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  2021أبرز أحداث شهر يونيو  –نشرة إكفا اإلخبارية 

اللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية! يمكنكم االطالع على النسخ المترجمة واإلصدارات السابقة من   تمت ترجمة نشرة إكفا اإلخبارية إلى 
 .  موقعنا اإللكترونيالنشرة الشهرية على 

 

 رسالة المدير التنفيذي

 أهم من أن يفشل 

الكبرى أثبتت   الصفقة  تنفيذ  أن  تجربة  الماضية  الخمسة  السنوات  مدار  تحقيقعلى  يمكن  اإليجابي عندما    ه  القوية  تتوافر  التغيير  السياسية  اإلرادة 
 المصحوبة بالجهود الجماعية للتوصل إلى حلول فنية.  

إطار عمل مبسط للنسخة الثانية حيث تمت مناقشة لتزامهم الالموقعون  تجديد يونيو(،  17-15في هذا العام ) االجتماع السنوي للصفقة الكبرى شهد 
مع التركيز على التمويل الجيد والعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية    الصفقة الكبرىالمضي قدًما في  من الصفقة الكبرى، وذلك بهدف  

اإلنجازات السابقة وتتناول بعض نقاط الضعف مع الحفاظ على   تستند إلى  هذه األولويات أن  إكفا ترى  حيث ،باعتبارهما من "األولويات التمكينية"
 الرابط الوثيق بااللتزامات األساسية األولية.  

 فيالعاملين    استفادة  إال عند   لن تنجح  الصفقة الكبرى  أن(،  8201" )يوليو  كبرى مرة أخرىصفقة  لجعل "الصفقة الكبرى"  كما أفادت إكفا في "
الخطوط   إلىالنسخة الثانية من الصفقة الكبرى  بتقديم، حيث تلتزم إكفا بشكل كبير من تحوالتها الموجهة لتعزيز الفعالية والكفاءة الخطوط األمامية

لميدان قدر اإلمكان، ومع لينبغي أن تكون موجهة  جميع القرارات السياسية التي سيتم اتخاذها في النسخة الثانية من الصفقة الكبرى  ف  ؛األمامية
جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية، والمجتمعات المحلية، والسكان المتضررين  من جانب  مشاركة حقيقية  

التمويل وجودته وتوقيته المناسب والسياسات والممارسات الجيدة إلدارة    في   مرونة الأهمية  مدى      19-جائحة كوفيد   لقد أظهرت لنا األزمات.  من  
(،  2021)يونيو    بيان إكفا حول تنفيذ النسخة الثانية من الصفقة الكبرىوعلى النحو المبين في  المخاطر بشكل مشترك بالنسبة للعمليات الميدانية.  

 التحاقنا بفريق تيسير الصفقة الكبرى الجديد.     معأولوياتنا من ضمن هذه أيًضا ف

نا على استعداد للعمل معكم جميعًا، ليس عن طريق التفاوض، بل عن ، كما أنكشخصية بارزةدعم جان إيغالند،  لستعداد  اال  أهبة  إكفا على  إننا في
 ال بد منها وال يمكننا الفشل في تنفيذها. تلبية هذه المتطلبات الضرورية التي طريق 

  إغناسيو باكر
 المدير التنفيذي | إكفا
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! تم تسجيل كل جلسة من الجلسات األربعة حتى  مشاهدة التسجيالتإذا فاتكم أي من الجلسات، ال يزال بإمكانكم متابعة ما تمت مشاركته عن طريق 
 ال يفوتكم شيء.  

 (World Cafeمبادرات "المقهى العالمي )، بما في ذلك معلومات مثل موقعنا اإللكترونيت الخاصة بالمؤتمر متاحة على ال تزال جميع المعلوما
 .والذي سيُنشر خالل األسابيع المقبلة  2021تقرير المؤتمر السنوي لعام ترقبوا  !والوثائق األساسية

 
 2020تقرير إكفا السنوي لعام . ال يفوتكم 2

 شاركنا ، حيث  2020سنوافيكم في تقريرنا السنوي بالمعلومات المستفيضة عن الطرق التي استجابت بها إكفا إلى التحديات التي نشأت في عام  
رئيسية لهذا  فا الجميعًا في تنفيذ كم هائل من األعمال اإلنسانية على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية. اعرفوا المزيد عن إنجازات إك

 العام!
 
 

 التهجير القسري

 
 . النزوح الداخلي 3

 إدراك المساءلة الوطنية والمسؤولية الدولية فيما يتعلق بالتصدي للنزوح الداخلي
بالنزوح  بالن إنترناشونال    منظمة بالتعان مع  إكفا    تنظم بالتعاون مع الفريق الرفيع المستوي المعني  الداخلي، اجتماع ومنظمة الرؤية العالمية، 

بشأن "إدراك    البيان المشترك بين الوكاالت  بحث ومناقشةليونيو    3في  طراف المعنية األخرى  المائدة المستديرة مع المنظمات غير الحكومية واأل
مرتقب للفريق الرفيع  من أجل صياغة التوصيات التي سيخرج بها التقرير المداخالت  المساءلة الوطنية والمسؤولية الدولية"، وذلك بهدف جمع ال

(  2اإلقليمية القائمة بالفعل و)  المنتديات  لنزوح الداخلي و/أو تعزيزلمنصة أو منتدى عالمي    تأسيس  ( 1ركز النقاش على إمكانية )تالمستوى. وقد  
(. يمكنكم االطالع منصب مشابهأي الداخلي )أو النزوح  التي تستهدف حلول الاستحداث منصب الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة المعني ب

 .هناعلى موجز التقرير 

https://www.icvanetwork.org/node/8041
https://odi.org/en/publications/the-grand-bargain-at-five-years-an-independent-review/
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
https://www.icvanetwork.org/make_grand-bargain_grand_again
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/ICVA%20Statement%20on%20the%20Grand%20Bargain%202.0_9.Jun_.2021_FINAL_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/jan-egeland-appointed-eminent-person-grand-bargain
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkjmjbUT7uk_AtF61na-keMCMlLfSjdOr
https://www.icvanetwork.org/icvas-2021-virtual-annual-conference
https://www.icvanetwork.org/resources/ac2021-world-caf%C3%A9-initiatives-key-take-aways
https://www.icvanetwork.org/resources/ac2021-world-caf%C3%A9-initiatives-key-take-aways
https://www.icvanetwork.org/annualreports/2020/
https://www.icvanetwork.org/annualreports/2020/
https://www.icvanetwork.org/annualreports/2020/
https://www.un.org/internal-displacement-panel/sites/www.un.org.internal-displacement-panel/files/realizing_national_accountability_and_international_responsibility-interagency_submission-hlp-on-idps-final-cleaned.pdf
https://www.un.org/internal-displacement-panel/sites/www.un.org.internal-displacement-panel/files/summary_hlp_roundtable-3june2021-final.pdf
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 لتصدي للنزوح الداخلي نهج مجموعة البنك الدولي ل

التصدي للنزوح الداخلي الناشئ  يونيو للنقاش حول مبادئ المجموعة للمشاركة في    15في  بأعضاء مجموعة البنك الدولي    عن بعد   التقى أعضاء إكفا
نهج الأوجه التآزر مع نهج المنظمات غير الحكومية. تطرق النقاش إلى الورقة التي نشرها البنك الدولي مؤخًرا بعنوان "عن النزاعات واستكشاف 

النزاعات حصول نب المتصلة بهذا النهج اإلنمائي، ومنها سبل ضمان  "، ونظر الحضور في مختلف الجوااإلنمائي للنزوح الداخلي الناشئ عن 
كة  األشخاص النازحين داخليًا على فرص التنمية، وسبل تعزيز فهمنا الجماعي ألوجه الضعف المتعلقة بهؤالء األشخاص، إلى جانب تعزيز المشار

النظر ة والمجتمعات المتضررة على المستويات اإلقليمية والقطرية. ستتم مشاركة الملحوظات مع األعضاء كما سيتم  مع المنظمات غير الحكومي
  في المزيد من المشاركات.

 
 

 اإلسكان واألراضي والممتلكات في سياق النزوح الداخلي مشاكل
 2021في يونيو  تقريًرا جديًدا، السيدة سيسيليا خيمينيز داماري، النازحين داخليًاالمقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان الخاصة باألشخاص نشر 
والصحة وسبل  واألوضاع المعيشية المشاكل على السالمة اإلسكان واألراضي والممتلكات في سياق النزوح الداخلي، حيث تؤثر هذه   مشاكلحول 
ذات يونيو العناصر    25الذي عُرض في مجلس حقوق اإلنسان في    التقريروفرص الحلول الدائمة لألشخاص النازحين داخليًا. ويشتمل   عيشكسب ال

 ا، وحقوق اإلنسان، والتحديات إلى جانب التوصيات.  الصلة والمتعلقة باإلسكان واألراضي والممتلكات وأطر العمل القانونية والسياساتية المتعلقة به

 
 . متابعة المنتدى العالمي بشأن الالجئين 4

يونيو  17في نظمت إكفا باالشتراك مع منظمة الرؤية العالمية في زامبيا والمكتب المفوضية السامية لشؤون الالجئين في زامبيا اجتماعًا إلكترونيًا 
"بإنهاء   2019تعهد حكومة جمهورية زامبيا في المنتدى العالمي بشأن الالجئين في إطار دماج المحلي في زامبيا"، وذلك في ركز على "تطوير اإل

 ،والمنظمات غير الحكومية  ،ممثالً لحكومة زامبيا  40ما يزيد على  حضر هذا االجتماع  اإلدماج المحلي لالجئين السابقين من أنغوال ورواندا".  
لألمم المتحدة،  والمنسق المقيم لألمم المتحدة، والمفوضية السامية لشؤون الالجئين، والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، وغيرها من الوكاالت التابعة 

على التقدم الذي تم إحرازه على مدار  كما سلط الحاضرون الضوءهذا التعهد.  لتعزيزسنحت الفرصة للنظر في الفرص والمتطلبات الالزمة حيث 
مع تحديد التحديات وسبل المضي قدًما. يجري اآلن العمل على صيغة مشروع موجز التقرير والذي السنين الماضية في مجال اإلدماج المحلي،  

  . 2021المقرر انعقاده في ديسمبر  اجتماع المسؤولين رفيعي المستوىفي النقاشات حول الحلول الدائمة  إثراءسيهدف إلى 

 
 . المشاورات الشهرية بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية5

"، وذلك  حماية الطفليونيو مع المنظمات غير الحكومية حول " 8بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين جلسة مشاورات في  نظمت إكفا
بالبشر في كينيا )،  مؤسسة نهر األردنبحضور متحدثين من   . دار ومنظمة إنقاذ الطفل(،  HAART Kenyaمنظمة التوعية لمكافحة االتجار 

على  مفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية، النقاش حول سبل تطوير قدرات حماية الطفل، خاصةً من خالل الشراكات بين ال
وجود ثغرات في التوظيف، والتصدي لنقص التمويل والخبرة أحيانًا على المستوى التنفيذي، وأخيًرا ثغرات المناصرة، والتي تفاقمت  الرغم من  

والتحليالت المقرر أن تنشره المفوضية السامية لشؤون الالجئين  ت . استندت هذه المشاورات إلى تقرير البيانا19-جميعها في أعقاب جائحة كوفيد 
التوصيات   إلى جانب عرض  الطفل،  في حماية  القائمة  الثغرات  في ضوء  حول  الطفل، وذلك  قدرات حماية  لتحسين  المبادئ الموجهة والعملية 

نتائج حماية الطفل من خالل    2021لعام    بشأن تحديد المصالح الفضلى للطفلالتوجيهية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين   وتوجيهات تعزيز 
ذات الصلة بجهود العمل مع ودعم المؤسسات    . ركز الحاضرون أيًضا على العمل الذي تم إنجازه من خالل الحماية المجتمعيةالمساعدات النقدية

 على المشاركين.  المذكراتالمحلية والوطنية. سيتم توزيع 

تجهيزات اجتماع المسؤولين رفيعي  يونيو في تنظيم جلسة مشاورات حول "  30امية لشؤون الالجئين في  كما شارك كل من إكفا والمفوضية الس
"، وتم النقاش حول تقارير المنظمات غير الحكومية حول خبرتها في استعراض تنفيذ التعهدات، 2019المستوى ومتابعة المنتدى العالمي لالجئين  

المواءمة بين التعهدات  ، ويشمل ذلك اجتماع المسؤولين رفيعي المستوى المقرر انعقاده في ديسمبر المقبلالمرحلة التي تسبق  والخطوات القادمة في  
  حالف الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقةوالت  مبادرة حقوق الطفل في المواثيق الدوليةكل من  ونقاط التدخل المناسبة للمنظمات غير الحكومية. قامت  

عزيز  بعرض دراساتهم التحليلية للتعهدات التي تم اتخاذها في مجاالت حماية الطفل واإلعاقة، كما قدمت الجهتان التوصيات ذات الصلة من أحل ت
 .  هناتنفيذ هذه التعهدات. سيتم مشاركة المذكرات مع الحضور. يمكن االطالع على المزيد من المعلومات حول المشاورات الشهرية 

 و  jerome.elie@icvanetwork.orgللمزيد من المعلومات حول أي من الموضوعات المذكورة أعاله، يرجى التواصل مع   •
Loise.dairocheteau@icvanetwork.org . 

 . المهاجرون في األوضاع الهشة6

 العالمي بشأن الهجرةاالتفاق 
التقدم المحرز على صعيد تنفيذ   سيتناولفي مدينة نيويورك، والذي    2022من المتوقع انعقاد المنتدى األول الستعراض الهجرة الدولية في مايو  

المنتدى. وفي هذا السياق، عقدت لجنة  االتفاق العالمي بشأن الهجرة. يجري اآلن إقامة العديد من الفعاليات اإلقليمية والعالمية المختلفة للتجهيز لهذا
المدني   المجتمع  في  عمل  المدني  المجتمع  لمنظمات  مفتوحة  مشاورات عالمية  والتوقعات واإلستراتيجيات    28جلسة  األفكار  يونيو الستعراض 

سهامات على  خرى مشابهة، وعرض اإلالمبدئية لدى هذه المنظمات من أجل المشاركة في منتدى استعراض الهجرة الدولية، كما سيتم عقد فعاليات أ
 .  2022الدول األعضاء في سلسلة من الحوارات التي سيتم عقدها حتى مايو 

 
 

 المهاجرينحول عمليات صد  تقرير المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/826251618911522691/a-development-approach-to-conflict-induced-internal-displacement
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/826251618911522691/a-development-approach-to-conflict-induced-internal-displacement
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/826251618911522691/a-development-approach-to-conflict-induced-internal-displacement
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/826251618911522691/a-development-approach-to-conflict-induced-internal-displacement
https://undocs.org/A/HRC/47/37
https://undocs.org/A/HRC/47/37
https://www.unhcr.org/high-level-officials-meeting-preparatory-meetings-and-events.html
https://www.jordanriver.jo/en
https://haartkenya.org/
https://www.savethechildren.net/?gclid=EAIaIQobChMIqOWK7erB8QIV0QIGAB0PaABjEAAYAiAAEgJvPvD_BwE
https://www.refworld.org/docid/5c18d7254.html
https://www.refworld.org/docid/5c18d7254.html
https://www.refworld.org/docid/5c18d7254.html
https://www.unhcr.org/60d43f824
https://www.unhcr.org/60d43f824
https://www.unhcr.org/high-level-officials-meeting.html
https://www.childrenonthemove.org/
https://www.internationaldisabilityalliance.org/
https://www.internationaldisabilityalliance.org/
https://www.internationaldisabilityalliance.org/
https://www.unhcr.org/unhcr-ngo-2021-monthly-consultations.html
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إلى مجلس حقوق اإلنسان    ه األخير تقريرغونزاليس موراليس،    ي نشر المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين، السيد فيليب 
تأثير عملي يتناول  بيانات منظمات    المهاجرينات صد  والذي  بًرا وبحًرا على حقوق اإلنسان. يرتكز هذا التقرير إلى العديد من المصادر، ومنها 

امتداد  على    المهاجرينالمجتمع المدني واألطراف المعنية األخرى، كما يسلط الضوء على أنه في السنوات األخيرة تم اإلبالغ عن عمليات صد  
من حقوقهم األساسية عن طريق حرمانهم من الحصول على كيف أن هذه العمليات تحرم المهاجرين  معظم مسارات الهجرة من جميع المناطق، و

  الضمانات اإلجرائية. الحماية التي تنص عليها القوانين واألعراف الدولية والوطنية، باإلضافة إلى 
 
 

 القانون الدولي للهجرة 
ومبادرة   ولجنة عمل المجتمع المدنييونيو، بتنظيم من إكفا  6انعقدت الجلسة الثانية عشرة واألخيرة من جلسات مبادرة القانون الدولي للهجرة في 

منحت هذه المبادرة الفرصة للزمالء من المنظمات غير الحكومية لتعلم المزيد حول القانون الشرعة الدولية لحقوق المهاجرين في جامعة كورنيل. 
ن تنفيذ اإلطار الدولي وتبادل اآلراء ووجهات النظر فيما بينهم ومع الخبراء واألطراف المعنية األخرى حول مختلف المبادرات الرامية إلى ضما

ركزت هذه الجلسة األخيرة على إستراتيجيات مناصرة حماية حقوق المهاجرين، وكان من بين الحضور السيد فيليبي  ن.  يالمهاجر  لصالحالقانوني  
قرر الخاص المفوض والموالسيدة مايا ساحلي فاضل،  المقرر الخاص لألمم المتحدة والمعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين،    غونزاليس موراليس،

كانت هذه الجلسة مفتوحة للجميع، وسيتم نشر التسجيل فور توافره على   المعني بالالجئين وملتمسي اللجوء واألشخاص النازحين داخليًا في إفريقيا.
   . ولجنة عمل المجتمع المدني لمبادرة القانون الدولي للهجرةالموقعين اإللكترونيين 

 

 التمويل
 . النسخة الثانية من الصفقة الكبرى 7

بالتزامن مع اجتماع الموقعين إلكترونيًا للنقاش حول إطار العمل    17-15في القترة    2021انعقد االجتماع السنوي للصفقة الكبرى لعام   يونيو 
سية  إلى مواصلة تطوير التفاصيل األسا الذي أعرب المشاركون عن دعمهم الكبير له، مع تحديد الحاجة  من الصفقة الكبرىالمقترح للنسخة الثانية 

وبناًء على ذلك، سيضيف فريق التيسير مقعًدا جديًدا ألحد ممثلي المنظمات غير بالمجموعات والفرق المرجعية الوطنية الجديدة.  الخاصة  للخطط  
األكاديمية في عام   التعليم والحقوق  إلى  ، مع  2021الحكومية المحلية، والذي ستشغله شبكة  المدروس  منظمة التحالف من أجل تمكين االنتقال 

بعد لجنة التوجيه المعنية باالستجابة . ستشغل إكفا أيًضا المقعد الثاني المخصص للمنظمات غير الحكومية في فريق التيسير  عامالشراكة بعد مرور 
التأكيد على ممثلي يتم  أن  الماضيين. وما  العامين  الحكومية طوال  المنظمات غير  مثلت  أن    اإلنسانية، والتي  يتوقع  الجدد،  المانحة  يبدأ الجهات 

لجنة  األعضاء الجدد في فريق التيسير في مباشرة أعمالهم في شهر سبتمبر المقبل. وفي الفترة من شهر يوليو وحتى سبتمبر، ستقوم كل من إكفا و
من المنظمات غير الحكومية لتحديد نقاط العمل ذات   التوجيه المعنية باالستجابة اإلنسانية وشبكة التعليم والحقوق األكاديمية بالتواصل مع الزمالء

 األولوية في إطار دعم إطالق النسخة الثانية من الصفقة الكبرى.  

استعراضه  المتاحة بشأن النسخة الثانية من الصفقة الكبرى، كما نشر معهد التنمية الخارجية    بيانات الموقعينقامت أمانة الصفقة الكبرى بتجميع  
 المستقل للصفقة الكبرى قبيل انعقاد االجتماع السنوي.    سنويال

 
 ( RG5. فريق النتائج الخامس التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعني بتمويل األنشطة اإلنسانية )8

وترتيب التكاليف اإلدارية/غير  وْي األولوية في مجال مرونة التمويل  ال يزال العمل جاريًا في فريق النتائج الخامس حول اإلنجازين المستهدفين ذ 
سنوافيكم بآخر المستجدات في أعقاب اجتماعات فريق النتائج الخامس الرئيسي والفرعي والتي يجري انعقادها حاليًا في شهر يوليو، بينما  المباشرة.  
صدور نتائج كال اإلنجازين المستهدفين قبل نهاية فصل الصيف. قام كل من إكفا ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بصفتهما رؤساء فريق  من المتوقع  

عن أعمال تمويل الترابط بين التنمية والسالم والعمل اإلنساني في مطلع شهر يونيو، كما سيقوم أعضاء فريق مسار  النتائج الخامس بعرض تقرير 
اسي  تمويل الجيد في إطار الصفقة الكبرى بالنقاش حول تقسيم العمل لضمان التغطية المناسبة للمسائل الفنية والسياسية، مع التركيز بشكل أسعمل ال

    نحو حل العقبات السياسية. على تحول النسخة الثانية من الصفقة الكبرى 

 
 .  إدارة المخاطر لدى المنظمات غير الحكومية 9

، الجمعية الدولية للعاملين في المساعدة والحماية اإلنسانيةبعد إتمام سلسلة الندوات اإللكترونية حول إدارة المخاطر التي نظمتها إكفا بالتعاون مع  
( لتحقيق هدفين:  استشارية  إكفا عملية  من  1باشرت  إعداد سلسلة  مع  (  بالتعاون  المخاطر  إدارة  المحمولة حول   Disasterمنصة  اإلرشادات 

Ready( ،2  )  المساعدة مجال  في  للعاملين  المخاطر  المتطورة إلدارة  الممارسات  دعم  توصيات حول سبل  النطاق إلعداد  تحديد  من  االنتهاء 
 في تحديد نطاق الخطوات المقبلة في إدارة المخاطر.   ترقبوا الفرص في شهري يوليو وأغسطس لإلسهاماإلنسانية على المستوى القطري. 

 

 التنسيق
 
 على مستوى منظومة األمم المتحدة( )مرفق كوفاكس اإلنساني وبرنامج التحصين  19- دي. لقاحات كوف10

، والتي أسهمت في ضمان  اإلنسانيشهد منتصف شهر يونيو انتهاء فترة عمل استشاري دعم المنظمات غير الحكومية في إطالق مرفق كوفاكس  
شواغل المنظمات غير الحكومية جيًدا، وذلك بالمشاركة في فرق العمل العالمية التي تعمل على إسداء المشورة  تدفق المعلومات بشكل جيد وتمثيل 

مجموعة مديري برامج الطوارئ ومجموعة الصحة العالمية، وإجراء الحوارات الفردية واإلقليمية مع إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية في  
 اإلعداد.  في األوضاع اإلنسانية قيد    19-لمرحلة التالية من دعم المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بلقاحات كوفيد المنظمات غير الحكومية. ال تزال ا 

 
 جلسات اإلحاطة اإلقليمية حول مرفق كوفاكس اإلنساني  

إفريقيا وآسيا   تم في شهر يونيو عقد جلسات إحاطة حول مرفق كوفاكس اإلنساني لصالح المناطق اإلقليمية في إفريقيا والشرق األوسط وشمال 
 والمحيط الهادئ، والتي اشتملت على النقاش حول:  

https://undocs.org/en/A/HRC/47/30
https://undocs.org/en/A/HRC/47/30
https://undocs.org/en/A/HRC/47/30
https://csactioncommittee.us7.list-manage.com/track/click?u=233fa9a0ed4257ad77ac77d14&id=679d1b872e&e=10cedb4ff0
https://www.icvanetwork.org/resources/international-migration-law-iml-new-online-learning-opportunity-ngo
https://csactioncommittee.org/iml-learning/
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-annual-meeting-2021-statements-0
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-annual-independent-report-2021
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-annual-independent-report-2021
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-annual-independent-report-2021
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-annual-independent-report-2021
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 ومرفق كوفاكس اإلنساني  19-طرح لقاحات كوفيد آخر المستجدات بشأن   •

 ارسات الجيدة التحديات الناشئة والمم •

 الخطوات التالية للرصد والمناصرة  •

 
 ( IASC. اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )11

 الدائمة المشتركة بين الوكاالت التابعة للجنة  (EDGمجموعة مديري برامج الطوارئ )
التقى أعضاء مجموعة مديري برامج الطوارئ للنقاش حول سياقين محددين: وضع تفعيل بروتوكول توسيع النطاق في شمالي إثيوبيا، والتحديات 

الستكشاف اآلفاق على مدار الشهور المقبلة والنظر في التأثير المتزايد  التي تواجه المنظومة اإلنسانية في هاييتي. كما التقى أعضاء المجموعة  
 الجديدة على األوضاع اإلنسانية على الصعيد العالمي.  وسالالته 19-كوفيد فيروس لجائحة 

 
 

 (OPAGالفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة )
التنفيذية  التقى أعضاء   بالسياسات  المعني  يونيو    والمناصرةالفريق  والتنمية وتمويل مرتن خالل شهر  اإلنساني  العمل  بين  التعاون  للنقاش حول 

، مع التركيز بوجه خاص على المخاطر المتعلقة بحماية النساء واألطفال. يمكن  19-الترابط، إلى جانب التأثير االقتصادي االجتماعي لجائحة كوفيد 
 . هنا المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرةائق معتمدة من الفريق االطالع على تسجيل ملخص لالجتماع وأية وث

 
 
 

 (: IASCآخر المستجدات بشأن فرق النتائج التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ). 12
  :االستجابة العملية – (RG1) الفريق األول المعني بالنتائج

 الفريق الفرعي المعني بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية:
المعني  و  عن فريق النتائج األول  الفريق الفرعيتم عقد اجتماع توجيهي مع المنظمات غير الحكومية المحلية الثمانية التي انضمت مؤخًرا إلى  

 ، والتي تمثل أربعة مناطق:بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية

 . ورابطة الشبكات السوريةالشرق األوسط وشمال إفريقيا: جمعية نساء بغداد  •

 ، وممثل منظمة تمكين المرأة من باكستان. بنغالديش في آسيا: التحالف الوطني للجهات اإلنسانية •

 الهالل األحمر الهندوراسي في هندوراس.أمريكا الالتينية: ممثلي منظمات كاريتاس في فنزويال و •

 (.  WiHRiNIمبادرة المرأة في االستجابة اإلنسانية في نيجيريا )منظمات مشروع قانون الالجئين في أوغندا وإفريقيا: ممثلي  •

خطة عمل الفريق الفرعي التابع لفريق النتائج األول  يقيا خالل هذا االجتماع بعرض  قام ممثل إكفا اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر
 والجهود التي تبذلها إكفا في مختلف المجاالت المتعلقة بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية.  

  
المنظمات غير الحكومية الصومالية في استعراض   ومحافلكما قامت إكفا بدعم رؤساء فريق النتائج األول من المفوضية السامية لشؤون الالجئين 

 .  2021خطة العمل والنقاش حول األولويات األساسية حتى نهاية عام 
  
  

 ال يوجد تطورات لهذا الشهر. والشمول:المساءلة  –(  RG2الفريق الثاني المعني بالنتائج )
 

 ال يوجد تطورات لهذا الشهر. المناصرة الجماعية: –( RG3الفريق الثالث المعني بالنتائج )
  

 الترابط:  -( RG4الفريق الرابع المعني بالنتائج )
يونيو للنقاش حول موضوع "النوع االجتماعي في العمل اإلنساني". إذا أردتم معرفة المزيد   21شبكة الممارسين في شرق إفريقيا في    التقى أعضاء

 . marco.rotelli@icvanetwork.orgمن المعلومات حول هذا االجتماع، يرجى التواصل مع 
  

 يمكنكم االطالع على آخر المستجدات أعاله في قسم "التمويل". تمويل األنشطة اإلنسانية:  –( RG5الفريق الخامس المعني بالنتائج )

 
 . دعم محافل المنظمات غير الحكومية13

ومديره ومديري المنظمات غير الحكومية اإلقليمية والجهات  نظمت إكفا اجتماعًا في نيروبي بين منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في إثيوبيا
نجح هذا االجتماع في تسليط الضوء على التحديات التنفيذية وما تحتاجه المنظمات غير الحكومية لمباشرة أعمالها. كان منتدى المنظمات المانحة، و

المق الدعم  حول  بالتفاوض  يسمح  وضع  في  إثيوبيا  في  الدولية  الحكومية  الحرجة. غير  المرحلة  هذه  في  المانحة  الجهات  من   دم 
   
 

المكتب اإلقليمي للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في داكار، وذلك بالتنسيق مع األعضاء ومحافل  بشكل مكثف للتحضير من أجل  لقد عملت إكفا  
ستضم أجندة العمل أيًضا آخر المستجدات بشأن األصول المحدودة للمنظمات المنظمات غير الحكومية في المكاتب اإلقليمية وعلى الصعيد القطري.  

الوكاالت   بين  المشتركة  البعثة  أعمال  ومتابعة  نيجيريا  في  إلىاإلنسانية  أرسلت  العام. الكاميرون    التي  هذا  مطلع   في 
   
 

https://interagencystandingcommittee.org/operational-policy-and-advocacy-group
mailto:marco.rotelli@icvanetwork.org
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السيد إدوارد  والمنظمات غير الحكومية في إفريقيا، بحضور  كما عملت إكفا على تنظيم جلسات تبادل اآلراء والخبرات بين قيادة األمم المتحدة  
 في جمهورية الكونغو الديمقراطية. كالون، المنسق اإلقليمي/منسق الشؤون اإلنسانية في نيجيريا، والسيدة سوزانا تكاليك، نائب المفوض السامي المقبل  

 
 االقتصادي واالجتماعيالجزء المتعلق بالشؤون اإلنسانية من دورة المجلس . 14

في جنيف بعنوان  2021يونيو  25-23في الفترة  2021لـعام  الجزء المتعلق بالشؤون اإلنسانية من دورة المجلس االقتصادي واالجتماعيانعقد 
ءها: حشد االحترام للقوانين اإلنسانية الدولية والشمول والنوع الجنساني واالبتكار وما ورا 2021"تعزيز المساعدة اإلنسانية لمواجهة تحديات عام 

 حول الموضوعات التالية: ثالث حلقات نقاشية رفيعة المستوى  "، حيث تم عقد والشراكات
 

 : أجندة الحماية الدولية" 19-"الرعاية الصحية في زمن كوفيد  •

 استخدام التقنيات والبيانات اإلنسانية الجديدة والناشئة" االبتكار كأحد دوافع التغيير:  •

 تطوير النهج االستباقية وتقوية القدرة على الصمود وتعزيز التعاون في إطار االستجابة إلى أزمة المناخ" "العمل اإلنساني وتغير المناخ:   •

الج تنظيم  المستوى، شمل  رفيعة  النقاشية  الحلقات  هذه  إلى  المتعلقوباإلضافة  االقتصادي واالجتماعي   زء  المجلس  دورة  من  اإلنسانية   بالشؤون 
المتعلق بالشؤون اإلنسانية من دورة المجلس االقتصادي  الجلسات االفتتاحية والختامية، واعتماد القرار السنوي للمساعدة اإلنسانية الخاص بالجزء 

والتي شارك فيها أعضاء إكفا مشاركة  . كما تم عقد سلسلة من الفعاليات الجانبية اإللكترونية على هامش هذه االجتماعات والنقاشات،  واالجتماعي
 فعالة. 

 

 إدارة التغيير: قضايا شاملة
 

 . حقوق الطفل 15
 2021أكتوبر  8-4: 2021حماية األطفال في العمل اإلنساني لعام من أجل االجتماع السنوي للتحالف 

حول حماية األطفال في العمل اإلنساني،   2021يستعد التحالف من أجل حماية األطفال في العمل اإلنساني )التحالف( لتنظيم اجتماعه السنوي لعام 
استكشاف الدروس المستفادة    ، وذلك بعنوان "منع اإلضرار باألطفال". يهدف هذا االجتماع إلى2021أكتوبر    8-4عبر منصة إلكترونية في الفترة  

ويجري السعي للحصول على أمثلة برامج الوقاية في حاالت والممارسات الواعدة والنهج المبتكرة لمنع اإلضرار باألطفال في السياقات اإلنسانية. 
قبل    االستمارة اإللكترونيةعن طريق هذه    التسجيلالخبرات وإنشاء الصالت فيما بين القطاعات. يرجى  الطوارئ لدى القطاعات األخرى لتبادل  

   . 2021أغسطس  1حلول 

 
 . حيز المجتمع المدني في العمل اإلنساني  16
 التضامن  دليل
دراسة حالة حول آليات القدرة على الصمود والتضامن التي وضعتها   18، والذي يحتوي على دليل التضامن يالمركز الدولي للمجتمع المدن أصدر

وظروف العمل المتغيرة بالنسبة للمجتمع المدني. يمكن االطالع على منظمات وائتالفات المجتمع المدني الدولية للتصدي للقيود على الحيز المدني 
في   – ومن بينها مختلف الطرق التي يمكن أن تتضامن بها جهات المجتمع المدني مع بعضها البعض    – دراسات الحالة والنتائج األساسية من الدليل  

 . النشرة اإلعالمية
 
  

 منظور العمل التجاري وحقوق اإلنسان إزالة المخاطر المصرفية للعمالء غير الهادفين للربح: من إصدار تقرير: 
إزالة المخاطر المصرفية   المكتب األوروبي للمشورة القانونية للصالح العام، والتابع لكلية الحقوق بجامعة نيويورك في باريس، تقريًرا بعنوان "نشر  

 ABNوبنك مؤسسة األمن البشري الجماعي كل من "، وذلك بالتعاون مع للعمالء غير الهادفين للربح: من منظور العمل التجاري وحقوق اإلنسان
AMRO  وشركةDentons Netherlands  يتناول هذا التقرير القرارات التي اتخذتها البنوك والتي أدت إلى إزالة المخاطر، ويشرح أشكال .

  تمكن البنوك من إزالة المخاطر وأسبابها الجذرية وعواقبها، كما يعرض األعراف والتصرفات العملية ذات الصلة من جهة حقوق اإلنسان والتي  
 نظمات غير الهادفة للربح مع الحفاظ على احترام حقوق اإلنسان.  إدارة المخاطر المتصورة لعمالئهم من الم

 
مؤسسة األمن البشري ولنشر هذا التقرير، شارك كل من منظمة اإلغاثة اإلسالمية العالمية والمجلس النرويجي لالجئين في ندوة إلكترونية نظمها 

 العرض التقديمي.  واالطالع على شرائح مشاهدة تسجيل الندوة اإللكترونيةالهولندي. يمكنكم  ABN AMROوبنك  الجماعي

على   • االطالع  يرجى  المعلومات،  من  المدني للمزيد  المجتمع  حيز  مع    صفحة  التواصل  أو  اإللكتروني  إكفا  موقع  على 
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org . 

 
 :العمل البيئي والمناخي .18

 ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات اإلنسانية 
 . ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات اإلنسانيةالمفيدة لدعم التنفيذ تحت كل التزام من التزامات  واإلرشاداتاألدوات والمصادر يمكنكم اآلن العثور على 

قتراح بالعمل بشأن االلتزام واالتعد إكفا من الموقعين على هذا الميثاق، كما نعلن أننا سنواصل التزامنا بالمشاركة في هذا الموضوع من خالل "
مايو الماضي. وإننا نشجع المنظمات األخرى على التوقيع!   119- 18"، والذي صدق عليه أعضاء إكفا في اجتماع الجمعية العامة في  المناخ والبيئة

 .  الموقعينعلى قائمة يمكنكم االطالع 
  

https://www.unocha.org/ecosoc-2021
https://alliancecpha.us9.list-manage.com/track/click?u=46580cc635c9681cd87d2cec7&id=0c60bb6679&e=fe9d102b9e
http://www.icscentre.org/
http://www.icscentre.org/
http://www.icscentre.org/
https://solidarityaction.network/solidarity-playbook/
https://archive.newsletter2go.com/?n2g=wj63zxbb-kf3ux8ky-qxg
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclicks.eventbrite.com%2Ff%2Fa%2Fn8QHh4WyRNto9Wmw12wSJw~~%2FAAQxAQA~%2FRgRitbIXP0REaHR0cHM6Ly93d3cuaHNjb2xsZWN0aXZlLm9yZy9hc3NldHMvVXBsb2Fkcy9OWVUtSFNDLVJlcG9ydF9GSU5BTC5wZGZXA3NwY0IKYMqXftRgGHk2lFIeb3NtYXdhbmkub3NtYW5AaXJ3b3JsZHdpZGUub3JnWAQAAAAA&data=04%7C01%7Cosmawani.osman%40irworldwide.org%7C7c7aa5cd927c4412532b08d9370e11c2%7C3d9ce5ea59aa42458df2fa9058634ed6%7C0%7C0%7C637601355835844327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VcEuecdPc7j8HzuXMxjLkZFtjErN9grsb5N1JCQ%2Fidg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclicks.eventbrite.com%2Ff%2Fa%2Fn8QHh4WyRNto9Wmw12wSJw~~%2FAAQxAQA~%2FRgRitbIXP0REaHR0cHM6Ly93d3cuaHNjb2xsZWN0aXZlLm9yZy9hc3NldHMvVXBsb2Fkcy9OWVUtSFNDLVJlcG9ydF9GSU5BTC5wZGZXA3NwY0IKYMqXftRgGHk2lFIeb3NtYXdhbmkub3NtYW5AaXJ3b3JsZHdpZGUub3JnWAQAAAAA&data=04%7C01%7Cosmawani.osman%40irworldwide.org%7C7c7aa5cd927c4412532b08d9370e11c2%7C3d9ce5ea59aa42458df2fa9058634ed6%7C0%7C0%7C637601355835844327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VcEuecdPc7j8HzuXMxjLkZFtjErN9grsb5N1JCQ%2Fidg%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=jOBO3SuryDw&t=3551s
https://www.hscollective.org/assets/20210622_Launch-NYU-Report.pdf
https://www.icvanetwork.org/civil-society-space
mailto:nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
https://www.climate-charter.org/guidance/
https://www.climate-charter.org/
https://www.icvanetwork.org/resources/commitment-and-motion-action-climate-and-environment
https://www.icvanetwork.org/resources/commitment-and-motion-action-climate-and-environment
https://www.icvanetwork.org/resources/commitment-and-motion-action-climate-and-environment
https://www.icvanetwork.org/resources/commitment-and-motion-action-climate-and-environment
https://www.climate-charter.org/signatories/
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 أداة المساءلة عن الكربون
وغيرهما من المنظمات في مشروع يهدف    االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمراللجنة الدولية للصليب األحمر و  تشارك إكفا مع

إلعداد معيار وأداة مشتركين لقياس االنبعاثات الكربونية. ستتفق هذه المجموعة  إلى المشاركة والتعاون مع أكبر عدد ممكن من المنظمات اإلنسانية  
فيرها بشكل مجاني للقطاع، إلى جانب التدريب غاز الدفيئة في قطاع العمل اإلنساني، ثم سيتم تكييف/تطوير أداة وتوقياس انبعاثات    طرقعلى  

بالفعل.   دليل للمستخدم، وذلك باالستفادة من األدوات القائمة  يتوقع أن يكون هذا المشروع حجر أساس التعاون على مستوى  اإللكتروني وإعداد 
 القطاع من أجل الحد من البصمة الكربونية السلبية على المستوى العالمي. 

زيارة   • يرجى  المعلومات،  من  والبيئةللمزيد  المناخ  مع    صفحة  التواصل  أو  اإللكتروني  إكفا  موقع  على 
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org . 

 
 الوقاية:   .18

 مد الجسور بشأن الحماية من االنتهاك واالستغالل الجنسيينصندوق 
،  المجتمعات المحلية للحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيينالمشترك بين الوكاالت لمد الجسور والتواصل  صندوق  لل  2020دورة  بعد نجاح  

سيوفر فيها الصندوق الدعم المالي السريع والموجه إلى المنظمات غير الحكومية من أطلقت إكفا والمفوضية السامية لشؤون الالجئين دورة جديدة 
الحظت بواسطة العاملين في مجال المساعدة اإلنسانية.  االستغالل واالعتداء الجنسيينواصل ومد الجسور للحماية من أجل تطوير وتوزيع مواد الت

الحماية من االنتهاك واالستغالل الجنسيي الحاجة إلى مواد اإلعالم والتعليم والتواصل الفعالة والمحدثة بشأن  والتي تم ن  الجهات المعنية المحلية 
السياقات الثقافية المحلية والحقائق العملية والفئات األكثر عرضة للخطر، والتي تأخذ في اعتبارها اعتبارات اللغات والمستويات   تصميمها لتناسب

ي افتتحت الدعوة إلى تقديم الطلبات والتي كانت متاحة باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية في هذا العام فالتعليم والسن والقدرة وغير ذلك.  
بينها بواسطة المجموعة   100يوليو، تلقى خاللها الصندوق ما يزيد عن    2يونيو و  15الفترة بين   طلب يجري اآلن استعراضها واالختيار من 

. للمزيد من المعلومات،  هنايمكنكم االطالع على المزيد عن الصندوق  التوجيهية المكونة من خبراء المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة.  
 .  alon.plato@icvanetwork.orgيرجى التواصل مع 

 
 
 

 . حقوق اإلنسان 19
 السابعة واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان ةالدورة العادي

يوليو. افتتحت المفوض السامي لحقوق   13يونيو، وستستمر حتى    21الدورة العادية السابعة واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان في  افتتحت رسميًا  
التي أطلقها    الدعوة للعمل من أجل حقوق اإلنسانأهمية  اإلنسان الدورة بعرض تقريرها السنوي حول حقوق اإلنسان، والذي سلطت فيه الضوء على  

النطاق الكامل  األمين العام، ووصفتها بأنها برنامج عمل يربط بين ركائز التنمية والسالم واألمن لدى األمم المتحدة وحقوق اإلنسان، وذلك لدعم  
 المفوض السامي لحقوق اإلنسان(.  النص الكامل لبيانلجميع حقوق اإلنسان )يمكن االطالع على 

ا تفاعليًا شهدت هذه الدورة أيًضا حواًرا تفاعليًا حول الدور المركزي للدول في االستجابة إلى الجائحة وغيرها من حاالت الطوارئ الصحية، وحوارً 
ضد المعني باألشخاص النازحين داخليًا، وحواًرا مع المقرر الخاص حول العنف    الخاصحول المهاجرين، وآخر مع المقرر    الخاصمع المقرر  

بمنع اإلبادة الجماعية، وغير ذلك. وقد ركز عدد من هذه الحوارات التفاعلية على أوضاع حقوق المرأة، وحواًرا آخر مع المستشار الخاص المعني 
 وجمهورية سوريا العربية وجمهورية إفريقيا الوسطى وغيرها.   –مثالُ  –اإلنسان على المستويات القطرية، في فنزويال 

  
 

 الدعوة إلى تقديم التعليقات واالقتراحات النصية: مشروع اتفاقية الحق في التنمية
مشروع اتفاقية الحق في  ( قدم رئيس الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالحق في التنمية  res. 39/9بناء على طلب مجلس حقوق اإلنسان )

   . الدورة الواحدة والعشرين للفريق، في الشروحمع ، التنمية
مات  تدعو المفوضية السامية لحقوق اإلنسان جميع أعضاء األمم المتحدة والدول المراقبة لعملية السالم والوكاالت المتخصصة وغيرها من المنظ

ذات  "من الدرجة األولى" والمنظمات غير الحكومية  ولية العاملة مع الدول المراقبة لعملية السالم ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية  الحكومية الد 
 إلى تقديم التعليقات واالقتراحات النصية حول مشروع اتفاقية الحق في التنمية.  المجلس االقتصادي واالجتماعيالمركز االستشاري لدى 

أو    MS Word، باللغة اإلنجليزية وفي صيغة  r2d@ohchr.orgإلى    2021أغسطس    20الجمعة    أقصاهيرجى إرسال تعليقاتكم في موعد  
 أي تنسيق آخر متوافق. سيتم نشر جميع التعليقات والمقترحات على الصفحة اإللكترونية للفريق العامل. 

 

 قةخاص بالمنط 
 آسيا والمحيط الهادئ. 20

 اجتماع الرؤساء اإلقليميين للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
ه المنسق المقيم في ميانمار ونيبال آخر مستجدات  ، والذي عرض في2021يونيو في اجتماع الرؤساء اإلقليميين األول لعام    15شاركت إكفا في  

مديري اللجنة الدائمة  . ركز النقاش الخاص بميانمار حول متابعة النقاط التي أثيرت خالل اجتماع نواب  19-الوضع الخاص باالنقالب وجائحة كوفيد 
أبرز األحداث الرئيسية، بما في ذلك تعريف المنسق اإلقليمي المشترك المشتركة بين الوكاالت في الشهر الماضي. شارك كل فريق عمل إقليمي  

 بين الوكاالت للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين بالمنطقة.  
  
   

 ومية كمشاورات المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الح
يونيو،   30-21في الفترة    المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكوميةشاركت إكفا في رئاسة المشاورات اإلقليمية التي دارت بين  

المفوضية وشبكة   الهادئمع  آسيا والمحيط  منطقة  في  الالجئين  االقتصادي حقوق  "اإلدماج االجتماعي  عاًما هو  المشاورات موضوعًا  تناولت   .

https://www.icvanetwork.org/climate-environment
mailto:%3Cnishanie.jayamaha@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15960&qid=860322
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15960&qid=860322
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15960&qid=860322
https://interagencystandingcommittee.org/psea-community-outreach-and-communication-fund
mailto:alon.plato@icvanetwork.org
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27178&LangID=E
https://undocs.org/A/HRC/RES/39/9
https://undocs.org/A/HRC/WG.2/21/2
https://undocs.org/A/HRC/WG.2/21/2
https://undocs.org/A/HRC/WG.2/21/2/Add.1
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/21stSession.aspx
mailto:r2d@ohchr.org
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انعقاد جميع ال 19- لالجئين في سياقات جائحة كوفيد  إلكترونيًا إلى المشاركة المتنوعة للمنظمات غير الحكومية  ". أدى  والمنظمات التي  جلسات 
ز  يقودها الالجئون باإلضافة إلى المفوضية. كما غطت النقاشات مجموعة واسعة من الموضوعات، من إصالح سياسات المفوضية، إلى التقدم المحر 

ام الجنسية، والعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية، وتغير المناخ. ستتمثل الخطوات وانعد في التزامات المنتدى العالمي لالجئين في المنطقة،  
   التالية في اإلسهام في النقاشات العالمية ومواصلة التشجيع على التعاون بين المفوضية والمنظمات غير الحكومية على المستوى اإلقليمي.

 إسهاماتهم الجوهرية فيما يتعلق بإعداد الجلسات والتحدث والمشاركة في النقاشات النشطة.   إننا نتوجه بجزيل الشكر إلى جميع أعضاء إكفا على

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

 
 . منطقة إفريقيا:21

 في المنطقة  المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية بين مشاوراتال
ن  تعاونت إكفا مع مكاتب المفوضية السامية لشؤون الالجئين في شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي والبحيرات العظمي على تنظيم أول مشاورات بي

بالرؤى فيها أعداد كبيرة من المنظمات غير الحكومية    أسهمت، والتي  المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية في المنطقة
يا )بريتوريا  لقي مة من العمليات الميدانية. كما أسهمت العديد من المنظمات غير الحكومية ومحافلها في الجلسة المشتركة مع مكتب المفوضية في إفريقا

 ونيروبي وداكار( والمقر الرئيسي في جنيف حول تغير المناخ والبيئة.  
 
 

 إفريقيا لمشروع بناء استجابة أفضل في شرق التدريب اإللكتروني 
والذي شارك فيه منتدى شرق إفريقيا/شبكة الممارسين  يونيو،  24-22في  لمشروع بناء استجابة أفضل في شرق إفريقياانعقد التدريب اإللكتروني 

وتغير المناخ في    الملوثات العضوية العصية التحللبسبعة مقاعد. قامت إكفا بتيسير المشاركة في ورش العمل، بما في ذلك ورش العمل حول  
 البرامج اإلنسانية في شرق إفريقيا.  

 
 

 اإلنساني التدريب على النوع االجتماعي في العمل 
عقد تدريب إلكتروني لشبكة الممارسين في شرق إفريقيا حول موضوع "النوع االجتماعي في العمل اإلنساني". يهدف    2021سيتم في شهر سبتمبر  

جنسانية في هذا التدريب إلى تأسيس مجموعة من المدربين المهرة في إعداد وتنفيذ برامج المساواة الجنسانية، وتوظيف مجموعة أدوات المساواة ال
وذلك لتقديم التدريب على المساواة الجنسانية خاصةً ألعضاء المحافل القطرية واألطراف المعنية ذات الصلة  العمل اإلنساني وتكييف منهجياتها،  

 المساواة الجنسانية في العمل اإلنساني.  حول 
 
 

 للعمل اإلنساني   االتحاد اإلفريقي مؤتمر قمة
 

الربع األخير من   في  انعقاده  المقرر  اإلنساني  للعمل  القمة  لمؤتمر  التحضير  اإلفريقي على  االتحاد  أعمال 2021يعمل  في  بفعالة  إكفا  تشارك   .
  لعقد لقاء بين أعضائهاالتحضير للمؤتمر، كما ستقوم بالتواصل مع أعضائها لبحث سبل المشاركة في االتحاد، وتعمل إكفا أيًضا على التحضير  

حول مؤتمر القمة المشترك بين االتحادين األوروبي واإلفريقي، حيث سيركز هذا اللقاء على سبل    مكتب المفوضية األوروبية للمعونة اإلنسانيةو
 المشاركة في أعمال التحضير لهذا المؤتمر.  

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

 
 الشرق األوسط وشمال إفريقيا  . منطقة22

   غازي عنتابالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في سوريا والشبكات السورية المحلي في 
المتحدة    ال تزال الشراكة مستمرة للعمل بفعالية مع الشبكات السورية المشاركة من خالل برنامج المشاركة والشراكة بين البرنامج اإلنمائي لألمم

مكنت  وشبكات المنظمات غير الحكومية السورية. زودت إكفا هذه المنظمات بجلسات توجيهية وتدريبية متعلقة بالتخطيط اإلستراتيجي، ومن ثم ت
ك، قدمت  هذه الشبكات من تحليل هيكلها الحالي بدقة والنظر في نقاط قوتها وضعفها والتهديدات التي تواجهها والفرص السانحة أمامها. ونتيجة لذل

الدعم إلى    للفترة من سنتين إلى خمس سنوات مقبلة، وستواصل إكفا تقديم هذاشبكات من أجل إنهاء إطار عملها اإلستراتيجي    8إكفا الدعم إلى  
 الجهات الفاعلة لمحلية إلى جانب إنشاء الروابط والصالت مع األعضاء اآلخرين. 

 
 برنامج تعزيز القدرات لشبكات المجتمع المدني في اليمن 

فريق شرع فريق إكفا في الشرق األوسط وشمال إفريقيا في التخطيط لبرنامج تعزيز وتعلم القدرات لشبكات المجتمع المدني في اليمن، حيث سيعمل  
يمن، وتقديم تدريب إلكتروني مفصل، مع األدوات والمصادر الداعمة، لشبكات المجتمع المدني المحلية في الإكفا مع أحد االستشاريين على إعداد  

اني.  وذلك لتعزيز مهاراتها في تنسيق العمل اإلنساني والحوكمة الجيدة والتخطيط اإلستراتيجي وتطوير وتيسير التدريب على تنسيق العمل اإلنس
 .  اإلغاثةوموقع  موقع إكفا اإللكترونيستتم إتاحة المزيد من المعلومات قريبًا، أما اآلن، يمكنكم االطالع على اإلطار المرجعي للتدريب على 

 
 
 

mailto:Keya.Sahachaudhury@icvanetwork.org
mailto:marco.rotelli@icvanetwork.org
mailto:Addis.tesfa@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/resources/capacity-strengthening-program-and-learning-yemen-csos-network
https://reliefweb.int/job/3752254/capacity-strengthening-program-and-learning-yemen-csos-network
https://reliefweb.int/job/3752254/capacity-strengthening-program-and-learning-yemen-csos-network
https://reliefweb.int/job/3752254/capacity-strengthening-program-and-learning-yemen-csos-network
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 إحاطة األعضاء مع السيد مهند هادي، المنسق اإلنساني اإلقليمي في سوريا اجتماع 
السورية المحلية في مع الشركاء اإلنسانيين في جنيف والشبكات    عبر اإلنترنتنظمت إكفا بالتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية اجتماعًا  

ا الشرق  منطقة  في  الدولية  الحكومية  بهدف  غازي عنتاب والمنظمات غير  إفريقيا، وذلك  اإلنساني    دةقا  مساعدةألوسط وشمال  فهم  على  العمل 
واألولويات اإلنسانية القطرية، ومواءمة التوقعات مع الشركاء الرئيسيين حول أدوارهم وأهدافهم، وتعزيز العالقات مع األطراف المعنية  المخاوف

  والدعم الذي يحتاجه   للحدود   العابرةاألمم المتحدة    قراراتفي المقر الرئيسي. ركز مختلف األعضاء على قضايا مختلفة متعلقة بالتمويل وتجديد  
الجهات الفاعلة المحلية )خاصة المنظمات التي تقودها النساء( والدعم المتوقع من جانب مكتب تنس يق  مكتب تنسيق األمم المتحدة لتطوير دور 

    الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في برامج إنقاذ الحياة.  الحيويالشؤون اإلنسانية لتسليط الضوء على قضايا الحماية والدول 
    
    

 األردن  يفريق عمل العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية التابع لصندوق التمويل اإلنساني المشترك ف
فريق عمل العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية التابع لصندوق التمويل  واصل مكتب إكفا في الشرق األوسط وشمال إفريقيا المشاركة في 

عرض إطار رصد وتقييم العمل مع ودعم المؤسسات  ب  فيما يتعلق  حيث دار النقاش حول التقدم المحرز والتحديات  اإلنساني المشترك ف األردن
إكفا بمشاركة   ستقوموقد صدق الصندوق بالفعل على إطار العمل.  ،المحلية والوطنية على صندوق التمويل اإلنساني المشترك ألجل التصديق عليه

والدعم الهائل الذي تقدمه هيئة األمم المتحدة    محافل المنظمات غير الحكومية األردنيةو  ر الحكومية الدولية األردنيةمنتدى المنظمات غيأعضائها من  
 المشتركة.  بروح المسؤوليات والشراكةإطار العمل  لتفعيلللمرأة بمواصلة الجهود المبذولة 

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

 . منطقة أمريكا الالتينية 23
بتنسيق من مكتب    شبكة الصناديق البيئية في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبيالمشاركة في االجتماعات الشهرية ل  FM4يستأنف كل من إكفا وفريق  

أن تكون بمثابة جسر إعالمي بين الفرق اإلقليمية والمنظمات في شبكتنا على  تنسيق الشؤون اإلنسانية في المنطقة. تهدف هذه االجتماعات إلى  
العالمي.    المستوى 

 
 في أمريكا الالتينية  المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية المشاورات اإلقليمية بين

على التعاون مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين في المشاورات اإلقليمية المقبلة مع المنظمات غير الحكومية.   FM4وفريق إكفا  يعمل كل من
 سنوافيكم بالمزيد من المعلومات قريبًا حول أجندة العمل وطرق المشاركة.  

أو   • المعلومات  من  مع للمزيد  التواصل  يرجى  الالتينية،  أمريكا  في  إكفا  لمكتب  البريدية  القائمة  إلى  لالنضمام 
@icvanetwork.orglina.gomez . 

 فرص التعلم
 

 . التسجيل متاح: إدارة المخاطر وشراكات التمويل24
 الجمعية الدولية للعاملين في المساعدة والحماية اإلنسانيةالندوة اإللكترونية التي نظمتها إكفا و  تسجيل و"بودكاست"يمكنكم اآلن الحصول على  

في دور إدارة المخاطر في شراكات التمويل السليمة عند تعامل المنظمات غير الحكومية لتي تنظر "، واإدارة المخاطر وشراكات التمويلبعنوان "
تلعب ممارسات إدارة المخاطر دوًرا متزايد األهمية في اختيار ومشاركة الشركاء عندما تحصل المنظمات غير  .  مع الجهات المانحة الخارجية

األمم   من وكاالت  التمويل  الحكوميةالحكومية على  المانحة  الجهات  أو  في  المتحدة  الخامسة واألخيرة  الندوة هي  هذه  بشأن  .  التعلم  إدارة سلسلة 
 ناخ والبيئة والعمل اإلنساني. . وستبدأ سلسلة التعلم التالية لدينا في سبتمبر حول المالمخاطر في الواقع العملي

على قائمة منسقة لبرامج التعلم    صفحة مصادر التعلم الخاصة بإكفاتشتمل   صفحة فرص التعلم والمصادر على موقع إكفا اإللكتروني: •
والتدريب عبر اإلنترنت أو وجًها لوجه )إن أمكن(. يرجى مشاركتنا بأي فرص مثيرة لالهتمام قد يكون من المفيد عرضها على الموقع  

 . nishanie.jayamaha@icvanetwork.org  اإللكتروني. للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع

•  

 جدد وجدير بالذكر  
 

 2021. تقرير المساعدة اإلنسانية العالمية 25
، والذي يعرض صورة شاملة للتمويل العالمي لالستجابة اإلنسانية  2021 تقرير المساعدة اإلنسانية العالمية للمبادرات اإلنمائيةيونيو  22نشر في 

تلبية هذه   2020الحتياجات اإلنسانية قد تغيرت في  في عام لم نشهد له مثيالً من قبل، كما يبين كيف أن ا وتغير معها مدى إسهام التمويل في 
 . يمكنكم االطالع على التقرير للمزيد من المعلوماتاالحتياجات. 

 
 

 الحماية: استعراض نصف سنوي. تمويل 26
في النصف قادت مجموعة الحماية العالمية دراسة تحليلية لعملية تقييم نصف سنوية لتمويل الحماية في العمليات اإلنسانية. وجدت هذه الدراسة أنه 

من   من  ،  2021األول  أكثر  تأثر  مع  دون هوادة  بالحماية  المتعلقة  المخاطر  بالنزاعا  200استمرت    32ت والكوارث. خططت  مليون شخص 
مليار دوالًرا أمريكيًا. وتوصلت   2.1مليون شخص بحاجة إلى الحماية بقيمة    101تقديم المساعدة المتعلقة بالحماية لحوالي  مجموعة وطنية للحماية  

يسير في الطريق الصحيح من جهة التمويل، ومع ذلك، ال  ، فإن الوضع 2021إلى أنه اعتباًرا من منتصف عام  االستعراض نصف السنوينتائج 

mailto:eman.ismail@icvanetwork.org
mailto:stephanie.yousef@icvanetwork.org
mailto:stephanie.yousef@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/risk-management-funding-partnerships
https://www.icvanetwork.org/risk-management-practice-learning-stream
https://www.icvanetwork.org/risk-management-practice-learning-stream
https://www.icvanetwork.org/learning-opportunities
mailto:nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
https://devinit.org/resources/global-humanitarian-assistance-report-2021/
https://devinit.org/resources/global-humanitarian-assistance-report-2021/
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GPC_Protection_Funding_mid_year_review_2021_23062021.pdf
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إلى  اإلنسان والقانون اإلنسان الدولي، والوصولتزال الحاجة ماسة إلى الجهود الدبلوماسية إلى جانب التمويل تعزيز احترام القانون الدولي لحقوق  
 وفي الوقت المناسب.  على المبادئ  األشخاص المحتاجين إلى الحماية بشكل يقوم

 
 

 . المعايير المهنية لعمل الحماية27
نشاء قاعدة مشتركة  . تأسست هذه المعايير إلالمعايير المهنية لعمل الحمايةتشارك إكفا بفعالية في المجلس االستشاري الذي يهدف إلى دعم تعزيز  

انية مما يصب في صالح السكان لضمان أن عمل الحماية الذي تقوم به الجهات اإلنسانية والحقوقية يطابق الحدود الدنيا واألساسية للمعايير اإلنس
تعكس هذه المعايير التفكير والتوافق المشترك فيما بين الممارسين اإلنسانيين المتضررين ومجتمع الجهات الفاعلة في مجال الحماية على حد سواء.  

بقيادة  في أعقاب    2009والحقوقيين، وقد تمت صياغتها ألول مرة في   ، وتمت ة الدولية للصليب األحمراللجنعملية تشاورية استغرقت عامين 
حاجة للمزيد من المراجعات حتى تعكس هذه المعايير السياقات مدى ال المجلس االستشاري حاليًا    ويبحث.  2018و  2013مراجعتها الحقًا في  

تم تحويل النسخة المنقحة للمستخدم،    تهامالءم  وضمانالمعايير    لتمكن من تعزيز إمكانية الوصول لهذه. ولبشكل أفضل  والتنمية داخل القطاعالحالية  
 . Disaster Readyمة بواسطة منظ إلكترونياألخيرة إلى دليل 

 
 

 منتدى مشاركة الالجئين دراسة الممارسات الجيدة ل. 28
يعتبر منتدى مشاركة الالجئين آلية فريدة .  الممارسات الجيدة لمنتدى مشاركة الالجئيندراسة  مؤخًرا تقريرها عن    أوغندا  Learn-Uنشرت منظمة  

من خالل النظام التمثيلي المناصرة عتبار بشكل منهجي، حيث يستطيع أعضاء هذا المنتدى وتشاركية مصممة لضمان أخذ أصوات الالجئين في اال
 . هناتنسيق االستجابة المتعلقة بالالجئين في أوغندا. لمعرفة المزيد، اضغط بشكل مباشر نيابة عن مجتمعاتهم، وحتى أعلى مستوى من هيكل 

 

 أضف إلى جدول مواعيدك 
 
 االجتماع الحادي والثمانون للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئينيوليو:  5-7

 الخاصة بوضع الالجئين  1951الذكرى السنوية السبعون التفاقية عام   يوليو: 28
 

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

 

 السامية لشؤون الالجئين : االجتماع الثاني والثمانون للجنة الدائمة للمفوضية سبتمبر 23-22أو  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 االتفاق العالمي بشأن  : مشاورات المفوضية السامية لشؤون الالجئين بشأن طرائق  أكتوبر  27
 )الالجئين/ متابعة المنتدى العالمي لالجئين

 

 )اجتماع المسؤولين رفيعي المستوى )تنفيذ االتفاق العالمي بشأن الالجئين/ متابعة المنتدى العالمي لالجئينديسمبر:  14-15

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16219&qid=870336
https://ready.csod.com/LMS/LoDetails/DetailsLo.aspx?loid=7241ef7d-323a-41f3-8122-6adb41d047c5&query=?q=professional%20standards%20for%20protection%20work&s=1&back=/GlobalSearch/Search.aspx?q=professional%20standards%20for%20protection%20work&s=1#t=1
https://ulearn-uganda.org/
https://ulearn-uganda.org/download/the-refugee-engagement-forum-ref-good-practice-study/
https://ulearn-uganda.org/download/the-refugee-engagement-forum-ref-good-practice-study/
https://ulearn-uganda.org/download/the-refugee-engagement-forum-ref-good-practice-study/
https://devinit.org/resources/global-humanitarian-assistance-report-2021/

