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ترجمة استجابة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني إىل واقع ملموس
مانيشا توماس

تعمل الدول عىل تبني العقد العاملي بشأن الالجئني ويف الوقت نفسه تسعى إىل تنفيذ اإلطار الشامل 
لالستجابة لالجئني. فكيف يتسنى للجهات الفاعلة املشاركة يف تنفيذ هذا العقد مبن فيها الجهات الفاعلة 

الجديدة تطبيق هذه املقاربة الجامعية إزاء تنقالت الالجئني الكبرية عىل أفضل وجه؟ 

ُملَحَقي إعالن  الشامل لالستجابة لالجئني، وهو أحد  وضع اإلطار 
)إعالن   2016 سبتمرب/أيلول  بتاريخ  واملهاجرين  لالجئني  نيويورك 
لتنقالت  شاملة  استجابة  لتنفيذ  العريضة  الخطوط  نيويورك( 
مقاربة  عىل  االستجابة  هذه  وتعتمد  النطاق.  واسعة  الالجئني 
جامعية تشارك فيها جهات فاعلة مختلفة وأخرى فردية تختلف 
من جهة ألخرى. ويتمثل هدف هذه االستجابة يف »تخفيف الضغط 
الذات،  عىل  الالجئني  اعتامد  وتعزيز  املستضيفة،  البلدان  عىل 
وتوسيع نطاق الوصول إىل حلول البلدان الثالثة باإلضافة إىل دعم 
وكرامة.«1ويف  بسالمة  العودة  أجل  من  املنشأ  بلدان  يف  الظروف 
ثقافياً،  تغيرياً  لالجئني  لالستجابة  الشامل  اإلطار  أحدث  الواقع، 
وتغيرياً يف طرق التفكري، وطرق التعامل بصفة عامة مع األوضاع. 
كام يعمل اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني عىل إرشاك عدٍد أكرب 
من أصحاب املصلحة املعنيني، واستخدام طرق أكرث فاعلية وإبداعاً 
دعم  إىل  باإلضافة  ذاتياً  االكتفاء  من  الالجئني  لتمكني  التفكري  يف 
االتفاق  تطبيق  عىل  الدول  تعمل  تستضيفهم.  التي  املجتمعات 
كيفية  من  املستفادة  الدروس  أساس  الالجئني عىل  بشأن  العاملي 

تطبيق اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني. 

تنفيذ  يف  قدماً  للمي  خطوات  الدول  بعض  اتخذت  وبالفعل، 
أوغندا  فيها  مبا  لالجئني  لالستجابة  الشامل  ــار  اإلط اتفاقية 
 Plan( تنزانيا  يف  الدولية  الخطة  منظمة  دعمت  وقد  وتنزانيا. 
أوغندا  يف  الدولية  الخطة  ومنظمة   )International Tanzania
)Plan International Uganda( عمل أحد املستشارين للعمل 
مع املجتمع األكرب نطاقاً للوقوف عىل ما ينبغي إنجازه، والتحديات 
الشامل  اإلطار  اتفاقية  لتنفيذ  ُأِريَد  إذا  لها  التصدي  ينبغي  التي 
لالستجابة لالجئني أن تتكلل بالنجاح. وتستند كثرٌي من املالحظات 
ُعِقَدْت  التي  االجتامعات  إىل  املقالة  هذه  يف  الواردة  والتوصيات 
واملفوضية  الحكوميني،  واملسؤولني  الحكومية،  غري  املنظامت  مع 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف تنزانيا وأوغندا يف مايو/
أيار 2017 باإلضافة إىل املباحثات الالحقة التي جرت يف جنيف.2 

الدروس املستفادة من املحاوالت السابقة
كان تبني الجمعية العامة لألمم املتحدة باإلجامع إلعالن نيويورك 
يف سبتمرب/أيلول 2016 تاريخياً إذ مل يسبق أبداً أن التزم مثل هذا 
وُيلزُِم  واملهاجرين.  لالجئني  االستجابة  لتحسني  الدول  من  العدد 

إعالن نيويورك الدول األعضاء بوضع عقدين مع حلول عام 2018 
وهام العقد العاملي بشأن الالجئني والعقد العاملي للهجرة اآلمنة 
داخلياً  للنازحني  املوىل  االهتامم  أنَّ  ومع  والقانونية.  واملنظمة 
ضعيف لدرجة مؤثرة، ال ينبغي تجاهل هذه الفرصة التي سوف 

تحسن االستجابة الجامعية لالجئني واملهاجرين.

 )CRRF( لالجئني  لالستجابة  الشامل  اإلطار  َيلَق  مل  ذلك،  ومع 
وال االتفاق العاملي بشأن الالجئني إالَّ قلياًل من الحامس. وليست 
هذه املرة األوىل التي ُطرَحْت فيها كثرٌي من املفهومات، واألفكار، 
لكنَّها مل  قبل  املفاهيم من  كثرٌي من هذه  ُجرَِّب  واملقاربات، فقد 
أكرب  املثال محاولة إرشاك عدٍد  بالجملة. ومنها عىل سبيل  تنجح 
من أصحاب املصلحة املعنيني يف استجابات الالجئني فيام يسمى 
َذْت من قبل تحت  باملقاربة ’القامئة عىل املجتمع بأكمله‘ التي ُنفِّ
مسميات كثرية مختلفة، كام أنَّ إرشاك الجهات الفاعلة يف مجال 
اإلمناء يف استجابات الالجئني من البداية ليس باليء الجديد. وليك 
تنجح مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني، من األهمية مبكان 
االستفادة من الدروس السابقة املستقاة من قصص النجاح والفشل 
يف  التعلم  تضمني  ولضامن  نفسها  األخطاء  تكرار  عدم  لضامن 
مرحلة مبكرة. ومثة عدٌد من التحديات ينبغي التصدي لها إذا ُأِريَد 
لتنفيذ اتفاقية اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني أن يتكلل بالنجاح.

اإلطار  ومبادرة  نيويورك  إعالن  صيغ  لقد  وعملية:  بسيطة  لغة 
الشامل لالستجابة لالجئني بعد مباحثات يف نيويورك بهذا الشأنَّ 
لكنَّها مع ذلك تواجه صعوبة يف ترجمتها إىل أرض الواقع العميل. 
وحتى وقت كتابة هذه املقالة، ما زال ينقصنا وصف واضح وموجز 
ومتسق ملا تعنيه مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني بعبارات 
من  األوىل  الحروف  يف  املتمثل  نفسه  االختصار  وحتى  محددة. 
كلمة CRRF ليس له أي معنى لكثرٍي من الناس، بل كان موضع 
ٍر يف املشاورات السنوية للمنظامت غري الحكومية التي ُتعَقد  تندُّ
ظهرت  إذ  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  يف 

اقرتاحات مازحة بوجوب اإلعالن عن مسابقة لتغيري االسم.

لكنَّ املبادرة ما جاءت إال لتقود عملية التغيري يف الكيفية التي 
ينبغي ألصحاب املصلحة املعنيني املشاركني حالياً وغريهم من 
املطلوب مشاركتهم أن ينجزوا العمل بها. هذا هو بيت القصيد 
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االكتفاء  املطلوب  التغري  تحقيق  يف  يفيد  أن  ميكن  ما  وآخر 
وكذلك  املقامة،  والربامج  املبذولة  الجهود  مسميات  بتغيري 
لن يفيد إعادة إحياء األفكار القدمية. بل بدالً من ذلك، نرى 
تتضح  العميل بحيث  والتوجيه  لالتصال  رضورة حتمية ملحة 
وضع  ميكن  وبعدها  قديم  هو  وعام  جديد  هو  عام  الصورة 
التي  البلدان  من  بلد  كل  يف  الخاص  إطارها  يف  األفكار  هذه 
تطبق املبادرة. وبغري ذلك، ستكون املجازفة كبرية إذ ستظهر 
تفسريات متغايرة للمبادرة ولن يقود ذلك إال إىل إعادة تجميع 

النشاطات املستمرة أصاًل يف قالب جديد.

واألقاليم:  املقاطعات  وسلطات  املحلية،  السلطات  إرشاك 
حجم  نعرف  ال  لكنَّنا  نيويورك  إعالن  عىل  الدول  وافقت 
وسلطات  املحلية  السلطات  بني  أجريت  التي  املشاورات 
استجابة  لالجئني  استجابتها  املفرتض  واألقاليم  املقاطعات 
املعنيني  املصلحة  أصحاب  إرشاك  من  أيضاً  بد  وال  يومية. 
ملجرد ضامن  ليس  مبكرة  مرحلة  يف  التنفيذ  عملية  يف  هؤالء 
تقدميهم  لضامن  بل  فحسب  ومداخالتهم  أصواتهم  سامع 

للدعم الكايف والالزم أيضاً وصوالً إىل هذه الطريقة املختلفة 
لالستجابة.

الالجئني  الالجئون ضمن اختصاص مفوضية  وغالباً ما يدخل 
أو وزارة معينة. لكنَّ مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني 
واملجتمعات  الالجئني  من  لكٍل  الخدمات  تقديم  تتوقع 
املضيفة، ومن هذا املنطق ال بد من إرشاك الوزارات املسؤولة 
واملياه  والتَّعليم،  الصحة،  وزارات  )مثل  الخدمات  هذه  عن 
لتغيري  جداً  رضورٌي  الوزارات  هذه  وإرشاك  واإلصحاح(. 
موازنة  ووضع  وتصميمها،  لالستجابات،  التخطيط  طريقة 
والتزامها،  املبكر  السلطات  إرشاك  ودون  وتنفيذها.  لها، 
سيصعب تضمني الالجئني يف خطط اإلمناء املحلية أو الخاصة 
الوطنية. كام سيكون  اإلمناء  باإلضافة إىل خطط  باملقاطعات 
من الصعب، عىل وجه الخصوص، إدراج موضوعات الجندر، 
املحيل  التخطيط  والتنوع ومعالجتها عىل مستويات  والعمر، 

واإلقليمي.

لجنة النساء التنفيذية لالجئي جنوب السودان الذين يعيشون اآلن يف مستوطنة بيديبيدي، أوغندا. 
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الطرق  إيجاد  يعد  املضيفة:  واملجتمعات  الالجئني  أصوات  سامع 
والفتيات  النِّساء  خصوصاً  وأفكارهم  الالجئني  ألولويات  لالستامع 
من  ممكن  قدر  بأكرب  القرار  عملية صنع  وإرشاكهم يف  الالجئات 
األساسيات الالزمة إلنجاح مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني. 
كام سيكون إرشاك شباب الالجئني واملجتمعات املضيفة مهاًم أيضاً. 
وكام الحال يف كثري من العمليات، يكمن التحدي يف إيجاد طريقة 
غ  إلرشاك األشخاص إرشاكاً مفيداً دون تعليق آمال عريضة ال مسوِّ
لها. لكنَّ الوهن أضحى سمة تالزم التشاورات يف تنزانيا إذ مل يبدأ 
تنفيذ مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني بعد. وهناك حاجة 
إىل وضع مقاربة منسقة إلرشاك املجتمعات واستخدامها يف البلدان 

املشاركة إذا ُأِريَد تضمني آراء الالجئني واملجتمعات املضيفة.

كانت  عقود،  مدى  عىل  االنعزال:  وحواجز  التقوقع  حالة  كرس 
والفاعلني  اإلنسانيني  الفاعلني  إلرشاك  ومحاوالت  مبادرات  هناك 
الجامعي لضامن سالسة  العمل  وتحسني  معاً  العمل  اإلمنائيني يف 
وقد  اإلمنائية.  االستجابات  إىل  الطارئة  االستجابات  من  التحول 
اإلنسانيني واإلمنائيني  بني  العالقة  التي تصف  املصطلحات  تغريت 
وُأدِخَلْت  ’رابطة‘  إىل  ’فجوة‘  إىل  ’انقسام‘  من  السنوات  مر  عىل 
تحسينات وتطورات كثرية لكّن الوصول إىل تحقيق الهدف ما زال 
صعب املنال. وهنا تقدم مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني 

فرصة أخرى لتحقيق هذا الهدف املنشود. 

بخلفيات  يتمتعون  اإلمنائيون  والفاعلون  اإلنسانيون  فالفاعلون 
مميزة ومقاربات مختلفة؛ وآليات التنسيق التي يتبعونها مختلفة 
نظراً الختالف الجهات الحكومية والجهات املانحة التي يتعاملون 
معها. وكثرٌي من هذه الجهات املانحة لها أفكارها ومعتقداتها رغم 
وجود جهات مانحة أخرى تبذل قصارى جهدها لتوفري متويل أكرث 
مرونة ومقاربات أكرث تنسيقاً. وبعد مرور سنوات، استطاع البنك 
بفاعلية  للمشاركة  أفضل  طرق  إيجاد  أخرى  وبنوك  أخرياً  الدويل 
يف استجابات التَّهجري ولكنَّهم غالباً ما ينحازون لثقافتهم الخاصة 
الجهات  التزامات  تكون  أن  يجب  ولذلك  العمل.  يف  وطرائقهم 
اإلطار  مبادرة  تنفيذ  من  جزءاً  املساعدات  فعالية  إزاء  املانحة 

الشامل لالستجابة لالجئني.

 وال يوجد حالياً منتدى تنسيق لضم مجموعة واسعة النطاق من 
ممثيل الفاعلني اإلنسانيني والفاعلني اإلمنائيني معاً ومعهم أصحاب 
والجهات  الحكومة،  مثل  بأكمله  املجتمع  من  املعنيني  املصلحة 
املانحة، والفاعلني من القطاع الخاص، والبنوك اإلمنائية. وسيكمن 
التحدي يف إيجاد آليات تنسيق متثيلية حتى إن مل تكن غري فعالة 
من أجل التوصل إىل نتائج يتفق عليها الجميع. وإذا أتيحت هذه 
املنتديات، فال ينبغي لها االنتقاص من رسعة االستجابة اإلنسانية 

أو كفاءتها ومبادئها.

تغيري يف طرق التفكري: ليك تنجح مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة 
لالجئني، ال بد من إحداث تغيري يف طرق تفكري الفاعلني الذين 
توصف مشاركاتهم يف االستجابة لالجئني بأنها تقليدية. ويقتي 
هذا التغيري أن تعمد املنظامت اإلنسانية بعد انتهاء تدخالتها أن 
تسلم العمل إىل الجهات الفاعلة األخرى بأرسع بكثري مام تفعله 
تدرس  أن  اإلمنائية  الفاعلة  للجهات  ينبغي  وعندها،  العادة.  يف 
انتهاج املرونة واالستجابة لحاجات املناطق واملجتمعات  كيفية 
إذ  الفعل  من  بكثري  أسهل  القول  وبالطبع  لالجئني.  املستضيفة 
َيسُهل وصف هذه التغريات لكن من الصعب تنفيذها. ومن هنا، 
ميكن ألمانات مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني ولجانها 
التوجيهية املوجودة يف عدٍد من البلدان أن تؤدي دوراً مهاًم يف 
الدفع نحو هذه التغريات. كام ميكن للمنظامت التي تقدم كاًل 
املنظامت  مثل  اإلمنائية  واالستجابات  اإلنسانية  االستجابات  من 

غري الحكومية املساعدة يف التنقل بني هاتني الثقافتني. 

التفكري  طرق  لتغيري  السابقة  املحاوالت  تحَظ  مل  الواقع،  ويف 
بالوقت الالزم وال املساحة الكافية أو الحوافز الواضحة باإلضافة 
املؤسسية  السطحية  املعارك  اسم  عليه  نطلق  أن  ميكن  ما  إىل 
ما أدى إىل عدم تنفيذ األفكار الجيدة. وتعتمد املؤسسات عىل 
خصائصها وقدرتها عىل جذب التمويل من أجل أن تكون قادرة 
لالستجابة  الشامل  اإلطار  مبادرة  تنفيذ  حال  ويف  العمل.  عىل 
لالجئني عىل النحو املناسب، سرتى كثرٌي من املنظامت اإلنسانية 
لدخول  نظراً  فعله  لهم  ينبغي  الذي  العمل  حجم  يف  انخفاضاً 
كبرياً  تحدياً  ذلك  وسيمثل  العمل.  ساحة  أخرى  فاعلة  جهات 
للمنظامت اإلنسانية من جهة طرقهم املعتادة يف العمل، وطرق 
لديهم.  يعملون  الذين  املوظفني  وأنواع  التمويل، ورمبا يف عدد 
وستواجه هذه التهديدات القامئة بالفعل مقاومة ينبغي التصدي 

لها ومعالجتها علناً. 

وضع ُأطٍر زمنية واقعية: يف حني أنَّ إحراز التقدم قصري األجل 
رضوري من أجل اإلبقاء عىل الحامس وقوة الدفع، ينبغي أيضاً 
إحراز تقدم طويل األجل لتحقيق التغيريات املنشودة. ويف بعض 
البلدان، يعني تضمني الالجئني يف خطط اإلمناء الوطنية االنتظار 
إىل حني االنتهاء من وضع الخطة التالية. وإذا كان اإلطار الزمني 
أكرث واقعية بحيث يغطي خمس إىل مثاين سنوات، فسوف يتيح 

الوقت الالزم إلحداث التغريات املنهجية.

لالستجابة  الشامل  اإلطار  مبادرة  تقدم  املسؤولية:  يف  التشارك 
لالجئني الفرصة لرتجمة التشارك يف املسؤولية العاملية إىل واقع 
سيتطلب  األمر  هذا  لكنَّ  وضوحاً  أكرث  بطريقة  نتائجه  ُتلَتَمس 
لتوفري  املسؤولية  تشارك  كيفية  لدراسة  قوية  سياسية  إرادة 
الحامية واملساعدة لالجئني عىل نحٍو أكرث إنصافاً. وبدون هذه 

http://www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean


مقاالت عامة 72 نرشة الهجرة القرسية 7256

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean2017 أكتوبر/ ترشين أول

عدد  أكرب  تستضيف  التي  البلدان  تخفق  رمبا  العاملية،  املقاربة 
الوضع خاصًة عندما  التكيف واحتواء  العامل يف  الالجئني يف  من 
الحاجات  أبسط  حتى  لدعم  الالزمة  املوارد  توفري  تستطيع  ال 
الالجئني  استجابات  كثرٌي من  تقاوم  وبالفعل،  األساسية لالجئني. 
عدم  ومع  لالجئني.  لالستجابة  الشامل  اإلطار  مبادرة  بلدان  يف 
كفاية التمويل الالزم لالستجابة للحاجات األساسية، كيف ميكن 
تنفيذ مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني هناك أو يف أماكن 

أخرى؟ 

الشامل  اإلطار  مبادرة  تركز  الجذرية: يف حني  األسباب  معالجة 
املختلفة  التَّهجري  عنارص  عىل  صحيحاً  تركيزاً  لالجئني  لالستجابة 
املبادرة يف معالجة األسباب  يتمثل أحد أهم أهداف  ومراحله، 
الجذرية. ويف إعالن نيويورك، مل يقترص التزام الدول عىل معالجة 
األسباب الجذرية للعنف والنِّزاع املسلَّح فحسب لكنَّها التزمت 
أيضاً بالعمل عىل إيجاد حلول سياسية، وتسوية املنازعات تسوية 
جدية  الدول  أبدت  وإذا  اإلعامر.  إعادة  يف  واملساعدة  سلمية، 
يف الوفاء بهذه االلتزامات، فسوف يقل عدد األشخاص الفارين 

وتزداد احتاملية إيجاد حلول مستدامة.

 manishathomas@gmail.com مانيشا توماس 
 مستشارة تعمل لدى منظمة الخطة الدولية 

)Plan International(

مع جزيل الشكر لزماليئ يف منظمة الخطة الدولية يف أوغندا: 
رشيد جافيد، ومن تنزانيا: يورغني هالدورسني وريتشارد 

سانديسون وغوينيث وونغ، ومن اإلدارة العامة: روجر ياتس 
وليسيل أركامبيولت، ملساهامتهم يف هذه املقالة.

)Plan International( منظمة الخطة الدولية 
 www.plan-international.org

1. الجمعية العامة لألمم املتحدة، إعالن نيويورك من أحل الالجئني واملهاجرين، قرار 
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2.  لالطالع عىل التقرير الكامل الذي ُبنَيت عليه هذه املقالة، يرجى التوجه إىل الرابط 
http://bit.ly/PlanInternational-CRRF-2017 )التايل )باإلنجليزية

بنى للتنسيق يف مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني: إرشاك جهات فاعلة جديدة

أسست أوغندا وتنزانيا أمانات عامة ملبادرة اإلطار الشامل 
لالستجابة لالجئني وتعمالن اآلن عىل تأسيس لجاٍن توجيهية لدعم 

تنفيذ مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني. ويشارك يف أمانة 
تنزانيا العامة كٌل من وزارة الشؤون الداخلية، ومكتب الرئاسة، 
واإلدارة اإلقليمية، والحكومة املحلية. وتشتمل األمانة العامة يف 
تنزانيا عىل أعضاء من الوزارات الحكومية، والسلطات اإلقليمية، 
ومنظامت األمم املتحدة، واملجتمع املدين )مبا يف ذلك املنظامت 
غري الحكومية اإلنسانية واإلمنائية(، والبنك الدويل، وفاعلني من 
القطاع الخاص، ومن األوساط األكادميية. ومل يشارك الكثري من 
هذه املكاتب الحكومية امُلَشارَِكة يف عضوية األمانة العامة يف 
ُل هذه املقاربة  مسائل وقضايا تخص الالجئني من قبل؛ وُتسهِّ

الجديدة يف تضمني الالجئني يف خطط اإلمناء الوطنية ويف املوازنات. 
وتعمل األمانة العامة يف تنزانيا ومنتديات أخرى مشابهة تحت 
إرشاف الحكومة يف بلدان أخرى منوطة يف الوقت الحايل مبهمة 
وضع اسرتاتيجيات واضحة إلرشاك السلطات املحلية، وسلطات 

املقاطعات، والسلطات اإلقليمية يف تنفيذ مبادرة اإلطار الشامل 
لالستجابة لالجئني، ومنوطة أيضاً بإنشاء آليات لتحقيق مشاركة 

مستدامة وميكن التنبؤ بها من خالل املستجيبني لالجئني. 

ويف الصومال، عىل املستوى اإلقليمي، وّقَعْت الدول األعضاء 
يف الهيئة الحكومية الدولية لإلمناء إعالن نريويب يف مارس/آذار 

2017، والتزمت جميعها بالعمل معاً عىل انتهاج مقاربة شاملة 
إليجاد حلول مستدامة لالجئني الصوماليني كام وافقوا عىل 

عدٍد من االلتزامات. وسُيجَمُع بني سياسات الالجئني يف البلدان 

املستضيفة املجاورة وخطة اإلمناء الوطنية يف الصومال بهدف 
تحسني الظروف من أجل عودة مستدامة. ويف داخل الصومال، 

تسعى مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني إىل دعم الحكومة 
يف جهودها لبناء الدولة وبناء السالم. واألكرث أهمية من ذلك 

مساهمة مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني يف األطر 
القامئة مبا يف ذلك مبادرة الحلول املستدامة، واملقاربة الشاملة 
إزاء املنظومة األمنية، وبرنامج اإلصالح املايل. وتشتمل الجهود 

الحالية التي تبذلها مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني عىل 
تنظيم منتدى وطني لتمكني الحكومة الصومالية من توفري حلول 

لالجئني والنَّازحني داخلياً وخريطة طريق إقليمية مشتملة عىل 
خطط عمل وطنية للبلدان املستضيفة يف املنطقة التي تستضيف 

الالجئني الصوماليني لدعم مبادئ اإلطار الشامل لالستجابة 
لالجئني وتسهيل إعادة دمج الالجئني الصوماليني. ومن بني هذه 
املبادرات مرشوعات إعادة الدمج )RE-INTEG( التي أطلقها 
االتحاد األورويب واملصممة لدعم إعادة الدمج املستدام لالجئني 

والعائدين والدمج املحيل للنازحني داخلياً. وبدعم االتحاد األورويب، 
تنفذ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وبرنامج 

األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )موئل(، وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ، واملنظمة الدولية للهجرة مجموعة من املبادرات 
متعددة القطاعات والقامئة عىل املجتمع يف كيساميو ومقديشو.

ميكنكم الحصول عىل معلومات إضافية عىل موقع البوابة 
الرقمية العاملية لإلطار العام الشامل لالستجابة لالجئني 

http://crrf.unhcr.org/en من خالل الرابط التايل )CRRF(
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