
 

 2021يناير  شهرأبرز أحداث 

ترجمة والعربية!  تمت  الفرنسية واإلسبانية  اللغات  إلى  الشهرية  إكفا  النشرة    نشرة  من  السابقة  المترجمة واإلصدارات  النسخ  يمكنكم االطالع على 
 .  موقعنا اإللكترونيالشهرية على 

 

 رسالة المدير التنفيذي
 

 لتضامن الدولي ل: آن أوان 19-لقاحات كوفيد
 
 

نواصل العمل مع األطراف المعنية على الصعيد    حيث،  19-االستجابة إلى جائحة كوفيد   عمليات  من الشركاء المهمين فيالمنظمات غير الحكومية    تعتبر
، بالتعاون مع الجهات إكفا  دعوتمن هذا المنطلق،  و  .19-اح آمن وفعال ضد فيروس كوفيد في كل مكان على لق  الجميعالعالمي من أجل ضمان حصول  

ة )يرجى االطالع على  يعالمية حقيق استجابةالجهود متعددة األطراف وقيادة الدول إلى مضاعفة األخرى القائمة على شبكات ومنصات المجتمع المدني، 
 (.  2021فبراير  8 –  "19-للقاحات كوفيد  الوصول العالميإلى الدول بشأن   ةمفتوح رسالة"

 
الذين  جميع األفراد ل توفير اللقاحات الفعالة ضمان للدعم السلطات الوطنية في تحمل مسؤولياتها   تام على استعداد ، فإننامنظمات غير حكوميةكوبصفتنا 
حصول الالجئين واألشخاص النازحين داخليًا وطالبي اللجوء والمهاجرين  ضمان  كما أنه من المهمتمييز من أي نوع.  أي داخل حدودها، دون يعيشون 

األولوية  معايير  وعديمي الجنسية والسكان األصليين واألفراد الذين يعيشون في مناطق النزاعات على اللقاحات على قدم المساواة مع سائر السكان، وفقًا ل
   .(WHOالتي أوصت بها منظمة الصحة العالمية )

 
المدعوم مرفق كوفاكس  قام  وقد    ، تحديًا كبيًرا أمامنايشكل  في األوضاع اإلنسانية وحاالت الطوارئ على جرعات اللقاحات    نضمان حصول السكاال يزال  

حيث تعتبر مبادرة  خالل األسبوع الماضي بكشف النقاب عن أول عملية توزيع إرشادية،    (COVAX Humanitarian Buffer)  من األمم المتحدة
 كنها في نفس الوقت الخيار األخير الذي يمكن اللجوء إليه، حيث ال يمكن تقديمها كعذر لتبرير التخلي عن مسؤولياتهم. ول ؛مهمة

 
لقضاء على الجائحة  ل  الرئيسي  مفتاحوالبالمسؤولية األخالقية والقانونية،    تتعلقمسألة    تعتبر  19-والمنصف إلى لقاحات فيروس كوفيد الوصول العادل إّن  

للمخصصات   وضع إطار عالميتعمل على قيادة مسؤولة    تدعي وجود يس  مما،  في جميع أنحاء العالم  المفجعةاالجتماعية واالقتصادية  والحد من تأثيراتها  
 قائم على اإلنسانية. 

 
 إغناسيو باكر  

 المدير التنفيذي| إكفا  
 

 آخر التطورات في إكفا

 
  2021مايو   19و 18اجتماع الجمعية العامة إلكفا في حفظ الموعد: دعوة ل. 1

دارة اإلواختيار مجلس    2030استراتيجية إكفا  سيقوم فيه أعضاء إكفا باعتماد  حيث  ،  عبر اإلنترنت   إلكترونيًا  القادم  ينعقد اجتماع الجمعية العامة إلكفا
ترشيح من    إلى  ناءأعضاندعو    ولذلك، تنوع أعضائنا.    مدى  يعكسالختيار مجلس إدارة جديد    ديناميكيةعلى عقد انتخابات  ، حيث نحرص بشدة  جديد ال

المتاحة باللغات اإلنجليزية والفرنسية    2030مسودة إستراتيجية إكفا  استعراض    هم لعضوية مجلس اإلدارة ورئاسة المجلس، كما نرجو منيرونه مناسبًا  
   . الرابطرجى زيارة هذا ت   ؛نتطلع إلى مشاركتكم. للمزيد من المعلومات، فنحن والعربية واإلسبانية

 
  2021مايو  26و 25مؤتمر إكفا السنوي  –حفظ الموعد دعوة ل .2

سنوافيكم بالمزيد  و  ،بالنظر في التغيرات المناخية والبيئية والعمل اإلنساني  خالله! وسنقوم  عبر اإلنترنتأخرى    مرةً   2021مؤتمر إكفا السنوي  سينعقد  
 من المعلومات على مدار األسابيع المقبلة.  

 
 . أعضاء جدد 3

 يسر إكفا اإلعالن عن انضمام المنظمات التالية إلى عضوية شبكة إكفا: 

 أيرلندا  – (DOCHASاالتحاد األيرلندي لمنظمات التنمية غير الحكومية ) •

 اليمن    – (SDFمؤسسة التنمية المستدامة ) •

 ، اليمن  منظمة عبس التنموية للمرأة والطفل •

 . fiona.wilkie@icvanetwork.orgأو تواصل مع  هناللمزيد من المعلومات عن العضوية، انقر 
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https://www.icvanetwork.org/become-member
mailto:fiona.wilkie@icvanetwork.org


 

 التهجير القسري
 . متابعة المنتدى العالمي لالجئين4

لشؤون  جلسة إحاطة غير رسمية في سياق متابعة المنتدى العالمي  ديسمبر الماضي    14( في  UNHCRنظمت المفوضية السامية لشؤون الالجئين )
مت إكفا بيانًا ركزت فيه على مجالت موضوعية مثل القدرات وفي هذه المناسبة، وبفضل إسهامات المنظمات غير الحكومية، قدّ (،  GRF)  الالجئين

ومن بين ذلك التعهدات الخاصة بانعدام به،  إكفا األطراف المعنية إلى تنفيذ ما تعهدت   ومشاركة المسؤولية، كما دعت  والحلول واألعباء المتعلقة بالحماية 
يمكن االطالع على نسخة البيان الذي تم تقديمه كما يمكن االطالع على   (.19-على الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد الجنسية،  

، بما في ذلك لويب الخاصة بالمفوضية السامية لشؤون الالجئينصفحة ا. يمكن العثور على المزيد من المصادر على  هناتفصيالً من    نسخة أخرى أكثر
 البيانات األخرى التي قدمتها المنظمات غير الحكومية. 

بالتركيز بوجه خاص على الشباب واألطفال، وذلك بدعم  2021في لشؤون الالجئين بدأت مشاركة األطراف المعنية في لقاءات متابعة المنتدى العالمي 
فعالية تفاعلية بعنوان "األطفال واالتفاق " من أجل حقوق الطفل في االتفاقات العالميةنظمت مبادرة " هذا الصدد،من المجتمع المدني وأعضاء إكفا. وفي 

ي بعد مرور سنة على االتفاق العالمتعليم الالجئين ، كما نشرت منظمة إنقاذ الطفل تقريًرا هاًما بعنوان "؟"بعد ماذا  –مرت سنة العالمي بشأن الالجئين: 
، وذلك في إطار  مركز جنيف العالمي للتعليم في حاالت الطوارئيناير إطالق    25تم في  ". وباإلضافة إلى ما سبق،  19-لالجئين وتأثير جائحة كوفيد 

 .  لشؤون الالجئينإحدى التعهدات الجماعية المتعلقة بالمنتدى العالمي الوفاء ب

( في  UNHCRالذي نظمته المفوضية السامية لشؤون الالجئين ) اجتماع كبار المسؤولينيناير جلسة مشاورات إلكترونية حول  27وحضرت إكفا في 
، كما تم في هذا االجتماع  المقترحة لتقرير مؤشر االتفاق العالمي بشأن الالجئين التوجهات، وقد كان هذا االجتماع فرصة سانحة لتعلم المزيد عن 2021

( والمقرر  GRF)لشؤون الالجئين  دة" الخاصة بالمنتدى العالمي  ل لقاءات "استعراض منتصف المتقديم معلومات هامة حول خريطة الطريق الخاصة بأوّ 
    ديسمبر من هذا العام. ستستفيد إكفا من هذه الفعالية في دعم مشاركة المنظمات غير الحكومية في هذه العملية.   15-14انعقاده في 

 المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية في الحوار األوروبي. 5
(  UNHCRوالمكتب اإلقليمي للمفوضية السامية لشؤون الالجئين )  (ECREالمجلس األوروبي المعني بالالجئين والمنفيين )شاركت إكفا مع كل من  

ل هذا الحوار  ديسمبر بين المفوضية والمنظمات غير الحكومية العاملة في أوروبا. شكّ  8الحوار المواضيعي اإللكتروني الثالث في في تنظيم  في أوروبا
هيم  لتبادل المعلومات والخبرات حول الوضع في اليونان وتأثيراته المتعلقة بالعمليات والسياسات وجهود المناصرة، إلى جانب النقاش حول مفا  فرصةً 

 وتحضيرات المشاورات اإلقليمية المرتقبة بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية العاملة في أوروبا.  

 
 19-ع المفوضية السامية لشؤون الالجئين حول االستجابة إلى جائحة كوفيدت المنظمات غير الحكومية م. لقاءا6

ديسمبر الماضي    7لهذا العام مع المنظمات غير الحكومية في  من إكفا والمفوضية السامية لشؤون الالجئين في تنظيم المشاورات األخيرة    ل  ك    تتعاون
( والمنظمة  UNHCRمة من المفوضية السامية لشؤون الالجئين )قد  . شهد النقاش عروًضا م  "19-المختلطة واالستجابة إلى جائحة كوفيدالتدفقات  حول "

  تقديم الخدمات، بما في ذلك الوصول ( ومركز الهجرة المختلطة، وركز النقاش على الحاجة إلى إعادة تجديد التركيز اإلنساني على  IOMالدولية للهجرة )
غير الحكومية،  إلى المأوى اآلمن والجيد، وتعزيز التعاون بين الشركاء، خاصةً في مجال المناصرة المشتركة أو المتكاملة بين األمم المتحدة والمنظمات

 .  موقع إكفا اإللكترونيع مذكرات االجتماع والوثائق األساسية على الحضور، كما أنها متاحة لألعضاء على مع تعزيز الحوار مع الدول. وتم توزي

عقد سلسلة من المشاورات الشهرية بين المفوضية والمنظمات غير الحكومية،    2021من إكفا والمفوضية السامية لشؤون الالجئين في  ل  وستواصل ك  
بالعمليات والسياسات والمناصرة. ركزت المشاورات وذلك بهدف خلق بيئة   مواتية لمواصلة تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة باألولويات الخاصة 

، حيث سلطت إسهامات الحضور على معايير مشاركة المفوضية السامية العمل المناخي  يناير على موضوع الساعة:  27الشهرية األولى التي انعقدت في  
ين والمنظمات غير الحكومية في العمل المناخي، وباألخص فيما يتعلق بإطار العمل القانوني والمعياري والجهود المبذولة في عمليات لشؤون الالجئ

موقع    ، كما أنها متاحة لألعضاء علىعلى نطاق واسع في مجتمع المنظمات غير الحكوميةالخضرنة. وتم توزيع مذكرات االجتماع والوثائق األساسية  
    . إكفا اإللكتروني

 . حوار المفوض السامي حول تحديات الحماية7
وتغير المناخ: ما  19-جائحة كوفيد انعقد الجلسات األخيرة في حوار المفوض السامي حول تحديات الحماية في شهر ديسمبر الماضي مع التركيز على "

وفي  ".  اإلعداد للحماية والحلول في المستقبلديسمبر الماضي على "  9ديسمبر(، وركزت الجلسة الختامية التي انعقدت في    2" )الذي يمكن أن نتعلمه؟
والشبكة األوروبية Refugees International و  Act Allianceالمنظمات غير الحكومية مثل  بيانات  العديد من    شهدت الجلسات إلقاءهذا السياق،  

ت  ومن المتوقع  .  هناو  هنا، والتي يمكن االطالع عليها من  ( Network on StatelessnessEuropeanلعديمي الجنسية ) ر المفوضية صد  أن 
الالجئين أن  إبالتوصيات، حيث    وجزةً م    وثيقةً   السامية لشؤون  إكفا وجدت  التوصياتن  نشأت    مجموعة  المفوضية    التي  بين  السنوية  المشاورات  عن 

 معلومات أساسية هامة لهذا الحوار.   وثيقة   شكلت   2020والمنظمات غير الحكومية لعام 

 
 2021. ترشيحات جائزة نانسن لالجئين لعام 8

للفوز بإحدى أشهر الجوائز في قطاع العمل اإلنساني؟ إذا كانت إجابتك بنعم، يجب أن تعرف أن آخر موعد هل تعرف كيف ترشح األفراد/المنظمات  
للمزيد من المعلومات حول جائزة نانسن، بما في ذلك عملية الترشيح، يرجى االطالع على   . 2021فبراير   28هو  للفوز بجائزة نانسنلتقديم الترشيح 

 .  صفحة الويب الخاصة بالمفوضية السامية لشؤون الالجئين

 

https://www.icvanetwork.org/resources/fourth-informal-briefing-global-refugee-forum-14-december-2020-ngo-statement
https://www.unhcr.org/preparatory-meetings.html
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http://www.childrenonthemove.org/#:~:text=The%20Initiative%20for%20Child%20Rights%20in%20the%20Global%20Compacts%20is,migration%20are%20respected%20and%20fulfilled.&text=We%20advocate%20for%20and%20support,focused%20implementation%20of%20the%20compacts.
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ecre.org%2F&data=04%7C01%7Cmarty%40unhcr.org%7C69551801a1db4a655e2c08d8c4436974%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637475141098105189%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yuCoRM1gFlgLA7K4p%2F8K5A305a1zHasJSAwmZxY%2B%2FuI%3D&reserved=0
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https://www.unhcr.org/preparing-for-protection-and-solutions-in-the-future.html
https://www.unhcr.org/statements-and-speeches-made-available-at-the-high-commissioner-dialogue.html
https://www.unhcr.org/search?comid=5fbbb6244&cid=49aea93aa7&scid=49aea93a57&tid=49ec6f17f&tags=FS&tags=HCD2020
https://www.unhcr.org/5f89b6804
https://www.unhcr.org/nominate.html


 

أّي   حول  المعلومات  من  مع    للمزيد  التواصل  يرجى  السابقة،  الموضوعات    jerome.elie@icvanetwork.orgمن 
 . Loise.dairocheteau@icvanetwork.orgو
 
 ن في األوضاع الهشةو. المهاجر9

، تحت رئاسة اإلمارات العربية المتحدة بعنوان  2021يناير    26- 18ا في الفترة  إلكترونيًّ(  GFMDالثالث عشر للهجرة والتنمية )المنتدى العالمي  انعقد  
للنقاش  ممتازةً  ل هذا التركيز فرصةً شكّ في ظل هذه الجائحة العالمية التي نعيشها، مستقبل التنقل البشري: شراكات مبتكرة من أجل التنمية المستدامة". "

وتناول موضوعات مثل حوكمة هجرة األيدي العاملة، ون ه ج  العملي حول سبل تبني الشراكات الفعالة التي تتناول التحديات المتعلقة بحوكمة الهجرة،  
ناقش المنتدى أيًضا مستقبله الخاص والدور الفريد الذي يلعبه، كما حماية المهاجرين، وما إلى ذلك. ات التعامل مع الهجرة غير الشرعية، والتصدي لثغر

 مع إعداد آليات جديدة ذات صلة، مثل تلك الموجودة في إطار االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.  
 

إعادة البناء على  للتركيز  (  GFMDالمجتمع المدني والحكومات في إطار المنتدى العالمي للهجرة والتنمية )للتواصل بين للتشبيك ون  تم تنظيم جلستيكما  
شاركت إكفا في تيسير إحدى هاتين الجلستين. للمزيد من المعلومات حول المنتدى   حيث  ،من أجل المهاجرين  19-على نحو أفضل في أعقاب جائحة كوفيد 

 . الرابطزيارة هذا رجى ت  ( ومشاركة المجتمع المدني فيه، GFMDالعالمي للهجرة والتنمية )

 
مدى حماية القانون لحقوق  والبحار، قانون حيث ناقشت ديسمبر الماضي،  شهر في القانون الدولي للهجرةالجلسة السادسة من جلسات مبادرة انعقدت 

نطاق    حسب  أثناء الحاالت اإلنسانيةبالتواصل والتنسيق    الخاصةالمهاجرين، بما في ذلك عبر االلتزام بإنقاذ ومساعدة المنكوبين، وضمان اتخاذ الترتيبات  
وإيتامار مان، األستاذ ،  Migreuropلمؤسسة    تشارلز هيلير، الباحث والمخرج والرئيس المشارك   ، من بينهم:المتحدثين  شارك العديد من  المسؤولية.

 . ( Global Legal Action Networkوالمستشار القانوني في الشبكة العالمية للعمل القانوني ) جامعة حيفاكلية القانون بالمحاضر في 
 

 التمويل

 
 النسخة الثانية من الصفقة الكبرى . مناقشات 10

رادة السياسية  أصدرت مجموعة تيسير الصفقة الكبرى في أوائل فبراير مسودة مشروع اقتراح بإعادة تأكيد االلتزامات المتعلقة بالصفقة الكبرى وتعزيز اإل
في النقاش في الفترة ما بين اآلن وحتى   بالتغذية الراجعةعون على فرصة اإلسهام قّ  و  التخاذ اإلجراءات وتقديم هيكل لتبسيط مسارات العمل. سيحصل الم  

 .  2021انعقاد االجتماع السنوي في يونيو 

دراسة يناير الماضي من أجل    14و  13في    –نامدتها يوم–( ورشة عمل  ICRCكما استضافت هولندا بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر )
تحديد طرق إدراج عناصر  تقاسم المخاطر بين الجهات المانحة والشركاء في إطار الصفقة الكبرى، حيث ستساعد النقاشات فيما بين األعضاء على  مبادئ  

   تقاسم المخاطر وتحسين مستوى الثقة في الصفقة الكبرى. 

   أفريقيا قليمي في وسط وغرب على الصعيد اإل صندوق التمويل المشترك استضافة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. 11
في    (OCHA)إطالق نسخة إقليمية من صناديق التمويل القطرية المشتركة التي يستضيفها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  تمت الموافقة على مفهوم  

بالتواصل مع الجهات المانحة لتقييم دعم التمويل في إحدى OCHA، وخالل شهر فبراير، سيقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )2020ديسمبر    )
حيث من المقرر إطالق المشروع. وعندما تتضح الخطوات التالية، ستتواصل إكفا مع أعضائها في المنطقة من أجل المشاركة  البلدان المبدئية في المنطقة  

 في المجلس االستشاري وعملية اختيار الشركاء. 
 . jeremy.rempel@icvanetwork.orgللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع 

 
 (: RG5بالنتائج ) . الفريق الخامس التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعني  12

للتأكيد على أولويات خطة العمل الخاصة بهذه السنة، وتشمل هذه األولويات المنجزات المستهدفة   2021ا في ينايرمبدئيًّعقد فريق النتائج الخامس اجتماعًا  
ومات األمم المتحدة. وسيتم  ( وتحسين عملية تبسيط وتنسيق منظHDPبين العمل اإلنساني والتنمية والسالم )  في إطار دعم التمويل الجيد، وتمويل الترابط

حتى تتمكن وكاالت األمم    2021حتى شهر يونيو    2020والتي وضعها فريق النتائج الخامس في    19- تدابير مرونة التمويل الخاص بجائحة كوفيد تمديد  
، والنقاش حول طرق دمج تدابير المرونة في الممارسات 2020على استخدامها في  ها من المنظمات غير الحكومية من جمع األدلة  ؤالمتحدة وشركا

 .  (IASCالدائمة المشتركة بين الوكاالت ) الموقع اإللكتروني للجنةالمعتادة. يمكن االطالع على آخر تطورات عمل فريق النتائج الخامس على 

 
 

 التنسيق
 19-أبرز تطورات خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لجائحة كوفيد. 13

،  على الصعيد العالمي كما تشارك في جهود المناصرة محددة األهداف  19-تتابع إكفا عن كثب توزيع لقاح فيروس كوفيد   النفاذ الشامل وعدم التمييز:
لسياسي أو غيره وتدعو إلى النفاذ الشامل للقاح، حتى يتمكن الجميع، بغض النظر عن الموقع أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو التوجه ا

أو الممتلكات أو محل الميالد أو غيره، من الحصول على لقاح فعال في الوقت المناسب. ويتعين إيالء  لوطني أو االجتماعي أو وضع الهجرةأو األصل ا
    .موظفي اإلغاثة العاملين في الخطوط األمامية لتقديم المساعدة إلى السكان المتضررينتقديم اللقاح إلى االهتمام الخاص إلى إمكانية 

 

mailto:jerome.elie@icvanetwork.org
mailto:Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
https://www.gfmd.org/13th-gfmd-summit
http://www.migreurop.org/article643.html?lang=fr
https://www.glanlaw.org/
mailto:jeremy.rempel@icvanetwork.org
https://interagencystandingcommittee.org/results-group-5-humanitarian-financing


 

يناير اجتماعًا لألعضاء من أجل  :الرعايةواجب  .  14 حماية العاملين في قطاع العمل اإلنساني وذلك في أعقاب    مناقشة قضية  نظمت إكفا في أوائل 
النرويجي لالجئين ) ACTEDو  ACFمنظمات  فيه    ت، والذي شاركالمؤتمر اإلنساني الوطني الفرنسي والهيئة الدولية  NRCوالمجلس  لمساعدة  ( 

من أجل الرئيس الفرنسي    االلتزامات التي أعلن عنهاناقش األعضاء المشاركون في المؤتمر بعض  (. وقد  MSF( وأطباء بال حدود )HIالمعوقين )
اقش األعضاء ونظًرا ألهمية هذا الموضوع في تسيير أعمال القطاع وحماية ومساعدة السكان المتضررين، نلموظفي اإلغاثة اإلنسانية.  ف ضل ى  حماية  

 الفرص المختلفة التي قدمها هذا المؤتمر وجلسات المتابعة الخاصة به.  
 

 (  IASCاللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )
 (: EDG. مجموعة مديري برامج الطوارئ )15

.  2020تقييمات أداء منسقي الشؤون اإلنسانية لعام قطعت مجموعة مديري برامج الطوارئ حاليًا منتصف الطريق إلى االستعراض السنوي للعمليات و
في هذه السنة بشكل منفصل مع النظر في منطقة مختلفة في كل أسبوع. إن التغذية الراجعة الخاصة بهذه العملية هامة للغاية من  سيتم عقد االستعراضات  

منظومة تنسيق    (، واإلسهام في تعزيز القيادة والمساءلة فيIASCالوكاالت )أجل تحديد الخطة التطلعية للمجموعة ورؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين  
لتفصيلية من الشؤون اإلنسانية. عملت إكفا على إشراك المنظمات غير الحكومية ومحافل المنظمات غير الحكومية في كل بلد في تقديم التغذية الراجعة ا

 أجل إرشاد هذه العملية.  

 
 المشتركة بين الوكاالت:  . رؤساء اللجنة الدائمة 16
النزاع المتصاعد في منطقة تيغاري في  في ضوء ف  ؛(IASCستمر أعلى مستويات المشاركة على صعيد رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )ي

منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ ورئيس اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت اجتماعًا إثيوبيا والحاجة إلى توسيع نطاق جهود االستجابة اإلنسانية، عقد  
القيادة فيما يتعلق بسوء السلوك الجنسي خالل جلسة انعقدت ى موضوعات القيم وعمل الرؤساء معًا عل، حيث  للرؤساء في هذا الصدد في منتصف ديسمبر

 في يناير للنقاش حول ذلك.   
 

مع رؤساء   كما عقد منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ ورئيس اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت اجتماع المائدة المستديرة المخصص رفيع المستوى
. وال يزال  االجتماعيالقائم على النوع  اللجنة وشركاء مكافحة العنف الجنساني للتصدي لثغرات التمويل الخاص بإعداد وتنفيذ برامج مكافحة العنف  

 جائحة على العمليات الميدانية على الصعيد العالمي.  على تخفيف آثار ال امنصبً رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت تركيز 
 
 
 

 ( OPAG. الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة )17
يناير، وركز هذا اللقاء على قضية الحماية، وتمثلت    21في    2021لعام    (OPAGالتنفيذية والمناصرة )المعني بالسياسات  الفريق    لقاءاتانعقد أول  

وتحديد الطرق التي ستتمكن   19-( تحديد المخاطر واالتجاهات األساسية الخاصة بالحماية في ظل جائحة كوفيد 1األهداف الرئيسية لهذا اللقاء فيما يلي: )
( االتفاق على سبل تعزيز نتائج الحماية في جميع نواتج 2التعامل مع هذه المخاطر واالتجاهات، )لمشتركة بين الوكاالت من  من خاللها اللجنة الدائمة ا

 .  هنا للقاء والذي سيكون متاًحا  المحضر الموجزوطرق عمل هياكل ومؤسسات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. يجري اآلن االنتهاء من إعداد 
  رجعي مالعلى اإلطار    (OPAGبالسياسات التنفيذية والمناصرة )  الفريق المعنيّ وافق    2020أنه بحلول نهاية  المتعلق بالحماية أيًضا  والجدير بالذكر و

أيًضا صياغة مسودة اإلطار  ت، كما تمالستعراض سياسة الحماية الخاصة باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، والتي أسهمت فيها إكفا إسهاًما كبيًرا
، ومن المتوقع أن ة المشتركة بين الوكاالتالدائمالمختصة بالتوجيه واإلشراف على استعراض سياسات الحماية والتابعة للجنة  المرجعي لعضوية اللجنة

 يبدأ العمل قريبًا. 

 
 فرق النتائج التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:   آخر المستجدات بشأن. 18
 
 االستجابة العملية:  –  (RG1)  الفريق األول المعني بالنتائج 
 
إعداد منهجية   ( علىBAIباعتبارهما من رؤساء الفريق الفرعي المعني بالعوائق البيروقراطية واإلدارية )  InterActionمن إكفا ومنظمة    ل  ك    تقام

 دراسات حالة سيتم عقدها على مدار الشهور المقبلة في أفغانستان ونيجيريا وفنزويال.   وإطار مشروع لثالث

المشتركة بين الوكاالت بشأن تعزيز مشاركة وتمثيل الجهات الفاعلة المحلية والوطنية   المسودة الجديدة لتوجيهات اللجنة الدائمةقادت إكفا عملية تطوير  
تقريًرا أو وثيقة متعلقة بالتنسيق والمشاركة   80ثمرة ما يزيد عن    بالتعاون مع أحد المستشارين لتكون. لقد تم إعداد هذه التوجيهات  التنسيق  هيئاتفي  

 طنية.  والعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والو

  الفريق الفرعي المعنيّ ( و/أو محافلها إلى  LNNGOالخاصة بانضمام المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية )  الدعوة لتقديم الطلباتكما نشرت  
قسم منطقة الشرق   انظر    ؛باالستجابة العملية. للمزيد من المعلومات  بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية والتابع لفريق النتائج األول المعنيّ 

 أدناه.   أفريقياال ماألوسط وش

 الشهر.ال توجد تطورات في هذا  المساءلة والشمول: –( RG2)  الفريق الثاني المعني بالنتائج

 
 ال توجد تطورات في هذا الشهر.   المناصرة الجماعية: –( RG3) الفريق الثالث المعني بالنتائج

 

https://interagencystandingcommittee.org/operational-policy-and-advocacy-group
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/Call%20for%20Applications_Local_National%20NGOs_Results_Group%201.pdf


 

   بتغير المناخ والتابع لفريق النتائج الثالث: الفريق الفرعي المعني  
ذات علقة بالمناخ والمبادرات المت ( تطورات الفعاليات1يناير للنقاش حول ) 28بتغيرات المناخ عبر اإلنترنت في   الفريق الفرعي المعنيّ  أعضاء اجتمع

 مؤتمر نتائج  ( تطورات3و)(؛ قسم إدارة التغييرميثاق المناخ والبيئة للمنظمات اإلنسانية )مزيد من المعلومات أدناه في  اإلسهام في( 2صلة بالفريق، )ال
 المناخ.  تغير مع التكيفقمة 

 
 الترابط:  –الفريق الرابع المعني بالنتائج 

  الفرق بشكل خاص في    إكفاشارك  وتالعمل الفرعية.    فرقكان عمل الفريق الرابع المعني بالنتائج مكثفًا في األسابيع الماضية حيث تم تنشيط العديد من  
لتحديد مدى تطور  المخصص  الفريقباإلضافة إلى  ،ذات الصلة بتعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية في الترابط على المستويين العالمي والقطري

 الميداني.على المستوى  العديد من الفرص المتاحة إلى ركيزة التنميةاإلصالح في   ترجمةمن  معني بالتأكد ال والفريقعالميًا  الترابط
 هذه الفرق العاملة.  وإكفا للمساهمة مع  بالترابط الفريق العامل المعنيّ  بينويجري التشاور 

 . marco.rotelli@icvanetwork.org التواصل معرجى ، ي  مزيد من المعلوماتلل

 . "في قسم "التمويل عالهاطلع على آخر المستجدات أ سانية:اإلنشطة األنتمويل  –( RG5) بالنتائج الفريق الخامس المعني  
 

 المنظمات غير الحكومية:  محافلدعم  .19
لمنظمات  محافل االعمل الجماعي ل  تهدف إلى تعزيزمبادرة    يوه  ،المنظمات غير الحكومية  محافلبنجاح جولتها األولى من مشروع دعم  إكفا  أنجزت  

وآسيا ومنطقة البحر األبيض المتوسط  أفريقيا وهي: عبر أربع مناطق "19-لجائحة فيروس "كوفيد غير الحكومية على الصعيد الميداني خالل االستجابة 
وموارد إضافية للمشاركة على نحو   اتبقدر اتم تزويده منظمة غير حكومية (12) ثنتي عشرةا ليشملالمشروع  وقد اتسع العمل بهذا وأمريكا الالتينية.
 لهياكال  في تعزيز  عوأسهم هذا المشرو  . "19-جائحة فيروس "كوفيداعلة محلية" في االستجابة ل"جهات ف  اوخاصة باعتبارهبشكل أكبر  أفضل واالندماج  

في المناقشات المتعلقة بالسياسات اإلقليمية   المحافلالمتنوعة ألعضاء    تمثيل اآلراء  والتي تهدف إلى،  على الصعيد القطري  لهذه المنظماتالتنسيقية  
 . العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية  أجندةال سيما حول  –والوطنية 

ا صياغة  جري حاليً ت؛ ولمنظمات غير الحكوميةامحافل  لدعم    "النسخة الثانية  عن االهتمام  مشاركة و التعبيرلل  "دعوةً   إكفاأطلقت  ،  2020  وفي ديسمبر
التي   مع المحافلون بالتواصل  اإلقليمي  سيقوم ممثلو إكفاو  .ةالمحتمل  الجهات المانحةمع    للتواصلواستخدام الطلبات    ،الواردة واستعراضهااالستجابات  

 .مويلتحظى باألولوية فيما يتعلق بالت

  إدارة التغيير: قضايا شاملة
 األطفال . حقوق 20
معنا ولنا: المبادئ التوجيهية "( بعنوان  IASC)إطالق المبادئ التوجيهية التي أقرتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت    2021  فبراير  16في  يتم  س

  ة رفيع  إلكترونية  فعاليةفي    ، وذلك"المستديمةللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن العمل مع الشباب في حاالت الطوارئ اإلنسانية واألزمات  
 .من هنا يرجى التسجيل، لحضوربا مهتمين مكنتإذا  المستوى.

 
 اإلنساني:  العمل في المدني المجتمع مساحات .21

 اإلنسانية المعونة تقديم مجال في العاملين حماية بشأن بيان 
  تعزيز حول  " )خارج الظالل(   Out of the Shadowsبعنوان " بياناً ( VENRO) اإلنسانية  والمساعدات للتنمية األلمانية المنظمات رابطة نشرت
 .العالم أنحاء جميع في اإلنسانية المساعدات مجال في العاملين وحماية الدولي اإلنساني القانون

 
 ( 2021 يناير) الخاصة مساحات ال في التجمعات حول المركز األوروبي للممارسة القانونية غير الساعية للربح وقائع صحيفة
  تطبيق   وسبل   السلمي  التجمع  في  للحق   المختلفة  الجوانب  على(  ECNL)  المركز األوروبي للممارسة القانونية غير الساعية للربح  وقائع  صحيفة  تركز

  خاصة ال  مساحةال  تعرض الصحيفة تعريفًا دقيقًا لمفهوم  ، كماالخاصة  التجمعات  على  ،37  رقم  العام  المتحدة   األمم  تعليق  ذلك   في  بما  الدولية،  المعايير
على   العامة  األماكن  في  التجمعاتب  الخاصة  القيود   أو/و  االلتزامات  نفس   فرضعلى    الدولة  قدرة  عن  طرح السؤالوت  ،لميّ س    تجمع  مكن إقامةت  حيث  

 شكل سؤال وجواب.  على طبسّ بنسق م  يقة ثوص ممت هذه الو .التجمعات الخاصة
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  تحادالوا  (ICRC)  الدولية  حمراأل  الصليب  لجنة  مع  بالتعاونو  ،والبيئة  المناخ  ميثاق   لصياغة  االستشارية  اللجنة  باعتبارها من أعضاء  ،ت إكفاعقد 

  المنطقة  في العاملة الحكومية غير والمنظماتإكفا  أعضاء مع جلستين إلكترونيتين للتشاور ،(IFRC) حمراأل والهالل حمر األ الصليب لجمعيات الدولي
 ة.التالي الخطواتالنقاش حول و التغذية الراجعةو النظر وجهات تبادلو

  باللغات   إلكتروني  استبيان  إعداد   تم  العملية،  هذه  ولتنظيم.  النهائية  نسختهحيث اقتربنا من صياغة    زلنا مستمرين في تنظيم جلسات التشاور حول الميثاق  ما
  ، الميثاق  ومشروع  النماذج،  على  االطالع  يمكن  .سعى لتحقيقهيوما    ومحتوياته  المشروع الحالي  هيكل  بشأن  والعربية  واإلسبانية  والفرنسية  اإلنجليزية

 .بالمناخ والبيئة الخاصةإكفا  صفحةعلى وعملية إعداده  الميثاق حول  المعلومات من مزيد وال

  والبيئة المناخ ميثاق  مشروع حول مشاوراتال

mailto:marco.rotelli@icvanetwork.org
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https://www.icnl.org/our-work/freedom-of-assembly/general-comment-37
https://www.icvanetwork.org/climate-environment


 

بتوقيت  و الرابعة عصًرا  أ  بتوقيت جرينتش  التاسعة صباًحا  ، فيفبراير  9  في  الميثاق   حول   المتحدة   والواليات  أوروباب  جلسات التشاور الخاصة  ستنعقد 
 .هنا التسجيل رجىي   ،الجلستين هاتين عن المعلومات من مزيد لول للحضور جرينتش.
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 ( PSEA) المناصرة الجديدة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين
 المفوض  من  (PSEA)  الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل  من  الحماية  بشأن  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  مناصرة اللجنة  على  اإلشراف  ةت مهمانتقل

  الخاصة  مناصرةال  أولويات  وتتمثل  .كانيم  ناتاليا  الدكتورة   للسكان،  المتحدة  األمم  لصندوق  التنفيذي  المدير  إلى  غراندي  فيليبو  لشؤون الالجئين  السامي
  الجيدة  المساعدة على الحصولوتحسين  (PSEA) الجنسيين واالنتهاك االستغالل من لحمايةل القطرية اآلليات تعزيز في للسكان المتحدة األممق وصند ب

التي   تدابيرال  واستعراض  ،(PSEAH)  الجنسيين  واالنتهاك  ستغاللبخبراء الحماية من اال  قائمة  وضع  خالل  من  ذلك  وسيتم  .والتعاون  التنسيق  وتعزيز 
ة  يلحمادورة تدريبية على ا  وإعداد   اآلن،  حتى  الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل  من  بشأن الحماية(  IASC)  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنةاتخذتها  

  المتحدة   الكيانات التابعة لألمم    مع  التشاور  الجنساني، باإلضافة إلى  العنف  لألخصائيين في مجال مكافحة  (PSEAH)  االستغالل واالنتهاك الجنسيين  من
حول لها  التابعة  الجنسي  واالنتهاك  الستغالل  ل  االستجابة   واتساق  تنسيق  تعزيز  وغير   .(SEAH)والتحرش 

 
  

 : (PSEA) الجنسيين النتهاكواالستغالل بشأن الحماية من ا المشترك بين الوكاالت صندوق التوعية والتواصلآخر المستجدات بشأن 
في عام    (UNHCR)  السامية لشؤون الالجئين  المفوضيةمع  بالتعاون  قدمتها إكفا  عشر التي    ةاالنتهاء من معظم المنح التسع  2021شهر يناير  تم في
تعمل وقنوات اإلبالغ في المجتمعات التي    (SEA)االستغالل واالنتهاك الجنسيين  ب  التوعيةمن أجل    بلًدا   19إلى المنظمات غير الحكومية في    2020

بها المنظمات  الرغم  . وهذه  الكبيرة  على  التحديات  تفرضهامن  فيروس "كوفيد   التي  من  "19-جائحة  الحكومية  المنظمات غير  تمكنت  ونشر   إنتاج، 
مع المجتمعات المتضررة التي استهدفتها هذه    والتعاون الوثيقينبالتشاور  وذلك    والمالئمة من الناحية الثقافية،محددة السياق    تصالالمعلومات ومواد اال

للسنتين المقبلتين على أقل  وتتطلعان إلى استدامته    على نجاح الصندوق،  أن في ذلك عالمة  لشؤون الالجئين  الساميةمفوضية  الو  إكفاوترى    المشاريع.
 تقدير.  

 

 شراكات إكفا 
 
 . تسجيالت جلسات إكفا في فعالية "نحو عالم أفضل" 24

 إكفا عقدت حيث، بعنوان "المجتمع المستدام"في تنظيم فعالية "نحو عالم أفضل"  لجنة عمل المجتمع المدنيمع  بالتعاونإكفا  تشارك
 !التسجيالتاآلن مشاهدة  ميمكنك  ،جلساتنا مإذا فاتتك. على مدار يومينجلسات  الثث
 

 دهار  االزإزالة المخاطر المصرفية: شراكات من أجل 
 
 "مع المنظمات غير الحكومية للوصول إلى أكثر الفئات السكانية ضعفاً؟ جنبًا إلى جنبكيف يمكن لشراكات القطاع الخاص أن تعمل "

  للوصول إلى أكثر الفئات   مجديةشراكات    من أجل إقامةإزالة المخاطر المصرفية  ب  المتعلقةتكارات والحلول  االبحث هذه الجلسة بعض التحديات وستب
 ا.السكانية ضعفً 

 
 : الفرص في آسيااألعمالنظمات غير الحكومية وقطاع الشراكة بين الم

 "مكن إقامة شراكات تجارية شاملة بين المنظمات غير الحكومية والشركات القادرة على إحداث تأثير قوي؟ت  كيف "
الحكومية في منطقة آسيا والمحيط  الشراكات الناجحة والمسؤولة والمستدامة بين الشركات والمنظمات غير  المعلومات حول نصائح   الجلسةستبحث هذه 

 الهادئ. 

 
 :واجب الرعاية فيالتغيير  تفعيل! اإنساني   ن  كُ
 "؟إلنسانيمة العاملين في المجال االخاص في تعزيز صحة وسشركاء القطاع الأن يسهم كيف يمكن "

ضمام  االنو  نسانية أاإل  العاملين في الجهاتنسانية إلى  اإلواجب تقديم الرعاية    في تؤثر    ستناقش هذه الجلسة سبل تكرار المبادرات الجماعية القائمة التي
 من هنا. التسجيالت شاهد  لجميع.اصحة ورفاه تعزيز نها تسهم في إحيث  إليها،

 
 خاص بالمنطقة
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 األفغان  بالالجئينالخاصة حول استراتيجية الحلول وجهات النظر تبادل 
جلسة  (  APPRN)  شبكة حقوق الالجئين في منطقة آسيا والمحيط الهادئو  (UNHCR)  لشؤون الالجئينالسامية  مفوضية  البالتعاون مع    دت إكفاعق

ستراتيجية الحلول لالجئين دعم إمنصة  ذات الصلة بوالمنظمات غير الحكومية الداعمة للبلدان    بين المفوضية  تبادل المعلومات ووجهات النظروإحاطة  
 ، وقضايا الحماية الرئيسية.، والمبادرات الجاريةموضوعات المشاريع ذات األولويةوجهات النظر حول  فرصة لتبادل  بمثابة  الحوار    هذا   كان وقد    .األفغان
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 ن ياإلقليمي المديريناجتماع 
 اإلرشادات التوجيهيةفي    التي تمت  ا تقديمية عن التغييراتتضمن عروضً و  2020في ديسمبر    الذي انعقد   في اجتماع المديرين اإلقليميين  إكفا  تشارك

  المنطقة.االستجابة والمخاطر المستقبلية المحتملة في  ألوضاع السنوي االستعراض، و (CERF) تمويل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئل
  

 قليميةاإلنسانية اإلفعاليات الشراكة 
دة المحلية القيا مثلموضوعات فعالية تناولت  14، والذي أقيمت فيه إجماالً فعاليات الشراكة اإلنسانية اإلقليمية الماضي اختتام أعمال  ديسمبر شهر شهد 
 فيالخطوات التالية  ستتمثل .19-جائحة كوفيد بالمتعلقة ة للمعايير الجديدة واالستجاب، ة، وتعميم الجودة والمساءلمواجهة الكوارثالقدرة على  مجال في

لتسليط الضوء على القضايا اإلنسانية الناشئة في منطقة آسيا واالستبيانات    الشخصية  والمقابالت  اإللكترونيةالندوات    نتائج  تضمإنتاج ورقة سياسات  
 والمحيط الهادئ. 
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 في المنطقة  تمويل األنشطة اإلنسانية
ذلك التشاور حول   ويشمل ة،اإلنسانيتمويل األنشطة  ما يخصفي مستجداتحول آخر ال أفريقيافي  أعضائهامع  معلومات جلسة إحاطة وتبادلت إكفا نظم

 لمنطقة الساحل.  الجديداإلقليمي  التمويل المشترك السمات الرئيسية لصندوق
  
.  أفريقيافي شرق    القائمة على المبادئ  ة اإلنسانيةالمساعددعم  أجل  لمدة ثالث سنوات من    الوكالة السويسرية للتنمية والتعاونعلى تمويل من    إكفاحصلت   

 عضائها.الخاصة بأالعالقات والفرص  تعزيزالمنظمات غير الحكومية في المنطقة ومحافل سيركز المشروع على 
 

  القرن األفريقي منطقة التركيز في
تنسيق المساعدات اإلنسانية   بشأن السياسية    والعلومكلية لندن لالقتصاد    الذي تجريه  بحثلل  ا نموذجيًّ  بلًدا الصومال    أفريقيا  في  اإلقليمي  إكفا  مكتباختار  

 والجهات الفاعلة المحلية. 
  

تستفيد  و  ،تعزيز قدرتها التنسيقيةمن أجل  فريقي  المنظمات غير الحكومية في القرن األ  محافلدعم بعض  ل  ابرنامجً   أفريقيافي    اإلقليمي  إكفامكتب  أطلق  كما  
 هياكل التنسيق. بهدف إطالقإكفا  تديرهمن التمويل الذي  تواجه األزماتالبلدان التي 

  
األزمات للنقاش حول  المتعلقة    العالمية الرئيسية  الجهات المانحة  ( معIASC)كاالت  اللجنة الدائمة المشتركة بين الولقاءات    فيممثلو إكفا  يشارك  و

 .والمحافلالتي صاغها األعضاء  والمنظمات غير الحكومية اإلقليمية والقطرية    نظر  وجهاتبهدف تمثيل    وذلك،  فريقيالقرن األمنطقة  ، ال سيما في  الراهنة
  
 

 . Addis.Tesfa@icvanetwork.orgأو  marco.rotelli@icvanetwork.org للمزيد من المعلومات، ي رجى التواصل مع 
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 " شبكات أقوى "تطويرورشة عمل 
  هذه الورشة  استهدفت  .ورشة عمل تنسيقية لمدة ثالثة أيام بعنوان "تطوير شبكات أقوى"  2020  ديسمبر  7في  خالل األسبوع الذي يبدأ    عقدت إكفا
: هيكل التنسيق  غطتها الورشةوشملت المواضيع التي    ،شبكة من المنظمات غير الحكومية السورية  14لس إدارة  امجواألمانات واللجان التوجيهية  أعضاء  

 العمليات اإلنسانية.  في، والتأثير والتفاوض التواصل، ومهارات التمثيل، ومهارات والدولي، ومهارات التنسيق المشتركة نساني الوطني واإلقليمياإل
   

شبكات المنظمات غير الحكومية    اتبهدف تعزيز قدر  (UNDP)  ستراتيجية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائياإلشراكة  ال  في إطارورشة  تأتي هذه ال
في   أخرى من المقرر انعقادهابورشة عمل  وسيكتمل البرنامج    التنسيق والتمثيل المشترك.عمليات  دور حيوي في  ب  االضطالعالسورية لتمكينها من  

منطقة  في    إكفا  مكتب  أعلن  وقد   .ةالسوريقدرات المنظمات غير الحكومية  ستراتيجي بهدف تعزيز  والتخطيط اإل  اإلدارة السليمةحول    2021مارس  
 . لخدمة أغراض هذه الورشة بالخبراء اإلستراتيجيين االستعانةفرصة عن  أفريقياالشرق األوسط وشمال  

 
 ودعم المؤسسات المحلية والوطنية حول العمل مع بحث شامل

نسانية: اإللعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية في مجال القيادة  ابعنوان "  المقالة البحثية  أفريقياالشرق األوسط وشمال  في منطقة  إكفا    مكتب  أكمل
الدولي  سماتتحديد   التنسيق اإلنساني  المنظمات غير الحكومية الوطنية في هياكل  وفي هذا    ". أفريقيافي منطقة الشرق األوسط وشمال    ةمشاركة 
 أفريقيافي جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال    (OCHA)  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةفي  الزمالء  تم عقد اجتماع مع    الصدد،

 من التفاصيل. تابعونا للمزيد  .ةإقليمي إلطالق فعاليةالتخطيط ا حاليً يجري كما . يناير لمناقشة النتائج والتوصيات األولية 28في 
    

غير الحكومية المحلية والوطنية    الشبكات/إلى المنظمات (IASC)  الوكاالتللجنة الدائمة المشتركة بين  : من الفريق الفرعي التابع  دعوة لتقديم الطلبات
 سات المحلية والوطنية سلالنضمام إلى الفريق الفرعي المعني بالعمل مع ودعم المؤ

  مواصلة إلى  ة المشتركة بين الوكاالت  للجنة الدائم  والتابع لفريق النتائج األول  سات المحلية والوطنيةسبالعمل مع ودعم المؤ  المعنيّ يسعى الفريق الفرعي  
معلومات أساسية عن   دعوة تقديم الطلباتتقدم    قيادة وتنسيق العمليات اإلنسانية.مجالي  في    سات المحلية والوطنيةسالعمل مع ودعم المؤتعزيز جهود  

ي  من  وومحافلها،  (  LNNGOلمنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية )با  الخاصةاالختيار    ومعايير  وعملية  الفرعي  الفريق ن تم م    سهمالمتوقع أن 
 . 2021بحلول مارس  الفريق الفرعيلمنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية في عمل ا يممثل اختياره من

mailto:Addis.Tesfa@icvanetwork.org
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إلى مراسالت اللجنة الدائمة    من الطلب  نسخة  إرفاق  ( مع   icvamena@icvanetwork.orgإلى إيمان إسماعيل )  الطلباتيرجى إرسال  لالنضمام،  
بالعمل مع   المعنيّ الفريق الفرعي  ذكر "، مع  2021فبراير    15  في موعد أقصاه(    iasccorrespondence@un.orgالمشتركة بين الوكاالت )

المؤ والوطنيةسودعم  المحلية  األول   سات  النتائج  لفريق  الدائم  والتابع  الوكاالتللجنة  بين  المشتركة  اإللكتروني.ة  البريد  عنوان  في   " 
  

  Eman.ismail@icvanetwork.org مع    التواصل، يرجى  أفريقياوسط وشمال  األاث والفعاليات في منطقة الشرق  حد األمن المعلومات حول    للمزيد 
 . stephanie.yousef@icvanetwork.orgو 
 

  فرص التعلم
 
تزويد المشاركين  في  التدريب    يتمثل الهدف من هذا  .اإلنسانية  ألوضاعاألمراض المعدية في ا   علم األوبئة ونمذجةبعنوان    (READY) مبادرة ريدي  .28

يستهدف وألمراض المعدية ومفاهيم النمذجة والمهارات األساسية لتفسير البيانات المشتركة المتوفرة لحاالت الطوارئ اإلنسانية.  وااألوبئة    بأساسيات علم
التدريب قياد  بالتعلم من مقاطع الفيديو    تين ونصفساع  سيتضمن، وري البرامج والمستشارين التقنيينالمنظمات غير الحكومية ومدي  اتهذا  الخاصة 

 على مدار أسبوعين. وذلك  ،من التدريب المباشر ات ونصفساع 5وحوالي ، الذاتي

. ويمكن االطالع على 2021ن فبراير وأبريل  في الفترة بيوالشرق األوسط    أفريقياكما سيتم عقد ثالث دورات تدريبية إقليمية لمنطقة آسيا وشرق  
 .  لكترونياإل موقع التدريبالتفاصيل الكاملة لهذا التدريب على 

 
فبراير في تمام الساعة   25في    انعقادها  والمقرر،  2024انعدام الجنسية بحلول عام    إلنهاءالعمل البرلماني    : بعنوان  اإللكترونية  للندوة  انضم .  29
  الجمعية الدولية ، و (UNHCR)  ون الالجئينؤاالتحاد البرلماني الدولي، والمفوضية السامية لش  ينظم هذه الندوة  .بتوقيت وسط أوروباعصًرا    004:

 نةعل  الم  التعهدات  ب  االنتقال من مجرد االلتزامكيفية  لاهتماًما خاًصا    اإللكترونيةالندوة  هذه  ي  ول  ت  وف  س.  (PHAP)  ةاإلنسانيللعاملين في المساعدة والحماية  
بشأن   في العالمي  المستوى  و  (GRF)  الالجئينالمنتدى  رفيع  تنفيذ حملة    إلى  (HLS)الجزء  العالمية    أنتمي_#أناتعزيز  العمل  انعدام    إلنهاءوخطة 

في هذا    بخبراتهم الواسعةأعضاء البرلمانات الذين قادوا الجهود التشريعية لمعالجة انعدام الجنسية في بلدانهم  وسيشارك    . 2024الجنسية بحلول عام  
 . والتسجيل التفاصيل من للمزيد  هناي رجى النقر  المشاركين. معألسئلة والمناقشة ا مع تخصيص بعض الوقت لتلقي، المجال

 

 
 

 جديد وجدير بالذكر 
 
 ACAPS منظمة من إعدادالمساعدات اإلنسانية  إيصال إمكانية . لمحة عامة عن30

أتاحت المنظمة للجمهور إمكانية الوصول   كما ،المساعدات اإلنسانية إمكانية إيصاللمحة عامة عن  بعنوان    تقاريرهاأحدث    ACAPSمنظمة    نشرت
  لوحة معلومات تفاعلية التي يستند إليها التحليل الذي أجرته المنظمة، باإلضافة إلى  المساعدات اإلنسانية  إيصال    المتعلقة بإمكانية  بياناتاللمجموعة  

 كل بلد. في  المساعدات اإلنسانية إيصال للتحقق السريع من مستوى القيود المفروضة على 
 

خالل التشاور  ، ومنمجااًل مهنيًا 24 بوجود  Bioforce منظمة الدراسة التي أجرتها  قرّ ت  . 2020( في عام SOHP) اإلنساني  العمل نمه وضع. 31
تبحث الدراسة في مدى اعتبار كل مجال و  الخصائص الرئيسية والطبيعة المتغيرة لكل منها.الدراسة    قت، وثّ اإلنساني  العمل  مجالمع المتخصصين في  

الدراسة آراء العاملين في المجال اإلنساني حول الكفاءات المطلوبة عند    تناولكما ت  .االحترافية  مؤشًرا على  ذلك  وما إذا كان قائمة بذاتها،  مهنة    منها  عمل
 العمل غير اإلنساني. نظائرها في العمل في مجالهم المهني مع تمييز بعض هذه الكفاءات عن

 
 واألسر المتخلفة عن الركب في بنغالديش  ،، العمال المهاجرون الدوليون19- فيروس كوفيد :ةعولمل. الوجه اآلخر ل32

 International Labour -COVID Globalisation The Other Face of ,19لمناقشة كتاب: "  ندوة إلكترونيةإكفا في إطالق    شاركت  
Migrants and Left-behind Families in Bangladesh   (العمال المهاجرون الدوليون واألسر  19-فيروس كوفيد   ةالوجه اآلخر لعولم ،

وحدة أبحاث بالتعاون مع إحدى منظماتها وهي  (BCSMالجمعية البنغالية للمهاجرين )الذي نشرته الكتاب يتناول . "(المتخلفة عن الركب في بنغالديش
عد  في بلدان المقصد المختلفة ب المهارات المنخفضة  وذو  البنغاليون أوجه الضعف التي يعاني منها المهاجرون  (RMMRUالالجئين وحركات الهجرة )

 .هنا، انقر معرفة المزيد ل .تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد 
 

 . اإلنسانيفي مجال العمل  دراسة الجنسانيةال. شارك في 33
العاملين في المجال    في  التحيز الجنساني  تأثيروالذي يقيّم    ،في العمل اإلنساني  التحيز الجنساني   استبيان  إلكترونيين، أولهماتتضمن الدراسة استبيانين  

  ، 19-كوفيدفيروس  و   الجنسانيعن الحد من مخاطر العنف  استبيان    ، وثانيهمادقيقة تقريبًا(  30تنفيذ البرامج اإلنسانية )مدته    في  وأثر ذلكاإلنساني  
ن م   كل   إننا نشجعفي البيئات اإلنسانية.  "19-تأثير جائحة فيروس "كوفيد و الجنسانيمن مخاطر العنف  الحد  لبحثدقيقة  30منفصل مدته  استبيانهو و

ستساعد مشاركتك في تحسين    .لغات  هنا بستّ   المتاحين  و  ،أو كليهما  هذين االستبيانين، على المشاركة في أحد  قطاع  يعمل في المجال اإلنساني، في أّي  
 .19-جائحة كوفيد ظل  سيما في ال، لجنسين وتعزيز البرامج اإلنسانيةالمساواة بين ا
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اإلنساني  الجنسانية في العمل اتدراسالالدكتور جينيفر سكوت )مركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي( وفريق  ي رجى التواصل معمزيد من المعلومات، لل

 لدراسة.ل اإللكتروني موقعالأو قم بزيارة   humangenderstudy@bidmc.harvard.edu لكتروني:البريد اإل على

 

 إلى جدول مواعيدك  ف  أض  
 
 مشاورات حول مشروع ميثاق المناخ والبيئة فبراير: 9
 

 نترنت( )عبر اإل (UNHCRن للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين )والجتماع الثمانا مارس: 23-25
 

 العامة )عبر اإلنترنت(  إكفا جمعيةمؤتمر  مايو: 18-19
   نترنت(السنوي )عبر اإلإكفا مؤتمر  مايو: 25-26
 القسري تهجيرلبنك الدولي والمفوضية السامية لشؤون الالجئين حول الا بينالمؤتمر البحثي الثاني لمركز البيانات المشترك مايو:  28-29
 

فاق االتجتماع المسؤولين رفيعي المستوى )تنفيذ  ابشأن النتائج األولية لتقييم  السامية لشؤون الالجئين  إحاطة غير رسمية للمفوضية  جلسة    يونيو:  23
 / متابعة المنتدى العالمي لالجئين(  الالجئين العالمي بشأن

 لالجئين  يوم العالميالاالحتفال ب يونيو: 25
 
 ن للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئينووالثمان الحادياالجتماع يوليو:  5-7

 الالجئين   بوضعالخاصة  1951التفاقية عام ن وسبعالذكرى السنوية ال  يوليو: 28
 

 اليوم العالمي للعمل اإلنساني أغسطس: 19
 بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية 1961الذكرى الستون التفاقية عام  أغسطس: 30
 

 ( UNHCR) ن للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئينواالجتماع الثاني والثمان سبتمبر: 23-22أو  15-16
 
 (UNHCR)ن للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين واالجتماع الثاني والسبع أكتوبر:  4-8

فاق العالمي  االت)تنفيذ    بشأن طرائق وبرنامج اجتماع المسؤولين رفيعي المستوى  (UNHCR)السامية لشؤون الالجئين  المفوضية    مشاورات  أكتوبر:  27
 / متابعة المنتدى العالمي لالجئين(  الالجئين بشأن

 
 / متابعة المنتدى العالمي لالجئين(  الالجئين فاق العالمي بشأناالت)تنفيذ  اجتماع المسؤولين رفيعي المستوى ديسمبر:  14-15
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