أبرز أحداث شهر فبراير 2020
رسالة المدير التنفيذي
مع

التكيف

الراهنة

المعوقات

تستعرض هذه االفتتاحية قدرة المنظمات على الصمود ،وكيف أن المعوقات العالمية تمثل في الواقع فرصا لمواءمة طرقنا
في العمل .ال نتحدث هنا عن فيروس كورونا (كوفيد  !)19 -وإن كان فيروس كورونا (كوفيد )19-هو أمر محتوم ال مفر
منه.
ولكن بدال من الهروب واالختباء ،وتعليق المناقشات واإلجراءات ،ومحاولة تحقيق أهدافنا رغم كل شيء ،قررنا في ICVA
كشبكة.
ومستقبلنا
ICVA
مهمة
يناسب
نحو
على
ونتكيف
ونتعلم،
نصغي،
أن
فالمعوقات

تساعدنا

على

التصورات

تحدي

المسبقة

وطرح

األسئلة

األساسية.

لقد أطلقنا في األسبوع الماضي ،العملية التشاورية  2030 ICVAحيث تهدف لإلجابة على عدد من األسئلة :كيف يمكننا
تحديد مالمح عملنا الجماعي في المستقبل؟ كيف ستستجيب توجيهاتنا لألعوام العشر المقبلة بشكل أساسي إلى االحتياجات
المتغيرة؟
الخارجية
والبيئة
كما حققت  ICVAنقلة نوعية حيث عقدت  ICVAألول مرة المؤتمر السنوي االفتراضي المقام عبر اإلنترنت في 18
مارس ،بديال عن االجتماع المباشر وجها لوجه على أرض الواقع .يمكنكم اآلن متابعتنا عبر اإلنترنت للتعرف على جهودنا
في تشكيل البرنامج من أجل استضافة المناقشات الملهمة حول المخاطر التي تهدد العمل اإلنساني القائم على المبادئ
اإلنسانية ،ومن ثم المخاطر التي تواجهها المنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدة اإلنسانية الفعالة والناجحة لمن هم في
أمس الحاجة إليها.
نحن ندرك أن التفاعل المباشر وجها لوجه لديه العديد من الميزات التي ال تتوافر في العالم االفتراضي ،إال أننا ال زلنا
اإلنترنت.
عبر
المقدم
برنامجنا
مع
الجودة
عالي
تفاعل
تحقيق
إلى
نسعى
وانطالقا من وعينا البيئي ،سنستمر في زيادة مبادرتنا اإللكترونية للتواصل مع أعضاء  ICVAوتزويدهم بالمعلومات
وتمكينهم من المشاركة والتعلم من بعضهم البعض .كما ستحرص  ICVAعلى توفير المزيد من فرص الحوار بين أعضائها
والمنظمات غير الحكومية األخرى من جهة ،والدول والقطاع الخاص ووكاالت األمم المتحدة والوكاالت متعددة الجنسية
من جهة أخرى ،لبحث سبل التخفيف من حدة المشكالت ودعم المنظمات غير الحكومية إلنجاز المطلوب فيما يتعلق بوالياتها
اإلنسان.
بحقوق
الصلة
ذات
اإلنسانية
إن امتالك القدرة على التكيف هو أمر محوري في بيئتنا دائمة التغير ،حيث تفتخر  ICVAبسرعة تكيفها للظروف المحية
من حولها.
إغناسيو باكر
المدير التنفيذي | ICVA
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المقام

عبر

اإلنترنت!

 .1مؤتمر  ICVAالسنوي عبر اإلنترنت 18 ،مارس 2020
في حين صدر قرار ب إلغاء العديد من االجتماعات بسبب تفشي فيروس كورونا ،تفخر  ICVAبعقدها المؤتمر السنوي،
ألول مرة عبر اإلنترنت في  18مارس .2020

ندعو الجميع للتسجيل في مؤتمر  ICVAالسنوي المقام عبر اإلنترنت  -األول من نوعه  -في  18مارس ،حيث سيتم عقد
ثالث ندوات عبر اإلنترنت بتيسير من الرابطة الدولية للمحترفين في مجال المساعدات اإلنسانية والحماية (.)PHAP
الجلسة األولى من  9:00صباحا إلى  10:30صباحا :المبادئ في خطر
الجلسة الثانية من  2:00ظهرا إلى  3:30عصرا :ما هي المخاطر؟
الجلسة الثالثة من  4:00عصرا إلى  5:45مساء :ماذا بعد؟
يمكن االطالع على أجندة العمل والمزيد من المعلومات من خالل موقع  ICVAاإللكتروني.
تأجيل موعد يوم العضوية ويوم الشركاء
يُعرض على المشاركين أيضا طرقا مختلفة للمشاركة في البرامج المنقحة التي من المقرر أن تستبدل – على مدار الشهور
القادمة – يوم األعضاء ويوم الشركاء اللذان كان من المقرر انعقادهما في البداية في جنيف .سوف تحل البرامج المنقحة
محل جميع الفعاليات واالجتماعات المباشرة في جنيف في الفترة من  17إلى  19مارس.

2030 ICVA
 .2تعمل  ICVAعلى إعداد استراتيجية جديدة من المقرر عرضها على الجمعية العامة في إبريل  .2021ستعمل هذه
االستراتيجية على تحديد معالم مستقبل شبكة  .ICVAنحن بحاجة إلى رأيك حتى نتمكن من وضع استراتيجية مستنيرة،
تركز على المخاوف المتعلقة بالعمل اإلنساني ذات الصلة بأعضائنا وأصحاب المصلحة.
للمشاركة في استراتيجية  2030 ICVAيمكنك:
 تعبئة استبيان  :2030 ICVAباللغة اإلنجليزية أو الفرنسية. تسجيل رأيك ومالحظاتك في مقطع فيديو مدته  90ثانية .أجب أمام الكاميرا عن هذا السؤال" :ما الذي ينبغي أنتركز عليه  ICVAفي استراتيجية 2030؟" طريقة تسجيل الفيديو متاحة على هذا الرابط.
 أرسل لنا مذكرة خطية تشرح فيها رأيك ومالحظاتك.  -شارك في ندوات واجتماعات  ICVAالمقامة عبر اإلنترنت (سيتم اإلعالن عن التواريخ قريبا).للمزيد من المعلومات حول استراتيجية  ،2030 ICVAيرجى االطالع على وثيقة التنمية االستراتيجية أو التواصل مع
.communications@icvanetwork.org

التهجير القسري
 .3الفريق رفيع المستوى المعني بالنزوح الداخلي
أعلنت األمانة العامة لألمم المتحدة في العام الماضي إنشاء الفريق رفيع المستوى المعني بالنزوح الداخلي من أجل التركيز
على الحلول الملموسة طويلة األجل للنزوح الداخلي ورفع مستوى الوعي العالمي بهذه القضية ،وفي أوائل عام ،2020
عمل  ICVAعلى ضمان استفادة الفريق رفيع المستوى واألمانة العامة وفريق الخبراء االستشاريين من المعلومات التي
قدمها أعضاء  ICVAوالمنظمات غير الحكومية األخرى والمجتمع المدني ككل.
ومن ذلك المنطلق ،نظمت  ICVAهذا الشهر ثالثة اجتماعات مع المنظمات غير الحكومية ،اثنان منهما كان مع أعضائها،
بينما كان االجتماع الثالث المنعقد في  19فبراير مع رئيس الفريق رفيع المستوى ،السيد جورج أكوث  -أوبو ،مساعد
األمين العام ،وزمالئه .تبادلت المنظمات غير الحكومية واألمانة العامة مع بعضهم البعض أهداف الفريق رفيع المستوى
والسبل التي يمكن أن تساهم بها المنظمات غير الحكومية على مدار االثني عشر شهرا المقبلة.
اإللكتروني.
ICVA
موقع
على
لألعضاء
متاحة
االجتماعات
هذه
مذكرات
تأسس الفريق رفيع المستوى رسميا خالل اجتماعه االفتتاحي في جنيف من  25إلى  27فبراير ،وتمت دعوة المنظمات
غير الحكومية في هذه المناسبة إلى جانب وكاالت األمم المتحدة واألطراف المعنية األخرى في المجتمع المدني للمشاركة
في اجتماع مع الفريق رفيع المستوى ،وتم تقديم بيان نظمته  ICVAفي هذه المناسبة .وفي هذا الصدد ،نتوجه بالشكر إلى
أعضاء  ICVAالذين شاركوا بإسهاماتهم .للمزيد من المعلومات حول الفريق رفيع المستوى والعمل الخاص بمنظمة

 ،ICVAيرجى االطالع على موقع  ICVAاإللكتروني  .للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع
jerome.elie@icvanetwork.org
 .4المنتدى العالمي لالجئين
في  12فبراير ،نظمت  ICVAاجتماع إحاطة حول المنتدى بين المنظمات غير الحكومية وفريق المفوضية السامية
لشؤون الالجئين المعني بالمنتدى العالمي لالجئين ،بما في ذلك السيد دانيل أندريس والسيدة بيرفين علي .تبادل المشاركون
في هذه المناسبة وجهات النظر والتقييمات األولية حول نتائج المنتدى والخطوات التالية ،كما قدم فريق المفوضية السامية
لشؤون الالجئين المعني بالمنتدى العالمي لالجئين المعلومات المتعلقة بالقدرات الوظيفية للوحة المتابعة الخاصة بالمنصة
الرقمية ،والتي ضمت جميع التعهدات التي تم اتخاذها خالل المنتدى العالمي لالجئين ،وقد حدثت المفوضية السامية لشؤون
الالجئين لوحة المتابعة وأتاحت مذكرة توجيهية للمساعدة في تصفحها.
نظمت المفوضية السامية لشؤون الالجئين في  19فبراير أول اجتماع إحاطة غير رسمي حول متابعة المنتدى العالمي
لالجئين .وسيتم عقد اجتماعات غير رسمية أخرى على مدار السنة .وقد أشارت المفوضية خالل اجتماع اإلحاطة إلى
المشاركة الهادفة للمنظمات غير الحكومي إلى جانب العدد الكبير للتعهدات المتخذة خالل المنتدى .وتضمنت كلمة ICVA
إعادة التأكيد على مشاركته المتواصلة لدعم المنظمات غير الحكومية في مرحلة المتابعة والتنفيذ فيما يتعلق بالمنتدى العالمي
لالجئين.
للمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على صفحة الويب المخصصة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين بما في ذلك
عرض البوربوينت .سيتم قريبا مشاركة مذكرات هذين االجتماعين مع أعضاء .ICVA
و
jerome.elie@icvanetwork.org
مع
التواصل
يرجى
المعلومات،
من
للمزيد
.Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
 .5مشاورات شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة فيما يتعلق بآسيا والمحيط الهادئ مع المجتمع المدني واألطراف المعنية
األخرى .حضرت  ICVAاالجتماع التشاوري الذي عقد في  19فبراير ونظمته شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة
الستعراض تنفيذ االتفاق العالمي بشأن الهجرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،وقد أثيرت التحديات وطرحت األسئلة خالل
المشاورات ،خاصةً فيما يتعلق بالطرق التي يمكن للمنظمات غير الحكومية من خاللها المشاركة في تنفيذ االتفاق العالمي
بشأن الهجرة في المنطقة بشكل أجدى وأكثر فعالية .وقدمت المنظمات غير الحكومية إسهاماتها في خطة العمل واألولويات
المتعلقة بتنفيذ االتفاق العالمي بشأن الهجرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

التمويل
 .6الفرق التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المعنية بنتائج تمويل األنشطة اإلنسانية (الفريق الخامس):

تشكل الفريق الفرعي عن الفريق الخامس المعني بالنتائج لتقييم سبل تحسين المشاركة واإلسهامات من المنظمات غير
الحكومية المحلية والوطنية الشريكة داخل الفريق .ويجري اآلن إعداد مقترحين عامين:
 .1تحسين المشاركة المباشرة في جلسات عمل الفريق.
 .2ضمان مشاركة الشركاء الوطنيين في تخطيط المنجزات.
ينبغي أن ال يقتصر هذا النوع من المشاركة على مجرد المشاركة في جمع البيانات ،ليشمل أيضا المشاركة في التخطيط
والزيارات الميدانية وورش العمل وما إلى ذلك.
سوف ينعقد االجتماع المقبل للفرق التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المعنية بنتائج تمويل األنشطة اإلنسانية
في  25مارس.
إذا كانت لديك اهتمامات محددة ل لعب دور تمثيلي في الفريق من منظور محلي أو وطني ،يرجى التواصل مع
.jeremy.rempel@icvanetwork.org
 .7تنسيق األمم المتحدة:
في أعقاب المشاورات التي استضافتها المفوضية السامية لشؤون الالجئين في يناير بين المنظمات غير الحكومية ووكاالت
األمم المتحدة في جنيف حول تنسيق وتبسيط أنظمة األمم المتحدة ذات الصلة بالشراكة ،تعمل  ICVAحاليا مع المفوضية
على إعداد مقترح لتحسين فهم قضايا الشراك ة على مستوى المكتب القطري والمستويات اإلقليمية ،وسيركز هذا العمل على
تطوير الجوانب الفنية للشراكة فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ نظم المفوضية السامية لشؤون الالجئين لتقييم أداء البرامج.

يجري حاليا أيضا المتابعة اإلضافية مع المنظمات غير الحكومية المشاركة في الحوار لضمان أن الزخم الذي تحقق خالل
مشاورات يناير سيستمر خالل  .2020وسيواصل الفريق العامل التابع لمنظمة  ICVAالمعني بتمويل األنشطة اإلنسانية
وضع تنسيق وتبسيط شروط الجهات المانحة في صدارة أولويات هذه السنة .للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع
.alon.plato@icvanetwork.org

التنسيق
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
 .8مجموعة مديري برامج الطوارئ التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:
عقدت مجموعة مديري برامج الطوارئ في  4فبراير استعراضها السنوي للعمليات للنظر في التحديات األساسية والدعم
المطلوب ألربع وعشرين عملية مساعدة إنسانية في مختلف المناطق .كان الوقت أيضا قد حان لتحديد القضايا الشاملة
المؤثرة على األعمال اإلنسانية والنقاش حولها .أعقب فعاليات هذا اليوم اجتماع آخر مغلق في  5فبراير للنقاش حول تقييم
أداء منسقي الشؤون اإلنسانية.
دعت مجموعة مديري برامج الطوارئ في  24فبراير إلى النقاش حول التأثير التشغيلي لفيروس كورونا (كوفيد)19-
على العمليات اإلنسانية.
فيما يلي بعض المصادر المتاحة فيما يتعلق باالحتياطات والدعم:
 المذكرة اإلعالمية حول جوانب دعم الصحة العقلية والنفسية االجتماعية الخاصة باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتفيما يتعلق بفيروس كورونا (كوفيد )19-
 صفحة منظمة الصحة العالمية مبادرة  READYتجمع تطورات فيروس كوفيد19- دليل إسفير ( )SPHEREفي سياق االستجابة لفيروس كوفيد19- .9أبرز التطورات القطرية واإلقليمية من القيادة اإلنسانية :استضافت  ICVAفي  12فبراير اجتماعا مع إيديم ووسورنو،
رئيس مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في نيجيريا ،لتبادل المعلومات ووجهات النظر حول الوضع اإلنساني واالستجابة
اإلنسانية في البالد.
 .10أبرز التطورات بشأن الفرق التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالنتائج:
الفريق األول المعني بالنتائج – التحرك التنفيذي:

قام الفريق األول المعني بالنتائج في  12فبراير بإبالغ أعضائه بآخر التطورات فيما يتعلق بالنشطة التي تضطلع بها الفرق
الفرعية المختلفة .ترجى مالحظة أنه ،باإلضافة إلى مركزية الحماية والتعامل مع العوائق البيروقراطية ،ودعم القيادة
اإلن سانية ،واإلنذار المبكر وتحليل العمل المبكر للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ،يركز الفريق األول المعني بالنتائج
حاليا على اثنتين من األولويات اإلضافية:
دعم الجهود المبذولة لتفعيل العمل مع ودعم المؤسسات الوطنية والمحلية ،بما في ذلك تمثيل المنظمات الوطنية والمحلية
ذات الصلة في هياكل التنسيق والنظام المشترك.
اإلرشادات التشغيلية الموسعة حول المسؤولية عن البيانات.
الفريق الثاني المعني بالنتائج – المساءلة والشمول :ال توجد تطورات في هذا الشهر.
الفريق الثالث المعني بالنتائج – المناصرة الجماعية :التقى الفريق الثالث المعني بالنتائج في  7فبراير إلطالع أعضائه على آخر
التطورات الخاصة بأعمال فرقه الفرعية .التقى الفريقان الفرعيان المعنيان بالتغير المناخي والعمل اإلنساني ونظما ورشة عمل خالل
أسبوع الشبكات والشراكات اإلنسانية في جنيف ،وحددا أهدافهما األساسية الثالث وبدءا في تصميم خطة عمل وفقا لها .ويتمثل هدف
الفريق حاليا في إعداد رسائل مشتركة ومواءمة اللغة المستخدمة في مناقشات الفرق المعنية بالتغير المناخي والعمل اإلنساني .عالوة
على ذلك ،يتأسس حاليا فريق فرعي معني بتدابير مكافحة اإلرهاب والذي ينبغي أن يتضمن مشاركة الخبراء في هذا المجال.

الفريق الرابع المعني بالنتائج – الترابط:

تتشارك كأل من  ICVAوبرنامج األغذية العالمي في  13فبراير في تيسير اجتماع شبكة الممارسة الخاصة للفريق الرابع
المعني بالنتائج فيما يتعلق بالترابط ،حيث تمت استضافة بيتر ميدواي ،ودار النقاش حول اإلرشادات التوجيهية للجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت حول النواتج المشتركة .كما حصل المشاركون على فرصة تبادل المعلومات والخبرات حول
الموضوع خالل الجلسة ،وتسليط الضوء على النتائج والجوانب المقرر متابعتها ما أن يتم اعتماد اإلرشادات التوجيهية.
الفريق الخامس المعني بالنتائج – التمويل :انظر المستجدات الواردة أعاله في قسم "التمويل".
 .11اإلعالن السياسي بشأن اآلثار اإلنسانية الستخدام األسلحة المتفجرة في المناطق كثيفة السكان
عقدت الجولة الثانية من المشاورات غير الرسمية حول "حماية المدنيين في حرب المدن" ،في جنيف برئاسة سعادة السفير
مايكل غافي ،سفير أيرلندا ،واستندت المناقشات إلى مشروع وثيقة حول بنود اإلعالن السياسي والصادرة في يناير ،وشهدت
المناقشات تدخالت من الحضور ومنهم الدول األعضاء ووكاالت األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر والمجتمع
المدني ،كما شاركت  ICVAفي التوقيع على البيان المشترك بين الوكاالت الذي يطالب بااللتزام الواضح القاطع بتجنب
استخدام األسلحة المتفجرة التي لها تأثير واسع المدى في المناطق كثيفة السكان ،وإعداد سياسة تشغيلية تستند إلى االفتراض
المناهض لهذا االستخدام ،وذلك وفقا لتوصيات األمانة العامة لألمم المتحدة .يمكن االطالع على القائمة الكاملة للبيانات
المقدمة من هذا الرابط  .ستنعقد المشاورات القادمة في  24-23مارس و 27-26مارس  2020في جنيف .للمزيد من
. Mirela.shuteriqi@icvanetwork.org
مع
التواصل
يرجى
المعلومات،
إدارة التغيير :قضايا شاملة
 .12شمول األشخاص ذوي اإلعاقة
عقدت شبكة شمول األشخاص من ذوي اإلعاقات في العمل اإلنساني عدة اجتماعات خالل أسبوع الشبكات والشراكات
اإلنسانية في جنيف ،وتضمنت "إصدار اإلرشادات التوجيهية الخاصة باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت حول اإلعاقات"
و"نحو تضمين ذوي اإلعاقة :ما تقدمه اإلرشادات التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت".
ودعا المدير التنفيذي في  ICVAفي كلمته التي ألقاها خالل فعالية اإلصدار إلى نهج شراكة مستمر لضمان تنفيذ اإلرشادات
التوجيهية على أرض الواقع ،وأكد على الحاجة إلى االستماع إلى األشخاص من ذوي اإلعاقات .ومن بين الخطوات المهمة
األخرى التي تم االتفاق عليها االستثمار المستمر في التدريب وتطوير القدرات إلى جانب تفعيل الفريق المرجعي المعني
بشمول األشخاص من ذوي اإلعاقات في العمل اإلنساني .يمكن االطالع على الملخص التفصيلي للمباحثات هنا.
يرجى االطالع على "قسم التعلم" لمعرفة المزيد عن ندوتنا اآلخيرة المقامة عبر اإلنترنت األخيرة حول اإلرشادات
التوجيهية لشمول األشخاص من ذوي اإلعاقات في العمل اإلنساني.
 .13فضاء المجتمع المدني في العمل اإلنساني:
الفريق العامل ل ICVAوالمعني بفضاء المجتمع المدني في العمل اإلنساني :أسست  ICVAفريقا عامال لألعضاء فقط
من أجل تبادل المعلومات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات واألدوات المتعلقة بحيز المنظمات غير الحكومية/المجتمع
المدني في العمل اإلنساني .على األعضاء المهتمين باالنضمام إلى الفريق التواصل مع
.nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
 .14الترابط بين العمل اإلنساني والتنمية:
شاركت  ICVAفي  27فبراير في جنيف في ورشة العمل التشاورية العالمية لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
– توسيع نطاق الحد من المخاطر والكوارث في السياقات اإلنسانية/اإلنمائية .شاركت  ICVAفي ورشة العمل التي انعقدت
ليوم واحد للنظر بشكل خاص في توصيات مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لتوسيع نطاق الحد من مخاطر
الكوارث في االستجابة اإلنسانية .وتحدث ممثل  ICVAفي إفريقيا عن السبل التي يمكن من خاللها للعاملين في المجال
اإلنساني دمج البرامج اإلنمائية وتلك الخاصة بالقدرة على مواجهة الكوارث خاصة في سياق إفريقيا .ستشارك ICVA
بالترابط.
المعني
العامل
الفريق
خالل
من
اإلضافية
المعلومات

ال يزال الفريق العامل التابع لمنظمة  ICVAالمعني بالترابط يتوسع مع انضمام المزيد من األعضاء الجدد خالل شهري
يناير وفبراير .إذا كنت من أعضاء  ICVAوتهتم بمعرفة أحدث التطورات وفرص صياغة نهج الترابط ،يرجى التواصل
مع .marco.rotelli@icvanetwork.org

خاص بالمنطقة
 .15آسيا والمحيط الهادئ
مؤتمر اإلغاثة األسترالي  19-17فبراير:
حضر ممثل  ICVAاإلقليمي مؤتمر اإلغاثة األسترالي في كانبيرا ،وانضم إلى حلقة النقاش حول إصدار تقرير السياسات
الخاص بالمجلس األسترالي للتنمية الدولية والفريق المرجعي المعني بالعمل اإلنساني بعنوان "مستعد للمستقبل :أولويات
العمل اإلنساني في أستراليا" .يطالب التقرير بتوسيع نطاق تأثير العمل اإلنساني في أستراليا استجابة للتحديات والتغيرات
والفرص التي يواجهها القطاع اإلنساني الدولي ،ويناقش سبل إعادة مواءمة الحكومة األسترالية لسياساتها وبرامجها لمواصلة
دعم األشخاص الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة اإلنسانية ،وتحقيق أهداف القمة اإلنسانية العالمية .تم إعداد هذا التقرير
بواسطة الوكاالت اإلنسانية األسترالية األعضاء في الفريق المرجعي المعني بالعمل اإلنساني والبالغ عددها  ،22بمشاركة
 ICVAكمراجع خارجي.
ندوة رابطة أمم جنوب شرق آسيا رفيعة المستوى حول إدارة الكوارث :2020
ضمت ندوة رابطة أمم جنوب شرق آسيا رفيعة المستوى األطراف المعنية والشركاء على المستوى القطاعي بهدف تجميع
األفكار من أجل  ACDMوالهيئات القطاعية األخرى المعنية بإعداد نهج للمجتمع ككل إلدارة الكوارث الطبيعية في المنطقة.
شارك ممثل  ICVAاإلقليمي في حلقة النقاش حول تعزيز قدرة المجتمع المحلي على الصمود والشراكات المتضمنة لعدة
أطراف معنية ،وقدم خمس توصيات أساسية لسبل تطوير أجندة العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية في رابطة أمم
جنوب شرق آسيا  ،بما في ذلك دعم التعزيز الهادف للقدرات والشراكات وتحسين المساءلة أمام المجتمعات المحلية.
حلقة النقاش الخاصة ب ICVAفي أسبوع الشبكات والشراكات اإلنسانية:
نظمت  ICVAحلقة نقاش بعنوان "التنسيق األكثر إدماجا لجنوب الكرة األرضية" في مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ضمن فعاليات أسبوع الشبكات والشراكات اإلنسانية المنعقد في  5فبراير  2020في جنيف .وخالل هذه الحلقة،
تبادلت المنظمات اإلنسانية من تركيا وإندونيسيا والصين تجاربها في العمل مع النظام الدولي لتنسيق العمل اإلنساني وطرقها
في العمل لالستجابة إلى األزمات اإلنسانية الدولية من وجهة نظر بلدان جنوب الكرة األرضية .كما ناقش أعضاء هذه
الحلقة أيضا سبل تفاعلهم وبناء عالقاتهم مع المجتمعات المحلية والشراكات وغيرهم من الجهات الفاعلة الدولية في قطاع
المساعدة اإلنسانية.
المشاورات بين المنظمات غير الحكومية اإلقليمية والمفوضية السامية لشؤون الالجئين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ:
أكد المكتب اإلقليمي للمفوض ية السامية لشؤون الالجئين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أن المشاورات بين المنظمات
غير الحكومية اإلقليمية والمفوضية ستنعقد في  9-8إبريل  ،2020في بانكوك  ،ويدور موضوعها حول "فرص مبتكرة
من خالل الشراكات المتنوعة".
للمزيد من المعلومات حول أنشطة  ICVAفي آسيا ،يرجى التواصل مع .Qingrui.Huang@icvanetwork.org
 .16منطقة إفريقيا
المشاورات اإلقليمية بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية في إفريقيا:
تعمل  ICVAحاليا مع ثالث مكاتب إقليمية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين في إفريقيا ،في داكار ،ونيروبي وبريتوريا،
للنقاش حول المشاورات اإلقليمية مع المنظمات غير الحكومية وإمكانية التعاون .ستتم مشاركة نتائج المناقشات مع المنظمات
توافرها.
فور
الحكومية
غير
وصول المساعدة اإلنسانية والعوائق البيروقراطية :كثفت  ICVAأعماله مع محافل المنظمات غير الحكومية حول الجانب
المحدد لقوانين المنظمات غير الحكومية وتأثيرها على الشؤون اإلنسانية في مختلف أنحاء القارة ،حيث تقترح قوانين
المنظمات غير الحكومية في عد حاالت مزيجا من الفرص والقيود .ويعمل  ICVAحاليا على فتح حوار مع الحكومات من

أجل

تقديم

العناصر

المستهدفة

للحفاظ

على

فضاء

المجتمع

المدني

واحترام

المبادئ

اإلنسانية.

موضوع العام لالتحاد اإلفريقي:
تشارك  ICVAوت ساهم في العمل المتعلق بموضوع عام  2020لالتحاد اإلفريقي بعنوان "إسكات البنادق :تهيئة ظروف
مواتية لتنمية إفريقيا" .تبادلت  ICVAمع المنظمات غير الحكومية وجهات النظر في عدد من الفعاليات التي تم تنظيمها
بالتوازي مع قمة االتحاد اإلفريقي التي انعقدت في فبراير ،كما شاركت  ICVAفي ورش العمل التي تربط موضوع العام
الحالي بالسابق.)2019( .
للمزيد من المعلومات حول برامج  ICVAإفريقيا ،يرجى التواصل مع  marco.rotelli@icvanetwork.orgو
.addis.tesfa@ icvanetwork.org
 .17منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:
العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية:
شارك مكتب  ICVAفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في عدد من اللقاءات حول العمل مع ودعم المؤسسات
المحلية والوطنية بمشاركة األعضاء والشركاء والمنظمات غير الحكومية ومنتديات المنظمات غير الحكومية المحلية،
وائتالفات المنظمات غير الحكومية المحلية والجهات المانحة.
شاركت  ICVAورقتنا البحثية المنشورة حديثا بعنوان " العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية" وما يعنيه ذلك لبلد
مثل األردن .كما حصل األعضاء والشركاء على الفرصة لمناقشة التقدم المحرز والتحديات والدعم المطلوب لتمكين الجهات
شموال.
أكثر
بيئي
نظام
والمتالك
المحلية
الفاعلة
شاركت  ICVAفي المنتدى اإلنساني الثاني في الرياض في  2-1مارس:
استمرت فعاليات المؤتمر ليومين بحضور الجهات الفاعلة األساسية من وكاالت األمم المتحدة والقطاعات الخاصة
والمؤسسات األكاديمية والمنظمات غير الحكومية الدولية.
يسر المؤتمر المباحثات حول عدد من القضايا اإلنسانية من بينها:
 تقليل الفجوة بين القطاعات اإلنسانية والتنموية لتحقيق نتائج أكثر استدامة؛ إيجاد حلول مبتكرة وفعالة للتحديات في مجال المساعدة الطبية اإلنسانية؛ التدفقات الجماعية للمهاجرين من إفريقيا عبر البحار إلى دول الخليج وأوروبا؛ األمراض المعدية في السياق اإلنساني؛مارس.
في
قريبا
األعضاء
مع
التفصيلية
المذكرات
مشاركة
سيتم
تقرير جديد من منظمة "كير" :دعم القدرة على الصمود في سوريا – التجربة النسائية في النزاع و"الوضع المعتاد
الجديد" .يجمع هذا التقرير بين البحثين (فهم القدرة على الصمود :وجهات نظر السوريين ،وأدوار الالجئات السوريات)
ويسعى إلى فهم السبل التي واكبت بها العائالت والمجتمعات السورية الصدمات المتكررة وواصلت تجاربها إلى اآلن.
للمزيد من المعلومات حول أنشطة  ICVAفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،يرجى التواصل مع
.Eman.ismail@icvanetwork.org

فرص التعلم
 .18الندوة اإللكترونية األخيرة:
أقرت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت مؤخرا اإلرشادات التوجيهية بشأن شمول األشخاص من ذوي اإلعاقات في
العمل اإلنساني .كيف يمكن أن تساعد هذه اإلرشادات التوجيهية في أن يكون العمل اإلنساني أكثر شموال؟ قامت ICVA
والجمعية الدولية للعاملين في المساعدة والحماية اإلنسانية في  26فبراير بمشاركة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
والفريق المرجعي المعني بشمول األشخاص من ذوي اإلعاقات في العمل اإلنساني بتنظيم ندوة عبر اإلنترنت لعرض
اإلرشادات التوجيهية ومناقشة كيفية تنفيذها عمليا .التسجيل في هذه الندوة متاح هنا.
 .19النهوض بالتعليم:
إن المشهد العام في مجال المساعدة اإلنسانية يتغير باستمرار وال تزال الحاجة قائمة لتدريب العاملين في هذا المجال.
يحرص "( " CERAHمركز التعليم والبحث في قطاع العمل اإلنساني) ،ومقره جنيف ،على عكس هذا األمر في برامجه

األكاديمية ،وتقديم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية القصيرة والطويلة ،باإلضافة إلى التعلم الداخلي والتعلم عن بعد،
للنظر في مختلف جوانب العمل اإلنساني ،بما في ذلك الصح ة والعنف الجنسي والتفاوض وإدارة البرامج وآثار التغير
المناخي ،كما يقدم المركز بعض المنح لطالب البلدان ذات الدخل المتدني .للمهتمين ،يرجى االطالع على هذا البرنامج
التدريبي اإللكتروني هنا.
 .20قامت منظمة  ،Community World Serviceأحد أعضاء  ،ICVAمؤخرا بإصدار كتيب حول الجودة
والمساءلة فيما يتعلق بإدارة دورة البرامج .حيث يروج هذا الكتيب للمشاركة في عملية صنع القرار في جميع مراحل
البرامج.
دورات
 .21فرص التعلم التي تقدمها  ICVAوصفحة المصادر:
تعرض صفحة مصادر التعلم على الموقع الرسمي لمنظمة  ICVAقائمة مختارة من برامج التعلم والتدريب اإللكتروني
والمباشر (حيثما كان ذلك متاحا) .نرجو أن تشاركونا بأية فرص لبرامج التعلم المثيرة لالهتمام والتي قد يستفيد منها أعضاء
المنظمات غير الحكومية لندرجها في الصفحة .للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل
مع .nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

جديد وجدير بالذكر
 .22مصادر دليل إسفير:
تعمل األمانة العامة لمنظمة إسفير حاليا على مجموعة من مصادر التنفيذ الخاصة بدليل إسفير ،حيث نشرت مؤخرا الورقة
المواضيعية األولى بعنوان "اآلثار البيئية لالستجابة اإلنسانية" .كما تعمل إسفير حاليا على اإلرشادات التوجيهية التي تركز
على "استخدام معايير إسفير في األوضاع الحضرية" .وسيركز الدليل الجديد على أقسام إسفير الفنية األربعة وسيشمل
األدوات والنهج اإلضافية لالستجابة في األوضاع الحضرية .إذا أردت المشاركة والتعليق على المسودة األخيرة ،يرجى
.Aninia.Nadig@spherestandards.org
مع
التواصل
 . 23النظر في الخبرات والممارسات الجيدة فيما يتعلق بتطبيق المبادئ اإلحدى عشر في األمن الغذائي والتغذية في
األزمات الممتدة:
يمكنك المشاركة في صياغة مذكرة المعلومات األساسية للفعالية المواضيعية العالمية حول إطار العمل من أجل األمن
الغذائي والتغذية في األزمات الممتدة في لجنة األمن الغذائي العالمي في أكتوبر  ،2020وتهدف هذه المذكرة إلى رصد
التطورات التي حدثت منذ اعتماد إطار العمل في أكتوبر  ،2015حيث سعى إطار العمل في هذا الوقت إلى حشد االلتزام
عالي المستوى وتعزيز اإلجراءات المنسقة بين األطراف المعنية المتعددة لتحسين األمن الغذائي والتغذية للسكان المتضررين
أو المتعرضين لخطر األزمات الممتدة .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للجنة األمن الغذائي والتغذية،
ويرجى إرسال المساهمات إلى .cfs@fao.org
الموعد النهائي إلرسال المساهمات هو  31مارس .2020

أضف إلى جدول مواعيدك
 4-2مارس :منتدى البنك الدولي بشأن الهشاشة ،واشنطن العاصمة
 3مارس :اجتماع الفريق العامل الثالث التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعني بالنتائج بشأن المناصرة
المشتركة ،جنيف
 4مارس :اجتماع الفريق العامل الخامس التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعني بالنتائج بشأن تمويل األنشطة
اإلنسانية ،جنيف
 12-10مارس :االجتماع السابع والسبعين للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ،جنيف
 18مارس :مؤتمر  ICVAالسنوي المقام عبر اإلنترنت  – 2020سجل اآلن!
 26-25مارس :المنتدى العالمي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن مكافحة الفساد والنزاهة
 31مارس :اجتماع الفريق العامل الخامس التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعني بالنتائج بشأن تمويل األنشطة
اإلنسانية ،جنيف
 9-8إبريل :المشاورات اإلقليمية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية في منطقة آسيا والمحيط
الهادئ ،بانكوك
 23-22إبريل :منتدى  ،2020 InterActionواشنطن العاصمة

 28إبريل :وضع المهن في المجال اإلنساني ،جنيف
 8-7مايو :مؤتمر الشبكة األوروبية بشأن انعدام الجنسية :تناول قضية انعدام الجنسية في أوروبا ،إسبانيا
 11-9يونيو :اجتماع قطاع الشؤون اإلنسانية بالمجلس االقتصادي واالجتماعي 2020
 12يونيو :الفريق العامل التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والمعني بالتمويل الجماعي ،نيويورك
 19-17يونيو :المشاورات السنوية بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية ،جنيف
 20يونيو :اليوم العالمي لالجئين
 25يونيو :االجتماع السنوي حول  ،Grand Bargainجنيف
 26يونيو :اجتماع رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ،جنيف
 9-7يوليو :االجتماع الثامن والسبعين للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ،جنيف
 19أغسطس :اليوم العالمي للعمل اإلنساني
 17-16سبتمبر :االجتماع التاسع والسبعين للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ،جنيف
 9-5أكتوبر :االجتماع الحادي والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ،جنيف
 14ديسمبر :الذكرى السنوية السبعين للمفوضية السامية لشؤون الالجئين

