
 

 
 2018أبرز التطورات لشهر آب  –النشرة الشهرية 

 

 
 المدير التنفيذي كلمة

موجات الحرارة الشديدة التي تجتاح معظم النصف لم يعد الحديث حول المناخ مجرد أحاديث تمر دون اهتمام فقد سجلت 
الشمالي للكرة األرضية درجات حرارة قياسية من الجزائر وحتى القطب الشمالي مما يبرز مدى أهمية وضرورة الحفاظ 

درجة مئوية، وذلك لتجنب   1.5على المتوسط العام لدرجات الحرارة المنصوص عليها في اتفاقية باريس بشأن المناخ عند 
 اآلثار السيئة المترتبة على تغير المناخ. 

تواجه المناطق االستوائية حاليًا تحديات أكبر، فهي من المناطق األشد تضرًرا، حيث سيتفاقم الجفاف واالرتفاع الشديد في 
نفسها في عالوةً على ذلك، لن تكون اآلثار المناخية ملموسة بالدرجة درجات الحرارة بزيادة مستويات االحتباس الحراري. 

 جميع أنحاء العالم، بل ستتحمل المناطق النامية األكثر فقًرا وطأة هذه اآلثار اإلضافية. 

تقدم لنا مؤشًرا على ما يمكن حدوثه إن لم نعمل على تقليل انبعاثات  2018إّن الموجة الحارة التي ضربت األرض في عام 
 يرات المناخية على اإلجراءات التي سنتخذها اليوم.  الغازات الدفيئة، إذ يتوقف نطاق اآلثار اإلنسانية للتغ

واألمن العالمي، فالتغير المناخي الم وهناك حاجة ملحة تستدعي العمل على استقرار المناخ لما له من تأثير مباشر على الس
والغذاء والطاقة. هو تهديد يحمل في طياته أخطاًرا متزايدة من الصراعات ونزوح السكان نتيجة الضغط على مصادر المياه 

 ولذلك، يجب علينا كأفراد ومجتمعات ومنظمات أال نتوانى في قيادة عملية بناء اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة.

 إجناسيو باكر

 المدير التنفيذي

 
 إكفا آخر أخبار

 رحبوا معنا بزمالئنا الثالثة الجدد: موظفين جدد:

من  تموزانضمت لفريق عمل إكفا في نهاية شهر كينغروي هوانغ، نائب الممثل اإلقليمي لمكتب آسيا والمحيط الهادئ: 
، حيث ستقوم بدعم جهود إكفا في المنطقة، بما في ذلك تعزيز المشاركة اإلقليمية في القضايا المتعلقة بالهجرة 2018العام 

متغير. تعمل كينغروي حاليًا على إعداد وتنفيذ االستراتيجية اإلقليمية الجديدة إلكفا والنزوح القسري ونظام العمل اإلنساني ال
بالتشاور مع أعضاء المجلس ومنتديات المنظمات غير الحكومية والجهات الشريكة. قبل انضمامها إلى إكفا، شغلت كينغروي 

 انمار والصين.عدة مناصب في األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في تايالند والمي

، حيث ستتولى مسؤولية أيلولفي جنيف من بداية شهر  إكفامكتب بدأت في العمل لدى آريان ليروي، مسؤول االتصاالت: 
، باإلضافة إلى دعم 2019-2018تطوير عملية وأدوات وقدرات االتصاالت الخاصة بنا ألجل تنفيذ استراتيجيتنا للفترة 

مامها للعمل مع إكفا، شغلت آريان منصب مدير االتصاالت في التحالف العالمي للقاحات أنشطة االتصاالت لدينا. وقبل انض
 (. GAVIوالتحصين )

تعمل تمارا في األردن، وستكون الشرق األوسط وشمال إفريقيا التابع إلكفا: تمارا المعايطة، مسؤول البرنامج في مكتب 
ل إفريقيا، كما ستقدم الدعم ألعضاء إكفا ومحافل المنظمات غير مسؤولة عن دعم جهود إكفا في منطقة الشرق األوسط وشما

منصب مدير  ماراالحكومية، وستساهم في تعزيز التواصل مع الجهات الفاعلة في العمل اإلنساني بالمنطقة. شغلت ت
 (.USAIDالدولية )االتصاالت ومدير أنشطة الرصد والتقييم والتعلم في المشاريع التي تمولها الوكالة األمريكية للتنمية 

 :: يسعدنا أن نرحب بانضمام المنظمات التالية لشبكة إكفاأعضاء جدد

 ( في أفغانسانACBAR) هيئة التنسيق بين الوكاالت إلغاثة األفغان -

 في جنيف، سويسرا منظمة حسن الجوار الدولية -
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 ، باكستانالعالم الجديدمنظمة أمل  -

 ، المكسيكFM4 Paso Libreمنظمة  -

للمزيد من المعلومات حول العضوية في إكفا، يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني التالي:  
Secretariat@icvanetwork.org 

هو الخطوة التالية؟  في القطاع المظالم أمين مكتب: هل  نسيينجبخصوص االستغالل واالنتهاك ال. تعزيز المساءلة 3
( للتعامل مع قضايا االستغالل HSOتجري حاليًا مناقشة فكرة استحداث منصب أمين المظالم في قطاع العمل اإلنساني )

واالنتهاك الجنسيين في القطاع كله. وبما أّن تأسيس وشغل مثل ذلك المنصب قد يكون له تأثير هام على القطاع بأكمله، يلزم 
 األمر إجراء مشاورات واسعة داخل القطاع، بهدف تقييم ما إذا كان أمين المظالم في قطاع العمل اإلنساني هو األداة المثلى

وإذا كان األمر كذلك، يلزم أيًضا لالستجابة للحاجة إلى تعزيز الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسين داخل القطاع. 
بهدف تعزيز هذه األفكار بين أعضاء  ورقة نقاشيةبإعداد  إكفا قامتمناقشة كيفية مباشرة شاغل المنصب لمهامه بشكل فعال. 

 إكفا.

 القسري النزوح
 :آخر األخبار والفعاليات المقبلة –لشؤون الالجئين  الساميةالمفوضية . 4

على تنسيق  أيلول. تعمل إكفا 20و 19سينعقد االجتماع الثالث والسبعين للجنة الدائمة في جنيف في الفترة  اللجنة الدائمة: -
( والصفقة الكبرى، حيث ستكون هذه CRRFبيانات المنظمات غير الحكومية بشأن إطار التعامل الشامل مع مسألة الالجئين )

خالل وقت قصير من لحظة تقديم هذه البيانات.  الصفحة اإللكترونية المخصصة لذلك التي أعدتها إكفاالبيانات متاحة على 
ل التواصل مع قسم يمكن للمنظمات غير الحكومية المهتمة بحضور اجتماعات اللجنة الدائمة التأكيد على مشاركتهم من خال

 أيلول. 13 اه( بحد أقصpartnership@unhcr.orgالشراكة في المفوضية السامية لشؤون الالجئين )

، حيث تشرين األول 5إلى  1سينعقد االجتماع التاسع والستين للجنة التنفيذية في جنيف في الفترة من  اللجنة التنفيذية: -
. كما ستقام فعالية جانبية في هذا العام المنظمات غير الحكومية تقديم بيانات حول النقاش العام والحماية الدولية تعزم

ستجابات اإلنسانية الخاصة بالالجئين. يمكن االطالع على المزيد للمنظمات غير الحكومية لبحث التطورات المحتملة في اال
الصفحة على  -بما في ذلك الحضور والتسجيل –من المعلومات المتصلة بأجندة فعاليات اللجنة التنفيذية لهذا العام 

 .اإللكترونية الخاصة بالمفوضية

يمكن  :2018والمنظمات غير الحكومية لعام  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالمشاورات السنوية بين 
، حيث سيتم تقديم هذا التقرير التقرير النهائي للمقرر الخاص بالمنظمات غير الحكومية بشأن المشاوراتاآلن الطالع على 

ومشاركته مع الدول األعضاء خالل اجتماع اللجنة التنفيذية في شهر تشرين األول. ونتقدم بجزيل الشكر للمقرر، يمامة أغا، 
يقها على الملخص الموجز الذي قدموه لجميع المناقشات الثرية التي جرت على من منظمة خدمات التوطين الدولية، وفر

 مدار ثالثة أيام.

تستضيف المنظمة الدولية للهجرة  المشاورات اإلنسانية بين المنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكومية:. 5
أيلول في مدينة جنيف بسويسرا. سيكون موضوع  25بمشاركة المنظمات غير الحكومية المشاورات اإلنسانية لهذا العام في 

المشاورات هو "النزوح الداخلي"، وسيكون المحور العام لهذه المشاورات على: معالجة قضية النزوح الداخلي في األزمات 
رة والمنظمات الممتدة عبر الرابطة الثالثية بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم، وأوجه التكامل بين المنظمة الدولية للهج

غير الحكومية في مجال الحماية، والعالقة بين العدالة االنتقالية والنزوح الداخلي. باب التسجيل في هذه الجلسات مفتوح اآلن 
للجهات المؤهلة للمشاركة وهم أعضاء إكفا والجهات الشريكة الحالية والمحتملة من المنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير 

 .الرابط ح الجميع التقديم في أبكر وقت ممكن عبر هذا الحكومية. ينص

شهر كانون ستلتقي الحكومات بالمنظمات المدنية في المغرب في  (:GFMD. المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية )6
 األول لمناقشة أوجه التقاطع بين الهجرة والتنمية.

والتنمية في  الهجرةفعاليات أيام  المنظمات المدنية في المنتدى العالمي المعني بتم إغالق طلبات التقديم الفردية لحضور 
. إذا كنت عضًوا في أعضاء التسجيل فيها 3 اهالرابع والسادس من شهر كانون األول، ولكن يستطيع أعضاء إكفا بحد أقص

أيلول. ولألسف،  15قصاه في موعد أ Ignacio.packer@icvanetwork.orgإكفا وتود الحضور، رجاًء قم بمراسلة  
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 هذه الرحلة. ه سيتم تمويلاختيارك لحضور هذه الفعالية ال يعني أنّ 

لإلعداد من أجل المناقشة حول مستقبل  المدنية لمستقبل المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية. نظماتلما اتتوصي 12
بجمع التوصيات من خالل استبيان  اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة المنتدى ودوره في تنفيذ االتفاق العالمي للهجرة، قامت

للتواصل بين المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية واالتفاق فعال منبر  إنشاءإلى  مفتوح. تدعو التوصيات االثني عشر
 التوصيات. . ندعو المنظمات المدنية األعضاء للتوقيع على هذهالعالمي للهجرة

االتفاق العالمي للهجرة سينعقد المؤتمر الحكومي الدولي العتماد : . االتفاق العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية7
. تستطيع المنظمات غير الحكومية 2018في المغرب في العاشر والحادي عشر من كانون األول نة والمنظمة والنظامية اآلم

 /https://refugeesmigrants.un.orgالتسجيل في بداية شهر أيلول عبر الموقع اإللكتروني التالي: 

 داخليًا النازحون. األشخاص 8

بتيسير  آب، قامت إكفا 29: في الداخلي النزوحلشؤون الالجئين بشأن  الساميةمشاورات حول سياسة المفوضية 
مشاورات بين المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وأعضاء إكفا حول السياسة المحدثة للمفوضية السامية بشأن 
النزوح الداخلي. تقدم هذه السياسة األسس التي من شأنها أن تساهم في تحقيق رؤية المفوضية للعمل في مجاالت نطاق 

التوجيهات ل أكثر حسًما وقابلية للتنبؤ به مع األشخاص النازحين داخليًا، كما ورد في النزوح بأكمله وضمان التواصل بشك
هذا الموضوع بين المفوضية السامية  . وسيتم تنظيم مناقشة أخرى لمتابعة2021-2017االستراتيجية الخاصة بالمفوضية 
 وأعضاء إكفا في الشهور المقبلة.

مكاتب لمنسقي األمم المتحدة المقيمين باعتماد  10: قام ما ال يقل عن (GP20) الداخلي النزوحالمبادئ التوجيهية بشأن 
 األولويات األربعة في خطة العملنقاط اتصال للمضي قدًما في خطة العمل، حيث تم مواصلة العمل على عدة مبادرات حول 

مشاركة األشخاص النازحين داخليًا، والقانون والسياسات، والبيانات والتحليالت، ومعالجة النزوح الممتد لفترات طويلة،  –
، حضر العديد من األشخاص النازحين داخليًا من 2018 حزيرانبينما يتم العمل في نفس الوقت على تنفيذ حلول دائمة. في 

ابان المشاورات السنوية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين والفريق رفيع المستوى نيجيريا وجنوب السودان والمكسيك والي
هندوراس وأوغندا المعني بالنزوح الداخلي والتابع لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان )شارك في استضافة هذا الحدث ال

يمية في النيجر من وضع خطة عمل محلية والنمسا والمقرر الخاص لألمم المتحدة(. أما في آب، انتهت ورش العمل اإلقل
لألشخاص النازحين داخليًا. وفي جنوب السودان، تم البدء في إعداد قانون خاص لمعالجة النزوح الداخلي. يمكنكم دعم 

 (GP20) الداخلي النزوحالمبادئ التوجيهية بشأن باألشخاص النازحين داخليًا عن طريق التوقيع على بيان المهمة الخاص 
. سيتم تسليم التوقيعات إلى المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحقوق www.gp20.orgالل الموقع اإللكتروني من خ

 الستخدامها في عملها في مجال النزوح الداخلي. 2018اإلنسان لألشخاص النازحين داخليًا بحلول نهاية 

، نشرت 2018في أوائل شهر آب لشؤون الالجئين تقترح نهًجا للتضامن مع سكان والية راخين:  السامية. المفوضية 9
اًل للتوصل إلى حلول تشمل جميع األشخاص في والية تقترح نهًجا شام مذكرة مفاهيميةالمفوضية السامية لشؤون الالجئين 

راخين في ميانمار. تسلط المذكرة الضوء على أهمية "المشاركة في تحمل المسؤولية والنمو الشامل" بما يتماشى مع العملية 
امل مع موقف (، كما تشجع المذكرة األطراف المعنيين المتعددين على "التعGCRالجارية بشأن االتفاق العالمي لالجئين )

الالجئين بطريقة شاملة ومنظمة"، إال أن المذكرة في حد ذاتها ليست واضحة بشأن الفرص السانحة للمنظمات غير الحكومية 
واألدوار المتوقعة لها. واستجابة لهذه المذكرة، قامت إكفا بجمع مالحظات وتعليقات المنظمات غير الحكومية حول ذلك، 

 أيلول. 5عديد من األطراف المعنية حول هذا الموضوع في بانكوك في وتنظيم جلسة حوارية بين ال

في منتصف شهر آب، أعلنت أفغانستان انضمامها ( في أفغانساتان: CRRF. إطار التعامل الشامل مع مسألة الالجئين )10
 لتقى الممثل اإلقليمي إلكفامسجل )وحاليًا األوحد(. وا أصلي كأول بلدإطار التعامل الشامل مع مسألة الالجئين الرسمي إلى 

في كابول لمناقشة هذا اإلعالن وآثاره على المنظمات غير الحكومية.  لشؤون الالجئينفي آسيا برئيس المفوضية السامية 
في أفغانستان إلى االستراتيجية القائمة للحلول الخاصة بالالجئين األفغان لدعم  إطار التعامل الشامل مع مسألة الالجئينيستند 

. وتم تسليط الضوء على الحاجة إلى لعودة الطوعية إلى الوطن وإعادة اإلدماج المستدام ومساعدة البلدان المستضيفة لالجئينا
تناول هذا ومن المأمول أن يتم  سيما ما يتعلق بمشاركة بلدان العالم الثالث.المزيد من الشفافية فيما يتصل بهذا اإلعالن، ال 

أن تنظم المفوضية السامية اإلعالن بإسهاب خالل زيارة المفوض السامي لشؤون الالجئين المقبلة ألفغانستان، فقد طلبت إكفا 
  حواًرا بشأن هذا اإلعالن مع المنظمات غير الحكومية في كابول.
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 اإلنساني العملتمويل 
عاليات الخاصة بالصفقة الكبرى، حيث تقرر عقد عدد من االجتماعات شهًرا مزدحًما بالف أيلولسيكون  . الصفقة الكبرى:11

 :حزيرانالذي انعقد في  2018لمتابعة التوصيات التي خرج بها االجتماع السنوي للصفقة الكبرى لعام 

سيط سيلتقي المشاركون في تنظيم الصفقة الكبرى )قادة مسار العمل( في جنيف لمناقشة خطة تخفيض أو تب ،أيلول 14في 
بشأن تحديد  التوصيات الصادرة مؤخًرا عن معهد التنمية الخارجيةالعدد اإلجمالي لمسارات العمل، باإلضافة إلى مناقشة 

  ى.أولويات االلتزامات الخاصة بالصفقة الكبر

الشخصية البارزة بالصفقة الكبرى، اجتماًعا رفيع المستوى في نيويورك  ستستضيف كريستالينا جيورغيفا، ،أيلول 23في 
 مع األطراف المعنية الرئيسية لالتفاق لبحث سبل تعزيز اإلرادة السياسية لتنفيذ الصفقة الكبرى.

زامات للمزيد من المعلومات حول اجتماعات الصفقة الكبرى، أو لمشاركة أية مخاوف أو أسئلة معينة بخصوص تنفيذ الت
 .jeremy.rempel@icvanetwork.orgمسار العمل، يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني  

في جنيف لمناقشة نتائج  أيلول 13وألمانيا باستضافة اللقاء في  وعلى صعيد متصل باجتماعات الصفقة الكبرى، ستقوم إكفا
التقرير السردي، واستعراض نصف المدة التجريبي، وتنفيذ أنشطة العام الثاني من المشروع التجريبي. الحضور متاح لكل 
من المشاركين الحاليين في المشروع التجريبي والمنظمات المهتمة باالنضمام إليه. إلضافة منظمتك إلى قائمة المدعوين، 

 .  jeremy.rempel@icvanetwork.orgر البريد اإللكتروني التالي: يرجى التواصل عب

بدراسة بروتوكول األمم  اإلنساني التابع إلكفا بتمويل العمليقوم فريق العمل المعني  اإلنساني: العملوتمويل  الحماية. 12
المتحدة الجديد الدعاءات االستغالل واالنتهاك الجنسيين التي يتورط بها الشركاء المنفذين وتأثيره على المنظمات غير 
الحكومية. يؤثر تطبيق هذا البروتوكول بشكل خاص على المنظمات غير الحكومية الشريكة التي تتلقى التمويل من 

السامية لشؤون الالجئين أو برنامج األغذية العالمي أو مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وقد يؤثر اليونيسيف أو المفوضية 
أيًضا على التمويل الممنوح من وكاالت األمم المتحدة األخرى. وقد كانت اليونيسيف السباقة في تنفيذ البروتوكول، مع وجود 

يذ البروتوكول، واشتراط تقديم جميع الشركاء من المنظمات غير اتفاقيات شراكة جديدة تنص على المباشرة الفورية في تنف
. 2018( بحلول نهاية عام PSEAالحكومية الدليل على تدريب موظفيها على الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين )

إكفا من خالل فريق  سيعتمد التمويل المستمر من اليونيسيف حاليًا على مدى التزام الشركاء بمتطلبات البروتوكول. تعمل
العمل المعني بتمويل العمل اإلنساني على تحديد المالحظات المناسبة من التغذية الراجعة لضمان جمع مخاوف المنظمات 
غير الحكومية بشأن كيفية تطبيق هذا البروتوكول الجديد ومشاركتها مع وكاالت األمم المتحدة. إذا كنتم تودون المشاركة في 

المعني بتمويل العمل اإلنساني أو رغبتم في تلقي ل النتهاك الجنسيين داخل فريق العمحماية من االستغالل واالمناقشة حول ال
رسائل إلكترونية حول آخر المستجدات، الرجاء االشتراك في قائمة العناوين البريدية لفريق العمل المعني بتمويل العمل 

     .secretariat@icvanetwork.orgاإلنساني عبر البريد اإللكتروني التالي: 

 اإلنسانيالعمل تنسيق 
 :اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت آخر أخبار. 13

اتصاالت هاتفية في شهر  4برامج الطوارئ مدراء أجرت مجموعة  إيبوال: –( EDGبرامج الطوارئ ) مدراءمجموعة  -
تم بحلول نهاية شهر آب ( لمناقشة تفشي وباء إيبوال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. 30و 23و 16و 9)أيام  آب

فرد. كما تم تعزيز تدابير  4831وتطعيم حالة وفاة،  77حالة محتملة(  30حالة مؤكدة و 86حالة )منها  116اإلبالغ عن 
التأهب واالستعداد في المقاطعات غير المتأثرة بالوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية والبلدان المجاورة للتمكن من 

معها في الوقت المناسب. للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني تحديدها المخاطر المحتملة والتعامل 
 .لمنظمة الصحة العالمية

لويزا  تشرين األوليستضيف منتدى النواب في األول من  سوف منتدى نواب اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت: -
، للحديث عن آخر تطورات االتفاق العالمي ألمم المتحدة المعني بالهجرة الدوليةفي ا الخاص ممثل األمين العام، أربور

مم المتحدة للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية األول من نوعه، ولمشاركة آخر مستجدات عملية تغيير وضعية برنامج األ
 اإلنمائي. كما سيبحث النواب في مسألة إعادة هيكلة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.   
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 الشراكات اإلنسانية

 بالتشاور مع أعضاء إكفا سيقوم البرنامجالعالمي للقضاء على سوء التغذية:  األغذية. اعرف المزيد حول رؤية برنامج 14
مليون طفل حاليًا من حاالت سوء التغذية الشديدة، وعلى  51المهتمين حول رؤيتهم الجديدة للقضاء على سوء التغذية. يعاني 

الرغم من الجهود العالمية المبذولة وغيرها من النجاحات التي تم تحقيقها في هذا الصدد، إال أن هذا العدد قد انخفض بنسبة 
أيلول )بمشاركة األعضاء في إفريقيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال  26في  المشاورات . ستعقد1990% فقط منذ عام 10

أيلول )بمشاركة األعضاء في آسيا(. إذا رغبتم في المشاركة في هذه المحادثات، يرجى التواصل عبر البريد  27إفريقيا( و
 .Nishanie.Jayamaha@icvanetwork.orgاإللكتروني التالي: 

تستعد لالحتفال بالذكرى السنوية للمواثيق واالتفاقيات الرئيسية بشأن الالجئين واألشخاص  . لجنة االتحاد اإلفريقي15
"عاًما لالجئين والعائدين  2019النازحين داخليًا في القارة اإلفريقية. أعلنت القمة الحادية والثالثين لالتحاد اإلفريقي عام 

في العديد من األنشطة التي تم تصميمها لتدور  لداخلي". ستشارك إكفاوالنازحين داخليًا في إفريقيا: نحو حلول دائمة للنزوح ا
  حول موضوع هذا العام إلى جانب مختلف الشركاء، لضمان استمرارهم بالمشاركة واطالعهم على أحدث المستجدات.  

 الدعم الميداني
بين العمل اإلنساني  الرابطةوهيئة التنسيق بين الوكاالت إلغاثة األفغان: فهم  إكفاورشة العمل المشتركة بين . 16

 م في أفغانستانوالتنمية والسال

قامت إكفا بمشاركة هيئة التنسيق بين الوكاالت إلغاثة األفغان باستضافة ورشة عمل لدعم المشاركين من المنظمات غير 
بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم في أفغانستان، بما في ذلك مناقشة  الحكومية من أجل التوصل إلى فهم أفضل للرابطة

الوضع الحالي للمناقشات السياسية العالمية واإلقليمية بشأن هذه العالقة الثالثية، ومناقشة من هي الجهات الفاعلة التي تلعب 
هذا المجال، وفهم وإدراك التحديات والمخاطر  دوًرا في هذه القطاعات في أفغانستان، وكيفية تحقيق التآزر فيما بينها في

والفرص لوجود عمل إنساني منظم وفعال عند العمل ضمن إطار هذه الرابطة الثالثية، باإلضافة إلى مشاركة الدروس 
المستفادة وأفضل الممارسات من النطاق األوسع من المنظمات غير الحكومية ومجتمع العمل اإلنساني. وأعقب ورشة العمل 

ار مع الجهات المانحة اإلنسانية واإلنمائية في كابول، حيث تمت مشاركة توصيات ورشة العمل مع هذه الجهات المانحة حو
 باعتبارها األساس الذي يبنى عليه الحوار المستمر حول هذا الموضوع.  

 العمل اإلنسانيفي  مسارات التعلم
: أيلول 11  -بشأن العالقة بين العمل اإلنساني والتنمية والسلم الجهات المانحة  وجهات نظرحول  عبر اإلنترنتندوة . 17

الرابطة الدولية للمحترفين في مجال باالشتراك مع  تنعقد الجلسة الخامسة والنهائية من السلسلة التعليمية التي تنظمها إكفا
أيلول. يمكنكم بعد التعرف على نظرة  11حول العالقة بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم في  المساعدة اإلنسانية والحماية

الجهات الفاعلة بأنواعها الثالث في هذه الرابطة حول هذه العمليات والمناقشات الجارية، االنضمام إلينا في مناقشة حول 
مع كيف وإلى الكيفية التي تقوم بها الجهات الفاعلة التي تقف وراء نسبة كبيرة من التمويل الذي تتلقاه هذه القطاعات بالتعامل 

 أي درجة ينبغي تنسيق ودمج أنشطة العمل اإلنساني والتنمية والسالم.

ومعهد التنمية الخارجية،  ن والتنمية في الميدان االقتصادي  ووزارة التنمية الدولية البريطانيةسوف نستمع إلى منظمة التعاو
 حيث سيقومون بمشاركة منظورهم الخاص بشأن هذه الرابطة الثالثية.

 التسجيل في الندوة عبر اإلنترنت

بالتواصل مع الجهات المانحة األخرى لمعرفة وجهات نظرها حول الرابطة بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم. قامت إكفا 
وترقب المزيد من وجهات النظر الخاصة بالجهات المانحة األخرى على  المنظور الخاص بالسويدالع على يمكنكم االط

 .الموقع اإللكتروني إلكفا

 هام وجدير بالذكر
. يلعب المدراء دوًرا بالغ األهمية في منع حوادث االستغالل . إدارة التحقيقات الخاصة باالستغالل واالنتهاك الجنسيين18

ق ثقافة األمان بين موظفي مجال العمل اإلنساني خل العمل على من خاللوذلك واالنتهاك الجنسيين واالستجابة لها 
الدورة التدريبية عبر اإلنترنت التي ينظمها المجلس األمريكي للعمل الدولي التطوعي والمجتمعات. ستساعدك 

(ionInterAct)  على وضع قواعد السلوك وآليات لتلقي الشكاوى من المجتمع وبروتوكالت إجراء التحقيقات. كما سيمكنك
الحصول على األدوات والمواد المرجعية القابلة للتنزيل من اإلنترنت، وتعلم كيفية تحديد المسؤوليات الرئيسية إلدارة 
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 التحقيقات.  

 الفعاليات المقبلة
 اجتماعات وفعاليات إكفا 

 أيلول: ندوة عبر اإلنترنت حول وجهات نظر الجهات المانحة. 11 -

تغيير النهج المتبع إزاء معالجة سوء التغذية الحاد" أيلول: مناقشة عبر اإلنترنت مع برنامج األغذية العالمي حول " 26 -
 )إفريقيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا(.

تغيير النهج المتبع إزاء معالجة سوء التغذية الحاد" مع برنامج األغذية العالمي حول "شة عبر اإلنترنت أيلول: مناق 27
 )منطقة آسيا(.

 القسرية في آسيا والمحيط الهادئ: اآلثار واالتجاهات المستقبلية، بانكوك. الهجرةتشرين األول:  22 -

 حكومية الوطنية، جنيف.: ورشة عمل منتدى المنظمات غير التشرين الثاني 7-8 -

 كانون األول: اجتماع أعضاء المكتب اإلقليمي إلكفا في آسيا ومنتدى المنظمات غير الحكومية، بانكوك. 10-13 -

 اجتماعات وفعاليات أخرى:

 أيلول 5-3مؤتمر برلين حول حوض بحيرة تشاد في 

 لسامية لشؤون الالجئين، جنيف. أيلول: االجتماع الثالث والسبعين للجنة الدائمة للمفوضية ا 19-20 -

 أيلول: اجتماع الصفقة الكبرى رفيع المستوى، نيويورك. 23 -

 (، جنيف.IASCتشرين األول: منتدى نواب اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) 1 -

 اجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين )جنيف(.: تشرين األول 1-5 -

 تشرين األول: حفل تسليم جوائز نانسن الذي تنظمه المفوضية السامية لشؤون الالجئين. 1 -

 تشرين األول: الحوار الدولي بشأن الهجرة الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة، جنيف. 8-9 -

 جنيف.(، IASCتشرين األول: اجتماع فريق العمل التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) 8-9 -

( حول الحماية من االستغالل واالنتهاك DFIDتشرين األول: القمة التي تستضيفها وزارة التنمية الدولية البريطانية ) 18 -
 الجنسيين، لندن.

 (، بانكوك.APCRR7تشرين األول: مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ لحقوق الالجئين ) 23-25 -

 مية للجنة الخدمة المدنية الدولية، برلين.: مؤتمر المنظورات العالتشرين الثاني 1-2 -

 : أسبوع جنيف للسالم، جنيف.تشرين الثاني 5-8 -

 (، جنيف.IASC: اجتماع رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )تشرين الثاني 29 -

 اد اإلفريقي، نيروبي.(: الندوة اإلنسانية التي ينظمها االتح: سيتم تحديده الحقًااألسبوع األخير) تشرين الثاني -

 (، جنيف.IASCكانون األول: اجتماع رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) 3 -

 العسكري، بنجالديش.-كانون األول: الفريق االستشاري اإلقليمي للتنسيق المدني 5 -



 

 (، مراكش.GFMDكانون األول: المنتدى العالمي للهجرة والتنمية ) 5-7 -

 األول: منتدى رؤساء البلديات، مراكش. كانون 8-9 -

 كانون األول: منتدى الشباب للهجرة، مراكش. 8-9 -

(، GCMاالتفاق العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية )كانون األول: المؤتمر الحكومي الدولي العتماد  10-11 -
 مراكش.

 المنقحة من دليل سفير، بانكوك.كانون األول: اإلصدار اإلقليمي اآلسيوي للنسخة  14 -

كانون األول: حوار المفوض السامي لشؤون الالجئين حول تحديات الحماية، المفوضية السامية لشؤون الالجئين،  18-19 -
 جنيف. 

 


