
 

 

  2019أبرز التطورات من شهري يوليو وأغسطس  –الشهرية  النشرة
  

 المدير التنفيذي من رسالة
  

 المبادئ اإلنسانية؟  تداول

االلتزام  أهميةعلى  نأكد حيثبالذكرى السنوية لليوم العالمي للعمل اإلنساني  أغسطس الماضي 19في احتفلنا مؤخًرا 
ات ضغوط يترافق مع هذه المبادئب .االلتزام،يةحياد، واالستقاللوال التحيزاإلنسانية، عدم  وهي: –اإلنساني  العمل مبادئب

 متزايد. بشكل
 

حيث تواجه المنظمات غير الحكومية  أرض الواقع، علىمجرد اإلقرار بالمبادئ اإلنسانية ال يجعل من السهل تطبيقها 
 وغيرها من الجهات الفاعلة في العمل اإلنساني باستمرار خيارات صعبة. 

   
تقديم أثناء عملها لحول الضغوط التي تواجهها المنظمات غير الحكومية نتحدث بصراحة ووضوح نريد أن ونتيجة لذلك، 

 ذلك يؤثر  حيثمتزايدة، السياسية المنية واألبيروقراطية والقانونية والقيود في ظل ال, بموارد أقل,  بشكل أفضل خدماتها
من خالل اللجوء للمخاطر كما تتصدى المنظمات غير الحكومية  .االنسانية على المبادئ ةالقائم و البرامج على االلتزامات

 .سريع بشكل الظروف هذه مع تكيفت مما يجعلها المفروضة القيود هذهل ىتصدت وحدود قدراتها   تدرك متنوعةطرق إلى 
 

 حوارالعمل اإلنساني القائم على المبادئ:    ترافق  التيمخاطر  ال"  بعنوان  2020  إلكفا  السنوي  المؤتمر  موضوعيكون    سوف
 المخاطر مناقشة في 2020 مارس 18 في انعقاده المقرر  المؤتمر  خالل أكثر كما سنتعمق  .صريح حول إدارة المخاطر"

 المخاطر  هذهمع    بها المنظمات غير الحكومية  تعاملت  وفالتي س   والطريقة,  التي يواجهها العمل اإلنساني القائم على المبادئ  
 هم في أمس الحاجة إليها.  الذين شخاصلأل عالية بكفاءةاإلنسانية الفعالة  اتالمساعد تقديم أجل من وغيرها

  
ستسلط الضوء   التي  تتضمن النتائجحيث سنعمل على إصدار وثيقة    الجهود األخرىسائر    مر بمعزل عنالمؤت  هذا  يكون  لن

 تبادل عمليةستقوم إكفا بتيسير كما  .(2020مارس  19و 17مشاركة )الأيام . الرسائل الرئيسية للمؤتمر السنوي على 
حول المخاطر  وراق الخاصة بإكفااألأدوات التعلم المحددة مثل  من خالل مشاركةبين األعضاء ودعمهم  النقاشاالفكار و 

  . 2020التعلم  اتومساق
 
نحو الدول األعضاء وغيرها من الجهات بمشاركة أعضاء إكفا  مناصرةعمل السياسات والوف يقوم كل ذلك بإرشاد س 

بعض القضايا المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها المبادئ اإلنسانية، وتلك التي تواجهها المنظمات غير الحكومية،   حولالفاعلة  
 وعمال اإلغاثة، والمدنيين. 

 
   

 إغناسيو بيكر
  إكفا |المدير التنفيذي 

 
  

 

 آخر أخبار إكفا 
  2020مارس  18المؤتمر السنوي إلكفا،  – موعدناال تنسوا 

 

المؤتمر السنوي   هو عنوان: نقاًشا صريًحا حول إدارة المخاطر".    العمل اإلنساني القائم على المبادئ  التي ترافقمخاطر  ال  "
في المخاطر التي يواجهها العمل اإلنساني القائم على المبادئ، ومن ثم  حيث سيبحث مارس المقبل 18المقرر انعقاده في 

هم في أمس   بكفاءة عالية لألشخاص الذينتقديم المساعدة اإلنسانية الفعالة  لالمخاطر التي تواجهها المنظمات غير الحكومية  
مارس، والذي  19يوم الشركاء في  فعالية يليهس  ثم مارس 17يوم األعضاء في  فعالية وسيسبق المؤتمر  . الحاجة إليها

بشأن موضوع المؤتمر. للمزيد من المعلومات سيتيح الفرصة أمام المنظمات غير الحكومية للمزيد من المشاركة والتفاعل 
 . وقع اإللكتروني إلكفاالميرجى زيارة 

 

المخاطر مع المعهد العالي للدراسات الدولية إدارة  تعمل إكفا حاليًا كجزء من عملنا في  :  استبيان حول إدارة المخاطر األمنية
ينظر في إدارة المخاطر األمنية ونهج تفادي المخاطر في قطاع العمل اإلنساني، واإلنمائية في جنيف على مشروع بحثي 
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وسيركز المشروع على تحليل كيفية تطبيق نهج إدارة المخاطر األمنية في عمليات صنع القرار في المنظمات غير الحكومية، 
 أو إرساله إلى موظفي األمن/إدارة المخاطر ذوي الصلة في منظماتكم.  االستبيان القصير وستسرنا مشاركتكم في هذا 

 

 الجددإكفا رحبوا معنا بأعضاء 
  أن نرحب بموظفينا الجدد المنضمين حديثًا لفريق عمل إكفا:  يسعدنا 

العاصمة . تعمل إيمان في مقر إكفا في نائب ممثل إكفا الجديد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا :إيمان إسماعيل
 تمكين الشركاء و برامج التمكينورئ والالجئين، للطوا بةستجاالالتوطين، وا مجاالت في غنيةعمان، وتتمتع بخبرة 

 .برامج الربط بين برامج الطوارىء و برامج التنميه المستدامه و السالمالمجتمعية، وبناء قدرات المنظمات غير الحكومية، و
 مؤتمرات العديد من في وشاركتتقييمات، وال الدراسات و االبحاثالعديد من قيادة  خالل مسيرة عملها مهمة إيمان ولتت

 والمحافل رفيعة المستوى.  اصرةالمن
 

 كممثلمع إكفا  ما قدمته من جهد والتزام خالل فترة عملهاعنقر لمنتوجه بالشكر إلى إيمان  في هذه المناسبة، يسعدنا أن
نقوم قريبًا بتعيين من  وف س  على مدار السنوات الثالثة الماضية. إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة

 يخلفها في هذا المنصب. 
 

بوظيفة مسؤول االتصاالت، وقد انتقل كريستيان مؤخًرا من الواليات مكتب جنيف  للعمل في ت: انضمكريستيان بينادوم
دعم تإلى جانب مهارات وكفاءات تحريرية قوية خبرة سابقة في االتصاالت،  كريستيان لكتمت .المتحدة للعيش في جنيف

 استراتيجية االتصاالت لدينا والمضي بها قدًما. 

 . موقعنا اإللكترونيللمزيد من المعلومات عن موظفي إكفا، يرجى زيارة 
 

 ة القسري الهجرة
 االتفاق العالمي بشأن الالجئين: المنتدى العالمي لالجئين. 1
 

في المشاركة في استضافة  ه إكفاتأولهما الدور الذي لعب إكفا في األسبوع األول من يوليو في فعاليتين رئيسيتين، تشارك
المزيد من التفاصيل أدناه(، والتي المشاورات السنوية بين المنظمات غير الحكومية والمفوضية السامية لشؤون الالجئين )

عبه المنظمات غير الحكومية في المنتدى العالمي األول لالجئين، وثانيها تلالذي   أفردت مساحة كبيرة لمناقشة الدور المحتمل
استراتيجية السنوات الثالثة ، والتي تم فيها إطالق المشاورات الثالثية السنوية حول إعادة التوطينركة إكفا في هو مشا
إكفا في العملية متعددة األطراف المعنية لوضع  توساهم، (2019-2021بإعادة التوطين والمسارات التكميلية )المعنية 

اجتماع إكفا أيًضا في  تشاركوفي األسبوع ذاته،  . االتفاق العالمي بشأن الالجئيناالستراتيجية، على النحو المطلوب في 
RSD  ،تعزيز أنظمة اللجوء عبر  مناقشة في حيث تم والمنظمات غير الحكومية والمفوضية السامية لشؤون الالجئين

 المقدم من كبير مسؤولي السياسات السيد جيروم إيلي. االتفاق العالمي بشأن الالجئين 

لمجموعات التي تشارك فيها العديد مكونًا من االمفوضية السامية لشؤون الالجئين نظاًما أصدرت الصيف،  خالل فترة
)ترتيبات تشارك العبء  ركز على ست أولويات مواضيعية ألجل المنتدى العالمي لالجئينيمن األطراف المعنية 

الحلول والقدرات في مجال الحماية(، تهدف والتحتية،    يةالوظائف وسبل كسب العيش، والطاقة والبنوالتعليم،  ووالمسؤولية،  
حشد المساهمات وتحديد أفضل الممارسات، باإلضافة إلى التأثير على المنظمات المشاركة في المنتدى، إلى  هذه المجموعات  

وبدأ المجتمع المدني في  ،كما نظمت المفوضية في يوليو وأغسطس الماضيين أول اجتماعات المجموعات المشاركة
 العمر والنوع االجتماعي والتنوع متعلقة بجوانبتوصيات ورقة " أصدرتالمشاركة في هذه العملية، فعلى سبيل المثال، 

وحظيت بتأييد واسع النطاق من المنظمات غير الحكومية، بينما بدأت العديد من المنظمات   "تعهدات المنتدى العالمي لالجئينل
 كل مجموعة.  بالمشاركة في رعايةغير الحكومية العمل 

كما يمكن االطالع على . الموقع اإللكتروني إلكفاللمزيد من المعلومات والمذكرات الخاصة باالجتماعات، يرجى زيارة 
 . وضية السامية لشؤون الالجئينالموقع اإللكتروني للمف علىالمعلومات 

في هذه المجموعات األساسية التالية: اة الرسميين رع  ال المشاركة في أن تكون ضمن إكفا العمل تقرر اومن جانبه
فيما عمل إكفا أيًضا على دعم أنشطة هذه المجموعات تس و. ترتيبات مشاركة العبء والمسؤولية، الحلول وقدرات الحماية

يتعلق بالتعهدات المبدئية، بينما سيواصل تقديم المساعدة للمنظمات غير الحكومية في مشاركتها وفهمها ألنشطة المجموعات 
 .jerome.elie@icvanetwork.orgاألخرى. للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع 
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 . المشاورات بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية2
  

. تنعقد مشاورات المفوضية السامية لشؤون الالجئين في الجنوب "نعمل أفضل عندما نعمل معًا –نهج المجتمع بأكمله "
سبتمبر  11-10مع المنظمات غير الحكومية واألطراف المعنية المتعددة في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا في اإلفريقي 
مع غير الحكومية كما يشارك ماركو روتيلي، الممثل اإلقليمي إلكفا في إفريقيا، في تيسير الحوار بين المنظمات المقبل، 
 اضغط هنافي اليوم الثاني. عرفات جمال، رئيس خدمات الشراكة والتنسيق في المفوضية السامية لشؤون الالجئين، السيد 

 للمزيد من المعلومات حول المؤتمر المنعقد لمدة يومين. 
 

إكفا  تقام يوليو، جنيف: 5-3بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية، المشاورات السنوية 

 76منظمة و 243مشارًكا من  453تنظيم المشاورات السنوية التي تجمع ب مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين بالتعاون 

والتي قام خاللها موظفو المنظمات غير الحكومية والمفوضية السامية لشؤون الالجئين، من خالل ورش العمل الحية بلدًا، 

، بشكل خاص  البيانات واألدلة  لتمحيصموضوع "نعمل أفضل عندما نعمل معًا"،    ببحثوالجلسات والمناقشات الموضوعية،  

وكيفية ضمان قدرة  اكة بين المفوضية والمنظمات غير الحكومية، ترسيخ الطابع اإلقليمي للشر الهدف من عملية تحديد و

المشاورات المنظمات غير الحكومية على المساهمة في المنتدى العالمي األول لالجئين في ديسمبر، ويتم اآلن صياغة تقرير  

 وبر. على أن يتم تقديمه للجنة التنفيذية للمفوضية بواسطة مقرر المنظمات غير الحكومية في أول أكت

 . الموقع اإللكتروني للمشاوراتللمزيد من المعلومات )بما في ذلك تقارير الجلسات والمعلومات األساسية(، يرجى زيارة 

 

 الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكوميةالمشاورات اإلنسانية اإلقليمية بين المنظمة . 3

في  2019أكتوبر  30و 29المشاورات اإلنسانية اإلقليمية لهذه السنة في  عقد إكفا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرةت
في حاالت الطوارئ واألزمات   إمكانية وصول المساعدات اإلنسانيةعلى أن يكون الموضوع الرئيسي هو  ،  ، تركياإسطنبول

سيتم أيًضا إدراج منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، إال أنه طويلة األمد، وسيكون التركيز األساسي منصبًا على 
والشركاء التنفيذيين للمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات المناقشات ذات الصلة من المناطق األخرى، وإننا ندعو أعضاء إكفا  

في أقرب وقت ممكن، في  الرابطالمتصلة بموضوع المشاورات لتقديم الطلبات عبر هذا مية أصحاب الخبرة غير الحكو
عاية سوى عدد محدود ر ولن يتمكن المنظمون من ، 2019سبتمبر   27نهاية ساعات العمل يوم الجمعة فترة أقصاها 

 من المنظمات غير الحكومية الوطنية/المحلية المشاركة. 

للمزيد من المعلومات أو االستفسارات بشأن التسجيل، يرجى التواصل على البريدين اإللكترونيين 
rianpolicy@iom.inthumanita وsecretariat@icvanetwork.org. 

 
 االحتياج والتهميش. الهجرة ومواطن 4
 

  

 شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة
تحقيق يوليو الماضي صندوقًا ائتمانيًا جديدًا لدعم  16الدول األعضاء في األمم المتحدة والكيانات التابعة لها في  تأطلق

مكتب الصناديق االستئمانية متعددة  الهجرة اآلمنة والمنظمة والمنتظمة، ولقد دعا إلى هذه المبادرة، والتي أطلق عليها 

، وذلك بهدف توفير 2018، الذي تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر ، االتفاق العالمي بشأن الهجرةالشركاء

تشجيع التعاون،  التمويل للبرامج المبتكرة المصممة لدعم أولويات الهجرة لدى الدول، وضمان حماية أفضل لالجئين، و

 تعود بالنفع على الجميع.  ومواصلة النهوض بحوكمة الهجرة التي 

 

مكتب الصناديق االستئمانية متعددة  شارك إكفا في عقدها، بقوة إطالق مبادرة  توقد دعمت لجنة العمل المعنية بالهجرة، والتي  

لالستثمار في الشراكات بين الدول ووكاالت األمم المتحدة من ناحية والمجتمع المدني والمنظمات  والدعوة إليها  الشركاء

واصل لجنة العمل متابعة اختيار ممثل المجتمع المدني في اللجنة التوجيهية للصندوق  غير الحكومية من ناحية أخرى، وت

  المعنية بالهجرة. والتطورات األخرى داخل إطار شبكة األمم المتحدة 

  
 الهجرةالمجتمع المدني واالتفاق العالمي بشأن 

العالمي بشأن الهجرة اآلمنة والمنظمة والمنتظمة، وعلى دولة رسميًا بتبني االتفاق  164قامت ، 2018ديسمبر  10في 
سيساعد الدول وجميع الجهات الفاعلة على  هأنفي أمل تال يعتبر وثيقة ملزمة قانونًا، إال أن إكفا  هذا االتفاق الرغم من أن

المي بشأن الهجرة ولكن كيف سيؤثر االتفاق الع . الحوكمة المشتركة للهجرة بما يصب في مصلحة المهاجرين والمجتمع
 على عمل المجتمع المدني نفسه في مجال الهجرة؟

 

https://www.unhcr.org/afr/unhcr-africa-consultations-with-ngos-and-multi-stakeholders.html
https://www.unhcr.org/2019-unhcr-annual-consultations-with-ngos.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LSaIFfsjtEO9brzknI5hhlaa-erWrqFLl6BTdKFo0JNUMEYzSTU5QTVONDJOVk5JUkgzTTFZTVg0OC4u
mailto:humanitarianpolicy@iom.int
mailto:secretariat@icvanetwork.org


 

بواسطة أعضائها وشركائها، والهدف من تعمل لجنة العمل حاليًا على وضع خريطة لتنفيذ االتفاق العالمي بشأن الهجرة 
ذلك هو جمع وإصدار األدلة على مواقع المشاركة الحالية ألعضاء لجنة العمل وشركائها في تنفيذ االتفاق بحيث تتمكن 

ودعم بعضها البعض، وإيجاد سبل للتعاون، الدروس المستفادة،    ومشاركةالمنظمات غير الحكومية من أن تكون أكثر دراية،  
 د الثغرات الحالية أو المحتملة. وتحدي

 
 المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية 

 

تقدمت منظمات المجتمع المدني في أغسطس الماضي بطلبات المشاركة في المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية، 
وباإلضافة إلى جدول عمل من يوم واحد لمنظمات نوفمبر في كيتو، اإلكوادور،    22-19والذي سينعقد في السنة الحالية في  

التي ستتم مشاركتها في  بيوم المجتمع المدنينوفمبر(، سيساهم إكفا في مذكرة البرنامج الخاصة  20المجتمع المدني )
 النشرة الشهرية القادمة. 

 
 ات التمكين القيادي للمنظمات غير الحكوميةعقد اجتماع. 5

 Asylumمنظمة ، والتي نظمتها عقد اجتماعات التمكين القيادي القانوني للمنظمات غير الحكوميةإكفا في  تساهم
Access    رنامج التمكين القيادي القانوني في مسئولة عن بيوليو الماضي، حيث اجتمعت المنظمات غير الحكومية ال  1في

 مسؤوليجنيف للعمل على تحقيق األهداف التالية: بناء شبكة من مقدمي التمكين القانوني لالجئين من خالل الربط بين 
تفادة وأفضل الممارسات بين مقدمي التمكين القانوني، والخضوع من جميع أنحاء العالم، وتبادل الدروس المس البرنامج 

الجماعية  المناصرةنقاط لجلسات تدريب "متعمق" وجلسات تبادل الدروس المستفادة حول الموضوعات الرئيسة، وتحديد 
 بشأن التمكين القانوني لالجئين. 

 الداخلي النزوح. الذكرى العشرون للمبادئ التوجيهية بشأن 6

الوقاية والحماية والحلول نازحين عشرين للمبادئ التوجيهية للعمل من أجل تطوير  خطة الذكرى الواصلت إكفا دعم تنفيذ  
أحدث األنشطة فيما يتوافق مع خطة العمل، ويشمل ذلك  األخيرة للخطةاإلعالمية النشرة ، وتحدد (2020-2018) داخلًيا

الداخلي، وركز االجتماع  النزوحاالجتماعات المواضيعية ربع السنوية في جنيف حيث تتبادل الحكومات خبراتها بشأن 
انيا  ، كما عرضت أفغانستان والعراق والصومال وأوكر مع تشجيع الحلول الدائمةطويل األمد  النزوحاألخير على معالجة 

 . هنا. ستجدون ملخص االجتماعات تقدمها والتحديات التي واجهتها

الذكرى العشرين للمبادئ التوجيهية على البريد اإللكتروني للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع منسق خطة 
gp20@unhcr.org. 

 
 التمويل

 المعني بتمويل العمل اإلنساني فريق استعراض النتائج التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت . 7

قاد المجلس النرويجي أغسطس،  20ي المنعقد في المعني بتمويل العمل اإلنسان فريق عمل استعراض النتائجفي اجتماع 
برامج الربط بين برامج الطوارىء وبرامج التنميه  "تمويل لالجئين نقاًشا معلوماتيًا حول الدراسة المنشورة حديثًا بعنوان 

ومنظمة األغذية المجلس النرويجي لالجئين، بتكليف من "، : الثغرات والفرص من منظور ميدانيالمستدامه و السالم
 االستراتيجية لفريق استعراض النتائج، والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، لدعم األولوية والزراعة التابعة لألمم المتحدة

وقد تم إجراء العمل الميداني في الكاميرون، وجمهورية إفريقيا  . لتقليل الفجوة بين أدوات التمويل اإلنساني واإلنمائي
الوسطى، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوكرانيا، وسيستخدم فريق استعراض النتائج التوصيات لمواصلة  

 حلول التمويل الجماعي اإلنمائي واإلنساني التي تستهدف التمويل الممتد لعدة سنوات والمرن. تطوير 

تعد مجاالت األولوية وخطة عمل الفريق ذات الصلة في مرحلة الموافقة النهائية بعد الكثير من النقاش، وينبغي أن تشكل 
أيًضا   فريق عمل التمويل اإلنساني التابع إلكفااء على ذلك، سيقوم  وبنأساًسا جيدًا لتنفيذ النتائج الرئيسية في الشهور المقبلة،  

اعات فريق استعراض النتائج، مما مجدول اجتماعاته ليوفر أسبوًعا واحدًا على األقل من الوقت بين اجتماعاته واجتبتعديل  
جدول  إلىمدخالت أفضل  تقديميمكن الزمالء من المنظمات غير الحكومية غير المشاركين في فريق استعراض النتائج 

 فريق استعراض النتائج من خالل إكفا. األعمال والمناقشات في 

 دسبتمبر حول التمويل الجي 19ورشة العمل المنعقدة في  – Grand Bargainاتفاق . 8

http://www.madenetwork.org/civil-society-days-2019
https://mailchi.mp/3c8119350017/gp20newsletterjuly2019
http://www.globalprotectioncluster.org/news-and-events/gp20-activities-and-initiatives/gp20-steering-group-meeting-27-june-2019/
mailto:gp20@unhcr.org
https://www.nrc.no/resources/reports/financing-the-nexus-gaps-and-opportunities-from-a-field-perspective/
https://www.nrc.no/resources/reports/financing-the-nexus-gaps-and-opportunities-from-a-field-perspective/
https://www.nrc.no/resources/reports/financing-the-nexus-gaps-and-opportunities-from-a-field-perspective/
https://www.nrc.no/resources/reports/financing-the-nexus-gaps-and-opportunities-from-a-field-perspective/


 

كندا واليونيسيف    فيهمسبتمبر في جنيف، بما    19  في    8و  Grand bargain  7ستقوم الجهات المشاركة في عقد مساقات   
 بالمشاركة فيوالسويد ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية واللجنة الدولية للصليب األحمر والمجلس النرويجي لالجئين، 

 والتخطيط متعدد السنوات والتمويل".  االعتماد المرصداستضافة ورشة عمل حول "تعزيز جودة التمويل من خالل تخفيض  
 
 ،(سنواتو التمويل الممتد لعدة    التخطيطدلة وفوائد التمويل الجيد )األتتمثل األهداف الرئيسية لورشة العمل في تحسين فهم  و

مجموعة محددة من اإلجراءات التي تتطلب   وتعيين  ،وفرص توفير مستويات أعلى من التمويل الجيد والتخطيط  عوائق  وفهم
 حلول على المستوى السياسي.المشاركة وال
 
عمل مع األعضاء لجمع مساهمات المنظمات غير ي إكفاإال أن  ،على الرغم من أن المشاركة في ورشة العمل محدودةو

العمل المعني بالتمويل  فريقركز يس  كما الفعالية، هتم مشاركتها في هذتالتي س  المشتركة هاالحكومية مقدًما وتحديد رسائل
 الحكومية. على إعداد المنظمات غير  القادمسبتمبر  16في  إلكفا والتابعاإلنساني 

 
 .jeremy.rempel@icvanetwork.orgللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع 

 

 مواءمة وتبسيط اتفاقيات الشراكة . الحوار بين األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية حول 9

بين المنظمات غير الحكومية ومفوضية األمم المتحدة  2019مارس  28 المنعقد بتاريخ جتماعالمتابعة ا إكفاواصل ت
، لشؤون الالجئين واليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وصندوق األمم المتحدة للسكان

 مع  شراكةالبسيط اتفاقيات  وت  مواءمةا في الحوار حول  وافقت وكاالت األمم المتحدة في ذلك االجتماع على المضي قدمً وقد  
 ، 2019لمنظمات غير الحكومية بقيادة أوكسفام لعام ل  االتفاقات التابع تحليلالمستقاة من توصيات الاألمم المتحدة بناًء على 

االفتراضية في التغييرات المقترحة التفاقيات  المقبل ألجل المشاركةشركاء قبل نهاية سبتمبر ال للجمع بيننسعى وإننا 
2020 . 

 
  .alon.plato@icvanetwork.org للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع

 

 التنسيق
 . اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت10
 

  

 المشتركة بين الوكاالت: الطوارئ التابعة للجنة الدائمة مدراءمجموعة 
، ومن بينهم كريستيان جاد من المجلس الدنماركي لالجئين وخوسيه باراهونا الطوارئ مدراءقام ممثلو مجموعة  نيجيريا:

تحديد فرص إعادة تنشيط  بغرض وذلك ،يوليو 5إلى  1من المجلس النرويجي لالجئين، بزيارة نيجيريا في الفترة من 
العمليات اإلنسانية للوصول إلى ماليين األشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها والتغلب على تحديات العمل في بيئة 

مع كريستيان جاد وخوسيه باراهونا في ألعضائها جلسة استخالص المعلومات  إكفا تنظم كما ،تشغيلية متزايدة التعقيد
 .الماضي أغسطس 20

  

اإلنسانية الثالثة المتزامنة  اتاألزمالطوارئ دعوة لمناقشة  مدراء، نظمت مجموعة الماضي يوليو 17في  الكاميرون:
، أكتوبر  2سبتمبر إلى    26الكاميرون في الفترة من  الطوارئ    مدراءوفد من مجموعة    سيزورحيث   ،في الكاميرون  حاليًا

 5-2إلى بوركينا فاسو في  زيارة أخرىهذه الزيارة  وسيعقب ،اإلنساني واالستجابة له الوضع إبراز زيادة  سبل للنظر في
 جزًءا من الوفد. منظمة إنترأكشنوجوليان شوب من المجلس الدنماركي لالجئين كريستيان جاد من فيها سيكون  ،أكتوبر

 
مناقشة حول  2019 يوليو 24في  الطوارئ مدراء مجموعة عقدت في جمهورية الكونغو الديمقراطية: اإليبوالأزمة 
عمليات  منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئاعتمد نتيجة لذلك، و ،اإليبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية وباءتفشي 

اإليبوال في المناطق  وباء من أجل السيطرة على تفشيالتوسع على نطاق المنظومة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 
 . 2019نوفمبر  30تمديده إلى  معالمتأثرة من جمهورية الكونغو الديمقراطية 

  
 5سينعقد االجتماع التالي لمبادئ اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في  مبادئ اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:

 ديسمبر المقبل في جنيف. 
 

  

mailto:jeremy.rempel@icvanetwork.org
mailto:alon.plato@icvanetwork.org


 

في  والمناصرةمجموعة السياسة التشغيلية ل الثاني جتماعاالسينعقد  :(OPAGوالمناصرة )مجموعة السياسة التشغيلية 
 في جنيف.  2019نوفمبر  7-8
 

 مجموعات النتائج التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. آخر تطورات 11

 

االجتماع شهريًا لمتابعة مجاالت عملها  مجموعة النتائج األولىتواصل  – لمجموعة النتائج األولىاالستجابة التشغيلية 
الجهات  في طريقالبيروقراطية  العقباتذات األولوية: التأكد من تعميم الحماية في جميع االستجابات اإلنسانية، ومعالجة 

القيادة ومتابعة األنشطة لدعم و تعزيز  ،وصولها وقدرتها على التنفيذ تعوق إمكانيةاإلنساني التي  العمل الفاعلة في مجال
 .المقبل سبتمبر  18سيعقد االجتماع المباشر التالي في و ،اإلنسانية وتعزيز اإلنذار المبكر وتحليل العمل المبكر 

 
مسؤولي االستجابة في الخطوط   استبيانخطة العمل النهائية ونتائج    –  المساءلة والشمولب  المعنية  مجموعة النتائج الثانية

المشاركة في استبيان من شأنه أن يساعد الماضي  في شهر مايو  في الخطوط األمامية    االستجابةمسؤولي    إلى: طلب  األمامية
المنعقد بتاريخ  االجتماعفي االعتبار خالل  النتائج وضعتم و ،مجموعة النتائج الجديدةالخاصة بعمل الخطة  صياغةفي 
 .هنا من عليها االطالعوتم اآلن االنتهاء من خطة العمل ويمكن  الماضي، يونيو 28

  
خالل شهري يوليو وأغسطس   نشطت أعمال مجموعة النتائج الثالثة  –  الجماعية  بالمناصرة  المعنية  مجموعة النتائج الثالثة

 ،بتدابير مكافحة اإلرهاب التي يمكن أن تؤثر سلبًا على المساعدات اإلنسانية ذات صلةملفات محددة ب يين فيما يتعلقضالما
 في إدلب. القصفالمدنيين تحت  للتضامن مع" يراقبعالم ال، تم إطالق حملة "الماضيفي نهاية يونيو و

  

 انظر الرابطة في القسم التالي أدناه.  –مجموعة النتائج الرابعة المعنية بالنواتج المشتركة 
 

 انظر قسم التمويل أعاله.  – F2F مجموعة النتائج الخامسة )المالية(

 

 . معًا من أجل إنقاذ األرواح 12

مبادرة معًا في لجنة اإلشراف على    إكفا، شبكة  آكت أالينس في منظمة  ، مستشار األمن العالميجايمس ديفيزالسيد  سيمثل  
محاضر وعمال، األجدول  إكفاأعضاء  تلمس سي ، كماومجموعة العمل الفرعية للعامين المقبلين من أجل إنقاذ األرواح

 .الخاصة بإكفاوالتحديثات من خالل القائمة البريدية للتنسيق اإلنساني  ،االجتماعات

 .emmanuelle.osmond@icvanetwork.orgللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع 

 الحكوميةالمنظمات غير تنسيق  شبكات. دعم 13

 

العاملة في شبكات التنسيق الخاصة بالمنظمات غير الحكومية  ل  لنشطاإكفا الدعم    تقدمعلى مدار السنوات الثالث الماضية،  
والتوجيه  الدعم( من خالل برنامج NGOs FOra المنظمات غير الحكومية محافلشار إليها باسم الم  و) المجال اإلنساني

في العمل  المحافلتعزيز دور  : شملت المجاالت الرئيسيةو ،والمشاركة المنظمة في مجموعة من القضايا ينالمباشر 

القضايا المتعلقة بالحوكمة والعضوية، وتبادل المعلومات، وبناء  حولالتوجيه تقديم الجماعي للمنظمات غير الحكومية، و
 ، المنظمات غير الحكومية مع الجهات المانحة والوكاالت قبشأن أهمية تنسي والمناصرةالقدرات، وتعزيز فرص التعلم 

، األوضاعالمنظمات غير الحكومية في مجموعة من  محافلأوجه التشابه واالختالف بين  الضوء على هذا البرنامج وسلط
وتغيير  خاصة بهاال والتحديات المشتركة المتعلقة بهيكلها وعضويتها وحوكمتها ومواردها وبناء القدرات إقليميًا وعالميًا،
 بيئات التشغيل.

 
موظفي أمانة المنظمات غير  بدعوة منطقة آسيا والمحيط الهادفي غير الحكومية اإلقليمية لمنظمات ل محفل التبادلقام 

األخرى   المحافلبعمل وأنشطة    يتصلخالل التبادل فيما    من  التعلم المشترك  المحفل إلى االنخراط فيفي  الحكومية المشاركة  
غير الحكومية شبكات المنظمات  محافل المنظماتن في تبادل يالمشارك ، وكان من بينالتي تواجه قضايا وتحديات مماثلة

 في كل من البلدان المانحة الرئيسية في المنطقة )منصة اليابان، واإلنمائيةغير الحكومية التي تركز على الشؤون اإلنسانية 
الشراكة اإلنسانية  منظمةو والمجلس األسترالي للتنمية الدولية،في كوريا،  KCOCمنظمة وفي اليابان،  JANIC ومنظمة

استجاب هذا التبادل للحاجة المحددة لتحسين المشاركة و ،في نيوزيلندا(مجلس التنمية الدولية و ،في أستراليااألسترالية 
األولوية للتركيز على  منحبين المنظمات غير الحكومية والوكاالت الحكومية المانحة، مع  والقائمة على المبادئ الفعالة

 والتنسيق.  والمناصرةالسياسات والتمويل 
 

https://www.icvanetwork.org/resources/iasc-results-group-2-accountability-and-inclusion-frontline-responders-survey-findings
https://interagencystandingcommittee.org/results-group-2/documents/rg2-2019-workplan-23082019
https://www.unocha.org/story/syria-‘-world-watching’-humanitarian-leaders-stand-civilians-under-fire-idlib
mailto:emmanuelle.osmond@icvanetwork.org


 

في األسبوع األول من شهر يوليو إكفا بالتعاون مع منظمة إنترأكشن  تانته –ا المنظمات غير الحكومية في أوكراني محفل
الحكم  هيكل تشكيل فيالمنظمات غير الحكومية األوكرانية  محفلزيارة مشتركة إلى كييف من أجل دعم  الماضي من
 فيما يتعلق بالوضع اإلنساني.  والمناصرةالخاص بها 

 
 

 .emmanuelle.osmond@icvanetwork.orgللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع إيمانويل أوسموند على 

 
 محافلساهمت  األطفال والصراع المسلح: بخصوصالمشاركة  –المقر العام للقوات المتحالفة في أوروبا الناتو و 

المدير ( والحكومية في العراقلجنة تنسيق المنظمات غير ( والعراق )ABCARالمنظمات غير الحكومية من أفغانستان )
 المقر العامنظمه  والذي ،2019يوليو  25-24في نابولي،  المنعقد في اجتماع األطفال والصراع المسلحالتنفيذي إلكفا 

قدمت المساهمات قيمة مضافة كبيرة   وحلف الناتو وقيادة القوات المشتركة المتحالفة في نابولي،في أوروبا    للقوات المتحالفة
المجلس النرويجي لالجئين ومنظمة إنقاذ والمنظمات غير الحكومية الدولية )  للصليب األحمر،  ما قدمته اللجنة الدوليةتكمل  
 .إكفاو ،(الطفل
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يوليو   3التنفيذي إلكفا، في وجه مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بالتعاون مع البعثة القطرية في جنيف الدعوة إلى المدير 
تعريفي" من أوزباكستان، وأذربيجان، وتركمانستان، وكزاخستان، برنامج الالالماضي، للحديث مع المشاركين في "

والمغرب، وبروني، وباكستان، والهند، وماليزيا، وسلطت مساهمة إكفا الضوء على الحاجة لرفع مستويات الوعي بشأن 
 طراف من منظور المنظمات غير الحكومية لضمان االستجابة الفعالة. النظام اإلنساني متعدد األ

 

 قضايا شاملةقيادة التغيير: 

 

 السالم و المستدامه التنميه برامج و الطوارىء برامج بين الربط. 15
   

إكفا بالتعاون  تنظم: ببرامج الربط بين برامج الطوارىء و برامج التنميه المستدامه و السالم جماعة الممارسين المعنيين 
الدعوة الشهرية لجماعة الممارسين التابعين للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعنيين ،والتي مع برنامج الغذاء العالمي  

على اإلنجاز والتحديات ركزت عروضهم التقديمية الذين ش، استضافت ممثلين من جمهورية إفريقيا الوسطى وبنغالدي
 12القادمة في    الفعاليةأثارت هذه الموضوعات النقاش الحيوي للغاية في الجلسة، وستنعقد  وآفاق المستقبل كل في سياقه، و

عمل إكفا بالتعاون مع تسبتمبر المقبل وستستضيف ممثلين من نيجيريا واللجنة التوجيهية المشتركة لألمم المتحدة، كما 
الشهرية لجماعة الممارسين المعنيين بالرابطة  المناصرةبرنامج الغذاء العالمي على التيسير المشترك ألعمال 

 والمنظمات، بما فيهم الجهات المانحة. الممارسين مهتمين من الالمفتوحة أمام جميع و الثالثية
 

 وعة النتائج الرابعة التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعني بالنتائج المشتركة:مفريق العمل الفرعي لمج
إرشادات اللجنة األعضاء في فريق العمل الفرعي التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعني بتعريفات يمثل إكفا 

الدائمة المشتركة بين الوكاالت حول النتائج المشتركة، وتهدف هذه األداة إلى توفير الدعم للممارسين في تعريف النتائج 
 سبتمبر.  4ومن المخطط أن ينعقد االجتماع المقبل في  المشتركة. عملية المشاورات مفتوحة حاليًا،

 

في يوليو الماضي   –تشاور إكفا  :برامج الربطبشأن الوثيقة المصاحبة إلطار األمم المتحدة لتنسيق التنمية المستدامة 
الوثيقة المصاحبة إلطار األمم المتحدة لتنسيق التنمية المستدامة مع األعضاء حول " –بمعدل منخفض لتناوب الموظفين 

وعلى األعضاء ميدانيًا خالل شهر أغسطس،  "، وقد تم اختبار هذه الوثيقة  التعاون في العمل اإلنساني والتنمية والسالمبشأن  
 المهتمين التنسيق مع مكتب المنسق المقيم. 

 

لمنظمة إنقاذ الطفل، استجابًة إلى طلبها،  اإفريقي في إكفا في ورشة عمل تساهم :اإفريقي –عضاء مع األ لحوارجلسات ا
يوليو الماضي، من خالل تقديم التحديثات ووجهات النظر والتأمالت حول   24إلى    22والمنعقدة في نيروبي في الفترة من  

 الرابط للعمل اإلنساني والتنمية والسالم والتوطين. 
 

إكفا جلسة إحاطة لمجتمع المنظمات غير الحكومية في  تيوليو الماضي، قدم 9في تشاد:  –عضاء مع األ لحوارجلسات ا
تشاد خالل اجتماع العمل الخاص بهم بشأن الرابطة الثالثية، وكانت تلك فرصة لمشاركة النجاحات والتحديات الرئيسة 

mailto:emmanuelle.osmond@icvanetwork.org
https://undg.org/wp-content/uploads/2019/06/UN-Cooperation-Framework-Internal-Guidance-25_June-2019.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2019/06/UN-Cooperation-Framework-Internal-Guidance-25_June-2019.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2019/06/UN-Cooperation-Framework-Internal-Guidance-25_June-2019.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2019/06/UN-Cooperation-Framework-Internal-Guidance-25_June-2019.pdf


 

غبة متجددة متلك تشاد حاليًا ر للعملية من جنب المالحظة والعمل الذي قام به إكفا في تمثيل أعضائه، وعالوةً على ذلك، ت
 في تنسيق المنظمات غير الحكومية بدعم مقدم من إكفا. 

 
 mailto:marco.rotelli@icvanetwork.orgللمزيد من المعلومات حول الرابطة الثالثية، يرجى التواصل مع 
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كأحد أعضاء فريق الخبراء المعني باإلطالق اإلقليمي يوليو الماضي في نيروبي  16ساهم إكفا في  التكامل":"قضية 
"، وقد أجاب ماركو روتيلي، التكاملقضية لتقرير اللجنة الدولية للصليب األحمر/الصليب األحمر البريطاني بعنوان "

إلفريقيا، عن أسئلة الحاضرين والمشاركين من أعضاء الصليب األحمر والهالل األحمر والجهات المانحة الممثل اإلقليمي 
 والمنظمات غير الحكومية. 

 

على مدار السنوات الماضية، بذلت جهود كبيرة المساعدة اإلنسانية: و دعم المؤسسات المحليه المؤتمرات اإلقليمية حول 
لتحقيق هدف    Grand Bargainاتفاقية على المستويات الدولية واإلقليمية والمحلية من جانب األطراف الموقعة على 

هتمام  وتم منح االالمزيد من أدوات الدعم والتمويل لمسؤولي االستجابة المحليين إلدراك هذه االلتزامات،  العمل الثاني:    ر مسا
، وللجمع بين هذه الجهود الجتماعيالنوع ا، إلى جانب قضايا  تعزيز القدرات، والتمويل، والشراكة، والتنسيقلموضوعات  

في  سلسلة من المؤتمرات اإلقليميةتنظيمية واالستراتيجية والتشغيلية، عقد إلحداث تغييرات أكثر أهمية على المستويات ال
وشاركت أمانة إكفا مناطق إفريقيا والشرق األوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالل شهري يوليو وأغسطس الماضيين، 

وأعضائه في جميع المؤتمرات الثالثة، والتي جمعت بين الجهات الفاعلة المحلية والوطنية في العمل اإلنساني والجهات 
فرص وتحديات التوطين على المستويات اإلقليمية والوطنية والعالمية،  حول  حوارالمانحة ووكاالت اإلغاثة الدولية في 

 وساهمت المؤتمرات في المبادرات الجارية وخطط العمل الفردي والجماعي بشأن التوطين في المنطقة. 
 

  jeremy.wellard@icvanetwork.org أو التواصل مع الموقع اإللكترونيللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
 

 والحماية من االستغالل واإلساءة الجنسيين االجتماعيا. التنوع والنوع 17
 

دولة مانحة واالتحاد  29 –ي اتفق أعضاء لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاد
في قطاع  الجنسيتهدف إلى منع االستغالل واالعتداء والتحرش  التي التوصياتعلى مجموعة شاملة من  –ي األوروب

 .اإلنسانية المساعدات
  

 عتمادالتم احيث ، 2019نوفمبر  20في  الثالثين بذكراهااتفاقية حقوق الطفل تحتفل  : حقوق الطفل:عمريةعتبارات الالا
 اقية حقوق الطفل.قرار الجمعية العامة بشأن االحتفال بالذكرى الثالثين العتماد اتفل الرسمي

 
االلتزامات األساسية لليونيسيف من أجل أغسطس تباداًل بين أعضائه واليونيسيف حول مراجعة  22في  إكفا استضاف
هذه االلتزامات توفر و، 2010و  2004 عامي في وتمت مراجعتها 1998وضعت في البداية في عام والتي  ،األطفال

التغييرات العالمية األخيرة وتأثيرها  ولتعكس شركائها،مع  التفاعلإلى  من خاللهإطاًرا للعمل اإلنساني تسعى اليونيسف 
االلتزامات األساسية لليونيسيف من أجل تشغيلية، تخضع والبيئة ال ،اإلنسانية لألوضاععلى األطفال، والطبيعة المتغيرة 

تتابع أمانة  كما    تها،المستقبلية وعملية مراجع  االلتزاماتقدم االجتماع معلومات حول محتوى  وقد    ،للمراجعة  مجددًااألطفال  
 خارجية.الستشارية المجموعة االفي  باعتباره عضًواعملية المراجعة  إكفا
 

للمزيد من المعلومات حول التنوع والنوع الجنساني والحماية من االستغالل واإلساءة الجنسيين، يرجى التواصل مع 
Mirela.shuteriqi@icvanetwork.org. 
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 معالمنظمات غير الحكومية  تتعاملكيف " بعنوان اإللكترونيةبالندوة  ةالخاص النشرة الصوتيةاآلن االستماع إلى  ميمكنك
حيث سمعنا  ،ي يوليوف منظمة "فاب" بالتعاون مع إكفا" التي نظمها لمجتمع المدني؟للعمل لمؤسسات ا الحيز المتاح تقلص

للممارسة القانونية المركز الدولي وجنوب السودان للمنظمات غير الحكومية،  ومنتدىمن المجلس النرويجي لالجئين، 
 بخصوصالجهات الفاعلة  وطرق عملووزارة الخارجية الدنماركية بشأن التحديات واالتجاهات  غير الساعية للربح،

 العمل اإلنساني.حيز تقلص مضادة لالمبادرات ال
  

mailto:marco.rotelli@icvanetwork.org
https://www.icrc.org/en/event/launch-case-for-complementarity-report
https://www.icrc.org/en/event/launch-case-for-complementarity-report
https://www.icrc.org/en/event/launch-case-for-complementarity-report
https://media.ifrc.org/grand_bargain_localisation/grand-bargain-localisation-workstream/conferences/
mailto:%20jeremy.wellard@icvanetwork.org
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-5020
https://www.childrightsconnect.org/30th-anniversary-of-the-un-convention-on-the-rights-of-the-child/
https://www.unicef.org/emergencies/index_68710.html
https://www.unicef.org/emergencies/index_68710.html
mailto:Mirela.shuteriqi@icvanetwork.org
https://www.spreaker.com/user/phap/oev-20jun2019?utm_medium=widget&utm_source=user%3A8565829&utm_term=episode_title
https://www.spreaker.com/user/phap/oev-20jun2019?utm_medium=widget&utm_source=user%3A8565829&utm_term=episode_title


 

واالتجاهات المعاصرة على المجتمع المدني، وكيف يستجيب  األحداثتأثير  المجتمع المدني لوضعالتقرير السنوي يحلل 
الصادر عن التحالف العالمي  تقرير الالطبعة الثامنة من هذه هي و لهذا العصر،المجتمع المدني للقضايا والتحديات الرئيسة 

المجتمع طرق تضامن ، بما في ذلك أبرز 2018الذي يركز على اإلجراءات واالتجاهات في عام و، كة المواطنينلمشار 
 .نحاء العالممع المهاجرين والالجئين في جميع أ وتعاطفهالمدني بشكل عام 

 

 (: 2019مع المجتمع المدني ودعمه )مايو    الوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنميةالمبادئ التوجيهية لمشاركة  
بعثات والوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية إلى مساعدة الموظفين في بعثات  المبادئ التوجيهيةتهدف هذه 

 اإلنسانية لمساعدةا من حيث ني ودعمه بطرق أكثر فعاليةالمجتمع المدمؤسسات مع  المشاركةعلى  , السويد في الخارج
 لبناء شراكة فعالة مع المجتمع المدني. الممارسات الجيدةنها توفر حيث إ ،والتنمية

  

تمكين المجتمع المدني من أجل التنمية المستدامة: " :في الميدان االقتصادي لمنظمة التعاون والتنمية 57 رقم عملالورقة 
الجديدة توجيهات الأساس  ". تقدم هذه الورقة مجموعة من النتائج والتوصيات الرئيسة التي تشكلاالستبياننتائج  اختيار 

 والشراكات مع المجتمع المدني. الفعال لجنة المساعدة اإلنمائية من أجل الدعمل
 

: آثار الحيز المدني يلمجتمع المدناالحتياجات اإلنمائية ل حولالتقرير " ،اإلنمائيةدراسات الومعهد  آكت أالينسمنظمة 
له آثار مختلفة على أهداف التنمية  تقلًصاالمدني األكثر  الحيز خلصت الدراسة إلى أن  ."على أهداف التنمية المستدامة

من  ،بشكل عامو ،كيفية استخدام الدول للقوة التي تكتسبها من تقييد المجتمع المدنيلمختلفة، وفقًا  أوضاعالمستدامة في 
ل الحد من عدم المساواة، وضمان الشمو  باتجاه  هأو عكس التقدم  سير  أن يؤدي تقلص الحيز المدني إلى إيقاف    للغاية  المحتمل
 االستدامة. وتطوير 

  
ألمم المتحدة المعني بتعزيز الخاص لمقرر  ال"  لتقرير   ملخًصا  للربح  الساعيةغير    للممارسة القانونيةالمركز األوروبي  أعد  

وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب". تعرف على أسباب التأثير السلبي على المجتمع 
 فعالة لمكافحة اإلرهاب.الستراتيجيات الل المقترحة التوصياتو وطرق ظهوره،لمدني، ا

   

فلنصنع عصير  –ا ، أديس أباب2019نوفمبر  1أكتوبر إلى  30 جلوبال بيرسبكتيف فعالية خاصة تستمر منمنظمة تعقد 
من  اشخصً  150 من ما يقارب تضمستعمل كمنصة لمجموعة  ، حيثالتدقيق أوقاتالتأثير والشرعية في  -الليمونادة 

 مناصرةواضح على الستكشاف الفرص مع التركيز القادة وصناع التغيير من مجتمع منظمات المجتمع المدني العالمي، 
إطالق تقرير اإلبداع األول للمركز حول  فعاليةسيكون هذا أيًضا و دائًما،مجتمع مدني قوي كما كان وجود أهمية أسباب 

 .وسجل اليوم". انضم إلى مؤتمر المجتمع المدني الدولي القدرة الرقميةفي عصر  الشعبوية"االستجابات 
 

 .Nishanie.Jayamah@icvanetwork.orgللمزيد من المعلومات حول حيز المجتمع المدني، يرجى التواصل مع 

 

 الفعاليات الخاصة بالمنطقة

 

إكفا المؤتمر الذي استضافه مركز الملك سلمان للمساعدة اإلنسانية واإلمارات  تحضر – الوصول إلى مبادرة اليمن. 19
والذي دعت إليه حكومات اإلمارات أغسطس الماضي، في الرياض، المملكة العربية السعودية،  25العربية المتحدة، في 

لمساءلة عن التمويل المقدم عبر نظام العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للنقاش مع شركائهم حول مخاوفهم إزاء ا
لهم كجهات مانحة بتنفيذ األنظمة الصحيحة، ووصول المساعدات لمن هم في أمس األمم المتحدة، والحصول على ضمانات  

لصرف التمويل لصالح الحاجة إليها، وتواجه المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة الكثير من الضغوط 
االستجابة اإلنسانية في اليمن، كما نوقشت سبعة توصيات مقدمة من حكومتي البلدين مع المشاركين ومنها: تعزيز عمليات 

وتوحيد ومواءمة تقارير وكاالت األمم المتحدة حول تقديم المساعدة اإلنسانية، الرصد والتقييم المستقلة من األطراف الثالثة،  
موانئ اليمنية والسعودية لتقديم المساعدات اإلنسانية وتعزيز قدرات هذه الموانئ، وأن تحترم وكاالت األمم واستخدام ال

 اإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األعمال اإلنسانية. المتحدة االلتزامات التعاقدية بخصوص 
 

 .Michael.hyden@icvanetwork.orgللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع 
 

إدراك رؤية رابطة أمم " :لجنة إدارة الكوارث في آسيان   -  مدرسة راجاراتنام للدراسات الدولية بين  ورشة عمل. 20
 . حضر 2019أغسطس  20-19" ث: تحويل االستراتيجية إلى واقع ملموسحول إدارة الكوار  2025جنوب شرق آسيا 

في إدارة الكوارث، هذه الورشة التي تهدف إلى إشراك المناصرين الحاليين والمحتملين للشراكات الشاملة لعدة قطاعات 

https://www.civicus.org/index.php/state-of-civil-society-report-2019
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9951&qid=541468
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9952&qid=541468
https://www.slideshare.net/OECDdev/enabling-civil-society-for-sustainable-development-select-survey-findings
https://www.slideshare.net/OECDdev/enabling-civil-society-for-sustainable-development-select-survey-findings
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9954&qid=541468
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9954&qid=541468
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9955&qid=541468
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9956&qid=541468
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9957&qid=541468
mailto:Nishanie.Jayamah@icvanetwork.org
mailto:Michael.hyden@icvanetwork.org
https://www.rsis.edu.sg/event/rsis-workshop-2019-realizing-asean-vision-2025-on-disaster-management-making-strategy-a-reality/
https://www.rsis.edu.sg/event/rsis-workshop-2019-realizing-asean-vision-2025-on-disaster-management-making-strategy-a-reality/


 

الناتجة عن ورشة العمل ( ما لم ينجح ولماذا، ومن المتوقع أن يتم تضمين التوصيات  2( ما تم بنجاح وكيف تم، )1لتحديد )
-2021شرق آسيا بشأن إدارة الكوارث واالستجابة في حاالت الطوارئ في وضع خطة عمل اتفاق رابطة أمم جنوب 

، ومركز ACDMأمانة الرابطة، وفريق عمل إدارة المعارف والمعلومات في  ، وقد عقدت ورشة العمل بالتعاون مع  2025
مختلف الحكومات واألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ، وحضرها نسيق المساعدة اإلنسانية إلدارة الكوارث

 وغير الدولية والقطاع الخاص واألكاديميين من البلدان العشرة المؤسسين للرابطة. 

 
)هذه   2019نوفمبر  7-5أفريقيا، أديس أبابا، إثيوبيا، ورش عمل بناء استجابة أفضل في  –. بناء استجابة أفضل 21

أو إرتريا، أو كينيا، أو الصومال، أو السودان(،  لموظفي المنظمات غير الحكومية العاملين في أوغندا، الورشة مفتوحة
)هذه الورشة مفتوحة لموظفي المنظمات غير الحكومية العاملين في أوغندا، أو  2019نوفمبر  14-12وعنتيبي، أوغندا، 

 ، أو تنزانيا(. كينيا، أو الصومال، أو السودان
 

 . هناللمزيد من المعلومات، اضغط 

 فرص التعلم

مشروع تابع  –مشروع تطوير قدرة الحمايةدورة تدريبية مقدمة من  – اإلطار المعياري الدولي في الحماية اإلنسانية. 22
لالجئين ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والذي    المجلس النرويجيشارك في إدارته  يللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت و

يركز على تعزيز العمل الميداني من خالل زيادة فهم مجموعات القوانين ذات الصلة والتوجيهات المعيارية األخرى بشأن 
  المزيد حول طرق توجيه اإلطار القانوني وتشكيله ألساس العمل في مجال الحماية. الحماية، وتعلم 

 
 قانون اإلنساني الدولي ى الإل. مقدمة 23

هي موجهة باألساس تقدمها اللجنة الدولية للصليب األحمر حول أساسيات القانون اإلنساني الدولي، و دورة تدريبية تعريفية

ومتى  إلى ممارسي العمل اإلنساني، وصناع السياسات، واألخصائيين اآلخرين الحريصين على فهم كيفية تطبيق هذا القانون  

 للوتيرة الذاتية للمتعلمين، متاح باللغة اإلنجليزية(.   ساعات وفقًا 5تطبيقه، والفئات التي يحميها )المدة:  ينبغي

 
الجنسي في محيط عمل المساعدات  االستغالل مكافحة و  االجتماعي النوع على المبني العنف ومكافحة. االستجابة 24

 اإلنسانية

تواجه أو أحد زمالئك العنف واإلساءة الجنسيين في محيط  عندماكيف تتخذ إجراًء، وتبلغ عن حادثة، وتتلقى الدعم  تعلم
 Insecurityبالتعاون مع منظمة Disaster Readyمنظمة  صاغتالعمل في مجال المساعدات اإلنسانية والتنمية. 

Insight    للناجين وزمالئهم في أعقاب التعرض للعنف الجنسي )المدة:   المحمول  للهاتف  والمالئم  التفاعلي  المجاني  الدليلهذا

  باللغتين اإلنجليزية والعربية(. دقائق، متاح 10

 
 في الخطوط األمامية مدراءالعناية بالصحة والصمود للعاملين وال. 25

 المساعدات اإلنسانيةالتي تقدمها أكاديمية القيادة اإلنسانية العاملين في مجال    المجانيةاإللكترونية  الدورة التدريبية  تساعد هذه  

الدورة  هذه بحلول نهاية و على الصمود، الشخصية والتنظيمية  القدرةاتهم وكيفية بناء وط على حيوعلى فهم تأثير الضغ

والقدرة على  العناية بالصحةبمختلف أساليب  معارفهمخطة عمل شخصية وزيادة  تمكن الحاضرون من وضعسي، التدريبية

باللغة  ةمتاح قبل الدورة التدريبية وبعدها، دقيقة بما في ذلك التقييم 120لتطبيقها خالل المواقف العصيبة )المدة:  الصمود

 اإلنجليزية(.

 
 . مجموعات األدوات26

إنتاج مصادر التعلم المبتكرة  لمساعدتك على  متاحة عبر اإلنترنت أدوات مجموعات 4طورت أكاديمية القيادة اإلنسانية 

وفي حين أن مفهوم بناء مجموعة األدوات سيساعدك على والمستجيبة لرغبات المستخدمين في أشكال جديدة ومستحدثة، 

خلق مفهوم من الصفر، ستساعدك مجموعات األدوات الثالثة األخرى على مواصلة تطوير مفهومك حتى تنتج تطبيق  

 . رائعةلعبة ، أو مشوقم فيلللمحادثات التفاعلية، أو 

 جديد وجدير بالذكر

 

 مشاركة آخر إصدارات منشور "مشروعات المأوى". عملية  المجموعة العالمية للمأوى تيسر . 27
 . هنامتاحة  – 2018-2017مشروعات المأوى 

https://www.buildingabetterresponse.org/course/view.php?id=9
https://ready.csod.com/client/disasterready/default3.aspx?lang=en-US
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=1284
https://ready.csod.com/client/disasterready/default3.aspx?lang=en-US
https://ready.csod.com/client/disasterready/default3.aspx?lang=en-US
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=746
https://www.humanitarianleadershipacademy.org/innovation/toolkits/
http://shelterprojects.org/shelterprojects2017-2018.html


 

 
   ما الذي يخبرنا به الناس عن المساعدة اإلنسانية التي يتلقونها؟: خطر. أرواح في 28

اإلنساني، بما في ذلك   في مؤتمر القمة العالمي للعمل الصادرةلتقييم ما إذا كانت االلتزامات  االستبياناتنتائج سلسلة من 

 الناس في أصعب السياقات في العالم. حيواتالصفقة الكبرى، لها تأثير ملموس على 

 
حول اإلنجازات والتحديات والقضايا الشاملة للتحوالت األربع والعشرين لجدول  2018لتقارير  الملخص التفاعلي. 29

أعمال اإلنسانية من أجل اإلنسانية من جانب األطراف المعنية بشأن تنفيذ االلتزامات الصادرة في القمة اإلنسانية العالمية 
 . اضغط على عالمات التبويب الستكشاف اإلنجازات، والتحديات، والقضايا الشاملة.هناأو بعدها، متاحة 

 رتب جدول أعمالك 

مشاورات المفوضية السامية لشؤون الالجئين في إفريقيا مع المنظمات غير الحكومية/األطراف المعنية   سبتمبر: 10-11
 جوهانسبرغالمتعددة، 

 الجلسة الرابعة والسبعون لألمانة العامة لألمم المتحدة، نيويورك  سبتمبر: 17-30

 االجتماع السادس والسبعون للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين، جنيفسبتمبر:  18-19

 ، نيويورك 2019قمة األمم المتحدة للمناخ  سبتمبر: 23

 قمة تأثير التنمية المستدامة، المنتدى االقتصادي العالميسبتمبر:  24-25

 الجلسة الرابعة والسبعون لألمانة العامة لألمم المتحدة، نيويورك  أكتوبر: 9 إلى سبتمبر 30
 

 لالجئين، جنيفالذكرى الخامسة والستون لجائزة نانسن أكتوبر:  7
 االجتماع السبعون للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئينأكتوبر:  7-11
 لمنظمة الدولية للهجرة، جنيفالحوار الدولي بشأن الهجرة التابع لأكتوبر:  15-16
 المنتدى العالمي للعمل اإلنساني، إسطنبولأكتوبر:  15-16
 ، برلينشبكة التعلم ألغراض المساءلة واألداء في ميدان العمل اإلنسانيالسنوي الثاني والثالثون لاالجتماع  أكتوبر:    15-17
 ، إسطنبولبين المنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكوميةالمشاورات اإلنسانية اإلقليمية  أكتوبر: 29-30
 ، أديس أباباجلوبال بيرسبكتيفنوفمبر:  1 –أكتوبر  30

 
 العمل حول بناء استجابة أفضل، أديس أباباورشة نوفمبر:  5-7
 واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، جنيفمجموعة السياسة التشغيلية والمناصرة اجتماع نوفمبر:  7-8

 عنتيبي ورشة العمل حول بناء استجابة أفضل، نوفمبر: 12-14
 االجتماع التحضيري الثالث للمنتدى العالمي لالجئين، جنيف نوفمبر: 14
 المنتدى العالمي المعني بالهجرة، كيتو، اإلكوادور  نوفمبر: 19-22
 االجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة، نيويورك –الذكرى الثالثون التفاقية حقوق الطفل  نوفمبر: 20
 أسبوع الشراكات بين المنظمات غير الحكومية اإلقليمية في آسيا والمحيط الهادئ، بانكوك نوفمبر: 26-29
 المجلس العاشر بعد المئة، جنيف  –المنظمة الدولية للهجرة  نوفمبر: 26-29

 
 العمل اإلنساني العالمي، جنيفاللمحة العامة عن  إطالقديسمبر:  4
 االجتماع المتعلق بمبادئ اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، جنيف ديسمبر: 5
 مؤتمر جمع التبرعات التابع للمفوضية السامية لشؤون الالجئين، جنيفديسمبر:  5
 "عمل اليوم يشكل الغد"، جنيف  –المؤتمر الدولي الثالث والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر  ديسمبر: 9-12
 لمنتدى العالمي األول لالجئين، جنيفديسمبر: ا 17-18
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https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9965&qid=541468
https://www.agendaforhumanity.org/agendaforhumanity_viz/index.html

