيازات الصغيرة؛ )لصالح أصحاب 
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، ووّلد زيادة ف: الدخل ذي الصلة باإلنتاج الزراع: هتتار( 934نم )و د 9 340تطوير ما يقرب من 
بالمائة، ف: حين ازدادت قيمة األراض:  75 بحدودن أصحاب الحيازات الصغيرة بما يتراوح للمزارعين م

النسبة للمستفيدين من متون التمويل الريف:، فقد ازداد صاف: الدخول الشهرية من ببالمائة. و  70بحوال: 
دوالر أمريت: للشهر الواحد.  888دوالر أمريت: للشهر الواحد إلى  601 منمشروعاتهم بما يتراوح وسطيه 

وتظهر البيانات المنبثقة عن مسوحات األثر واإلنجاز إلى مستوى عاٍل من الرضى بين تل من المستفيدين 
 عالوة على مالءمة البرنامج الحتياجات المزارعين والمجتمعات المحلية واالحتياجات المؤسسية. ،والحتومة

هذه الخلفية، ناشدت الحتومة الصندوق،  على. موارد الطبيعيةاإلدارة التشاركية للتوسيع نطاق برنامج  -8
مساعدة ف: توسيع نطاق للصمود الريف:، للوالذي يعد شريتا يتمتع بمستوى عال من الخبرة للترويج 

البرنامج. وتم إعداد مذترة مفاهيمية لبرنامج جديد للحد من الفقر ف: المناطق الريفية المستهدفة، من خالل 
( زيادة أمن الوصول إلى 1سبل العيش وصمودها. وأما األهداف المخصوصة، فه: التالية: ) تحسين حماية

ل شت  ( تعزيز تنويع مصادر الدخل. وسوف يُ 3زيادة الفرص االقتصادية؛ )( 2األراض: واألمن الغذائ:؛ )
( تطوير 1الدعم من الجمع بين األنشطة الت: تدعم بعضها بعضا بموجب المتونات الثالثة التالية: )

( تعزيز تنويع مصادر الدخل 3( زيادة الربط والفرص االقتصادية؛ )2األراض: وتحسين األمن الغذائ:؛ )
من خالل الوصول إلى الخدمات المالية الريفية المفصلة. وتعتبر هذه المبادرة مبادرة تتمتع بأهمية 

ودعم الستان  ،األراض: الفلسطينيةاستراتيجية، ألنها تظهر التزام الصندوق باإلبقاء على انخراطه ف: 
 الريفيين الفقراء فيها.

برنامج اإلدارة التشارتية للموارد الطبيعية، سوف يفيد البرنامج الجديد  مناستنادا إلى الخبرة المتتسبة األثر.  -9
فهو  ،شخصًا آخر. وفيما يتعلق باألثر 150 000شخصًا، وبصورة غير مباشرة  50 000مباشرة حوال: 

( زيادة الدخول الشهرية والوفورات لما ال يقل عن 2( تحسين ملتية األصول؛ )1ى تحقيق ما يل:: )يهدف إل
هتتار( من األراض:،  800دونم )حوال:  8 000بالمائة من األسر المستفيدة، أساسا من خالل تطوير  60

 نيقل عال صلة لما وتحسين مرافق التخزين والوصول إلى األسواق، والحصول على المنتجات المالية المف
 )بترتيز خاص على النساء(. مشروع صغري وعمل تجاري صغير 1 000

يسعى الصندوق لتعبئة المظروف المالي والجهات المانحة التي تم السعي للحصول على تمويل منها.  -10
 .منحماليين دوالر أمريت: من الصندوق(، لصرفها على شتل  4مليون دوالر أمريت: )منه  20مبلغ يعادل 

بذلت شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا ومتتب الشراتات وتعبئة الموارد جهودا لتعبئة تمويل و 
تتميل: من الشرتاء اإلنمائيين. وعقدت اجتماعات ثنائية )وأعقبتها متابعة( مع اليابان وهولندا وسويسرا 

يطاليا واالتحاد األوروب: والسويد وتندا. تذلك  تمت محاولة التقرب من صندوق األوبك والنرويج وفرنسا وا 
والصندوق العرب: لإلنماء االقتصادي واالجتماع: لهذه  ،للتنمية الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ:

الغاية. وأعطى العديد من هذه الجهات المانحة إشارات إيجابية إلى احتمال توفير تمويل مشترك، ولتنهم 
ه: مساهمة الصندوق قبل انخراطهم ف: هذه المبادرة. ومن شأن االلتزام تانوا مهتمين أساسا بمعرفة ما 

بموارد من الصندوق أن يولد اهتماما أتبر بين الجهات المانحة، وأن يساعد على بلورة فرص التمويل 
 المشترك.
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ث سوف ينفذ البرنامج الجديد على مدى سبع أو ثمان سنوات، بمرحلتين مدة تل منهما ثالالمدة والرصد.  -11
سنوات ونصف إلى أربع سنوات. وسوف توفد بعثات اإلشراف مرة على األقل سنويا. وألغراض رصد التقدم 

 المحرز والموارد، يمتن عرض تقرير معّمق على الصندوق مرة تل سنتين.

ماليين دوالر أمريت: لصندوق غزة والضفة الغربية لتوسيع نطاق  4يقترح توفير مبلغ قدره النواة المالية.  -12
 رنامج اإلدارة التشارتية للموارد الطبيعية.ب

 جرين والتهجير القسري واالستقرار الريفيمرفق الالجئين والمها -باء
بما يتفق مع المذترة اإلعالمية المعروضة على المجلس التنفيذي ف: دورته الثامنة عشرة  إنشاء المرفق. -13

مرفق الالجئين والمهاجرين والتهجير القسري (، أنشأ الصندوق EB 2016/118/INF.6بعد المائة )الوثيقة 
، مما يقع ضمن مهمة الحالية واالستقرار الريف: للتطرق ألسباب وتبعات أزمة الالجئين والتهجير القسري

 الصندوق، ودعم الجهود الرامية إلى ردم الفجوة التمويلية بين المساعدات اإلنسانية/المساعدة اإلنمائية.

من األولويات القصوى بالنسبة لهذا المرفق، واستراتيجيا بالنسبة للصندوق، دعم األردن ف:  الخلفية. -14
 1.4االستجابة ألزمة الالجئين. وقد أرسلت الحتومة طلبا رسميا بهذا الصدد. وتستضيف األردن حاليا 

جل رسميا مس 630 000بالمائة من إجمال: تعداد ستانها )منهم  20مليون سوري، مما يشتل أتثر من 
(. األردنية لألزمة السورية االستجابةيتماشى مع خطة تالجئ مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين، بما 

بالمائة من هؤالء ف: مخيمات الالجئين الرئيسية، وعلى الرغم من عدم توفر األرقام الريفية  20ويعيش فقط 
ويضع هذا التدفق ن يعيش ف: المناطق الريفية. الدقيقة إال أنه يقدر بأن عددا أتبر من الالجئين اآلخري

لالجئين، الذي يعتبر غير مسبوقا تقريبا من حيث الحجم، الالجئين ف: موقع الضعف الشديد، تما أنه يؤدي 
دارة الموارد  إلى ضغوط هائلة على تل من الالجئين والمجتمعات المضيفة فيما يتعلق بسبل العيش، وا 

لل دعم الالجئين والمجتمعات المتأثرة بهم من خطر تعميق هذا الضعف، وتفاقم الطبيعية ونظم األغذية. ويق
األزمة الحالية للتهجير والنزاع. ومن الهام بمتان استهداف تل من الالجئين والمجتمعات المضيفة بتمويل 

 المنحة المتوفرة من هذ المرفق.

مليون دوالر  3.9ماليين دوالر أمريت:(، سيتم استخدام  4من أصل إجمال: األموال ) استخدام الموارد. -15
الذي يدعمه الصندوق )بتمويل من  مشروع النمو االقتصادي والتوظيف الريف:أمريت: تأموال إضافية ل

مليون دوالر  17.13مليون دوالر أمريت:، وبتمويل إجمال: لهذا المشروع بما يعادل  11.3الصندوق قدره 
دوالر أمريت:( فسيستخدم داخليا ضمن الصندوق لدعم إرساء  100 000ى من المبلغ )أمريت:(. وأما ما تبق

 الشراتات، وحوار السياسات العالم:، وتتاليف اإلدارة والتسيير.

 مشروع النمو االقتصادي والتوظيف الريف:ستستخدم األموال اإلضافية المقترحة من المرفق لرفد الروابط.  -16
خطة االستجابة و  ،ئين ف: األردن، والمعوقات الت: تواجهها المجتمعات المضيفةما يتواءم مع توزيع الالجبو 

. وسيضمن ذلك التنسيق الفعال مع الشرتاء اآلخرين من شرتاء المساعدة اإلنسانية األردنية لألزمة السورية
والشرتاء اإلنمائيين العاملين ف: اإلقليم. وستبن: هذه األموال اإلضافية على منحة لتعزيز تل من األمن 

لة الملتة الغذائ: ف: مخيم الزعتري لالجئين وشراتات الصندوق مع مؤسسة نهر األردن الت: تترأسها جال
 رانيا العبد اهلل، ومع جهات فاعلة وشرتاء آخرين ممن يعملون ف: المناطق المتأثرة بالالجئين.
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لذي ستزود به من المرفق ا سيرتز التمويل اإلضاف:فيما يتعلق باالستهداف  منطقة ومكونات المشروع. -17
( قتصادي والتوظيف الريف:مشروع النمو االحافظة األردن على محافظات المفرق )الت: يغطيها بالفعل 

ربد، ومحافظتين حدوديتين شهدتا تدفقا تبيرا لالجئين خطة االستجابة وتم تسليط الضوء عليهما ف:  ،وا 
. وقد أعدت هذه المحافظات استراتيجيات للتنمية االقتصادية المحلية لتعزيز األعمال األردنية لألزمة السورية

الالجئين السوريين، وتحدد هاتان االستراتيجيتان الزراعة تقطاع  والعمالة ف: المناطق األشد تضررا بتدفق
يتمتع باألولوية. وسوف ترتز المتونات المقترحة على تعزيز الصمود والترويج لسبل عيش مستدامة لتل 

 من أسر الالجئين والمجتمعات المضيفة:
ط غير المسبوق الناشئ مما سيؤدي إلى التخفيف بصورة مباشرة من الضغالبنى التحتية اإلنتاجية.  ( أ)

عادة  بناءعن تدفق الالجئين على الموارد الطبيعية ونظم األغذية من خالل  شبتات الري،  تأهيلوا 
نشاء رابطات لمستخدم: المياه والبنى التحتية لدعم اإلنتاج الزراع:، ومصادر الطاقة البديلة  ،وا 

 )الدفيئات والطاقة الشمسية(.
ق هذا المتون بصورة مباشرة لنقاط الضعف الت: تعان: منها أسر سيتطر  مشاريع النساء والشباب. ( ب)

توفير تمويل أساس: الالجئين والضغط الذي ترزح تحته سبل عيش المجتمعات المضيفة من خالل 
للمشروعات الصغرى، ووضع خرائط لسالسل القيمة والتدريب. وسوف يعزز ذلك من قدرات الالجئين 

 ش مربحة عند عودتهم إلى سوريا.ومن اآلفاق المتاحة لهم لسبل عي
رية. يدوالر أمريت: لتغطية التتاليف اإلدارية والتسي 100 000قدره  سيتم استخدام مبلغ االستخدامات. -18

رساء الشراتات، والترويج النخراط الصندوق  وسيتون ذلك بمثابة محفز لتعبئة الموارد، ووضع الخرائط، وا 
 صورة الصندوق تالعب رئيس: ف: هذا السياق الناشئ.ف: المنتديات السياساتية، وزيادة وضوح 

ن الجهات ليون دوالر أمريت: مم 100يهدف المرفق إلى الوصول إلى مظروف إجمال: قدره  االستهداف. -19
سيرتز على الشرق األدنى وشمال أفريقيا، حيث األزمة الحالية ه:  ،المانحة والشرتاء. وف: المرحلة األولى

 ل، وبناء على تل من االحتياجات وتوفر الموارد، يمتن له أن يتطرق ألقاليم أخرى.األشد حدة. وف: المستقب

ماليين دوالر  4نظرا إللحاح األزمة والحاجة للبدء بالمرفق بسرعة، يقترح توفير مبلغ قدره  النواة المالية. -20
 دن.الريف: ف: األر التوظيف أمريت: للمرفق لتوفير تمويل إضاف: لمشروع النمو االقتصادي و 

 التوصية - رابعا
 :بأن يوافق المجلس التنفيذي على القرار التال:أوص:  -21

ندوق غزة صماليين دوالر أمريت: من احتياط: رسوم األموال التتميلية إلى  4تحويل مبلغ قدره ( 1): قرر
 (2؛ )من أجل توفير نواة مالية لتوسيع نطاق برنامج اإلدارة التشارتية للموارد الطبيعية والضفة الغربية

مرفق الالجئين ماليين دوالر أمريت: من احتياط: رسوم األموال التتميلية إلى  4تحويل مبلغ قدره 
االقتصادي  النمومشروع من أجل توفير نواة مالية لجرين والتهجير القسري واالستقرار الريف: اوالمه

 .الريف: ف: األردنالتوظيف و 
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