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جير القسري هاجرين والتهمرفق الالجئين والمالتنفيذ في إطار تحديث بشأن 
 الريفي واالستقرار

 مقدمة –أوالا 
لمجلس إلى ا 1، مذكرة إعالمية2016 سبتمبر/أيلول الثامنة عشرة بعد المائة في هقدم الصندوق، في دورت -1

المذكرة  هذه وتصدر. جير القسري واالستقرار الريفيهاجرين والتهمرفق الالجئين والمالتنفيذي بشأن إنشاء 
 .مرفقال إنشاءالمجلس عن التقدم المحرز حتى اآلن في  ة إلىحديثلتقديم معلومات 

اجرين همرفق الالجئين والم، أنشأ الصندوق 2016 سبتمبر/أيلول الصادرة في اإلعالميةمذكرة لل ووفقا   -2
جير القسري ولسد هلمعالجة األبعاد الريفية لألزمة الحالية لالجئين والتجير القسري واالستقرار الريفي هوالت

 .نمائيتمويل اإلالفجوة بين التمويل اإلنساني وال

في مساعدة المجتمعات جير القسري واالستقرار الريفي هاجرين والتهالالجئين والمدف العام لمرفق هويتمثل ال -3
ارات والقدرات التي هتوفير الموارد لبناء المعن طريق ا اإلضافية ها ومطالبهالمضيفة على تلبية احتياجات

ل من المجتمعات ارات وسبل العيش لكهم في تحديد الفرص االقتصادية. وسوف تولد المهتس يمكن أن
مرفق دف هاية المطاف. ويهم في نهم إلى ديار هعودت عند جرينهمما سيساعد الم، جرينهالمضيفة والم
إدارة  هالتي تواجإلى التصدي للتحديات  أيضا  جير القسري واالستقرار الريفي هاجرين والتهالالجئين والم

المضيفة. المؤسسية المحلية في المجتمعات الريفية  اتالموارد الطبيعية، وبناء التماسك االجتماعي والقدر 
 ها الصندوق بالفعل من خالل مشروعاتهفي ينخرطالتي المحلية المواقع والمجتمعات  ىعل هيز كينصب تر سو 

 اريةاالستثمارية الجلصندوق المشروعات التمويل المشترك  : )أ(ركائزالث االستثمارية. ويتألف المرفق من ث
دار  يالسياسات االنخراط)ج( المنح اإلقليمية والقطرية؛  )ب(؛ هوذخيرة مشروعات وحمالت  المعرفة ةوا 

 التواصل. 

أداة رئيسية تعرض استجابة  أنهجير القسري واالستقرار الريفي هاجرين والتهمرفق الالجئين والمأثبت و  -4
وسيساعد المؤسسية الرئيسية واالستراتيجيات مع األولويات  المرفقعالمية. ويتماشى ات الألزملالصندوق 

 2شةهال المتعلقة باألوضاعستراتيجية االط الضوء على النموذج في يسلتم . و أرض الواقع على اختبارها على
شة من هللدول األعضاء فرصة توفير تمويل مخصص لألوضاع ال . ويتيح المرفقهوتم التحقق من صحت

 3الصندوق عملكل من نموذج  إلى يستندو هخالل نافذة تكميلية، على النحو المتوخى في االستراتيجية. و 
 األوضاعأساس مرن لدعم  على إضافيةما يدعو إلى تخصيص موارد ه، وكال4ج الشمولي الجديدهوالن
 يه هذهوالتعقيد المؤسسي. و  الشديدةشاشة هفي ظروف تتسم بالكثيرا   تصمم مشروعات المرفقو شة. هال

                                                      

1 EB 2016/118/inf.6. 
المنعقدة في المجلس التنفيذي دورة استراتيجية الصندوق لالنخراط في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة،  :EB 2016/119/R.4 الوثيقة 2

 .2016ديسمبر/كانون األول 
تعزيز نموذج عمل الصندوق في فترة التجديد الحادي عشر للموارد إليصال األثر على نطاق واسع، الدورة : IFAD 11/2/R.3الصندوق  3

 لموارد الصندوق. الحادي عشرمشاورات الخاصة بالتجديد هيئة الالثانية ل
4 EB 2017/120/R.5 : نيسان /أبريل المنعقدة فيالمجلس التنفيذي دورة  للصندوق لمواءمة العمليات للسياق القطري،النهج الشمولي

2017. 
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في أشد  هوتعميق انخراطهلتوسيع نطاق  ة بشأنهاالتي يحتاج الصندوق إلى اختبار نماذج جديد الظروف
، ثبت أن القروض ليست من الالجئين ا مجتمعات كبيرةهوفي بعض البلدان التي توجد ب شاشة.هاألوضاع 

اجرين همرفق الالجئين والم. وقد سمح جرةهالمجتمعات الم هذهة احتياجات أنسب الوسائل لتمويل وتلبي
 ةالمضيف انالبلدمع تفضيالت  نتج متمايز تمشيا  للصندوق بتقديم مجير القسري واالستقرار الريفي هوالت

 المحدد ج المتطور للصندوق إزاء الطلب القطريهالضعفاء(. ويتماشى ذلك مع الن جرينهالم)واحتياجات 
دعم على مزيد من الب ، يمكن أن يحظى المرفقتطلعا  إلى األمامو  5خالل المناقشات الحالية لتجديد الموارد.

 ة الطلب القطرية، على سبيل المثال من خالل مرفق اإلعداد المسبق للمشروعات.النحو المتوخى في ورق

حدث  فيجير القسري واالستقرار الريفي هاجرين والتهمرفق الالجئين والمنائب رئيس الصندوق  وأطلق -5
تزامن مع و ، 2016 سبتمبر/أيلول 19الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة في  خاللجانبي 

المرفق مبادرة كلينتون العالمية  اختارتاجرين. وعالوة على ذلك، همؤتمر قمة األمم المتحدة لالجئين والم
اجرين همرفق الالجئين والم ياء ومانحكاإلنمائية. وعقد اجتماع لشر /كالتزام عالمي لسد الفجوة اإلنسانية

معلومات  لتوفير 2016 نوفمبر/تشربن الثاني 30في مقر الصندوق في جير القسري واالستقرار الريفي هوالت
 .المبادرة هذهفي  هة معكدعم الصندوق أو المشار ب للجهات المهتمة إضافية

 الوضع الحالي –ثانياا 
دف أولي يتمثل في هبجير القسري واالستقرار الريفي هاجرين والتهمرفق الالجئين والم. أنشئ تعبئة الموارد -6

ين كلتم -االستثمارية لصندوق المشروعات مشترك تمويل يوجه معظمه ك –ي كمليون دوالر أمري 100تعبئة 
وسع األنمائية اإل مشروعاتالمن االندماج في لهم المضيفة  مجتمعاتالو  جرينهالمدف هنشطة التي تستاأل

 .نطاقا  

مبلغ  علىتمت الموافقة  ،(EB 2016/119/R.33) للمجلس التنفيذيالتاسعة عشرة بعد المائة  وخالل الدورة -7
جير القسري واالستقرار هاجرين والتهمرفق الالجئين والمفي  هأولي همهكمسا أمريكي ماليين دوالر 4 هقدر 

دعم تدخالت الصندوق في طي رسوم األموال التكميلية ليخصص لالمبلغ من احتيا وتم تحويل. الريفي
لذخيرة المشروعات  تركللتمويل المشمات المقدمة هفان المسا ،األردن. وكما يتضح من الجدول التالي

ات المانحة المتعددة األطراف والثنائية والمؤسسات هالمفاوضات مع الجمختلفة من ستويات وصلت إلى م
 .والمجتمع المدني

المتعلقة المناقشات في مراحل مختلفة  قد بلغ، 2017 أكتوبر/تشرين األول 15 حتىالصندوق،  كان، وعموما   -8
يطاليا والنرويج ومؤسسات المجتمع المفتوح هائكشر المشروعات مع  هذهب ، بما في ذلك االتحاد األوروبي وا 

ماليين دوالر أمريكي  4ي )بما في ذلك كمليون دوالر أمري 33.3 بمجموع متوقع قدرهمات هوسويسرا لمسا
عام  ايةهنبحلول  المساهمات هذهالمتعلقة ب االتفاقياتعلى  وينبغي التوقيع(. الذاتيةمن موارد الصندوق 

في بلدان مختلفة )مثل األردن ولبنان والنيجر والصومال  لتغطية العمليات 2018أو في أوائل عام  2017

                                                      

في اجتماع ما بين المعروض ، ةأوضاع هش تعاني من، بما في ذلك في البلدان التي اإليصال علىالقطري وقدره الصندوق  الطلب 5
 .2017 أكتوبر/تشرين األول 18الدورات، 



 EB 2017/122/INF.6 

4 

شة لدعم هأوضاع  تعاني من، تم تصميم نحو تسعة مشروعات في بلدان 2017والسودان(. وخالل عام 
 والمجتمعات المضيفة. جرين داخليا  هالالجئين والم

 1الجدول 
جير هاجرين والتهمرفق الالجئين والمفي إطار مشترك تمويل ذخيرة المشروعات الممولة بعلى  عامةنظرة 

 القسري واالستقرار الريفي
 ماليين الدوالرات األمريكية(ب)

  ماتهالمسا مرفق المشروعات 

 دوالر أمريكي  4.0 األردن ،األسر الريفية من الفقر تخرجرة و وع االستثمار في المجترات الصغيمشر 

، ، األردناألسر الريفية من الفقر تخرجرة و المجترات الصغيمشروع االستثمار في 
 ، لبنانالثروة الحيوانية وتجهيزإنتاج  لزيادةالمنسقة  ومشروع األنشطة

 دوالر أمريكي 5.1

 أمريكي دوالر 1.0 األردن ،األسر الريفية من الفقر تخرجرة و المجترات الصغيمشروع االستثمار في 

لدعم سبل عيش أصحاب  مراقبة أوبئة الحيواناتمشروع  -مشروع الثروة الحيوانية 
 السودان، جرة داخليا  هالضعفاء، والرعاة والشعوب المالحيازات الصغيرة 

 دوالر أمريكي 10.2

في األردن مشروعات الا من أجل هل مقرا  من روما  التي تتخذالتعاون بين الوكاالت 
واألمن الغذائي للمجتمعات المضيفة  القادرة على الصمودولبنان: تعزيز سبل العيش 

 والالجئين السوريين في األردن ولبنان من خالل تعزيز التنمية الزراعية المستدامة

 دوالر أمريكي 4.5 

 دوالر أمريكي 3.9 برنامج تنمية الزراعة األسرية، النيجر )منطقة الساحل(

 دوالر أمريكي 3.5 ند، الصومالمشروع تعزيز األمن الغذائي للرعاة والرعاة الزراعيين في بونتال

 دوالر أمريكي 33.3  المجموع

التي  المكوناتتنفيذ  عند. جير القسري واالستقرار الريفيهاجرين والتهمرفق الالجئين والمالتنفيذ في إطار  -9
نساني واإلنمائي على القطاعين اإل في اء الرئيسيينكتعاون مع الشر قام الصندوق عالقات أا المرفق، هيمول

اآلن مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في العراق واألردن ولبنان، الصندوق عمل حد سواء. وي
تضررة. وفي األردن والمجتمعات المضيفة الم جرين داخليا  هداف المشروعات لالجئين والمهدف تعزيز استهب

ألمم المتحدة وبرنامج لألغذية والزراعة اباالشتراك مع منظمة المرفق تخطيط تدخالت ولبنان، يجري 
األغذية العالمي، وفي النيجر، سيتم تنفيذ التدخالت باالشتراك مع برنامج األغذية العالمي ومفوضية األمم 

تعاون مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق  عالقات أقيمتوباإلضافة إلى ذلك،  المتحدة لشؤون الالجئين.
الشراكات االستراتيجية على جمع التدخالت  هذهللمرفق. وقد ساعدت  هالشؤون اإلنسانية لضمان دعم

يعد ذلك االختناقات الحرجة. و  منع حدوث علىريفية طويلة األجل وكذلك ال اإلنمائيةتدخالت الاإلنسانية و 
اقتصادية فورية من حيث العمالة والدخل لتعزيز اآلفاق  فوائدلى تحقيق ود الرامية إهفي الج ا  ضروري

 االقتصادية طويلة األجل وبدء عملية التحول الريفي.

للمرفق  كجهة اتصال، ةلبرامج القطريكبير مديري اوعين مدير شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا  -11
. بأكملها حافظة الصندوقعن  الكافيينالرصد واإلبالغ و  مبادرات المرفقألنشطة و لضمان اإلدارة السليمة 

يستند إلى  مخصصا   ا المرفق، وضع الصندوق إطارا  هومن أجل رصد وقياس أثر التدخالت التي يدعم
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أن يبدأ في عام  المقررفي أطر نتائج تلك التدخالت. ومن  يتعين إدراجهايتضمن مؤشرات محددة و النتائج 
إلى جير القسري واالستقرار الريفي هاجرين والتهمرفق الالجئين والمموحد عن اإلبالغ السنوي ال 2018

 المانحين.

جير القسري واالستقرار الريفي هاجرين والتهمرفق الالجئين والممبادرات  ذخيرةر هتظ .2018عام لفاق اآل -11
 تهخالل حافظجير من هفي المناطق المتأثرة بالت منخرطأن الصندوق نشط و  2017التي وضعت خالل عام 

إلدماج األنشطة التي تعالج االحتياجات  ،مرفقالناك فرص كبيرة، من خالل ه. وال تزال يةستثمار اال
التي مرفق البادرات م وتشكلم في مشروعات الصندوق األخرى. هجرين والمجتمعات المضيفة لهالخاصة للم

على المستوى القطري مع منظمة األغذية والزراعة ومفوضية  االنخراطلزيادة  كبيرة فرصا  يجري إعدادها 
على إيجاد الحلول  االنخراط اذهعمل يا. و هاألمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية العالمي وغير 

ا على ها على التعافي وبناء قدرتهالدعم المنسق للمجتمعات المتأثرة باألزمات ومساعدت توفيرالمناسبة و 
المبادرات إلى مرحلة التنفيذ، وتحديد  هذهمع انتقال  2018من المتوقع أن يستمر ذلك خالل عام الصمود. و 

 مبادرات أخرى.

منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا إلى  يتجاوزدف المرفق إلى مواصلة توسيع نطاق التغطية إلى ما هوي -12
لى المناطق األخرى ذا التوسع هجير. وقد بدأ هالمتأثرة بالت أجزاء أخرى من أفريقيا )مثل منطقة الساحل( وا 

جرين في هللمجتمعات المحلية والسكان الم في برنامج في النيجر، دعما   المقررةمة النرويج همساببالفعل 
جير القسري واالستقرار الريفي هاجرين والتهمرفق الالجئين والممنطقة بحيرة تشاد. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 
ورية العربية السورية في المستقبل من خالل هالصندوق في الجمفي وضع جيد يتيح له دعم إعادة انخراط 

توفير قناة لتعبئة موارد األموال التكميلية الالزمة لالستثمار في إعادة بناء سبل عيش المجتمعات المحلية 
صندوق في اليمن عندما يكون ذلك ال انخراطدورا  في دعم إعادة المرفق ؤدي ي ن أنكما يمكوالعائدين. 

 نا .كمم

 2018مليون دوالر أمريكي في عام  40دف المرفق إلى تعبئة ما ال يقل عن ه، يهذه األموروفيما يتعلق ب -13
إعداد يقوم بم، و هن يستضيفونجرين والذيهلعائدين والماعيش في تحسين حياة وسبل  هق عمللتوسيع نطا

 خالت المحتملة.يمية للتدهالمفا ذخيرة من المذكرات


