
   
 

   
 

 2019أهم مقتطفات من نوفمبر  - ICVA نشرة

 
 رسالة من المدير التنفيذي

 

   من أجل جدول أعمال مشترك
   

 الطفل لحقوق المتحدة األمم اتفاقية اعتماد  ) UN، التزم قادة العالم بالتزام تاريخي تجاه أطفال العالم من خالل1989عاًما، في نوفمبر  30منذ 
CRC). 

 
الحقوق حقيقة لماليين  لقد حفزت العمل وأصبحت   هذه االتفاقية هي معاهدة حقوق اإلنسان التي تم التصديق عليها على نطاق واسع في التاريخ.

  األطفال.
البلدان   لكن مئات الماليين من األطفال يعيشون في المناطق التي يواجه فيها السكان مخاطر متزايدة من الوفاة والمرض وانهيار سبل العيش.

٪ من المخاطر الطبيعية  90بر أكثر من اليوم، تعت متورطة في القتال، داخليا ودوليا، اآلن أكثر من أي وقت آخر في السنوات الثالثين الماضية.
  ذات الصلة بالمناخ.

   
حقوق الطفل هي التزام قانوني من   يكون ألفعال الحكومات وسياساتها تأثير أكبر على األطفال من تأثيرها على أي مجموعة أخرى في المجتمع.

  .خالل اتفاقية حقوق الطفل التابعة لألمم المتحدة، وليس تأكيًدا أخالقيًا
يحرم األطفال اليوم واألجيال المقبلة من حقوقهم في البقاء والنمو والحماية والمشاركة في   حقوق األطفال مهددة بشكل مباشر بسبب تغير المناخ.

   المجتمع.
   

والجهات  ICVA يسلط األطفال والشباب وأعضاء ،والعشرين لخامسامؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي لألطراف  خالل هذا األسبوع، في
    الفاعلة األخرى الضوء على حلول لفهم كيف يعتبر وضع حقوق الطفل في محور العمل المناخي ضروريًا في مكافحة أزمة المناخ.

تفاقية حقوق الطفل التابعة لألمم المتحدة إطاًرا وآلية من خالل الربط بين تغير المناخ وقضايا حقوق الطفل الرئيسية على المستوى القطري، توفر ا
    حيوية لحماية حقوق الطفل في مناخ متغير.

   
لزيادة فرص   هناك حاجة لمزيد من العمل المشترك بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل لألمم المتحدة واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

  ى حد من خالل سياسة المناخ.حماية األطفال إلى أقص
   

  .االنضمام إلى النقاط على وجه السرعة لجدول أعمالنا المشترك
 

 اجناسيو باكر
 ICVA المدير التنفيذي لبرنامج

 

 التحديثات
 

    2020 مارس ICVA،  18المؤتمر السنوي :التسجيل فتح . 1
    "حماية العمل اإلنساني المبدئي: محادثة صادقة حول الخطر".

كبير مستشاري الشؤون اإلنسانية بمكتب   ،ونجات رشدي ،المدير العام للجنة الدولية ،المؤتمر السنوي! إيف داكورد  جدول أعمال مشروع إنطالق
وفيليب بيسون، رئيس الشعبة المتعددة  ،قران النظير للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتالمبعوث الخاص لسوريا وقائد الفريق ومدير برنامج األ

  .ووزارة الخارجية الفيدرالية سيكونون في الجلسة االفتتاحية لمناقشة المبادئ المعرضة للخطر (SDC) األطراف بتعاونية اإلنمائي السويسري

 
خطر العمل اإلنساني المبدئي والمخاطر التي تتعرض لها المنظمات غير الحكومية لتقديم مارس في  18سينظر المؤتمر السنوي الذي عقد في 

 مارس 19يوم للشركاء في ، يليه مارس 17يوم لألعضاء في . وسيسبق المؤتمر مساعدة إنسانية فعالة وفعالة لمن هم في أمس الحاجة إليها
نظًرا لوجود عدد محدود من المقاعد، نشجعك على يح الفرصة للمنظمات غير الحكومية لمزيد من المشاركة والتفاعل حول الموضوع. والذي سيت

 . ICVAع . لمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على موقالتسجيل في أقرب وقت ممكن

 

 التهجير القسري
 

 الميثاق العالمي بشأن الالجئين . 3
تشرين الثاني / نوفمبر االجتماع التحضيري الثالث  14نظمت المفوضية في  :(GRF) االجتماع التحضيري الثالث للمنتدى العالمي لالجئين

 في هذه المناسبة، أصدرت المفوضية .GRF الخاصة بصندوقواألخير للمنتدى. ركز االجتماع على صياغة التعهدات والبرنامج والطرائق 
. للمتحدثين ركن؛ ووالمعارض الجيدة الممارسات سوق األضواء؛ تسليط جلساتلفي ذلك الجداول األولية  بما البرنامج من محدثة نسخة، 
  .هنا و"ملخص المناقشات" الخاص بالمفوضية متاح  ICVAألعضاء هنا المالحظات متاحة اآلن 

عدة أمثلة على التعهدات من مجتمع  مرفق هذا البيان سَرد . جماعي للمنظمات غير الحكومية بيان صياغة وتقديم ICVA في هذا االجتماع، نسقت
لدعم مشاركة   ICVA تم اآلن تحديث هذه الوثيقة مع تعهدات ومعلومات إضافية بما في ذلك تعهد مني GRF، قبل .المنظمات غير الحكومية

تهدف هذه  على مدار العامين المقبلين بشأن الحلول الدائمة وقدرة الحماية وترتيبات تبادل المسؤولية. GCR المنظمات غير الحكومية في تنفيذ 
  وير تعهدات مشتركة ومطابقة، والعمل بشكل جماعي من أجل إنشاء منتدى عالمي ناجح لالجئين.الوثيقة إلى مساعدة أصحاب المصلحة في تط

  org.icvanetwork@elie.jeromeلمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:

https://www.unicef.org/child-rights-convention/what-is-the-convention
https://unfccc.int/cop25
https://www.icvanetwork.org/icva-annual-conference-2020
https://www.icvanetwork.org/resources/annual-conference-2020-agenda
https://www.icvanetwork.org/icva-annual-conference-2020
https://www.unhcr.org/5d4bdb837
https://www.unhcr.org/5dcc411c7
https://www.unhcr.org/5dcc41777
https://www.icvanetwork.org/resources/third-preparatory-meeting-global-refugee-forum
https://www.unhcr.org/5ddbe1197
https://www.icvanetwork.org/resources/ngo-statement-agenda-item-1-preparation-pledges-and-contributions-global-refugee-forum
https://www.icvanetwork.org/resources/global-refugee-forum-ngo-pledges-annex-third-preparatory-meeting-grf-14-november-2019


   
 

   
 

 
 

ويهدف إلى  إطار عالمي لتعليم الالجئين يتم بذل المزيد من الجهود لتعبئة التعهدات والممارسات الجيدة لعرضها في الصندوق. بما في ذلك إنشاء
 .للميثاق العالمي بشأن الالجئين 2030والمبادرات الالحقة للوفاء بالتزامات التعليم لعام  GRF توجيه عملية التعهد ألول

 
  لقاء مع المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية:  .4

منظمة غير حكومية  35أعطى هذا الحدث الفرصة لـ  .ICVA وأعضاء Triggs اجتماعا بين السيدة جيليان ICVA نوفمبر، نظمت 21في 
لفرص مقرها في جنيف وجميع أنحاء العالم لتبادل مع المفوض السامي الجديد بشأن رؤيتها لـ "حالة الحماية" واالتجاهات الحالية والتحديات وا

لمفوضية والمنظمات غير الحكومية. كما تطرقت المناقشة إلى الميثاق العالمي بشأن الالجئين وحماية المشردين داخلياً وكيف يمكن  التي تواجهها ا
  .ICVA أن تؤثر عملية الهيكلة اإلقليمية للمفوضية على أعمال الحماية. ستتوفر قريباً مالحظات من هذا االجتماع عبر اإلنترنت ألعضاء

 
  مؤتمر التضامن الدولي حول أزمة الالجئين والمهاجرين الفنزويليين:. 5

أكتوبر في بروكسل، نسقت شبكات المنظمات   29-28بعد مشاركتها في مؤتمر التضامن الدولي حول أزمة الالجئين والمهاجرين الفنزويليين في 
حول  موجز عن اتحاد المنظمات غير الحكومية المشتركتقرير في كولومبيا على صياغة  INGO و InterAction و ICVA غير الحكومية

ويترتب على تعاون الشبكات في صياغة بيان مشترك للمنظمات غير   اإلسبانية. و اإلنجليزية باللغتين  ICVAالمؤتمر. هذه الوثيقة متاحة ألعضاء
  الحكومية ألقاه في المؤتمر.

  org.icvanetwork@elie.jeromeومات، يرجى االتصال بـ:لمزيد من المعل
 
 مفتوحة: 2020الترشيحات لجائزة نانسن لالجئين لعام  . 6

تقديراً لعملهم   جائزة نانسن السنوية لالجئين في كل عام، تعترف مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بالبطل المجهول ليكون الحائز على
 رشحهم المتميز في مساعدة النازحين قسريًا أو عديمي الجنسية. هل تعرف أحدا يقوم بأشياء مدهشة لالجئين والمشردين أو عديمي الجنسية؟ إذن،

 ة.لجائزة نانسن لالجئين التابعة للمفوضي
 

 الهجرة ونقاط الضعف. 7
 جلسة المجلس السنوي لمنظمة الهجرة الدولية:

ق تقرير الهجرة العالمية لعام نوفمبر في جنيف. تضمنت حلقات النقاش إطال 29و 26عُقدت الدورة السنوية لمجلس المنظمة الدولية للهجرة يومي 
الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، ومناقشةً حول بناء السالم وتهيئة الظروف للتنمية: استقرار النزوح الداخلي وإعادة إدماج  2020

خالل جلسة هذا المجلس. في كلمته المهاجرين، وديناميكيات التنقل في الساحل. تم قبول الطلب اللبناني للعضوية في المنظمة الدولية للهجرة أيًضا 
مة ... في أمام الدول األعضاء، دعا المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو إلى دعمهم قائاًل: "إنه لشرف لي أن نقود هذه المنظ

   "تُدار بشكل جيد ولصالح الجميع.وقت يكون فيه عملنا أكثر أهمية ومحوريًا في مساعينا الجماعية لضمان أن تكون الهجرة آمنة، وأن 
 

 2020تقرير الهجرة العالمية 
الذي تمت صياغته بالتعاون مع العلماء والباحثين التطبيقيين،  التقرير ف يهد  .2020أطلقت المنظمة الدولية للهجرة تقرير الهجرة العالمي لعام 

إلى تقديم أحدث بيانات ومعلومات الهجرة العالمية بطريقة يسهل الوصول إليها باإلضافة إلى استكشاف وشرح قضايا الهجرة المعقدة 
 3أيًضا في جلسة تبادل المعلومات بين المنظمة الدولية للهجرة والمجتمع المدني في  2020ناقشة تقرير الهجرة العالمية لعام تمت م والناشئة.
  .في مقر المنظمة الدولية للهجرة في جنيف ديسمبر

 

 التمويل 
 

اآلن مسودة خطة عمل  IASC (HFRG) اإلنسانيأكملت مجموعة نتائج التمويل  :IASC (RG5) مجموعة نتائج التمويل اإلنساني. 8
  :ما يلي 2020. تشمل المجاالت ذات األولوية لعام 2020للمضي قدماً حتى عام 

 
  تخطيط وتعزيز أدوات التمويل التي تدعم التدخالت اإلنسانية ذات المنافع المشتركة للتنمية؛ -   

  ات والمرن في العمليات اإلنسانية؛تحسين حالة زيادة استخدام التمويل المتعدد السنو -   
  .تسهيل العملية المستمرة لتبسيط وتنسيق أنظمة األمم المتحدة لتقليل األعباء وتوفير موارد إضافية للعمليات اإلنسانية -   

 
ات غير الحكومية التي  بالنسبة إلى المنظم .IASC OPAG ستكون مسودة خطة العمل النهائية متاحة للمشاركة بمجرد الموافقة عليها من قبل

وتحديد األماكن التي يمكن تقديم القيادة أو  2020هي أعضاء في مجموعة النتائج، سيكون من المهم النظر في النتائج النهائية ذات األولوية لعام 
أيًضا وكاالت األمم  (OCHA و ICVA) HFRG ناشد الرئيسان المشاركان لـ ،IASC OPAG الدعم لتنفيذها. في اجتماع نوفمبر للجنة

الفرصة لسماع المزيد وتقديم مالحظات   ،ICVA لدى المنظمات غير الحكومية، التي هي أعضاء في .HFRG المتحدة لتحسين الدعم لمخرجات
 خالل دعوة فريق العمل المعني بالتمويل اإلنساني. لمزيد من المعلومات، اتصل بـ: HFRG مع ICVA حول عمل

vanetwork.orgalon.plato@ic 
 

العمل على تنسيق وتبسيط اتفاقيات شراكة األمم   ICVA (DCTF) تواصل فرقة العمل المعنية بشروط المانحين في تنسيق األمم المتحدة:. 9
أن هذا العمل  المتحدة مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين واليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. في حين

يسمبر /  قد تقدم بوتيرة أبطأ من المطلوب هذا العام، كان هناك تقدم إيجابي خالل مشاورات نوفمبر مع اليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي. في د 
للتحليل الذي قادته منظمة  الخطوات التالية للرد على التعليقات المكتوبة التي قدمتها وكاالت األمم المتحدة استجابة DCTF كانون األول، سيناقش

 jeremy.rempel@icvanetwork.org :أوكسفام التفاقات الشراكة التي أجريت في وقت سابق من العام. لمزيد من المعلومات، اتصل بـ
 
 

https://www.unhcr.org/5dd50ce47
https://www.icvanetwork.org/resources/joint-ngo-consortia-summary-report-international-solidarity-conference-venezuelan-refugee
https://www.icvanetwork.org/resources/resumen-conjunto-del-consorcio-de-ong-sobre-la-conferencia-internacional-de-solidaridad
https://www.unhcr.org/nansen-refugee-award.html
https://www.unhcr.org/nominate
https://www.iom.int/wmr/?utm_source=IOM+External+Mailing+List&utm_campaign=38d8a22efe-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_25_05_14&utm_medium=email&utm_term=0_9968056566-38d8a22efe-


   
 

   
 

بشأن المجاالت المفضلة  ICVA في مجال التمويل اإلنساني، من المهم أن نسمع من أعضاء :2020تحديد أولويات التمويل اإلنساني لعام . 10
في ديسمبر ويناير على  ICVA . ستشتمل االجتماعات الشهرية لمجموعة عمل التمويل اإلنساني في2020لتحديد أولوياتها في عام  ICVA لـ

تواصل موعة العمل، أو لتقديم تعليقات مباشرة حول أولويات التمويل اإلنساني، . لالنضمام إلى مج2020جدول أعمال للعمل على أولويات عام 
  alon.plato@icvanetwork.org نسخة إلى مع إرسال   jeremy.rempel@icvanetwork.org :بالبريد 

 

 التنسيق
 

    :(IASC) اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. 11
استضاف الرئيسان المشاركان للتبرع اإلنساني الجيد اجتماعًا في ذلك اليوم مع   جنيف في الخامس من ديسمبر.في  IASC انعقد اجتماع رؤساء

جلسة "مسح األفق" حول بعض األزمات   IASC غطى اجتماع رؤساء  وآثاره على العمل اإلنساني. UNDS حول إصالح IASC رؤساء
في األزمات اإلنسانية، وتأثير تدابير مكافحة   SH، MHPSS و PSEA األعمال: وكانت النقاط األخرى على جدول  اإلنسانية الكبرى.

 SIGRID كما أجرى الرؤساء جلسة حول الصفقة الكبرى مع شخص بارز في الصفقة الكبرى، سعادة السيدة  اإلرهاب في العمل اإلنساني.
KAAG، هولندا يقوم ،وزير التجارة الخارجية والتعاون اإلنمائي ICVA ED، Ignacio Packer، الذي يمثل ICVA  ،في اجتماع المدراء

  Emmanuelle.Osmond@icvanetwork.orgلمزيد من المعلومات، اتصل بـ: ديسمبر. 12في   ICVAباستخالص آراء أعضاء
 

IASC OPAG: عقدت مجموعة السياسة التشغيلية والدعوة (OPAG) شتركة بين الوكاالتالتابعة للجنة الدائمة الم (IASC)  اجتماعها الثاني
 2019في عام  IASC (RGs) . كان الهدف األساسي لالجتماع هو دراسة التقدم الذي أحرزته مجموعات نتائج2019نوفمبر  8و 7يومي 

تشريعات مكافحة اإلرهاب في العمل   . تم سرد العديد من النواتج المهمة بما في ذلك التحليل المتعلق بتأثير2020واالتفاق على أولوياتها لعام 
 4المبدأ  IASC اإلنساني؛ وضع اللمسات األخيرة على المبادئ التوجيهية المتعلقة بإدراج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني ومراجعة

الستة المقبلة وقد تمت مناقشتها من  إلخ. هناك منتجات مهمة أخرى في طور اإلعداد لألشهر  ،Nexus ؛ تمويل دراسة PSEA / SHA بشأن
والقطاع بشكل جماعي. أضاف ممثلو المنظمات غير الحكومية الوطنية الثالثة الذين  RGs مع بعض التحديات التي تواجهها OPAG قبل

الحظات قيمة للمناقشات من خالل تبادل الخبرات والتحديات التي تواجهها على المستوى القطري. م ICVA من خالل OPAG حضروا
 .متاحة هناع االجتما

 
 نوفمبر، قام جوليان شوب 26مكالمة على آفاق المسح. في  EDG نوفمبر، نظمت 22في  :IASC (EDG) مجموعة مديري الطوارئ

(InterAction)  وكريستيان جاد (DRC)  وستيفن فريكود (Tdh) باستجواب في مهمة EDG ( وكما 2019أكتوبر  4-1إلى بوركينا فاسو .)
إلى زيادة فورية لالستجابة اإلنسانية على نطاق المنظومة  EDG أنها تمثل أسرع أزمة نزوح في العالم وأكبر تأثٍر بالنزاع، دعا أعضاء مجموعة

 .حفاظ على أعمال التطوير المستمرةوكذلك ال
 

مناقشة مع نجاة رشدي، المستشارة اإلنسانية العليا للمبعوثة  ICVA نوفمبر، استضافت 6المستجدات القطرية واإلقليمية من القيادة اإلنسانية: في 
وتبادلتها مع المنظمات غير الحكومية حول الوضع اإلنساني في الخاصة لألمم المتحدة لسوريا، التي قدمت دورها في فرقة العمل اإلنسانية لسوريا 

 .سوريا
 

 :IASC تحديث على مجموعات نتائج. 12

 (ال توجد تحديثات هذا الشهر: )RG1 االستجابة التشغيلية

 ()ال توجد تحديثات هذا الشهر :RG 2 المساءلة والتضمين
 

  :RG 3 الدعوة الجماعية
"تحديد أفضل السبل لمعالجة تأثير تدابير مكافحة اإلرهاب على العمل اإلنساني واالتجاه المتزايد هو  RG3 أحد المجاالت ذات األولوية في

  المتصل بتجريم العمل اإلنساني في سياقات محددة."
التركيز على التوصيات المتعلقة  كان أحد النواتج مؤخًرا إجراء مراجعة مكتبية للتقارير واألبحاث التي أجريت حتى اآلن بشأن هذا الموضوع، مع 

   .بكيفية معالجة تأثير مكافحة اإلرهاب على العمل اإلنساني وكيفية التخفيف من اآلثار السلبية تعريض العمل المبدئي للخطر
   

RG 4 Nexus:   
  IASC RG4 وعمل Nexus إحاطة إلى هنا حول

في  Nexus وانعكاسات أعضائه على ICVA حول عمل  ، Geneva-HERE Think Tankفي نوفمبر / تشرين الثاني، أطلعنا مركز
  .حول هذا الموضوع HERE إطار دراسة

 
 / OECD INCAF للتحضير الجتماع RG 4 بشأن النتائج الجماعية: اجتمع IASC في نوفمبر وتعميم مسودة اإلرشاد الخفيف RG 4 دعوة

IASC RG4 المزمع عقده في باريس وتأكد من تعميم مسودة اإلرشاد الخفيف IASC  على النتائج الجماعية بين الجهات الفاعلة، بما في ذلك
خالل األسبوعين األخيرين من  ICVA Nexus المنظمات غير الحكومية للتعليقات والمدخالت. تم تعميم مسودة الوثيقة مع مجموعة عمل

  .وفمبرن
 

RG5 Finance: انظر التحديث أعاله في قسم "التمويل". 
 

  مشاورة المنظمات غير الحكومية -اليونيسيف . 13
 12و 11عُقدت مشاورة اليونيسف والمنظمات غير الحكومية من أجل الشراكة في البيئات اإلنسانية "تعزيز ثقافة الشراكة" في جنيف يومي 

ناقشت المشاورة الحلول ذات المنحى العملي  مشاركًا من كل من المنظمات غير الحكومية واليونيسيف. 70. حضره أكثر من 2019نوفمبر 

https://www.icvanetwork.org/resources/notes-2nd-iasc-operational-policy-and-advocacy-group-opag
http://here-geneva.org/


   
 

   
 

التقرير مع التوصيات   التقديمية. PowerPoint للحصول على المستندات األساسية وعروض .انقر هنا ة اإلنسانية لصالح األطفاللتعزيز الشراك
     .وسيتم مشاركته من خالل النشرة التاليةوالخطوات المتفق عليها قيد التقدم 

 
  برنامج األغذية العالمي. 14

نوفمبر في مقر البرنامج في روما، إيطاليا. أتاحت  12و 11لهذا العام، والتي عقدت يومي  (APC) مشاورة الشراكة السنوية ICVA حضرت
وجهات نظر جديدة ووجهات نظر صعبة بشأن بعض القضايا الرئيسية التي تواجه لجنة مكافحة الفساد مساحة للمنظمات غير الحكومية لمناقشة 

  قطاعي األمن اإلنساني والغذاء. سيتم مشاركة محاضر المؤتمر.
  

للحصول على نموذج المستند  انقر هنا :2030-2020يبحث البرنامج عن تعليقات على المسودة الثانية الستراتيجيتهم الناشئة للتغذية المدرسية 
 .والتعليق

 
15 . IAHE-SG: ر أمانةيس ICVA أن تعلن أن السيد فولكر هولز، من المجلس الدنماركي لالجئين، سيواصل تمثيل ICVA  في المجموعة

 .(IAHE) ية للتقييم اإلنساني الدوليالتوجيه

 التنقل في التغيير: القضايا الشاملة
 

 للسالم Nexus اإلنسانية والتنمية،. 16
OECD INCAF IASC -  نوفمبر في باريس 8في: 

حول العالقة  IASC RG 4 اجتماعًا معاستضافت الشبكة الدولية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي المعنية بالنزاع والهشاشة 
وتعزيز العالقة بين بلدان منظمة التعاون  ،Nexus اإلنسانية والتنموية في باريس. كان التركيز على شكل نجاح التنمية اإلنسانية والسالم

جهات الفاعلة العاملة في جميع أنحاء االقتصادي والتنمية والممارسين. تهدف إلى مواءمة السياسات حول التحليل المشترك والتخطيط المشترك لل
لمزيد من  اإلنسانية والتنمية. وقد تم تحليل "الخرافات" حول هذا الموضوع وقدمت المساهمات نحو تحديد العمليات المناسبة نحو النتائج الجماعية.

  marco.rotelli@icvanetwork.orgالمعلومات والدقائق من االجتماع، اتصل بـ:
  

 :Nexus مجتمع الممارسة علىدعوة إلى 
ديسمبر. تتوسع الشبكة باستمرار، مع إضافة المزيد من المنظمات   5في  Nexus تمت إعادة جدولة الدعوة نصف السنوية لمجتمع الممارسة على

  marco.rotelli@icvanetwork.org غير الحكومية. لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على:
 

 تحديد الموقع 

 الموقع. 17
 .للعثور على اإلصدارات المترجمة انقرهنا !توطين التفريغ" متاحة اآلن باللغتين الفرنسية والعربية ICVA، "أحدث ورقة إعالمية من

 

   مساحة المجتمع المدني في العمل اإلنساني. 18
 

  :حول مساحة المجتمع المدني في العمل اإلنساني ICVA مجموعة عمل
ICVA المستفادة وأفضل الممارسات واألدوات المتعلقة بمساحة المنظمات غير  ستفتح مجموعة عمل لألعضاء فقط لتبادل المعلومات والدروس

  الحكومية / المجتمع المدني في العمل اإلنساني.
  org.icvanetwork@jayamaha.nishanie إلى المجموعة، اتصل بـ: لألعضاء المهتمين باالنضمام

 
 

  :دعوة للعمل - (UAI) متحدون ضد الالإنسانية
UAI إلنهاء استخدام التكتيكات الالإنسانية في الحرب والصراع. وتتمثل المهمة في تشجيع المجتمع المدني على تحدي األطراف   للعمل دعوة لديه

 ية، من خالل بدء وتيسير العمل المشترك المحلي واإلقليمي والدولي.المتحاربة، والجهات الراعية لها، والحكومات والمنظمات الدول
 

   ضد الموجة: ردود المجتمع المدني على الجماعات المناهضة لحقوق اإلنسان
وأصحاب المصلحة على كيفية تأثير   CIVICUS تم إطالع أعضاء CIVICUS .تي أجرتهاعبارة عن مجموعة من األبحاث ال هذا التقرير

  المجتمع المدني واالستجابة للمجموعات المناهضة لحقوق اإلنسان.
 

  2019ديسمبر  ،CIVICUS سلطة األشخاص الذين يتعرضون للهجوم: تقرير يستند إلى مراقب
دولة ذات  24يروي قصة مثيرة للقلق:   CIVICUS Monitorتقرير  ، ال يزال أحدث2019في نوفمبر  CIVICUS بعد تحديث تصنيفات

 42تصنيف مفتوح، وتم تصنيف  دولة فقط على 43دولة بها مساحة مسدودة. حصلت  49دولة بها مساحة مكبوتة و 38مساحة مدنية مغلقة، و
   وقد تضاعف هذا العدد منذ العام الماضي. -٪ من سكان العالم في بلدان بها فضاء مدني مكبوت 40يعيش   دولة ضيقة.

 
   :2019ديسمبر  22مفتوحة حتى  مقترحات المشاريع الدعوة السنوية لصندوق األمم المتحدة للديمقراطية لتقديم

مشاريع مدتها سنتان تدعم المجتمع المدني، وتشجع حقوق اإلنسان، وتشجع مشاركة جميع  (UNDEF) يدعم صندوق األمم المتحدة للديمقراطية
 قد يتم خاص بالمشروعات المتعلقة باإلعالم وحرية المعلومات.المجموعات في العمليات الديمقراطية. في هذه الجولة، يرحب الصندوق بشكل 

 .  ادات واألسئلة الشائعة والدروس المستفادةعلى اإلرش هنا يمكن العثور. تقديم مقترحات المشروع عبر اإلنترنت
 

 منطقة محددة

 

https://www.icvanetwork.org/background-documents-unicef-ngo-consultation-11-12-november-2019
https://www.icvanetwork.org/resources/world-food-programme-school-feeding-strategy-2020-%E2%80%93-2030
https://www.icvanetwork.org/resources/unpacking-localization
http://www.against-inhumanity.org/2018/10/23/call-to-action/
https://civicus.org/index.php/action-against-the-anti-rights-wave
https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/GlobalReport2019.pdf
https://www.un.org/democracyfund/content/call-project-proposals
https://www.un.org/democracyfund/
https://www.un.org/democracyfund/content/call-project-proposals-open


   
 

   
 

   آسيا والمحيط الهادئ. 19
   نوفمبر في بانكوك. 29-26: 2019أسبوع شراكات المنظمات غير الحكومية اإلقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 

في فندق وندسور بانكوك. لقد كان برنامًجا مدته  2019أقيم أسبوع شراكات المنظمات غير الحكومية اإلقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 
شراكة مع شبكة  أسبوع يوفر منتدى فريًدا للشبكات والشراكات للقاء ومعالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالسياسة اإلنسانية والتنفيذ وما بعده. إنها

بدعم من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون  (CWSA) وخدمة المجتمع العالمي في آسيا (ADRRN) آسيا للحد من الكوارث واالستجابة لها
   والمفوضية السامية لشؤون الالجئين واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وغيرها الكثير. (UNOCHA) اإلنسانية

   
اجتمع المشاركون من األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع  ،خالل األسبوع كان موضوع هذا العام هو "المساءلة والتماسك والحماية".

خ  الخاص واألوساط األكاديمية وغيرها لتبادل الخبرات ومناقشة وحل التحديات المشتركة في مجموعة من الموضوعات اإلنسانية مثل تغير المنا
كما يعقد  ة، وتقلص مساحة المجتمع المدني، وغيرها من المواضيع.والحد من مخاطر الكوارث والتوطين وحماية ومساءلة المجموعات المتضرر

كل عدد من الشبكات والشراكات اجتماعاتهم السنوية وجلسات التشاور / الحوار لتبادل خبراتهم والتعاون بشأن أفضل الممارسات لمعالجة المشا
  .المشتركة

 

 المنطقة األفريقية. 20
BBR إثيوبيا وأوغندا  

في تحديد المرشحين المناسبين  ICVA تُدعم ،الهيئة الطبية الدولية والقلق في جميع أنحاء العالم ،بادرة هارفارد اإلنسانية وأعضائهابالتعاون مع م
م يل تقديبين المنظمات غير الحكومية الوطنية أو الموظفين الوطنيين للمنظمات غير الحكومية الدولية في حياتهم المهنية المتوسطة المستوى، وتسه

تلقي اثنين جوالت من التدريبات على العمارة اإلنسانية. كانت هذه التدريبات مفيدة للمشاركين لتنظيم المعلومات والخبرات المكتسبة وكذلك ل
 لاللتقاء بالمنظمات المهتمة بعمل ICVA تحديثات حول القطاع اإلنساني المتطور باستمرار. لقد كان الفصل المتحدث عن أوغندا فرصة لـ

ICVA والنظر في التقدم بطلب للحصول على العضوية. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:  
 Marco.rotelli@icvanetwork.org (غندا والعضويةأو) 
 addis.tesfa@icvanetwork.org )إثيوبيا (  
 

  االجتماع اإلقليمي للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لجنوب إفريقيا
 .ICVA في االجتماع اإلقليمي للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لجنوب إفريقيا مع ممثلين عن وكاالت األمم المتحدة وأعضاء ICVA شاركت

 قشة علىكان االجتماع فرصة لتبادل المعلومات وتنسيق وإعداد الجهات الفاعلة للفترة القادمة في المنطقة. على وجه التحديد، تم التأكيد والمنا

إلى جانب عدم االستقرار السياسي في   ،جوانب انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية الحاد، التي تفاقمت بسبب الجفاف واآلثار المبكرة لتغير المناخ

 مع األعضاء لضمان وضع ICVA تعمل  بعض المؤشرات المذكورة أعاله مثيرة للقلق في العديد من القطاعات.  العديد من بلدان المنطقة.

  .IASC EWEARE Analysis مناسب لهذه األزمة البطيئة كما حدث في

  

 مؤتمر المتبرعين لالستعداد لإليبوال 

في مؤتمر المتبرعين لالستعداد لفيروس اإليبوال التي شارك في رئاستها مكتب تنسيق الشؤون  ICVA تشرين الثاني / نوفمبر، شاركت 20في 

إلى التذكير بالخبرة المكتسبة والتوصية التي قامت بها المنظمات غير الحكومية وتسليط  ICVA هدف مساهمةاإلنسانية ومنظمة الصحة العالمية. ت

 الضوء على أهمية مشاركة المجتمع في االستعداد لتفشي األمراض واالستجابة لها. بينما يتم اإلبالغ عن التقدم المحرز من قبل العديد من

  .التكامل الكاملين بين العديد من الجهات الفاعلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكوميةالوكاالت، من المهم ضمان التنسيق و

 

  نوفمبر 20-18الندوة اإلنسانية لالتحاد األفريقي، نيروبي 
في الندوة اإلنسانية السابعة لالتحاد األفريقي التي نظمتها بنية الحوكمة األفريقية حول موضوع: البعد الجنساني للنزوح القسري  ICVA شاركت

الخاصة بالالجئين والعائدين  2019في أفريقيا، نحو حلول دائمة. تمثل هذه الندوة أحد األحداث األخيرة في السنة لالتحاد األفريقي لعام 
  داخلياً: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا. والمشردين

أحد أهم المخرجات السريعة هو االعتراف بأن الصراع والعنف وعدم االستقرار ال يزال المحرك الرئيسي لالحتياجات اإلنسانية والتشرد في 
حديد وتنفيذ حلول دائمة للنازحين بالفعل. مزيد من أفريقيا. هذه دعوة لجميع األطراف، بدًءا من الحكومات لمعالجة األسباب الجذرية مع ت

 .  Addis.tesfa@icvanetwork.orgالمعلومات والوثائق ستكون متاحة في الوقت المناسب
 

  :منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 21
 حضر كل من .HPF فريق توطينفي نقاش مائدة مستديرة رفيع المستوى حول التوطين استضافه  ICVA MENA ديسمبر، شاركت 5في 

ICVA إلى جانب أعضاء TT Localization،  ونقطة اتصال المجتمع المدني باالتحاد األوروبي، ومحمد األناكريس من برنامج األمم المتحدة
 .HPF ودعيت من قبل الرؤساء المشاركين JONAFو ،WANA JIHAS المجتمع المدني ورسم الخرائط، ومعهد  DFID اإلنمائي،

   تخلص االجتماع الدروس المستفادة وأفضل الممارسات مع التركيز على فلسطين ولبنان واألردن.اس
  Eman.ismail@icvanetwork.orgلمزيد من المعلومات، اتصل على:

 

 فرص التعلم
  األعمال الخطرة: إعادة صياغة أساسيات إدارة المخاطر للعاملين في المجال اإلنساني - تسجيل الويبينار. 22
أول ندوة عبر اإلنترنت في سلسلة تهدف إلى استكشاف الوضع الحالي إلدارة المخاطر في القطاع  PHAP و ICVA نوفمبر، نظمت 21في 

إلى موازنة إدارة المخاطر الكامنة في العمل مع الرغبة في الوصول إلى  اإلنساني. تعلم المشاركون في الندوة عبر اإلنترنت عن الحاجة
يات  المحتاجين في أصعب السياقات. لقد تعلموا أيًضا عن أهمية تطوير ثقافة تنظيمية تتفهم إدارة المخاطر باعتبارها تخصًصا يشمل جميع مستو

  البودكاست.أو االستماع إلى التسجيل مشاهدة المؤسسة. إذا فاتتك الندوة، يمكنك
 

https://www.icvanetwork.org/risk-management
https://www.spreaker.com/user/phap/191126-icva-risk-management-podcast-edit


   
 

   
 

 وصفحة المصادر  فرص تعلم جديدة. 23

المتاحة لموظفي المنظمات غير الحكومية في القطاع اإلنساني. مع الطلبات المقدمة من  -وجهاً لوجه عبر اإلنترنت  -هناك العديد من فرص التعلم 
هي قائمة    ICVAعلى موقع لمالتع ومصادر فرص صفحة أعضاء المنظمات غير الحكومية لدينا لتسهيل العثور على المواد ذات الصلة، فإن

منسقة ببرامج التعلم والتدريب عبر اإلنترنت وجهاً لوجه )عند توفرها( التي ستكون مفيدة لـزمالء المنظمات غير الحكومية من جميع  
ألعضاء المنظمات غير  هذه عينة صغيرة من الفرص المتاحة، يرجى مشاركة معنا أي فرص مثيرة لالهتمام من شأنها أن تكون مفيدة  القطاعات.

  nishanie.jayamaha@icvanetwork.org  لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ: الحكومية ليتم تضمينها في صفحة الويب.
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 هذا  فيوالمساعدات لآلخرين.  مهنيو الشؤون اإلنسانية والتنمية عرضة لإلرهاق، وغالبًا ما يهملون احتياجاتهم ألنهم يركزون على تقديم الخدمات
 . من عالم نفسي في معهد هيدنجتون، سوف تتعلم ثالثة أنماط للتكيف ونصائح للعناية الذاتية لمساعدتك على تجنب اإلرهاق ومنع اإلرهاقالفيديو 
 

 جديدة وجديرة بالمالحظة
 

25.. CIVICUS :انطالقًا من االستعداد لمفاوضات األمم  "المتحدة األمم إلى األمامية الخطوط من المناخ نشاط :نسكت لن". ورقة موقف جديدة
توضح ورقة الموقف هذه قوة الحركة  ،ديسمبر 13إلى  2التي تجري في مدريد في الفترة من  (COP 25) تحدة السنوية حول تغير المناخالم

 .العالمية المتنامية للعدالة المناخية والتحديات التي يواجهها نشطاء المناخ وتدعو الحكومات لضمان سماع أصواتهم

، استضاف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية واحدة من خمس عمليات إطالق 2019ديسمبر  4في  :2020عام إطالق نظرة إنسانية عالمية  .26
  هنا انقر.  في جنيف. وللحصول على مزيد من المعلومات، الرجاء  (GHO)2020متزامنة لتقديم نظرة إنسانية عالمية 

  
أزمات حادة لم تحصل على  3أزمات إقليمية معقدة للغاية ومتطورة و 3الضوء على  ACAPS سلط :ACAPS تقرير نهاية العام عن . 27

  هنا التقرير. .2020جديدة لعام مخاطر  5. كما أنها تغطي +2019االهتمام الكافي في عام 
  

وجهات نظر ميدانية حول التمويل والتخطيط اإلنساني المتعدد : شاركةموحكومة كندا،  مبادارات التنمية معبالشراكة  ، NRCيسر . 28
م دليل مهم على حقيقة التمويل المرن الذي يمكن التنبؤ يساهم هذا البحث في تقدي . "السنوات: كيف تحولت النظرية إلى ممارسة في األردن ولبنان

  .به في هذا المجال ويحدد التوصيات الخاصة بمسار العمل في الصفقة الكبرى العالمية حول جودة التمويل المحسنة

 المساواة من خالل التكنولوجيا .29
 Aidex مؤتمر

 مؤتمر المذكرة الرئيسية حول "عدم المساواة واالستبعاد في العمل اإلنساني" في افتتاحبتسليم عنوان  ، ICVA ED ،Ignacio Packerقام
2019 AIDEX،  2019نوفمبر  14و 13بروكسلAIDEX   .التنمية الدولي على هو حدث رئيسي تم إنشاؤه لمساعدة مجتمع المعونة و

 .إشراك القطاع الخاص ودفع االبتكار
 

  حلقة نقاش حول "التكنولوجيا والمساواة" تلتها ورشة عمل. - Alliance4Impact التي عقدتها - TeQuality أجرت مجموعة ،AIDEX في
  .TeQuality االبتكار" منوقيادة عمود "المبادئ في إدارة  TeQuality على حد سواء كعضو ICVA ساهمت

 TeQuality مجموعة
ICVA .اجتمعت مجموعة من األفراد من القطاع الخاص واألمم المتحدة والصليب األحمر واألكاديميين والحكومات و  هو عضو في الجودة 
ICVA سألة ذات أولوية يجب معالجتهاللتركيز على معالجة "كيفية تمكين المساواة من خالل التكنولوجيا" مع "إشراك أصحاب المصلحة" كم.  
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يحق لهذا الصندوق أن يمنح مساهمات مالية تصل   لفترة والية مدتها ثالث سنوات. HQAI إلى لجنة إدارة صندوق الدعم في  ICVAانضمت
ويعمل  HQAI يتم استضافة الصندوق من قبل  الوصول إلى خدمات ضمان الجودة من طرف ثالث.٪ لدعم المنظمات التي ترغب في 90إلى 

ت المانحة والمنظمات إدارة الصندوق خدمة محايدة للقطاع، تعكس وجهات نظر الجها لجنة بشكل مستقل عن الهيئات األخرى في المنظمة. تقدم
  ثالث على اإلعانات توزيعخاللفي نوفمبر، أنهت لجنة إدارة صندوق اإلعانات دورة التمويل من   اإلنسانية غير الحكومية ومقر المؤسسة.

 .انقر هنالبات التطبيق، مقرها في إثيوبيا ولبنان وأوغندا. للحصول على متطوطنية منظمات 
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