
 
 

 2020 نوفمبرأبرز األحداث في 
 

والعربية! الفرنسية واإلسبانية  اللغات  إلى  اإلخبارية  إكفا  نشرة  ترجمة  اإل  تمت  النشرة  يمكنكم االطالع على  من  المترجمة والسابقة  صدارات 
 .  موقعنا اإللكترونياإلخبارية على 

 

 رسالة المدير التنفيذي

 
 ، ال توجد فرصة ثانية2021

  
اإلنساني لهذا العام  تعددت برزت    حيث،  19-الطوارئ الناشئة عن جائحة كوفيد   تالتعامل مع حاال  ت قضيةكانأبرزها    ومن   أولويات التمويل 

مع أمامنا قاتًما للغاية، يبدو األفق المالي فالسنوات المقبلة،  خالل العمل اإلنساني في تمويل الحاصل النقص يترتب عليه حول ما قد تحذيرات مقلقة 
   " فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. عقًدا من العملالتعافي" وليس "تصاعد المخاوف بأننا سنشهد في السنوات العشر القادمة "عقًدا من 

 
جهودها   أن المجتمعات والمنظمات اإلنسانية والجهات المانحة وغيرها أن تزيد من  ينبغي على  قضايا المناخ الملحة، في حينالجائحة على    طغتلقد  

 .  وارث العالمية( عن الكIFRC)  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمرتقرير  لمناخ" بحسب  ل"مراعاة    وحرصها لتكون أكثر
 

  ، ولألشخاص المحتاجين  الخطوط األمامية  فيلعاملين  ل  الموارد   المزيد منتوفير    بتسريعأعادت أكبر البلدان المانحة ومنظمات اإلغاثة إعالن التزامها  
ل تحديًا كبيًرا لتحقيق الطموحات المتعلقة بالتزاماتنا الجماعية االحتياجات اإلنسانية ال تتقلص، بل ارتفعت ارتفاعًا مذهالً منذ بداية هذا العام، مما يشكف

 والفردية. 
  
يجب علينا مواصلة تحسين    ؛ ولذلك،2020للدعم العالمي المنسق في  أمًرا محوريًا  العالمية كان    19-األهداف في ظل أزمة كوفيد   وتحقيقالبقاء    إن  

وألجل تعميق  لجهات المانحة والمنظمات اإلنسانية. بين ا الي نسعى إلى تحقيقها كأحد الطموحات الجوهريةعمليات التنفيذ وزيادة الفعالية والكفاءة 
زيادة مدى ل على المزيد من التمويل وللحصونسعى  وتوسيع قاعدة الموارد الخاصة بالعمل اإلنساني، وألجل التأثير على االحتياجات اإلنسانية،  

العمل  ديسمبر(، من أجل   10و   9" )في  خطوة نحو عالم أفضل: دعوة للعمل"  مبادرة  وفي هذا الصدد، قام شركاء إكفا بإطالق  .تأثير القطاع الخاص
للتفكير في سبل أفضل للمشاركة، وما يجب عمله  قيادات القطاع الخاص لتوفير مساحة مشتركة للمنظمات غير الحكومية ومجتمع األعمال    مع

  لتكون هذه المشاركة فعالة قدر اإلمكان. 
 

عاملين في المجال اإلنساني من المنظمات األخرى والعاملين في الخدمة المدنية الو الخطوط األمامية    فيالمنظمات غير الحكومية العاملة  أظهرت  
من أجل    ينبغي اإلشادة بجهودهم العظيمة  من هنا  منقطع النظير، وعلى نحو    الشجاعة وااللتزام والتعاطفوأيًضا األفراد من المجتمعات المتضررة  
بحاجة إلى    ؛ فنحناالستجابة التي تتماشى مع حجم الكارثة  إلىنفتقر    زلنا وعلى الرغم من ذلك، ال   .   2021منع حدوث بعض أسوأ النتائج في عام  

 الفعالية، وتضييق فجوة التمويل.  نسبة تقليص االحتياجات، وزيادةنتمكن من ل 2021الجميع في عام  تضافر جهود 
  

  ماليينال  حياةتستدعي المزيد من الزخم العالمي واإلرادة السياسية لتغيير    2021إن األحداث المتعددة التي تؤثر على العمل اإلنساني خاصةً في  
ل على فرصة العمل اإلنساني القائم على المبادئ ونؤيدها، فقد ال نحصتجاه  التزاماتنا    تنفيذ علينا جميعًا  يجب  ولذلك،    األشخاص حول العالم.    من

 ثانية. 
 

 إغناسيو باكر  
 المدير التنفيذي| إكفا  

 

 
  

https://www.icvanetwork.org/node/8041
https://www.un.org/press/en/2020/ecosoc7024.doc.htm
https://media.ifrc.org/ifrc/world-disaster-report-2020
https://www.icvanetwork.org/resources/interim-guidance-localisation-and-covid-19-response
https://hopin.com/events/actnow-step-into-a-better-world


 إكفا  أخبارآخر 
 

 مباشرةً!  إلى شاشاتكم من شاشاتنا نهنئكم مباشرة سعيدة!  اأعيادً 
   ممتعة وسنة جديدة سعيدة! فريق إكفا عطلة عيدنتمنى لكم 

 
 2021مايو   19و 18احفظ الموعد: اجتماعات الجمعية العامة إلكفا في  .1

 
 وبينما نتطلعلتغلب على التحديات،  ل جديدةالعمل  ال  طرق  العديد منتعلمنا  فقد  بالنسبة ألعضاء إكفا وأمانتها،    زخمحداث والعام مليئًا باألالكان هذا  لقد  

، في  عبر اإلنترنتوعقد اجتماع الجمعية العامة  قرر مجلس اإلدارة استخدام هذه الطرق الجديدة في العمل  فقد  إلى اجتماع الجمعية العامة إلكفا،  
نجحنا في مشاركة  أكبر عدد   لقاء وجًها لوجه مع بعضنا البعض، إال أننا زيارة جنيف والعدم تمكننا من . وعلى الرغم من 2021مايو  19و 18

   توفير األموال وتقليل االنبعاثات الكربونية.  تمكننا من فضاًل غنفي هذه الفعالية، من المشاركين 
 
 .  2030إستراتيجية إكفا  باعتمادسيقوم األعضاء في اجتماع الجمعية العامة   

في قراءة هذه المسودة وإرسال أية    موقتك  وانرجو أن تأخذ مع األعضاء مسودة اإلستراتيجية في يناير بغرض التعليق عليها.  ستشارك أمانة إكفا  
  نحرص   ، حيثاجتماع الجمعية العامة اختيار مجلس إدارة جديد إلكفا  خاللسيتم  كما     للنظر فيها عند إعداد النسخة النهائية.  تعليقات واقتراحات  

 إلىأعضائنا وعليه، ندعو تنوع األعضاء في إكفا. مدى يتم على أساسها اختيار مجلس إدارة يعكس بحيث ديناميكية  أن تكون عملية االنتخاب على 
  اقتراح مرشحين لعضوية مجلس اإلدارة ورئاسته. 

 
 تقديم المقترحات من أجل التغيير.  إلىاألعضاء  دعواالستعراض الدوري لنظام إكفا األساسي، ون تنفيذ عملية فإننا نعمل حاليًا علىوأخيًرا، 

  
   لعمليات كافة، ونرجو منكم المشاركة في هذه العمليات.األمانة العامة حول هذه ارسائل  ترقبوا  

 
  

 مع خالص التقدير،
 مجلس إدارة إكفا

 

 
 التهجير القسري

 
   2021. ترشيحات جائزة نانسن لالجئين لعام 2

وتسليمه جائزة نانسن  تقوم المفوضية السامية لشؤون الالجئين في كل عام بتكريم بطل مجهول    ، حيث ح لجائزة نانسن لالجئينباب الترش  تم فتح 
فبراير    28حتى    يظل تقديم الترشيحات مفتوًحاتقديًرا لعمله البارز في مساعدة األشخاص المهجرين قسًرا أو عديمي الجنسية.    –السنوية لالجئين  

الموقع اإللكتروني للمفوضية السامية لشؤون الالجئين  . للمزيد من المعلومات حول جائزة نانسن، بما في ذلك عملية الترشيح، يرجى زيارة 2021
(UNHCR) . 

 
 عبر التمكين القانوني لالجئين  بإجراءات تحديد أوضاع الالجئين/ملتمسي اللجوء  المعني 2020ام لع  االفتراضي عبر اإلنترنت. المعتكف 3
(، ومنظمة سان آندرو لخدمات الالجئين، بالتعاون مع المفوضية  Namatiناماتي ))إتاحة اللجوء(، و Asylum Accessمنظمات كل من  تقام

نوفمبر بينما تعقد   12  ، تعقد األولى فييتألف من جلستين تفاعليتين  افتراضي عبر اإلنترنت(، بتنظيم معتكف  UNHCRالسامية لشؤون الالجئين )
في   السامية لشؤون  نوفمبر   16األخرى  الالجئون والمفوضية  يقودها  التي  الحكومية والمنظمات  المنظمات غير  من  المشاركون  فيهما  تباحث   ،

من أجل ، كل في سياقه الخاص،  يثة والحلول اإلبداعية التي لجأت إليها الجهات الفاعلة في جميع أنحاء العالمالالجئين األدوات واالبتكارات الحد 
رئيس قسم التهجير القسري في  وقدم  والعديد من العمليات العالمية الناشئة.    19-خاصةً في ضوء جائحة كوفيد دعم االعتراف القانوني بالالجئين،  

االتفاق العالمي بشأن الالجئين، وفريق دعم تقديميًا يوضح فيه التمكين القانوني في العمليات العالمية ذات الصلة، خاصةً  إكفا خالل المعتكف عرًضا  
اللجوء،   طالبي  استيعاب  على  مع  القدرة  التواصل  يرجى  المعلومات،  من  للمزيد  لالجئين.  العالمي  المنتدى  في  عنها  المعلن  والتعهدات 

jerome.elie@icvanetwork.org  . 

 
 19-. لقاءات المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية بشأن االستجابة إلى جائحة كوفيد4

الحكومية لتبادل اآلراء ووجهات النظر حول األوضاع في  مع المنظمات غير  نوفمبر لقاءاتها    2استأنفت المفوضية السامية لشؤون الالجئين في  
واالستجابة لها"، وتم تسليط الضوء  19-لقاء "التحديات المتعلقة بالعنف الجنسي والجنساني في سياق جائحة كوفيد ، وتناول ال19-ظل جائحة كوفيد 

سياسات المفوضية السامية لشؤون الالجئين بشأن الوقاية من العنف الجنساني والحد من مخاطره واالستجابة  المنشور الذي صدر مؤخًرا حول  على  
الموقع بشكل موسع فيما بين مجتمع المنظمات غير الحكومية، وهي أيًضا متاحة ألعضاء إكفا على  سية  . تم توزيع مذكرات االجتماع ووثائقه الرئيله

مع  اإللكتروني التواصل  يرجى  المعلومات،  من  للمزيد   .jerome.elie@icvanetwork.org   و  
Loise.dairocheteau@icvanetwork.org . 

 
 المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية في الحوار األوروبي . 5

والمكتب اإلقليمي للمفوضية السامية لشؤون الالجئين في أوروبا   (ECRE)  المجلس األوروبي المعني بالالجئين والمنفيين قامت إكفا بالتعاون مع  
وقد ملة في أوروبا، والمنظمات غير الحكومية العا السامية لشؤون الالجئين بين المفوضية جمعت نوفمبر 24في  عبر اإلنترنتحوار جلسة بتنظيم 

https://www.surveymonkey.com/r/2021NansenRefugeeAwardnominations
https://www.unhcr.org/nansen-refugee-award.html
https://www.unhcr.org/nansen-refugee-award.html
mailto:jerome.elie@icvanetwork.org
https://www.unhcr.org/5fa018914/unhcr-policy-prevention-risk-mitigation-response-gender-based-violence
https://www.unhcr.org/5fa018914/unhcr-policy-prevention-risk-mitigation-response-gender-based-violence
mailto:ICVA%20webpage
mailto:ICVA%20webpage
mailto:jerome.elie@icvanetwork.org
mailto:Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
https://www.ecre.org/


، وقضايا التهجير القسري المتعلقة بنزاع ناغورنو للمشاورات السنوية بين المفوضية والمنظمات غير الحكوميةركز هذا الحوار على النتائج الرئيسية  
كان هذا الحوار بمثابة فرصة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول المواضيع كاراباخ المسلح، وجهود االستجابة اإلنسانية الجارية في هذا الصدد.  

مع   التواصل  يرجى  المعلومات،  من  للمزيد  قدًما.  المضي  وسبل  المشترك  االهتمام    jerome.elie@icvanetwork.orgذات 
   . Loise.dairocheteau@icvanetwork.orgو

 
 . حوار المفوض السامي بشأن التحديات المتعلقة بالحماية  6

نوفمبر، ودارت الجلستان حول "اعتبارات الحماية"    18و  4في    حوار المفوض السامي بشأن التحديات المتعلقة بالحمايةانعقدت جلستان من جلسات  
بالمشاورات السنوية بين المفوضية فا في هاتين الجلستين إلى الصلة المباشرة  و"القدرة على الصمود والشمول في قطاع الصحة". وقد أشارت إك

للمزيد من المعلومات، يرجى    .الصادرة عن هذه المشاورات  مجموعة التوصيات، بما في ذلك  السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية
   .Loise.dairocheteau@icvanetwork.orgو  jerome.elie@icvanetwork.orgالتواصل مع 

 
 . النزوح الداخلي 7

نوفمبر،    4اجتمع العاملون في إكفا مع أمانة الفريق الرفيع المستوى المعني بالنزوح الداخلي في جلسة ثنائية لتبادل وجهات النظر تم تنظيمها في  
. يمكن وذلك للنقاش حول التطورات األخيرة، وسبل المضي قدًما، وسبل استئناف التعاون بين الفريق الرفيع المستوى والمنظمات غير الحكومية

من   المستوى  الرفيع  بالفريق  يتعلق  فيما  إكفا  بأعمال  الخاصة  المعلومات  على  مع  هنااالطالع  التواصل  يرجى  المعلومات،  من  للمزيد   .
jerome.elie@icvanetwork.org . 

 
   2020. مؤتمر أفغانستان 8

، حول الحلول  المشاورات رفيعة المستوى حول العودة وإعادة اإلدماج: بناء مستقبل جميع األفغاننوفمبر حول "  24و  23حضرت إكفا فعاليتين في  
. تم إطالع أعضاء إكفا  ، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر إعالن التبرعات لصالح أفغانستانوالعائدين"الدائمة للنازحين األفغان" و"إعادة إدماج الالجئين  

يمكن االطالع على المزيد من المعلومات حول المؤتمر، بما في ذلك بيان منظمات المجتمع المدني بتنسيق من على الملحوظات والتحليل الموجز. 
 . هنااملة في أفغانستان فريق الوكاالت البريطانية واأليرلندية الع

 

 ن في األوضاع الهشةو. المهاجر9

 ( GCMاالتفاق العالمي بشأن الهجرة )
 (، UNECE)  اللجنة االقتصادية ألوروبانوفمبر في منطقة    13و  12( في  GCMانعقد االستعراض اإلقليمي األول لالتفاق العالمي بشأن الهجرة )

وتقييم  والذي كان بمثابة فرصة أساسية للدول في المنطقة من أجل استعراض تنفيذ التزاماتها المنوطة بها بموجب االتفاق العالمي بشأن الهجرة،  
ت دولة أخرى إسهاما  17دولة عضو حتى اآلن إسهاماتها الخطية، وتلقى    26وقد قدمت  مدى اتساق السياسات اإلقليمية والوطنية مع االتفاق.  

وكان هذا االستعراض اإلقليمي مسبوقًا بالمشاورات بين األطراف المعنية المتعددة، والتي شاركت فيها منظمات المجتمع  الجهات المعنية في المنطقة.  
 . هناالمدني بفعالية. يمكن االطالع على الوثائق ذات الصلة وبعض التسجيالت من جلسات الفعالية 

 
  للمشاركة.   الجدول الزمنييرجى الرجوع إلى للمتابعة والمساهمة في عمليات استعراض االتفاق العالمي بشأن الهجرة في المناطق األخرى، 

 
 

 على السكان النازحين   19-تأثير جائحة كوفيد
معة كولومبيا حلقة نقاش بعنوان "الوقاية من التأثيرات الصحية غير المباشرة نظمت إكفا باالشتراك مع برنامج التهجير القسري والصحة التابع لجا

. وكان أعضاء إكفا من األردن وباكستان من بين المتحدثين  على السكان النازحين في األوضاع اإلنسانية والحد من مخاطرها"  19-لجائحة كوفيد 
 .   إحاطة إعالمية حول هذا الموضوعفي هذا النقاش. كما سيتم نشر 

 
 

القادم، والذي يصادف اليوم العالمي للمهاجرين،   ديسمبر  18في يوم    اليوم العالمي للمهاجرين: االحتفال العالمي بحقوقنا ونضالنا من أجل العدالة.
(،  MWC(، والذكرى السنوية الثالثين العتماد اتفاقية العمال المهاجرين ) GCMاالتفاق العالمي بشأن الهجرة )والذكرى السنوية الثانية العتماد  

المعنية  (، وائتالف المنظمات غير الحكومية  ICMC)  اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرةتي يتشارك في عقدها  )ال  لجنة عمل المجتمع المدنيتقوم  
المنتدى العالمي (، و MFA)  منتدى الالجئين في آسيا (، وCCRM)  المركز عبر اإلقليمي لالجئين والمهاجرينبالهجرة، وإكفا( باالشتراك مع  
يمكن االطالع  ".  اليوم العالمي للمهاجرين: االحتفال العالمي بحقوقنا ونضالنا من أجل العدالةبتنظيم "  (GRFDTلبحوث الشتات وعبر الحدودية )

 .  الموقع اإللكترونيالبرنامج على على 

 

 
 التمويل 

 
 (: IASC)  للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  التابع( RG5)  فريق النتائج الخامس. 10

نوفمبر، وستشمل بنود العمل الرئيسية الخاصة بالفريق على مدار الشهور  24التقى أعضاء فريق النتائج الخامس في اجتماعه الشهري المعتاد في 
مل ع القليلة المقبلة تحسين التركيز على العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية، عبر زيادة مشاركة المنظمات غير الحكومية المحلية في  

المنجزات المستهدفة على المستوى القطري. كما ناقش أعضاء الفريق الجهود المبذولة حاليًا  الفريق، والمشاركة الواضحة للجهات المحلية في تنفيذ 
  2021ى يونيو ، والتي من المحتمل مدها حت19- من أجل زيادة مرونة التمويل المقدم من اتفاقيات األمم المتحدة في سياق االستجابة لجائحة كوفيد 

https://www.unhcr.org/2020-unhcr-annual-consultations-with-ngos/
mailto:jerome.elie@icvanetwork.org
mailto:Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
https://www.unhcr.org/high-commissioners-dialogue-on-protection-challenges-2020
https://www.unhcr.org/2020-unhcr-annual-consultations-with-ngos/
https://www.unhcr.org/2020-unhcr-annual-consultations-with-ngos/
https://www.unhcr.org/2020-unhcr-annual-consultations-with-ngos/Recommendations-UNHCR-NGO-Annual-Consultations2020.pdf
mailto:jerome.elie@icvanetwork.org
mailto:Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/high-level-panel-internal-displacement
mailto:jerome.elie@icvanetwork.org
https://um.fi/afghanistan-conference-2020-programme
https://migrationnetwork.un.org/country-regional-network/europe-north-america
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/timeline_for_stakeholder_engagement_in_the_rr_1.pdf
https://www.publichealth.columbia.edu/research/program-forced-migration-and-health/knowledge-briefs-covid-19-and-displacement
https://csactioncommittee.org/
https://csactioncommittee.org/international-migrants-day/
https://csactioncommittee.org/international-migrants-day/


يمكن االطالع على النص الكامل لتدابير مرونة التمويل الخاصة باللجنة الدائمة  مع استمرار النقاش حول سبل تنفيذ تدابير المرونة األكثر دواًما.  
في شهر ديسمبر   2021إصدار النسخة النهائية من منجزات خطة العمل الخاصة بفريق النتائج الخامس لعام    . سيتمهناالمشتركة بين الوكاالت  

 وستقوم اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بمشاركتها.  

 
 ( GHDة )ومشاركة فريق الممارسات السليمة في تقديم المنح اإلنساني 19-. جودة التمويل المخصص لالستجابة لجائحة كوفيد11

أيًضا مع أعضاء فريق الممارسات السليمة في تقديم المنح    (IASCالتابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )اجتمع أعضاء فريق النتائج الخامس  
الخاصة باللجنة الدائمة المشتركة   نوفمبر للنقاش حول جودة التمويل )تعدد السنوات، والمرونة( وتدابير مرونة التمويل 20( في GHDاإلنسانية )

الفريقين بهدف إجراء  والتي تم اعتمادها في يونيو الماضي. ومثل هذا النقاش استئناف التعاون بين    19-لالستجابة إلى جائحة كوفيد   بين الوكاالت
في   المنتظم  الحوار  من  تأثير جو2021المزيد  الحالية على  األدلة  تبادل  اللقاء  هذا  أهداف  الميدانية وتحديد  . وشملت  العمليات  التمويل على  دة 

وتم االتفاق على أنه، على المدى القصير، سيشارك فريق النتائج الخطوات القادمة مع الجهات المانحة من أجل تحسين مسارات جودة التمويل.  
وقد قامت مبادرات التنمية،  ( في مناصرة زيادة تنفيذ جودة التمويل. GHDالخامس مع أعضاء فريق الممارسات السليمة في تقديم المنح اإلنسانية )

والتي يمكن االستفادة بها كأداة مرجعية، والتي   المتعلقة بجودة التمويلممارسات  القائمة  (، بإصدار  NRCبدعم من المجلس النرويجي لالجئين )
 . هنايمكن االطالع عليها 

 
 : 2021. تعديالت المفوضية السامية لشؤون الالجئين على اتفاقيات الشراكة في 12

اتفاقيات الشراكة انتهت المفوضية السامية لشؤون الالجئين اآلن من إجراء مجموعة من التحديثات على التغييرات الخاصة بعناصر متنوعة من  
، حيث سيتم تعزيز المستويات المتزايدة من مرونة الميزانية على صعيد النواتج بالنسبة للشركاء المعرضين حاليًا 2021والتي ستؤثر في اتفاقيات 

املين معهم على أساس  %(، وسيحتاج الشركاء إلى مواصلة إعداد الميزانيات المتعلقة برواتب الع50% و30للخطر )سيتراوح نطاق المرونة بين 
، ولكن قد تعكس النفقات تكاليف حقيقية طالما بقيت الميزانية العامة في  التي قامت المفوضية بتقييمها  رواتب العاملين المحليين والدولييننطاقات  

 "ضية مع شركائها لتتسق مع مبادرة  سيتم أيًضا تعديل تعريفات التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تعتمدها المفوإطار المبلغ المتفق عليه.  
Money Where It Counts   2021)المال حيث يهم("، وذلك بالرغم من أن النظام الحالي لتكامل المشروع وتكاليف الدعم سيظل قائًما في  .

 .  بوابة األمم المتحدة للشركاءلالطالع على أحدث الوثائق ونماذج اتفاقية الشراكة مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين، يرجى زيارة 
 

 
 مليون دوالًرا أمريكيًا للمشروعات التي تقودها المرأة لمكافحة العنف الجنساني   25( يمنح  CERFالطوارئ )الصندوق المركزي لمواجهة  .  13

المركزي لمواجهة من صندوق األمم المتحدة    مليون دوالًرا أمريكيًا  25قام رئيس الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة، السيد مارك لوكوك، بمنح  
 ات التي تقودها المرأة والعاملة في مجال التصدي واالستجابة للعنف الجنساني في األوضاع اإلنسانية. لدعم المنظم  (CERFالطوارئ )

بالمئة على    30مع التزامهما بتوجيه    (UN Womenوهيئة األمم المتحدة للمرأة )  ( UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان )تم منح التمويل إلى  
اجين في األقل من هذا التمويل إلى المنظمات التي تقودها المرأة والتي تعمل في مجال التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، ومساعدة الضحايا والن

العقلية، والخدمات االستشارية.    الحصول على الرعاية الطبية، وسبل تنظيم األسرة، واالستشارة القانونية، والمساحات اآلمنة، وخدمات الصحة 
  . هناللمزيد من المعلومات، انقر 

 

 التنسيق 

 
 19-لجائحة كوفيد. آخر تطورات خطة االستجابة اإلنسانية العالمية 14

الرابع لخطة العالمية  التقرير المرحلي  اإلنجازات الجماعية التي   التقرير المرحلييعرض  .  19-( لجائحة كوفيدGHRP)  االستجابة اإلنسانية 
حتى اآلن، كما يعرض لمحة عامة عن السياق الحالي    19-أحرزتها األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في إطار االستجابة إلى جائحة كوفيد 

أمثلة   إلى  باإلضافة  الجائحة،  إلى  تجري فيه االستجابة  المعوقات،  التي  للتغلب على  بابتكارها وتكييفها  الشركاء  قام  التي  التنفيذ  البرامج وطرق 
مشترك لجهود االستجابة لهذه األزمة. ويعد هذا آخر تقرير  آخر تطورات دعم التمويل الويعرض التقرير أيًضا تحليل للتمويل وتعبئة الموارد و
 .  2020مرحلي تقدمه خطة االستجابة اإلنسانية العالمية في عام 

 
 ( IASCاللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )

 : (IASC)التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  (EDG)مجموعة مديري برامج الطوارئ . 15
هذا الشهر للنقاش حول الوضع في الكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، كما قاموا    مجموعة مديري برامج الطوارئالتقى أعضاء  

 المشتركة بين الوكاالت بعنوان "اإلنذار المبكر، العمل المبكر".  شملت عرض التحليل الذي أعدته اللجنة الدائمة بعقد جلسة استكشاف األفق، والتي 

 
 رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:   . 16

نوفمبر، وتناولت أجندة االجتماع بشكل    30( إلكترونيًا في  IASCانعقد االجتماع نصف السنوي لرؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )
نوفمبر للنقاش حول االستجابة إلى جائحة   2عقد رؤساء اللجنة اجتماعهم الشهري في رئيسي استكشاف األفق فيما يتعلق بالسياقات اإلنسانية، كما 

 لصحي باإلضافة إلى قطاعي الصحة والخدمات اللوجيستية. ، وشملت موضوعات النقاش آخر التطورات في قطاعات المياه والصرف ا19-كوفيد 
 
 

  (:OPAG) الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة. 17
( مرتين خالل شهر نوفمبر ركز فيهما أعضاء الفريق على عمل الكيانات  OPAGاجتمع أعضاء الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة )

البرامج اإلنسانية )تابعة له:  ال بالتنسيق القطاعي، والفريق التوجيهي لدورة  المعني  بالمسائل (، والفريق المرجعي المعني  HPCالفريق العالمي 
لية  ق(، والفريق المرجعي المعني بالصحة العIAHEالجنسانية والعمل اإلنساني، والفريق التوجيهي لتقييم العمل اإلنساني المشترك بين الوكاالت )

كما تم النقاش حول المساءلة المستقبلية لهذه الكيانات أمام الفريق المعني بالسياسات ( في حاالت الطوارئ. MHPSSوالدعم النفسي االجتماعي )
 ( أو غيره من الهياكل األخرى في إكفا. OPAGالتنفيذية والمناصرة )

https://interagencystandingcommittee.org/humanitarian-financing/iasc-proposal-harmonized-approach-funding-flexibility-context-covid-19
https://devinit.org/resources/catalogue-quality-funding-practices-humanitarian-response/
https://unpartnerportalcso.zendesk.com/hc/en-us/categories/360000359113-UNHCR-
https://www.unfpa.org/
https://www.unwomen.org/en
https://cerf.un.org/news/story/cerf-releases-25m-women-led-projects-battling-gender-based-violence
https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-response-plan-covid-19-progress-report-fourth-edition-17-november


لى االستجابة اإلنسانية، وما يعنيه ذلك فيما يتعلق بأولويات العمل للسنة المقبلة.  ع 19-تأثير جائحة كوفيد نظم أعضاء الفريق أيًضا نقاشًا جاًدا حول 
والتنمية،  اإلنساني  العمل  بين  والتعاون  المحلية والوطنية،  المؤسسات  ودعم  مع  العمل  هذا االجتماعات موضوعات  في  الفريق  وتناول أعضاء 

من االستغالل وا المرأة، والحماية  يمكن االطالع على  والحماية، والعنف ضد  المتضررين.  السكان  أمام  المساءلة  إلى جانب  الجنسيين،  النتهاك 
 . هناملخص تسجيالت االجتماعات من 

 
 ( IASC)للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لواجب الرعاية والخاصة باالمعايير  الحد األدنى من .18

وتهدف هذه الوثيقة في شهر نوفمبر،    (IASCالدنيا لواجب الرعاية والخاصة باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )المعايير  تمت المصادقة على 
، وذلك لجميع الموظفين بغض 19-اللجنة ومدعويها الدائمين أثناء تنفيذ أحكام واجب الرعاية المناسبة في سياق جائحة كوفيد   إلى توجيه أعضاء

( بإعداد هذه المعايير، OPAGالمعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة )فريق المهام التابع للفريق  النظر عن جنسياتهم وأنواع عقود عملهم. وقد قام  
يتعلق بواجب  دعوة إكفا للعمل فيما  المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة "لتحويل إكفا وبرنامج الغذاء العالمي، وذلك بناء على طلب الفريق  بقيادة

التي تتبناها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت". وتتعلق هذه المعايير أيًضا بنقطة العمل  إلى مجموعة من المعايير الدنيا وااللتزامات    الرعاية
جب الرعاية بدعم الجهات يوليو الماضي، والتي تدور حول "تعزيز وا  10انبثقت عن اجتماع رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في  

قضايا واجب الرعاية". وتتقدم اإلنسانية في العمل الميداني وضمان مشاركة أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشكل أكثر وضوًحا في 
 م لضمان تنفيذها على أرض الواقع.   إكفا بالشكر إلى أعضائها العديدين نظير إسهامهم في إعداد هذه المعايير، وتعلن عن مواصلتها تقديم الدعم له

 
   بشأن فرق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالنتائج:  آخر المستجدات. 19
 
 االستجابة العملية:  –  (RG1)  الفريق األول المعني بالنتائج 
  

 اإلجراءات التي تم اتخاذها في الفرق الفرعية: واصلت إكفا إسهامها في عمل الفريق األول المعني بالنتائج من خالل عدد من  
فرق العمل فيما يتعلق بإشراك  العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية: التركيز على إعداد التوجيهات الخاصة بالفرق القطرية للعمل اإلنساني و

 الجهات المحلية والوطنية.  
 

على عملية مشتركة بين الوكاالت إلجراء دراسات الحالة    قيادةفي    InterActionتتعاون إكفا مع منظمة  (:  BAIالعوائق البيروقراطية واإلدارية )
 . 2021المستوى القطري حول العوائق البيروقراطية واإلدارية في أفغانستان ونيجيريا وفنزويال، والتي سيتم عقدها في النصف األول من 

  

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

  
 المناصرة الجماعية: –( RG3الفريق الثالث المعني بالنتائج )

، والتي أعدها  19-ناخ والعمل اإلنساني وجائحة كوفيدالرسائل األساسية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت حول تغير المتم التصديق على  
تجابة لجائحة  فريق النتائج الثالث المعني بالمناصرة الجماعية. وتتناول هذه الرسائل المسائل المتعلقة بتغير المناخ في سياق العمل اإلنساني واالس

فيما بين أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت خالل فعاليات  عمليات إعداد الرسائل بشكل متسق    ، وتهدف هذه الرسائل إلى تيسير19-كوفيد 
 تغير المناخ المقبلة. 

  
 :الثالث المعني بالنتائج فريق معني بتغير المناخ والتابع للالفريق الفرعي ال

المشتركة بين الثالثة  النتائج    لفرق  التابع   الجماعية  لمناصرةالفرعي المعني بتغير المناخ والعمل اإلنساني وا الفريق    اجتمع التابعة للجنة الدائمة 
عن أنشطة العمل  لنقاش حول الموضوعات التالية: )أ( اإلحاطة  ل  2020نوفمبر    11الجماعية عبر اإلنترنت في    مناصرةبالوالمعنية  الت  الوكا

  فعالية (  جالسرد المشترك؛ ))ب(  االستباقي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وال سيما الدروس المستفادة من بنغالديش، والتطلع إلى المستقبل؛  
 خ./ المنشورات الرئيسية األخيرة والمقبلة بشأن تغير المنا فعاليات( جولة في جدول الد )، حول قمة التكيف ةمشترك ةجانبي

 
 الترابط:   –الفريق الرابع المعني بالنتائج 

 
بدعم العمل في أكدت إكفا  على التزامها التام    .2021لوضع اللمسات األخيرة على خطة العمل لعام    الفريق الرابع المعني بالنتائجاجتمع فريق  

التعرف على ما يصلح للمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات  معظم األولويات الرئيسية التي تشمل المنظمات غير الحكومية ، بما في ذلك  
إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية   و / أو ( دولة تنفذ التقييم القطري المشترك  40غير الحكومية في إطار نهج مترابط والمشاركة مع  

باإلضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع مكتب دعم بناء   لضمان الشمولية.  2021)عملية تخطيط التنمية لألمم المتحدة( في عام    (UNSDCF)المستدامة  
، سنعمل على تطوير الرسائل حول كيفية جعل مقاربات الترابط متوافقة مع  ICRCحمر الدولية  األواليونيسيف ولجنة الصليب    PBSOالسالم

 ء وغيرهم. األعضا شاطرهابناًء على التحديات الملموسة التي يتوذلك المبادئ اإلنسانية، 
  

خالل تسهيل العالقات بين    مناإلسهام  بط  شبكة الممارسين المعنيين بالترالوللفريق الخامس المعني بالنتائج    رئيسًا مشاركًا  ابصفتهستواصل إكفا  
الخاصة   الورقة البحثيةاألعضاء حول مع تبادل المعلومات و نشرحاليًا على  وتركز شبكة الممارسين المعنيين بالترابط النتائج.الفريقين المعنينين ب

 والتي تم نشرها مؤخًرا. بالسالم
 

 marco.rotelli@icvanetwork.orgللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع 
  

 ."ه في قسم "التمويلال اطلع على آخر المستجدات أع نسانية:اإلنشطة األتمويل  ( RG5) الفريق الخامس المعني بالنتائج
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https://interagencystandingcommittee.org/operational-policy-and-advocacy-group/iasc-operational-policy-and-advocacy-group-opag-virtual-8
https://interagencystandingcommittee.org/collective-advocacy/iasc-minimum-standards-duty-care-context-covid-19
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/Protecting%20humanitarian%20workers%20against%20COVID-19.pdf
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/Protecting%20humanitarian%20workers%20against%20COVID-19.pdf
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/Protecting%20humanitarian%20workers%20against%20COVID-19.pdf
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/Protecting%20humanitarian%20workers%20against%20COVID-19.pdf
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/IASC%20Key%20Messages%20on%20Climate%20Change%20Humanitarian%20Action%20and%20COVID-19.pdf
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/IASC%20Key%20Messages%20on%20Climate%20Change%20Humanitarian%20Action%20and%20COVID-19.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/humanitarian-development-collaboration/issue-paper-exploring-peace-within-humanitarian-development
https://interagencystandingcommittee.org/humanitarian-development-collaboration/issue-paper-exploring-peace-within-humanitarian-development
mailto:marco.rotelli@icvanetwork.org


 والسياسية  واالقتصادية  واالجتماعية  الصحية  التحديات  حول  التفاعلية  المناقشات  من  سلسلة  (OCHA)  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  ينظم
  . المتزامنة  واألزمات  المستمر"  19د "كوفي  جائحة فيروس كورونا المستجد   جراء  من تفاقمت  أو  عنها  شفك    التي  أجالً   األطول  واألمنية  واألخالقية

 بها  يعمل  التي  الطرق  تحسين  لزيادة  منهجية  لتعديالت  ومقترحات  والتنظيمي،  البرنامجي  للتغيير  وأمثلة  المشتركة،  الخبرات  المناقشات  ستحددو
 .هناللمزيد من المعلومات حول جدول المواعيد والتسجيل، يرجى النقر  .ويتعاونون اإلنساني  المجال في العاملون
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، والمرحلة الثانية من خطة االستجابة 19  -جائحة كوفيد نتائج استطالعاتها حول  JONAF)  (األردنية الحكومية غير المنظمات منتدى أطلق 
  المنظمات   منتدى  أطلق  الحكومة،  دعم   في  المحلية  المنظمات  دور  لتفعيل  المبذولة  الجهود   إطار  في  :19-من جائحة كوفيدلمكافحة الموجة الثانية 

منتدى المنظمات غير الحكومية    استجابة)  االستقصائية  الدراسات  نتائج  حول  منشورين  ،نوفمبر  19  في  ،  JONAF(  )األردنية  الحكومية  غير
( تقويضهم  أو  يتم استبدالهم  ال  والدعم  تعزيزال:  األردن  في  العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية  وتعزيز  ،19-لتقييم جائحة كوفيد   األردنية

تقييم االستجابة ؛ تقرير االستبيان. يمكنك االطالع على منشور االستبيان من على الرابط: 19-التي تم إجراؤها على األعضاء بشأن جائحة كوفيد 
 . خطة عمل لمدة ثالثة أشهر، وضعت المنتديات 19-. في ظل وجود مرحلة الثانية من جائحة كوفيد 19-لجائحة كوفيد 

 
 خالل  من المدني المجتمع تحول" ندوة عبر االنترنت لتبادل ومشاركة الخبرات حول موضوع بعنوان الباكستانية اإلنسانية الوطنية  الشبكةنظمت 

  تكييف   من  يقابلها  وما  الحكومة  سياسات  على  المشاركين  المعرفة  تبادل  أطلع. و"التكيف  على  المؤسسي  الطابع  وإضفاء  والتكيف  البقاءالقدرة على  
 . على االنترنتالتسجيل والعرض التقديمي للندوة اإللكترونية متاحين لالطالع  .السياسات هذه مع للتكيف المدني المجتمع

 . org.icvanetwork@oluchukwu.obele للمزيد من المعلومات حول دعم منتديات المنظمات غير الحكومية، يرجى التواصل مع
 
 

 موضوع العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية  حول TAREMINET شبكة اجتماع
 

موضوع العمل مع    حول   عمل  ورشة   السالم  دار  منطقة  في  نوفمبر،  6  في(  تنزانيا  في  والهجرة  الالجئين  شبكة)  TAREMINET  شبكة  عقدت
وتساهم إكفا مع شبكة الالجئين والهجرة في تنزانيا من خالل برنامج   .المعنيين  التنزانية  الحكومة  مسؤولي  مع  ودعم المؤسسات المحلية والوطنية

مع:   التواصل  يرجى  المعلومات،  من  للمزيد  الفعالية.  خالل  اإلسهامات  من  العديد  إكفا  قدمت  كما  الحكومية  غير  المنظمات  محافل  دعم 
Michael.hyden@icvanetwork.org 

 

 إدارة التغيير: قضايا شاملة 
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 2020الحكومية  غير السنوية لليونسيف والمنظمات المشاورات
 
  2020  لعام  اإلنساني  العمل   في  الحكومية  غير  والمنظمات  ليونيسفالمشتركة بين ا السنوية المشاورةو إكفا    اليونيسف  نظمت  نوفمبر،  19  و   17  في

 في  المحرز  التقدم  بلداً،  85  في  يعملون  مشاركاً   470  حضرها  التي  المشاورة،   وقد تناولت  ". الناشئة  التحديات  لمواجهة  معًا  العمل"  عنوانتحت  

  19 كوفيد جائحة  تأثيروتناولت الجلسة عدة قضايا مثل   .2020  لعام الشاملة الشراكة وفي السابقة المشاورات في بها االضطالع تم التي المشاركة

  والتمييز   العنصرية  مناهضة  دور مثل  للقطاع  بالنسبة  حاسمة  أخرى  مسائل   جانب  إلى  المبسطة،  واإلجراءات  التمويل،  مرونة  وتدابير  الشراكة،  على
 خاضعةتكون  واإلنصاف  و التنوع والشمول    قائمة على االحترام  شراكة إقامة    في  مواعيد العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية  جدول   وكذلك

 .االلكترونية المنصة في التسجيل خالل من  والمصادر الخلفية  ووثائق الجلسة تسجيالت إلى  الوصول يمكن .المتبادلة  للمساءلة
 

 . العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية23
 مفوضية)  بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية  المعنية  الفرعية  والفرق  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  في  المشاركون  الرؤساء  يشجع
التغذية    مشاركة  على  الحكومية  غير  المنظمات(  الصومالية  الحكومية  غير  المنظمات  ومنتديات  ( UNHCR)  الالجئين  لشؤون السامية المتحدة  األمم

العمل مع ودعم المؤسسات المحلية   بشأن  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  للجنة  المؤقتة  المزكرة التوجيهية  تفعيل  كيفية  حول  الرجعة الخاصة بهم
  الخاصة بك   البناءةالتغذية الراجعة    ومشاركة  معين،  تقدم  قياس  من مكنتك    التي  الجهود   عنلتقديم تقرير    ندعوك  .القطري  المستوى  على  والوطنية

للمزيذ من المعلومات    .العالمي  والمستوى  الدولة  مستوى   على  مفيدة  بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية  المتعلقة   اإلرشادات  كيف كانت  حول
والوطنية:   المحلية  المؤسسات  ودعم  مع  بالعمل  المعني  إكفا  تنسيق  مكتب  مع  التواصل  يرجى  واالستفسارات، 

Eman.ismail@icvanetwork.org 
 

مزيد من المعلومات حول العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية تحت قسم "برنامج دعم محافل المنظمات غير يمكنك االطالع أيضا على  
 الحكومية" و "خاص بالمنطقة".

 

 
لحضور ندوة   والوطنية المحلية  الحكومية غير المنظمات  الدولية دعوة للتنميةاألمريكية  وكالةلل التابع(  BHA) اإلنسانية المساعدات مكتب يود

 :إلى الجلسة تهدفو. الشرقي بالتوقيت صباًحا  10:00 7:00 الساعة ديسمبر، 17 الخميس يوم الجدد  المتقدمين متطلبات حول إلكترونية

 . عملهم وكيفية ومهمتهم BHA))عن مكتب المساعدات اإلنسانية  عامة بلمحة المحتملين الجدد الشركاء/  المحلية المنظمات تزويد  •

https://www.unocha.org/2020-humanitarian-policy-forum
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/ardd-94d08.appspot.com/o/publications%2Fegxmvjym08.pdf?alt=media&token=48a3b9d1-f3e8-4f6b-90ed-1070004f28e0
https://ardd-jo.org/Publications/jonaf-covid-19-response-assessment
https://ardd-jo.org/Publications/jonaf-covid-19-response-assessment
https://ardd-jo.org/Publications/jonaf-covid-19-response-assessment
https://ardd-jo.org/News-Room/jonaf-launches-phase-two-of-its-response-plan-to-combat
http://resourcecenter.nhnpakistan.org/index.php/webinars-records/313-transformation-of-civil-society
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14287&qid=750604
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14245&qid=750178
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14285&qid=750604
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14285&qid=750604
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14286&qid=750604


 والحد   والتعافي  االستجابة  أنشطة  في  BHA  مكتب المساعدات اإلنسانية مع  للعمل  السبل  فضلأل  المحتملين  الجدد   الشركاء  فهم  تعميق •
 (.IDA) والكوارث المخاطر حاالت في الدولية المساعدة  مؤسسة من الممولة الكوارث مخاطر من

 . الجدد  للمتقدمين الخاصة للمتطلبات المحتملين  الجدد  الشركاء فهم تعميق  •

ل   للحضور، يرجى إرسال إى استفسارات إلى  .  باالجتماع  االتصال  كيفية  حول  معلومات  ستتلقى  التسجيل،  بمجرد .  ديسمبر  15  قبل يوم  هنا  سج 
BHA.NGOpartnerships@usaid.gov 

 
 :مساحات المجتمع المدني في العمل اإلنساني .24
 المتحدة  األمم  دور  على  الحلقة  ركزت   والترويج،  والحماية  المشاركة  تعزيز :  المدني  والفضاء  المتحدة  األمم  حول  نقاش  حلقة  عقدت  ديسمبر،  4  في
. المدني الفضاء بشأن  التوجيهية المتحدة  األمم ومذكرة اإلنسان  حقوق أجل من للعمل  العام األمين دعوة إطار  في المدني الفضاء وحماية تعزيز في

 .هنايمكن االطالع على تسجيالت حول حلقة النقاش من 

 

 شراكات إكفا
 

باالشتراك مع الجامعة األوروبية إلدارة  Impact17 منظمة تقودها التي" التحرك إلى دعوة: أفضل عالم نحو  " . ندعوك للمشاركة في فعالية25
 . ONResearchاألعمال من خالل منصة 

  في   جمعها  تم  التي  عشر  السبعة  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  أجل  من  العمل  عجلة  إلدارة  مكرسفعالية نحو عالم أفضل هو مؤتمر إلكتروني  
 : إليها الوصول يمكن مواضيع أربعة

 ام المجتمع المستد  •

 بتكار  االالتكنولوجيا و  •

 البيئة والطبيعة    •

 الشراكة من أجل عالم أفضل •

ستقود إكفا    ".المستدام  المجتمع"  موضوع بعنوان  تحت"  نحو عالم أفضل"  فعالية  تنظيم  في  ،المدني  المجتمع  عمل  لجنة  مع  باالشتراكإكفا    شاركت
 إكفا أدناه! . اطلع على مزيد من المعلومات حول جلسات ثالث جلسات على مدار يومين

  فإن ولذلك  ،في الجلسات المتكلمين بعض تأكيد  يتعين يزال ال! )الرابط يرجى النقر على  ،جلسات 4 قيادة المدني المجتمع عمل لجنة ستتولى  كما
 (الراهن الوقت في األمانة موظفي أسماء هي الوثيقة في ترد  التي الوحيدة  األسماء

 ! Impact 17المجانية، وذلك بفضل منظمة  كبار الشخصيات تذاكر باستخدام والتسجيل إلينا االنضمام على نشجعك
 

أفضل"  األولى  الجلسة عالم  "نحو  فعالية  في    مساءً   04:15  إلى  03:15  من   ديسمبر  9:  إلكفا 
 أوروبا  وسط بتوقيت 

 االزدهار  أجل من شراكاتإزالة المخاطر المصرفية: 
 "ضعفاً؟ السكانية الفئات أكثر إلى  للوصول الحكومية  غير المنظمات مع بيد  يداً  تعمل أن الخاص القطاع لشراكات يمكن كيف"

  الفئات   أكثر  إلى  للوصول  مغزى  ذات  شراكات  بإقامة  إزالة المخاطر المصرفيةتواجه  التي  والحلول  واالبتكارات  التحديات  بعض  الجلسة  هذه  ستبحث
 .ضعفا السكانية

 

 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا   10:00ديسمبر    10الجلسة الثانية إلكفا في فعالية "نحو عالم أفضل":  
 

 آسيا في الفرص: األعمال وقطاع الحكومية غير المنظمات بين الشراكة
 "قوي؟ تأثير إحداث على قادرةال  والشركات الحكومية غير المنظمات بين شاملة تجارية شراكات إقامة يمكن كيف"

 هادئ.ستبحث هذه الدورة نصائح بشأن الشراكات الناجحة والمسؤولة والمستدامة بين الشركات والمنظمات غير الحكومية في منطقة آسيا والمحيط ال

 
 مساًء بتوقيت وسط أوروبا  4:00ديسمبر  10الجلسة الثالثة إلكفا في فعالية "نحو عالم أفضل": 

 
 :حول واجب الرعايةكن إنسانياً! تنشيط التغيير 

 " اإلنساني؟ المجال في العاملين وسالمة صحة تعزيز في يساعدوا أن الخاص القطاع لشركاء يمكن كيف"
 

 إليها، االنضمام  أو  اإلنسانية الجهات إلى اإلنسانية الرعاية تقديم  واجب  على تؤثر التي القائمة الجماعية المبادرات تكرار سبل  الجلسة  هذه ستناقش
 .للجميع والرفاه الصحة في تسهم أنها حيث
 

 قريباً!  ستكوت متاحة التسجيالت جميع

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMgla7-v5olvTKJIKgMXa9vxqT7FDr1eRjg-p2uBR09I99uw/viewform
mailto:BHA.NGOpartnerships@usaid.gov
https://www.ohchr.org/EN/Issues/CivicSpace/Pages/UNRoleCivicSpace.aspx
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=youtu.be&v=z2VpDLwIWME
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14230&qid=749761
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14231&qid=749761
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14232&qid=749761
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14233&qid=749761


 
 خاص بالمنطقة 

  
 دولية  تعمل الفرق اإلقليمية في إكفا على نحو مكثف مع فرق التنسيق المشتركة بين الوكاالت لضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية وال

 القطرية  ،"ويشمل ذلك التنسيق على المستويات  ١٩-وإسهامها النشط في عمليات التأهب واالستجابة القائمة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد   
 .واإلقليمية والعالمية
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 اإلقليمية اإلنسانية الشراكة فعاليات
 

  ومكتب  (ADRRNوالشبكة اآلسيوية للحد من الكوارث واالستجابة لها ) ،إكفا من كل عقدها في يشارك التي اإلقليمية الشراكات فعاليات تتواصل
  في  إكفا وشركائها    أعضاء  من  مجموعة   من  ومتنوعة جيدة  وقيادة  مشاركة  اآلن  حتى  استقطبت  وقد  ،ديسمبر  منتصف  حتى  اإلنسانية الشؤون  تنسيق
اإللكترونية   تضمنت  وقد   .الصلة  ذات  المواضيع  لمناقشة  المنطقة   الطوارئ،   لحاالت  والتأهب  والمجتمعية،  المحلية  القيادة  مثل  مواضيع  الندوات 
 في  المخطط لها   للمنطقة  سياساتية  ورقة  الفعاليات  هذه  من  الرئيسية  النقاط  وست غذ ي.  ذلك  إلى  وما  والمساءلة،  والجودة  المتعددة،  المخاطر  ومعالجة

 .الرابط هذا على النقر يرجى المعلومات، من للمزيد . المقبل العام أوائل
 
   "19-كورونا المستجد "كوفيدمن جائحة فيروس  دروس - اإلنساني العمل على المحلية القدرة زيادة: ديسمبر 8 -
 المتضررين  األفراد  حياة على الجنسية انعدام أثر وتخفيف الجنسية انعدام منعديسمبر:   14 -
 حلقة نقاش: واألجوبة األسئلة مناقشة في والجودة لمساءلةاديسمبر:   14 -
 (DRRوالحد من مخاطر الكوارث ) المناخ أزمة حول والشباب األطفال صواتأ: الكوكب حارسديسمبر:   17 -
 
 

  (EPWG) الوكاالت بين المشتركة الدائمة الدولية العمل لمنظمة  التابع للطوارئ بالتأهب المعني اإلقليمي العامل الفريق 
  االستجابات   بشأن  الحقيقي  الوقت  في  المستفادة  للدروس  جلسة  ، بعقد تشترك إكفا في رئاسته  الذي  ،الفريق العامل اإلقليمي المعني بالتأهب للطوارئ  قام

 يتعين  التي(  دولية   مساعدة  تتطلب  التي)  االستجابات  من  الثانية  الجولة هذه    ، حيث تأتيوكمبوديا  والفلبين  فيتنام  في  الفيضانات/لإلعصار  األخيرة
  استندقد و  .المداري  هارولد  إعصاركان    وأولها  ،التي يشهدها العالم سارية  19-بشأن جائحة كوفيد  المفروضة القيود  تزال  ال  في الوقت الذي  تنفيذها

 األحمر الصليب لجمعيات الدولي واالتحاد المتحدة و المنظمات غير الحكومية الدولية  األمممن  زمالء اكتسبها التي العملية الخبرات إلى االجتماع
 أجل   من  االستجابات  تكييف   كيفية  على  الضوء  المشاركون  سلطكما    .لألزمة  االستجابة  في   والقطري  اإلقليمي  الصعيدين  على  األحمر  والهالل

 .قدماً  لمضيل التأهب جهود  ستساعد  والتي البلدان تواجهها التي المشتركة والتحديات" 19-لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد  االستجابة

 
 ( HFI إندونيسيا) في اإلنساني ( والمنتدىADRRNلها) وااالستجابة الكوارث من للحد اآلسيوية والشبكة إكفا بين المشتركة التعلم سلسلة

 "الجديد العادي العصر في اإلنساني العمل(: "HI) اإلنسانية والمبادرة
 

 لها  ستجابةواال الكوارث من للحد سيويةاآل الشبكة من وبدعم( HFI)  إندونيسيا في اإلنساني المنتدىو( HIاإلنسانية ) المبادرة من كل تقوم
(ADRRN )،لمؤسسات منصة خلق  بهدف ،2020 نهاية وحتى يوليو من الفترة في (ندوات 5) كترونيةاإل الندوات من سلسلة بإنتاج وإكفا 

 المجتمع   مؤسسات  تكييف  طرق  على  التركيز  مع  الهامة،  الموضوعات  حول  المفتوح  للنقاش  الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة   في   وشبكاته  المدني  المجتمع
 19- كوفيد  جائحة عصر في االحتياجات استيفاء أجل من لعملها المدني

.  "القطاعات  متعددة  اإلنسانية  االستجابة  على  المخاطر  متعددة  التهديدات  تأثير":  موضوعحول    نوفمبر  25  فيعبر اإلنترنت    ندوة  آخر  توعقد 
 .هنا من التسجيل االطالع على يمكنك

 Keya.Sahachaudhury@icvanetwork.org :مع التواصل يرجى الهادئ، والمحيط  آسيا منطقة حول المعلومات من للمزيد 

 . منطقة إفريقيا:27

 اإلفريقي اإلنساني السنوي في دورته الثامنةمنتدى االتحاد 
 

  األفريقي   االتحاد   في  األعضاء  الدول  عن  ممثلون  حضر  حيث  األفريقي،   االتحاد   مفوضيةنظمته    الذي  الثامن  المنتدى اإلنساني  في  إكفا  تشارك
"  19- فيروس كورونا المستجد "كوفيد   لجائحة  الشاملة  اإلنسانية  االستجابات  دعم"  حول  النقاش  حلقة  يف  وشاركت إكفا  .المدني  والمجتمع  والخبراء

  الضوء  سلطنا كما  ،19  –المتعلقة بجائحة كوفيد  الحركة على والقيود  بالوصول المتعلقة القضايا بشأن شاركنا آراء أعضاء إكفا  حيث" أفريقيا في
الرئيسية   التوصيات  بعض  ت إكفا  قدم  ذلك،  على  وعالوة   .المجتمع  يخدمها  التي  ضعفاً   السكانية  الفئات  أكثر  على  القيود  هذه  عواقب  بعض  على

 . األفريقي االتحاد  مفوضية إلى( العاملة األفرقة مختلف خالل من) األعضاء مع أجريت التي المشاورات إلى استنادا
 

 إثيوبيا في االستجابة حول الحكومية غير المنظمات نقاش
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https://au.int/en/newsevents/20201111/8th-annual-humanitarian-symposium


  المراحل في مهم التبادل هذا أن ثبت وقد  إثيوبيا، في االستجابة لمناقشة الحكومية غير المنظمات بين إقليمي اجتماع أول ت إكفانظم نوفمبر، 9 في
  .صغيرة منح خالل من البلد  في الحكومية غير المنظمات بين التنسيق دعم كيفية أيضا وتناقش إكفا. التنسيق من األولية

  
 الساحل  اإلقليمي لمنطقة صندوق التمويل الجماعي بشأن المناقشات

 المناقشات  على  إلطالعهم  أفريقيا  في  الحكومية  غير  المنظمات  معجيدا    تبادالً لالجئين    النرويجي  المجلسعقدت إكفا بالتعاون مع أعضائها وأعضاء  
 . اإلنساني التمويل على التركيز مجال من التحديثات من وغيرها الساحل لمنطقةبصندوق التمويل الجماعي  اإلقليمي  المتعلقة

  
  المنسق   مع  الحكومية  غير  للمنظمات  إحاطة  جلسة  ت إكفااستضاف  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  لمكتب  التابع  اإلنسانية  القيادات  تعزيز  قسم  مع  وبالتعاون

 . تشاد في اإلنسانية الشؤون منسق /المتحدة لألمم المقيم
  

 Addis.Tesfa@icvanetwork.orgأو  marco.rotelli@icvanetwork.org للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: 
 

 
 :  إفريقيا  وشمال وسطاأل الشرق  منطقة. 28
 
 

 العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية، حول مناقشات
المؤسسسات موضوع العمل مع ودعم    حول  للنهوض بالنقاش   الجماعي  العمل  كيفية   بشأن  إلكفا توصيات إكفا  اإلقليمي   الممثل  قدم  نوفمبر،   19  في

المنظمات  دعم  برنامج  عن  موجزة  لمحة  وقدم  المحلية والوطنية، منتدى    في  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الحكومية  غير  منتتديات 
منتدى لاالستجابة    تقييم  وهما    منشوران  صدر  هذه الفعالية،  وفي  في الفعالية االلكترونية والشخصية.(  JONAF)  المنظمات غير الحكومية األردنية

التعزيز  :    األردن  في  زيز العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنيةتعو    "19-المنظمات غير الحكومية األردنية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 
لدعم محافل  إكفا  وذلك بدعم من برنامج ( JONAF) غير الحكومية األردنية ، وقد تولى قيادتهما منتدى المنظمات والدعم ال االستبدال والتقويض

 المنظمات غير الحكومية.
 

 2020 ديسمبر 10و 8و  7يوم " أقوى شبكات تطوير: "إكفا عمل ورشة
  هدف ستوست ديسمبر 10 و 8 و 7 في وستعقد ورشة العمل ".أقوى شبكات تطوير" بعنوان قادمة عمل ورشة وتخطيط تطوير  على حالياً  إكفا تعمل
 على  تركز  التي  المستهدفة   العمل   ورش  من  أوسع   مجموعة   من  جزءاً   هذه   العمل  ورشة  برنامج  ويعتبر  .سورية  حكومية  غير  لمنظمات  شبكة  11

  اإلقليمية   والتنسيق  المناصرة  منصات مختلف  في   السورية  المدني  المجتمع  منظمات  شبكة  مشاركة   وتعزيز  االستراتيجي  والتخطيط  ةالرشيد اإلدارة  
 . والعالمية

   
 أفريقيا  وشمال األوسط الشرق  منطقة في اإلنسانية القيادة مجال العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية في حول بحثية مقالة

  الشرق  منطقة  في  اإلنسانية  القيادة   مجال   في  والوطنية  المحلية  المؤسسات  ودعم  مع  العملعلى اإلنتهاء من المقالة البحثية حول      حالياً توشك إكفا  
 غير  المنظمات  أحرزته  الذي  التقدم  على  رئيسي  بشكل  البحث  هذا  ويركز  .2021  عام  أوائل   في  اإطالقه  المتوقع  ومن  أفريقيا ،  وشمال  األوسط

  في  وتوجد   . والتنسيق  القرار  صنع  مستوى  على  النشطة  بمشاركتها  المتصلة  والتحديات  الوطنية  اإلنسانية  القيادة  تعزيز  أجل   من   الوطنية  الحكومية
  األصوات  بزيادة  حقيقياً   التزاماً   تلتزم  التي  المتحدة   األمم  ووكاالت  والدولية   الوطنية  الحكومية  غير  المنظمات  من  رئيسية  وتوصيات  مساهمات  المنطقة
 .اإلنسانية الشؤون  تنسيق هياكل داخل الوطنية

 
التواصل   أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة   في   والفعاليات  األحداث  حول  المعلومات  من  لمزيد ل يرجى 

 stephanie.yousef@icvanetwork.oو   Eman.ismail@icvanetwork.org مع: 

 
 . منطقة أمريكا الالتينية:  29
  في   اإلنسانية  واإلجراءات  االحتياجات  إبراز  تحسين  إلى  دعوة  بمثابة   نوفمبر  11  في  المعقود   الالتينية  أمريكا  منطقة  إكفا في  أعضاء  اجتماع  كان

  توفره إكفا   الذي  الحازم  الرابط  استخدام  مواصلة  في  المنطقة  في اوشركائه  إكفا  في  األعضاء  الدول  ترغب ومن ثم،    .الدولية  المناقشات  في  المنطقة
 .عالمية كشبكة
 خالل  طرحها  تم  التي  والمناقشات  الشواغل  بعض  معالجة  إلى  FM4 Paso Libreمنظمة      مع  بالشراكة  2021  لعامإكفا    عمل  خطة  تهدف

 ة.الحكوميإكفا لدعم محافل المنظمات غير  برنامج إطار في الكولومبية  المحافل مع الوثيق التعاون ذلك في بما اإلقليمي االجتماع

 lina.gomez@icvanetwork.org: منطقة أمريكا الالتينية، يرجى التواصل مع في األحداث حول المعلومات من للمزيد

 

 فرص التعلم 
 
إكفا بالتعاون مع    المنظمة من جانب"  قيمنا  والحياة وفق شؤون الثقافة التنظيمية: القيادة، ورفاه الموظفين،  "الندوة اإللكترونية    تسجيالت.  30

 ! أصبحت متاحة اآلن ديسمبر 3  تاريخفي  CHS Allianceومنظمة  (PHAP)  نسانيةاإلالجمعية الدولية للعاملين في المساعدة والحماية 

 Organisation Health for Thriveمنظمة    مديرة  ،مورايا  آن   و  ويبستر،  جامعة   في  تنظيمية  نفسية  أخصائية  ،جاكينز  ليزا  تشارك
Worldwide  ومنظمة  إكفاة  مستشار ،بيتوتي ميليسا وCHS Alliance   في المشروع المشترك الذي يبحث في دور المدير التنفيذي في قيادة

  جنب  إلى جنبا ،الرحيمة  والرعاية الرعاية منظمات رعايةل CHS Allianceمنظمة  مبادرة عن المشترك والمسؤول التنظيمية،  الثقافة  في التغيير
  أوكسفام  لمنظمة  التنفيذي  المدير  ،سكاراندراجا(  داني)  ودانانانجايان ،Christian Aid  منظمة   من  ،موكوياشي  خوزي  أماندا  العام  الرئيس  مع
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 المخاطر  إدارة   فيمهًما    ا دورً  العليا  اإلدارة  تلعب  حيث  ،منظماتهم  في  الثقافي  تغييرال  فيما بينهم حول قضايا  الخبرات  تبادل حيث تم    ،المملكة المتحدة
 على الرعاية المناسبة.  ومن يساعدوننا في أعمالنا اليومية الموظفين حصول وضمان

 التغيير   قيادة  في  التنفيذي  الرئيس  دور  حول  CHS Alliance بين إكفا ومنظمة    المشترك  المشروع  هذاب  الخاصة  إحاطة  ورقةمشاركة    قريباً   وسيتم
 . الموظفين سالمة وحماية العمل مكان في إيجابية ثقافة لتمكين الثقافي

 إدارة المخاطر في الواقع العمليالندوة اإللكترونية هي الرابعة من سلسلة  هذه

 

 
 والتدريب  التعلم لبرامج منسقة قائمة على بإكفا الخاصة التعلم مصادر صفحة تشتمل :اإللكتروني إكفا موقع على والمصادر التعلم فرص صفحة

 من للمزيد . لكترونياإل الموقع في لنعرضها مفيدة تكون قد  لالهتمام مثيرة فرص بأي مشاركتنا يرجى. (متاحة كانت حيثما) والمباشرة اإللكترونية
 nishanie.jayamaha@icvanetwork.org :مع التواصل ي رجى المعلومات،

 

 جديد وجدير بالذكر
 

 األحمر  والهالل األحمر الصليب لجمعيات  الدولي االتحادالصادر عن   2020لعام  العالم في الكوارث حالة تقرير .31
 اتجاهات التقرير    يحللحيث  .  2020  العالم  في  الكوارث  تقرير حالة    األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  تحاد أطلق اال  نوفمبر،  في

 .معًا المناخ ألزمة اإلنسانية اآلثار معالجة يمكننا كيف ويوضح المناخية الكوارث

 

 
 . نظرة عامة على مجال العمل اإلنساني العالمي32
  واالتجاهات   الحالي  الوضع  على  عامة  نظرة  ،  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  نشره  الذي  ،"  العالمي  اإلنساني  العمل  على  عامة  نظرة"  تقرير  يقدم

 .ديسمبر 1 في االلكتروني العالمي إطالقه اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب استضافو. اإلنساني العمل مجال في المستقبلية

 

 

 أضف إلى جدول مواعيدك
 

  الهادئ والمحيط آسيا – اإلقليمية اإلنسانية الشراكة فعاليات :ديسمبر - نوفمبر
 
   المستفادة؟ الدروس ما: المناخ وتغير  19- كوفيد  جائحة  –  2020 الحماية  تواجه التي التحديات  حول السامي المفوض حوار :ديسمبر 2
 
شؤون الثقافة التنظيمية: القيادة، ورفاه الموظفين،   :سانيةاإلن  والحماية  المساعدة  في  للعاملين الدولية  والجمعية  كفاإل  كترونيةاإلل  الندوة :ديسمبر  3

 والعيش بقيمنا
 ستعداد للحماية والحلول المستقبليةالا  –  2020ات التي تواجه الحماية حوار المفوض السامي حول التحدي :ديسمبر 9
   أفضل عالم نحو :ديسمبر 9-10
 
 العالمي  اإلنسانية السياسات منتدى ديسمبر: 10 – 9
 

  جئينالال  لشؤون السامية للمفوضية السبعين السنوية الذكرى :ديسمبر 14
 

 للهجرة  المتحدة األمم لشبكة السنوي االجتماع ديسمبر: 16 – 15
 العدالة  أجل من ونضالنا بحقوقنا عالميال حتفال: االللمهاجرين الدولي اليوم: ديسمبر 18

 

-2021  -   

 إلكفا العامة والجمعية السنوي المؤتمر: مايو  18-19
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