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   2021أبرز أحداث شهر يوليو  –نشرة إكفا اإلخبارية  
 

 رسالة المدير التنفيذي 
 

  غير مسبوقة ظروف استثنائية في استثنائية  تدابير
بالقانون اإلنساني وتتزايد خطورتها مع حالة عدم االكتراث    ساعداتالم  وصول  ضمان  تعيقتحديات خطيرة    نشهد اليوم

في التأثير على  الحوادث األمنية  ساهمت  كما   اإلنساني.  ومجال العملوتجاهل القرارات المتعلقة بحماية المدنيين    ،الدولي
السنوات العشرين    خاللالعالم    أنحاء  الطبيعي في شتى  المعدل  عشرة أضعاف  كبير يصل إلىالمنظمات اإلنسانية بشكل  عمل  

لعدة  عدد كبير جًدا من العاملين في المجال اإلنساني من زمالئنا في المنظمات غير الحكومية  ، مما يعني تعرض  الماضية
   .لأو القتالفقد اإلصابة أو  مخاطر مثل

 
اللجنة الدولية للصليب األحمر، وخبراء األمم المتحدة، وأعضاء مجلس  و    منظمة العمل ضد الجوعطالبت  ومن جهتها،  

المتحدة، التابع لألمم  الحكوميةباسم  و  األمن  المدنيين في    صارمةباتخاذ إجراءات    مجلس األمن  ،المنظمات غير  لحماية 
 سادس عشر من يوليوإحاطة مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في الاإلنساني )  المجالالصراعات المسلحة والحفاظ على  

اتخاذ  عها  إدانة سريعة يتب  وجود  بحاجة إلى   إننااالجتماع: "  خالل منظمة العمل ضد الجوع    كما ذكرتفاألمر    (.2021
 اإلنساني".  المجالعندما يتم تجاهل  ةفعال إجراءات

 
المعاناة في    حجم   من سوف يزيد  االنقسامات بين أعضاء المجلس بشأن الوصول إلى المحتاجين فال يمكننا تجاهل أن ازدياد  

األمامية. فإن الخطوط  ثم،  يجبومن  والعواصم حول حماية   ه  وجنيف  نيويورك  في  قيلت  التي  العظيمة  الكلمات  ترجمة 
غير  وقات  لأليلزم اتخاذ تدابير استثنائية  كما    . نزاعفي مناطق الأفعال واقعية  المدنيين والحفاظ على الفضاء اإلنساني إلى  

  .المسبوقة
 

العاملين في المجال اإلنساني   فيه  نكرم  حيثاإلنساني    العالمي للعمل  اليوممن كل عان  نحنفل جميعًا ب  أغسطس  19في  
 . العالمفي مختلف أنحاء  ااحتياجً  للفئات األشد الحمايةتقديم إنقاذ األرواح و من أجل دعميبذلون كل ما في وسعهم من الذين 

تعزيز  و  ،المساعدات و  اإلغاثة   زايدة لسالمة وأمن عمالالتدابير المت  تحسين  إلىكما يسعى اليوم العالمي للعمل اإلنساني  
ترجمة الكلمات   علينا جب، يومن هذا المنطلق الجهود من أجل بقاء ورفاهية وكرامة األشخاص المتضررين من األزمات.

 .واقعية إلى أفعالاليوم العالمي للعمل اإلنساني التي سنسمعها في مؤثرة والبيانات ال
 

 دون استثناء!مجاالت العمل اإلنساني كافة حماية  علينا يجب
 
قادة   حثوي  ، المناخأزمة    ة والناجمة عنالمباشر الخسائر البشرية    الضوء على   لهذا العام اليوم العالمي للعمل اإلنساني  سلط  ي

في هذه النشرة، سوف  و  . المستضعفين في العالم  من أجل األشخاص  المناخ  لمعالجة مشكلةتدابير فعالة    اتخاذ   على العالم  
باعتبارها أحد التحوالت التي   انيالعمل اإلنس  مجال على يتغير المناخالمعالجة تأثير في إسهامات إكفا أبرز  نستعضر معًا
 (.2030إكفا) مايوفي  الثامن عشر  اجتماعها خالل جمعية إكفا العامة واعتمدتها  إكفاشهدتها شبكة 

 
 إغناسيو باكر 

 المدير التنفيذي | إكفا 
  

 آخر التطورات في إكفا 
 

 متابعة!   – 2021مؤتمر إكفا السنوي  .1
يتمكن أحدإذا   مشاهدة  عن طريق    األحداث والتطوراتمتابعة    الجميع  بإمكانف،  المؤتمر   جلسات  حضور أي من  من   لم 

للمؤتمر   قرير السنويالتترقبوا    .موقعنا اإللكتروني! ال تزال جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر متاحة على  التسجيالت
2021 . 

 
 أغسطس   19 –اإلنساني وتغير المناخ اليوم العالمي للعمل   .2

من خال  الضوء على التكاليف البشرية الفورية الناشئة عن أزمة المناخ، وذلك    ا العام اليوم العالمي للعمل اإلنساني لهذ  يسلط
األشخاص األكثر ضعفًا  من أجل خدمةالمناخية  هادفة لمعالجة المشكلة إجراءات اذاتخمن أجل زعماء العالم  الضغط على

 في العالم.  

https://reliefweb.int/report/world/joint-ngo-declaration-un-security-council-discussion-protection-humanitarian-space
https://reliefweb.int/report/world/joint-ngo-declaration-un-security-council-discussion-protection-humanitarian-space
https://reliefweb.int/report/world/joint-ngo-declaration-un-security-council-discussion-protection-humanitarian-space
https://reliefweb.int/report/world/joint-ngo-declaration-un-security-council-discussion-protection-humanitarian-space
https://reliefweb.int/report/world/joint-ngo-declaration-un-security-council-discussion-protection-humanitarian-space
https://reliefweb.int/report/world/joint-ngo-declaration-un-security-council-discussion-protection-humanitarian-space
https://www.un.org/press/en/2021/sc14582.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2021/sc14582.doc.htm
https://www.worldhumanitarianday.org/
https://www.icvanetwork.org/climate-environment
https://www.icvanetwork.org/18th-icva-general-assembly-may-2021
https://www.icvanetwork.org/resources/icva-2030-strategy
https://www.icvanetwork.org/resources/icva-2030-strategy
https://www.icvanetwork.org/resources/icva-2030-strategy
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkjmjbUT7uk_AtF61na-keMCMlLfSjdOr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkjmjbUT7uk_AtF61na-keMCMlLfSjdOr
https://www.icvanetwork.org/icvas-2021-virtual-annual-conference
https://www.icvanetwork.org/resources/icva-2021-annual-conference-report
https://www.icvanetwork.org/resources/icva-2021-annual-conference-report
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البشري "الجنس  حملة  أجل   عالميالتحدي  ال–  (TheHumanRace#)  " وتهدف  من  مع   للعمل  بالتضامن  المناخ 
المتعلقة بالمناخ في بؤرة اهتمام قمة   للمخاطراحتياجات األشخاص األكثر عرضة    وضعإلى    –  ضعفًااألشخاص األكثر  

نوفمبر القادم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع   شهر   ( المقررر انعقادها في COP26األمم المتحدة للمناخ )
 ./https://www.worldhumanitarianday.org –اإللكتروني المصغر لليوم العالمي للعمل اإلنساني 

التوعية بشأن حاالت الطوارئ    حمالت  تنظيم الفعاليات وإشراك وسائل اإلعالم لإلسهام فيلالشركاء  ندعو  إننا من هنا، فو
لعمل  لإكفا في حال رغبتك في المشاركة في تنظيم فعاليات اليوم العالمي  في    إعالمنابرجاء  المناخية وتكاليفها البشرية.  

 .  اإلنساني ومشاركتها والترويج لها
  

 التهجير القسري 
 

 االجتماع الحادي والثمانون للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين   .3
بتنظيم عملية إعداد وتقديم ثالثة بيانات للمنظمات   ،بفضل اإلسهامات القيّمة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية  ،قامت إكفا

الدائمة ) للجنة  الحادي والثمانين  الحكومية خالل االجتماع  الدولية  :  الذي تمحور حول(  2021يوليو    7-5غير  الحماية 
. كما  العرض الشفوي للمستجدات بشأن تحضيرات اجتماع المسؤولين رفيعي المستوىو ، وانعدام الجنسية ، وتشمل الحلول

بيانات المنظمات غير الحكومية في االجتماع الثاني ب  ذات الصلة  مشاركة األراء والمساهماتقامت إكفا بإطالق الدعوة إلى  
 الثاني والسبعين للجنة التنفيذية.  والثمانين المقبل للجنة الدائمة واالجتماع

 
 واألدلة  قسريًا: البيانات االجتماعية واالقتصادية النازحينتسليط الضوء على  .4
  بالنزوح المعني    مركز البيانات المشترك بين البنك الدولي والمفوضية السامية لشؤون الالجئينمع    باالشتراك  إكفا  قامت

كل من   قام وخطة العمل، حيث  2023-2021لفترة خالل ا إستراتيجية المركز  بحث يوليو ل 1م اجتماع في تنظيبالقسري 
من  االشبكة العالمية لالجئين الشباب وغيرهوشبكة المنظمات التي يقودها الالجؤون في كينيا والمجلس الدنماركي لالجئين 

بمناقشة  بيانات المشترك في إعداد اإلستراتيجية وخطة العمل المنظمات غير الحكومية األخرى بالتعاون مع فريق مركز ال
للبيانات والتحليل، ومشاركته    جانب تركيز  السياق األعم  المشترك في  البيانات  المعنية  االحماية، ووضع مركز  ألطراف 

ا من  للمزيد  الالجؤون.  يقودها  التي  والمنظمات/المبادرات  الحكومية  المنظمات غير  سيما  ال  لمعلومات حول  الخارجية، 
اركة المنظمات غير  بدعم مش ملتزمة . ال تزال إكفا هنا، اضغط 2023-2021إستراتيجية مركز البيانات المشترك للفترة 

 االجتماع السنوي المقبل للمجلس اإلستشاري اإلستراتيجي.   حضور  الحكومية مع مركز البيانات المشترك، وتتطلع إلى
 

 حوار المفوضية السامية لشؤون الالجئين مع المنظمات غير الحكومية في أوروبا .5
والمكتب اإلقليمي للمفوضية في   المجلس األوروبي المعني بالالجئين والمنفيينمع  شاركت إكفا  في السادس من شهر يوليو،  

اإلقليمية  أوروبا المشاورات  إطار  في  الثالث  الحوار  تنظيم  الالجئين   2021لعام    في  لشؤون  السامية  المفوضية  بين 
ميثاق مشارًكا من المفوضية والمنظمات غير الحكومية. ركز هذا اللقاء على    70بحضور  والمنظمات غير الحكومية، وذلك  

جئين  كيفية إسهام الميثاق المقترح في تحسين حماية الال  تناول فريق النقاش األول واالتحاد األوروبي الجديد للهجرة واللجوء،  
أو   المشترك  العمل  عبر  الحلول  إلى  ووصولهم  أوروبا  الثاني  في  النقاش  فريق  بينما عرض  المستجدات  المنسق،  آخر 
رات اإلقليمية األخرى بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين المؤسسية حول وضع الميثاق. وكما هو الحال بالنسبة للمشاو

اللقاء في إعداد التقارير المقرر تقديمها للجنة التنفيذية للمفوضية في أكتوبر   والمنظمات غير الحكومية، ستسهم نتائج هذا
        ، وسيتم مشاركتها مع الحضور. 2021

 
لتحسين حماية وشمول الالجئين على حدود  لتقديم المقترحات  المجلس الهولندي لالجئين    التي أطلقهاالدعوة   .6

 أوروبا
"  STEP UP" ي الصندوق التجريبأطلق المجلس الهولندي لالجئين في الصيف الماضي دعوة لتقديم المقترحات لصالح 

وكرواتيا في   وإيطاليا  إطالق  أسبانيا  اآلن  يجري  األولى،  الجولة  نجاح  وبعد  الصندوق  .  من  الثانية    التمويلي النسخة 
"STEP UP  إلى البلدان السابق ذكرها، وذلك بهدف تحسين حماية وشمول الالجئين على حدود    اليونان" مع انضمام

في إحدى البلدان المذكورة آنفًا مهتمة بالحصول على منحة بسيطة    أو تعرف منظمة غير حكومية  اإذا كنت مهتمً أوروبا.  
حد إلى  قيمتها  منظميورو    10000  تصل  وضع  الهولندي    ، تكلتعزيز  المجلس  بطلب  فإن  التقدم  إلى  يدعوكم  لالجئين 

المقترحات    ، حيثاالنضمام لتقديم  الدعوة  المعلومات حول  من  المزيد  االطالع على  الثانية من صندوق  ليمكنكم  لنسخة 
"STEP UP"  الموقع اإللكتروني للمجلس الهولندي لالجئينعلى  . 
 

ن حول  متابعة المنتدى العالمي بشأن الالجئين: جلسة إحاطة غير رسمية للمفوضية السامية لشؤون الالجئي .7
 لتقييم االتفاق العالمي بشأن الالجئين النتائج األولية 

https://www.worldhumanitarianday.org/
https://www.icvanetwork.org/resources/ngo-statement-international-protection-including-solutions-scom-july-6-2021
https://www.icvanetwork.org/resources/ngo-statement-international-protection-including-solutions-scom-july-6-2021
https://www.icvanetwork.org/resources/ngo-statement-statelessness-scom-july-6-2021
https://www.icvanetwork.org/resources/ngo-statement-preparations-high-level-officials-meeting-scom-july-7-2021
https://www.icvanetwork.org/resources/ngo-statement-preparations-high-level-officials-meeting-scom-july-7-2021
https://www.icvanetwork.org/resources/ngo-statement-preparations-high-level-officials-meeting-scom-july-7-2021
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jointdatacenter.org%2F&data=04%7C01%7Ckperkins1%40worldbank.org%7C2c7f42a530564644a8da08d9532ce630%7C31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36%7C0%7C0%7C637632275165569380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BWQ3uX8e7h6m1YdVKgKjvJkLw0cmpnFUeJWUgL%2FB1mU%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jointdatacenter.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2FJDC-Strategy_2021_2023_Final.pdf&data=04%7C01%7Ckperkins1%40worldbank.org%7C2c7f42a530564644a8da08d9532ce630%7C31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36%7C0%7C0%7C637632275165569380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=H%2BA8ywFJ2eggTkGVS7Itb48cn%2FkucJkK1Ia6M08YgZA%3D&reserved=0
https://ecre.org/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/publicaties/webartikelen/step-fund-ii-call-project-proposals-2021-2022-out
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يوليو جلسة إحاطة غير رسمية عبر اإلنترنت لمناقشة النتائج األولية لتقييم   8المفوضية السامية لشؤون الالجئين في    نظمت
ركز  وقد االتفاق العالمي بشأن الالجئين، وذلك قبيل اجتماع المسؤولين رفيعي المستوى المقرر انعقاده في ديسمبر المقبل. 

لتعهدات المتعلقة بالمنتدى العالمي بشأن الالجين على المستويين العالمي واإلقليمي،  النقاش على التقدم المحرز في تنفيذ ا
المتعلقة باجتماع المسؤولين رفيعي   المحدثةاستعراض الخطط    كما تم،  19-على الرغم من التحديات المرتبطة بجائحة كوفيد

الحلول الدائمة، وشددت على  بتسليط الضوء على  أحد اجتماعات المائدة المستديرة الخمسة  كما رحبت إكفا خالل  المستوى.  
الحلول،   جميع  على  التركيز  في أهمية  النقاش    بما  مواصلة  إلى  إكفا  دعت  كما  المحلية،  والحلول  المحلي  اإلدماج  ذلك 

الثالثة   الدعم  المستوى. يمكن االطالع على تسجيالت  المستفيض حول منصات  المسؤولين رفيعي  باجتماع  ذات الصلة 
 .   ةة الساميالموقع اإللكتروني للمفوضياإلقليمية على العروض 

 

 اإلنسانية لتعزيز الحماية والحلول الدائمة   الظروففي المساعدة القانونية  •
بالتعاون مع إكفا تقرير الندوة اإللكترونية التي انعقدت في الرابع من شهر مارس الماضي    INTERSOSأصدرت منظمة  

يمكنكم االطالع    حيث   "نسانيةاإل  الظروفالقضائية في    المساعدات القانونية  تقيم  عبر تعزيز الحماية والحلول الدائمة  بعنوان "
في المنتدى العالمي    INTERSOSمنظمة    التزمت بهالتعهد الذي    إلىهذه الندوة اإللكترونية    استندت.  هناعلى هذا التقرير  
والتي  "،  الدروس المستفادة  ورقة  –اإلنسانية    الظروففي    القانونية  ساعدةتقديم الم"  تقرير بعنوان  بإصدار بشأن الالجئين  

إطار تعهد إكفا في المنتدى العالمي بشأن الالجئين بدعم مشاركة المنظمات غير الحكومية في عملية إعداد    ضمنتم وضعها  
 االتفاق العالمي بشأن الالجئين.  

 
 المشاورات الشهرية بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية  .8

في تنظيم المشاورات بين المفوضية والمنظمات غير يوليو    28  فيشاركت إكفا مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين  
  مزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والمثليين،    المنظمات غير الحكومية وحماية األشخاصالحكومية حول "

المشاورات    أتاحت".  معالجة النقطة العمياءالقسري:    النزوحفي   بنتائج الهذه  الحكومية  المنظمات غير  فرصة إلحاطة 
مزدوجي الميل الجنسي ومغايري والمثليين،  اجتماع المائدة المستديرة السنوي بشأن الحماية والحلول بالنسبة لألشخاص  

(، وتبادل الخبرات ووجهات النظر مع  هنا)يمكن االطالع على المزيد من المعلومات    في النزوح القسري  الهوية الجنسية
حول الثغرات والتحديات والفرص  والتحالف اإلفريقي لحقوق اإلنسان الجمعية العبرية لمساعدة المهاجرينالمتحدثين باسم 

األشخاص   حماية  بتعزيز  الجنوالمثليين،  المتعلقة  الهوية  ومغايري  الجنسي  الميل  هذه سيةمزدوجي  في  النقاش  ركز   .
  مزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والمثليين،  المشاورات بشكل كبير على الخدمات الشاملة المقدمة لألشخاص  

في مجاالت الصحة وسبل كسب العيش، إلى جانب مشاركة القدرات والشراكة مع المجتمع المدني وعمليات جمع وإدارة  
سيتم توزيع الملحوظات والوثائق الخاصة باالجتماع على المشاركين، كما سيتم إتاحتها ألعضاء  البيانات بشكل أخالقي.  

الموقع اإللكتروني للمفوضية . للمزيد من المعلومات حول المشاورات الشهرية، يرجى زيارة  موقعنا اإللكترونيإكفا على  
 .  السامية لشؤون الالجئين

 
مع  للمزي التواصل  يرجى  المعلومات،  من  و   jerome.elie@icvanetwork.orgد 

Loise.dairocheteau@icvanetwork.org . 
 
 

 المهاجرون في األوضاع الهشة .9
 

   منتدى استعراض الهجرة الدوليةفي الحوار العالمي بين المجتمع المدني والدول األعضاء حول المشاركة 

نيويورك في مايو   انعقاده في  المتوقع  الدولية  المدني حول منتدى استعراض الهجرة  المجتمع  المشاورات مع  في أعقاب 
العالمي  2022 الحوار  المدني  المجتمع  لجنة عمل  نظمت  في  ا،  األعضاء  والدول  المدني  المجتمع  بين  يوليو    28ألول 
الدول األعضاء من  2021 بها  تقوم  المزيد حول ما  المدني لمعرفة  المجتمع  الفرصة لمنظمات  أتاح   استعدادات ، والذي 

الجتها  إلى جانب تبادل الخبرات ووجهات النظر حول الثغرات التي يراها المجتمع المدني ذات أولوية ويجب معللمنتدى،  
 .  هنابالجهود المشتركة. يمكن االطالع على تسجيل الندوة اإللكترونية 

 المجتمع المدني   –المنظمة الدولية للهجرة  

لتبادل المعلومات بين المنظمة والمجتمع عبر اإلنترنت  لقاء إلكترونيًا  عقد قسم الشراكات الدولية في المنظمة الدولية للهجرة  

الجاري  المدني يوليو  شهر  من  السابع  اللقاء موضوعات  حيث    ،في  هذا  بشأن  غطى  االتصال  مجال  في  الجاري  العمل 

رجوع  ، وسياسة المنظمة الدولية للهجرة بشأن النطاق الكامل لل19-ة كوفيدحالمخاطر والمشاركة المجتمعية في سياق جائ

https://www.unhcr.org/high-level-officials-meeting-preparatory-meetings-and-events.html
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15207&qid=803186
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15208&qid=803186
https://www.icvanetwork.org/resources/icva-intersos-webinar-summary-4-march-2021
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15209&qid=803186
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fqiqochat.com%2Fa%2Funhcr-iesogi-roundtable&data=04%7C01%7Churko%40unhcr.org%7Cfc01f9a3614f47d70c0808d93f98e436%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637610748158823363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XIuaLGBkwne0kUYCjZIa7C25y%2FuB9QXH8VQoFOpqysg%3D&reserved=0
https://www.hias.org/
https://www.africanhrc.org/
https://www.icvanetwork.org/notes-unhcr-ngo-monthly-consultations
https://www.unhcr.org/unhcr-ngo-2021-monthly-consultations.html
https://www.unhcr.org/unhcr-ngo-2021-monthly-consultations.html
mailto:jerome.elie@icvanetwork.org
mailto:Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
https://www.youtube.com/watch?v=xybRhfsdiU8
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للهجرة. يمكن االطالع على   والعودة إلى المتحدة  من شبكة األمم  المستجدات  الدمج، وعرض آخر    البلد األصلي وإعادة 

 .  هناسياسة المنظمة الدولية للهجرة الجديدة بشأن النطاق الكامل للرجوع والعودة إلى البلد األصلي وإعادة الدمج 

 
 التمويل

 
 الجديدة لتيسير ا ومجموعةاالنتقال إلى النسخة الثانية من الصفقة الكبرى  .10

االنتهاء من وضع تفاصيل إطار  بعد انعقاد االجتماع السنوي للصفقة الكبرى في الشهر الماضي، ال يزال العمل جاريًا على  
سيقوم منظمو مسارات العمل المتبقية بالمزيد من أعمال التواصل لمراجعة    ، حيثعمل النسخة الثانية من الصفقة الكبرى

إستراتيجيات تنفيذ االلتزامات. كما تشارك إكفا أيًضا في النقاشات الجارية مع الزمالء في المنظمات غير الحكومية حول  
، واللذان يهدفان على الترتيب إلى التواصل بشكل أكثر فاهيم "الفريق المرجعي الوطني" و"الفريق المصغر"سبل دعم م

في شهر سبتمبر المقبل انتقال العضوية في مجموعة سيتم  فعالية مع الجهات الفاعلة المحلية والتصدي للعوائق السياسية.  
بدأ بالفعل التنسيق    وقد  ، كاديمية مسؤولية تمثيل المنظمات غير الحكوميةالتيسير، بحيث تتولى إكفا وشبكة التعليم والحقوق األ

، الممثل الحالي للمنظمات غير الحكومية، لضمان االنتقال السلس للمسؤوليات.  لجنة التوجيه المعنية باالستجابة اإلنسانيةمع  
الموقع اإللكتروني للصفقة  يمكن االطالع على إطار عمل النسخة الثانية من الصفقة الكبرى وآخر المستجدات القائمة على 

 .   برى التابعة للجنة الدولية المشتركة بين الوكاالتالك

 

 2021التقرير السنوي المستقل للصفقة الكبرى لعام   .11
يصدر هذا التقرير السنوي المستقل بعد مرور خمس سنوات من إطالق الصفقة الكبرى، ويهدف إلى تحليل التقدم المحرز  

دى التي تم تحقيقها منذ تأسيس الصفقة الكبرى. يمكن االطالع على ، والنتائج طويلة الم2020والتحديات القائمة خالل عام  
 .   هناالتقرير 

 
   الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعني بتمويل األنشطة اإلنسانيةالنتائج الخامس التابع للجنة فريق   .12

، ومن 2021واصل أعضاء فريق النتائج الخامس التركيز على المنجزات المستهدفة ذات األولوية القصوى المتبقية لعام  
التمويل، مرونة  تدابير  تنسيق  ال  بينها  لجميع  المباشرة  اإلدارية/غير  التكاليف  تغطية  تصنيفات  وترتيب  وتنسيق  شركاء، 

بالتكاليف  يتعلق  فيما  الحالي  الممارسات  نطاق  لتحديد  استبيان  إعداد  من  االنتهاء  العمل جاريًا على  يزال  وال  التكاليف. 
انتهاء النقاشات الختامية حول تحول إرشادات  اإلدارية في مختلف الجهات الفاعلة في العمل اإلنساني. وستشهد هذه السنة  

ئمة المشتركة بين الوكاالت الخاصة بمرونة التمويل إلى الممارسات الموحدة. سيتم أيًضا تنسيق هذه المناقشات  اللجنة الدا
مع مسارات عمل جودة التمويل التابعة للصفقة الكبرى وذلك لضمان توافقها مع االلتزامات المتعلقة بالتمويل المرن متعدد  

النتائج و المعلومات حول  للمزيد من  الخامس،  السنوات.  النتائج  لفريق  الحالية  المستهدفة  الموقع  يرجى زيارة  المنجزات 
       . اإللكتروني للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

 

 الحكومية وصندوق التمويل القطري المشترك منصة الحوار بين المنظمات غير  .13
المجموعة االستشارية الخاصة بمنصة الحوار بين المنظمات غير الحكومية وصندوق الفرصة سانحة للمشاركة في  ال تزال  

التمويل القطري المشترك. بالنسبة للعاملين مع المنظمات المشاركة عن كثب في صندوق التمويل القطري المشترك التابع  
للمشاركة بشكل أكبر في قيادة المنظمات غير الحكومية لمنصة الحوار  متاحة  فرصة  التب تنسيق الشؤون اإلنسانية،  لمك

   وفريق العمل الخاص بصندوق التمويل القطري المشترك. 
 

تهدف المنصة إلى توفير منتدى مفتوح وشامل للحوار المنتظم بين مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والمنظمات غير الحكومية 
اإل والتوجيه  اإلدارة  في  المنتدى لإلسهام  بمثابة  المنصة  هذه  تعد  حيث  المشترك،  القطري  التمويل  لصناديق  ستراتيجيين 

والشؤون  والمناصرة  السياسات  شؤون  حول  واالقتراحات  والمعلومات  والتعليقات  المالحظات  يقدم  الذي  االستشاري 
عاليتها واإلسهام في وضع أفضل ، بهدف تحسين نطاق عمل صناديق التمويل القطري المشتركة وزيادة تأثيرها وفالتنفيذية

الممارسات. تستند هذه المنصة إلى خبرات ومعارف المنظمات غير الحكومية ومشاركتها في صناديق التمويل القطري 
للتشاور  المشترك، وتعمل على تيسير وتنسيق تبادل الخبرات واألفكار مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، كما تشكل مساحة  

 الشؤون اإلنسانية والمنظمات غير الحكومية وتبادل المعلومات وجمع االقتراحات الرامية للتطوير.  بين مكتب تنسيق 
 

تبحث المنصة في الوقت الحالي عن ثالثة أعضاء جدد لالنضمام إلى مجموعتها االستشارية، على أن يكون أحد هؤالء 
إذا أردتم المشاركة،    األعضاء من المنظمات غير الحكومية الدولية واالثنين اآلخرين من المنظمات غير الحكومية الوطنية.  

 .  2021أغسطس  25( في موعد أقصاه Clarissa.crippa@nrc.noيرجى التواصل مع كالريسا كريبا )
 
 

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/ioms-policy-full-spectrum-of-return-readmission-and-reintegration.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-annual-independent-report-2021
https://interagencystandingcommittee.org/results-group-5-humanitarian-financing
https://interagencystandingcommittee.org/results-group-5-humanitarian-financing
mailto:Clarissa.crippa@nrc.no


 

 5 

 التنسيق 
 

 اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  .14
 اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:  رؤساء

يوليو الجاري   16التقى رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في    رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:
رؤساء اللجنة    حيث اعتمد   ،لمناقشة الوضع في إثيوبيا ومتابعة زيارة مجموعة مديري برامج الطوارئ إلى إثيوبيا وتيغراي

في هذا اللقاء التوصيات التي قدمها أعضاء مجموعة مديري برامج الطوارئ، كما قاموا بالنقاش حول سبل المضي قدًما 
 في االستجابة المشتركة بين الوكاالت.  

وليو الجاري،  ي  12  و   5  ا بين الفترة م  خالل  التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت: مجموعة مديري برامج الطوارئ  
دعم   زيارة  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  للجنة  التابعة  الطوارئ  برامج  مديري  إثيوبيا، أجرت مجموعة  إلى  عملياتي 

وباألخص إقليم تيغراي. وكان الهدف من هذه الزيارة هو النظر في سبل تزويد االستجابة اإلنسانية في إقليم تيغراي بالمزيد  
وصول إلى المزيد من األشخاص المحتاجين، وضمان حشد منظومة اللجنة الدولية المشتركة بين  من القدرات والموارد لل

منظمة    كان من بين أعضاء إكفا المشاركينبشكل كافي لدعم إدخال التغييرات التدريجية الالزمة في االستجابة.  الوكاالت  
. كما تم عقد لقاء مع الجهات المانحة في جنيف  InterActionباإلضافة إلى شبكة  الرؤية العالمية واالتحاد اللوثري العالمي  

     تقديم التوصيات إلى رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.  الستخالص المعلومات و

بعد استراحة قصيرة خالل فصل الصيف، سينعقد االجتماع القادم للفريق   الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة:
التورط مع الجماعات المسلحة غير التابعة   جانب سبتمبر المقبل للتركيز على 8المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة في 

 للدولة.   

اإلنسانية: الشؤون  منسق  مع  اإلحاطة  بي  جلسات  اللقاء  تيسير  على  إكفا  والمنسق  عملت  الحكومية  غير  المنظمات  ن 
اإلقليمي/منسق الشؤون اإلنسانية في أوكرانيا، السيدة أوسنات لوبراني، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في أوكرانيا، 

للنقاش   ليون،  إغناسيو  على  السيد  التأثير  في  النزاع  استمرار  إغفال  عدم  اإلنساني وضرورة  الوضع  مليون    3.4حول 
. أشاد منسق الشؤون اإلنسانية بالجهود اإلنسانية 19-شخص، باإلضافة إلى النظر في وضع المتضررين من جائحة كوفيد

خطة االستجابة اإلنسانية. كما ويل لصالح المبذولة على الرغم من التحديات القائمة، ويشمل ذلك الجهود المبذولة لحشد التم
ألجل مجتمعات الشتات في حاالت الطوارئ( على منسق الشؤون اإلنسانية  عرض ممثلو مبادرة ديماك )التنسيق والعمل  

  آخر المستجدات بشأن دراسة الحالة التي نشرتها المبادرة مؤخًرا حول منظمات الشتات واستجاباتها اإلنسانية في أوكرانيا، 
   عرضوا إحاطة الفريق القطري المعني بالشؤون اإلنسانية في المستقبل. و

التقى أعضاء الفريق التوجيهي لدورة البرامج اإلنسانية مع األعضاء الجدد    الفريق التوجيهي لدورة البرامج اإلنسانية:
ومنظمة   InterActionمنظمة  للتصديق على اختصاصاته الجديدة. يمثل المنظمات غير الحكومية في الفريق كل من إكفا و

Care  كما ستسعى إكفا أيًضا إلى حصد طلبات التعبير عن  (لجنة التوجيه المعنية باالستجابة اإلنسانية  )بصفتها ممثل .
االختصاصات ومشروع    حول  االهتمام باالنضمام إلى الفريق من ممثلي المنظمات غير الحكومية الوطنية. وقد تم النقاش

إطار  بشأن  المستجدات  مشاركة  ستتم  عليها.  والتصديق  بالفريق  الخاصة  العمل  القطاعات    خطة  بين  المشترك  التحليل 
في    19-واستعراض تكاليف خطة االستجابة اإلنسانية. قام أعضاء الفريق أيًضا بالنقاش الجماعي حول إدماج جائحة كوفيد

    ذات الصلة.  تحليل االحتياجات واالستجابة
 

 19-قاحات كوفيد .15
 #اللقاح_للجميع: خطاب مفتوح إلى قادة وزعماء االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة 

والتي تدعو قادة وزعماء االتحاد    #اللقاح_للجميعأطلقت منظمة االتحاد األوروبي لإلغاثة والتنمية )كونكورد أوروبا( حملة  
األوروبي والمملكة المتحدة إلى وضع حد لهيمنة الدول الغنية على اللقاحات، ودعم جهود تصنيع اللقاحات في بلدان أخرى،  

. معًا من أجل عالم تتساوى فيه  هنارفة المزيد والتوقيع على الخطاب المفتوح، اضغط  لمعودعم تقديم اللقاحات داخل البالد.  
 فرص الجميع للحصول على اللقاح دون أي تمييز.   

 

 االجتماعات مع إدارة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  .16
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  لمكتب  التابعة  التنسيق  بأعمال  القائمة  المديرة  مع  تمهيديا  اجتماعا  إكفا  تنسيق  رئيس  عقد 

هذا االجتماع    حيث كان الغرض مناإلنسانية ورئيس مكتب جنيف التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، السيدة وفاء سعيد.  
الجارية والمستقبلية    التعاونمجاالت  استعراض  ، وفي إكفا  عملال  طرقو  في إكفا  كيز تر المناقشة هيكل إكفا، ومجاالت  هو  

مع قسم التنسيق التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية المسؤول عن تقييم الحاالت واالحتياجات؛ ودعم قيادة منسقي الشؤون  

https://concordeurope.org/resource/vaccines4all/
https://concordeurope.org/resource/vaccines4all/


 

 6 

مثل    العديد من القضاياات مشتركة لمعالجة  اإلنسانية؛ وإدارة مجموعة من أدوات االستجابة السريعة؛ ووضع استراتيجي
 الموارد؛ ورصد التقدم المحرز. والتفاوض بشأن إمكانية الوصول، وحشد التمويل 

 
لمنطقة الشرق    تنسيق الشؤون اإلنسانيةلمكتب  الجديد   المديرا في جنيف مع  ا تمهيديً اجتماعً   في إكفا   لتنسيقا  قسم عقد رئيس  

ا في عدة طارق سابقً السيد  . عمل  طالحمةالتابع ، السيد طارق    بمنظمة األمم المتحدة  ركاألوسط وشمال أفريقيا في نيويو
سياقات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأبدى حماسه لدوره الجديد الداعم للقيادة اإلنسانية في جهود االستجابة.  

شق وغازي عنتاب وعمان( ولبنان واليمن والعراق  كما سيجري خالل األشهر الثالثة المقبلة بعثات ممتدة إلى سوريا )دم
جتماعات مع المنظمات  اال  عقد العديد من   وسيشمل ذلك  موقع منها،واألرض الفلسطينية المحتلة لقضاء بعض الوقت في كل  

 غير الحكومية ومحافل المنظمات غير الحكومية في كل موقع.
 

 

 الدائمة المشتركة بين الوكاالت آخر المستجدات بشأن فرق النتائج التابعة للجنة   .17

 :   االستجابة العملية  - (RG1) الفريق األول المعني بالنتائج

سيستأنف أعضاء الفريق الفرعي األول   :الفريق الفرعي المعني بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية •
الجهات الفاعلة المحلية إلى االنضمام إلى  ( اجتماعاتهم بحلول نهاية أغسطس، وستُدعى  RG1المعني بالنتائج )

 المناقشات واستعراض األولويات في خطة العمل حتى نهاية هذا العام. 

 .تطورات لهذا الشهرأي ال توجد  المساءلة والشمول:  -(RG2) الفريق الثاني المعني بالنتائج

بالنتائج المعني  الثالث  الجماعية  -(  RG3)   الفريق  فريق    :المناصرة  اجتماعً عقد  مشتركً ا خاصً النتائج  بين    اا  للجمع 
المنظمات غير الحكومية وجهات األمم المتحدة الفاعلة المشاركة في المناصرة بشأن انعدام األمن الغذائي ومنع المجاعة.  

االجتماع   ت واستهدف  األمم  جوانب  وجهود  الحكومية  غير  المنظمات  تقودها  التي  المبادرات  مختلف  بين  التنسيق  حسين 
العمل رفيعة المستوى المعنية بمنع المجاعة التي أنشأها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون    مجموعةلمتحدة، وال سيما  ا

  إعداد رسائل خرى للفريق كيفية  األجتماعات  االستناقش  كما  اإلنسانية وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة.  
 لمناصرة بما في ذلك الحمالت العامة ومشاركة الجهات المانحة. لالنضمام إلى أنشطة اومنصة مشتركة 

اجتمع الفريق الفرعي المعني بتغير المناخ    :الفريق الفرعي التابع لفريق النتائج الثالث والمعني بتغير المناخ •
  عمل اإلنساني لل  يوليو لمناقشة استعدادات اليوم العالمي  14والعمل اإلنساني والمناصرة الجماعية عبر اإلنترنت في  

ومراكز   /المتوقعة  واإلجراتأغسطس(،    19)  ، بها  القيام  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  يعتزم  التي  التكيف 
 . مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ تنسيق ألنشطة

األدوات العملية لدعم ا على تحديد  يركز العمل المتعلق بالترابط حاليً   :الترابط  -(  RG4) الفريق الرابع المعني بالنتائج
 تفعيل الترابط على الصعيد القطري على نحو أفضل. 

بصفتها أحد الميسرين    ،بالتعاون مع برنامج األغذية العالمي  كما قامت   ،تبادلت إكفا اآلراء مع عدة بلدان في األسابيع األخيرة
أن تسهم في هذا    شبكة الممارسينبها للطريقة التي يمكن  ااستكشاف  بمجتمع الممارسين الخاص بالترابط  المشاركين في  

 .الفريق الرابع المعني بالنتائج، بالتعاون مع اإلجراء

أكاديمية الترابط، وهي جهود مشتركة بين الوكاالت يستضيفها برنامج   منهاجا على محتوى  يعمل أعضاء فريق النتائج حاليً 
اإلنمائي   المتحدة  فيالحقيقي    دعمال  لتوفير األمم  والمنتشرة  بالترابط  المعنية  التنسيق  فريق.  الميدان  لجهات  إكفا  ويساهم 

 ." المعني بالترابط والعامل في محتوى الوحدة األولى "ما هو الترابط

يمكنكم االطالع على آخر المستجدات أعاله في قسم    تمويل األنشطة اإلنسانية:  -  (RG5) الخامس المعني بالنتائجالفريق  
 "."التمويل
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 :دعم محافل المنظمات غير الحكومية. 18

 
  من أطلقت إكفا دعوة إلى المشاركين من أجل التدريب حول النوع االجتماعي في مجال العمل اإلنساني في أربعة بلدان  

(  GenCapيقدم هذا التدريب مشروع القدرات االحتياطية للنوع االجتماعي ) منطقة شرق أفريقيا لتقديم الدعم لعضويتها.
بالتعاون مع المجلس الدولي للوكاالت الطوعية )إكفا( لموظفي المنظمات غير   التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

 األمانة العامة من المحافل/الشبكات في السودان وجنوب السودان والصومال وإثيوبيا. موظفي الحكومية أو
 

 addis.tesfa@icvanetwork.orgللمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع 
 
 

أساس   والوطنية:  تحديد خط  المحلية  المؤسسات  ودعم  مع  المعني بالإكفا    أطلقتالعمل  االستشاري  الفريق  مع  شراكة 
الخاصة بالمناصرة مع مختلف الشركاء لتسليط الضوء على مجاالت    المدخالتجمع    ا يهدف إلىبالشؤون اإلنسانية مشروعً 

تقديم الدعم للتمكن من تتبع التقدم المحرز في الوفاء بالتزامات العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية تتطلب محددة 
الخبراء االستشاريين داخل  المشروع الدعم التقني األولي للشركاء المحليين و  هذا  على الصعيدين المحلي والوطني. يوفر 

البلدان بشأن كيفية التعامل مع عملية تحديد خط أساس العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية )على النحو المبين في 
إطار قياس تحديد خط أساس العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية( والنهج المتبعة لتحديد األولويات الرئيسية للعمل 

لتحديد  الجماعي   الحكومية  المنظمات غير  محافل  إكفا  وستدعم  بلد.  كل  في  والدولية  الوطنية  المعنية  الجهات  من جانب 
وتقديم  بلدانها  في  األولوية  ذات  المجاالت  في  المحرز  التقدم  دعم  في  فائدة  األكثر  االستراتيجيات  أو  األدوات  وتحسين 

ى الصعيد القطري. ستناقش إكفا مع  مؤسسات المجتمع المدني المحليين  اإلسهامات التقنية لوضع الصيغة النهائية للنواتج عل
 في اليمن هذا المشروع، وتتطلع إلى استهداف محافل المنظمات غير الحكومية في نيجيريا وأوغندا. 

 
 vanetworkorgEman.ismail@icللمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع 

 
 

 إدارة التغيير: قضايا شاملة 
 

 حيز المجتمع المدني في العمل اإلنساني .19

 

 دراسة استقصائية لتحسين فهم الممارسات واإلجراءات والسياسات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية إزاء األمن الخاص 

مجموعة أدوات إدارة من    14( الوحدة  GISFالوكاالت )، نشر المنتدى العالمي لألمن المشترك بين    2020في نوفمبر  
، بالتعاون مع رابطة مدونة قواعد السلوك الدولية لمقدمي الخدمات  الخاصة  المخاطر: التعاقد مع مقدمي الخدمات األمنية  

اليوم،(ICoCA)الخاصة  األمنية   المنظمات  .  الحكومية  اإلنسانية  ال تزال  تتعاقد    غير  الخدمات األمنية التي  مع مقدمي 
من المالحظ أن هذه المبادرة التابعة للمنتدى العالمي  ، حث أنهسئلة بالغة األهمية بالنسبة للقطاعاأل  العديد من الخاصة تثير 

ونة قواعد السلوك الدولية لمقدمي الخدمات األمنية بالتعاون مع رابطة مدتقوم  (   GISFلألمن المشترك بين الوكاالت )
لتحسين فهم الممارسات واإلجراءات والسياسات الخاصة بالمنظمات غير    دراسة استقصائية(، بإجراء  ICoCAاصة )خلا

و الخاص.  األمن  إزاء  هنا،  الحكومية  المنظمات  المقر  موظفي  ندعو  من  من  والقطريين  اإلقليميين  والموظفين  الرئيسي 
ستساعد نتائج الدراسات االستقصائية حيث    ،إلى تبادل خبراتهم ومشاركتها  ،اإلنسانية، وال سيما المنظمات غير الحكومية

تفاعلي   تدريبي  دليل  تصميم  م  حولعلى  االستقصائية  الدراسة  الخاصة.  األمنية  الخدمات  مقدمي  مع  أيضا التعاقد  تاحة 
 .الفرنسيةو اإلسبانيةباللغتين 

  
اإللكتروني:   البريد  عبر  جوردي  جولييت  المعلومات:  مركز  مع  التواصل  يُرجى  المعلومات،  من  للمزيد 

j.jourde@icoca.ch 
 

 

 

 

 
 

mailto:addis.tesfa@icvanetwork.org
mailto:Eman.ismail@icvanetworkorg
https://gisf.ngo/resource/security-to-go/
https://gisf.ngo/resource/security-to-go/
https://gisf.ngo/resource/security-to-go/
https://gisf.ngo/resource/security-to-go/
https://www.surveymonkey.com/r/JKGW9BX
https://es.surveymonkey.com/r/CGVDNN2
https://fr.surveymonkey.com/r/YPBK52X
mailto:j.jourde@icoca.ch
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 الوقاية: .20
للصندوق المشترك بين الوكاالت    2020االنتهاك واالستغالل الجنسيين: بعد نجاح دورة  التواصل الخاص بحاالت  صندوق  
  االنتهاك واالستغالل الجنسيين، أطلقت إكفا والمفوضية السامية لشؤون الالجئين دورة واالتصال الخاص بحاالت  لتواصل

مواد   ونشر جديدة سيوفر فيها الصندوق الدعم المالي السريع والموجه إلى المنظمات غير الحكومية من أجل تطوير  تمويل
و الجنسيين  التااتصال  واالعتداء  االستغالل  من  للحماية  جانبواصل  من  يحدث  قد  المساعد  الذي  مجال  في    ات العاملين 
المحلية  ، حيثاإلنسانية المعنية  الجهات  توفير   الحظت  الفعالة والمحدثة بشأن   ضرورة  مواد اإلعالم والتعليم والتواصل 
السياقات الثقافية المحلية والحقائق العملية والفئات  د بشكل يالئم  مت هذه المواصم  ، وقداالنتهاك واالستغالل الجنسيينحاالت  

وقد   .والسن والقدرة وغير ذلك  مستوى التعليميعتبار اعتبارات اللغات والاال  عين  تأخذ في   حيث  األكثر عرضة للخطر،
العام ما يزيد على   تمطلبً   1000تلقى الصندوق هذا  ال  ا  الطلبات  قائمة  ويقوم فريق    مختصرة،دراستها واختصارها في 

ا ذلك وفقً حيث يتم    ةالنهائي  طلباتمن الخبراء من المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة باختيار اليتكون  توجيهي  
و صارمة  يضمن  لمعايير  نحو  جغرافيةعلى  عن    مناسبة  تغطية  المزيد  على  االطالع  يمكنكم  المستهدفة.  الفرق  وتنوع 

 . هناالصندوق 
 

 alon.plato@icvanetwork.orgللمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع: 
 
  

  خاص بالمنطقة
 

 سيا والمحيط الهادئ آ 21

 

مع الشبكة اآلسيوية للحد من الكوارث واالستجابة لها والشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني    إكفا   تعاون  يوليو  12  شهد
الكوارث ) المعنية    معالتشاورية  جلسة  الدعم  في  (  GNDRللحد من  إثراء مدخالت وإسهامات  للمساعدة في  األطراف 

حيث    ، إطارعمل سنداي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئب  الخاصة  2024 2021عمل الالمجتمع المدني في خطة منظمات  
 التأثير على المجاالت ذات األولوية. هاالغرض منكان 

جلسات التعلم المنشورة على  للمزيد من المعلومات حول إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث، يُرجى االطالع على 
 (. ADRAللتنمية واإلغاثة ) ةوالتابعة لوكالة السبتيمؤخًرا  يوتيوب

  ت سلطحيث لفريق العامل اإلقليمي المعني باالستعداد واالستجابة في حاالت الطوارئ ل  خاصة قدت جلسةعيوليو،    8في  و
  النواحي األمنية الضوء على الحالة المتدهورة في أفغانستان، والتحديات المستمرة التي تواجهها المنظمات اإلنسانية من  

ومن المرجح أن تظل أفغانستان على رأس   ، في جميع أنحاء المنطقة ةالنزوح المحتملحاالت المعوقات والبيروقراطية وو
 .جدول األعمال اإلقليمي

المعلومات حول العمل الذي يجري حاليًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يرجى التواصل مع    للمزيد من    • 
Keya.Sahachaudhury@icvanetwork.org 

 معرفتها. عليك  أشياء يجب   - 19-سلسلة الندوات اإللكترونية: لقاحات كوفيد

الجلسات إكفا  سلسلة من  باكستان بدعم من  الوطنية اإلنسانية في  الشبكة  من أجل  عبر اإلنترنت    اإللكترونية  تستضيف 

الخرافات    تفنيدفي    المساعدة  الجلسة، حيث يتوقع من هذه  19-تحسين الوعي العام حول سالمة وفعالية وفوائد لقاح كوفيد

 اللقاح. المجتمع لتلقي والمفاهيم الخاطئة وتعزيز قبول

 

الثانية الندوة  السلسلة   ستُعقد  الساعة  2021أغسطس    10في    من هذه  سيقدم  حيث    ، مساًء بتوقيت إسالم أباد  2:30، 

خان   علي  ممتاز  المعاهد    -الدكتور  في  العلميين  المسؤولين  حول  كبير  االلكترونية  الندوة  هذه  الصحة  لشؤون  الوطنية 

 . هنا". لحضور الندوة، يُرجى النقر 19كوفيد  ات"الخرافات والمفاهيم الخاطئة حول لقاح

 

  

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16201&qid=872949
mailto:alon.plato@icvanetwork.org
https://www.youtube.com/channel/UCJo2EQ6_2Le7L-qlxX26dnw
https://www.youtube.com/channel/UCJo2EQ6_2Le7L-qlxX26dnw
mailto:Keya.Sahachaudhury@icvanetwork.org
https://us02web.zoom.us/j/87937816760?pwd=ajVRNmt1emg3THVIQzVtZ1YrT1d5QT09
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 منطقة إفريقيا  22

 

اإلنساني:   للعمل  األفريقي  االتحاد  قمة  األفريقي  مؤتمر  الاالتحاد  و  قاريةالقمة  اإلنساني  المانحة/مؤتمر  للعمل    الجهات 
أعضاء  لتمكين  تتواصل إكفا مع القسم المعني داخل االتحاد األفريقي  و.  في غينيا االستوائية 2021نوفمبر  في    التعهدات

 تتناول القمة الموضوعات التالية:سوف . من المشاركة والحضور إكفا

 تغير المناخ والكوارث في أفريقيا •
 األمن الغذائي واآلثار اإلنسانية  •
 في المجال اإلنساني في أفريقيا 19-كوفيدو الصحية التحديات  •
 الفنون والثقافة والتراث - 2021التحاد األفريقي لعام ل رئيسيال موضوعال •

 addis.tesfa@icvanetwork.orgللمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع 

األوروبي:   واالتحاد  األفريقي  االتحاد  قمة  اجتماعً مؤتمر  إكفا  أعضائها  انظمت  بين  األوروبية   جمع  المفوضية  ومكتب 
  ة ( لمناقشة قمة االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي القادمالرئيسي  للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية )اإلقليمي والمقر 

األعضاء    والعرف على بين  والتعاون  التوافق  والحماية  وأوجه  اإلنسانية  للمساعدات  األوروبية  المفوضية  المدنية  مكتب 
(ECHO.) 

،  غرب ووسط أفريقيا في داكار   تمثيلبهدف ضمان  خطط  اللى وضع  عإكفا    تعمل :تمثيل إكفا في داكار/غرب ووسط إفريقيا
الثاني من  فيقامت بزيارة متابعة    حيث المانحة، وحددت    شهر  األسبوع  شاملة،  ال  القضايايوليو مع األعضاء والجهات 

 أكثر كفاءة.لتكون رحات دعم التنسيق والمناصرة راجعة بشأن مقتالتغذية الوقدمت 

اآلن في الفريق العامل المعني بإيصال المساعدات اإلنسانية )بقيادة   وكجزء من وجودها المتجدد في داكار، تشارك إكفا
يهدف الفريق إلى مناقشة قضايا إيصال   ، حيث (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةو المجلس النرويجي لالجئين 

يمكن لألعضاء في البلدان كما . عند االقتضاء، مبادرات على مستوى المنطقة لدعم البلداناقتراح الالمساعدات اإلنسانية، و
ت عرض قضايا إيصال المساعدارغبوا في مع إكفا إذا التواصل  تمثيل في داكار لها محافل وال يوجد أي التي ال يوجد بها 

 اإلنسانية على الفريق العامل. 

 ngosupport@icvanetwork.orgللمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع 

والمنظمات غير الحكومية في منطقة أفريقيا:    السامية لشؤون الالجئينمشاركة إكفا في تنظيم المشاورات بين المفوضية  
ابيع من اإلعداد المكثف للمشاورات اإلقليمية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية في غرب  أس 

أفريقيا والجنوب األفريقي إكفا   ، حيثوسط  المفوضية وأعضاء  إلى جانب  المشاورات وتعمل  إكفا في استضافة  تشارك 
:  حولمواضيع جلسات المشاورات    تتمحورفي فعالية المساعدات اإلنسانية.    من ال‘سهام   المشاورات   تمكن هذهلضمان  

والوطنية؛  والشراكة؛   المحلية  المؤسسات  ودعم  مع  وقد  والعمل  الالجئين.  بشأن  العالمي  المنتدى  تعهدات    أرسلت تنفيذ 
منطقة لإكفا    مكتبمع  اصل  للمزيد من المعلومات، يرجى التودعوات عن طريق الفريق العامل المعني بمنطقة إفريقيا.  ال

 إفريقيا للحصول على مزيد من المعلومات. 

مع   • التواصل  يُرجى  إفريقيا،  في  العامل  إكفا  فريق  في  للمشاركة  أو  المعلومات  من  للمزيد 
marco.rotelli@icvanetwork.org   أو  Addis.tesfa@icvanetwork.org 

 

 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  23

  المعلومات  وجمعمن خالل عقد االجتماعات  في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  العمل  خالل شهر يوليو،  واصلت إكفا  
 والدعم.  والشرح والتأثير والمناصرة مع األطراف المعنية والتواصل

ورشة عمل حول الدروس البرامجية المستفادة وجهود التأهب  منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا في  لإكفا    مكتب  شارك
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون  مكتب    ت ههذ الورشة بتنظيم منعقد  حيث  19-كوفيد  فيروس  في حالة حدوث موجة ثالثة من

منسق الشؤون اإلنسانية والجهات الفاعلة الرئيسية    المنسق اإلقليمي/  حيث قدميوليو.    5في األردن في   (OCHA)اإلنسانية  

mailto:addis.tesfa@icvanetwork.org
mailto:ngosupport@icvanetwork.org
mailto:marco.rotelli@icvanetwork.org
mailto:Addis.tesfa@icvanetwork.org
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بالدروس    العجيج من المدخالت التي أثرت النقاش المتعلقالمنظمات غير الحكومية، إلى جانب إكفا  ومن الجهات المانحة  
 . هذه النتائجفي األردن ملخصاً ل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية حيث سينشر خطط التأهب /المستفادة

تعزيز القدرات والتعلم لشبكة مؤسسات المجتمع    منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا برنامجلإكفا  مكتب  سيستضيف  كما  
اليمن   في  المحلية  بعنوانالمدني  سيكون  ال "  والي  المجال  ااإلدارة  في  التدريب  وتنسيق  االستراتيجي  والتخطيط  سليمة 
على إدارة الشبكات والتنسيق المشترك والنظم   في هذا البرنامج  ستركز الدورات التدريبيةو."  اإلنساني وتيسير التدريب

للمزيد من المعلومات، يرجى  سبتمبر.  شهر    سيبدأ التدريب في أواخر  ، حيثالعالمية واإلقليمية لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 التواصل مع فريق إكفا العامل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا   تعقد  مع األعضاء في ليبيا / تونس:   والعملاالجتماعات عبر االنترنت   
بمجموعة من   حيث تم اللقاءليبيا  لحكومية في تونس/عدة اجتماعات عبر االنترنت  مع الشركاء وأعضاء المنظمات غير ا

تضمنت المناقشات موضوعين وقد  معلومات عن مختلف المبادرات وفرص التعاون.  أحدث الاألعضاء والشركاء لتقديم  
ا  رئيسيين وكيفية ارتباطهما بسياق كل من تونس/ليبيا: وهما العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية والترابط. ووفق

"، فإن قدرة المنظمات  العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية في القيادات اإلنسانيةلألبحاث التي أجريناها بعنوان "
وستواصل إكفا المناصرة مع    ،على المشاركة الفعالة في الهياكل اإلنسانية محدودة  غير الحكومية المحلية والوطنية في ليبيا

 المنظمات المعنية بشأن كيفية النهوض بجدول أعمال العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية في ليبيا.

: حول  صندوق الدخل العمريلاجتماع المائدة المستديرة  حضر فريق إكفا العامل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  
  InterActionومنظمة    فريق السياسات اإلنسانيةعرض هذا المشروع  الذي يدعمه    وقد  الحلول الدائمة والعدالة االنتقالية. 

نتائج مشروع بحث عمل حديث بشأن الحلول الدائمة  الدولية  غير الحكومية  للمنظمات  وقطاع حماية ليبيا وييسره منتدى ليبيا  
والعدالة االنتقالية في ليبيا. وشاركت جلسة المائدة المستديرة النتائج األولية مع كبار القيادات، وسهلت إجراء مناقشة بشأن  

 ، وفرص تعزيز المناصرة إلى الحماية. صندوق الدخل العمريما يعنيه هذا بالنسبة ألعضاء 

من   • يرجى    للمزيد  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  في  إكفا  لمكتب  البريدية  القائمة  إلى  لالنضمام  أو  المعلومات 
 icvanetwork.orgstephanie.yousef@أو  eman.ismail@icvanetwork.orgالتواصل مع 

 

 منطقة أمريكا االتينية 24

 

 ستعقد المشاورات اإلقليمية بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية في أمريكا الالتينية  
 نعمل مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين وندعم فرق العمل التي يشارك فيها بعض أعضائنا. ، حيثسبتمبر  شهر  في 

 

مع   التواصل  يرجى  الالتينية،  أمريكا  في  إكفا  لمكتب  البريدية  القائمة  إلى  لالنضمام  أو  المعلومات  من  للمزيد 

@icvanetwork.orglina.gomez 

 

 فرص التعلم 
 

 جديد وجدير بالذكر 

التأثير وما بعده: استخدام األدلة    حدوث   دليل "  العنوان التالي:  (Elrhaورقة التعلم الجديدة التي أعدها إلرا )  حملت .  25

وممارسات االبتكار مراًرا وتكراًرا أنه من الصعب توسيع نطاق  " تُظهر أدبيات  االبتكارات في المجال اإلنسانيتبني    لتحفيز 

وأفضل من الحل القائم والقيمة الجيدة للمال، فإنه ال يتم اعتماده    ،حتى عندما يكون االبتكار مؤثراً بشكل واضحف  ،االبتكارات

  حدوث  قة التعلم التي أعدتها إلرا ، "دليلأو استخدامه تلقائيا في إعداد وتنفيذ البرامج اإلنسانية الرئيسية. لماذا؟ تستكشف ور 

 االبتكارات في المجال اإلنساني" اإلجابات.  لتحفيز تبنيالتأثير وما بعده: استخدام األدلة 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.icvanetwork.org/resources/localisation-humanitarian-leadership-january-2021
mailto:eman.ismail@icvanetwork.org
mailto:stephanie.yousef@icvanetwork.org
mailto:stephanie.yousef@icvanetwork.org
https://www.elrha.org/researchdatabase/impact-evidence-and-beyond-using-evidence-to-drive-adoption-of-humanitarian-innovations-scaling-series/
https://www.elrha.org/researchdatabase/impact-evidence-and-beyond-using-evidence-to-drive-adoption-of-humanitarian-innovations-scaling-series/
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 2022مايو   20مايو إلى  2من  –: األسبوع الثامن للشبكات والشراكات اإلنسانية في جدول أعمالك حفظ الموعدا. 26
( في عدة أشكال )اجتماعات مختلطة  HNPW 2022) 2022األسبوع الثامن للشبكات والشراكات اإلنسانية لعام سيعقد 

 .2022مايو  20إلى   02وجهاً لوجه واجتماعات عن بُعد( على مدى ثالثة أسابيع من

 

ت خالل األسبوع الثاني وجهاً  سيتم تنظيم الفعالياسيعقد األسبوع األول واألخير من هذه األسابيع الثالثة عن بُعد، بينما  

األسبوع الثامن للشبكات والشراكات    في جنيف، سويسرا، وسيكون جدول فعاليات   2022مايو    13إلى    9لوجه من  

 كالتالي :  2022اإلنسانية لعام 

 2022مايو  6إلى  2األسبوع األول )عن بُعد(: من  •

 2022مايو  13إلى  9جنيف(: من األسبوع الثاني )وجهاً لوجه، مركز المؤتمرات الدولي في   •

 2022مايو  20إلى  16األسبوع الثالث )عن بُعد(: من  •
 
 
 

 أضف إلى جدول مواعيدك 
 19الخرافات والمفاهيم الخاطئة حول اللقاح ضد فيروس كوفيد : سلسة الندوات اإللكترونية حول: أغسطس 10
 اليوم العالمي للعمل اإلنساني  أغسطس: 10
ا  30 عام  أغسطس:  إلتفاقية  الستون  الجنسية   1961لذكرى  انعدام  حاالت  خفض   بشأن 

  
 
 مفوضية السامية لشؤون الالجئين في جنوب إفريقيا مشاروات المنظمات غير الحكومية وسبتمبر:  1-3

 ة السامية لشؤون الالجئين االجتماع الثاني والثمانون للجنة الدائمة للمفوضيسبتمبر:  15-16
 
 االجتماع الثاني والسبعون للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين أكتوبر: 4-8
 لحماية األطفال في العمل اإلنساني  2021االجتماع السنوي للتحالف لعام  أكتوبر: 4-8

وبرنامج اجتماع المسؤولين رفيعي المستوى )تنفيذ  نماذجمشاورات المفوضية السامية لشؤون الالجئين بشأن أكتوبر:  27
 االتفاق العالمي بشأن الالجئين/ متابعة المنتدى العالمي الالجئين(

 
 (GHPF)المنتدى العالمي المعني بالسياسات اإلنسانية ديسمبر:  9-10
 

2022 
 (HNPW 2022)األسبوع الثامن للشبكات والشراكات اإلنسانية مايو: 2-20

 (HNPW 2022) أسبوع الشبكات والشراكات اإلنسانية
 
 


