
 رسالة من المدير التنفيذي

  

  هل هذا مجرد شعار؟ "يُعد التنوع دون اإلدماج استبعاًدا." 
   

    ، تزايدت االحتجاجات في العالم.2019بحلول الربع األخير من 
   

التقشف ونرى أيًضا حركات تواجه   واحتل تغُّير المناخ موقعه المناسب بكونه أهم األمور التي يجب االهتمام بها.
ونشهد احتجاجات جماهيرية بسبب الضرائب المفروضة على استخدام الواتس أب   والحرب االقتصادية.

(WhatsApp ) في لبنان، وبسبب تخفيض اإلعانات المتعلقة بالوقود في إكوادور وهايتي، وبسبب الضرائب المتعلقة
ر قطارات األنفاق في تشيلي، وبسبب نقص الطعام بوسائل التواصل االجتماعية في أوغندا، وبسبب ارتفاع أسعار تذاك

  وبذلك، يرفض الناس االستبعاد االجتماعي.  والوقود في السودان.
   

وإن الدرس المهم الذي نتعلمه من   ويُعد انقطاع الرابط االجتماعي بين األفراد والمجتمع من أسباب الفقر ومن عناصره.
ض الناس لألخطار، سواء كانت طبيعية أو اصطناعية، تستطيع أن االستجابة للطوارئ هو أن الهياكل واألنظ مة التي تعر ِّ

تهمشهم أو تستبعدهم من خدمات المساعدة والتعافي في حاالت الطوارئ دون إيالء االهتمام الواجب لهذه الهياكل 
   واألنظمة.

   
أهمية اإلدماج للتقدم  في بروكسيل في نصف نوفمبر الموضوع: " AidEx( 2019)ر آيد أكس مؤتم وسيعالج 
َك ورائنا بسبب الفقر والتعليم والنوع الجنسي والعرق -سألقي الخطاب الرئيس حول مجرى األمور    ".العالمي من تُرِّ

  ياة؟واإلعاقة والدين وماذا يجب أن نقوم به لنضمن لهم فرصة أكثر مساوية في الح
   

بالرغم من أن هناك اعتبارات التنوع، غالبًا ما تعيق التحديات المتعلقة بالبيئة والضغط لتقديم المساعدات الحلول 
  علينا أن نحقق ما هو أفضل من ذلك.  العملية.

   
ى العتبارات تُسلط هذه النسخة من نشرة المجلس الدولي للوكاالت التطوعية الضوء على التزامات المجلس طويلة المد

التنوع: مبادئ اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت التوجيهية حول إدماج األشخاص المعاقين في األعمال اإلنسانية 
وورقة إحاطة المجلس الدولي للوكاالت التطوعية للتكييف المحلي والمنظمات غير الحكومية الوطنية في مجموعة 

جموعة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت الثانية حول اإلدماج والمساءلة، وما السياسات التنفيذية والدعوة ونتائج م
ويسعى المجلس الدولي للوكاالت التطوعية لدعم األشخاص المعنيين ليتمتعوا بحقوقهم على أساس متكافئ   إلى ذلك.

  ويتخذوا القرارات المتعلقة بحياتهم وعائالتهم ومجتمعهم بشكل مجد.
   

  مجرد شعار من المجلس الدولي للوكاالت التطوعية.هذا ليس 

 إيجناسيو باكر 
 المدير التنفيذي | المجلس الدولي للوكاالت التطوعية

 
 تحديثات المجلس الدولي للوكاالت التطوعية

 
"العمل االنساني القائم       2020من مارس  18مؤتمر المجلس الدولي للوكاالت التطوعية السنوي،  :  التسجيل مفتوح

     على المبادئ: محادثة صريحة عن المخاطر."
ة الدولية للصليب األحمر وفيليب بيسون، رئيس شعبة األطراف المتعددة والتعاون سيتواجد إيف داكور، المدير العام للجن

   اإلنمائي السويسري ووزارة الخارجية االتحادية في المناقشة االفتتاحية لمناقشة المبادئ المعرضة للخطر.
 

المخاطر المتعلقة بالعمل اإلنساني القائمة على المبادئ  من مارس 18سوف يتناول المؤتمر السنوي في المعقود في 
  سيسبق  والمخاطر التي تتعرض لها المنظمات غير الحكومية لتقديم مساعدات انسانية فاعلة لمن هم في أمس الحاجة.

لمنظمات والتي ستقدم الفرص لمن مارس،  19فعالية الشركاء، في ويليه  من مارس،  17فعالية األعضاء، في  المؤتمر 
نشجعكم على التسجيل بأسرع وقت ممكن ألن عدد المقاعد  غير الحكومية لتتفاعل بشكل أكبر حول الموضوع. 

  موقع المجلس الدولي للوكاالت التطوعية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة محدود. 
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عوة لجلسة إحاطة للمراقبين في الجلسة الثانية والعشرين الخاصة بالجمعية العامة لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب د
وسوف تُعقد إحاطة  األحمر والهالل األحمر والجلسة الثالثة والثالثين للمؤتمر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر 

كومية واألمم المتحدة والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية، وما إلى ذلك( مشتركة موجهة للمراقبين )المنظمات غير الح
نظمتها اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر والمجلس الدولي 

دم اإلحاطة نبذة عامة مساًء في جنيف. ستق 12:00صباًحا إلى  10:30نوفمبر من  15للوكاالت التطوعية يوم الجمعة 
حول المواضيع التي ستتناولها والقرارات التي من المتوقع اتخاذها في المؤتمر واستعراض كيف يستطيع المراقبين 

المساهمة في كال الحالتين بأفضل السبل، هذا يتضمن المعلومات العملية واللوجستية. وسوف تبث اإلحاطة على الهواء 
الحضور بأنفسهم أو عبر اإلنترنت التأكيد على مشاركتهم عن طريق البريد اإللكتروني مباشرة. يجب على المهتمين ب

conferences@rcrcconference.org   

 
 أعضاء جدد

 
  يسعدنا أن نرحب بالمنظمات التالية بصفتها أعضاء المجلس الدولي للوكاالت التطوعية:

 
 لبنان - (ABAADمركز أبعاد للمعلومات عن المساواة بين الجنسين )

 الواليات المتحدة األمريكية  - (ADRAوكالة أدفينتست للتنمية واإلغاثة )
 جنوب السودان - (ADAونة اإلنمائية األفريقية )المع

 سويسرا  - تحالف المعايير االنسانية المتعارف عليها
 لبنان - (CCRMالمركز عبر اإلقليمي لالجئين والمهاجرين )

 المملكة المتحدة - اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم
 األردن  (JPSالجمعية األردنية لإلسعاف )

 العراق - جمعية األيادي الرحيمة اإلنسانية
 الهند  - ( RedRريدأر )

  باكستان  - (REPIDتمكين المناطق الريفية والتنمية المؤسسية )
 

 التهجير القسري

 . االتفاق الدولي بشأن الالجئين 1
    
في أثناء اجتماع السبعين للجنة التنفيذية مفوضية األمم التنفيذية:فعالية جانبية خاصة بمنظمة غير حكومية في اللجنة  

من أكتوبر لمناقشة الخيارات الملموسة  11المتحدة لالجئين، نظم المجلس الدولي للوكاالت التطوعية فعالية جانبية في 
في التنظيم، ساهم الصوت حول حلول مستدامة بشأن المنتدى العالمي لالجئين. في حين ساعد المجلس الدانمركي لالجئين 

"الحلول المستدامة من خالل )إعادة( الدمج: ما يلزمه األفغاني، والمجلس النرويجي لالجئين ومنظمة انقاذ األطفال في 
  للوكاالت التطوعية.. سوف تنشر خالصة هذه الفعالية قريبًا على موقع المجلس الدولي األمر"

      jerome.elie@icvanetwork.orgللمزيد من المعلومات، برجاء التواصل على البريد اإللكتروني اآلتي: 
من أكتوبر نظمت مفوضية األمم المتحدة لالجئين إحاطة  11في  اإلحاطة غير الرسمية عن المنتدى العالمي لالجئين:

المنتدى العالمي لالجئين. وضحت األجندة التجهيزات الخاصة بالمنتدى العالمي  غير رسمية عن التدبريات العملية بشأن
لالجئين وإحاطة عن اجتماعات الرعاية المشتركة بما يتضمن وضع األعضاء والتقدم المحرز فرص التعهدات األساسية. 

  . هنا  PowerPointستجد مالحظات اجتماع مفوضية األمم المتحدة لالجئين واألجندة وشرائح 
   

نظم المجلس الدولي للوكاالت التطوعية في اجتماع مع مفوضية األمم المتحدة لالجئين بشأن المنتدى العالمي لالجئين: 
بما  ريق المنتدى العالمي لالجئيناجتماع مع المنظمات غير الحكومية ومفوضية األمم المتحدة لالجئين وفمن أكتوبر  23

يتضمن دانيل إندرس وبيرفين علي. تناقشت المجموعة مع المنظمات غير الحكومية في العديد من المواضيع، مثل تقدم 
مجموعات الرعاية المشتركة وتطورات أجندة المنتدى العالمي لالجئين وسبل مشاركة المنظمات غير الحكومية 

تحققها هذه المنظمات عن طريق التبرعات والدعوة ومناقشة التبرعات عن طريق لجنة  والمساهمات التي يمكن أن
القطاع رفيع المستوى التنفيذية بشأن حالة انعدام الجنسية والروابط المتاحة للمنتدى. سوف تنشر مالحظات المنظمات 

  عير الحكومية قريبًا.
   jerome.elie@icvanetwork.org  تروني اآلتي:للمزيد من المعلومات، برجاء التواصل على البريد اإللك

 
قام المجلس الدولي للوكاالت التطوعية بتيسير صياغة وتقديم       . لجنة مفوضية األمم المتحدة لالجئين التنفيذية 2

في أثناء االجتماع السبعين للجنة التنفيذية بفضل مساهمات المنظمات غير الحكومية.  بيانات منظمتان غير حكومية
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تقرير حول المشاورات  و شأن حالة انعدام الجنسية والمناظرة العامةالقطاع رفيع المستوى بركزت هذه البيانات على 
التقرير الكامل متاح اآلن  .السنوية التي تجرى بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية

   موقع المجلس الدولي للوكاالت التطوعية.على 
 ركزت مناظرات اللجنة التنفيذية على حالة انعدام الجنسية والحماية الدولية )وجاء أول تدخل من السيدة جيليان تريجس

وتتاح الوثائق  بصفتها مساعد المفوض السامي لالجئين( وميزانية البرنامج واإلدارة والرقابة المالية والرقابة اإلدارية.
  صفحة مفوضية األمم المتحدة لالجئين.المرجعية على 

للوكاالت التطوعية باالشتراك مع مفوضية األمم المتحدة لالجئين وجهة تنسيق، في أثناء اجتماع  نظم المجلس الدولي
من أكتوبر، اجتماع مع المنظمات غير الحكومية بشأن مستقبل المشاورات السنوية التي تجرى بين  8اللجنة التنفيذية في 

. كان الهدف استخالص المعلومات حول مشاورات عام مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية
والبحث في الخيارات الممكنة في المستقبل القريب والبعيد. وسمح االجتماع بمناقشة الفوائد الرئيسة لورشات  2019

 المجلس الدولي للوكاالت التطوعية بشأن هذا األمر.

 
من أكتوبر، عقد  29و 28في وافدين من فينزويال   . مؤتمر التضامن الدولي بشأن أزمة الالجئين والمهاجرين ال3

مؤتمر التضامن الدولي بشأن أزمة الالجئين االتحاد األوروبي ومفوضية األمم المتحدة لالجئين ومنظمة الهجرة الدولية 
مليون  4.5ادة الوعي بهذه األزمة االنسانية ونزوح هدف المؤتمر إلى زي  والمهاجرين الوافدين من فينزيال في بروكسل.

ودعا المؤتمر إلى التضامن المادي والتقني والتحلي بأفضل الممارسات. ساهمت المنظمات غير  شخص إلى المنطقة
ُوضع بالتنسيق بين شبكات المنظمات غير  بيان مشترك للمنظمات غير الحكومية الحكومية ببيانات مستنيرة، بما في ذلك

يتوفر البيان حول ((. Voiceفويس )(، InterActionلحكومية )المجلس الدولي للوكاالت التطوعية، وإنترأكشن )ا
 اإلنجليزية" بالغتين الحفاظ على التضامن مع النازحين الفنزويليين: دعم الدول والمجتمعات التي تستضيفهم وحمايتهم"

ة حول العالم لجهودها، وخصوًصا في أمريكا الالتينية والمنطقة  ونود أن نوجه الشكر للمنظمات غير الحكومي .واإلسبانية
أو تواصل معنا على البريد اإللكتروني:  موقع المجلس الدولي للوكاالت التطوعيةالكاريبية. للمزيد من المعلومات، زر 

network.orgjerome.elie@icva   

 
من أكتوبر، استضافت مفوضية األمم المتحدة لالجئين جلسة إحاطة للمنظمات غير  22في       . النازحون داخليًا 4

مفوضية األمم المتحدة  ومجموعة  سياسة التفاعل في حاالت النزوح الداخلي المحدثةالحكومية والمجتمع المدني لتقديم 
تسعى مفوضية األمم المتحدة لالجئين للتأكيد  لالجئين للمبادئ التوجيهية الخاصة بالتفاعل في حاالت النزوح الداخلي.

لي بشكل حازم ومتوقع وفاعل وفقًا لهذه السياسة المحدثة. وهدفت اإلحاطة تقديم هذه على دورها في حاالت النزوح الداخ
السياسة للشركاء وتبادل األفكار حول أفضل طريقة لمساعدة النازحين داخليًا والسكان المتضررين. سوف تنشر 

جاء التواصل على البريد لمزيد من المعلومات، بر     مالحظات هذا االجتماع مع المنظمات غير الحكومية قريبًا
  jerome.elie@icvanetwork.org اإللكتروني اآلتي:

 
شارك     . مركز البيانات المشتركة الخاصة بالبنك الدولي ومفوضية األمم المتحدة لالجئين بشأن النزوح القسري 5

مركز البيانات المشتركة الخاصة بالبنك من أكتوبر حول  9المجلس الدولي للوكاالت التطوعية في جلسة إحاطة في 
ر بالنيابة في قسم التكيف والحلول في جنيف الذي عقده السيد أوين ماكليود، المدي الدولي ومفوضية األمم المتحدة لالجئين

في مفوضية األمم المتحدة لالجئين. وكانت فرصة للبحث في المزيد من المعلومات أن أصل لجنة التأديب المشتركة 
تحسين قدرة أصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات قائمة على األدلة في الوقت ونظام إدارتها وأهدافها للعام القادم. بهدف 

ئ االمناسب لتحسين حياة األشخاص المتضررين في  وافتتحه األمين العام لألمم المتحدةمن سبتمبر  30لمركز في ، أُنشِّ
التطوعية دعم تفاعل أعضاءه مع وبالمضي قدًما، سوف يواصل المجلس الدولي للوكاالت  من أكتوبر. 10

سوف تنشر مالحظات هذه اإلحاطة، باإلضافة إلى مستندات أخرى، قريبًا على موقع المجلس الدولي للوكاالت  المركز.
 التطوعية.

  jerome.elie@icvanetwork.orgللمزيد من المعلومات، برجاء التواصل على البريد اإللكتروني اآلتي: 

 
"للمضي إلى األمام: من حقق تقدم منذ مركز الهجرة المختلطة أطلق  االتفاق الدولي بشأن الهجرة   . الهجرة والمخاطر 6

ومتابعة االلتزامات واألهداف يتناول التقرير آليات تطبيق  ".تبني االتفاق الدولي بشأن الهجرة )وما يجب أن نقوم به(
وتعرض صورة عامة لعلميات األساسية التي بدأت على نطاق عالمي  المحددة منذ تبني االتفاق الدولي بشأن الهجرة.

والخطوات الفعلية للتطبيق على المستوى المحلي وفي مجموعة مختارة من البلدان. وتقدم أيًضا توصيات عملية ومالئمة 
  لية التطبيق الجارية.للتفاعل ومراقبة عم
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https://www.unhcr.org/2019-executive-committee-session.html
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/68374/international-solidarity-conference-venezuelan-refugee-and-migrant-crisis_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/68374/international-solidarity-conference-venezuelan-refugee-and-migrant-crisis_en
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/NGO-Statement_VenezuelaSolidarityConf-28Oct19.pdf
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/Declaracio%CC%81n-ONG_ConferenciadeSolidaridadconVenezuela-28Oct19.pdf
https://www.icvanetwork.org/global-compact-refugees-gcr
https://www.unhcr.org/50f951df9
https://www.unhcr.org/protection/idps/5d9cab727/guidance-package-unhcrs-engagement-situations-internal-displacement.html
https://www.unhcr.org/protection/idps/5d9cab727/guidance-package-unhcrs-engagement-situations-internal-displacement.html
https://www.unhcr.org/protection/idps/5d9cab727/guidance-package-unhcrs-engagement-situations-internal-displacement.html
https://www.unhcr.org/protection/idps/5d9cab727/guidance-package-unhcrs-engagement-situations-internal-displacement.html
https://www.worldbank.org/en/programs/forceddisplacement/brief/unhcr-world-bank-group-joint-data-center-on-forced-displacement-fact-sheet
https://www.worldbank.org/en/programs/forceddisplacement/brief/unhcr-world-bank-group-joint-data-center-on-forced-displacement-fact-sheet
https://blogs.worldbank.org/dev4peace/world-bank-and-unhcr-using-open-data-drive-evidence-based-responses-support-refugees-and
https://blogs.worldbank.org/dev4peace/world-bank-and-unhcr-using-open-data-drive-evidence-based-responses-support-refugees-and
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2019-10-10/unhcrworld-bank-joint-data-centre-forced-displacement-remarks
http://www.mixedmigration.org/resource/wheels-in-motion/
http://www.mixedmigration.org/resource/wheels-in-motion/


 
 

 2019لعام ( GFMDالمنتدى الدولي الهجرة والتنمية )
نظًرا للتطورات األخيرة في اإلكوادور، قرر الرئيس اإلكوادوري تغيير موعد اجتماع القمة الخاص بالمنتدى الدولي  

من يناير  24إلى  20الفترة من في كيوتو. سوف يُعقد المؤتمر في كويتو، اإلكوادور، في  2019بشأن الهجرة والتنمية 
المناهج المستدامة للتنقل البشري: حماية الحقوق وتعزيز الدول والمضي قدًما في . إن موضوع اجتماع القمة: "2020

واختار المجتمع المدني مفوضيه ألجل أيام المجتمع المدني  "األعمال المشتركة واألعمال الجماعية.التطوير عن طريق 
(CSD ) المنتدى الدولي للهجرة والتنمية. وألول مرة، سوف تُعقد اجتماعات المنتدى الدولي للهجرة والتنمية في نفس

: الحكومات وأيام المجتمع المدني وآلية األعمال وآلية العُمد المكان. هذا يعني أن كل آليات المنتدى الدولي للهجرة والتنمية
الجديدة، ستوفر فرًصا أكثر للتفاعل في أتناء اجتماع القمة. تركز منظمة أيام المجتمع المدني على اآلتي: "المجتمع المدني 

  لمجتمعات المحلية."في حقبة تغيير حوكمة الهجرة العالمية: تعزيز التطبيق وإثراء الشركات بين المهاجرين وا
 
 

منظمة الهجرة الدولية استضافت   2019مشاورة منظمة الهجرة الدولية والمنظمات غير الحكومية االنسانية اإلقليمية 
من  30و 29المشاورات اإلنسانية اإلقليمية للمنظمات غير الحكومية في هذا العام  والمجلس الدولي للوكاالت التطوعية

  ركزت المشاورة على مشاكل الوصول وأهمية التأكد من إمكانية الوصول والحفاظ عليها   ركيا.أكتوبر في إسطنبول بت
عن طريق تعزيز الشراكة بين المنظمات غير الحكومية ومنظمة الهجرة الدولية. اختُتم االجتماع بالعديد من التوصيات 

ًضا. ويجري حاليا إعداد تقرير عن أعمال هذا الملموسة التي يجب متابعتها بشكل أساسي داخل المنطقة وفي خارجها أي
   االجتماع, وسيُشارك هذا التقرير فور االنتهاء منه.

 
 
 شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة 

ع جدول أعمال  11في  كانون الثاني/ديسمبر، ستعقد شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة اجتماعها السنوي األول. ُوضِّ
نوفمبر. ستُعقد جلسة إحاطة إعالمية  11حتى  التسجيل مفتوح ون الوثيق مع اللجنة التنفيذية للشبكة.مشروح مؤقت بالتعا

منفصلة للدول األعضاء في صباح اليوم التالي لتوضيح آخر المستجدات بشأن السنة األولى من الشبكة وإتاحة مساحة 
  لمناقشة.لمزيد من ا

 
 التمويل 

حول التمويل اإلنساني ،  5للنتائج رقم  IASC: كجزء من التزاماتها لمجموعة  . التمويل االجتماعي اإلسالمي 7 
في جهودها إليجاد طرق لتعميق وتوسيع عمل قاعدة الموارد اإلنسانية. استكماالً لنجاح المختبر التعليمي  ICVAتواصل 

دولي للوكاالت التطوعية في كواالمبور بماليزيا، يتحضر المجلس ال 2018عن التمويل اإلسالمي االجتماعي عام 
ICVA  اآلن إلطالق ورقة مختصرة حول التمويل اإلسالمي االجتماعي بالتعاون مع اإلغاثة اإلسالمية. المجلس الدولي

للوكاالت التطوعية يعمل أيًضا على إنشاء مجموعة عمل إنسانية للتمويل اإلجتماعي اإلسالمي، و التي ستبدأ في ديسمبر. 
   Alon.Plato@icvanetwork.orgت يرجى التواصل: للمزيد من المعلوما

من شهر سبتمبر عن ورشة تحسين جودة التمويل متاحة اآلن  19 التقرير الصادر في: نتائج تحسين جودة التمويل-8
و العمل جنبا إلى جنب مع الوثائق الداعمة الرئيسية المستخدمة لتوجيه المناقشة في . grand bargain على موقع

يستمر في تحري الفرص لتحسين جودة التمويل )لسنوات متعددة  ICAVالورشة. المجلس الدولي للوكاالت التطوعية 
ة األولى من خالل اتجاه العمل في مبادرة الصفقة الكبرى و نتائج مجموعات التمويل اإلسالمي للجنة ومرنة(, بالدرج

الدائمة المشتركة بين الوكاالت. نتائج مجموعات التمويل اإلسالمي التي يرأسها المجلس الدولي للوكاالت التطوعية 
لدعم  2020تبار نشاطات محددة ليتضمنها في خطة عمل ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية تأخذ بعين االع

تحسين جودة التمويل، يتضمن هذا كيفية تحسين خطة عمل قائمة لعدة سنوات ومرونة التمويل لمستوى البالد باإلضافة  
إلى كيفية تطوير الرابط بين التخطيط متعدد السنوات والتمويل. للتعمق أكثر في نقاشات منظور المنظمات غير 

لمزيد من (. HFWGكومية،انضم إلى ورش العمل الشهرية للتمويل اإلنساني للمجلس الدولي للوكاالت التطوعية )الح
 Alon.Plato@icvanetwork.org  المعلومات يرجى التواصل على:

  للتمويل اإلنساني:  ( IASCنتائج مجموعة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )
 
يُعلن البنك عن العديد من العقود  (:ADBات غير الحكومية عبر البنك اآلسيوي للتنمية )تصفح فرص تمويل المنظم 

للعمل من خالل المشاريع الممولة من هذا البنك. وعلى مر السنين، ازداد عدد العقود التي منحها بنك التنمية اآلسيوي 

/Users/christianbenadum/Downloads/concept_paper_gfmd_2019_ecuador_chairmanship.pdf
/Users/christianbenadum/Downloads/concept_paper_gfmd_2019_ecuador_chairmanship.pdf
/Users/christianbenadum/Downloads/concept_paper_gfmd_2019_ecuador_chairmanship.pdf
/Users/christianbenadum/Downloads/concept_paper_gfmd_2019_ecuador_chairmanship.pdf
https://reg.unog.ch/event/32077/
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain/news/outcome-report-progress-acceleration-workshop-enhanced-quality-funding-through-0
https://interagencystandingcommittee.org/node/39888
https://interagencystandingcommittee.org/node/39888
https://interagencystandingcommittee.org/node/39888


إلى اآلن كيفية الوصول إلى إعالنات البنك  للمنظمات غير الحكومية. ولكن العديد من المنظمات غير الحكومية ال تعي
اآلسيوي للتنمية، ومجاالت االهتمام للمنتجين، والنصائح حول تقديم مناقصة منافسة. وقد نظمت البعثات الدائمة للدول 

ف. األعضاء في األمم المتحدة بالتعاون مع المنظمات الدولية اجتماًعا موجًزا للمنظمات غير الحكومية القائمة في جني
بالنسبة للمنظمات غير الحكومية المهتمة بالمعلومات المتعلقة باإلعالنات الحالية ، وكذلك عن العمل الذي يخطط له بنك 

التنمية اآلسيوي، والفرص المتاحة للمنظمات غير الحكومية بشكل أساسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، يرجى 
لمزيد من  ".العمل مع بنك التنمية اآلسيوي.تمهيد لتحديد فرص عمل المنظمات غير الحكومية االطالع على الرابط "

ع المدني( ، دائرة المعلومات ، يرجى التواصل مع إلين )ليني( توماس، أخصائية التنمية االجتماعية )مشاركة المجتم
    التنمية المستدامة وتغير المناخ التابعة للمنظمات غير الحكومية ومركز المجتمع المدني في بنك التنمية اآلسيوي على

ethomas@adb.org    
 

 التنسيق 
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ندوة عبر اإلنترنت حول بنية اللجنة الدائمة المشتركة بين أكتوبر ، نظم المجلس الدولي للوكاالت التطوعية  21في 
الوكاالت مع ميرفت شلباية ، رئيس أمانة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت التي قدمت هيئات اللجنة الدائمة المشتركة 

المجلس الدولي للوكاالت بين الوكاالت إلى جانب موظفي أمانة المجلس الدولي للوكاالت التطوعية الذين يمثلون مشاركة 
التطوعية داخل هياكل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المختلفة. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد 

   Emmanuelle.osmond@icvanetwork.orgاإلبكتروني: 

 مجموعة إدارة الطوارئ التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:   
أكتوبر/ تشرين األول ، اجتمعت مجموعة إدارة الطوارئ مباشرة بعد آخر التطورات في شمال شرق  17و  11في 

ناقشت مجموعة إدارة أكتوبر/تشرين األول،  15في  سوريا ، مع إيالء التركيز على الوضع اإلنساني واالستجابة الدائمة.
الطوارئ التحديات التشغيلية التي واجهها مجتمع المنظمات غير الحكومية مؤخًرا في نيجيريا. منذ هذا االجتماع ، ُرفع 

   تعليق اثنين من أعضائنا مؤقتًا.
  

 5التالية في  ستوضع مبادئ اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتمبادئ اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت: 
في جنيف. ستنظم اجتماعات تحضيرية مع أعضاء المجلس الدولي للوكاالت التطوعية  2019ديسمبر/كانون األول 

   قريبًا.

سيُعقَد االجتماع الثاني مجموعة السياسات التنفذية والدعوة في جنيف في الفترة ما مجموعة السياسات التنفذية والدعوة: 
.  و ستدرس مجموعة السياسات التنفذية والدعوة التقدم المحرز في مختلف 2019ثاني نوفمبر/تشرين ال 8-7بين 

مجموعات النتائج التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )انظر أدناه للحصول على مزيد من المعلومات حول 
انية والسلم، وهو تحديث من مشروع أولويات مجموعات النتائج(. ستُعقَد جلسات محددة أيًضا حول رابطة التنمية اإلنس 

الند للند، وكذلك حول الكيانات المرتبطة بـاللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. تضم مجموعة السياسات التنفذية 
والدعوة ثالث منظمات غير حكومية وطنية ، مما يجعلها فريدة من نوعها داخل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في 

صدد: باإلضافة إلى مؤسسة التنمية الريفية والهيئة التنسيقية لوكالة اإلغاثة األفغانية والجمعية الساحلية لصندوق هذا ال
  التحول االجتماعي أصبحت اآلن جزء من عضوية اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.

  
شهر ، استضاف المجلس الدولي للوكاالت التطوعية على مدار ال التحديثات القطرية واإلقليمية من قيادة العمل اإلنساني: 

مناقشات مع يوت كوليز، هوتشا مالي ،وجورج خوري، مدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وقدم كالهما آخر المستجدات حول الوضع اإلنساني في مالي ومنطقة الشرق األوسط 

  فريقيا وحثوا المجتمع اإلنساني على تكثيف جهودهم للدعوة المشتركة.وشمال إ
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  )ال توجد تحديثات هذا الشهر( االستجابة التنفيذية للمجموعة األولى للنتائج

 المساءلة والتضمين للمجموعة الثانية للنتائج: 
أكتوبر بشأن تقديم تقريرها المرحلي األول إلى هيئة اإلشراف على  7ركزت المجموعة الثانية للنتائج على اجتماع 

 . تتعلق التزامات2020مجموعات النتائج ، وهي مجموعة السياسة التنفيذية والدعوة وبدأت عملية التخطيط لعملها لعام 
المجلس الدولي للوكاالت التطوعية في مجموعة النتائج الثانية بنشر المبادئ التوجيهية المتعلقة بإدماج األشخاص ذوي 
اإلعاقة في العمل اإلنساني )انظر أدناه تحت عنوان "التنوع"( ؛ ودعم العمل على حزمة التعلم المشتركة بين الوكاالت 

https://www.adb.org/sites/default/files/identifying-business-ngos.pdf


   تحرش للشركاء وربط عمل مجموعة النتائج بالشبكات المحلية واإلقليمية.حول منع االستغالل الجنسي واإليذاء وال
   Alon.Plato@icvanetwork.orgلمزيد من التفاصيل ، يرجى التواصل عبر: 

   
 الدعوة الجماعية لمجموعة النتائج الثالثة:  

  نوفمبر/تشرين الثاني.  5سيُعقَد االجتماع المباشر لمجموعة النتائج الثالثة في 
 

 رابطة مجموعة النتائج الرابعة:
دعم المجلس الدولي للوكاالت التطوعية مجموعة العمل الفرعية المعنية بالنتائج الجماعية لضمان الوصول إلى أوسع 
نطاق من االستشاريين المكلفين بتطوير إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في ضوء النتائج الجماعية ، 

   إحدى األدوات الرئيسية للممارسين الميدانيين.والتي ستكون 
  

يواصل المجلس الدولي للوكاالت التطوعية الوصول مع األعضاء لضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية في ورشة 
ائج مجموعة النت -العمل القادمة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية / الشبكة الدولية المعنية بالنزاع وهشاشة البلدان 

نوفمبر في باريس ، فرنسا. سيُخصص وقت  8الرابعة التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المقرر عقدها في 
للمنظمات غير الحكومية للتعبير عن آرائها حول بناء القدرات المحلية لتوقع مخاطر الكوارث وتغير المناخ والحد منها 

   .وإدارتها خالل جلسات االستراحة الميسرة
  

رئيس مشارك لمجموعة النتائج الرابعة التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت: مجتمع الممارسة بشأن الرابطة، 
   تمكن المجلس الدولي للوكاالت التطوعية من تحديد مشاركين آخرين من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات.

  
اإلقليمي المعني بالمخدرات والجريمة في الرابطة، والتحليل المشترك ذي في إطار زيادة مسؤولية مكتب األمم المتحدة 

الصلة والتخطيط المشترك ، يقوم المجلس الدولي للوكاالت التطوعية بتكثيف العالقات مع مكتب تنسيق التنمية ويخطط 
   إلحاطة إعالمية مخصصة ألعضاء المجلس الدولي للوكاالت التطوعية.

  
للوكاالت التطوعية المشاركين خالل ندوة اإلصالح التي عقدها باللجنة الدائمة المشتركة بين  أطلع المجلس الدولي

أكتوبر/تشرين األول على وجهات نظر المنظمات غير الحكومية حول مجموعة النتائج الرابعة التابعة  29الوكاالت في 
   للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.

  
عمل المجلس الدولي للوكاالت التطوعية بشأن الرابطة أو كيفية االنضمام لمجموعة العمل، لمزيد من المعلومات حول 

   marco.rotelli@icvanetwork.orgيرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني: 
 

 الشؤون المالية لمجموعة النتائج الخامسة:
 انظر التحديث أعاله في قسم "التمويل".
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مشترك لمنتديات المنظمات غير الحكومية  دليل توجيهي عمل المجلس الدولي للوكاالت التطوعية وشبكة إنترأكشن على 

يُظهر مجاالت التداخل ونقاط الكامل بين الشبكتين فيما يتعلق بالدعوة للنظام البيئي اإلنساني على أعلى مستوى. هذه هي 
بعض السبل التي من خاللها عزز المجلس الدولي للوكاالت التطوعية وشبكة إنترأكشن المناقشات داخل اللجنة الدائمة 

  المشتركة بين الوكاالت.
  

أطلع المجلس الدولي للوكاالت التطوعية المنسق الجديد لمنتدى المنظمات الدولية غير الحكومية بجمهورية الكونغو 
   الديمقراطية قبل نشرها في كينشاسا.

  
ظمات غير الحكومية دعم المجلس الدولي للوكاالت التطوعية التحاد المنظمات غير الحكومية في الصومال ومنتدى المن

  في جنوب السودان في استعراض استراتيجياتهم المتوسطة األجل واستعراض تأثيرها.
  

دعم المجلس الدولي للوكاالت التطوعية منتدى مكتب عمليات الصراع واالستقرار في حوض بحيرة تشاد لمخاطبة الدول 
قارية حول "التضامن العالمي وتقاسم المسؤوليات لمعالجة األعضاء في االتحاد األفريقي في مشاورة االتحاد األوروبي ال

  االقتصادي والحلول الدائمة".-األسباب الجذرية وإيجاد حلول في إفريقيا: دعم الملكية المحلية واإلدماج االجتماعي

 

https://www.icvanetwork.org/resources/how-engage-interaction-and-icva-guide-ngo-fora
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 تحليل التوطين
تبجث بشكل   – تحليل التوطين  –   ورقة جديدة وأكاديمية قيادة العمل اإلنساني المجلس الدولي للوكاالت التطوعية نشر 

ليات واالعتبارات المرتبطة بالتوطين وتطرح أسئلة على المنظمات غير الحكومية التي ترغب في المشاركة أعمق العم
أكتوبر ، من المنتدى العالمي للعمل اإلنساني في إسطنبول  14بشكل أعمق في هذا الموضوع المعقد. أُطلقت الورقة في 

 24و  23الصفقات الكبرى في بروكسل يومي أكتوبر والمؤتمر العالمي لتوطين  16إلى  15في الفترة من 
   .من هناأكتوبر/تشرين األول.  يمكنك قراءة ورقة المعلومات األساسية الصادرة من مؤتمر بروكسل

 

 مزيد عن التوطينال
شارك المجلس الدولي للوكاالت التطوعية في مجموعة العمل األساسية وفريق التيسير في المائدة المستديرة للتوطين في 

أكتوبر/تشرين األول. يمكن االطالع على  16-15المنتدى العالمي للعمل اإلنساني ، الذي عقد في اسطنبول في الفترة 
   لعالمي.موقع منتدى العمل اإلنساني ا لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة  .من هنا لجدول أعمال التوطينالوثيقة الختامية 

 
 في إفريقيا ، يعمل المجلس الدولي للوكاالت التطوعية مع األعضاء لتنظيم نقاش إقليمي حول التوطين ، بدًءا من وثيقة 

  واألدوات األخرى. 'تحليل التوطين‘
 

  . التنوع14
و  11من أجل الشراكة في البيئات اإلنسانية يومي  2019ستُجري مشاورة اليونيسف والمنظمات غير الحكومية لعام 

نوفمبر في جنيف بسويسرا. في إطار موضوع "تعزيز ثقافة الشراكة"، ستناقش المشاورة القضايا المتعلقة بمبادئ   12
على اكة والتوطين وغيرها. تتوفر مذكرة المفاهيم وجدول األعمالالشراكة وااللتزامات األساسية لألطفال واتفاقات الشر 

 .اإلنترنت

"مبادئ توجيهية بشأن إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل  بإطالقستقوم اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت قريبًا
من أصحاب  600وستساعد المبادئ التوجيهية التي هي نتيجة ثالث سنوات من التشاور مع أكثر من   اإلنساني".

لتخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم من أجل المشاركة الكاملة والفعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة المصلحة على التنسيق وا
، من الساعة  2019نوفمبر/تشرين الثاني  12في نيويورك في  وإدماجهم في جميع مراحل األعمال اإلنسانية. ستُطلق 

اإلغاثة في حاالت الطوارئ، السيد/ مارك  بمشاركة وكيل األمين العام ومنسق مساًء ،  12:30صباًحا إلى الساعة  11
لوكوك ، ووكيل األمين العام ومستشارة األمين العام لألمم المتحدة للسياسة، السيدة/ آنا ماريا مينينديز. سيعزز و ينشر 

ضاء المجلس الدولي للوكاالت التطوعية المبادئ التوجيهية في األسابيع المقبلة. سيكون هناك ندوة عبر اإلنترنت لألع
   وللمجتمع األوسع، وستظهر التفاصيل قريبًا. 
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يمكن ألعضاء المجلس الدولي المساعدة القانونية ألعضاء منظمة المجلس الدولي للوكاالت التطوعية غير الحكومية:
للوصول إلى المساعدة TrustLawللوكاالت التطوعية التقدم بطلب للحصول على عضوية سريعة  من خالل برنامج 

التطوعية في المسائل القانونية إلى دعم أعضاء المجلس الدولي للوكاالت  TrustLawالقانونية المجانية. يهدف برنامج 
الشائعة التي تنشأ في سياق العمليات اليومية )على سبيل المثال المشورة المتعلقة بالمسائل التجارية العامة وحماية الملكية 

الفكرية والقضايا المتعلقة بالموارد البشرية والموارد البشرية وقوالب عقود الموظفين / المتطوعين وما إلى ذلك( ، 
  انتهاًء بالبرامج المتعددة االختصاصات.  و
   

لمعرفة المزيد حول كيفية وصول أعضاء المجلس الدولي للوكاالت التطوعية إلى الخدمات والعضوية في برنامج  
TrustLaw  ، :يرجى االتصال بمنسق برنامج التعليم والتعلم في المجلس الدولي للوكاالت التطوعية   

anetwork.orgnishanie.jayamaha@icv   
 
I مجموعة عملCVA :حول فضاء المجتمع المدني في العمل اإلنساني 

  لمشاركة المعلومات والدروس المستفادة لألعضاء فقط سيطلق المجلس الدولي للوكاالت التطوعية مجموعة عمل  
  مدني في العمل اإلنساني.  وأفضل الممارسات واألدوات المتعلقة بمساحة مجتمع المنظمات غير  الحكومية/ المجتمع ال

  nishanie.jayamaha@icvanetولألعضاء المهتمين باالنضمام للمجموعة، يرجى التواصل عبر البريد اإلك: 

https://www.humanitarianleadershipacademy.org/
https://www.icvanetwork.org/resources/unpacking-localization
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/Brussels_Meeting_background_paper_October_2019%20Final.pdf
https://www.humanitarianleadershipacademy.org/wp-content/uploads/2019/10/WHAF2019_LocalisationRecommendations-1.pdf
http://whaf.org.uk/
http://whaf.org.uk/
http://whaf.org.uk/
https://www.icvanetwork.org/resources/unpacking-localization
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/UNICEF%20NGOs%20consultation%20Concept%20Note_190919.pdf
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/UNICEF%20NGOs%20consultation%20Concept%20Note_190919.pdf
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/IASC_launch_invite.pdf
http://www.trust.org/trustlaw/
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األوروبية للديون أكشن إيد إنترناشيونال ، مشروع بريتون وودز )المملكة المتحدة( ، إرالسجار )ألمانيا( ، الشبكة 
والتنمية، العدالة المالية أيرلندا ، اليوبيل الكاريبي ، حملة يوبيل لديون المملكة المتحدة ، مؤسسة مساعدات الكنيسة 

  . رر عريضة الخسارة والض النروجية، سالج )النرويج( هي منظمات تؤيد 
 

يناشد هذا االلتماس الدول المشاركة في مفاوضات تغي ر المناخ بأن تدرج آليات للتخفيف من وطأة الخسائر واألضرار 
والديون الناجمة عن هذا التغي ر، وذلك عند تمويل أنشطة مكافحة تغي ر المناخ لدى الدول النامية التي تواجه آثار الكوارث 

  المناخية.
اس إلى األطراف المشاركة بمفاوضات المناخ المقرر انعقادها في مدريد في ديسمبر/كانون األول سيتم تقديم االلتم

2019.  
 

 ً  الشؤون المحددة إقليميا
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ورشة " OCHAومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  ICVAدعم كل من المجلس الدولي للوكاالت التطوعية 
 23التي انعقدت في مدينة بكين في  عمل االستجابة اإلنسانية الدولية: تجارب وابتكارات المجتمع المدني الصيني"

تمر االتحاد الصيني لشراكة المنظمات غير الحكومية . اشترك في استضافة هذا المؤ2019أكتوبر/تشرين األول 
ومركز  Beijing Peaceland Foundationومؤسسة بيسالند في بكين  Amity Foundationومؤسسة آميتي 

  .Beijing Normal Universityاإلبتكار إلدارة األزمات وجامعة نورمال ببكين 
 

إلنسانية من الصينيين ومن مختلف دول العالم لمشاركة المعرفة و وفرت ورشة العمل منصة للعاملين في مجال اإلغاثة ا
الخبرات وتوجيه المشاركين الستكشاف أفكار جديدة لتحقيق تعاون أكبر في مجال اإلغاثة اإلنسانية الفع الة التي تقوم 

منظمات غير ممثالً عن وزارات الحكومات المعنية وال 50علــى أساس المبادئ. شارك في ورشة العمل أكثر من 
الحكومية المحلية والدولية واألمم المتحدة ومكاتب المنظمات غير الحكومية الدولية في الصين والمشاريع والمؤسسات 

المدير التنفيذي للمجلس الدولي للوكاالت  Ignacio Packerاألكاديمية. وقد ألقى كلمة افتتاحية كل من إجناسيو باكر 
رئيسة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئوون اإلنسانية في منطقة آسيا  Amy Martinوآيمي مارتن  ICVAالتطوعية 

 .OCHAوالمحيط الهادئ 
 

لمزيد من  وقد تم طرح فكرة إطالق شبكة مدنية في الصين لمساعدة أعمال اإلغاثة اإلنسانية خالل ورشة العمل.
    qingrui.huang@icvanetwork.orgالمعلومات، يرجى التواصل مع: 

 

 لعمل مع رابطة دول جنوب شرق آسياا
ASEAN 

إلى العاصمة جاكرتا لحضور  ICVAتوجه المدير التنفيذي والممثل اإلقليمي للمجلس الدولي للوكاالت التطوعية 
 AHAومركز آسيا للمعونات اإلنسانية  ASEANاجتماعات هامة مع األمانة العامة لرابطة دول جنوب شرق آسيا 

ومنظمات غير حكومية لمناقشة مستقبل  UNOCHAمتحدة لتنسيق شئوون العمل اإلنساني بمشاركة مكتب األمم ال
مشاركة تلك المنظمات في المنطقة. وقد شددت االجتماعات على أهمية وضرورة مشاركة المنظمات غير الحكومية مع 

خاصة فيما يتم إعداد  وسياستها وآليات عملها بشكل أكثر تنظيماً وتمكيناً،  ASEANرابطة دول جنوب شرق آسيا 
ويعمل (. AADMER) 3.0اتفاقية الرابطة الجديدة بشأن برنامج عمل إدارة الكوارث واالستجابة لحاالت الطوارئ 

على تطوير أسلوب ُمعدَّل لدعم مشاركة المنظمات غير الحكومية مع  ICVAحالياً المجلس الدولي للوكاالت التطوعية 
، بما في ذلك دعم توسيع نطاق شراكة مجموعة اتفاقية رابطة 2020في العام  ASEANرابطة دول جنوب شرق آسيا 

لمزيد من المعلومات،  في المنطقة.( APGدول جنوب شرق آسيا بشأن إدارة الكوارث واالستجابة لحاالت الطوارئ )
   Jeremy.wellard@icvanetwork.orgيرجى التواصل مع: 

 
  

من شهر  29-26بين  2019كومية إلقليم آسيا والمحيط الهادئ للعام أسبوع شراكة المنظمات غير الح سيمتد
. سيجمع الحدث ما يزيد عن المئة من األعضاء والشركاء في المجلس الدولي نوفمبر/تشرين الثاني في العاصمة بانكوك

االجتماعات في سلسلة من ( ADRRNوشبكة آسيا للحد من وطأة الكوارث واإلستجابة لها ) ICVAللوكاالت التطوعية 

https://jubileedebt.org.uk/loss-and-damage-petition


واألحداث وورش العمل التي تركز على تعزيز ممارسات العمل اإلنساني في المنطقة. يمكن الحصول على جدول 
 لمزيد من المعلومات أو للتسجيل، الرجاء التواصل مع: .بكة األنترنتعلى ش األعمال التفصيلي 

qingrui.huang@icvanetwork.org 
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للجنة الدائمة المشتركة بين نوفمبر/تشرين الثاني، يشارك المجلس الدولي للوكاالت التطوعية في االجتماع المقبل  28في 
المنظمات غير  ICVAسيدعم المجلس الدولي للوكاالت التطوعية   في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا. IASCالوكاالت 

انية عبر مساعدة تلك المنظمات في المنطقة لتطوير آليات فاعلة الحكومية في االستعداد واالستجابة لألوضاع اإلنس 
  ومالئمة للمنطقة للعمل المشترك في مجال السياسات والدعوة والتنسيق التشغيلي ومشاركة المعرفة واإلمكانيات.

  
باستشارة المجلس الدولي للوكاالت  منظمة جرواندتروث سولوشنزقام زمالء من  :Groundtruthمنظمة جراوندتروث 

فكانت تلك فرصة لجمع  .المسئولية تجاه السكان المتضررين في الصومالبشأن هيكلية بحثهم حول  ICVAالتطوعية 
  الباحثين مع األطراف الفاعلة الرئيسية في الشأن الصومالي.

  
في تيسير جولتين للتدريب على  ICVAلس الدولي للوكاالت التطوعية مع المج IMCتشترك الهيئة الطبية الدولية 

في النصف األول من نوفمبر/تشرين الثاني في مواصلة لتعاونها مع  برنامج بناء استجابة أفضل في أثيوبيا وأوغندا
نساني الذي سيطبق األعضاء، وستساهم في تنظيم البرنامج التدريبي للمنظمات غير الحكومية المحلية حول بنية العمل اإل

 لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع:  بالتعاون مع منظمة التعاون اإلسالمي.
marco.rotelli@icvnetwork.org  

 
 االتحاد األفريقي، كيغالي:
ي ) 25-24عقد االتحاد األفريقي في  ضمن إطار ( CCMمن شهر أكتوبر/تشرين األول االجتماع االستشاري القار 

رين داخلياً: نحو حلول دائمة للتهجير القسري في أفريقياموضوع اإلتحاد " ". وقد عقد هذا عام الالجئين والعائدين والمهجَّ
االجتماع في العاصمة الرواندية كيغالي. اشتركت كل من مفوضية االتحاد اإلفريقي ومنظمة العمل اإلنساني األفريقي 

(AHA )ية والمجلس الدولي للوكاالت التطوعICVA  ومفوضية األمم المتحدة لالجئينUNHCR  ،في تنظيم االجتماع
التضامن العالمي ومشاركة المسئولية لمعالجة األسباب الجذرية وإيجاد الحلول في إفريقيا: دعم الملكية مشددين على "

لس الدولي للوكاالت ." وقد حضر عدد من أعضاء المجالمحلية، واإلدماج االجتماعي واالقتصادي، والحلول المستدامة
للنقاش مع ممثلي دول االتحاد األفريقي األعضاء. رك ز االجتماع على مشاركة أفضل الممارسات بين  ICVAالتطوعية 

الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي والتي من شأنها اإلسهام في أعمال الدول األعضاء التحضيرية للمنتدى العالمي 
 Addis.tesfa@icvanetwork.orgومات، الرجاء التواصل مع: لمزيد من المعل. GRFلالجئين 

 
االجتماع الثاني باإلضافة إلى عدد من األعضاء واألطراف المعنية في  ICVAشارك المجلس الدولي للوكاالت التطوعية 

ليمية بخصوص عشر المنعقد في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا للهيئة الحكومية للتنمية بشأن العملية االستشارية اإلق
خص  اجتماع العملية االستشارية اإلقليمية مسألة النازحين داخلياً، وشارك فيه مجموع واسعة من أصحاب  الهجرة. 

الشأن. شملت التوصيات الرئيسية اتباع نهجاً يشمل المجتمع ككل للتقليل من ضعف بعض المجتمعات المعرضين لخطر 
اية والمساعدة، وبناء قدرة السكان المتأثرين بالنزوح )بما في ذلك المجتمعات النزوح، والعمل على تلبية احتياجات الحم

المستضيفة(. باإلضافة إلى ذلك، فقد نصت التوصيات على اإلسراع في التصديق على اتفاقية كمباال وتطبيقها من قبل 
   .orgAddis.tesfa@icvanetworkالدول األعضاء. لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع: 

 
لالتصال مع المنظمات  لبعثة دعم إلى جمهورية تشادفي أفريقيا  ICVAيخطط فريق المجلس الدولي للوكاالت التطوعية 

غير الحكومية وغيرهم من العاملين هناك والمساهمة في التمثيل والعمل الجماعي في تلك الدولة. لمزيد من المعلومات، 
   etwork.orgaddis.tesfa@icvanالرجاء التواصل مع: 

 
 . منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 19

جلسة إحاطة للدول األعضاء من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ICVAعقد المجلس الدولي للوكاالت التطوعية 
 IOMأكتوبر/تشرين الثاني في اسطنبول على هامش ورشة العمل االستشارية مع منظمة الهجرة الدولية  28في 

وإيمان ، ICVAمات غير الحكومية. وقد التقى إجناسيو المدير التنفيذي للمجلس الدولي للوكاالت التطوعية والمنظ

https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/2019%20Regional%20NGO%20Partnerships%20Week%20-%20Agenda.pdf
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mailto:qingrui.huang@icvanetwork.org
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اسماعيل الممثلة اإلقليمية لدول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في الوكالة، مع عشرة أعضاء في المجلس الدولي 
  فريقيا كجزء من سياسة المجلس في مشاركة األعضاء.من منطقة الشرق األوسط وشمال أ ICVAللوكاالت التطوعية 

 
مفوضية األمم المتحدة لالجئين حول المشاورات بين المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في  يتوفر اآلن تقرير 

الحصول . يمكن 2019يونيو/حزيران  21-20التي انعقدت في األردن بتاريخ  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
  من موقع مفوضية األمم المتحدة لالجئين. على التقرير 

 

 
 فرص التعلم

 
 . ندوة عبر االنترنت بعنوان "األعمال الخطرة: إعادة صياغة أساسيات إدارة المخاطر للعاملين في المجال اإلنساني" 20
ومنظمة الخبراء في مجال المساعدات   ICVAسينظم المجلس الدولي للوكاالت التطوعية  نوفمبر/تشرين الثاني، 21في 

ات عبر االنترنت والتي تهدف للبحث في الوضع الحالي إلدراة المخاطر أول سلسلة من الندو PHAPوالحماية اإلنسانية 
في قطاع العمل اإلنساني. ستقدم هذه الندوة مفهوم إدارة المخاطر وتستعرض التحديات التي تواجه العمل اإلنساني. وفي 

ة تطبيق إدارة المخاطر في إطار تحديد كيفية تخطي تلك التحديات، سنستمع إلى العاملين وهم يشاركون تجربتهم في كيفي
   المنظمات المحلية والدولية وفي وكاالت األمم المتحدة كذلك.

  
سيتعلم المشاركون في الندوة عن ضرورة إيجاد توازن بين إدارة المخاطر التي تفرضها طبيعة العمل وبين الرغبة في 

مشاركون على أهمية تنمية ثقافة تنظيمية الوصول إلى األشخاص المحتاجين في أصعب الحاالت. باإلضافة، سيتعرف ال
  تنظر إلى إدارة المخاطر كمجال يمس جميع المستويات في المنظمات.

   
بتوقيت وسط أوروبا )جنيف(. لمزيد من  16:00-15:00، 2019نوفمبر/تشرين الثاني  21الخميس  اليوم والتاريخ:

   . ICVAالموقع اإللكتروني للمجلس الدولي للوكاالت التطوعية المعلومات وللتسجيل، يرجى زيارة 

 

 . فرص التعلم اإللكتروني21
 

: تم تصميم هذه المواد التدريبية المتوفرة على شبكة اإلنترنت لموفري الخدمات لالجئين ممارسات الرصد والتقييم
رمجة الفاعلة في اإلغاثة وللعاملين في المجال اإلنساني كمقدمة حول ممارسات الرصد والتقييم التي تتيح فرصاً للب

   والتنمية. 

  األهداف التعليمية:
 التمييز بين الرصد والتقييم  - 
 اختيار طرق جمع البيانات المالئمة ومعرفة متى يتوجب استخدامها  - 
ماعات كيفية التحضير للقيام بتحليل مجدي للبيانات وكيفية إجراء تحليل البيانات والتخطيط لإلجراءات كجزأ من االجت - 

 المنتظمة للفريق  
 دقائق  110المدة:  
  )تم توفير المحتوى من قبل مشروع المساعدة الفنية للرصد والتقييم(  

 
تعنيه الحماية في قطاع العمل تهدف هذه الدورة التدريبية المتوفرة على شبكة كايا للمساعدة في فهم ما أساسيات الحماية 

اإلنساني والتنمية. كما تهدف إلى تغطية نطاق واسع من المسائل المتعلقة بالحماية التي تؤثر على الفئات الضعيفة التي 
  نخدمها وتركز على "الثوابت المسلكية" في الحماية.

  
 األهداف التعليمية:  

  معرفة الثوابت المسلكية   -
  معرفة االهتمامات المتعلقة بالحماية   -
معرفة كيفية التصرف في حال مالحظة أو سماع شهادة أو إشاعة عن شخص آخر تسبب الضرر أو االستغالل أو  -

 اإلساءة 
 دقيقة  90-60المدة: بين  

  )تم توفير المحتوى من قبل أكاديمية قيادة العمل اإلنساني( 
 

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10759&qid=564470
https://www.icvanetwork.org/risk-management
https://www.icvanetwork.org/risk-management
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https://www.disasterready.org/monitoring-and-evaluation
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=1424


تم إعداد هذه الدورة التدريبية على شبكة كايا االلكترونية للُممارسين الذين لديهم خبرة  حماية الطفل في حاالت النزاع
الجيدة في مجال حماية  وتهدف الدورة إلى تنمية المعرفة بالممارسات  سابقة في حماية الطفل في حاالت الطوارئ.

الطفل، مع التركيز بشكل خاص على حاالت النزاع. باإلضافة، تقدم هذه الدورة المساعدة من خالل توفير األدوات 
والموارد والمعارف لتحليل مخاطر وهموم حماية الطفل بشكل أفضل، ولتقوية القدرة على اتخاذ القرار في الحاالت 

ة سيناريوهات مختلفة يغطي كل منها جانباً مختلفاً من حماية الطفل، سيتمكن المشاركون الطارئة. من خالل استخدام أربع
في الدورة من االختيار واتخاذ القرار بما فيه المصلحة األفضل للطفل. ستغطي هذه الدورة التدريبية العنف الجنسي 

   وتجنيد وفصل األطفال.
 دقيقة   90المدة: 

  )تم توفير المحتوى من قبل منظمة إنقاذ األطفال وأكاديمية قيادة العمل اإلنساني( 
 أمور جديدة وجديرة بالذكر

 

المجموعة االستشارية للعمل يقدم هذا التقرير الذي أعدته   دة العمل اإلنساني تحت الضوء.بيانات حول التنوع: قيا  .22
نتائج مبنية على استبيان "وضع التنوع" حول التعددية والشمولية في قيادة العمل اإلنساني على المستوى الدولي.  اإلنساني

ر التقرير البيانات حول من يشغل دور القيادة في العمل اإلنساني وأثر ذلك على األداء التنظيمي ويحلل العالقة بين ويوف
ن النظر في كيفية توظيف   القيادة الشاملة والتعددية وبين العمل اإلنساني الفع ال. لقد حان الوقت لقطاع العمل اإلنساني ليُمعِّ

  إنشاء قيادة شاملة. وتشكيل فرق القيادة وليحرص على
  

" الذي يعطي لمحة عن المواضع موجز عن أمكانية وصول المساعدات اإلنسانيةحديثاً " ACAPSنشرت منظمة  .23
   .موقعهم اإللكترونيواجه فيها العمل اإلنساني أكبر القيود. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة التي ي

 
 أضف التالي إلى جدولك

 
, Consulta de sociedad civil –México ante el MIRPS a 2 añosنوفمبر/تشرين الثاني:  4

México 
  أسبوع جنيف للسالم نوفمبر/تشرين الثاني: 4-5
حول الهجرة والالجئين والنازحين ( STCاللجنة الفنية المتخصصة الثالثة لالتحاد األفريقي ) نوفمبر/تشرين الثاني: 4-8

  أديس أبابا -2019نوفمبر/تشرين الثاني  8-4داخلياً: 
 أديس أبابا ، BBRبة أفضل ورشة عمل بناء استجانوفمبر/تشرين الثاني:  5-7
ومجموعة السياسات التنفيذية والدعوة    IASCاجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  نوفمبر/تشرين الثاني: 7-8

OPAG ،   جنيف  
مشاورات منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( مع المنظمات غير الحكومية   نوفمبر/تشرين الثاني: 11-12

 للشراكة في الحاالت اإلنسانية "تعزيز ثقافة الشراكة"، جنيف
  إنتيبي  ، BBRورشة عمل بناء استجابة أفضل  نوفمبر/تشرين الثاني: 12-14
نحو مستقبل مشرق : TIEMSلية إلدارة حاالت الطوارئ المؤتمر السنوي للجمعية الدو  نوفمبر/تشرين الثاني: 12-15

 من األمن، كوريا
  االجتماع التحضيري الثالث لمنتدى الالجئين العالمي، جنيف  نوفمبر/تشرين الثاني:   14
األمم المتحدة: ورشة عمل حول التعاون مع النظام الدولي للعمل اإلنساني، بكين، -الصين نوفمبر/تشرين الثاني: 14
 ن الصي
 المنتدى العالمي للهجرة، كيتو، اإلكوادور  نوفمبر/تشرين الثاني:   19-22
  اجتماع عالي المستوى للجمعية العامة، نيويورك   -الذكرى الثالثين لميثاق حقوق الطفل نوفمبر/تشرين الثاني:   20
نظمات غير الحكومية في مع الم  UNHCRمشاورات مفوضية األمم المتحدة لالجئين  نوفمبر/تشرين الثاني: 21-22

 جنوب أمريكا، ريو ديجانيرو
 أسبوع الشراكة بين المنظمات غير الحكومية في آسيا والمحيط الهادئ، بانكوك نوفمبر/تشرين الثاني:  29
 ، جنيف 110رقم   IOMمجلس منظمة الهجرة الدولية نوفمبر/تشرين الثاني:  26-29
   الدائمة المشتركة بين الوكاالت و مجموعة السياسات التنفيذية والدعوة  اجتماع اللجنة نوفمبر/تشرين الثاني:  7-8
 
 
 جنيف (، GHOإصدار موجز العمل اإلنساني العالمي )ديسمبر/كانون الثاني:  4
 جنيف ، IASCاجتماع مدراء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ديسمبر/كانون الثاني:   5
  جنيف   ، UNHCRإعالن التبرعات لمفوضية األمم المتحدة لالجئين  مؤتمر ديسمبر/كانون الثاني:   5

https://kayaconnect.org/course/info.php?id=786
https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2019/10/HAG_Data-on-diversity_Final-electronic.pdf
https://humanitarianadvisorygroup.org/
https://humanitarianadvisorygroup.org/
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/slides/files/20191031_acaps_humanitarian_access_overview_october_2019.pdf
http://humanitarianaccess.acaps.org/


 جنيف، IFRCالجمعية العامة لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر  ديسمبر/كانون األول: 5-7
، لنصنع الغد،" "نعمل اليوم -المؤتمر الدولي الثالث والثالثين للصليب والهالل األحمر ديسمبر/كانون األول:  9-12

 جنيف
 
  منتدى الالجئين العالمي األول، جنيف       ديسمبر/كانون األول:  17-18

 
2020   

 كيتو، اإلكوادور ، GFMDقمة كيتو للمنتدى الدولي للهجرة والتنمية   يناير/كانون األول: 20-24
، ICVAالمؤتمر السنوي للمجلس الدولي للوكاالت التطوعية  2020 - فتح الباب للتسجيلمارس/آذار: 17-19

   جنيف  
 

 

 

https://www.icvanetwork.org/icva-annual-conference-2020

