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 رسالة المدير التنفيذي
 أكبر قدراتنا االستراتيجية. بناء عالقة الشراكة هي قدرتنا على

قدرتنا على التعاون  مدى  يعتمد بشكل أساسي على    تواجهنا في الوقت الراهنالمشاكل التي    تمكننا من التعامل مع أكبر  ال يخفى على الجميع، إن  
في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد"   مدى تعقيد ملفات المخاطر  أكبر   نرى بوضوحأصبحنا    حيثشراكة بمختلف أنواعها،  الوبناء عالقات  

  تعزيز أطر   أهمية  يؤكد مدى  ، وهو ماطبيعة المشكالت والحلول المستقبلية  ومؤكد حول  عدم وجود تصور محدد يؤشر على    وهو ما  ؛"19-كوفيد 
يجب علينا   ، لذلكو .  فقط  موارد الداخليةالباستخدام    واجهة التحدياتال يمكن لمنظمة واحدة أو قطاع واحد االستعداد وم  إذ   بين الجميع،  التعاون

 عالقات الشراكة.  علىتأثير بدالً من السيطرة ال على والتركيز ،االعتماد على بعضنا البعض

مات يتم توقع االستجابة لألز  حيث  االفتراضية  المساحات  لنتمكن من زيادةالشراكات  مجال    ومن هذا المنطلق، يجب علينا إحداث نقلة نوعية في
 ،درات األشخاص المتأثرين بالمخاطر )كل واحد منا(الحلول تبدأ بق  وبناء على ذلك، يمكننا الجزم بأن أفضلوالتخطيط لها، وتقديمها، وتعزيزها.  

 تكنولوجية. وليست اجتماعي  بشكل أساسي هي ذات طابع الحلولف

سوى فال يوجد لدينا خيار أخر    لنتمكن من تعزيز عملنا في التعامل مع المتغيرات في المشهد اإلنساني،  كل في وسعنا  بذل  تنا في  وليؤمس  تتمثل
 ، المشكالت االجتماعيةبشأن أسباب    عمقوأ  لفهم أفض  ومجرياته من خالل منظور الميزة التعاونية لنتمكن من الحصول علىالنظر إلى العالم  

لمعالجتها الطرق  المقترحة   ، حيثوأفضل  الحلول  في  المصلحة حجر األساس  من أصحاب  العديد  بين  الفعال  والتعاون  الشراكة  تعتبر عالقات 
 .العنف السياسيووصواًل إلى الفقر وتغير المناخ،  نبدًءا م المعاصرة،شكالت للم

التحديات   لمواجهةإيجاد حلول مبتكرة وفعالة    ال بد منه وال يمكن االستغناء عنه، إن كنا نرغب فيا  أمرً لقد أصبحت عالقات الشراكة وتعزيزها  
،  الميزة التعاونيةحول  إلى حوار  مجدداً لالنضمام    والتأكيد على دعوتكم  التعاونية،من المبادرات  النشرة الشهرية عدًدا    هذه  تغطي ، حيث سالعالمية

 . 2030إكفا  ةاستراتيجيضمن  الشراكة وإدراج عالقات األعمالإشراك على ومدى قدرة المنصات القطرية 

 االستراتيجية.أكبر قدراتنا هي  بناء عالقات الشراكةقدرتنا على 
 

 إغناسيو باكر  
 المدير التنفيذي| إكفا  
 
 
 
 

 

 آخر التطورات في إكفا
 

 " 19-كورونا المستجد "كوفيدالقيمة اإلضافية المستقبلية لشبكة إكفا بعد انتهاء جائحة فيروس : 2030إستراتيجية إكفا 

مستقبل شبكة معالم  األمر الذي من شأنه تحديد    استراتيجتنا الجديدة،  2021الجمعية العامة في مايو  من المقرر أن يتبنى األعضاء خالل  اجتماع  
 .مخاوف أعضاء شبكتنا واألطراف المعنية األخرى فيما يتعلق بالعمل اإلنسانيوتسليط الضوء على إكفا، 

والتعرف على مالحظاتهم ألخذها في   األعضاء  استطالع أراءبذلنا كل ما بوسعنا طوال هذا العام من خالل مجموعة من اإلجراءات الهادفة إلى  لقد  
 جيد. بشكل مدروسة مستنيرة و ةاستراتيجيتقديم استراتيجية إكفا الجديدة لضمان  عملية إعداد  عين االعتبار خالل

 
 2030استبيان إكفا 

 
معكم.  كما نود    ةالمؤقت  جالنتائ  حيث أصبح بإمكاننا اآلن مشاركة  إننا نتوجه بالشكر الجزيل لكل من شارك في استكمال هذا االستبيان مؤخًر ا،

ب  غ ير  أمام منالفرصة    إتاحةوذلك بهدف  يوليو    15  صبح الموعد الجديد التنويه إلى أننا قد قررنا تمديد الموعد النهائي للمشاركة في االستبيان لي
المشاركة و الماضيةلكن  في  الفترة  ذلك خالل  من  يتمكن  باللغات  .لم  التالية  الروابط  في االستبيان من خالل  المشاركة    ، ةاإلنجليزي  يمكنكم اآلن 

 .  ةوالعربي ،ةوالفرنسي
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 سبتمبر  3-2إكفا! جلسات أعضاء انضموا إلينا لحضور 

 
 : رسبتمب 3- 2إكفا عبر االنترنت في لقاءات أعضاء  احفظ الموعد: 

 
  فعاليات   ضمن  جنيف، حيث يأتي تنظيم هذه الفعاليةفي    مارس  16في    "إكفاعضوية  يوم  "  فعالية لمدة يوم واحد تحت عنوان  المقرر عقد من  كان  

سبتمبر،   شهر  بثهما عبر اإلنترنت في الثاني والثالث من   يتمجلستين    لتتكون الفعالية من  طريقة التقديم  تكييفتم    حيث  ، 2030استراتيجية إكفا  
سيتم مشاركة مزيد من المعلومات حول  و  .وأعضائهاكفا  المستقبلي إلدور  المناقشة الموضوعات الرئيسية التي ستلعب دوراً هاما في رسم معالم  ل

  مع األعضاء قريباً.اللقاءات هذه 

 
 

 2030مقاطع فيديو إكفا 
 

 ؟ 2030استراتيجية في  عليه إكفاما الذي ينبغي أن تركز 
 

 .هنا مقاطع الفيديو متاحة قبل شبكة إكفا.فيما يخص مست  وأفكارهمراءهم آسجل األعضاء والجهات المعنية مقاطع فيديو قصيرة لمشاركة 
 

   ،0203 اإكف للمزيد من المعلومات حول استراتيجية

 ، وثيقة التنمية االستراتيجية يرجى االطالع على

 communications@icvanetwork.org  نا عبر الريد اإللكترونيتواصل معالأو 

 
 .آخر تطورات العاملين في إكفا:   1 

منصب الممثل ويالرد  شغل السيد    بعد أن  ، في منصب رئيس تنسيق الشؤون اإلنسانية في إكفا  ويالرد  جيريمي   السيديسرنا أن نعلن عن تعيين  
في    الواقعبين    مد الجسورفي    السيد ويالرد من خالل وظيفته الجديدةومن المتوقع أن يساهم    .اسابقً   في منطقة آسيا والمحيط الهادئاإلقليمي إلكفا  
قد أثبت نجاحه و  ،األشهر القليلة السابقة  خاللهذا المنصب بصورة مؤقتة  يشغل  السيد ويالرد    كان  كماوالمناصرة.  التنسيق    جهود و  أرض الميدان

 .  على أكمل وجه  المهام المنوطة بهتأدية 
 

 وظائف شاغرة: . 2
الممثل اإلقليمي إلكفا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. للمزيد من المعلومات، يرجي االطالع على    تعلن إكفا عن وجود وظيفة شاغرة لمنصب

 . 2020أغسطس   4الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو . هنا من يوصف الوظيفال

 
 
   :"19-  "كوفيد كورونا المستجدفيروس   جائحة مصادر إكفا بشأنصفحة . 3

 على مجموعة من اإلرشادات التوجيهية، واألدوات، والبيانات،   "19-بفيروس كورونا المستجد  "كوفيد    الخاصةإكفا     رمصاد     ةصفح    تحتوي

  .العالم اليوم  يعاني منهاوالورقات البحثية، والروابط الهامة المتعلقة بجائحة كورونا التي 

 

 

 التهجير القسري
 النزوح الداخلي .4

مع المنظمات غير الحكومية، والدول األعضاء، وأمانة   يونيو 25في  الفريق رفيع المستوى في جينيف ونيويوركومجموعة أصدقاء  إكفا اجتمعت
 . الرؤى المتعلقة بالحلول الدائمةأهداف التنمية المستدامة، وو  ،داخليًا  النازحين  قضية  لمناقشةاألخرى  الفريق رفيع المستوى والجهات المعنية  

شارك   ، حيثقائمة بالتوصيات الجديدة للفريق القتراحواستخدامها مختلفة ال وجهات النظر والرؤى االطالع علىهو  من هذا اللقاء هدفالوقد كان 
الدول األعضاء،   يممثل  بينهامن  و،  المختلفة  مختلف الجهات المعنيةمساهمات    استفاد الحضور من، واشخصً   80  ات أكثر منهذه االجتماعفي  

السفير سعادة    مجموعة من الكلمات ألقاها عدد من المتحدثين، من ضمنهم  اللقاء  كان شهدمنظومة األمم المتحدة. ووالمنظمات غير الحكومية، و
المشتركو  ،المتحدة  لألمم  اإلنمائي  والبرنامج  ،دونوهيو  يفيد اد  البيانات  الدوليا  بين  مركز  الالجئين  لبنك  السامية لشؤون  والمجلس    ،والمفوضية 

المذكرة المفاهيمية  يمكنكم االطالع على  .  النقاش  إثراء  فيساهم  واالفتتاحية    بالكلمةرئيس أمانة الفريق الرفيع المستوى  شارك  النرويجي لالجئين. كما  
. للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل في أقرب وقت ممكنهذا االجتماع مع أعضاء إكفا    بعض المالحظات منستتم مشاركة  .  هنا  منللفعالية  

 . موقع إكفا اإللكترونية ، أو زيارjerome.elie@icvanetwork.orgمع 
 

ربط المنظمات غير الحكومية بالجهود المبذولة لتنظيم المشاورات من أجل مع أمانة الفريق رفيع المستوى التعاون  يونيو  شهر في إكفا   واصلتكما 
 مع األشخاص النازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة في البلدان الرئيسية.

 
 متابعة المنتدى العالمي لشؤون الالجئين  .5

هذه المناسبة، وبفضل في  متابعة المنتدى العالمي لالجئين. ولرسمية    يونيو جلسات إحاطة غير  11في  نظمت المفوضية السامية لشؤون الالجئين  
العالمي  منتدى  للوثيقة الختامية لل  الرسائل األساسية  يلقي الضوء علىا للمنظمات غير الحكومية  إكفا بيانً أصدرت  المنظمات غير الحكومية،  إسهامات  

باإلضافة إلى المنصة الرقمية،  و، والدليل التفصيلي لمتابعة التعهدات والمساهمات، والمبادرات التي تم إطالقها في المنتدى،  2019لالجئين لعام  
  تمت كما  .  تفصيالً   أكثر  أخرى  نسخةباإلضافة إلى    األولى  نسخته  فيالبيان    هذا  على  االطالع  يمكنك  .جائحة فيروس كورونا المستجد   اتتأثير

يُرجى .  اإللكتروني  إكفا  موقعاالجتماع مع األعضاء وهي متاحة أيًضا لألعضاء على    من هذا   بعض مالحظاتمشاركة   للمزيد من المصادر، 
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على الالجئينالموقع    االطالع  لشؤون  السامية  للمفوضية  لاإللكتروني  مع ل.  التواصل  يُرجى  المعلومات،  من  مزيد 
jerome.elie@icvanetwork.org  وLoise.dairocheteau@icvanetwork.org . 

تواصل إكفا  ويونيو.    29في يوم    (MIRPS)   والحلولللحماية    الشامل  اإلقليمي  اإلطار  دعم  لمنصةتم اإلطالق رفيع المستوى للرئاسة اإلسبانية  
العالمي بشأن   تفاقالعمل على دعم مشاركة المنظمات غير الحكومية في تنفيذ االتنفيذه ما تعهدت به في المنتدى العالمي لالجئين من  جهودها في  

من خالل نشر المعلومات عن االجتماعات واآلليات ذات الصلة التي يتم تنظيمها على المستوى العالمي مثل منصات الدعم الثالثة. ومن   الالجئين
واسع مع المنظمات غير على نطاق    للحماية والحلول  الشامل  اإلقليمي  اإلطار  دعم  منصةبشأن  المعلومات ذات الصلة    ومشاركة  ثم، سيتم تبادل

 .هنا تسجيل الفيديو الخاص بالفعالية من االطالع علىوعلى الجهات الفاعلة   ،الحكومية

بشأن إعادة   2020لعام    المشاورات السنوية الثالثيةفي سلسلة من االجتماعات تحت رعاية    بشكل فعال  اأيضً   في شهر يونيو  وقد شاركت إكفا
بشكل أفضل. وكما جرت العادة، أصدرت المنظمات غير    ةالجهود المبذولة لتحديد المسارات التكميلي  بما في ذلك(،  ATCR)توطين الالجئين  

 المجلس الكنديمن    قبتنسي  (ATCR)بشأن إعادة توطين الالجئين    2020لعام  ا في االجتماع الختامي للمشاورات السنوية الثالثية  الحكومية بيانً 
يتم تقديمه في الثاني من نوعه الذي بيان ال بيان الالجئين، وهو وقدم .العام هذال الحكومية غير المنظمات تنسيق مركزحيث كان  (CCR)لالجئين ا

بالتشاور مع   ، وذلكعاشوا تجربة اللجوء بنفسهمالذين  فراد  األ، مجموعة من  بشأن إعادة توطين الالجئين  2020المشاورات السنوية الثالثية لعام  
 . هنا لالطالع على موقع المجلس الكندي لشؤون الالجئين منحول العالم. كال البيانين متاح اآلخرين العديد األفراد  

جائحة فيروس كورونا ل  السامية لشؤون الالجئين  استجابة المفوضية  حول   لألمم المتحدة  اللجنة التنفيذية للمفوض الساميجلسة إحاطة   .6
 التنفيذية واألولويات " 19-"كوفيد المستجد

ا اجتماعً يونيو  3في مية لشؤون الالجئين المفوضية السل اللجنة التنفيذية "، عقدت19-للمرة الثانية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد
المستجد  استجابة    للتباحث حول  إلكترونيًا كورونا  فيروس  لجائحة  بيان    ".19-"كوفيد المفوضية  إكفا  استنادً األقت  الحكومية  إلى  ا  لمنظمات غير 

جمع نتائج مؤتمرات  المتعلقة بالضوء على تحديات التمويل التي تواجهها المنظمات غير الحكومية، والمخاوف   فيه  ت، سلطإسهامات هذه المنظمات
ا على أهمية العمل على إيجاد حلول للسكان  ، وأكدت إكفا مجددً الحمايةق بالمتكررة فيما يتعلاألخيرة، ومخاوف المنظمات غير الحكومية التبرعات 
هذه  من مالحظات ال بعض ، وقد تمت مشاركةنترنتعلى اإل". البيان متاح لالطالع 19-االستجابة لجائحة كورونا المستجد "كوفيد ضمن النازحين 

 لجميع األعضاء.  نترنتاإل علىمتاحة  ، وهيمع أعضاء إكفاالجلسة اإللكترونية 
 
   :19-االستجابة لجائحة فيروس كوفيد بشأنوالمنظمات غير الحكومية  (UNHCR)اجتماعات المفوضية السامية لشؤون الالجئين  . 7

يونيو لتبادل وجهات النظر مع المنظمات غير الحكومية، وتناولت   شهر  واصلت المفوضية السامية لشؤون الالجئين تنظيم لقاءات أسبوعية عالمية في
واستجابة المجموعة التي تقودها المفوضية للجائحة،  الرياضة في سياق الجائحة،  ممارسة دوراألطفال والشباب وهذه اللقاءات مواضيع هامة مثل 

المالحظات والوثائق ذات الصلة على نطاق    ونشر،  تللمفوضية في تنظيم هذه اللقاءاوقد قدمت إكفا الدعم  والمساعدة النقدية في االستجابة للجائحة.  
يد من  المعلومات،  يرجى التواصل مع  للمز  .ياإللكترون اإكف عموقوهي متاحة أيًضا لألعضاء على   ،المنظمات غير الحكوميةمجتمع واسع مع 

jerome.elie@icvanetwork.org   و Loise.dairocheteau@icvanetwork.org . 

 
   الدوليليمي الخاص بقانون الهجرة برنامج التعال .8

عقد أولى دورات برنامجها التعليمي الخاص ب يونيو  9شرعة الدولية لحقوق المهاجرين في القامت كل من إكفا ولجنة عمل المجتمع المدني ومبادرة 
وما إلى   ،)المصادر، والفروععن قانون الهجرة الدولي تقديم لمحة عامة للمنظمات غير الحكومية، والذي ركز على   (IML) بقانون الهجرة الدولي

(، كما سلطت الدورة الضوء على الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في دعم حقوق المهاجرين، وآليات حقوق اإلنسان على المستوى  ذلك
 العالمي.

 

 

 التمويل
 
 " ومرونة التمويل:   19-االستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد. 9

مكتب تنسيق إكفا و  والذي تتشاركوالمعني بالتمويل اإلنساني ) ( IASC-RG5)للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت الخامس النتائج عمل فريق 
مقترح صياغة  على    (OPAG)وبالتنسيق والتشاور مع الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة    في رئاسته(  (OCHAالشؤون اإلنسانية )

ويوجز .    "19-مستجد"كوفيد لمرونة التمويل في سياق جائحة فيروس كورونا ال  وضع نهج متناسق  بشأنت  اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاال
  المتحدة" من خالل وكاالت األمم  19-تمويل في سياق جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ال  تناسق ومرونة  مقترحة لدعمنُُهج  المقترح تسعة  

 وشركائها.

 
 الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للمنظمات غير الحكومية: تمويل  خصيص. ت10
 تمويل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئالحصول على  ا من  الحكومية أخيرً   رالمنظمات غي  تمكنعن    ناإلعال  وألول مرة  شهر يونيو  شهد 
(CERF)  ،للمنظمات غير    اأمريكيً   امليون دوالرً   25مبلغ  إجمالي  . سيتم توفير  المتحدةفقط لوكاالت األمم    امتاحً   والذي كان حتى وقت قريب

االستجابة  ا للمنظمات غير الحكومية العاملة في  ومن ثم سيكون التمويل متاحً   ،(IOM)تديرها منظمة الهجرة الدولية    إعانة إجمالية  في شكلالحكومية  
: بنغالديش، وجمهورية إفريقيا  هيالصحة، والمياه، والصرف الصحي في ستة بلدان  " في مجاالت  19- لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 

 الوسطى، وهايتي، وليبيا، وجنوب السودان، والسودان. 
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 : " و استبيان حول تدفق التمويل19-رونا المستجد "كوفيدو. التقدم المحرز في خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لجائحة فيروس ك11
الضوء والذي يسلط    ،يونيو  26في    "19-رونا المستجد "كوفيد واالستجابة اإلنسانية العالمية لجائحة فيروس كعن خطة    أول تقرير مرحلي  صدر

، باإلضافة إلى الحاجة إلى  العاملة في الخطوط األمامية لالستجابةللمنظمات غير الحكومية  المقدم لى الحاجة الملحة لزيادة سرعة وحجم التمويلع
  .مرونة وأكثرغير مخصص تمويل 

 
ا  نً إكفا استبياأجرت  " من حيث الكم والسرعة،  19- جائحة "كوفيد العابر للمنظمات غير الحكومية بشأن زيادة التمويل    من أجلفي إطار دعم العمل  و
التمويل الذي يصل إلى    أجل  من  المرونة  وتدابير  التمويل  تدفق   حول  ،بدعم من منظمة الخطة الدوليةو  ،عضائهاأل تكوين صورة أكثر دقة عن 

تُظهر النتائج صورة أكثر دقة عن مستويات التمويل الذي يصل إلى جهات االستجابة  أن  نأملننا إعلى خطوط المواجهة. ومن ثم، ف الجهات الفاعلة
المواجهة خطوط  المرونة.على  بتدابير  الشركاء  إلمام  درجة  إلى  باإلضافة  النتائج  و   ،  جمع  التيمع  سيتم  المماثلة  منظمة    الجهود  بها  تضطلع 

InterAction  وغيرهما والمجلس النرويجي لالجئين. 
 

 (: GHD) الممارسات السليمة في تقديم المنح اإلنسانية .12
)سويسرا   (GHD)رؤساء ومديري الممارسات السليمة في تقديم المنح اإلنسانية  االجتماع المنعقد بين  مشاركة الجهات المانحة، وفي    في إطار

تمويل  الجودة ومرونة ب االعتبارات المتعلقةيونيو، أثارت إكفا  5في  (IASC) رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتوواالتحاد األوروبي( 
  ير كب عام ضغط إحداث إلى إكفا ودعت، باإلضافة إلى دعم جهات االستجابة الفعالة في خطوط المواجهة.  19- جائحة كوفيد المخصص لالستجابة ل

   .االحتياجات تفاقمتعزيز التمويل على نحو قصير المدى فقط، مع وجود مخاوف كبيرة تتعلق بالتمويل المستقبلي في ظل  بسبب

 
 الكبرى االجتماع السنوي للصفقة . 13

  ا، كان هذ منذ بداية الصفقة الكبرى  د انقضاء أربع سنواتيونيو. بع  25و  24مدار يومي    على   (GB)االجتماع السنوي للصفقة الكبرىانعقد  
الصفقة  تقرير    ومناقشة  تقديموشهد االجتماع  .  يةعمليات المستقبلالو  ،في التقدم المحرز، وأولويات السنة النهائية  للتأملاالجتماع بمثابة لحظة حاسمة 

لتغيير الدائم. جل األ وضروريةالتقدم الجماعي الذي تم إحرازه ويوصي بأربعة مجاالت عمل رئيسية  والذي يقيم    ،الرابع  السنوي المستقلالكبرى  
لصفقة الكبرى، باإلضافة  ا  الموقعين وكيف تؤثر على تقدم  فيما بينكما ركزت المناقشات خالل االجتماع على تقاسم المخاطر وممارسات اإلدارة  

مع بين  تج  تيالالستمرار المنصة  المنظمات غير الحكومية رسالة دعم قوية  قدمت  وقد    . لصفقة الكبريا  األخيرة منالسنة    ما بعد مرحلة    رؤيةإلى  
بيان   صياغة   على  حاليًا  إكفا  وتعمل.  على المستوى السياسي  والوكاالت المانحة واألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية  ،الملموسة  المشاركات

 الموقعة على الصفقة الكبرى.   المنظمات غير الحكومية مشترك بالنيابة عن

 
 

 التنسيق
 
 

 : 19-. أبرز تطورات خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لجائحة فيروس كوفيد14
هذه  ، وجاء ذلك لتسهيل مشاركة األعضاء في  19-كوفيد   لجائحة (GHRP) العالميةلخطة االستجابة اإلنسانية    االستعراض الثانيدعمت إكفا  

يوليو. كما   16قبل نشر المراجعة في    (OCHA)تنسيق الشؤون اإلنسانية    مكتب  الموحدة إلىعملية. ومن ثم فقد تم تقديم مشاركات األعضاء  ال
وإلقاء الضوء على مخاوف االستعراض  جل مناقشة عملية  خطة االستجابة اإلنسانية العالمية من أصياغة  مع فريق    اجتماعًا إلكترونيًاإكفا  نظمت  

للنقاش  اجتماع متابعة    م. وقد تم تنظيبشكل عام  لمشاركةاوالشمولية    ورصد إطار العمل،المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بجمع المشاركات،  
 التتبع المالي.دائرة التقارير من خالل حول إعداد وتقديم 

 
 : (IASC)التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  (EDG)مديري برامج الطوارئ . مجموعة 15

قاء نظرة  لعام إلالجتماع  الوقد عُقد المناقشة مجموعة من القضايا الهامة.   ( EDGبرامج الطوارئ )  راءمد   ات عقدهاعااجتمشهد شهر يونيو خمسة  
  . التخطيط  عملية  في  الوكالة  لمساعدةولوية  تم منحها األتحددت فيه مجموعة من القضايا التي  .  واإلنذار المبكر/العمل المبكر  أشمل الستكشاف اآلفاق

سياقات العمل  ا من  حاليا عددً   تدرس ، فإن مجموعة مديري برامج الطوارئ(IASC)  وبناًء على طلب رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
والبلدان ذات األولوية    السودان،وجنوب    الكاريبي،وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر    سوريا،كل من  في  االستجابة    االجتماعات  بحثت هذه. كما  المحددة

تقديمية من المنسقين المقيمين ومنسقي الشؤون    وًضاوقد تضمنت كل مناقشة عر  في حوض الساحل / بحيرة تشاد )بوركينا فاسو والنيجر وتشاد(.
في  قيمة  بإسهامات  أعضاء إكفا    شارك  وقد .  (EDG)مع أعضاء مجموعة مديري برامج الطوارئ  أجريت جلسة نقاشية    ثم  ذوي الصلة  اإلنسانية

اللجنة  لكل من المنسقين المقيمين، ومنسقي الشؤون اإلنسانية، ووكاالت  الرسائل األساسية    إيصال   على ضمان  وعملوا كل من هذه االجتماعات،  
 .(IASC) الدائمة المشتركة بين الوكاالت

 
 رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:   

 
التخطيط للمراجعة النهائية   ، للنقاش حول عدة نقاط رئيسية من بينهايونيو  24و  16و  4الدائمة المشتركة بين الوكاالت في أيام    ةاجتمع رؤساء اللجن

( العالمية  اإلنسانية  تعزيز  (GHRPلخطة االستجابة  من أجل  اإلنسانية  الشؤون  منسقي  المقيمين و  المنسقين  مع  المتابعة  إلى  باإلضافة  جهود ، 
في الميدان، العاملة  ومية  ك، وتمويل المنظمات غير الحوصول المساعدة اإلنسانيةالمخاوف المتعلقة بإمكانية  لتناول  على المستوى القطري  المناصرة  

تم استكشاف اآلفاق  ا والالجئين،  في أمريكا الالتينية، ودعم حقوق اإلنسان فيما يخص األشخاص النازحين داخليً   والتقدم المحرز في القضايا المحددة
التي ستواجه نظام العمل اإلنساني حتى نهاية العام   ويشمل ذلك التحديات األمين العام لألمم المتحدة،بمشاركة  19-جائحة فيروس كوفيد يتعلق بفيما 

 ما يمكن أن يفعله النظام حيال ذلك. والحالي 
 

   (:OPAG) الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة

https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-response-plan-covid-19-april-december-2020-progress-report-first
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https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-annual-independent-report-2020
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-annual-independent-report-2020


 
لفريق األول الذي أحرزه اتقدم  العقُدت في يونيو على    التي (OPAG) والمناصرةركزت الجلسات األسبوعية للفريق المعني بالسياسات التنفيذية  

. ومن  19-جائحة فيروس كوفيد  وإعادة ترتيب األولويات ذات الصلة كنتيجة لالستجابةبالنتائج مقابل خطة عمل كل منهما  انوالفريق الرابع المعني
، واستكمال العمل على خطة االستجابة اإلنسانية العالمية العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنيةالنقاش    غطاهاضمن الموضوعات الهامة التي  

(GHRP)  كوفيد ل الرعاية.  ،(SPRP)  واالستجابة  لتأهبل  االستراتيجية  خطةالو ،  19-جائحة  الموجز    المحضرعلى  االطالع  يمكن     وواجب 
 . هنامن  لالجتماعات ونقاط العمل المتفق عليها والوثائق التي تم إجازتها

 
الستجابة لجائحة فيروس لمجموعة من اإلرشادات المختلفة    (OPAGلفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة )اأجاز  خالل شهر يونيو،  و

. وقد ساهمت إكفا في العديد  هناى هذه اإلرشادات من  . يمكن العثور عل(IASCالمشتركة بين الوكاالت )اللجنة الدائمة  أقرها رئيس  و  19-كوفيد 
 من هذه الوثاق التي تعكس عمل وخبرة أعضائها على أرض الواقع. 

 
   

   اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالنتائج:  بشأن فرق   المستجداتآخر . 16
 
 : االستجابة العملية –  (RG1)  الفريق األول المعني بالنتائج 

أثناء النقاش بنغالديش،    في   Dhaka Ahsania Mission  ،الوطنيةحكومية لاغير    ة منظمالإكفا مشاركة الدكتور إحسان الرحمن، ممثل  دعمت  
سريعة لتفشي جائحة فيروس  الستجابة  الاضمن إطار  و  .19-جائحة فيروس كوفيد ذات الصلة بحاالت الطوارئ    إلى  التأهب لالستجابةحول نهج  

المؤقتة حول نهج  توجيهات  ال  إلعداد باالستفادة من هذه اإلرشادات التوجيهية  ا، قامت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  كورونا المستجد عالميً 
. وتدعم وموجزمفصل  فني  دليل  بمثابة  كون  لت  "19-ستجد"كوفيد جائحة فيروس كورونا المب  ذات الصلة  طوارئالحاالت  إلى  التأهب لالستجابة  

بالفرق  تعزيز تدابير التأهب    وأاإلرشادات المؤقتة عملية تطوير   معالجة اآلثار غير الصحية  من أجل  القطرية لتنفيذ األنشطة المطلوبة  الخاصة 
من    ألكثرقدم أعضاء فريق الخبراء    اإللكترونية،  الندوة  هذه  وفي  الحالية.على المخاطر  المركب    ا، وتأثيره19-المحتملة لجائحة فيروس كوفيد 

بما في ذلك عرض تقديمي حول معالجة الجهات  ،اميدانيً  اإلرشادات هذه تطبيق سبل أمثلةاإلرشادات المؤقتة مع  عن عامة لمحةمشاركًا   130
 . هنامن  لكترونيةالندوة اإل  مشاهدةالوطنية لهذا األمر في بنغالديش. يمكن 

 

 المساءلة والشمول:  –( RG2)  الثاني المعني بالنتائجالفريق 

طالع األعضاء  ا( إليونيو )ال يلتقي الفريق الثاني المعني بالنتائج شهريً  8اجتمع الفريق الثاني المعني بالنتائج والمسئول عن المساءلة والشمول في 
فيما يخص    (RCCE)الجديدة لالتصال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية    العالمية  مبادرةالهو  و،  منجزه المستهدف  بشأن  تطوراتالعلى أحدث  

على  االطالع . يمكنك (OPAG)الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة الذي أحرزه  ذي الصلة تقدمالمراجعة و، 19-جائحة فيروس كوفيد 
 . هنامن  مالحظات هذا االجتماع

 

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

 الترابط:    – (RG4) الفريق الرابع المعني بالنتائج
نيابة عن الفريق   (IASC)ورؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( OPAGالفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة )بعد موافقة  -

 جالنتائاللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن    توجيهاتنشر  بالمشاركة في تيسير  عن الترابط، قامت إكفا    لوؤالرابع المعني بالنتائج والمس
 بالموضوع. ينيالمنسقين المقيمين ومنسقي الشؤون اإلنسانية المعن مشاركةوستبدأ  الجماعية

 
 لإلسهام فيها. ن بالترابط يدعوة أعضاء فريق أكفا المعني تتمون جولتها األخيرة اآل حول عملية صياغة ونشر السالمالمشاورات دخلت  -
 
ومكتب التنسيق المحلي بشأن اإلطار  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمنظمات غير الحكومية   لبناء جسور تواصل بين  نظمت إكفا دعوة عالمية -

مع   والتواصل  بهدف تعزيز التبادل،حيث تأتي هذه المبادرة  المستجد   19-فيما يتعلق بجائحة فيروس كوفيد االقتصادي االجتماعي لألمم المتحدة  
 .هنا من االجتماع يمكن االطالع على تسجيل. يةوالتنم الوكاالت

.  
   .اطلع على آخر المستجدات أعاله في قسم "التمويل" تمويل األنشطة اإلنسانية: – (RG5) الفريق الخامس المعني بالنتائج

 
   : 2020( ECOSOC) واالجتماعي( بالمجلس االقتصادي HASاجتماع قطاع الشؤون اإلنسانية ) .17

  9من  على شبكة اإلنترنت في الفترة (ECOSOC) والمجلس االقتصادي واالجتماعي (HAS) قطاع الشؤون اإلنسانية االجتماعات بين  عُقدت
اإلنسانية المحلية والوطنية  والكيانات  والمنظمات  ،  المتحدة  األمم  ووكاالت   ،الحكومات  بينها  ومنجهات المعنية،  النخبة من  التقت  حيث    ،يونيو  11  –

  الصحة،  في مجالالتحديات لمناقشة  ، وذلكوالدولية، والجهات الفاعلة في مجال التنمية، والمجتمع المدني، واالوساط األكاديمية، والقطاع الخاص
والوقاية منه، والتكنولوجيا الحديثة واالبتكارات، وتحسين (  SGBV)  والجنسانيالجنسي  ومكافحة العنف    والوضع القائم في منطقة الساحل الوسطى،

( والمجلس  HASقطاع الشؤون اإلنسانية )  بين  لالجتماعات. وقد شهدت الجلسة الختامية  االمساعدة اإلنسانية المقدمة إلى األشخاص النازحين داخليً 
( إلى   .19-كوفيد فيروس جائحة مكافحةلاإلنسانية  ستجابةلال ادعمً دعوة للعمل  إطالق  (ECOSOCاالقتصادي واالجتماعي  الرجوع    يرجى 

البيانات والمالحظات والوثاق األساسية  الطالع على  ل يواالجتماع ياالقتصاد سوالمجل ةسانياإلن نالشؤو عقطاجتماعات ال ياإللكترون عالموق
 .  /http://webtv.un.orgيمكن الوصول إلى الفرق رفيعة المستوى من خالل كما  ،األخرى
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https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20ERP%20Approach%20-%20April%202020.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/events/iasc-briefing-emergency-response-preparedness-approach-covid-19
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محفل من    12  المقدم إلى  دعمالتعزيز    فإننا نبذل قصارى جهدنا من أجل   إلكفا،المنظمات غير الحكومية التابع    محافلإطار برنامج دعم    ضمن
  ، يوليو 1من  وابتداءً  حدود القدرة التمويلية المتاحة. المستلمة وضمنتقييم الطلبات  االنتهاء من بعد  حيث يتم ذلك، لمنظمات غير الحكوميةا محافل
العمل مع    في جهودها من أجل  –المنظمات غير الحكومية    محافلمن خالل مشروع دعم     –المنظمات غير الحكومية التالية    محافلإكفا  ستدعم  

 : 19-بشأن جائحة فيروس كوفيد  االستجابة اإلنسانية الدولية  خالل والشراكة ودعم المؤسسات المحلية والوطنية
في الكاميرون،    (CHINGO)  غير الحكومية  الدولية، وتنسيق المنظمات اإلنسانية  (SNC)اتحاد المنظمات غير الحكومية الصومالية   فريقيا:إ

في دولة الكونغو الديموقراطية، ومبادرة منظمة الكاميرون اإلنسانية، وشبكة تنزانيا   (FONHAD)الوطنية    واإلنمائيةمنتدى المنظمات اإلنسانية  
 لالجئين والهجرة. 

 
  ( NHN)، والشبكة اإلنسانية الوطنية (LRC) الموارد المحلية في ميانمار، ومركز (HFI)  االمنتدى اإلنساني في إندونيسي آسيا والمحيط الهادئ:

 في باكستان. 
 

ومنتدى ، (YCF)، ومنتدى منظمات المجتمع المدني اليمني  (PNGO)شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية  األوسط وشمال إفريقيا:الشرق  
 . (JONAF) المنظمات غير الحكومية الوطنية في األردن

 
 . في كولومبيا الدولية منتدى المنظمات غير الحكومية اإلنسانية أمريكا الالتينية:

 
المحلية  ترسيخ  في  المشروع  هذا  من  هدف  ال  يتمثل المؤسسات  مع ودعم  العمل  ال  ،والوطنيةنهج  مع ساسي  األ  نهجباعتباره    حتياجات اال  للتعامل 

القطرية،  والصعوبات المستفادة استخدام جميع  المشروع،    امن خالل هذ   حيث سيتم  اإلنسانية  اإلنسانية على ل  الدروس  دفع وتعزيز االستجابات 
 المستويين الوطني والعالمي.

 
 Obele.Oluchukwu@icvanetwork.org للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع

 
 
 

   إدارة التغيير: قضايا شاملة
 

 حقوق األطفال:   .19
 المنظمات غير الحكومية واليونيسيف جلسات اإلحاطة المشتركة بين 

 
  ل حو  لكترونية مواضيعيةإطوال شهر يونيو على هيئة ندوات    اليونيسفو المنظمات غير الحكومية  المنعقدة بين    ةحاطاإلة جلسات  لاستمرت سلس

المنظمات غير الحكومية تدابير التبسيط شركاؤها من  مع  اليونيسف    بحثتحيث    ،يونيو على التوالي  25و  18و  11و  4  الشراكات اإلنسانية في
المعلومات المتعلقة  التغذية، والصحة العامة في حاالت الطوارئ. يمكن االطالع على مزيد من  ة في قطاع  والمرونة، وحماية الطفل، واالستجاب

 .هنا منبالندوات اإللكترونية السابقة والقادمة للمنظمات غير الحكومية 
 

استجابة  على يوليو    2اإللكترونية المنعقدة في  تركز الندوة    القادم.  روستُستأنف في سبتمبعلى مدار شهر يوليو،    ةستستمر سلسلة الندوات اإللكتروني
الندوة اإللكترونية . أما 19-والتعليم في ظل جائحة فيروس كوفيد   ة، اإلنساني والتحويل النقدي لألغراض، في قطاعات الحماية االجتماعية ليونيسفا

 ظل جائحة فيروس كوفيد في (WASH) المياه والصرف الصحي والنظافة العامةفي قطاع استجابة اليونيسف  تدور حول يوليو 9في المنعقدة 
   . vania.gobbo@icvanetwork.orgلمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع  ل  .19-

 : فضاء المجتمع المدني في العمل اإلنساني. 20
  يملالعا  فلا التحو،  Bond  عدد من المنظمات؛  بالتعاون مع  "مستقبل المجتمع المدني"بعنوان    2020يونيو    17إكفا ندوة إلكترونية في    نظمت

لجنة الخدمة  و،  (Forus International)   ة الدولي  سفور  ةومؤسس  ،اأوروب  د كونكور  ة مؤسسو  ،(CIVICUS)  نيالمواطن  ةكمشار  ل جأ  نم
الندوة    هذه  انعقدت  ،حيث  InterAction  ومنظمة  ،(Climate Action Network)  يالمناخ  لللعم  ةالدولي  ةالشبكو،  (ICSC)  المدنية الدولية

  ". مستقبل منظمات المجتمع المدنيفي أعقاب نشر سلسلة من المقاالت بعنوان: "

موقع   من خالللكترونية، يمكنك االطالع على التسجيل الخاص بالندوة، وأسئلة االستطالع، والمقاالت المنشورة  إذا لم يتسن لك حضور الندوة اإل
   .إكفا اإللكتروني

 
 

 : 19-للمنظمات غير الحكومية بشأن جائحة فيروس كوفيد TrustLaw .  دعم منظمة21
دعم المنظمات غير الحكومية ل سلسلة من المبادرات الجديدة    TrustLawالمستجد، أطلقت منظمة    19-لجائحة فيروس كوفيد ضمن إطار االستجابة  

 نحاء العالم ومنها:أوالمؤسسات االجتماعية في جميع 

 العالمية التي ينتجها أعضاؤنا.  يشمل جميع المصادر القانونيةو 19-خاص بجائحة فيروس كوفيد المصادر المركز  •

القانونيين لمناقشة اآلثار القانونية    TrustLawشارك في استضافتها أعضاء وشركاء منظمة    سلسلة من الندوات االلكترونية •
 . 19-فيروس كوفيد  لجائحة
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لمساعدة المنظمات في تحديد المشورة القانونية المناسبة التي قد تكون    19-كوفيد  فيروس لجائحة قانونيةال مرجعيةال ائمةالق •
 .من هنا  بي.دي.أفصيغة في للقائمة المرجعية مطلوبة خالل هذه الفترة العصيبة. يمكن الوصول 

للحصول على الخدمات واالستشارات  TrustLaw منظمة  من  عضويةال من االستفادة من ميزة إسراع إجراءات منح أعضاء إكفا سوف يتمكن
 الذين يقدمون خدماتهم على سبيل التبرع مجانًا.  لمنظمةا المحامين لدىالقانونية المجانية المقدمة من 

 
والموارد  لل واألدوات  المعلومات  من  يرجى    وعمل  مساحة  بشأن  والتطوراتمزيد  المدني،  معالمجتمع   التواصل 

nishanie.jayamaha@icvanetwork.org    (.فقط  عضاء إكفاألالحكومية )مساحة المنظمات غير  ب   العامل المعني  إكفا  فريقفي    لالنضمام 
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مع  حول موضوع العمل  جلستين للتباحث  الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة  بالتعاون مع  الدائمة المشتركة بين الوكاالت  جنة  للاعقدت  
المبذولة بشكل أعمق وأشمل.    جهودلل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  وطرق تحسين الدعم المقدم من  ،  ودعم المؤسسات المحلية والوطنية

 . هنا االجتماع األخير من ريمكن االطالع على تقري
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أطلقت المفوضية السامية لشؤون الالجئين  :(PSEA)آخر تطورات صندوق التوعية والتواصل بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين 

الذي يهدف إلى تقديم الدعم   (PSEA)في إبريل وبالتعاون مع إكفا صندوق التوعية والتواصل بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين  
ا للتوعية والتواصل بشأن الحماية  ومالئمة ثقافيً  ذات سياق محدد   موادادي السريع والموجه إلى المنظمات غير الحكومية من أجل تطوير ونشر الم

على الحاجة مما يؤكد    مختلف من كل قارة،بلد    100  حوالي  من  طلب  1500ما يزيد عن    وتلقى الصندوق  من االستغالل واالنتهاك الجنسيين، 
الفريق التوجيهي   سينهيهاعملية االختيار التي  وتجري حالياً ، (PESA)الماسة بالفعل إلى التوعية بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي 

 التواصل مع  المعلومات، يُرجىالمنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة.  للمزيد من  من الذي يضم خبراء
alon.plato@icvanetwork.org.   

 
 : (PSEA)لحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين لالقائمة المرجعية 

المذكرة التقنية إلى جنب مع    اجنبً   لتكون 19-كوفيد فيروس جائحةخالل مرجعية جديدة للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين  قائمة  إصدار  تم
االستجابة لجائحة فيروس  خالل بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتالصادرة عن  الكاملة المؤقتة
  الميدانيةالمشاريع    مديريالخاصة بالحد األدنى من اإلجراءات    سريعة، تمثلمرجعية    كبطاقةهذه المذكرة    استخدام  حيث يفترض أن يتم .19-كوفيد

الحماية ب الخاصة القطرية شبكاتالمن قبل العديد من  صحائف اإلرشاد لقد تم بالفعل اعتماد المذكرة التقنية المؤقتة الكاملة في وفي المواقع النائية. 
يمكن االطالع على مصادر إضافية     هذه الشبكات.  د جهوفي إلهام  القائمة المرجعية    ساهمت هذه  حيث   (PSEA)  من االستغالل واالنتهاك الجنسيين

 . اإللكتروني IASCموقع  عبر (PSEA)بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين 

 

 
 خاص بالمنطقة 

 
لضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية   بين الوكاالتعلى نحو مكثف مع فرق التنسيق المشتركة  في إكفا فرق اإلقليميةالتعمل 

التنسيق على المستويات القطرية   ويشمل ذلك"، ١٩-وإسهامها النشط في عمليات التأهب واالستجابة القائمة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 
    والعالمية.واإلقليمية 
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 التأهب لحاالت الطوارئ  ب  المعني عملالفريق 
والذي ركز على تحديد األولويات بشأن   يونيو،  11  في (  EPWGللطوارئ )لحاالت  بالتأهب    معني العمل الفريق  انعقد الربع الثاني من اجتماع  

-لجائحة فيروس كوفيد اآلثار االجتماعية واالقتصادية    بما في ذلك التركيز على    –التأهب خالل األشهر القليلة القادمة  واإلنذار المبكر  تحديات  
  اعلى األمن الغذائي. وقدم كل من مصرف التنمية األفريقي وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة عروضً وظاهرة تفشي الجراد 19

 ذات الصلة.  حول الموضوعات تقديمية
 
 

 في حاالت الطوارئ القائم على النوع االجتماعي جلسة توجيهية حول العنف 
بالتعاون مع إكفا جلسة توجيهية في    القائم على النوع االجتماعيالعنف  الخاصة ب(  AoR)  ةيمسؤولال  مجال  منظمة  نظمت آسيا والمحيط الهادئ 

القائم العنف في مجال  تنسيق الوآليات  اإلنسانية االستجابةفهم هيكل  لمساعدتهم على يونيو للمنظمات غير الحكومية في المنطقة 24يوم  إلكترونية
تحديد و  ،القائم على النوع االجتماعي لعنف  لتعريف    وضع  غطتها الجلسةبشكل أفضل. تشمل الموضوعات الرئيسية التي    على النوع االجتماعي

للحصول على   القائم على النوع االجتماعيإحالة الناجيات من العنف   سبلباإلضافة إلى  ،هوعواقبفي حدوثه، والعوامل المساهمة  الجذرية، أسبابه
 معلومات التسجيلتم مشاركة  تس.  القائم على النوع االجتماعيالحد من مخاطر العنف    سبل  لتناول  يوليو  29في    جلسة ثانية  وستنعقد الرعاية والدعم.  
 .لكترونيةاإل  الندوةانعقاد إلى تاريخ  في أقرب وقت

 
  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveygizmo.com%2Fs3%2F5584545%2FTrustLaw-COVID-19-Legal-Checklist&data=02%7C01%7CAdriano.Mancinelli%40thomsonreuters.com%7C1ceaceabeb97465c8e2608d8114534c4%7C62ccb8646a1a4b5d8e1c397dec1a8258%7C0%7C0%7C637278337269099495&sdata=24HCChvQfM1EchcK0Xod6AuimEqYj4ZG4JZhbL4NbO0%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveygizmo.com%2Fs3%2F5584545%2FTrustLaw-COVID-19-Legal-Checklist&data=02%7C01%7CAdriano.Mancinelli%40thomsonreuters.com%7C1ceaceabeb97465c8e2608d8114534c4%7C62ccb8646a1a4b5d8e1c397dec1a8258%7C0%7C0%7C637278337269099495&sdata=24HCChvQfM1EchcK0Xod6AuimEqYj4ZG4JZhbL4NbO0%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.trust.org%2Fpublications%2Fi%2F%3Fid%3D20887468-f6e1-442f-9108-50f8199c2eaf%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DTrustLaw%2520EMENA%2520Member%2520Newsletter%2520May%25202020%26utm_content%3DTrustLaw%2520EMENA%2520Member%2520Newsletter%2520May%25202020%2BCID_1e9998bbf4314d70bc8c833269a00550%26utm_source%3DCampaign%2520Monitor%26utm_term%3Dwhich%2520you%2520can%2520find%2520here&data=02%7C01%7CAdriano.Mancinelli%40thomsonreuters.com%7C1ceaceabeb97465c8e2608d8114534c4%7C62ccb8646a1a4b5d8e1c397dec1a8258%7C0%7C0%7C637278337269099495&sdata=XDWjAQXfL0J%2BpPycnqWTzhFQ8Hy8tOzaDksZ5rOab6w%3D&reserved=0
mailto:nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-06/FINAL%20Summary%20Record%20OPAG%20Session%20VI%2019%20June%202020.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-06/IASC%20Checklist%20PSEA%20during%20COVID-19.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-technical-note-protection-sexual-exploitation-and-abuse-psea-during-covid-19-response
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-technical-note-protection-sexual-exploitation-and-abuse-psea-during-covid-19-response
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-technical-note-protection-sexual-exploitation-and-abuse-psea-during-covid-19-response
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-technical-note-protection-sexual-exploitation-and-abuse-psea-during-covid-19-response
https://psea.interagencystandingcommittee.org/psea-and-covid-19-response


 مركز دراسات جديد معني بشؤون الالجئين في آسيا والبحر الهادئ 
مركز بوصفه  ( في جامعة أوكالند CAPRSآسيا والمحيط الهادئ ) منطقة الالجئين فيقضايا مركز دراسات  تأسيس 2020يوليو   15في  سيتم

سيتم تحقيق ذلك من خالل المنح  والمناخ في جميع أنحاء المنطقة. تغير والنزوح الناجم عن  نزاعاتوتطوير االستجابات لل رشاد مخصص إلبحثي 
 .هنا منالمركز  حولعلى مزيد من التفاصيل  االطالعالدراسية القائمة على األدلة والبحوث عالية التأثير. يمكن 

 
 . Qingrui.Huang@icvanetwork.org  لمزيد من المعلومات حول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يُرجى التواصل مع
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فريقي،  فريقيا والجنوب اإلإللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في غرب ووسط  المكاتب اإلقليمية  جتماعات مع  الشاركت إكفا في ا  •
فريقيا الذي إ( التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في شرق RHPT) فريق الشراكة اإلنسانية اإلقليمياجتماعات باإلضافة إلى 

 في المناطق الفرعية.حديثًا  والناشئة  مسبقًا  االحتياجات الموجودة    باإلضافة إلى  19-جائحة فيروس كوفيد القضايا ذات الصلة بـ  نوقشت فيه

اإلنسانية مكتب  بالتعاون مع • الشؤون  لتنسيق  المتحدة  المحلي  و  (OCHA)  األمم  التنسيق  بتيسير  ،(DOC)مكتب  إكفا  انعقاد   قامت 
  قطاع الشؤون اإلنسانية بالمجلس االقتصادي واالجتماعي   فعالية  في(  FONGIMمالي )في  منتدى المنظمات غير الحكومية    فعاليات

(ECOSOC HAS)  من    :الساحل  وسط  المتعددة األبعاد في منطقةالمتشابكة  التحديات    الفعالية  ت. وتناولالخاص بالعملية االنتقالية
 بناء السالم. والتعاون اإلنساني واإلنمائي  عبر الضعف  وأوجه ،والمخاطر ،الحد من االحتياجاتخالل 

بشأن التأهب فريقيا على األنشطة والتعديالت الحالية للمنظمات غير الحكومية  إالجهات المانحة اإلنسانية لشرق    مجموعة  أطلعت إكفا  •
 واالستجابة. 

 في المنطقة.أعضائها تواصل إكفا دعم  •

 . Addis.Tesfa@icvanetwork.orgأو  marco.rotelli@icvanetwork.org لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع ل
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التمكين السياسي واالقتصادي للمرأة  "  بعنوان  نقاشًا هاًماالسالم  صانعات  عقدت الشبكة العالمية للنساء   :  النزاعات واألزمات   في أعقابضمان 
وهيئة األمم   نيويورك،مركز الشؤون العالمية في جامعة    بمشاركة"  19-لجائحة فيروس كوفيدستجابات  االفي صفقات السالم و  الجنسانيالنوع  

 .  يوتيوبو فيسبوكيمكن العثور على تسجيالت الجلسة على  السالم.صانعات نساء للوالشبكة العالمية  ،المتحدة للمرأة

 :في اليمن المبادرة العالمية لمؤسسة تمدين شباب
إلى رفع   المبادرة  هدفتمبادرة دولية إلنقاذ اليمن من األوبئة ودعم القطاع الصحي. و  وهي أحد أعضاء إكفا في اليمن  تطلق مؤسسة تمدين شباب

 .  لمزيد من التفاصيل حول المبادرة انقر هناالموارد واالستجابة للحاالت الصحية الطارئة. وتعبئة مستوى التنسيق مع أطراف النزاع الداخلي 

 
 الوطني:  الحوارأيام ومؤتمر بروكسيل بشأن سوريا 

حيث تفاعل ممثلو    ،ات الحوار الوطنياليافع" مع  المجاورة  "دعم مستقبل سوريا والمنطقةعنوان  تحت    يونيو   22في    مؤتمر بروكسل الرابع  جاء
  ماألمو المجتمع المدني من سوريا والمنطقة مع الوزراء وكبار المسؤولين من الدول المضيفة لالجئين والدول المانحة واالتحاد األوروبيمنظمات 
 مليار يورو.  6.9 إلى التعهدات للمؤتمرمجموع ليصل  ،المتحدة

 : في الشرق األوسط وشمال إفريقياالرئيسية التي شاركت فيها إكفا الفعاليات فيما يلي التسجيالت والملخصات من بعض 

  منظمة 50شارك في إعداده  ،"دائمة حلول  عن البحث في السوريين النازحين معاناة إلى اإلصغاءالمجهول:  نحو تقرير وملخص تنفيذي: " •
   .ودولية سورية حكومية غير

الصمود  جانبية:    فعالية • السوريةالقدرة على  مجال  ستجابةالا  –  واألزمة  الصمود   القدرة  في  الدروس    على  المجاورة لسوريا:  البلدان  في 
 قدرة الباإلنمائي ذات الصلة  المتحدةاالجتماع واالطالع على منشورات برنامج األمم  تسجيلالمستقبل. يمكنك االستماع إلى  وآفاق  المستفادة 

 في أعقاب الممارسات السليمة المتعلقة بإعادة اإلعمار واالنتقال  ، والعيشكسب  سبل  ، ومحليًاقدرة على الصمود  ال، بما في ذلك  الصمود   على
 .الصراع في سوريا

 لتوصيات التي عبر عنها الفريق. ا ملخصلالطالع على  هناانقر  ق السالم النسوي".تحقي –• "المرأة تبني مستقبل سوريا  •

 .لالتحاد األوروبي حول وصول المساعدات اإلنسانية في سوريا الجانبية الفعالية نتائج •

 
 تقرير المهاجرين في ليبيا 

يعرض نتائج جمع بيانات الجولة الثالثين الذي    تقرير المهاجرين في ليبيا  (DTM) لتتبع النزوح   (IOM(أصدرت مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة  
   مختلفة.  دولة 44أكثر من من في ليبيا ا مهاجرً  625،638ح )في مارس وأبريل(، والتي حددت ما ال يقل عن من مصفوفة تتبع النزو

عن  ل المعلومات  من  إل لمزيد  اإلقليمي  المكتب  مع أنشطة  التواصل  يُرجى  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  في    كفا 
eman.ismail@icvanetwork.org  وclaire.whiting@icvanetwork.org  

 

https://www.auckland.ac.nz/en/education/research/research-centres-and-units/the-centre-for-asia-pacific-refugee-studies-.html
فاعلية
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwit4o-DjqnqAhXo0aYKHdfLAZQQFjABegQIAhAB%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.arabstates.undp.org%252Fcontent%252Fdam%252Frbas%252Fdoc%252FSyriaResponse%252FUNDP_Resilience-3RP_final-lowres.pdf%26usg%3DAOvVaw1HtfSqkxhD_X0dwtanrTQY&data=02%7C01%7Canna.vitkova%40undp.org%7C14d84f9e55ef4b13b0db08d81cd5d215%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637291051967771193&sdata=Zc7Xd8jutkkmAgySFiYH94wSibaj4fO7It7fKph73Cg%3D&reserved=0
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 منشورات باللغة العربية
 
ن باللغة ، متاح اآل19"-والوطنية في االستجابة اإلنسانية العالمية لجائحة كوفيد التعزيز، التعزيز، التعزيز: العمل مع ودعم المؤسسات المحلية  "

 .العربية

 
 . هنا نقرأ، اإلنجليزية، واإلسبانية، والعربيةباللغة النسخ لالطالع على 

 
 . منطقة أمريكا الالتينية: 27
 

بالتعاون مع  شاركت األسبوعية  جتماعات  الفي ا"  .FM4 Paso Libre, Dignidad y Justicia en el Camino A.C منظمة "  إكفا 
اإلنسانية  ل الشؤون  تنسيق  البحر  (OCHA) مكتب  ومنطقة  الالتينية  ألمريكا  اإلقليمي  المكتب  للبيئة    مع  المتحدة  األمم  لبرنامج  التابع  الكاريبي 
(ROLAC)  المؤسسات  المعنية بالعمل مع ودعم  ورقة  تم توزيع  وقد  في المنطقة.    19-جائحة فيروس كوفيد   اتوتأثير  مستجدات  الستطالع آخر

 الموضوع في المنطقة.هذا بين المشاركين بسبب االهتمام ب المحلية والوطنية

طقة. وتم تنظيم هذه  في المن  19-في سياق االستجابة لجائحة فيروس كوفيد   المآوي  إدارة  حولإلكترونية    ندواتعقدت خالل الشهر الماضي عدة  
 . FM4منظمة بحضور  (CCM-LAC) الكاريبيوآلية التنسيق القطرية في منطقة أمريكا الالتينية  مجموعة بواسطةالندوات 

ومنظمة    قام إكفا  من  المكون  اإل  FM4الفريق  الندوة  لحضور  المنطقة  في  األعضاء  ودعوة  المعلومات  التيبمشاركة  منظمة    لكترونية  عقدتها 
TrustLaw  كورونافيروس الفحص الطبي القانوني ل"بعنوان . 

 

 
 فرص التعلم

 
والشمول:   .28 العالم حاليًا تتبنى    التنوع  أنحاء  مختلف  في  واإلنصاف والشمول.    المنظمات  التنوع  الصدد في  ومفاهيم جديدة عن  قامت   ،هذا 

  ها ومهام هارؤيتعلى دمج هذه القيم في  المؤسسات األخرىلمساعدة  مصادر التعلم المجانيةبتنظيم مجموعة جديدة من  Disasterready منظمة
 . هاوسياسات هاوعمليات

الالواعي، ودعم الثقافة الشاملة  والهوية الجنسية مقابل التوجه الجنسي، والتحيز  وتشمل الموضوعات: أهمية التنوع، واحترام وتقبل االختالف،  
 المواهب وغيرها.  فواالستثمار في إنصا

 
برامج التعلم والتدريب  ل  منسقةقائمة    على إكفا  بالخاصة    صفحة مصادر التعلم  تشتمل:  ياإللكترون  اإكف  عموق  ىلع  روالمصاد  مالتعل  صفر  صفحة

لمزيد من  ل  .الموقع اإللكترونيفي    لنعرضها. يرجى مشاركتنا أي فرص مثيرة لالهتمام قد تكون مفيدة  حيثما كانت متاحة()اإللكترونية والمباشرة  
  nishanie.jayamaha@icvanetwork.org  يُرجى التواصل مع ،المعلومات

 
 

 

 جديد وجدير بالذكر   
 

 لمكافحة تغيرات المناخ: إجراء  170. 29
الجديد بعنوان  منشوره    2020يونيو  5جينيف في يوم البيئة العالمي  في    المتحدةالتابع لمكتب األمم    مالفريق المعني بمشروع تغيير المفاهيأطلق  

عشرة إجراءات يومية لكل هدف   يوضحوالذي    ،(الفرنسية  لنسخة الصادرة باللغةالطالع على ال  نقر هناأ" )إجراء لمكافحة تغير المناخ  170"
   ومساعدة الناس.  األرض كوكب عالمي من أجل الحفاظ على

 
: نالمدنييحكم اإلعدام على  تقريرها الجديد بعنوان "  2020يونيو    12في    (Humanity & Inclusion)  اإلنسانية والشمول  منظمةأصدرت    .30

  ة القصف في المناطق المأهولأدى  كيف  حيث سلط الضوء على  "  المأهولة بالسكان في اليمنالمدى لألسلحة المتفجرة في المناطق    بعيدة  اآلثار
 .هنا  في اليمن. يمكن االطالع على التقرير من ةعقود من التنميثمار على إلى القضاء 

  
 . اليوم العالمي للعمل اإلنساني 31

بجد الذين يعملون األبطال الحقيقيين  ستسلط األمم المتحدة الضوء على ،2020أغسطس  19والُمقام في في اليوم العالمي للعمل اإلنساني هذا العام 
إلى "  ون"أبطال حقيقي  وعنوانها  2020الحملة العالمية لعام  تهدف    ، حيثأفضلللمساعدة في بناء عالم    العالممناطق  وبلدان  مختلف  كل يوم في  

، والبث األفالم  عبر،  اتثقافالكل  في  الخياليين  األبطال الخارقين  ب  مقارنتهم  العالم من خالل مختلف أنحاء  االنتباه إلى أبطال الحياة الواقعية في    توجيه
 ووسائل التواصل االجتماعي. الصوتي، 
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 مواعيدك أضف إلى جدول 
 
 االجتماع الثامن والسبعين للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين، جنيف   :  يوليو 7-9
 

 اليوم العالمي للعمل اإلنساني: أغسطس 19
 
اجتماعات   -"19-"كوفيد بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد    التي ستضيفها شبكتك في المستقبلالقيمة    : 2030: استراتيجية إكفا  سبتمبر  2-3

 عبر اإلنترنت. أعضاء إكفا 
 أحمر : المناخ – مؤتمر قمة المناخ اإللكتروني :سبتمبر  9-10

 جنيف ، (UNHCR)الالجئين : االجتماع التاسع والسبعين للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون سبتمبر  16-17
 
 جنيف  ، (UNHCR)الالجئين للمفوضية السامية لشؤون  : االجتماع الحادي والسبعين للجنة التنفيذيةأكتوبر 5-9

 العالميبرنامج األغذية ل السنوية الشراكة ات: مشاورأكتوبر 19-23
 

 : الذكرى السنوية السبعين للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ديسمبر 14
 

2021 
 الجمعية العامة إلكفاالمؤتمر السنوي و: مايو 18-19

 

 

https://future-rcrc.com/climate-red-virtual-summit/

