
 
 

1 
 

 2021أبرز األحداث من شھر أكتوبر  –النشرة الشھریة 
  

 رسالة المدیر التنفیذي
 

 السكان المتضررینأمام  تعزیز المساءلة الجماعیة 
 

  بحیث  تحویلیة حقیقیة للنظام الحالي  یةعمل  أم روتینیة    تحقق  عملیة  مجرد األشخاص المتضررین    أمام لمساءلةل  الخضوع  ھل
 ؟إلى نموذج یقوده المجتمع المحلي العرض  على حجم  یتحرك بناءً  ا نموذجً تسعى للتحول من كونھا 

 
ھذه "األفعال"...  ولكن مع االنشغال ب  ،الكثیرفي فعل    القطاع ككلٍ   مساھمة  2021لعام    استعراض الصفقة الكبرى  أظھر

  السكان المتضررین  أمام المساءلة الجماعیة  غالبًا ما نتعامل مع  ف  ، "السكان المتضررین  أمامالمساءلة الجماعیة  یز  تعز"و
الك بدالً   الرامیة  الفنیة  ولحلأحد  المشاریع  الفاعلة    لتحسین  الجھات  تمكین  الناس من خالل  "المساءلة" والشراكة مع  من 

االلتزاماتو  المحلیة. من  الرغم  واألدوات،  على  العدیدة،  والمبادراتوالتوجیھات  والنھج  على   ،،  المبذولة  الجھود  فإن 
  ال تزالوالمنھجیة  بشكل أفضل من حیث التوقعات  السكان المتضررین    أمام المساءلة الجماعیة  لتنفیذ  طري  المستوى القُ 

والیوم، أصبح ھناك اعتراف واضح وصریح من القیادات باإلنجازات    .كبیر بشكل    تفتقر للتنسیقوغیر متسقة و  متفرقةً 
 . لتحقیق ما ھو مطلوب منھاإلنساني بالطریق الطویل الذي ینتظر النظام 

 
في    ورد كما    ، د من المنظمات غیر الحكومیةیعد لل  ھامةً   السكان المتضررین أولویةً   أمام تنفیذ المساءلة الجماعیة    تحتل مسألة 
، مارتن غریفیث،  ق اإلغاثة في حاالت الطوارئنسِّ یضع مُ ، وأعضاء إكفا  مختلف  من  المعتمدة  2030إكفا لعام  إستراتیجیة  

-   2022  لألعوام  ستراتیجیةاإل  ویاتولضمن األ  المساءلة واإلدماج  رعتبَ تُ حیث    ،على رأس جدول أعمالھ  الجانب  ذلك
بیان من رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بین  ع صدور توقَ ن المُ مِ و ).IASCلجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (ل 0242

   في أي وقت.السكان المتضررین  أمامالمساءلة الجماعیة بشأن االلتزام بمركزیة  الوكاالت
 

رأس قائمة القضایا التي أثارھا المنسقون المقیمون/ منسقو الشؤون   على  متضررینالسكان ال  أمامالمساءلة الجماعیة    تأتي
كة بین الوكاالت مجموعة النتائج التابعة للجنة الدائمة المشترَ   تعمل  ، حیثأثناء اجتماعھمفي    اإلنسانیة في منتصف أكتوبر

وضع اللمسات   على  –التي تشترك في رئاستھا المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین والیونیسف-  المعنیة بالمساءلة واإلدماج
المساءلة الجماعیة  تطبیق    خالل عملیةالمزید من االتساق  من أجل ضمان    العمل المیدانيلدعم    الالزمة  األخیرة على األدوات

 .ككلٍ  على مستوى النظامالسكان المتضررین  أمام
 

مؤسساتنا إلى الحصول  فریق من المختصین في  بقیادة  السكان المتضررین    أمامالمساءلة الجماعیة  التحول من    نّ ال ریب أ
التي تقف    علینا معالجة العوائق   تجبحیث   ولكنھ لیس كافیًا،  ؛ال غنى عنھ  أمرھو  حقیقي على مستوى القیادة  الدعم  ال على  

النظام   تغییر  التي من شأنھا لمحفزات فالیوم، ھناك القلیل من ا.  المتضررین السكان أمام المساءلة الجماعیة   طبیق ت في وجھ
وعلیھ، فإنھ یجب علینا معالجة الفشل   عواقب عندما ال یتعامل النظام مع األشخاص المتضررین. أي    عدم وجود فضًال عن  

 الیة التنفیذ. لضمان فعّ  في اإلشراك الكامل للجھات الفاعلة المحلیة في جمیع مراحل االستجابة
 
 

في أن   السكان المتضررین  أمامالمساءلة الجماعیة  لضمان فعالیة  المحفزات  تغیر  غني عن ضرورة  ال یُ   الخبرةإّن امتالكنا  
 .القائم على المبادئلعمل اإلنساني ا في  ساساأل حجرتكون 

 
 إغانسیو باكر

 المدیر التنفیذي | إكفا 
  

 آخر التطورات في إكفا  
 

 2030إكفا ستراتیجیة إ واستعراض أھمیةن  یالستاحفظ الموعد في جدول أعمالك: االحتفال بذكرى إكفا  .1
 

من المنظمات غیر    صغیرٍ   كائتالفٍ   1962بدایاتھا المتواضعة في عام  منذ  فالعام المقبل،  بعامھا الستین في    إكفا تحتفل  
ما یقرب من    تضم  متنوعةً   شبكةً   أصبحتحتى    والتوسع  استمرت في النمو،  التي تركز على الالجئین والھجرة  الحكومیة
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المناسبة بھذه    واحتفاالً   دولة حول العالم.  160منظمة غیر حكومیة تعمل في    8000إلى  صل  توغیر حكومیة    منظمةً   140
من   2022مارس    9ندوة إلكترونیة عبر اإلنترنت یوم األربعاء  والمشاركة في حضور  الخاصة، ندعوك لالنضمام إلینا  

أھم  تستعرض  و  ،رحلتناستسلط الندوة اإللكترونیة الضوء على    ، حیثمساًء بتوقیت وسط أوروبا  5حتى    عصًرا  3الساعة  
حفل   الندوة اإللكترونیة، سیستضیف مجلس أعضاء إكفا انتھاء بعد و. 2030إكفا ستراتیجیة إ یة وتركز على أھم ،إنجازاتنا

وستنظم الفعالیات االجتماعیة في مراكزنا اإلقلیمیة    ،مساًء بتوقیت وسط أوروبا  5:30الساعة    استقبال في جنیف في تمام
انتظروا   الھادئ وأمریكا الالتینیة) في تواریخ سیتم تأكیدھا قریبًا. وآسیا والمحیط  فریقیا  أوالشرق األوسط وشمال  فریقیا  أ(

. في الوقت  نإلینكد  و  تویترالتواصل االجتماعي    صفحاتنا في مواقع  نا عبرتابعووالمزید من المعلومات في نشراتنا القادمة.  
 ى حفظ الموعد في جدول أعمالك! رجَ الحالي، یُ 

  
 التھجیر القسري 
 

 جئین یذیة للمفوضیة السامیة لشؤون االاالجتماع الثاني والسبعون للجنة التنف .2
الحكومیة  مة یّ القَ   اإلسھاماتبفضل   المنظمات غیر  بیانینِ بتنسیق عملیة    إكفا   قامتْ ،  من مجتمع    ینِ جماعیَّ   صیاغة وتقدیم 

خالل الدورة الثانیة والسبعین للجنة التنفیذیة للمفوضیة في    المناقشة العامةو   الحمایة الدولیةللمنظمات غیر الحكومیة حول  
، بما في ذلك العدید من األمثلة على  الخارجیةھات  تجااالركز بیان الحمایة الدولیة على  حیث    ،أكتوبر   8إلى    4الفترة من  

الفعالة. وغیر  والمكلفة  والخطیرة  واالستغاللیة  القانونیة  غیر  سلّ   الممارسات  للدول  كما  توصیات  على  الضوء  البیان  ط 
، فقد قشة العامةبیان المناأما  ز الحمایة الدولیة.  یتعز  ن شأنھامِ   األعضاء لتحسین تقاسم المسؤولیة والتضامن والتعاون التي

والتنوع في العملیات    والنوع االجتماعيوإدماج منظور العمر    19-على المساواة بین الجنسین في سیاق جائحة كوفید   ركز
اللجنة رفیعة المستوى حول النزوح الداخلي.  تقریر السیاسي في متابعة  الزخمدعا البیان إلى الحفاظ على  كما والسیاسات.

المشاورات وللمنظمات غیر الحكومیة التابعة للمفوضیة    ةعن المشاورات اإلقلیمیة السبع  تقریر ، تم تقدیم  عالوة على ذلك 
الطالع ل .2021التي عقدت في عام السامیة لشؤون الالجئین للمنظمات غیر الحكومیة التابعة للمفوضیة   العشرة الشھریة

مزیدٍ  التنفیذیة  على  اللجنة  حول  المعلومات  زیارةمن  یمكنكم  لشؤون   ،  السامیة  بالمفوضیة  الخاص  اإللكتروني  الموقع 
 .الالجئین

 
للجنة التنفیذیة بشأن الحمایة الدولیة والحلول الدائمة في سیاق حالة الطوارئ   نتائج الختامیة الإكفا باعتماد    ت أخیًرا ، رحبو

اجتماعات مع مقرر    المشاركة في   شاركت المنظمات غیر الحكومیة ھذا العام في العملیة من خالل  حیث  ،الصحیة العامة
التنفیذیة و الحكومیة اللجنة  المنظمات غیر  أُ   بیان  الدائمة    اجتماع  في   يَ لقِ الذي  الدول   شھر سبتمبر. في  اللجنة  یجب على 

 ، وءضد اإلعادة القسریة والوصول إلى األراضي واللجالحمایة  بما في ذلك    ،األعضاء حمایة مبادئ الحمایة الدولیة األساسیة
  للمشاركة إكفا والمنظمات غیر الحكومیة كما ستسعى    الطوارئ الصحیة. حاالت  أثناء  في وكذلك الوصول إلى حلول دائمة

 بھدف التركیز على الصحة العقلیة والدعم النفسي واالجتماعي.  القادماللجنة التنفیذیة  اجتماعفي 
 

 الفعالیة الجانبیة للجنة التنفیذیة بشأن المنظمات غیر الحكومیة .3
للمنظمات    جانبیةً   فعالیةً   لشؤون الالجئین، نظمت إكفاعلى ھامش اجتماع اللجنة التنفیذیة للمفوضیة السامیة  وأكتوبر،    8في  

حو الحكومیة  "غیر  شارِ ل  الالجئین:  تُ   –  المسؤولیة  كواحمایة   New Womenبمشاركة  "!اآلخرین  على  بھا  لقواال 
Connectors /  للمدافعین عن حقوق    2019وجائزة مارتن إینالز لعام    ،مؤسسة جیوتانیويو  ،الشبكة العالمیة بقیادة الالجئین

ألكادیمیة ووكاالت  اجتمع أكثر من تسعین مشارًكا من الدول األعضاء والمنظمات غیر الحكومیة واألوساط ا  ، حیثاإلنسان
  الممارسات الخارجیةالمسؤولیة وطرق رفض    مسار  الضوء على االتجاھات الخطیرة التي تحول  وا، وسلطاألمم المتحدة

أكد المشاركون بشكل خاص على  كما    .االتفاق العالمي بشأن الالجئینوكذلك روح    ،1951واحترام اتفاقیة الالجئین لعام  
  . ملخص الفعالیةفیھم في عملیات صنع القرار التي تؤثر    ھادفٍ   تعزیز المسارات التكمیلیة وإشراك الالجئین بشكلٍ أھمیة  

 . موقع إكفا اإللكترونيمتاًحا قریبًا على  سوف یكون 
 

الداخلي .4 بالنزوح   :النزوح  المعني  المستوى  الرفیع  الفریق  توصیات  بشأن  الحكومیة  غیر  المنظمات  رسالة 
 الداخلي

رسالة من منظمة غیر حكومیة  بتوقیع  أكتوبر    15" و"إكفا" في  InterAction"منظمة    قامتمنظمة أخرى،    25إلى جانب  
  ریق الرفیع المستوى المعني بالنزوحفي تقریر الف  لواردةاتوصیات  ال  تنفیذ إلى األمین العام لألمم المتحدة تحثھ فیھا على  

على  شارك مجتمع المنظمات غیر الحكومیة  كما  في جنیف ونیویورك على الرسالة.    الدائمةُ   البعثةُ لعت  طَّ اكما    الداخلي.
المالحظات  فكار واأل  العدید من   ح ااقتر  اللجنة من خاللفي    نطاق واسع لتحستقدیم  التوصیات  الجھود بشأن مختلف  ین 
ومن    .ا وضمان عدم إطالة أمد حاالت النزوحخلیً دا  خلي، وتقدیم مساعدة أفضل للنازحینالداالنزوح    الحد منالرامیة إلى  

https://twitter.com/ICVAnetwork
https://www.linkedin.com/in/icva-secretariat-29266713b/
https://www.icvanetwork.org/resources/72nd-excom-october-2021-ngo-statement-protection
https://www.icvanetwork.org/resources/72nd-excom-october-2021-ngo-statement-protection
https://www.icvanetwork.org/resources/72nd-excom-october-2021-ngo-statement-protection
https://www.icvanetwork.org/resources/unhcrs-72nd-executive-committee-geneva-4-8-october-2021-ngo-statement-general-debate
https://www.internaldisplacement-panel.org/?
https://www.icvanetwork.org/resources/reporting-unhcr-consultations-ngos
https://www.unhcr.org/2021-executive-committee-session.html
https://www.unhcr.org/2021-executive-committee-session.html
https://www.unhcr.org/2021-executive-committee-session.html
https://www.unhcr.org/2021-executive-committee-session.html
https://www.refworld.org/docid/617a510e6.html
https://www.refworld.org/docid/617a510e6.html
https://www.icvanetwork.org/resources/ngo-statement-oral-update-executive-committee-conclusion
https://www.icvanetwork.org/resources/refugee-protection-share-%E2%80%93-not-shift-%E2%80%93-responsibility
https://www.newwomenconnectors.com/
https://www.newwomenconnectors.com/
https://www.newwomenconnectors.com/
https://www.facebook.com/yayasangeutanyoe/
https://www.martinennalsaward.org/hrd/abdul-aziz-muhamat/
https://www.martinennalsaward.org/hrd/abdul-aziz-muhamat/
https://www.icvanetwork.org/ngo-statements-delivered-unhcr-executive-committee
https://www.icvanetwork.org/ngo-statements-delivered-unhcr-executive-committee
https://www.icvanetwork.org/ngo-statements-delivered-unhcr-executive-committee
https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2021/10/HLP-Guterres-Letter-InterAction-ICVA_Final-10-13-21.pdf
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، والعمل جنبًا إلى جنب  لة أداء دورھا في تحقیق التوصیاتلمواص   ھاالمنظمات غیر الحكومیة على استعداد   ھا، أكدتجانب
  لتقریر ا  رأیھم فيالتعبیر عن  التقریر، واصل أعضاء إكفا    إصدارمنذ  و  .األخرى   والجھات المعنیةمجتمعات النازحین  مع  

  متاح  اللجنةلمزید من المعلومات حول عمل إكفا في  ا  .االتحاد اللوثري العالميو  النزوح الداخلي  رصد مركز  بما في ذلك  
 . ھنا من

 
 تقییم الفعالیات :متابعة المنتدى العالمي لالجئین  .5

خاصة    فعالیة  السامیة لشؤون الالجئین  مع خدمة الشراكة والتنسیق التابعة للمفوضیةبالتعاون    أكتوبر،  20في  ،  إكفا   تنظم
المنظمات غیر الحكومیة والمنتدى العالمي لالجئین: التقییم والتطلع "بعنوان  تقییم للمنظمات غیر الحكومیة  ل  عبر اإلنترنت

شارك أكثر من مائة مشارك من المنظمات غیر الحكومیة والمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین تجربتھم  وقد    ".لمستقبلل
باالستفادة من وجھات النظر والتحلیالت من مساعد المفوض و  شتركة وسبل التغلب علیھا. في تنفیذ التعھدات والتحدیات الم

ادرة االعتماد على الذات مب و  ي بشأن الالجئین،، ورئیس فریق تنسیق االتفاق العالمي لشؤون الحمایة التابع للمفوضیةالسام
الضوء على المجاالت التي تحتاج    ، ألقت الفعالیةThe Queer Sisterhood Projectإلضافة إلى مشروع  ، بالالجئین

لجنة اإلنقاذ الدولیة والمجلس    جانب   من   أجریتت مناقشة النتائج األولیة من دراسة قادمة  تمّ   كما  مزید من الجھود.الإلى  
  مناسبةً   ھذه الفعالیة فرصةً   كما مثلت   المیثاق العالمي بشأن الالجئین.الدنماركي لالجئین والمجلس النرویجي لالجئین بشأن  

، والتي سیتم تقدیمھا  2023نتدى العالمي لالجئین لعام  لبدء التركیز على توصیات المنظمات غیر الحكومیة الرئیسیة للم
ال تزال    .2021في دیسمبر    اجتماع المسؤولین رفیعي المستوى  خاللتسلیمھ  وفي بیان مشترك للمنظمات غیر الحكومیة  

 .مباشرة إكفا مع  التواصلمھتمة بالمساھمة الغیر حكومیة  اتمنظمحیث یمكن لل قید التنفیذ،عملیة صیاغة ھذا البیان 
 

 اللجوء دعم قدرات فریق  عمل تقییمفعالیة  .6
) حول  ACSGدعم قدرات اللجوء ( فریقتقییم   فعالیةوالعدید من المنظمات غیر الحكومیة  إكفا ت أكتوبر، حضر 12في 

لجوء   أنظمة  لبناء  الشراكات  وال  قائمة علىتعزیز  والمرونةالو  كفاءةالنزاھة  للتكیف  على   الفعالیة  اشتملتحیث    ،قابلیة 
  من أجل تقدیم  دعواتو  )ACSGفریق دعم قدرات اللجوء (تعھدات  ب  متعلقةالمعلومات  ال وبرز التطورات  أل  استعراض

تبادل المعلومات مع المنظمات غیر الحكومیة بشأن ھذه المبادرة الھامة من المیثاق العالمي   إكفاستواصل  من جھتھا،    الدعم.
 لالجئین.

 
مع   • التواصل  یُرجى  المعلومات،  من    jerome.elie@icvanetwork.orgللمزید 

 Loise.dairocheteau@icvanetwork.orgو
 

 
 

 المھاجرون في األوضاع الھشة  .7
 

 )IMDالحوار الدولي بشأن الھجرة ( 
  .2021أكتوبر  15و 14ي یومَ  2021لعام ُعقدت الجلسة الثانیة للحوار الدولي بشأن الھجرة  

  : الفرص والتحدیات". الجائحةبعد    ومستدامٍ   مرنٍ   افٍ عَ تَ   "االستفادة من الھجرة من أجلِ عن جلسة بعنوان  العنوان العام    انطوى
في التغییر والتعافي بعد    فاعلةٍ   المھاجرین كجھاتٍ   وفي التنقل البشري  قدرة    في   19-كوفید ركزت المناقشات على تأثیر  

 . ھناعلى المزید حول ھذه الجلسة من  عْ لِ اطَّ  الجائحة.
  

 )IMRFالھجرة الدولیة ( استعراضمنتدى 
 

، ألقى رئیس الجمعیة  2022في النصف األول من عام  المزمع تنظیمھ  )  IMRFالھجرة الدولیة (  استعراضتدى  مع من 
الھجرة الدولیة   استعراضمنتدى  نحو    ادمً قُ استعرض خاللھا طریقة المضي    رئیسیةً   العامة، معالي السید عبد هللا شھید، كلمةً 

)IMRF ھنامن  ى كلمة معالیھ علطالع اال). یمكنك . 
 
الدول األعضاء في األمم المتحدة وكیانات األمم    بإطالع  منسق شبكة الھجرة التابعة لألمم المتحدة  قام أكتوبر،    19في  و

. یمكنك االطالع  الھجرة  الستعراضحتى اآلن والمنتدى الدولي القادم    زحرَ المُ التقدم    مدى  على  معنیةوالجھات الالمتحدة  
 . ھناعلى المزید من 

 

https://www.internal-displacement.org/publications/building-on-the-momentum
https://www.lutheranworld.org/news/lwf-and-partners-call-leadership-and-immediate-action-displaced-people
https://www.icvanetwork.org/high-level-panel-internal-displacement
https://www.refugeeselfreliance.org/
https://www.refugeeselfreliance.org/
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16894&qid=922666
mailto:jerome.elie@icvanetwork.org
mailto:Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
https://www.iom.int/leveraging-migration-resilient-and-sustainable-post-pandemic-recovery-opportunities-and-challenges
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/final_remarks_migrationreviewforumbriefing_pga.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/coordinator_remarks_19_october_ms_briefing_-final_draft.pdf


 
 

4 
 

 انتبھ! 
 

،  2021دیسمبر    14نوفمبر إلى    16من  خالل الفترة ! یمكنك االنضمام كل یوم ثالثاء، ، عاد من جدید تحدي ھجرة الناس
، والعقد  19إلجراء جولة أخرى من المناقشات حول الھجرة، وفیروس كوفید  مساًء بتوقیت وسط أوروبا    3من الساعة  

 ! ھنال من جِّ سَ  .من المواضیع المھمة الكثیر  اوغیرھ ،، والعرق واألصل في الھجرةاالجتماعي الجدید 
 

لعام  موعد إطالق المختلطة  الھجرة  الساعة  2021نوفمبر    30الثالثاء    عبر اإلنترنت سیكون یوم  2021  استعراض   ،
 بتوقیت وسط أوروبا 3:30 2:00

 ! ھنااحجز مقعدك من 
 
 

 التمویل 
 

لجنة التوجیھ المعنیة باالستجابة اإلنسانیة    إكفا دور ممثل المنظمات غیر الحكومیة من   تولت   :2.0الصفقة الكبرى   .8
ة" المرجعیة الوطنی  المجموعةستركز الخطوات األولیة على ھیاكل "  ، حیثفي مجموعة تیسیر الصفقة الكبرى

وعات ذات أولویة للتجمعات الجدیدة و"التجمعات الحزبیة" خالل األشھر القلیلة المقبلة. وقد تم تحدید ثالثة موض
 تعمل  ؛ وجودة التمویل.ي دعم وتمویل الشركاء المحلییندور الوسطاء فو  ؛الجدیدة على النحو التالي: تنسیق النقد 

  نشطٍ   شكلٍ ب  دور الوسطاء في دعم وتمویل الشركاء المحلیینوالمجموعة المعنیة ب  ؛تنسیق النقد المجموعة المعنیة ب
إلى تحدید   ثمة حاجةف،  بجودة التمویلا المجموعة المعنیة  . أمّ تحدید بیانات وجداول زمنیة محددة للمشاكل  من أجل

  ة،الوطنی  ة المرجعی  المجموعةمفھوم    تحدید على    حالیًا عالوة على ذلك، یجري العمل    . االجتماعالقادة من أجل  
طري. والھدف من ذلك ھو أن ھذه ى الصعید القُ المجموعات عل  ابما في ذلك اإلرشادات التوجیھیة التي تستخدمھ

ولكنھا ستبني على   ،طریة للعمل اإلنساني من التعقید أو تحل محل الفرق القُ   إضافیةً   المجموعات لن تضیف طبقاتٍ 
المزید عن   لالطالع على  الصفقة الكبرى.   في المشاركة المحلیة    تحسین الھیاكل القائمة حیثما أمكن ذلك من أجل  

 ! ھنا ، انقرالصفقة الكبرى
   

ال یزال كة بین الوكاالت والمعني بتمویل األنشطة اإلنسانیة:  شترفریق النتائج الخامس التابع للجنة الدائمة الم  .9
في  ائمة المشتركة بین الوكاالت والمعني بتمویل األنشطة اإلنسانیة  فریق النتائج الخامس التابع للجنة الد   یركز 
النھائیة المراجعة   المسودةتم تعمیم  حیث    ،على تغطیة النفقات العامة وتصنیفات التكالیف ومرونة التمویل  عملھ

 طوالستستمر المفاوضات  و  ؛األولیةمالحظاتھم    إلبداء  فریق النتائج الخامسأعضاء    علىتدابیر مرونة التمویل  ل
األولویات من    الفئة  ، من حیث النسبة المئویة والتركیز على النتائج/الموازنةتحسین مرونة  یعتبر  األسابیع المقبلة.  

اللجنة الدائمة المشتركة بین كما اجتمعت    .مرونة البنود بخالف    المنظمات غیر الحكومیة  من  لزمالءلالرئیسیة  
اللجنة الدائمة   لفرقأكتوبر لمناقشة الھیكل المستقبلي واألولویات ل  6في  یذیة والمناصرة  الوكاالت والسیاسات التنف

أكتوبر للحصول على   خالل شھرفي وقت الحق    عرض مقترحسیتم توزیع مسودة    ، حیث المشتركة بین الوكاالت
 یة. أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت والمدعوین من المنظمات غیر الحكوم رأي

 
 
 

   التنسیق 
 

 المعتكف السنوي لمنسق الشؤون اإلنسانیة  .10
 

جمعت الفعالیة    ، حیث ) في مونترو، سویسراHCحضرت إكفا یوم الشركاء في المعتكف السنوي لمنسق الشؤون اإلنسانیة (
العالم مستوى  على  اإلنسانیة  الشؤون  ومنسقي  المقیمین  المنسقین  بالقیادة    ،جمیع  المتعلقة  القضایا  من  مجموعة  لمناقشة 

موضوع المساءلة   ، كانلمناقشة خالل یوم الشركاءل   المحددة  عمالاألجدول  بنود    ومن ضمن  اإلنساني.  العمل  وإصالح نظام
 . 19-فیروس كوفید ) واالستجابة لتأثیرات  AAPاألشخاص المتضررین ( أمام

مناقشات جماعیة صغیرة مع منسقي الشؤون اإلنسانیة  لعقد    معتكف منسق الشؤون اإلنسانیةوقد استغلت إكفا فرصة حضور  
وفنزویال، وبوركینا فاسو،    ،المفوض السامي المقبل في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، وجنوب السودان، ولیبیا  نائبيو

https://peoplesmigrationchallenge.org/?utm_source=Civil%20Society%20GFMD%20and%20Action%20Committee&utm_campaign=f2f6aba29b-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_06_10_16_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2a4101f260-f2f6aba29b-355580362
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ego6p8AAS5qIUGOycZb_8A
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
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فرصة لتبادل اآلراء مع المكاتب الدائمة بشأن الأتاحت ھذه المناقشات  ، حیث  الفلسطینیة المحتلة  يضا، واألروأفغانستان
 اإلنساني ودور المنظمات غیر الحكومیة ومجاالت زیادة المناصرة أو الدعم على المستویین اإلقلیمي والعالمي.   وضع العمل

 
مستدیرة للجھات المانحة والمنظمات غیر الحكومیة ال  الطاولةت إكفا ووفد االتحاد األوروبي في رئاسة مناقشة  شارك   كما

، بما  االستجاباتركزت المناقشات على التحدیات التي تواجھ المنظمات غیر الحكومیة في    ، حیث حول الوضع في ھایتي
 جال اإلنساني. في ذلك المخاوف المتعلقة بسالمة وأمن العاملین في الم

 
 

 (IASC)  اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت .11
 

ناقش  حیث  ،  2021أكتوبر،  20في    اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت  رؤساءالثاني ل  النصف سنوي  االجتماعانعقد  
جراءات  عدد من اإلواتفقوا على    ،األزمات اإلنسانیة الرئیسیة  خالل االجتماع   رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت 

العاجلة  ال اإلنسانیة  لالحتیاجات  لالستجابة  المحددة  تركزت    .واقعوالملحة على أرض  بشكل خاص  كما    حول مناقشاتھم 
وسوریا.   ومیانمار  وإثیوبیا  أفغانستان  في  جنیف    المدیروناجتمع    كمااألوضاع  سریع  في  لنظرً عاجل  وبشكل   تزاید ا 

    ،المتضررین  السكان  أمام  المساءلة  بشأنمتابعة  إجراءات    الرؤساء  كما أقر  .ة غیر مسبوق  یاتاالحتیاجات اإلنسانیة إلى مستو
االستغالل   من  الجنسیَّ والحمایة  الجنسي  ینِ واالعتداء  المناخو  ،والتحرش  الدائمة ستراتیجیة  اإلواألولویات    ،تغیر  للجنة 
 .2023 -2022 لألعوامالمشتركة بین الوكاالت 

 
اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت   رعایة مناصرنوفمبر تحت    23في    اعقد االجتماع مجددً   االتفاق على  ذلك  كما تضمن

  ستعراض الخارجيمن اال  لعملیةللنظر في المقترحات ا  والحمایة من االستغالل واالعتداء الجنسیین والتحرش الجنسيبشأن  
لتشجیع أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت على التوقیع على میثاق المناخ   ؛ة الدائمة المشتركة بین الوكاالتللجن

قمة  موقف اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بشأن    إلرشاد   بیان اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالتوالبیئة وإصدار  
 نوفمبر).  3(الصادر في   )COP26( االمم المتحدة للمناخ

 
 

 : (EDG) الَمشتركة بین الوكاالتمجموعة مدیري برامج الطوارئ التابعة للجنة الدائمة 
آخر    لوجھ ألول مرة منذ   اوجھً   مجموعة مدیري برامج الطوارئ التابعة للجنة الدائمة الَمشتركة بین الوكاالت  التقى أعضاء

الوضع في أفغانستان وشمال إثیوبیا، بما في ذلك التغذیة   حولالمناقشات  حیث تمحورت    .2020أوائل عام    لقاء جمعھم في
 الراجعة من استعراض األقران التشغیلي األخیر.

 

 (OPAG)الفریق المعني بالسیاسات التنفیذیة والمناصرة  

للجنة    التابعة  المحتملةستراتیجیة  اإلأكتوبر لمناقشة األولویات    6اجتمع الفریق المعني بالسیاسات التنفیذیة والمناصرة في  
للفترة   الوكاالت  بین  المشتركة  قدمً   2023-2022الدائمة  بھا  للمضي  الالزمة  الھیاكل  في  العضو   قدم  ، حیث اوالتفكیر 

طرح بعض  و محددة  القتراحات  اال   بعض  الفریق المعني بالسیاسات التنفیذیة والمناصرةالممثل للمنظمات غیر الحكومیة في  
كما    أكتوبر.  15أخرى في منتدى النواب الذي عقد في    المقترحات مرةً وقد تمت مناقشة    المستقبلیة،  حول الخطواتاألسئلة  

 ركز المنتدى على تقریر وتوصیات تقریر الفریق رفیع المستوى المعني بالنزوح الداخلي.

 آخر المستجدات بشأن فرق النتائج التابعة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت: .12
 

 ) RG 1( االستجابة العملیة -بالنتائج األول المعني الفریق 
 

أعضاء الفریق الفرعي من المنظمات غیر    ناقشالفریق الفرعي المعني بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة:  
خالل األسبوع األخیر من شھر أكتوبر حول كیفیة    NEARالحكومیة المحلیة، والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة وشبكة  

تعزیز المشاركة والتمثیل والقیادة للجھات الفاعلة المحلیة ب  المتعلقة نشر إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت  

https://www.icvanetwork.org/resources/statement-principals-inter-agency-standing-committee-iasc-climate
https://www.icvanetwork.org/resources/statement-principals-inter-agency-standing-committee-iasc-climate
https://www.icvanetwork.org/resources/statement-principals-inter-agency-standing-committee-iasc-climate
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إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بین    والوطنیة في آلیات التنسیق اإلنساني التابعة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت:
ي آلیات التنسیق اإلنساني التابعة للجنة  الوكاالت حول تعزیز المشاركة والتمثیل والقیادة للجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة ف 

تلتزم  طریة للتأكد من أن الجھات الفاعلة المحلیة  المناقشات العالمیة واإلقلیمیة والقُ قد  ع ستُ .  الدائمة المشتركة بین الوكاالت
فة في األشھر  تاح اإلرشادات وترجمتھا إلى لغات مختلستُ   والمشاركة الیومیة. المناصرة  جھود ابھذه اإلرشادات فیما یخص  

 المقبلة.
 
 ): BAI(الفریق الفرعي المعني بالعوائق البیروقراطیة واإلداریة  )RG 1(جیریمي ویالرد) الفریق الفرعي ( 
 

 .ھذا الشھرمستجدات في ال توجد أي المساءلة والشمول:  –) RG 2( الفریق الثاني المعني بالنتائج
 

 . ھذا الشھرفي  مستجداتال توجد أي   الثالث والمعني بتغیر المناخ:الفریق الفرعي التابع لفریق النتائج 
 

 الترابط: –) RG 4بالنتائج (الفریق الرابع المعني 
في    في أكتوبر وعملالخاص بالترابط والتابع للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت    الفریق الرابع المعني بالنتائج  اجتمع

كمتحدثین.    حول الترابطخبراء في مختلف الموضوعات الفرعیة  إكفا الأعضاء    البودكاست المعني بالترابط. وشاركسلسلة  
 بعد ذلك.  وستصدر ،سیتم تسجیل ملفات البودكاست في منتصف نوفمبر

 
مركز جمع  بالترابط ومنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي و   للفریق الرابع المعني  ماع نصف السنويانعقد االجت

لمشاركة نتائج تمرین الدروس    كانت فرصةً حیث  في أكتوبر.    لشبكة الدولیة المعنیة بحاالت النزاع والھشاشةاو  البیانات
 . الجھات المانحةالمستفادة مع 

 
: یمكنكم االطالع على آخر المستجدات أعاله في قسم  ) تمویل األنشطة اإلنسانیةRG 5الفریق الخامس المعني بالنتائج (

 التمویل. 
 
 

 19-لقاحات كوفید  .13
 

 ى من ھذه الحملة المرحلة األولحیث تم خالل  .  ألمم المتحدةا  لنظامحملة اللقاحات الشاملة  بدأت اآلن المرحلة الثانیة من  
حصل موظفو المنظمات  ، حیث  دولة  33موظفي المنظمات غیر الحكومیة الدولیة في    شخص من  21000أكثر من    تلقیح

  ھناك ما یقرب من  سیاقات إنسانیة معینة أنھ في    العلم  الدولیة غیر الحكومیة على اللقاحات من خالل وزارة الصحة مع
لقاح  70 یتلقون  الثانیة،  و  .19-كوفید ٪ منھم ال  المرحلة    من   لقاح  25000  توفیر  لقاح مع   2.600.000تم شراء  في 

المنسق المقیم في كل دولة   مكتبُ   . یقود ھذه الحملةَ الدولیة  لموظفي المنظمات غیر الحكومیة  مباشرةً   جونسون آند جونسون
یُرجى التواصل مع مكتب المنسق ف  ؛المشاركة  تتبع لھا ترغب في  إذا كانت المنظمة غیر الحكومیة الدولیة التي    مشاركة. 

 لمعرفة المزید. مركز تنسیق لقاحات األمم المتحدةأو التواصل مع  المقیم
 

یُرجى التواصل ف  ؛19-كوفید إذا كنت ترغب في االنضمام إلى القائمة البریدیة لفریق إكفا العامل والمعني بلقاحات   •
 eileen.morrow@icvanetwork.orgمع 

 
 إدارة التغییر: قضایا شاملة 

 
 . حقوق الطفل14

 المنتدى العالمي المعني بالذكاء االصطناعي لألطفال
 

الیونیسف وحكومة فنلندا المنتدى العالمي المعني بالذكاء االصطناعي ، ستستضیف  2021دیسمبر    1نوفمبر، و  30في  
  بالذكاء االصطناعي لألطفال ودراسة وستتركز األفكار على إرشادات السیاسة العامة الحدیثة للیونیسیف بشأن    لألطفال.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Fsystem%2Ffiles%2F2021-07%2FIASC%2520Guidance%2520on%2520Strengthening%2520Participation%252C%2520Representation%2520and%2520Leadership%2520of%2520Local%2520and%2520National%2520Actors%2520in%2520IASC%2520Humanitarian%2520Coordination%2520Mechanisms_2.pdf&data=04%7C01%7Cngogam%40unhcr.org%7Cc73e19a2ec814138accc08d995743fb3%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637705148779772980%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DYdc9T7T%2BUMEn0yrYiSvu2G8P1xnLloYHhrsmSkRdl4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Fsystem%2Ffiles%2F2021-07%2FIASC%2520Guidance%2520on%2520Strengthening%2520Participation%252C%2520Representation%2520and%2520Leadership%2520of%2520Local%2520and%2520National%2520Actors%2520in%2520IASC%2520Humanitarian%2520Coordination%2520Mechanisms_2.pdf&data=04%7C01%7Cngogam%40unhcr.org%7Cc73e19a2ec814138accc08d995743fb3%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637705148779772980%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DYdc9T7T%2BUMEn0yrYiSvu2G8P1xnLloYHhrsmSkRdl4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Fsystem%2Ffiles%2F2021-07%2FIASC%2520Guidance%2520on%2520Strengthening%2520Participation%252C%2520Representation%2520and%2520Leadership%2520of%2520Local%2520and%2520National%2520Actors%2520in%2520IASC%2520Humanitarian%2520Coordination%2520Mechanisms_2.pdf&data=04%7C01%7Cngogam%40unhcr.org%7Cc73e19a2ec814138accc08d995743fb3%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637705148779772980%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DYdc9T7T%2BUMEn0yrYiSvu2G8P1xnLloYHhrsmSkRdl4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Fsystem%2Ffiles%2F2021-07%2FIASC%2520Guidance%2520on%2520Strengthening%2520Participation%252C%2520Representation%2520and%2520Leadership%2520of%2520Local%2520and%2520National%2520Actors%2520in%2520IASC%2520Humanitarian%2520Coordination%2520Mechanisms_2.pdf&data=04%7C01%7Cngogam%40unhcr.org%7Cc73e19a2ec814138accc08d995743fb3%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637705148779772980%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DYdc9T7T%2BUMEn0yrYiSvu2G8P1xnLloYHhrsmSkRdl4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Fsystem%2Ffiles%2F2021-07%2FIASC%2520Guidance%2520on%2520Strengthening%2520Participation%252C%2520Representation%2520and%2520Leadership%2520of%2520Local%2520and%2520National%2520Actors%2520in%2520IASC%2520Humanitarian%2520Coordination%2520Mechanisms_2.pdf&data=04%7C01%7Cngogam%40unhcr.org%7Cc73e19a2ec814138accc08d995743fb3%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637705148779772980%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DYdc9T7T%2BUMEn0yrYiSvu2G8P1xnLloYHhrsmSkRdl4%3D&reserved=0
https://www.un.org/en/coronavirus/vaccination
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/local_vaccine_deployment_coordinators.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/local_vaccine_deployment_coordinators.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/local_vaccine_deployment_coordinators.pdf
mailto:eileen.morrow@icvanetwork.org
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بتجربتھا حاالت  ال المنظمات  قامت  سیاسات    .التي  حول  المتنوعة  النظر  وجھات  اللجان  الذكاء  ستراتیجیات  إوستتبادل 
 ! ھنااالصطناعي الفعالة. انضم للنقاش من 

 
 اإلنساني  العمل في المدني المجتمع زیح. 15
یولیو    5في    ن اإلنمائي والمساعدات اإلنسانیةحول تمكین المجتمع المدني في التعاو  توصیةً   لجنة المساعدة اإلنمائیةاعتمدت  
كما قدم أعضاء إكفا أیًضا إسھامات    أول أداة سیاسیة على اإلطالق لتمكین المجتمع المدني.  دّ ه التوصیة تُعَ ذ وھ  ،2021

حول ما یمكن ألعضاء    للربح  نونیة غیر الساعیةالمركز الدولي للممارسة القا  كرةذ معلى    عْ لِ طَّ مة ألداة السیاسة ھذه. ایِّ قَ 
 فعلھ لبدء تنفیذ أحكام التوصیة.مركز جمع البیانات 

 
 (CIVICUS) سیفیكوسالصادر عن  2021تقریر حالة المجتمع المدني لعام 

فیھا الناس  اجتمع  في األماكن التي    )CIVICUSالصادر عن سیفیكوس (  2021تقریر حالة المجتمع المدني لعام  یبحث  
ھذه ھي النسخة العاشرة من التقریر، وھي تغطي خمسة    .أثناء الجائحة  في   ومساواة واستدامة   للمطالبة بمجتمعات أكثر عدالً 

، وتحدي العالمي من أجل العدالة العرقیة  بما في ذلك النضال  ،2020مجاالت رئیسیة لعمل المجتمع المدني خالل عام  
بالحقوق، والمطال بالعدالة االقتصادیة والبیئیة،اإلقصاء والمطالبة    وجوددى  وم،  وجود الجائحةوالدیمقراطیة في ظل    بة 

 . التقریر التفاعليو  الملخص التنفیذيعلى المزید من المعلومات في  عْ لِ اطَّ  على الساحة الدولیة. المجتمع المدني
 

اطَّ  • المعلومات،  من  المعني  لِ للمزید  اإللكتروني  الموقع  على  المدني ع  المجتمع  تَ   بحیز    مع:  لْ اصَ وَ أو 
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org 

 
 

 العمل البیئي والمناخي. 16
 

 )COP-26المتحدة للمناخ (مم األقمة المشاركة في 
) COP-26المتحدة للمناخ (مم  األقمة  نوفمبر لحضور    12أكتوبر إلى    31في الفترة من  السكو  غیجتمع قادة العالم في  

بین االقتصادات   للنقاش  الموضوع المطروح  یظل  مناقشة كیفیة منع كوكبنا من الدخول في حالة من الفوضى المناخیة.بھدف  
ویشارك أعضاء إكفا في المناقشات والمفاوضات سواء عبر    المتقدمة والنامیة حول كیفیة تمویل المعركة ضد أزمة المناخ. 

) أھداف جدیدة 1  المؤتمر:  خالل ھذا، إلى ثالثة أمور  أوكسفاما لوجھ. ویدعو أحد أعضائنا وھو منظمة  أو وجھً نترنت  اإل
رة لالنبعاثات  صدِّ الدول الغنیة وأكبر الدول المُ   ، مع درجة مئویة  1.5االحتباس الحراري إلى  لحد من  تھدف إلى ا  صارمة

ا لمساعدة الدول الفقیرة على التكیف ملیار دوالر سنوی�   100) أن تفي الدول الغنیة بوعدھا بتقدیم  2بنصیبھا العادل.  بااللتزام  
 یمكن تجنبھا اآلن لتغیر  ) تتفق الدول الغنیة على طریقة لتمویل الخسائر واألضرار لآلثار التي ال 3  نبعاثات. وتقلیل اال

 األرواح. في ئر وخساإلى تدمیر المنازل بشكل كبیر ا یؤدي التصحر، ممّ  حاالتمن الفیضانات إلى   بدایةً ، المناخ
 

 المبادرات التالیة:  على إكفا  عتْ في الوقت ذاتھ، وقَّ 
 

 عین على میثاق المناخ والبیئة وقِّ باسم المُ  بیان •
متاحٌ  والعربیة.    البیان  والفرنسیة  واإلسبانیة  اإلنجلیزیة  بباللغات  بشكل  نوصیك  موقعك استخدامھ  على  عام 

 .، وبأي طریقة أخرى تجدھا مفیدةً وعلى قنوات التواصل االجتماعي، لكترونياإل
الفریق االستشاري المعني بتغیر المناخ والتنقل   جانب من  بشأن تغیر المناخ والتنقل البشري    الرئیسیة  الرسائل •

 البشري.
 

 . ھنایمكنك اآلن التوقیع علیھ ف ؛ عت على میثاق المناخلم تكن قد وقَّ إذا  للتذكیر:
 

اكتشف المزید عن جمیع رسائلنا الرئیسیة ومبادراتنا ودعواتنا للعمل التي حشدتھا المنظمات غیر الحكومیة والشركاء على  
 . اخ والبیئةبالمن الموقع اإللكتروني الخاص

 

https://www.unicef.org/globalinsight/ai-global-forum
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-5021
https://www.icnl.org/post/analysis/what-can-donor-countries-do-to-expand-civic-space
https://www.icnl.org/post/analysis/what-can-donor-countries-do-to-expand-civic-space
https://civicus.org/state-of-civil-society-report-2021/wp-content/uploads/2021/05/CIVICUS-State-of-Civil-Society-Report-ENG-OVERVIEW.pdf
https://civicus.org/state-of-civil-society-report-2021/wp-content/uploads/2021/05/CIVICUS-State-of-Civil-Society-Report-ENG-OVERVIEW.pdf
https://www.icvanetwork.org/civil-society-space
mailto:%3Cnishanie.jayamaha@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/resources/english-statement-behalf-signatories-climate-and-environment-charter-humanitarian
https://www.icvanetwork.org/resources/cop26-advisory-group-messaging-flyer
https://www.climate-charter.org/
https://www.icvanetwork.org/climate-environment


 
 

8 
 

 
بالحق في بیئة صحیة آمنة  یعترف  مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة (المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین)  

 ا ا جدیدً خاص�  امقررً ویعین 
الالجئین   لشؤون  السامیة  المفوضیة  یُ 48/13القرار  اعتمدت  الذي  وجود   رّ قِ ،  بأن  مرة  تتسم    ألول  نظیفة وصحیة  بیئة 

اعتمد  وعلیھ،    ویدعو الدول األعضاء في األمم المتحدة إلى التعاون لتنفیذ ھذا الحق.  ،ھو حق من حقوق اإلنسان  باالستدامة
 إلنسان في سیاق تغیر المناخ. تعزیز وحمایة حقوق ال خاص المقرر ال تعیین بموجبھتم الذي  48/14القرار المجلس 

 
 الكوكب: مؤتمر القمة الحمراء 

عامة رفیعة المستوى حول میثاق المناخ والبیئة المناقشة  الفي  ،ناسیو باكرفیذي إلكفا، إغ أكتوبر، شارك المدیر التن  12في  
 .26من الدقیقة  بدایةً إسھامات إكفا إلى  عْ استمِ  اآلن. ة الفعالیة متاح لة من ھذهسجَّ نسخة المُ ال للمنظمات اإلنسانیة.

 
تَ لل https://www.icvanetwork.org/climate-بزیارة موقع إكفا اإللكتروني المعني    لْ فضَّ مزید من المعلومات، 

environment مع: لْ اصَ وَ أو تَ  ،بالمناخ والبیئة nishanie.jayamaha@icvanetwork.org  
 
 

 . الوقایة:17
 

الصندوق المشترك بین الوكاالت لتواصل واالتصال   استلم  :ینِ صندوق التواصل الخاص بحاالت االنتھاك واالستغالل الجنسیَّ 
ھم من  تم استعراضھم واختیار  ، حیثطلبٍ   1000ھذا العام ما یزید عن    ینِ واالستغالل الجنسیَّ الخاص بحاالت االنتھاك  

رمة وضمان ، وفقًا لمعاییر صاالحكومیة ووكاالت األمم المتحدة  من الخبراء من المنظمات غیر تتكون  مجموعة توجیھیة    بلقِ 
لة من منظمات المختارة بالفعل على المشاریع المموّ ومن جانبھا، تعمل ال  مجموعات المستھدفة. تغطیة جغرافیة وتنوع لل

 .ھنایمكنك اإلطالع على المزید حول الصندوق من  .2021ع أن تنتھي بحلول نھایة عام توقَّ ن المُ الصندوق ومِ 
  

ت اللجنة أقرَّ :  ینِ المعاییر المرجعیة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بشأن الحمایة من االنتھاك واالستغالل الجنسیَّ 
 ) الوكاالت  بین  المشتركة  لIASCالدائمة  العامة  المرجعیة  المعاییر  من  )  للحمایة  والتنسیق  االتصال  االنتھاك  جھات 

الجنسیَّ  وینِ واالستغالل  الحما،  من  شبكات  الجنسیَّ یة  واالستغالل  من  و ،  ینِ االنتھاك  الحمایة  واالستغالل منسقي  االنتھاك 
وضع المعاییر المرجعیة، للحصول  في    ورات واإلسھاماتشاركت إكفا وأعضاؤھا في عدة جوالت من المشا  .ینِ الجنسیَّ 

مفید وشامل.   على نھائي  الجھا   منتج  دور  وتنظیم  تناغم  العامة على  المرجعیة  المعاییر  الحمایة من  تعمل  في  الفاعلة  ت 
االحتیاجات  بما یتناسب مع    في السیاق   المعاییر المرجعیة  باعتماد ، مع السماح  في البالد   ینِ االنتھاك واالستغالل الجنسیَّ 

  دةً ومساعِ   مفیدةً االنتھاك واالستغالل الجنسیین  للحمایة من    جھة االتصال والتنسیقوالواقع الملموس. یجب أن تكون  العملیة  
 لھذا الدور المھم. لتعمم ھذه المعاییر المرجعیةبشكل خاص للمنظمات غیر الحكومیة التي تبحث عن قاعدة 

 alon.plato@icvanetwork.orgیُرجى التواصل مع:  ؛لمزید من المعلومات •
  

 خاص بالمنطقة 
 

 آسیا والمحیط الھادئ . 18
  في الثالث من نوفمبر.  التمویل البدیلإقلیمیة للفاعلین المحلیین حول    عملٍ   ورشةَ  NEAR نیر  وشبكة  إكفا نظمت شبكة 

نماذج  و  اآلراءمن ممثلي المجتمع المدني من منطقة آسیا والمحیط الھادئ لتبادل    شخًصا  50جمعت ورشة العمل أكثر من  
اإلنسا في سیاقھاالتمویل  المستخدمة  المتنوعة  اني  الصنادیق  مثل  الحكومیة والعمل   لتمویل،  المنظمات غیر  تقودھا  التي 

 الخیري المجتمعي. 
بشأن    لشبكة نیر عرضین تقدیمینومستشار الشؤون المالیة االبتكاریة التابع    ،ممثل إكفا  ، كما قدم كل من جیریمي ریمبل

مثلت ورشة العمل ھذه الخطوة األولى لتسلیط الضوء بشكل أفضل على نماذج التمویل المتنوعة   المبادرات العالمیة الحالیة.
ن جودة آلیات التمویل اإلنساني  حول تحسیتكملة للمناقشات الجاریة  وكانت بمثابة  ،  ي تستھدف الجھات الفاعلة المحلیةالت

 .والعمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة
 

المختلفة للمنظمات غیر الحكومیة من خالل العروض ستراتیجي  اإلعملیات التخطیط    دعملك، تقوم إكفا بذ باإلضافة إلى  
سنشارك في تسھیل    وتغیر المناخ.  یة والوطنیةحول القضایا الرئیسیة المتعلقة بالعمل مع ودعم المؤسسات المحل  التقدیمیة

https://undocs.org/a/hrc/48/l.23/rev.1
https://undocs.org/a/hrc/48/l.23/rev.1
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G21/268/23/PDF/G2126823.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G21/268/23/PDF/G2126823.pdf?OpenElement
https://planetredsummit.com/session/ZKVZ8P-1
https://planetredsummit.com/session/ZKVZ8P-1
https://www.icvanetwork.org/climate-environment
https://www.icvanetwork.org/climate-environment
mailto:%3Cnishanie.jayamaha@icvanetwork.org
https://interagencystandingcommittee.org/psea-community-outreach-and-communication-fund
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Faccountability-and-inclusion%2Fcountry-psea-focal-point-generic-terms-reference-tors-2021&data=04%7C01%7Cahileman%40iom.int%7C34f44662951444c84d2d08d9931d5d08%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637702576603509436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nrZcJIY2hT7RJxNejTZnmjulHYWpbnU8zqUQWmApaE0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Faccountability-and-inclusion%2Fcountry-psea-focal-point-generic-terms-reference-tors-2021&data=04%7C01%7Cahileman%40iom.int%7C34f44662951444c84d2d08d9931d5d08%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637702576603509436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nrZcJIY2hT7RJxNejTZnmjulHYWpbnU8zqUQWmApaE0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Faccountability-and-inclusion%2Fcountry-psea-focal-point-generic-terms-reference-tors-2021&data=04%7C01%7Cahileman%40iom.int%7C34f44662951444c84d2d08d9931d5d08%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637702576603509436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nrZcJIY2hT7RJxNejTZnmjulHYWpbnU8zqUQWmApaE0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Faccountability-and-inclusion%2Fcountry-psea-focal-point-generic-terms-reference-tors-2021&data=04%7C01%7Cahileman%40iom.int%7C34f44662951444c84d2d08d9931d5d08%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637702576603509436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nrZcJIY2hT7RJxNejTZnmjulHYWpbnU8zqUQWmApaE0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Faccountability-and-inclusion%2Fcountry-psea-network-generic-terms-reference-tors-2021&data=04%7C01%7Cahileman%40iom.int%7C34f44662951444c84d2d08d9931d5d08%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637702576603509436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=q5QCk4ahWDRQXT1wjoeHEe4m3i%2BDM46%2BF%2B0vVJLkHmI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Faccountability-and-inclusion%2Fcountry-psea-coordinator-generic-terms-reference-tors-2021&data=04%7C01%7Cahileman%40iom.int%7C34f44662951444c84d2d08d9931d5d08%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637702576603519393%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cNp2Y7ongIG3Cer3zcWPf1Y9bzcnKpAwi2vOUAF6GWk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Faccountability-and-inclusion%2Fcountry-psea-coordinator-generic-terms-reference-tors-2021&data=04%7C01%7Cahileman%40iom.int%7C34f44662951444c84d2d08d9931d5d08%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637702576603519393%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cNp2Y7ongIG3Cer3zcWPf1Y9bzcnKpAwi2vOUAF6GWk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Faccountability-and-inclusion%2Fcountry-psea-coordinator-generic-terms-reference-tors-2021&data=04%7C01%7Cahileman%40iom.int%7C34f44662951444c84d2d08d9931d5d08%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637702576603519393%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cNp2Y7ongIG3Cer3zcWPf1Y9bzcnKpAwi2vOUAF6GWk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Faccountability-and-inclusion%2Fcountry-psea-coordinator-generic-terms-reference-tors-2021&data=04%7C01%7Cahileman%40iom.int%7C34f44662951444c84d2d08d9931d5d08%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637702576603519393%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cNp2Y7ongIG3Cer3zcWPf1Y9bzcnKpAwi2vOUAF6GWk%3D&reserved=0
mailto:alon.plato@icvanetwork.org
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في منتصف نوفمبر    مكتب المفوضیة األوربیة للمعونة اإلنسانیةالمشاورات اإلقلیمیة حول تغیر المناخ والعمل اإلنساني مع  
حتى اآلن،    .2022في عام  المنتدى العالمي األوربي للشؤون اإلنسانیة  من سلسلتھم حول المشاورات اإلقلیمیة قبل    كجزءٍ 

 یّسرت إكفا مشاركة المنظمات غیر الحكومیة في كل جلسة من الجلسات، لكن لم تتخذ أي قرارات تتعلق بالحضور.
 

إلى جانب ذلك، تجري أنشطة مختلفة للرصد والتنسیق والدعم في أفغانستان بالشراكة مع رؤساء مختلف مجاالت إكفا  
والشركاء ، فإننا نتواصل مع مختلف األعضاء  المقبلة  ةاإلقلیمي للسنوات الثالثاتجاھنا    بینما نبدأ في تطویرالمعنیة بالتركیز  

إذا كانت لدیك اقتراحات تود   ؛في التواصل معنا  صنع الفرق. ال تترددْ   لنتمكن منفي المنطقة    لفھم األولویات والفجوات
 مناقشتھا. 

 
حالیً  • یجرى  الذي  العمل  حول  المعلومات  من  یُ   اللمزید  الھادئ،  والمحیط  آسیا  منطقة  مع في  التواصل  رجى 

keya.sahachaudhury@icvanetwork.org 
 

 . منطقة أفریقیا19
 

 دعم محافل المنظمات غیر الحكومیة:
مع مشروع بناء استجابة    إثیوبیا والصومال وجنوب السودان والسودانلمحافل المنظمات غیر الحكومیة في  ینسق دعم إكفا  

في الربع األول   ،، كینیاأیام تُعقد وجًھا لوجھ في نیروبي  3مدة  ) للمشاركة في تنظیم ورشة عمل تعلیمیة لBBRأفضل (
الت الطوارئ واسعة لنظام التنسیق الدولي لحا  شاملٍ   ستعمل ورشة العمل على تزوید المشاركین بفھمٍ   .2022من عام  

وستتناول   داخل النظام من خالل استجابة منسقة.   أین یمكنھم العمل والمشاركة مباشرةً من  تحدید    فيالنطاق ومساعدتھم  
اإلنسانیة   إعداد وتنفیذ البرامج، ودورة طريمثل المبادئ والمعاییر اإلنسانیة، والقیادة على الصعید القُ  الورشة موضوعاتٍ 

 بالتنسیق.  ھاوعالقتوالتمویل 
 

) مشاورات إقلیمیة  ECHOینظم مكتب المفوضیة األوروبیة للمساعدات اإلنسانیة ():  EHFالمنتدى اإلنساني األوروبي (
في   سیعقد  الذي  األوروبي  اإلنساني  للمنتدى  إكفا .  2022ینایر    22استعداًدا  تدعم  األوروبیة    حیث  المفوضیة  مكتب 

  المشاورات المكتوبة والموائد المستدیرة القادمة.  ) في داكار ونیروبي، وتعمل على تیسیر ECHOللمساعدات اإلنسانیة (
وستضم ممثلین عن المنظمات غیر الحكومیة ووكاالت األمم المتحدة   ،طري حالیًالمستوى القُ جرى المشاورات على اتُ بینما  

المنظمات غیر الحكومیة حیثما وجدت    محافل  إكفا إدراجأنھ في حین ناصرت    اضً ظ أیالحَ وحركة الصلیب األحمر. من المُ 
القُ لتشج المستوى  على  المشاورات  أن    ؛طريیع  للمشاإال  الدقیقة  النھایة  القائمة  في  المفوضیبر  تُعتَ ركین  مكتب  ة قرار 

فریقیا  أتتناول موضوعات المشاورات في غرب ووسط    طریة.مكاتبھا القُ   إسھاماتمن خالل    األوروبیة للمساعدات اإلنسانیة
، وبالنسبة  اإلنسانیة التنسیق بین الجانبین المدني والعسكري في العملیات  المشاركة مع الجماعات المسلحة غیر الحكومیة و

 الوصول وحمایة المدنیین وتغیر المناخ. موضوعات تتعلق ب، فھي تشمل فریقیاألشرق وجنوب 
 
 

العامل • إكفا  فریق  إلى  لالنضمام  أو  المعلومات  من  منطقة    للمزید  مع:  فریقیاأفي  التواصل  یُرجى   ،
icvanetwork.orgmarco.rotelli@  أوaddis.tesfa@icvanetwork.org   

 
 

 . منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا20
 

 فریقیاأالمشاورات اإلقلیمیة لالتحاد األوروبي في منطقة الشرق األوسط وشمال 
  اإلنسانیة.   ي یھدف إلى تشكیل مستقبل المساعداتلالتحاد األوروب  اجدیدً   ااجتماعً   EHFالمنتدى اإلنساني األوروبي    دّ یُعَ 

  اد األوروبي.منظور رئاستھا المستقبلیة لمجلس االتح  منالنسخة األولى من المنتدى    وفرنسا  ستنظم المفوضیة األوروبیة
 .2022ینایر  24 - 22في بروكسل في  المنتدى سیعقد ھذا

 

mailto:keya.sahachaudhury@icvanetwork.org
mailto:marco.rotelli@icvanetwork.org
mailto:addis.tesfa@icvanetwork.org
https://ec.europa.eu/echo/events/european-humanitarian-forum_en
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فریق االتحاد األوروبي اإلقلیمي في   حیث ستدعم إكفا قبل ھذا المنتدى سلسلة من المشاورات اإلقلیمیة. عقد وألول مرة، سیُ 
(سیتم اإلعالن عن التاریخ    2021التي ستعقد في نوفمبر  فریقیا  أالمشاورات اإلقلیمیة لمنطقة الشرق األوسط وشمال  تنظیم  

قریبًا)  حدَّ المُ  المشاوراتُ   . نترنت اإلعبر  د  وتغ  موضوعاتٍ   ستتناول  اإلنساني،  الوصول  واالحتیاجات  حول  المناخ  یر 
 .دنحرب المُ لمدنیة األساسیة في  والبنیة التحتیة ا ،، وحمایة المدنییناإلنسانیة

  
 برنامج تعزیز القدرات وشبكة التعلم لمنظمات المجتمع المدني الیمنیة 

برنامج تعزیز القدرات والتعلیم لشبكة منظمات  كتوبر  شھر أفي  فریقیا  أمكتب إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال    بدأ
الیمنیة.   الیمنیة في تدریب  حیث  المجتمع المدني  البرنامج األعضاء العشرة في شبكة منظمات المجتمع المدني  یستھدف 

  . ستراتیجياإلوالتخطیط    واإلدارة السلیمةمخصص مع أدوات وموارد داعمة لتعزیز مھاراتھم في تنسیق الشؤون اإلنسانیة  
إدارة الشبكة ستعراض  الیتضمن البرنامج فھم النماذج اإلقلیمیة والعالمیة المختلفة ومناقشات متعمقة حول العملیات الالزمة  

والتمثیل.ستراتیجیات  إوتعزیز  ستراتیجیتھا  إو المشترَ   االتصال  التنسیق  أیًضا على  التدریب  النظام  یركز  فھم  ك وتعزیز 
 مي. البیئي اإلنساني العالمي واإلقلی

 
 : كسر العزلة" فریقیاأ"تطویر الترابط في منطقة الشرق األوسط وشمال : كفاإل القادم بحثال

إكفا إلى إجراء األبحاث للتوصل إلى فھم أفضل للمرحلة الحالیة من تنفیذ نھج الترابط في سبعة بلدان في جمیع أنحاء    تسعى
بشكل وثیق یعمل  وكیف یمكن أن یكون العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة    ، فریقیاأمنطقة الشرق األوسط وشمال  

 . ھنامن على مزید من التفاصیل  مع الترابط إلنشاء نھج شامل. یمكنك العثور
 

للخطة  ، في ورشة العمل اإلقلیمیة  إلكفا، إیمان إسماعیلشاركت الممثلة اإلقلیمیة    :فریقیاأمنطقة الشرق األوسط وشمال  
وشارك في رئاستھا سكرتیر    ،2021ر  أكتوب  13دت في  قِ التي عُ   اإلقلیمیة لالجئین وتعزیز القدرة على مواجھة األزمات

السامیة  مفوضیة  المن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اإلقلیمي و  الخطة اإلقلیمیة لالجئین وتعزیز القدرة على مواجھة األزمات
من وجھة نظر أعضاء إكفا حول االتجاھات والقضایا الناشئة الرئیسیة المرتبطة   األفكارَ   شاركت إیمانُ   لشؤون الالجئین.

التي والترابط  والوطنیة  المحلیة  المؤسسات  ودعم  مع  تغیُّ   بالعمل  الكبرى  تركز على  والصفقة  المناخ  تمّ   . 2.0ر    توقد 
 .حول دعم الشبكات السوریة المحلیةدراسة الحالة التي أجرتھا إكفا  درة عن مشاركة التوصیات الصا

 
 

 في البلد: في األردن 
إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال    قام،  2021أكتوبر    26في   القُ بعرض "فریقیا  أمكتب  المدیرین   " طرییناجتماع 

الدولیة   الحكومیة  غیر  للمنظمات  األردني  المحلیة  وفرص    الترابط  مواضیع  بحثِ لِ للمنتدى  المؤسسات  ودعم  مع  العمل 
أثناء األوضاع اإلنسانیة طویلة   في  ركز العرض التقدیمي على توضیح معنى الترابط والفرص والعقبات  ، حیث والوطنیة

 المدى.
 

یُرجى التواصل ،  فریقیاأمنطقة الشرق األوسط وشمال    في   للمزید من المعلومات أو لالنضمام إلى فریق إكفا العامل •
 stephanie.yousef@icvanetwork.org أو eman.ismail@icvanetwork.org مع:

 
  
 

 . منطقة أمریكا الالتینیة 21
  

 منتدى المنظمات الدولیة غیر الحكومیة الفنزویلیة
 

شت خالل منتدى المنظمات غیر الحكومیة الدولیة الحاجة إلى بروتوكول إلدارة  وقِ تضمنت بعض القضایا الرئیسیة التي نُ 
الفاعلة اإلنسانیة.   الجھات  بین  التنسیق  فنزویال وتعمل من خالل  ھناك مساحات  الحوادث واألزمات وتعزیز  تنسیق في 

  ، وماراكایبو  ،وسیوداد غیانا  ،مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة ومراكز التنسیق المیدانیة األربعة (كاراكاس  الذي یقدمھ  تسھیلال

https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/ToR%20ICVA%20Nexus%20Localisation_1.pdf
https://www.icvanetwork.org/resources/evolution-syrian-ngo-networks-their-role-humanitarian-response-and-long-term-prospects
mailto:eman.ismail@icvanetwork.org
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تم التأكید  إلى جانب ذلك،    وسان كریستوبال) والمجموعات والمجموعات الفرعیة ومنتدى المنظمات غیر الحكومیة الدولیة.
 والدولیة ووكاالت األمم المتحدة في مساحات التنسیق. من مشاركة المنظمات الوطنیة  على الحاجة إلى مزیدٍ 

 
عَ   21في   اجتماعً قَ سبتمبر،  الحكومیة  الدولیة غیر  المنظمات  منتدى  حدیثً   اد  المعین  اإلنسانیة  الشؤون  منسق  السید    امع 

الصندوق   وأنّ   ، إلنسانیةاالستجابة اكانت عدم كفایة    خالل االجتماع  یرت ثِ من أھم النقاط الرئیسیة التي أُ و  ؛جیانلوكا رامبوال
ب اإلنساني  الالمعني  الشفافیةفي  تمویل  إلى  للوصول  ال  كما  . فنزویال ھو وسیلة  نشر خطة االستجابة  أھمیة  تأكید على  تم 
اإلنسانيبراز  إل  2021  لعام   اإلنسانیة الدولیة    وأنّ   ، الوضع  للمنظمات  التسجیل  إلى    )REGONG(نظام  یمثل خطوة 

 األمام. 
 

إلى   • لالنضمام  أو  المعلومات  من  مع للمزید  التواصل  یرجى  الالتینیة؛  أمریكا  في  إكفا  لمكتب  البریدیة  القائمة 
lina.gomez@icvanetwork.org 

 
 فرص التعلم 

 
اإلنسانیة  :  2021نوفمبر    24  فعالیات.  22 والحمایة  المساعدة  في  للعاملین  الدولیة  والجمعیة  إلكفا  اإللكترونیة  الندوة 

)PHAPعملنافي من االستدامة البیئیة  القصوى ستفادةاالتحقیق  ) حول 
میثاق    -  سلسلة التعلم الخاصة بنا حول تغیر المناخ والعمل اإلنسانيھي الندوة الثانیة عبر اإلنترنت من    الدورة  ھذه  برعتَ تُ 

حول كیفیة تطویر المنظمات    مستفادةً الدروس  بعض ال  وتستعرض  اإللكترونیة نظرة عامةالمناخ: دلیل عملي. ستقدم الندوة  
  احجزْ   .تتخذھا الجھات المانحة، وبعض المتطلبات والمعاییر التي  صدیقة للبیئة، والتحدیات والفرصالسیاسات  لوتنفیذھا ل

 ! ھنامكانك من 
 

تسجیل    على  عْ لِ اطَّ ؟  التكیف مع آثار األزمات المناخیة والبیئیةفاتتك الندوة اإللكترونیة األولى للموضوع األول حول  ھل  
 . ھنامن یوتیوب والبودكاست ال
 
 

 جدید وجدیر بالذكر 
 

قبل  23 إجراؤھا  تم  التي  اإلحاطة  جلسة  في  إكفا  شاركت  السنویة.  الشراكة  الخطة    2021لعام    مشاورات  بشأن 
 ! ھنامن المزید عن المناقشات  على  طلعْ . اأكتوبر 5لبرنامج األغذیة العالمي في الجدیدة ستراتیجیة اإل
 
 

 نوفمبر  11و 9یومي  في )APC( 2021الشراكة السنویة لبرنامج األغذیة العالمي لعام    مشاورات -24
لبرنامج األغذیة العالمي    مھمةً   وتمثل فرصةً   ، شریكةً   منظمةً   60رئیس تنفیذي من    100تجمع ھذه المشاورات بین أكثر من  

 ! ھنامن نوفمبر   5قبل   لْ جِّ لتعزیز شراكاتھم. سَ 
 

 االستجابة لألزمات ثناء في أر بثمن قدَّ شریك ال یُ   -. آیر لینك 25
النقل  ب عملیات  رتِّ وتُ   ،الستجابة اإلنسانیةتحول دون اآیر لینك ھي منظمة غیر حكومیة تعالج الحواجز اللوجستیة التي  

مع شركات الطیران ومقدمي    آیر لینكمن خالل شراكة    الجوي لعمال اإلغاثة ومساعدة المجتمعات المنكوبة باألزمات. 
وتحصل المنظمات غیر الحكومیة التي تخدم المجتمعات الضعیفة أي تكلفة أو    تدفعھات المانحة، ال  الخدمات اللوجستیة والج

 وعملھم في أمریكا الالتینیة.  آیر لینكلع على المزید حول اطَّ  رحالت طیران منخفضة التكلفة وإرشادات لوجستیة.على 
 

 المواطن العالمي؟  تجمع . ھل انضممت إلى 26
  ، حیثالمجتمعات للتعرف على المناخ واألزمة البیئیة ومناقشتھا  وضمننترنت  اإللالجتماع عبر    مثالیةً   ھذه فرصةً   دّ تُعَ 

. یمكنك المشاركة 2022وفي تقریر مارس    )COP26المتحدة للمناخ (مم  األقمة  سیستمع قادة العالم إلى توصیاتك في  
 . ھنامن 

 
 ي یحمل العنوان: ذ، وال)DA Global(مشترك مع  ال  ه إلطالق تقریر  إلكترونیةً   . عقد الصلیب األحمر البریطاني ندوةً 27

العمل مع ودعم المؤسسات  عن    19-تخبرنا بھ االستجابة لفیروس كوفید  الذي   تغیر حقًا؟ مات  ات اإلنسانیة"ھل المساعد
 ".وإنھاء االستعمار والنظام اإلنساني المحلیة والوطنیة

 

mailto:lina.gomez@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream
https://www.icvanetwork.org/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream
https://www.icvanetwork.org/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream
https://www.icvanetwork.org/topic-2-maximising-environmental-sustainability-our-work
https://www.icvanetwork.org/topic-1-adapting-impacts-climate-and-environmental-crises
https://www.icvanetwork.org/topic-1-adapting-impacts-climate-and-environmental-crises
https://www.icvanetwork.org/topic-1-adapting-impacts-climate-and-environmental-crises
https://www.icvanetwork.org/topic-1-adapting-impacts-climate-and-environmental-crises
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:30bb4d2f-a9b5-4bfd-8310-d8ac68a74bb1
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:30bb4d2f-a9b5-4bfd-8310-d8ac68a74bb1
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:30bb4d2f-a9b5-4bfd-8310-d8ac68a74bb1
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rtkqRtnXBkK4dHGx4Hl3b6cj3NluYk9IhLB9QynYV81UNE80VDRQQTVSOENGQUNNSVhTOUxVWFdHVS4u
https://airlinkflight.org/about-us/partners/airline-partners/
https://airlinkflight.org/
https://globalassembly.org/take-part
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إلى  باإلضافة  ،  واإلجراءات التي یقودھا المحلیون،  منظورات بشأن اإلصالح اإلنساني، وإنھاء االستعمار  قدم فریق الخبراء
الندوة اإللكترونیة  على تسجیل    عْ لِ ا. اطَّ حق�   ا یتسم بكونھ محلی� ا  مسارات حقیقیة نحو نظام إنساني أكثر إنصافً عملیة إلیجاد    أفكار

 . ھنا من
 

قواعد السلوك الدولیة لمقدمي  رابطة مدونة  مع    )GISF(  المنتدى العالمي لألمن المشترك بین الوكاالت. أجرى  28
كومیة وإجراءاتھا وسیاساتھا إزاء  لتحسین فھم ممارسات المنظمات غیر الح ابحثً  )ICoCAالخدمات األمنیة الخاصة (

دت  قِ التي عُ   الندوة اإللكترونیةوشاھد    ،على التقریر  من ھنا  اطلعتم تجمیع النتائج في موجز السیاسات.    األمن الخاص.
 . إلطالقھ

 
 إلى جدول مواعیدك فْ أِض 
 غالسكو)، COP26قمة االمم المتحدة للمناخ (نوفمبر:  12أكتوبر إلى  31

 
 . للجھات الفاعلة المحلیة حول آلیات التمویل البدیلة )NEARنیر (   شبكةإلكفا وورشة عمل إقلیمیة  نوفمبر:  3
 .2021مشاورات الشراكة السنویة لبرنامج الغذاء العالمي   نوفمبر: 9-11

تحقیق   ) حولPHAPاإلنسانیة (كفا والجمعیة الدولیة للعاملین في المساعدة والحمایة  الندوة اإللكترونیة إلنوفمبر:    24
 في مجال عملنا. من االستدامة البیئیة  القصوى ستفادةاال
 
 
 ).GHPFبالسیاسات اإلنسانیة ( المعنيّ  المنتدى العالميّ دیسمبر:  9-10
 . االجتماع السنوي لشبكة األمم المتحدة للھجرةدیسمبر:  9-10

 .یوم حقوق اإلنسان   دیسمبر: 10
العالمي  الاجتماع    دیسمبر:   14-15 المنتدى  متابعة  الالجئین/  بشأن  العالمي  االتفاق  (تنفیذ  المستوى  رفیعي  مسؤولین 

   .لالجئین)
 
 

2022 
 .بروكسلالمنتدى اإلنساني األوروبي، ینایر:  26 -24

 . عبر اإلنترنتو ،، جینیف 2030إكفا إستراتیجیة والذكرى الستین إلكفا االحتفال ب مارس:  9
 ). HNPW 2022األسبوع الثامن للشبكات والشراكات اإلنسانیة ( مایو: 2-20

https://www.youtube.com/watch?v=eZSNr75nafs
https://icoca.ch/2021/10/07/private-security-contracting-in-the-humanitarian-sector-time-to-take-responsibility/
https://icoca.ch/2021/10/07/private-security-contracting-in-the-humanitarian-sector-time-to-take-responsibility/

