
 

 2018 متوزشهر  أبرز أحداث –النشرة الشهرية 

 رسالة املدير التنفيذي

 عندما تتكاتف الدول األمم مًعا

املتغرية بيئة الولكن  اجملتمعات املساملة واملتناغمةللحفاظ على إىل استجابة عاملية تعاونية وسريعة حباجة يف نظام عاملي، حبيث مهما بلغت الدولة من قوة فإهنا  اليوم نعيش
 تُعرض مستقبل التعاون الدويل للخطر. يف هذا العصر املتقلبةو 

 

مؤمتر القمة األخري حيث تعرضت الصفقات التجارية متعددة األطراف لتساؤالت عن فوائد القيمة  خاللمتزعزًعا  عالتقليدي جملموعة الدول السب ىتوازن القو    لقد ظهر
من النزعة القومية ضد التعاون الدويل جعل القادة يعارضون  حماولة حل املشاكل اخلاطئة نتيجةتوجهات مغلوطة  إن  االعتماد على .فحسب بشكل فردي لبلدانلاملضافة 
االتفاق فقد مت وضع وانطالًقا من هذه اخللفية،   .للمؤسسات الدولية مثل األمم املتحدة ومنظمة حلف مشال األطلسي )الناتو( واالحتاد األورويب طريقة انتقادهمخالل 

 تواليت اعتمد 2016يف أعقاب قمة األمم املتحدة بشأن الالجئني واملهاجرين يف عام  واالتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية العاملي بشأن الالجئني
 .إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجريندولة من الدول األعضاء  193فيها 

اليت و ملشاورات املكثفة والشاملة، اتفاقات بشأن حتسني طرق التعامل مع التدفق العاملي للسكان. وتعترب تلك االتفاقات نتاج عدًدا من اال، متوزوقد أجنزت العمليتان، يف 
 اجملتمع املدين دورًا فعااًل فيها. يلعب

 

االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية ويف  خالل مؤمتر للقمة يف املغرب من أجل كانون األولاعتماد هذه االتفاقات رمسًيا يف شهر  أن يتم ومن املتوقع 
من املرجح أن تعتمد كافة الدول، ابستثناء الوالايت املتحدة األمريكية و اجلمعية العامة لألمم املتحدة من أجل االتفاق العاملي بشأن الالجئني، على التوايل.مقر نيويورك يف 

 املهم يف هذا الوقتجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية والذي يوازن بدقة بني مزااي سياسة الدولة ومزااي حقوق االنسان جلميع املهاجرين. ومن واجملر، االتفاق العاملي من أجل اهل
 على الصعيد الوطين. امتاحً االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية  أصبح أن بعدودعم التنفيذ  مبناصرةمنظمات اجملتمع املدين أن تقوم 

 

واألطراف  صحاب املصلحةألمنافع ملموسة حتقيق  العامل من جديد، على أمهية وجود نظام دويل تعاوين وكذلك على أمهية قادةيؤكد ويف ظل هذه االتفاقات العاملية، 
 بء التعددية على عاتقها.أهداف التنمية املستدامة واالتفاقات حتمل ع إذ أن   ،أهداف التنمية املستدامةبشأن  2015فهو يذكران بذروة التعددية مع اتفاق عام  .املعنية

 فنحن نواجه حتدايت ضخمة، وال ميكننا التصدي هلا إال عن طريق العمل مًعا.

 إجناسيو بيكر

 إكفا |املدير التنفيذي 

http://www.unhcr.org/5b51fd587
http://www.unhcr.org/5b51fd587
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_71_1.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf


 

 النزوح القسري

 . االتفاق العاملي بشأن الالجئني:1

، قال السيد فولكر تورك أبن هذا سيكون عضاء يف نيويوركمع الدول األجلسة اإلحاطة . ويف متوز 20يف  النسخة األولية من االتفاق العاملي بشأن الالجئنيلقد مت اصدار 
 .أبالنص الذي سيقرتحه املفوض السامي يف التقرير السنوي على اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف شهر 

عمل ت ووضع اسرتاتيجية عن املشاورا لتقدمي موجز متوز 11اجتماًعا مع املنظمات غري احلكومية يف  إكفا تعقب جولة املشاورات الرمسية السادسة والنهائية، نظمو 
. ميكن العشرون للمنظمات غري احلكوميةق البياانت ينستو  إكفا بتيسري قامت. وخالل املشاورات الرمسية، مالحظات االجتماعاحلصول على  إكفاميكن ألعضاء . مستقبلية

 .إكفاموقع االطالع على مجيع البياانت واملالحظات التفصيلية من املشاورات على 

يف     واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إكفاعضاء ألاجتماع خاص  إكفا بتيسري تقام :(CRRF) مسألة الالجئنيإطار التعامل الشامل مع  .2
ت األخرية يف التطورا لالطالع علىالفرصة للمنظمات غري احلكومية  االجتماع ملناقشة تنفيذ إطار التعامل الشامل مع مسألة الالجئني وأدواته. وقد أاتح ذلك متوز  12

اليت ُأطلقت  طار التعامل الشامل مع مسألة الالجئنيإل البوابة الرقمية العاملية مبا يف ذلكاألدوات املختلفة  والتعرف علىسياقات إطار التعامل الشامل مع مسألة الالجئني 
 مؤخرًا.

اختتام املفاوضات املتعلقة ابالتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية شهد : (GCM) اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظاميةاالتفاق العاملي من أجل  .3
ذ من العامني ونصف، ى. على مد البيانتوقيع على ال وال يزال إبمكان اجلميع ملنظمات اجملتمع املدين شرتكاملبيان عرض ال 2018عام  متوزبنيويورك يف الثالث عشر من 

ابهلجرة اليت شاركت جلنة املنظمات غري احلكومية املعنية و ، املدين نظمات اجملتمعمجلنة عمل اختتام املفاوضات، عقدت  حلظة املفاوضات بشأن إعالن نيويورك إىل بدء
منحهم املدين وشبكات املهاجرين و  منظمات اجملتمع مشاركة وعملت على تعزيزمبادرات اجملتمع املدين ، ببناء اجلسور بني يف تنظيم اجتماعاهتا،  وإكفا ICMACو

 سوف تشارك جلنة العمل يف إعداد نظام احلوكمة اجلديد وتطبيقها بشكل ملموس. .إلمساع صوهتم الفرصة

جائزة ابتكار : مت إطالق أول متديد املوعد النهائي –جائزة االبتكار للمنظمات غري احلكومية التابعة للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  .4
هذه  هتدف حزيران.املشاورات السنوية بني املفوضية السامية لشؤون األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمات غري احلكومية يف شهر  خالل للمنظمات غري احلكومية

تقدمي اخلدمات بطريقة مبتكرة إىل األشخاص الذين يشكلون حمور اهتمام املفوضية تعزيز وحتسني إىل إبراز إجنازات املنظمات غري احلكومية وجهودها اليت من شأهنا  اجلائزة
دعوة إىل ممثل كل منظمة من املنظمات الفائزة حلضور ستوجه الما ك  .جائزة مالية على الفائز ابملركز األول والثاينيحصل السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، حيث س

. وستتوىل جلنة حتكيم تتألف من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وشركاء 2018 كانون األولحفل تقدمي اجلوائز يف مدينة جنيف بسويسرا يف شهر  
. وميكن املوقع االلكرتوين للجائزة. تُقبل الطلبات على لزايدى أعداد املشاركني أب 31تقدمي حىت متديد املوعد النهائي للخارجيني عملية اختيار الفائزين. وقد مت 

يد االلكرتوين التايل التواصل على الرب يرجى  تاحلصول على مزيد من التفاصيل من خالل املوقع اإللكرتوين. للمعلومات واالستفسارا
ngoinnovationaward@unhcr.org. 

: سيعقد اجتماع اللجنة الدائمة للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون أيلولاللجنة الدائمة للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف . اجتماع 5
إطار التعامل بتيسري عملية إصدار بياانت املنظمات غري احلكومية بشأن  إكفامن شهر أيلول يف مدينة جنيف، وسوف تقوم  20و 19الالجئني الثالث والسبعني يف يومي 

املنظمات غري احلكومية املهتمة ابملشاركة يف اإلشراف على صياغة البياانت ميكنها التواصل عرب الربيد اإللكرتوين:  والصفقة الكربى. الشامل مع مسألة الالجئني
Jerome.Elie@icvanetwork.org وArjun.Claire@icvanetwo 

: ستعقد املشاورات اإلنسانية السنوية الرابعة بني املنظمة الدولية للهجرة واملنظمات غري احلكومية يف واملنظمات غري احلكوميةاملشاورات بني املنظمة الدولية للهجرة  .6
ث سيستند فاحرصوا على حفظ التاريخ يف جدول مواعيدكم. يتمثل احملور الرئيسي ملشاورات هذا العام حول النزوح الداخلي، حي ، أيلول يف مدينة جنيف بسويسرا 25

ولية للهجرة واملنظمات غري احلكومية ذلك إىل املشاورات اإلقليمية للعام املاضي اليت عقدت يف نريويب واليت أكدت على ضرورة مواصلة تعزيز احلوار العاملي بني املنظمة الد
ميكن احلصول على مزيد من التفاصيل من جيل يف هذه املشاورات قريًبا. فيما يتعلق بتعزيز أوجه التكامل يف منع النزوح الداخلي والتصدي له تدرجيًيا. سوف يتاح التس

 .لمنظمة الدولية للهجرةل اإللكرتوين وقعاملخالل 

واملنظمات  إكفا: حضر العديد من املمثلني عن بني املنظمة الدولية للهجرة ومنظمات اجملتمع املدين حضرها اتيف أخر مشاور  يلقي كلمة ،سوينج ،املدير العام .7
متوز يف مدينة جنيف. تناولت هذه املشاورات اليت استمرت  18غري احلكومية املشاورات اليت جرت بني املنظمة الدولية للهجرة ومنظمات اجملتمع املدين اليت عقدت يف يوم 

http://www.unhcr.org/5b51fd587
http://www.unhcr.org/admin/dipstatements/5b4f485b7/remarks-informal-exchange-member-states-global-compact-refugees.html
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/GCR%20debrief%20meeting_11July_Notes.pdf
https://www.icvanetwork.org/resources/detailed-notes-formal-consultations-global-compact-refugees
https://www.icvanetwork.org/resources/detailed-notes-formal-consultations-global-compact-refugees
https://www.icvanetwork.org/resources/detailed-notes-formal-consultations-global-compact-refugees
http://www.globalcrrf.org/
http://www.madenetwork.org/sites/default/files/Statement%20of%20Civil%20Society%20at%20the%20Conclusion%20of%20Negotiations%20on%20the%20GCM.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/StatementGCMFinal
http://www.madenetwork.org/civil-society-action-committee
http://www.unhcr.org/innovation/innovation-awards/
http://www.unhcr.org/innovation/innovation-awards/
http://www.unhcr.org/innovation/innovation-awards/
mailto:ngoinnovationaward@unhcr.org
mailto:Arjun.Claire@icvanetwo
https://www.iom.int/iom-ngo-humanitarian-consultations-0


 

( أخر املستجدات بشأن عملية االتفاق العاملي 2( التحدايت األخرية املتعلقة ابلروهنجيا، ومعابر البحر األبيض املتوسط، والفنزويليني. 1ث ساعات النقاط التالية: ملدة ثال
رحب املدير دولية للهجرة مع منظمات اجملتمع املدين. كما ( مشاركة املنظمة ال4( برامج العودة الطوعية وإعادة االدماج التابعة للمنظمة الدولية للهجرة. 3بشأن اهلجرة. 

عندما ُسأل عن الغياب الواضح للتعددية يف اإلدارة السليمة للهجرة تتطلب الشراكة".  إن  العام، سوينج، ابملشاركني وقدم أتمالته اخلتامية يف هذا املنتدى حيث قال: "
 ."بل نعتنقه كذلك ،تقبل التنوع فحسبب أن ال نكتفي"االفتقار الشديد إىل الرؤية والشجاعة السياسية" و" حل معضلةأكد على ضرورة  الوقت الراهن

: هتدف داخلًيا للنازحنيلتعزيز الوقاية واحلماية وإجياد احللول  (GP20)الداخلي  نزوحخطة عمل املبادئ التوجيهية بشأن ال –داخلًيا  األشخاص النازحون .8
مت إطالقها يف وقت سابق من هذا العام، إىل احلد من النزوح الداخلي والقضاء عليه من ألصحاب املصلحة املتعددين، واليت  (GP20)خطة عمل املبادئ التوجيهية 

ابكهرست ، والذي ميثله جاين إكفا. وابإلضافة إىل ذلك، فإن الداخلي النزوحاملبادئ التوجيهية بشأن الوقاية واحلماية وإجياد احللول للنازحني داخلًيا مبا يتسق مع  خالل
ماية وإجياد احللول للنازحني داخلًيا. سيؤدي الفريق اليت تسعى إىل تعزيز الوقاية واحل (GP20)من رابطة املعونة املسيحية، أحد أعضاء الفريق التوجيهي خلطة العمل 

ومكتب األمم املتحدة لتنسيق  ملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئنيحيث شاركت ا  2020وحىت كانون األول  2018التوجيهي مهامه يف الفرتة ما بني حزيران 
يله يف البداية. يتمثل اهلدف الرئيسي من إنشاء الفريق التوجيهي يف اإلشراف على تنفيذ خطة العمل لتعزيز الشؤون اإلنسانية يف رائسة هذا الفريق الذي شاركوا يف تشك

 . ُعقد أول اجتماع للفريق التوجيهي يفالداخلي نزوحمبادئ التوجيهية بشأن الوإجياد احللول للنازحني داخلًيا واليت مت اطالقها خالل الذكرى العشرين للالوقاية واحلماية 
مم املتحدة والسيدة اخلامس من متوز حيث مت تقدمي عروض تقدميية ألربع مسارات عمل وهي: مشاركة النازحون داخلًيا، واليت شارك يف قيادهتا املمثل اخلاص لأل

 خالل الفريق العامل املعين ابلنزوح القسري. ابكهرست، والقوانني والسياسات، واحللول الدائمة، ومجع البياانت. وسوف ُتشرك السيدة ابكهرست أعضاء إكفا ابنتظام من

 اإلنساينمتويل العمل 

: من خالل فريق إكفا العامل املعين بتمويل العمل اإلنساين وفريق العمل املعين مبتطلبات املاحنني، استضافت إكفا جلسات خاصة حول رغبات املاحنني استطالع. 9
مساعدة الشعبية يف التاسع روجيية للالدروس املستفادة من أجل متكني املنظمات غري احلكومية من تبادل املعلومات فيما بينهم بشأن التطورات األخرية. وقد قامت املنظمة الن

بسبب خرقها غري املتعمد لفقرة يف اتفاقية الوكالة األمريكية  مليون دوالر مع احلكومة األمريكية 2.025تسويتها اليت بلغت على  إبطالع املنظمات غري احلكوميةمن مايو 
 السادس عشر من متوز عن جهودها يف إبالغ املاحنني بشأن االستغالل واالعتداء اجلنسي، . وقد حتدثت منظمة أوكسفام يف بريطانيا العظمى يف2012للتنمية الدولية عام 

بادئ حتت الضغط: أتثري تدابري مكافحة اإلرهاب ومنع فإذا أخذ ما سبق يف االعتبار إىل جانب نتائج اجمللس النروجيي لالجئني اليت مت التوصل إليها مؤخرًا يف تقرير امل
 فال بد للمنظمات غري احلكومية أن تساعد بعضها البعض لفهم التوقعات والتطبيق املتطور لشروط املاحنني بشأن اجلهات املنفذة للمساعدات التطرف العنيف ومكافحته

 اإلنسانية.

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/20180523-gp20-plan-of-action-final.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/20180523-gp20-plan-of-action-final.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/20180523-gp20-plan-of-action-final.pdf
https://www.icvanetwork.org/resources/case-norwegian-people%E2%80%99s-aid-and-how-it-affects-sector-key-take-aways
https://www.npaid.org/News/News-archive/2018/Norwegian-People-s-Aid-reaches-a-settlement-with-the-U.S.-government
https://www.nrc.no/resources/reports/principles-under-pressure/
https://www.nrc.no/resources/reports/principles-under-pressure/
https://www.nrc.no/resources/reports/principles-under-pressure/


 

 . الصفقة الكربى:10

بشأن كيفية احلصول على أعظم أتثري من الصفقة الكربى  األفكار اخلمسةف على تعر لمدونتنا لندعوكم لالطالع على  ؟ىالصفقة الكربى كبرية مرًة أخر كيف جتعل  -
 ا تتضمن مسامهات كثرية من املنظمات غري احلكومية.بشأن متويل العمل اإلنساين. كما أهن

يف التاسع من املنظمات اخلريية للتعاون يف حاالت الطوارئ واحتاد املنظمات غري احلكومية يف الصومال و  إكفا ت: قاملصفقة الكربى إىل الصعيد القطرياالنتقال اب -
مشارًكا يف ورشة العمل هذه مثلوا العديد من املنظمات غري  31ركزت على تنفيذ الصفقة الكربى على أرض الواقع. وقد شارك  و الليت متوز بتيسري ورشة عمل يف مقديشيو

الهتمام ة العمل يف حتديد ااحلكومية الوطنية من خمتلف أحناء الصومال ابإلضافة إىل املنظمات غري احلكومية الدولية العاملة يف الصومال. ساعدت املناقشات يف ورش
توطني، واحلد من االزدواجية وتكاليف الواضح ابلنيابة عن املوظفني امليدانيني لرتمجة التزامات الصفقة الكربى يف العمل امليداين بشكل أفضل. وقد حدد املشاركون مواضيع ال

حمللي. ابإلضافة إىل ذلك، فإنه كان ينظر إىل حتسني مستوى الثقة بني اإلدارة، والتمويل متعدد السنوات، وثورة املشاركة ،كمسارات عمل ذات أمهية خاصة على الصعيد ا
تابعة أسئلة ملخلطوات املستقبلية. املاحنني واملنظمات غري احلكومية على أنه أحد املواضيع الشاملة األساسية. وسيتم يف القريب العاجل نشر تقرير كامل عن ورشة العمل وا

 .Jeremy.Rempel@icvanetwork.orgيرجى التواصل على الربيد االلكرتوين التايل  ،خمتلفة مماثلة يف مواقعالرغبة يف تنظيم ورش عمل حمددة أو 

سياسات العامة استعراض منتصف املدة لنموذج : أصدر املعهد العاملي لل3+8 املرحلي عن مشروع إعداد التقارير التجرييب تقريرالعن التقارير:  إعداد التقارير -
إىل متوز مع املعهد العاملي للسياسات العامة لتقدمي النتائج األولية  20التقرير السردي املنسق يف شهر متوز يف العراق وماينمار والصومال. ُعقدت جلسة إحاطة أولية يف 

إعالن إضايف عن النتائج ملوظفي كل دولة من الدول اليت سيجري فيها  من املقرر أن يصدر املشاركني يف املشروع التجرييب. وخالل الشهر التايل، املكاتب الرئيسية لفريق
 .التقرير كامالً  االطالع علىاملشروع التجرييب. ميكنك 

دعمها عمليات التحضري لنموذج التعلم األول بني  إكفا: تقدم اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت خمتربات التعلم اخلاصة هبا بشأن التمويل املبتكر إطالق .11
نساين التابع للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن التمويل املبتكر، حيث سيكون املوضوع األول التمويل االجتماعي الوكاالت اخلاص بفريق العمل املعين ابلعمل اإل

اين، وترغب يف ن أجل العمل اإلنساإلسالمي بينما من املرجح أن حتتضن كواالملبور هذه الفعالية. إذا كانت منظمتكم متتلك اخلربة يف االبتكار جللب املزيد من املوارد م
املتاحة لتقدمي  ياراتاخلللبحث عن  Melissa.Pitotti@icvanetwork.orgتبادل جتارب التعلم مع املشاركني األخرين، يرجى التواصل على الربيد االلكرتوين 

 ملشاركة.وا املسامهات

حضرت إكفا منتدى احلوار بشأن الصناديق املشرتكة القطرية الذي ُعقد يف احلادي عشر من متوز بني مكتب األمم : الصناديق املشرتكةاالستفادة القصوى من  .12
تطورات األخرية مثل مبادرة مكتب األمم املتحدة املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية واملنظمات غري احلكومية، وقد عمل املشاركني يف املنتدى مًعا لتحديد األولوايت ومعرفة ال

اجمللس النروجيي بريطانيا العظمى، يف رائسة هذا املنتدى، وكذلك  -لتنسيق الشؤون اإلنسانية لتعزيز القدرة الداخلية بشأن االبتكار. وتقدر إكفا جهود منظمة أوكسفام 
أسعدان إشراك أحد املاحنني، وهي دولة أملانيا، بصفتها رئيس مشارك يف الفريق العامل املعين ابلصناديق املشرتكة، يف  لالجئني لتوليه راية الرائسة املشرتكة للدورة املقبلة. كما

الشركاء، فريق العمل املعين ابلعمل اإلنساين التابع للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت حول تقييمات قدرة جزء من االجتماع. كما نقدر املناقشات املخصصة لدراسة 
كم االطالع على حيث أن جعلها أكثر قابلية للتشغيل املشرتك على الصعيد القطري سوف يساهم بشكل أساسي يف التصدي للمخاطر يف سياق الصفقة الكربى. ميكن

 حزيران بنيويورك. 20التقرير النهائي الجتماع الفريق العامل املعين ابلصناديق املشرتكة يف 

 االنساين ات العملشراك

هذا العام الذكرى السنوية اخلامسة عشر منذ اهلجوم الذي ُشن على فندق  اليوم العالمي للعمل اإلنساني يصادف: أب 19 –اليوم العاملي للعمل اإلنساين  .13
شخص من العاملني يف اجملال  4000 ن اكثر م ، تعرض2003شخًصا. فمنذ ذلك اهلجوم الذي حدث يف عام  22القناة يف بغداد ابلعراق، والذي أدى إىل مصرع 

نساين إىل الزخم الناجم عن محلة اإلنساين للقتل واالصابة ابجلروح واالحتجاز واخلطف واملنع من مساعدة أولئك الذين حيتاجون للمساعدة. يستند اليوم العاملي للعمل اإل
#NotATarget  شخص بتنفيذ أعمال اجتماعية هبدف حث زعماء العامل على القيام أبفضل ما مليون  2، واليت شهدت قيام أكثر من 2017"لست هدًفا" عام

اليت تطالب زعماء  التوقيع على العريضةدعو املواطنني يف مجيع أحناء العامل هذا العام إىل مت بوسعهم حلماية املدنيني والعاملني يف اجملال اإلنساين والصحي يف مناطق الصراع. 
"لست هدًفا" وطالب زعماء العامل ببذل قصارى جهدهم  NotATarget#انضم إىل حركة  العامل ابختاذ إجراءات حلماية األشخاص احملاصرين يف الصراعات املسلحة.

 اصرين يف مناطق الصراع.حلماية كافة املدنيني احمل

https://www.linkedin.com/pulse/make-grand-bargain-again-melissa-pitotti/
mailto:Jeremy.Rempel@icvanetwork.org
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https://www.worldhumanitarianday.org/


 

: قبل نشر التقرير التوليفي السنوي الثاين بشأن التقدم احملرز منذ مؤمتر القمة العاملي 2018عام  احملرز خطة عمل من أجل اإلنسانية: حتليل مؤقت عن التقدم. 14
عمًقا للتقدم احملرز املبلغ عنه من  للعمل اإلنساين، أقام مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عالقة شراكة مع شركاء وطنيني ودوليني إلعداد حملات حتليلية أكثر

عن تقدمهم احملرز يف ضوء التحوالت الرئيسية  اكتشف كيف أبلغ أصحاب املصلحة. 2017يف عام  (PACT)اإللكرتوين للعمل وااللتزامات والتحول  املنهاجخالل 
 خلطة العمل من أجل اإلنسانية.

 

 

 

 املنظمات غري احلكومية حمافلبرانمج دعم 

 قام مدير برامج إكفا واملمثل اإلقليمي آلسيا ابلسفر إىل: االستجابة لالجئني الروهنجيا يف بنجالديش –املنظمات غري احلكومية  حمافلدعم إكفا ل. بعثة 15
بوجه خاص، على تقدمي الدعم  بنجالديش يف بعثة خاصة هبدف تعزيز الدعم املقدم إىل املنظمات غري احلكومية لالستجابة ألزمة الالجئني الروهنجيا، حيث انصب الرتكيز،

احلكومية اجلديد، والذي أُنشأ لإلستجابة بتمويل من إىل منسق منتدى املنظمات غري احلكومية القادم وتعزيز جوانب احلوكمة واإلجراءات من أجل منتدى املنظمات غري 
 احلكومية، واقرتحت آلية مكتب املفوضية األوروبية للمعونة اإلنسانية. كما أعربت إكفا عن أتييدها، على وجه اخلصوص، عملية مراجعة اختصاصات منتدى املنظمات غري

ة. كما التقي فريق إكفا بعدد من ممثلي املنظمات غري احلكومية واألمم املتحدة ملناقشة مشاركة املنظمات غري حوكمة مؤقتة ملنتدى املنظمات غري احلكومية يف مراحله األولي
بناء الشراكات من أجل استجابة احلكومية يف عملية االستجابة، وقام بتقدمي جمموعة من التوصيات هبدف تعزيز التنسيق بني املنظمات غري احلكومية واملناصرة والقيادة و 

ا التابع إلكفا على أكثر استناًدا إىل املبادئ واملسؤولية والفعالية. ملزيد من املعلومات حول البعثة والتوصيات، يرجي التواصل مع املمثل اإلقليمي آلسي
Jeremy.Wellard@icvanetwork.org. 

 . دعم التنسيق بني املنظمات غري احلكومية يف أفريقيا:16

لتبادل املعلومات وأدوات التنسيق وإقامة روابط مع املنتدايت  مدينة داكارتواصل إكفا دعمها للتنسيق غري الرمسي للمنظمات غري احلكومية مع املكاتب اإلقليمية يف  -
 واحملافل األخرى يف أفريقيا.

 ورشة عمل الصفقة الكربى يف مقديشيو واليت ُعقدت يف التاسع من متوز ابلتعاون للمشاركة يف احتاد املنظمات غري احلكومية يف الصومالقدمت إكفا دعمها ألعضاء  -
 مع 

 "املنظمات اخلريية للتعاون يف حاالت الطوارئ". :وشبكة املنظمات غري احلكومية منظمة املعونة اإلنسانية انرتسوس

 مشاركة األعضاء يف تدريب "حنو استجابة أفضل" يف نيجرياي. موتدع" يف مدينة جواب، حنو بناء استجابة أفضلشاركت إكفا يف تيسري تدريب " -

 4و 3القادم، واملقرر عقده يف برلني خالل الفرتة  حوض حبرية تشاد مؤمترتواصلت إكفا مع حمافل املنظمات غري احلكومية يف الكامريون ونيجراي لضمان مشاركتهم يف  -
 .2018أيلول 

  Addis.Tesfa@icvanetwork.orgو Marco.Rotelli@icvanetwork.orgملزيد من املعلومات يرجي التواصل عرب الربيد اإللكرتوين التايل: 

 

 

 مسار التعلم االنساين

حلضور جلسة املوضوع اخلامس واألخري حول إزالة  نسجل اآل: والسالم اإلنساينوالعمل بني التنمية رابطة ال: نظرة اجلهات املاحنة بشأن ندوة إكفا عرب اإلنرتنت .17
والعمل اإلنساين  ت املاحنة عن العالقة بني التنميةنظرة اجلها" سوف تعقد الندوة حول موضوعالغموض عن مسار تعلم العالقة بني التنمية والعمل اإلنساين والسالم. ي
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https://www.icvanetwork.org/topic-5-donor-perspectives-humanitarian-development-peace-nexus


 

حسب التوقيت الصيفي لوسط أورواب. وبعد التعرف على نظرة األنواع هًرا ظ 12:00وحىت الساعة  10:30من الساعة  2018" يف احلادي عشر من أيلول والسالم
 جلارية، سننتقل للتعرف على وجهات نظر بعض اجلهات املاحنة.الرئيسية الثالثة للجهات الفاعلة يف الرابطة جتاه املناقشات والعمليات ا

، إدارة األزمة واهلشاشةالتنمية الدولية يف اململكة املتحدة،  دائرة، متحدثون من الرابطة الدولية للمحرتفني يف جمال املساعدة اإلنسانية واحلمايةيوجد لدى إكفا، ابلشراكة مع 
كيفية تناول اجلهات الفاعلة اليت تقف وراء   التعاون اإلمنائي التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ومعهد التنمية اخلارجية. انضم إلينا حلضور املناقشة بشأن

واإلمنائية ويف جمال السالم وإىل أي مدى ميكن فعل ذلك. ملزيد من املعلومات  نسبة كبرية من التمويل يف هذه القطاعات ملسألة كيفية تنسيق وتكامل األعمال االنسانية
 الربيد اإللكرتوين التايل ، أو تواصل معنا عرباملوقع االلكرتوين إلكفاضل بزايرة تفحول مسارات التعلم اخلاصة إبكفا، 

Nishanie.Jayamaha@icvanetwork.org 

 15جزئني ) : ميكن لألساليب التوجيهية أن تساعد األفراد والفرق على حد سواء داخل املنظمات. ستساعدك هذه الدورة املكونة منموجًها امديرً  كنفرص التعلم:   .18
 لى حتسني أداء موظفيك.دقيقة لكل جزء( حول كيف ميكن أن تصبح مديرًا أكثر فاعلية، سواء كنت تشغل منصب املدير التنفيذي أو تطمح أبن تصبح قياداًي كبريًا، ع

 .disasterready.orgاكتشف املزيد على موقع 

 

 

 إكفاأخر مستجدات 

يف قطاع يني االستغالل واالعتداء اجلنس: صدر تقرير جلنة التنمية الدولية "له واالستجابةيف قطاع املساعدات  نيمنع االستغالل واالعتداء والتحرش اجلنسي .19
جلنة التنمية الدولية هي اجلهة املسؤولة عن مساءلة دائرة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة بشأن مدى فعالية إنفاقها " األسبوع املاضي، ومن اجلدير ابلذكر أن املساعدات

لذين يستغلون نظم عتدين اجلنسيني اوإدارهتا وسياساهتا. حيدد تقرير جلنة التنمية الدولية كيف تضررت عملية إيصال املساعدات إىل األفراد واجملتمعات يف األزمات بسبب امل
 احلوكمة الضعيفة.

يف  االلتزام والدعوة إىل العملوالتحرش اجلنسي يف مكان العمل. إن  اجلنسيني يرحب كافة أعضاء إكفا ابلزخم احلايل املوجه لتعزيز إجراءات احلماية من االستغالل واالعتداء 
من االسهام يف جمال "تعزيز  اجلمعية العامة إلكفا يف مارس هو دليل على عزمنا اجلماعي ألجل حتقيق مزيٍد من النزاهة. تواصل إكفا العمل على هذه اخلطوط، مبا فيها

احلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني ملنظمات احمللية والوطنية" )التوصيات العملية اليت يعرضها تقرير إكفا "التحليل والفهم" مع الرتكيز على "نظم االستجابة عن طريق ا
  "(.على املدى الطويل

وزير فا حلضور مؤمتر قمة دويل لتحفيز العمل اجلماعي ملنع االستغالل واالعتداء والتحرش اجلنسي يف قطاع املساعدات والتصدي له. وسيستضيف وجهت الدعوة إلك
 التنمية الدولية للملكة املتحدة هذا املؤمتر والذي سيعقد يف لندن يف الثامن عشر من تشرين األول.
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 اجلديد واجلدير ابلذكر

جمموعة أدوات جديدة استجابة للقلق املتزايد إزاء )إنرت أكشن(  جمللس األمريكي للعمل الدويل التطوعي: نشر اجمموعة أدوات املعلومات املضللة على االنرتنت. 20
هذا الدليل العملي مع ما حيتويه من تعرض املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين هلجمات ومحالت مغرضة تنشر معلومات مزيفة ومغلوطة عرب اإلنرتنت. سيساعد 
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املقدمة من مركز رصد النزوح الداخلي من أجل عقد مؤمتر عن  خصاتلملاعوة إىل تقدمي الد: انظر : النزوح القسري والتنمية املستدامة2030. الوصول إىل عام 21
امهات الباحثني األكادمييني والتطبيقيني، ومركز رصد النزوح الداخلي. نرحب مبس الداخلي نزوحاملبادئ التوجيهية املتعلقة ابلالنزوح الداخلي إلحياء الذكري العشرين لكل من 
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