
 
 

1 
 

 

 2022یونیو  أبرز األحداث في  - النشرة الشھریة 

 

 القراء األعزاء، 
الھجرة القسریة والتمویل    حول المتعلقة بمجاالت تركیزنا   األخبارأحدث سنطلعكم على   الشھریة الجدیدة حیث  في ھذه النشرة أھال بكم  

 .من مراكزنا اإلقلیمیةالمستجدات  وأحدثالعمل المناخي وحقوق الطفل والحمایة؛  بما في ذلك تحوالتنا ووالتنسیق؛ 
 
 لالطالع على آخر األخبار والمستجدات.   یوتیوب و د إن لینكو  تویتر  ة صفحاتنا فيمتابع تنسوا ال و
 

 !قراءة سعیدة نتمنى لكم 
  
 

  رسالة من المدیر التنفیذي
 

 من أجل تنفیذ التزامات الصفقة الكبرى  فعلھاسأل عما یمكنك 
 

الذي عقد األسبوع الماضي    السنوي   لصفقة الكبرى ا اجتماع    خالل  في ذات الوقت،   ضروریة ال و  ،صعبةالمناقشات  العدید من اللقد أجرینا  
الحاجة إلى العمل   ى أھمیةالضوء عل حرصت على تسلیط  و   ، المحرزالمنظمات غیر الحكومیة بالتقدم    فیھ   رحبت ، حیث  في جنیف
 .جمیع التزامات الصفقة الكبرى  فيلزیادة تعزیز ھذه النتائج  المستمر

 
  وھو ما یمكن استخالصھ بوضوح من   ،ضمن قائمة األولویاتمن    المحلیة والوطنیةالعمل مع ودعم المؤسسات    مجال  التقدم في  یعتبر

المنظمات   مجموعة في تمثیل  هباستمرار (إكفا)  المجلس الدولي للوكاالت التطوعیة یفخر ، حیثبشأن ھذا الموضوع الجدیدة تكتالتال
الذي یتولى إدارة شبكة االستجابة الُممكَّنة    (A4EP)تمكین الشراكة لتحالف   جنبًا إلى جنب مع  مجموعة التیسیر  غیر الحكومیة في 

 . (NEAR)للمعونة 
 
إذا أردنا زیادة    ینبغي التركیز علیھاالتي    المھمة ذات الصلة المجاالت    من الصفقة الكبرى  تطرقت إلیھا  ال تزال القضایا األساسیة التي  و

كانت الصفقة الكبرى أداة مفیدة لدفع العمل بشكل أسرع    ،على الرغم من نقاط ضعفھاف  ،تحسین كفاءة وفعالیة نظام العمل اإلنساني
ت  المنظماوالجھات المانحة،  تجتمع من خاللھا  منصة فریدة من نوعھا    ؛ فھي وأبعد مما كان یمكن أن یكون ممكنًا في العدید من المجاالت

 .في أي مكان آخر  أمر ال یحدث ، وھوااألمم المتحدة وحركة الصلیب األحمر معً ووكاالت غیر الحكومیة،  
 

"ال    ؛الصفقة الكبرى التزامات وتصریحات باتخاذ إجراءات فردیة خالل االثني عشر شھًرا القادمة لتحقیق التحول المطلوب  مدراء قدم  
 ."اسأل عما یمكنك فعلھ لتنفیذ التزامات الصفقة الكبرى  - تسأل عما یمكن أن تقدمھ لك الصفقة الكبرى 

 
اإلبالغ وإعداد التقاریر  في    الحكومیة الشركاء من المنظمات غیر  لدى  بتعزیز الشفافیة    (إكفا) المجلس الدولي للوكاالت التطوعیة    یلتزم
  نتقالیة اال  المرحلةتمثیل المنظمات غیر الحكومیة في مجموعة التیسیر حتى  ، ویؤكد على التزامھ المستمر في  البیانات اإلنسانیة  بشأن
الجمعیة العامة للمجلس الدولي للوكاالت    اجتماع  في  اعتمادھاى والتي تم مع التزامات الصفقة الكبر  وتماشیًا  .2023یونیو  شھر  بعد  

استراتیجیة     توجھات  كجزء من  وذلك  داخل الشبكة  تحقیق التحوالت والتطورات، یواصل المجلس  2021في مایو   (إكفا) التطوعیة
  .2030عام 

 
العدید  من المواضیع المشتركة في  الحاجة إلى تحسین شفافیة الوصول إلى البیانات اإلنسانیة، وال سیما البیانات المالیة،    لطالما كانت 

التعامل مع "التكالیف العامة" غیر  و،  العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیةویل،  جودة التمو  - من مناقشات الصفقة الكبرى  
إجراءات  بتطویر   (إكفا) یقوم المجلس الدولي للوكاالت التطوعیة  وفي ھذا الصدد،  المباشرة، والتمویل المار عبر وسطاء، وما إلى ذلك.

https://twitter.com/ICVAnetwork
https://www.linkedin.com/company/international-council-of-voluntary-agencies-icva-
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19203&qid=1030643
https://www.icvanetwork.org/resource/statement-from-ngos-for-the-2022-grand-bargain-annual-review-meeting/
https://www.icvanetwork.org/resource/statement-from-ngos-for-the-2022-grand-bargain-annual-review-meeting/
https://www.icvanetwork.org/resource/the-grand-bargain-2-0-explained-an-icva-briefing-paper-2022/
http://a4ep.net/
https://www.icvanetwork.org/resource/icva-2030-strategy/
https://www.icvanetwork.org/resource/icva-2030-strategy/
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مع الزمالء في المنظمات غیر الحكومیة لتوضیح كیف یمكن للمنظمات غیر الحكومیة تحسین المستویات الحالیة للشفافیة وإعداد  عملیة  
المساھمات، باإلضافة    ھذه أن  تحقیق ذلك. ومن المتوقع    للتعرف على كیفیةالتقاریر ودعوة الموظفین المناسبین لالتفاق على خطط عمل  

ات المستھدفة األخرى، أن تعزز من قاعدة المعرفة المتاحة للجمھور بشأن التدفقات المالیة من خالل النظام  إلى اإلجراءات من الجھ
 .اإلنساني

 
سیدعم المجلس  . .صوت المنظمات غیر الحكومیة في مجموعة التیسیر ملتزماً بتمثیل (إكفا) ال یزال المجلس الدولي للوكاالت التطوعیة 

كومیة لدعم تحدید خیارات واضحة  بشكل كامل عملیة وضع رؤیة لمستقبل الصفقة الكبرى ویتعاون مع الشركاء من المنظمات غیر الح
  .لمواصلة العمل على االلتزامات مع تبسیط نھج التعامل حیثما أمكن ذلك

 
ط  أثناء التقدم في التنفیذ، نحتاج إلى االستفادة من الفرصة في نھایة اإلصدار الثاني من الصفقة الكبرى لعمل تقییم شامل في كیفیة تبسی 

  .أن تظل الصفقة الكبرى أداة مناسبة لتعزیز العملالجھود وتحسینھا وتركیزھا لضمان 
 

 اجناسیو باكر 

  المدیر التنفیذي | المجلس الدولي للوكاالت التطوعیة
 
  

 الھجرة القسریة 
 

 المشاورات العالمیة للمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین مع المنظمات غیر الحكومیة - .1
 

 2022المشاورات العالمیة لعام   یونیو إلى   10إلى    7الحكومیة ومفوضیة شئون الالجئین، في الفترة من  انضمت المنظمات غیر  
نظمتھا المفوضیة باالشتراك مع المجلس الدولي للوكاالت  التي   " والعمل المناخي  العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة  "بشأن  

الشراكة،   .التطوعیة الحوار حول  المناطق  العدید من  المشاركون من  تبادل  المؤسسات  من خالل صیغة مختلطة،  العمل مع ودعم 
بكل جلسة من جلسات المشاورات  ، والعمل المناخي، وبالتالي الوصول في النھایة إلى مجموعة من التوصیات المتعلقة  المحلیة والوطنیة

وقد صّوت المشاركون أیًضا ألفضل اثنتي عشرة توصیة إلعطائھا األولویة في المتابعة المستقبلیة. بمجرد االنتھاء من ھذه   .العالمیة
إلى ج العام،  ھذا  من  أكتوبر  في  للمفوضیة  والسبعین  الثالثة  التنفیذیة  اللجنة  سیتم عرضھا على  المشتركة،  ملخص  التوصیات  انب 

 .للمناقشات التي جرت في المشاورات العالمیة 
 

 2023المیثاق العالمي بشأن تشغیل الالجئین واالستعدادات لمنتدى الالجئین العالمي لعام  - .2
 

أطلقت المفوضیة ھذا الشھر مجموعة مرجعیة للمنظمات غیر الحكومیة جمعت خمس عشرة شبكة من المنظمات غیر الحكومیة (بما  
التطوعیة   للوكاالت  الدولي  المجلس  العالم. (إكفا)في ذلك  أنحاء  المناطق في جمیع  العالمي وبكل  المستوى   تتمثل ، والناشطة على 

سیتم استخدام المجموعة    .2023ھذه المجموعة في العمل كآلیة استشاریة للتحضیر للمنتدى العالمي الثاني لالجئین في عام    ھدافأ
المرجعیة لتبادل المعلومات وتقدیم المشورة وجمع التحلیل الجماعي ووجھات النظر للمنظمات غیر الحكومیة. یتمثل أیًضا أحد أھداف  
  المجموعة المرجعیة للمنظمات غیر الحكومیة في تسھیل مشاركة المنظمات غیر الحكومیة في عملیة تطویر التعھدات المستقبلیة،
 وتعزیز مطابقة التعھدات، وتحدید عملیة المنتدى العالمي المقبل لالجئین والمشاركة في تصمیمھا. تحقق من مزید من المعلومات حول 

 . ة المرجعیة لمجموعا
 

یونیو، نظمت مفوضیة شؤون الالجئین ثاني إحاطة إعالمیة فصلیة غیر رسمیة حول المیثاق العالمي بشأن    16باإلضافة إلى ذلك، في  
وحوار المفوض السامي بشأن تحدیات    2023الالجئین لھذا العام، حیث قدمت تفاصیل تخطیط مفیدة للمنتدى العالمي لالجئین لعام  

 .لمزید من التفاصیل  الملخص والعرض التقدیميوالتسجیل،  الحصول على یمكنك  . 2022دیسمبر  الحمایة في
 
 

https://www.icvanetwork.org/resource/the-grand-bargain-2-0-explained-an-icva-briefing-paper-2022/
https://www.unhcr.org/2022-unhcr-global-consultations-with-ngos
https://globalcompactrefugees.org/sites/default/files/2022-06/2022.05.30.Updated%20TORs.NGO%20Reference%20Group%20for%20the%20GRF.pdf
https://globalcompactrefugees.org/article/role-ngos-global-compact-refugees-preparing-2023-global-refugee-forum
https://www.unhcr.org/preparatory-meetings.html
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 2022لعام   (ATCR) إعادة التوطین المشاورات الثالثیة السنویة حول  - .3
 

  من ھذا العام انعقاد المشاورات الثالثیة السنویة حول إعادة التوطین حیث اجتمع   یونیو  22إلى    20الفترة من  شھدت جنیف خالل  
مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین والدول والمنظمات غیر الحكومیة والمنظمات التي    مثليم  مع (إكفا)    مجلس الوكاالت التطوعیة

مجلس الالجئین   والتابع لوزارة الخارجیة األمریكیة،    (BPRM)  مكتب السكان والالجئین والھجرة شارك في رئاستھ .نیقودھا الالجئو
یمكنك العثور على مزید من التفاصیل من  .ركز الحدث على "إعادة الظھور والبناء عالمیًا"حیث  ,في الوالیات المتحدة األمریكیة

 غیر الحكومیة  بیان المنظمات باإلضافة إلى  (BPRM)مكتب السكان والالجئین والھجرة  ل مذكرة إعالمیةو مذكرة مفھوم الحدث لخال
، في جلسة بحثت  إكفا)(التطوعیة  دث، تحدث جیروم إیلي، رئیس قسم الھجرة القسریة في مجلس الوكاالت  في ھذا الح .بیان الالجئین و

، وسلط الضوء بشكل خاص على كیف یمكن لتغیر المناخ أن یؤدي إلى تفاقم ضعف  التوطینالتقاطع بین النزوح المناخي وإعادة  
على وجھ الخصوص فرصة   (ATCR) . كانت المشاورات الثالثیةإعادة التوطینالالجئین، وبالتالي زیادة اإللحاح على احتیاجات  

الثالث لالجئین: خارطة الطریق    العالم   حلول دول “"و  2023العالمي المتوقعة للمفوضیة لعام    التوطیناحتیاجات إعادة  لعرض  مالئمة  
  2019)-.(2021.والمسارات التكمیلیة التوطیناالستراتیجیة السنوات الثالث إلعادة  كعملیة الحقة ”2030

 
 خطة عمل األمین العام لألمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي إصدار - .4

 
یواصل المجلس الدولي للوكاالت التطوعیة والمنظمات غیر الحكومیة  وس  .خطتھ للعمل األمین العام لألمم المتحدة  نشر یونیو،    24في  

وللقیام بذلك، سوف    .المشاركة بشكل نشط لتنفیذ خطة العمل وكذلك في متابعة توصیات اللجنة رفیعة المستوى المعنیة بالنزوح الداخلي
حول مسودة خطة   (إكفا)  والمجلس الدولي للوكاالت التطوعیة ) (InterActionمنظمة تعلیقات أعضاء   یعتمدون بشكل خاص على 

كما  . حول حلول بشأن النزوح الداخلي ا المعین حدیثً  .المستشار الخاص لألمم المتحدة روبرت بایبر كما یھدفون إلى النقاش مع العمل
ردود أفعال بعد   الدولیة) منظمة (الالجئین   و   منظمة (بالن الدولیة) أصدر أعضاء المجلس الدولي للوكاالت التطوعیة، بما في ذلك 

 .خطة العمل  نشر
 
 

 اللجنة الدائمة الرابعة والثمانین لمفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین  اجتماع  - .5
  

للمنظمات غیر   بیانات جماعیة  ثالث  التطوعیة صیاغة  للوكاالت  الدولي  المجلس  نسق  الحكومیة،  المنظمات غیر  إسھامات  بفضل 
یونیو. بیان المنظمات غیر الحكومیة حول    30و    28الحكومیة أُلقیت في اللجنة الدائمة الرابعة والثمانین للمفوضیة في جنیف یومي  

بیان المنظمات غیر  یحتوي    .یسلط الضوء على ویصف المخاطر العدیدة التي یشكلھا نقل المسؤولیة الحمایة الدولیة بما في ذلك الحلول 
على      (MHPSS) ,الصحة العقلیة والدعم النفسي واالجتماعي تاج اللجنة التنفیذیة لھذا العام الذي یركز علىالحكومیة حول استن 

تعبئة الموارد ، والتدخالت الجیدة ، وإدماج الصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي في استراتیجیات    العدید من التوصیات بما في ذلك 
 .الحمایة واالستجابة لدعم حقوق السكان النازحین

 
بشدة على دعوة جمیع   السامیة  المفوضیة  مشاركة مفوضیة الالجئین في النزوح الداخلي بیان المنظمات غیر الحكومیة بشأن  كما یحث

الجھات الفاعلة للحفاظ على الزخم وتنفیذ توصیات اللجنة رفیعة المستوى المعنیة وخطة عمل األمین العام المعنیین بشأن النزوح  
 الداخلي. 

   
  

مع • التواصل  یمكن  المعلومات،  من   وأیضا   :cvanetwork.orgjerome.elie@i لمزید 
.oise.dairocheteau@icvanetwork.orgl 

 
  الھشةوضاع األ مھاجرون في  ال - .6

 
دیسمبر    31إلى    2022یولیو    1في الفترة من    (GFMD)المنتدى العالمي للھجرة والتنمیة ستشارك فرنسا والسنغال في رئاسة

أن یكون الموضوع    كونأولویات القرن الحادي والعشرین، اختار الرؤساء المشار  قائمة ومن أجل وضع مناقشات المنتدى في   . 2023
بعنوان للمنتدى  تنقل اإلنسان "  الرئیسي  المناخ على  تغیر  تأثیر  للھجرة    ."  العالمي  المنتدى  الرئاسة في اجتماع أصدقاء  تم إطالق 

https://p.feedblitz.com/t3/1117423/103128685_/8450122_/%7Ewww.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-civilian-security-democracy-and-human-rights/bureau-of-population-refugees-and-migration/
https://p.feedblitz.com/t3/1117423/103128685_/8450122_/%7Ercusa.org/
https://p.feedblitz.com/t3/1117423/103128685_/8450122_/%7Ercusa.org/
https://p.feedblitz.com/t3/1117423/103128685_/8450122_/%7Ercusa.org/atcr/
https://p.feedblitz.com/t3/1117423/103128685_/8450122_/%7Ewww.state.gov/u-s-chaired-annual-tripartite-consultations-on-resettlement-in-geneva-to-highlight-innovation-and-increasing-global-capacity-for-refugee-resettlement/
https://rcusa.org/wp-content/uploads/2022/07/ATCR-NGO-statement-2022-FINAL9430.pdf
https://rcusa.org/wp-content/uploads/2022/07/ATCR-Refugee-Statement-2022-Final.pdf
https://p.feedblitz.com/t3/1117423/103128685_/8450122_/%7Ewww.unhcr.org/en-us/publications/brochures/62b18e714/2023-projected-global-resettlement-needs.html
https://p.feedblitz.com/t3/1117423/103128685_/8450122_/%7Ewww.unhcr.org/en-us/publications/brochures/62b18e714/2023-projected-global-resettlement-needs.html
https://p.feedblitz.com/t3/1117423/103128685_/8450122_/%7Ewww.unhcr.org/en-us/publications/brochures/62b18e714/2023-projected-global-resettlement-needs.html
https://p.feedblitz.com/t3/1117423/103128685_/8450122_/%7Eglobalcompactrefugees.org/index.php/article/three-year-strategy-and-crisp
https://www.un.org/en/content/action-agenda-on-internal-displacement/assets/pdf/Action-Agenda-on-Internal-Displacement_EN.pdf
https://www.icvanetwork.org/resource/ngo-feedback-on-the-un-secretary-general-draft-action-agenda-on-internal-displacement/
https://www.icvanetwork.org/resource/ngo-feedback-on-the-un-secretary-general-draft-action-agenda-on-internal-displacement/
https://www.un.org/press/en/2022/sga2116.doc.htm
https://plan-international.org/un/blog/2022/06/27/unlocking-solutions-displaced-girls/
https://www.refugeesinternational.org/reports/2022/6/24/uns-new-agenda-on-internal-displacement-is-an-important-step-forward
https://www.icvanetwork.org/uploads/2022/06/International_Protection_Solutions_SCom_June2022_Joint_NGO_Statement_WRITTEN.pdf
https://www.icvanetwork.org/uploads/2022/06/MHPSS_ExCom_Conslusions_SCom_June2022_NGO_Statement_WRITTEN.pdf
https://www.icvanetwork.org/uploads/2022/06/Internal_Displacement_SCom_NGO_Statement_June2022_WRITTEN.pdf
mailto:jerome.elie@icvanetwork.org
mailto:Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
https://www.gfmd.org/meetings/france-senegal-gfmd-2022-2023/overview
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لمجتمع األطراف المعنیة من الشباب وآلیة اوآلیة رؤساء البلدیات،  ویونیو مع آلیات المنتدى: آلیة األعمال،    30في   (GFMD) والتنمیة
 .المدني الممثلة من قبل اللجنة الكاثولیكیة الدولیة للھجرة 

 
 التمویل 

 
 2022االجتماع السنوي للصفقة الكبرى لعام  - .7

 
یولیو، حیث التقى رؤساء الشیربا ومجموعة التیسیر وجًھا لوجھ    1یونیو و    30في    2022ُعقد االجتماع السنوي للصفقة الكبرى لعام  

، وذلك لمناقشة  2.0عامین. اجتمع الموقعون اآلن في منتصف فترة التنفیذ في دورة السنتین لمبادرة الصفقة الكبرى  ألول مرة منذ  
 .التقدم المحرز حتى اآلن وكذلك االلتزامات بالعمل للمضي قدًما

 
 :بالعمل في مجالین (إكفا)   سوف یلتزم المجلس الدولي للوكاالت التطوعیة  ،2023ویونیو   2022في الفترة ما بین یونیو 

أوالً، لتعزیز الشفافیة في التقریر عن البیانات اإلنسانیة من قبل الشركاء بالمنظمات غیر الحكومیة، بما في ذلك تطویر مسار عمل مع  
فیة وإعداد التقاریر من خالل أنظمة مثل مكتب تنسیق الشؤون  الزمالء بالمنظمات لتوضیح كیفیة تحسین المستویات الحالیة من الشفا

 .(OCHA \ FTS) اإلنسانیة/ خدمات التتبع المالي
، 2023ثانیًا، سیظل المجلس الدولي ملتزًما بتمثیل صوت المنظمات غیر الحكومیة في مجموعة التیسیر حتى نقطة انتقالیة بعد یونیو  

 .تطویر رؤیة لمستقبل الصفقة الكبرى مع التركیز على دعم التوجھ نحو 
 

لكل متابعي تنفیذ الصفقة الكبرى، یمكنكم البحث عن التحدیثات باألیام المقبلة لمشاركتھا مع مجموعة عمل التمویل اإلنساني بالمجلس  
یمكن  . .موقع الصفقة الكبرى ى ینبغي أن تكون بیانات االلتزام الموحدة من الموقعین متاحة قریبًا عل .(إكفا)  الدولي للوكاالت التطوعیة 

لدى    2.0ورقة إیجاز شرح الصفقة الكبرى   العثور على مزید من المعلومات التفصیلیة حول النسخة الثانیة من الصفقة الكبرى في
 .(إكفا)  المجلس الدولي 

 
 ) OCHA(  التابعة لمكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة  (CBPFs) المشتركة الدولیة الصنادیق  - .8

 
رك في اجتماع نصف سنوي بشكل مباشر. حیث تمت مشاركة  في نیویو  ةالمشترك  یونیو، اجتمعت مجموعة عمل الصنادیق  21في  

الرئیسیة مع أعضاء مجموعة العمل (بما في ذلك الجھات المانحة ووكاالت األمم المتحدة والشركاء من المنظمات   العدید من األحداث 
غیر الحكومیة). جدیر بالذكر أنھ تم تسلیط الضوء على التقدم المحرز في الصندوق األوكراني، والذي شھد اآلن مساھمات تربو على  

ینبغي إتاحة الدروس المستفادة  كذلك    .خالل عام واحد  في صندوق مجمعوھي أكبر زیادة    ،2022مالیین دوالر أمریكي في عام    208
في األسابیع المقبلة، والتي ستكون مرجعاً ھاماً للتوسع  )  RhPF(من التنفیذ المبدئي لنموذج الصندوق المشترك المستضاف إقلیمیاً  

كما تضمنت الموضوعات المشتركة خالل    ق في النیجر وبوركینا فاسو. المحتمل للصندوق اإلقلیمي ألفریقیا الغربیة والوسطى، والمطب 
المناقشات الحاجة إلى التركیز على تحسین وصول الشركاء المحلیین إلى الصنادیق القطریة المشتركة وكذلك الحاجة إلى مزید من  

 ى سویسرا كرئیس للمجموعة للعام المقبل. تبسیط عملیات العنایة الواجبة للشركاء. كذلك شھد االجتماع تسلیم السلطة من كندا إل
 .على موقع مركز بیانات الصنادیق المجمعة ھنا المجمعة متاحة  (OCHA)التحدیثات الحالیة حول التدفقات المالیة لصنادیق 

 
  jeremy.rempel@icvanetwork.org .لمزید من المعلومات ، اتصل بـ  •

 
 

 التسیق 
 

 (IASC) اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت  -  9
 

 (DG) مجموعة النواب 
 

الوكاالت ألزمة المناخ وتأثیر أزمة أوكرانیا في  یونیو لمناقشة استجابة اللجنة الدائمة المشتركة بین  27اجتمعت مجموعة النواب في  
العمل اإلنساني على مستوى العالم. فیما یتعلق باالستجابة ألزمة المناخ، وبعد االستماع للمنسق اإلنساني الدولي حول العمل  

https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
https://www.icvanetwork.org/resource/the-grand-bargain-2-0-explained-an-icva-briefing-paper-2022/
https://www.icvanetwork.org/resource/the-grand-bargain-2-0-explained-an-icva-briefing-paper-2022/
https://pfdata.unocha.org/
mailto:jeremy.rempel@icvanetwork.org
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تغیر المناخ بشكل    ، ناقشت المجموعة أیًضا سیاقات إنسانیة أخرى حیث یؤثرعلى التوالي  الجاري في الصومال وجنوب السودان
وركزت المجموعة على دور اللجنة الدائمة المشتركة بین     .كبیر، بما یدفع الناس إلى مزید من الفقر المدقع والحاجة للنزوح

(مؤتمر   المتحدة  األمم  في  المناخ  عملیات  إلعالم  المشتركة  الجماعیة  الدعوة  لتعزیز  تالیة  كخطوات  اتفقت  حیث  الوكاالت، 
األطراف)، بما في ذلك تعبئة الموارد للعمل اإلنساني الناجم عن المناخ؛ وتعزیز اإلنذار المبكر وتحلیل اإلجراءات المبكرة من  
خالل إقامة شراكات أوثق مع الجھات الفاعلة في مجال المناخ وغیرھم من الشركاء المھمین من غیر األعضاء في اللجنة الدائمة  

كما سیتم إنشاء مجموعة محددة بإطار زمني من اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت لدعم النواب على  المشتركة بین الوكاالت.  
 لتأثیر األزمة األوكرانیة، فقد تلقت المجموعة أیًضا معلومات إضافیة من منظمة األغذیة والزراعةبالنسبة    أما   المستوى الفني. 

(FAO) منظمة الصحة العالمیة ، (WHO)لشؤون السیاسیة وبناء السالم باألمم المتحدة. كخطوات تالیة، تم االتفاق  ، وإدارة ا
الدائمة   للجنة  التابعة  الصلة  ذات  الھیئات  مع  بانتظام  والمشاركة  األوكرانیة  األزمة  تأثیر  حول  المنھجي  التحلیل  تعزیز  على 

یل التواصل المباشر بین أعضائھا، بما في ذلك  المشتركة، باإلضافة إلى تطویر الرسائل الرئیسیة للجنة حول ھذا التأثیر لتسھ
على تحدید   (EDG) التخفیف من التأثیر غیر المباشر للعقوبات على العمل اإلنساني. كما ستعمل مجموعة مدیري الطوارئ

تأثیرھ من  للتخفیف  المطلوبة  التأھب  إجراءات  واتخاذ  واإلنسانیة  الھشة  السیاقات  على  األوكرانیة  األزمة  تأثیر  على  مدى  ا 
 .المجتمعات الضعیفة 

 
لمناقشة األوضاع في أفغانستان، القرن األفریقي، إثیوبیا، جمھوریة   (EDG) من ناحیة أخرى، اجتمعت مجموعة مدیري الطوارئ 

ألعضاء  الكونغو الدیمقراطیة، وشمال غرب سوریا، وذلك للنظر في األجندة المستقبلیة لبعثات الدعم. وقد عقدت اجتماعات مباشرة  
لمالي ونیجیریا ولبنان. اما في عمان، ُعقد   (HC) في جنیف مع منسقي الشؤون اإلنسانیة  (إكفا)  المجلس الدولي للوكاالت التطوعیة 

وفي شأن آخر، صدر التقریر النھائي لبعثة دعم األقران إلى    .اجتماع مع مھند ھادي، المفوض السامي اإلقلیمي لالستجابة في سوریا
 .و وھو متاح لألعضاء عند الطلب بوركینا فاس

 
 (OPAG)  والسیاسة التشغیلیة  مجموعة المناصرة

 
  فریق یونیو لمراجعة مجاالت العمل والمخرجات التي قدمتھا    15في  )  OPAG(   اجتمعت مجموعة السیاسة التشغیلیة والمناصرة 

مع التركیز على العوائق    -  الحفاظ على مساحة العمل اإلنسانيالتابعة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بشأن   3 (TF) العمل الثالثة 
بشأن المساءلة حول األشخاص   (IASC-TF 2) العمل الثانیة  فریق، ونتائج مخرجات  (COTER) البیروقراطیة ومكافحة اإلرھاب 

بعد االستماع إلى الرؤساء المشتركین لكل من فریقي العمل، أثنى أعضاء  و  .ویتھمالمتضررین ستكون لھا األولویة خالل فترة عض
اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت على العمل التحضیري الذي قام بھ أعضاء فریقي العمل المشتركین وشاركوا ببعض التعلیقات  

المتعددة،   العمل  بین فرق  الوثیق  التعاون  بشأن  العمل، وذلك  معھم وخاصة  تنوع عضویة فرق  لتعزیز  الالزمة  والجھود اإلضافیة 
للوصول إلى الدول والوكاالت المانحة وضمان الترابط بین المبادرات والجھات الفاعلة ذات العالقة فیما خارج اللجنة الدائمة المشتركة  

 بین الوكاالت. 
 

 المنظمات غیر الحكومیة محافل  - .10
 

  2018دعم المجلس لمنتدیات المنظمات غیر الحكومیة بین عامي  لمراجعة  عملیة  المجلس الدولي للوكاالت التطوعیة    أجرى 
 :(HAG) اإلنسانیة أعدتھ المجموعة االستشاریة  يلتقریر، الذ ا یھدف. 2021و
یة فیما یتعلق بأولویات الدعوة  مراجعة فاعلیة وارتباط عمل المجلس في دعم منتدیات المنظمات غیر الحكومیة الدولیة والمحل •

 .والتنسیق والمشاركة 
الحكومیة، مع األخذ في   • المنظمات غیر  المستمر مع منتدیات  المجلس  تقدیم توصیات استشرافیة قائمة على األدلة لعمل 

 .االعتبار نتائج المراجعة واالحتیاجات المعلنة لمنتدیات المنظمات غیر الحكومیة
 

وا في المراجعة. فقد وجد أن نتائج التقریر إیجابیة بشكل عام، حیث وجدت منتدیات الشركاء أوجھ الدعم  نشكر شركائنا الذین شارك
ومع ذلك، یسلط التقریر الضوء أیًضا على مجاالت التطویر، وسیتم تنفیذ   .(إكفا) في إجراءات المجلس الدولي للوكاالت التطوعیة 
 .التقریر تحقق من التوصیات الواردة في التقریر في األشھر المقبلة.  

 
 19-كوفید  –  .11

ح  شراكة توصیل لقا ممثلین عن منظمة الصحة العالمیة والیونیسف من عدًدا من الفي یونیو، رافق المجلس الدولي للوكاالت التطوعیة  
إلى جنوب السودان لمعرفة المزید حول كیفیة دعم عملھم ألھداف التطعیم ضد فیروس كورونا المستجد التي یتعین   فیروس كورونا

٪ من الخدمات الصحیة في جنوب السودان، ویعد دورھا في دعم  90-80تحقیقھا في البیئات اإلنسانیة. تدعم المنظمات غیر الحكومیة  
 .أساسیًاالتطعیم أمًرا 

https://www.icvanetwork.org/resource/review-of-icva-support-to-ngo-fora-2018-2021/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-delivery-partnership
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-delivery-partnership
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ھناك إجھاد كبیر بسبب الجائحة، في كل من جنوب السودان ولدى سیاقات إنسانیة أخرى، ویرجع ذلك جزئیًا إلى االفتراض القوي  

أعلى بكثیر    19  -أن عبء فیروس كوفید  حاث الحدیثةاألب  بأن تأثیر الوباء على البلدان المنخفضة الدخل كان خفیفًا. ومع ذلك، وجدت
  في البلدان النامیة منھ في البلدان ذات الدخل المرتفع، وبینما من المتوقع أن تنخفض الوفیات، فإن لھ آثاًرا كبیرة على الصحة والنظم 

  .الصحیة. وھذا یؤكد الحاجة المستمرة لضمان اللقاحات والعدالة الطبیة للسكان
 

لدعم   واسع  نطاق  التوصیل على  اللقاحات وتمویل  اآلن  تعتبر مشاركة    19-لقاحات كوفید    نشر تتوفر  اإلنسانیة.  البیئات  في 
لضمان حمایة السكان المعرضین للخطر واالستفادة من التمویل    -المنظمات غیر الحكومیة في طرح اللقاحات أمًرا بالغ األھمیة  

لدعم استعادة التحصین الروتیني، وتحقیق االستقرار في الخدمات الصحیة التي تأثرت بشكل  الكبیر المتاح إلى أقصى حد ممكن  
 .كبیر بسبب انقطاع تمویل المانحین

  .eileen.morrow@icvanetwork.orgلمزید من المعلومات، تواصل مع •

 
  تحویل شبكتنا 

 القائم على المبادئ مناصرة العمل اإلنساني  -21 .

   اإلعالن السیاسي بشأن تعزیز حمایة المدنیین من العواقب اإلنسانیة الناشئة عن استخدام األسلحة المتفجرة في المناطق المأھولة 
(EWIPA)  

السیاسي بشأن تعزیز حمایة المدنیین من العواقب  یونیو في جنیف، اختتمت أیرلندا المشاورات حول النص النھائي لإلعالن    17في  
لس الدولي  واستعداًدا للمشاورات، نظم المج .ھنا یمكن العثور على النص النھائي لإلعالن .(EWIPA) اإلنسانیة الناشئة عن استخدام 

للوكاالت التطوعیة اجتماعا مع المجتمع المدني لتبادل المعلومات حول أھمیة اإلعالن، العملیة ومفھومھا، فضال عن دور المجتمع  
تنفیذھا.  تحقق من   الدول ورصد  قبل  التوقیع على اإلعالن من  النظر في  النتائج، وتضمینھ عبر  التأثیر على  تسجیل   المدني في 

 .االجتماع

 الوصول اإلنساني 
  

التابعة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت والمعنیة بالحفاظ على مساحة العمل اإلنساني، مع التركیز على تشریعات    3العمل    فریق
 (BAI)  البیروقراطیةالعوائق   ومعالجة  (COTER) مكافحة اإلرھاب

 
النرویجي لالجئین  والذي،  3  العمل    یھدف فریق  الشؤون اإلنسانیة والمجلس  تنسیق  إدارتھ كال من مكتب  تحقیق    یشترك في  إلى 

التالیة الرئیسیة  اإلنساني،  1:  األھداف  العمل  اإلرھاب على  تشریعات وعقوبات مكافحة  تأثیر  التخفیف من  العوائق  و)  2)  معالجة 
 .والفعال في الوقت المناسب. خطة العمل في طور االنتھاء  القائم على المبادئالبیروقراطیة واإلداریة لتمكین العمل اإلنساني 

 
العمل في یونیو لمناقشة إجراءات فحص المستفیدین التي تحركھا الجھات المانحة وآثارھا على المساعدة اإلنسانیة المبدئیة    فریق اجتمع  

 . لعمل اإلنسانيبشأن فھم ومعالجة العوائق البیروقراطیة واإلداریة ل توجیھات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت والفعالة ونشر

  eileen.morrow@icvanetwork.org.لمزید من المعلومات، تواصل مع •

 الساحة المدنیة 
 
 " المجتمع المدنيتمویل المجتمع المدني المحلي في البلدان الشریكة: مجموعة أدوات لدعم تنفیذ التوصیات المتعلقة بتمكین "

لتقدیم المدخالت والتعلیقات لمجموعة األدوات األولى التي سیتم    (إكفا)أتیحت الفرصة ألعضاء المجلس الدولي للوكاالت التطوعیة  
 .بخصوص المجتمع المدني (DAC) إنتاجھا من قبل مجتمع الممارسة التابع للجنة المساعدة اإلنمائیة

 
تركیز مجموعة   الثانیةینصب  الركیزة  الشریكةبشأن   األدوات ھذه على  البلدان  المدني في  المجتمع  قیادة  التركیز على   مع  تعزیز 

تھدف تلك المجموعة من األدوات إلى إعالم الحوار بین الجھات المانحة / منظمات المجتمع المدني والتقدم المحرز    نماذج التمویل 

https://gh.bmj.com/content/7/5/e008477
mailto:eileen.morrow@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/resource/political-declaration-on-strengthening-the-protection-of-civilians-from-the-humanitarian-consequences-arising-from-the-use-of-explosive-weapons-in-populated-areas-ewipa/
https://www.icvanetwork.org/resource/meeting-towards-a-political-declaration-to-address-the-humanitarian-harm-from-the-use-of-ewipa/
https://www.icvanetwork.org/resource/meeting-towards-a-political-declaration-to-address-the-humanitarian-harm-from-the-use-of-ewipa/
https://www.icvanetwork.org/resource/iasc-guidance-understanding-and-addressing-bureaucratic-and-administrative-impediments-to-humanitarian-action/
mailto:eileen.morrow@icvanetwork.org
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یمكنك العثور على مزید    الخاصة بتمكین المجتمع المدني في التعاون اإلنمائي والمساعدات اإلنسانیةفي ھذا الجانب في تنفیذ التوصیة  
 .بشأن التوصیات  (DAC) موقع لجنة المساعدة اإلنمائیة من المعلومات على 

 
 
 

 تجمیع الممارسات الجیدة بشأن التعامل مع أنظمة حقوق اإلنسان 

  تضم التي   مجموعة الممارسات الجیدة نشرت وحدة تنسیق حقوق اإلنسان في مفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین مؤخًرا
التأثیر  أنظمة حقوق اإلنسان  ساھمتأمثلة من جمیع أنحاء العالم حیث   ال   في  بیئات الحمایة. تشمل  قائمة كال من التعاون بین على 

  .مجموعات الحمایة وأنظمة حقوق اإلنسان
 
 

 معالجة تأثیر تغیر المناخ على العمل اإلنساني  - .13
الطریق   “ كان ھناك اھتمام كبیر بین المنظمات اإلنسانیة غیر الحكومیة حول كیفیة المشاركة بشكل استراتیجي في الفترة التي تسبق 

كجزء من الجلسة السادسة لسلسلة التعلم حول تغیر المناخ     والعشرین: تعزیز وجھات النظر اإلنسانیةإلى مؤتمر األطراف السابع  
في ھذه الندوة عبر اإلنترنت، سمعنا من یاسمین موسى من البعثة الدائمة   .(PHAP) والعمل اإلنساني التي تُدار بالتعاون مع منظمة

صر كرئاسة مؤتمر األطراف. استمعنا أیًضا إلى كیرستن ھاغون من االتحاد  لمصر لدى األمم المتحدة في جنیف حول أولویات م
، وكولین ماكویستان من منظمة (براكتیكال أكشن)، ونینا بیركیالند من (IFRC)الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر

االستراتیجیة للمنظمات غیر الحكومیة والجھات  المجلس النرویجي لالجئین، ولیندساي والش من منظمة (أوكسفام) حول سبل المشاركة  
 .الفاعلة اإلنسانیة في الفترة التي تسبق مؤتمر األطراف السابع والعشرین

 
 

 .حول ھذا الموضوع  تسجیل الندوة وموارد مفیدة تحقق من
. 

البرید   • عبر  بنا  االتصال  فیرجى  الجھود،  إلى  باالنضمام  مھتمة  منظمتك  كانت  إذا 
نسخة   climate@icvanetwork.org اإللكتروني إرسال  مع 

   صفحة الویب الخاصة بالمناخ والبیئة لمزید من المعلومات تفقد nishanie.jayamaha@icvanetwork.org. إلى
 .بالمجلس الدولي للوكاالت التطوعیة الخاصة 

 
 محلیًا  ولكن راسخعالمیًا   ا منتشرً  كن - 41.
 

 العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة 
 

 5رقم  (IASC) التابع للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیةفریق عمل  
 

،  (إكفا) كممثلین للمجلس الدولي للوكاالت التطوعیة (Titi) والیونیسیف ومؤسسة (NEAR) منظمةویشترك في رئاسة فریق العمل  
 .ولي للمساھمة في مدخالت شبكة المجلس الد  (Titi) تعمل سكرتاریة المجلس بشكل وثیق مع مؤسسةحیث 

عقد أعضاء فریق العمل اجتماعا ھذا الشھر لوضع اللمسات األخیرة على خطة العمل والتشاور مع أعضاء فریق العمل بشأن األنشطة  
 :المتفق علیھا التي یتعین تنفیذھا والمتعلقة باألولویات التالیة

 
بشأن مشاركة وقیادة الجھات الفاعلة المحلیة في   (IASC) المشاركة: تفعیل توجیھات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت  .1

 تنسیق العمل اإلنساني 
 مشاركة القدرات  .2
 توفیر الموارد  .3

 
 :  (HDP)الرابطة الثالثیة للعمل اإلنساني والتنمیة والسالم  

 

https://www.oecd.org/dac/civil-society-engagement-in-development-co-operation.htm
https://www.unhcr.org/protection/operations/62331d73c/compilation-good-practices-engaging-human-rights-systems.html
https://www.icvanetwork.org/elearning/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream/
https://www.icvanetwork.org/elearning/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream/
https://www.icvanetwork.org/elearning/the-road-to-cop27-why-should-humanitarian-ngos-engage/
mailto:climate@icvanetwork.org
mailto:nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/elearning/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream/
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التابعة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت دعوة بشأن الوضع السوري. ضم االجتماع ممارسین من األمم المتحدة    4العمل    فریقوجھ  
والمنظمات غیر الحكومیة. وقد حددت تأثیر التصنیفات السیاسیة لالحتیاجات على أنھ عقبة رئیسیة أمام تعزیز مدخل الرابطة إلى ھذا  

حاجة إلى تكثیف الحوار مع المانحین بشأن أدوات البرمجة والتمویل السیاسیة والحساسة للنزاع. ستغطي دعوة    السیاق، وبالتالي ھناك
 .مساًء بتوقیت شرق الوالیات المتحدة  1یولیو في تمام الساعة  24الرابطة العراق ومن المقرر إجراؤھا في 

 
 

یة  حول الرابطة الثالثیة للعمل اإلنساني والتنمیة  لمزید من المعلومات حول عمل المجلس الدولي للوكاالت التطوع •
  marco.rotelli@icvanetwork.orgوالسالم، یرجى التواصل مع 

 
 كن متنوعاً وشامالً وِعش بقیمنا  - .15

 
 حقوق الطفل 

 
 : حان الوقت إلعادة االستثمار لتلبیة االحتیاجات المتزایدة 19-التقریر: تمویل التعلیم في حاالت الطوارئ في أعقاب كوفید   نشر

 
 ، أعلن مركز جنیف العالمي للتعلیم في حاالت الطوارئ تقریًرا عن حالة تمویل التعلیم في حاالت الطوارئ2022یونیو    16في  

(EiE)   یوفر المستند نظرة عامة عالمیة محدثة وتحلیًال یمكن أن یساعد في   19-العالم خاصة في أعقاب جائحة كوفید في جمیع أنحاء .
 .نشرال  تسجیل  و  التقریر الكامل  الوصول إلى  .(EiE) للمضي قدًما لتحسین تمویل التعلیم في حاالت الطوارئ 

 
. 

       
  

mailto:marco.rotelli@icvanetwork.org
https://eiehub.org/wp-content/uploads/2022/06/2022_EiE-Financing-in-the-Wake-of-COVID-19_Time-to-Reinvest-to-Meet-Growing-Needs.pdf
https://unicef-my.sharepoint.com/_forms/default.aspx
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 النوع االجتماعي 
 

بشأن الحمایة من العنف القائم على النوع االجتماعي في   الدعوة إلى العمل مؤخًرا إلى (إكفا)  انضم المجلس الدولي للوكاالت التطوعیة
  16إلى    15الذي عقد في الفترة من    2022ة إلى العمل  وشارك في اجتماع الشركاء السنوي للدعو (GBViE) حاالت الطوارئ

یونیو في كوبنھاغن. عزز الحدث من دور المنظمات المحلیة وتلك التي تقودھا النساء في الحد من انتشار العنف القائم على النوع  
لتحقیق    2025-2021الطریق    االجتماعي. بصفتھ شریًكا جدیًدا في مبادرة الدعوة إلى العمل، یلتزم المجلس بضمان تنفیذ خارطة 

 .أطر السیاسات وتمكین التنسیق داخل قطاع العنف القائم على النوع االجتماعي
 
 
 

 الحمایة 
 

  2022لعام  (PSEA) صندوق التوعیة والتواصل للحمایة من االستغالل واالنتھاك الجنسیین
 

الجولة الثالثة من صندوق   (إكفا) والمجلس الدولي للوكاالت التطوعیة في أوائل شھر یونیو، أطلقت المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین  
الجنسیین الحمایة من االستغالل واالنتھاك  بشأن  الوكاالت  بین  المشترك  المجتمعي  ألول مرة عبر   .(PSEA) التوعیة والتواصل 

ب. سیتم اآلن إجراء مراجعة واختیار  طل  1000اإلنترنت فقط، استمرت الدعوة لتقدیم الطلبات طوال شھر یونیو وجذبت أكثر من  
المستفیدین من المنح من قبل مجموعة توجیھیة من الخبراء من المنظمات غیر الحكومیة ووكاالت األمم المتحدة. نشكر جمیع المتقدمین 

 .على اھتمامھم في ھذا الصندوق للتوعیة والتواصل للحمایة من االستغالل واالنتھاك الجنسیین
 

  alon.plato@icvanetwork.orgومات، تواصل مع  لمزید من العمل •
 

   (RSH) ندوات عبر اإلنترنت حول حمایة الموارد ومركز الدعم
 

 ندوة عبر اإلنترنت: حمایة وإدماج األشخاص األكثر ضعفًا في العملیات اإلنسانیة 
ندوة عبر الویب المذكورة أعاله باللغة الفرنسیة الستكشاف أھمیة إدراج وحمایة   (RSH) الموارد والدعمیولیو، عقد مركز    6في  

الفئات األكثر ضعفاً مع التركیز بشكل خاص على كیفیة ضمان المنظمات اإلنسانیة والتنمویة للحمایة المناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة  
 .ي اإلعاقة وإدارة الشكاوى التي تتالءم مع األشخاص ذو 

 
 

 ندوة عبر اإلنترنت: غرس ثقافة تنظیمیة جیدة تجاه منع االستغالل الجنسي واالعتداء والتحرش داخل المنظمات 
 

یولیو وتدور حول تزوید المشاركین    13سیستضیف مركز الموارد والدعم في جنوب السودان الندوة عبر اإلنترنت المذكورة عالیة في  
والمشاركة في القضایا التي تكمن في جذور سوء السلوك الجنسي وعدم توازن القوى وعدم المساواة بین  بالمعرفة الالزمة للتفكیر  

 في الندوة عبر اإلنترنت التسجیل الجنسین وتمھید الطریق لاللتزامات ومتابعة إجراءات تغییر الثقافة التنظیمیة.  
 

 االنخراط بشكل استباقي في الشراكات التعاونیة المرنة  .  -16

 یین استبیان المدیریة العامة للمفوضیة األوروبیة حول الشراكات المتساویة مع المستجیبین المحل  

العمل مع ودعم المؤسسات  الھدف من االستبیان ھو جمع آراء واقتراحات مجموعة واسعة من األطراف المعنیة حول القضایا المتعلقة ب 
 2022أغسطس  26في موعد أقصاه . امأل االستبیان . المحلیة والوطنیة

 
 منطقة محددة 

 
 أفریقیا  - .17

 
  

 تأثیر تدابیر مكافحة اإلرھاب على العمل اإلنساني 

https://www.icvanetwork.org/resource/icva-commitments-to-the-call-to-action-on-protection-from-gbv-in-emergencies/
mailto:alon.plato@icvanetwork.org
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_S0jR3ELyRbOSWJE7Bf2gag
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ZMOQTxUz4UCFebe9DhLH0fABc-pC-P1PjqeLb6l1QSFUM1A2REoxVTQ0U1c4N1VIVFFGUVBaSkxRUC4u&web=1&wdLOR=c0B621678-BFFD-449B-8E29-9310D1F4FF17
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األعضاء في إفریقیا بشأن ورقة الموقف الجدید للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت   (إكفا)  استشار المجلس الدولي للوكاالت التطوعیة 
یتعلق بتكییف اللوائح مع االحتیاجات اإلنسانیة المحددة  ، مما یبرز ضرورة العمل فیما  (COTER) بشأن تدابیر مكافحة اإلرھاب 

 .ضمن السیاقات المعقدة 
 

 في بوركینا فاسو  (P2P) النظراءبعثة 
للجنة الدائمة المشتركة  النظراء في بوركینا فاسو التابعة  مع أحد أعضائھ في بعثة   (إكفا) شارك المجلس الدولي للوكاالت التطوعیة

 .التقریر على وشك االنتھاء وستبدأ جلسات استخالص المعلومات مع األعضاء في األسابیع المقبلة أصبح، حیث بین الوكاالت
 

 الحوار  استقرار
التركیز   حیث تمانعقد اجتماع الحوار الثاني بین العاملین في المجال اإلنساني والجھات الفاعلة لتحقیق االستقرار في داكار، السنغال، 

المدني وتحدید   العسكري  التنسیق  المستفیدةعلى  المزمع انعقاد اجتماعین آخرین الحقًا  .  الفئات  المخاطر  ومن  تحلیل  للتشاور حول 
 .والحمایة

 
 

 ICVA) مجموعة أفریقیا  - لمزید من المعلومات أو للتواجد في قائمة مجموعة عمل المجلس الدولي للوكاالت التطوعیة  •
Africa)یرجى التواصل مع ، marco.rotelli@icvanetwork.org أو ddis.tesfa@icvanetwork.orga 

  .adeline.benita@icvanetwork.orgأو
 

 جفاف القرن األفریقي 
ھو األشد خطورة خالل    2022مارس إلى مایو    ذ شھر من   الذي استمر  في ھطول األمطار خالل موسم األمطار األخیر   النقصكان  

الجفاف المستمر لمدة أربعة مواسم ھو الحدث األكثر شموالً    فقد كان  ؛السبعین عاًما الماضیة على األقل في إثیوبیا وكینیا والصومال
موسم أمطار  تكرار حدوث  المخاطر الناجمة عن    زیادة خطیرة بسبب  ال مخاوف  ال  العدید من   تأثیر  كما.  1981واستمراریة منذ عام  

شارك في تألیفھ أحد شركاء المجلس    جدید،تقریر    وفي ھذا الشأن، صدر   .في أكتوبر ونوفمبر ودیسمبر  للمرة الخامسة   أقل من المتوسط
في یونیو حول تدھور الوضع اإلنساني في القرن األفریقي ، مع التركیز    للجفاف،اإلقلیمیین (مركز التغییر اإلنساني) بشأن االستجابة  

رئیسیة بشكل    بشكل خاص على الصومال. یسلط التقریر الضوء على أنھ على الرغم من أن التمویل اإلنساني المحدود یمثل مشكلة
البیانات والمعرفة   واضح ، إال أنھ لیس المشكلة الوحیدة ، ویمكن عمل المزید إلعادة توجیھ االستجابة وإعادة تركیزھا في ضوء 

 .والخبرة المتاحة. اقرأ التقریر وتحقق من التوصیات للمانحین والوكاالت والحكومات وغیرھم ممن یعملون على معالجة األزمة
 

 یقوم بتعیین مدیر للمنتدى  (HINGO) مات اإلنسانیة الدولیة غیر الحكومیة اإلثیوبيمنتدى المنظ

لتعزیز االستجابة اإلنسانیة المبدئیة. مدیر المنتدى ھو منصب إداري رفیع ومسؤول عن تسھیل التنسیق   (HINGO) تم إنشاء منتدى
األطراف   المنتخبة،  التوجیھیة  اللجنة  المنتدى،  أعضاء  للمعلومات،  بین  الفعال  التبادل  التنسیق ضمان  یستلزم  الخارجیین.  المعنیین 

إذا   باإلضافة إلى تمثیل المواقف المشتركة والحفاظ على المصالح المتفق علیھا للمنتدى ومجتمع المنظمات غیر الحكومیة األوسع.
 فیرجى االتصال ب كنت مھتًما بالتقدم لھذا الدور أو ترغب في الحصول على مزید من المعلومات ، 

مع :sc@googlegroups.com-hingo ـ التواصل   أو  marco.rotelli@icvanetwork.org أو 
 advocacysupport@icvanetwork.org  للحصول على مزید من المعلومات. 

 

 آسیا والمحیط الھادئ  -18
 

 :جنوب آسیا (RSH) مركز الموارد والدعم 
 

لباكستان وبنغالدیش لتحلیل مشھد الحمایة من أجل تصمیم  في جنوب آسیا التقییمات القطریة   (RSH) أكمل مركز الموارد والدعم 
اإلخباریة ربع   (RSH) وتفعیل المراكز على المستوى الوطني. سیتم نشر ھذه التقاریر قریًبا من خالل نشرة مركز الموارد والدعم

 .السنویة
 

mailto:marco.rotelli@icvanetwork.org
mailto:Addis.tesfa@icvanetwork.org
mailto:adeline.benita@icvanetwork.org
mailto:hingo-sc@googlegroups.com
mailto:marco.rotelli@icvanetwork.org
mailto:advocacysupport@icvanetwork.org
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 كایا ساھا شودري ، الھاديء، تواصل معلمزید من المعلومات حول المجلس الدولي للوكاالت التطوعیة في آسیا والمحیط   •
 ahachaudhury@icvanetwork.orgkeya.s أوasma.saleem@icvanetwork.org.  

 
 منطقة أمریكا الالتینیة  - .19

 
 ورشة عمل المنظمات غیر الحكومیة اإلقلیمیة ألمریكا الالتینیة لتبادل المعلومات 

سبتمبر في بوغوتا بكولومبیا. سیتم مشاركة المزید من التفاصیل حول االجتماع    20و    19سیتم عقد المنتدى التبادلي اإلقلیمي یومي  
 .قریبًا

 
تحلل الدراسة قبول  . .دراستھ حول الرابطة الثالثیة في الممارسة العملیة اإلنساني من جھة أخرى، قدم معھد دراسات الصراع والعمل  

ین العمل اإلنساني ونھج التنمیة والسالم باإلضافة إلى معرفتھم بأفضل  الجھات الفاعلة التعاونیة اإلسبانیة لھذا النھج الثالثي الترابط ب 
 .السبل لتفعیلھا من خالل تحدید التحدیات التي یواجھونھا من حیث التمویل والتخطیط والتنسیق

 
اتصل • التام،  في  البریدیة  الدولي  المجلس  قائمة  في  لالشتراك  أو  المعلومات  من   لمزید 

lina.gomez@icvanetwork.org 
 
 

 الشرق األوسط وشمال إفریقیا  -20
 

 ورشة عمل منتدى تبادل المنظمات غیر الحكومیة اإلقلیمیة لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا 
التطوعیة  للوكاالت  الدولي  المجلس  للمنظمات غیر   (إكفا)  استضاف  إقلیمیة  إفریقیا ورشة عمل  األوسط وشمال  الشرق  في منطقة 

شبكة دولیة ومحلیة للمنظمات    17یونیو. انضم ممثلون مختلفون من    22-21األردن في الفترة    ان،عمّ الحكومیة لتبادل المعلومات في  
طینیة المحتلة ولیبیا بشكل شخصي لتبادل المعلومات  غیر الحكومیة من الیمن والعراق وسوریا وتركیا واألردن ولبنان واألرض الفلس

 .والمعرفة وتعزیز التفاعل والتنسیق والتواصل والجھود التعاونیة األخرى
 

تضمنت ورشة العمل تلك جلسات لتعزیز الروابط وتمكین تبادل المعلومات بین شبكات المنظمات غیر الحكومیة (المحلیة والدولیة)  
األوسط وشمال إفریقیا. كانت ھناك مناقشات حول التحدیات والفرص الخاصة بشبكات منتدیات المنظمات غیر  في منطقة الشرق  

. وقد اختتمت الورشة  العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیةالحكومیة، والعوائق البیروقراطیة، التفاوض والتأثیر، الترابط، و
إلى الحفاظ على ھذه المشاركة   (إكفا)  ثلین. ویھدف المجلس الدولي للوكاالت التطوعیةبمجموعة من إجراءات المتابعة مع مختلف المم

 .باستمرار مع منتدیات المنظمات غیر الحكومیة في المنطقة
  

 اجتماع كبار المسؤولین الیمنیین 
، بمشاركة    2022یونیو    23بروكسل في  حول األزمة اإلنسانیة في الیمن في   (SOM IV) ُعقد االجتماع الرابع لكبار المسؤولین

 .الجھات اإلنسانیة الفاعلة الرئیسیة النشطة في البالد
  100وشارك في استضافة االجتماع كل من االتحاد األوروبي والسوید وقد سبقتھ مشاورات ومجموعات عمل فنیة. كان ھناك حوالي  

لجنة الدولیة للصلیب األحمر والبنك الدولي والمنظمات الدولیة والیمنیة  مشارك بما في ذلك الجھات المانحة ووكاالت األمم المتحدة وال
تدبیًرا ملموًسا لمعالجة المناصرة اإلنسانیة ، وإمكانیة    11واتفق المشاركون على    .غیر الحكومیة والجھات الفاعلة في مجال التنمیة

ت السالم والتنمیة. واتفق المشاركون على إنشاء فریق للرصد  الوصول ، جودة المساعدات، والترابط بین المبادرات اإلنسانیة ومبادرا 
 ..ملخص الرئیسین المشاركیناقرأ    واإلنذار المبكر بشأن األمن الغذائي وذلك للسماح باتخاذ إجراءات في الوقت المناسب ضد المجاعة. 

 
 

 ورشة عمل حول إطار العملیات اإلقلیمیة لعودة الالجئین إلى سوریا 
الالجئین إلى سوریا  لعودة   (ROF) إطار العمل اإلقلیمي التشغیلي (RDSWG) أصدرت مجموعة العمل اإلقلیمیة للحلول الدائمة 

. ویعد الغرض من إطار العمل ھو تفصیل اإلجراءات واألنشطة الجاریة المتعلقة بعودة الالجئین. یتم إجراء ورشة  2019في مارس 
بـإطار العمل وذلك للسماح بمشاورات أوسع مع أعضاء   عمل سیناریو وسیاق العودة اإلقلیمیة كجزء من عملیة التحدیث الخاصة 

حول النقاط الرئیسیة المتعلقة بتغییرات السیاق بمجرد صیاغة الوثیقة األصلیة باإلضافة إلى   (RDSWG) مل اإلقلیمیةمجموعة الع
 .التوقعات المتعلقة بالعودة 

 

mailto:keya.sahachaudhury@icvanetwork.org
mailto:asma.saleem@icvanetwork.org
https://iecah.org/lanzamiento-del-estudio-la-aplicacion-del-triple-nexo-en-la-cooperacion-espanola/
mailto:lina.gomez@icvanetwork.org
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/system/files/2022-06/Yemen%20SOM%20IV%20Co-Chairs%20Summary%2023%20June%202022%20EN%20ver.pdf
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 ورشة توطین 
السوري ورشة عمل حول    ،2022یونیو    23في   المدني  المجتمع  شبكات  المحلیة  استضافت منصة  المؤسسات  ودعم  مع  العمل 

والتدابیر.    المبادئ،، والتزامات  العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیةحول    \ ، ومناقشة أین نحن وما حققناه حتى اآلن  والوطنیة
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، في   (إكفا) الدولي للوكاالت التطوعیة إیمان إسماعیل، الممثل اإلقلیمي للمجلس وقد شاركت 

على مستوى العالم وفي    العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة حلقة نقاش استضافتھا خالل ورشة العمل ھذه وتحدثت عن حالة  
 .في السیاقات المختلفة منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا باإلضافة إلى مدى التقدم والتحدیات  

 
 (MEAL) ورشة عمل إعداد تقاریر إطار عمل توطین للرصد والتقییم والمساءلة والتعلم

 
الدولي للوكاالت التطوعیة بمنطقة    اإلقلیمي للمجلس عقدت ورشة العمل في األردن مع جھات تنسیق المنظمات المعینة، وشارك الممثل  

العمل مع ودعم المؤسسات  وقدمھا في جلسة حول نھج المجلس الدولي حول   (ICVA -MENA) الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 .، والتقدم والفرص من خالل منظور عالمي وإقلیميالمحلیة والوطنیة

 
 

 منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا  - مركز حمایة الموارد 
، عقد مركز حمایة الموارد بمحور الیمن ندوة عبر اإلنترنت حول البرامج اآلمنة حیث ناقش أعضاء اللجنة  2022یونیو    21 يف

حول أعضاء   المعلومات التدابیر الرئیسیة الالزمة للبرمجة اآلمنة وتبادلوا خبراتھم حول ضمان أمان البرامج في مؤسساتھم. تحقق من  
 اللجنة، وتسجیل الندوة على الویب والوصول إلى الشرائح

 
 

البریدیة في • الدولي  المجلس  قائمة  أو لالشتراك في  المعلومات  الشرق األوسط وشمال    لمزید من  رجاء  ال ،أفریقیامنطقة 
  stephanie.yousef@icvanetwork.orgأو  eman.ismail@icvanetwork.org التواصل مع 

 
 فرص التعلم 

  .الدورات القصیرة عبر اإلنترنت حیاتك المھنیة في القطاع اإلنساني من خالل عزز مھاراتك، وتواصل مع أقرانك وعزز    - 12. 
 بمركز جنیف للدراسات اإلنسانیة 

 
 جدید وجدیر بالمالحظة

 2.0الكبرى: تحالف اإلغاثة الھولندي والصفقة الكبرى التطلعات  .-22
مع التركیز على المساءلة والشراكة    الكبرى،عن التقدم المحرز نحو التزامات الصفقة   تقریًرا (DRA) أصدر تحالف اإلغاثة الھولندي

 .واالبتكار  العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیةو

لخسائر واألضرار في عصر التأثیرات المناخیة  ا   لمواجھة   التمویل العادل :  تقریر منظمة أوكسفام: تقدیم مشروع القانون   -  .23
 المتزایدة 

الضوء على الحاجة إلى مرفق تمویل جدید لضمان معالجة الخسائر واألضرار بطریقة یمكن الوصول إلیھا ومستدامة،    التقریریسلط  
 .تقدیمھا وفقًا لمبادئ العدالة المناخیةباإلضافة إلى التزامات التكیف والتخفیف والمساعدة اإلنمائیة الرسمیة، ویتم 

 
 الخسارة واألضرار  في أوقات التعاون  - .24

التعاون خالل الخسائر واألضرار    موقع ویب ھل تبحث عن دعم للتعامل مع الخسائر واألضرار المتعلقة بتغیر المناخ؟ تحقق من  
 .للحصول على مزید من المعلومات حول كیف یمكنھم مساعدتك

 
 ة منظمة العمل الدولیة: إنجاز كبیر في مجال الصحة والسالمة المھنی - .25

ویضیف ھذا الحق في بیئة عمل صحیة وآمنة إلى الحقوق  . حیث    ،   ھي  الصحة والسالمة المھنیةبأّن  مؤتمر العمل الدولي    اعترف
 1998تھا منظمة العمل الدولیة في عام األربعة التي أقر

 
 صندوق الحمایة العالمیة  -  26

منتصف العام    عملیة تحلیل  ) Global Protection Cluster(   مجموعة الحمایة العالمیة في   للسنة الثانیة على التوالي، قاد الفریق
 . لمعرفة المزید عن النتائج  التقریر یمكنك قراءة صندوق الحمایة لتمویل العملیات المیدانیة. لعملیات

 

https://safeguardingsupporthub.org/webinars/safe-programmes-yemen-hub
mailto:eman.ismail@icvanetwork.org
mailto:stephanie.yousef@icvanetwork.org
https://humanitarianstudies.ch/wp-content/uploads/2022/01/COURSE-CATALOGUE-WEB-11April.pdf
https://dutchrelief.org/wp-content/uploads/2022/06/Dutch-Relief-Alliance-Grand-Bargain-2.0DEF.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621382/bp-fair-finance-loss-and-damage-070622-en.pdf;jsessionid=2429E1B0839123C0C52D3F59315654E2?sequence=31
https://www.lossanddamagecollaboration.org/about
https://www.ituc-csi.org/ILO-occupational-health-and-safety?msdynttrid=wteo3U0Vvkw38r12O7G2hrvWQRfArEoO66OU_gf-K_c
https://www.globalprotectioncluster.org/2022/06/21/gpc-protection-funding-mid-year-review-2022/
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 تحقق من جدول أعمالك 
2022 

 
 الیوم العالمي للعمل اإلنساني :19 أغسطس 
 في الغابون  2022أسبوع المناخ األفریقي   :1سبتمبر  29– أغسطس 

  
 ورشة عمل إقلیمیة حول منتدى المنظمات غیر الحكومیة في بوغوتا :19 سبتمبر
  الالجئیناالجتماع الخامس والثمانین للجنة الدائمة للمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون   :23-19 سبتمبر

 
 

 الدورة الثالثة والسبعون للجنة التنفیذیة لمفوضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان  :14-10 أكتوبر 
 یوم الغذاء العالمي   :16أكتوبر 

 

  الحمایة التي تواجھ تحدیاتالحوار المفوض السامي حول  :8-7 دیسمبر 

 الیوم العالمي للمھاجرین 18: دیسمبر 

https://unfccc.int/ACW2022
http://www.fao.org/world-food-day
https://www.un.org/en/observances/migrants-day
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