
 أبرز نقاط نشرة المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية 
 2019اعتباراً من أيلول/سبتمبر 

 
 رسالة من المدير التنفيذي

 

 ليس الكوكب وحده هو المعرض للخطر

 ال ينبغي أن تخفي واقع أننا بحاجة إلى إصالح نظامنا االقتصادي. في قمة العمل المناخي فالتعهدات والحفاوة الذاتية 

  ال مزيد من اللغو عن الطقس...

ومستثمريهم لعب دور هائل من أجل تحويل االقتصادات بما يتماشى فعلى عدد صغير نسبياً من منتجي الوقود األحفوري 
والعائق هو التوتر القائم بين الربحية قصيرة األجل والحاجة الملحة إلى خفض انبعاثات   مع أهداف التنمية المستدامة.

  غازات الدفيئة.

بسبب حالة الطوارئ المناخية وتتسع جهود اإلغاثة  إلى المساعدة اإلنسانية اليوم يحتاج مليوني شخص في األسبوع
  اإلنسانية الدولية بسرعة توشك معها على الوصول إلى نقطة االنهيار. 

في مختلف المدن في جميع أنحاء العالم للضغط على الحكومات التخاذ إجراءات من الشباب إلى الشوارع تدفق الماليين 
سبوع أوبعد بضعة أيام، كان الشباب يتحدثون بشغف عن دورهم في إيجاد حلول في   المناخ.ذات مغزى للتصدي تغير 

  23)مؤتمر القمة العالمي للتنمية االقتصادية المستدامة أيلول/سبتمبر( وفي  27-23)األمم المتحدة رفيع المستوى 
  أيلول/سبتمبر(.

فحركة العدالة، التي تندد بالسياسيين، تطالب بنهج   إال أن النشطاء المعنيين بالكوكب والمناخ ليسوا وحدهم المتحمسين.
 لألزمة وتعيد رسم الخريطة السياسية... تحويلي

ت إجراءا التي عقدت قبل أسبوعين في مقر األمم المتحدة في نيويورك إلى اإلعالن عن األحداث رفيعة المستوى أدت 
إعالنات ، وعن أهداف التنمية المستدامةبشأن أهداف التنمية المستدامة باإلضافة إلى اعتماد إعالن سياسي تسريع

مع التأكيد مرة الوصول للجميع إلى النٌظٌم الصحية، جهود جديدة لتوفير التمويل، وإعالنات عنبشأن حشد  ومبادرات
  النامية في إعالن سياسي... مع الدول الجزرية الصغيرة  أخرى على التضامن

 العالم يحترق بكل ما تعنيه الكلمة من معنى...

سيتم متابعة االلتزامات والتعهدات بتمحيٍص لضمان قيام صناع القرار بما هو أكثر من العبث بينما العالم يحترق. وعلى 
  ". سنراقبكم"حد تعبير غريتا تونبرج، 

  بيد أنه ال يزال أمامنا تحديات وعقبات خطيرة. ولن يهرب منها المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية وأعضاؤه أيضاً.

Ignacio Packer 
 

 المدير التنفيذي|المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية
 

 ةتحديثات المجلس الدولي للمؤسسات الخيري
 

 18  سيبحث المؤتمر السنوي الذي سينعقد في "حماية العمل اإلنساني القائم على المبادئ: محادثة صادقة حول الخطر".
العمل اإلنساني القائم على المبادئ وبالتالي المخاطر التي تتعرض لها المنظمات غير الحكومية لتقديم  2020آذار/مارس 

ه آذار/مارس ويتبع 17مساعدة إنسانية فعالة ومؤثرة لمن هم في أمس الحاجة إليها.  وسيسبق المؤتمر يوم األعضاء في 
آذار/مارس مما سيتيح الفرصة للمنظمات غير الحكومية لزيادة المشاركة والتفاعل حول الموضوع.  19يوم الشركاء في 

   نترنت. موقع المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية على اإل لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة 
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بوصف ذلك جزء من عملنا حول المخاطر يتعاون المجلس الدولي للمؤسسات  استقصاء حول إدارة المخاطر األمنية:
الخيرية مع المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية بجنيف في مشروع بحثي يبحث في إدارة المخاطر األمنية وتفادي 

ألمنية في عمليات صنع المخاطر في قطاع العمل اإلنساني. سيركز المشروع على تحليل كيفية تنفيذ إدارة المخاطر ا
أو تمريره إلى موظفي  الرد على هذا االستقصاء القصير القرار في المنظمات غير الحكومية. نشكركم على 

 األمن/المخاطر المعنيين في منظمتك

 

 الهجرة القسرية
 

 المنتدى العالمي لالجئين(: GCRالميثاق العالمي بشأن الالجئين ) -1
في أيلول/سبتمبر، واصلت مفوضية األمم المتحدة لشؤون  اجتماع بشأن الرعاية المشتركة للمنتدى العالمي لالجئين:

لستة للمنتدى. الالجئين عقد عدة اجتماعات ألصحاب المصلحة لمجموعات الرعاية المشتركة حول مجاالت التركيز ا
عملت المجموعات على جمع االقتراحات لبرنامج المنتدى العالمي لالجئين، ومنها جلسات تسليط التركيز، والحوارات 

رفيعة المستوى، ووضع األساس لحشد التعهدات وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة. تتوفر مالحظات المجلس 
وستُضاف مالحظات إضافية قريبًا. كما تتوفر  على اإلنترنت االجتماعاتالدولي للمؤسسات الخيرية، وأعضائه، من تلك 

لمزيد من المعلومات، الرجاء  . موقع المفوضية على اإلنترنت معلومات حول مجموعات الرعاية المشتركة على 
  jerome.elie@icvanetwork.org االتصال بـ: 

أيلول/سبتمبر، عقدت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  3في  ة غير رسمية حول المنتدى العالمي لالجئين: إحاط
اجتماًعأ بشأن المنتدى العالمي لالجئين مع التركيز بشكل خاص على طرائق المشاركة في المنتدى العالمي لالجئين، 

السنوات الثالثة بشأن إعادة التوطين والمسارات التكميلية. شارك والمنصة الرقمية للمنتدى قيد التطوير، واستراتيجية 
المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية مالحظات مفصلة مع المنظمات غير الحكومية. المالحظات األساسية لمفوضية األمم 

 .متاحة هناالمتحدة لشؤون الالجئين، وجدول األعمال، والعرض التقديمي المستخدم في هذه المناسبة 

كما دعم المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية فعاليات المجتمع المدني المتعلقة بالميثاق العالمي بشأن الالجئين والمنتدى 
 العالمي لالجئين، السيما:

بتمبر، حضر المجلس الدولي للمؤسسات أيلول/س  4في  في المنتدى العالمي لالجئين:" Faith Actionمساهمة مؤسسة "
  Children on the Move Coalitionلتحالف  Faith Actionالخيرية اجتماعاً للتخطيط االستراتيجي لمبادرة 

الذي يضم أعضاء المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية. أيد االجتماع نقاًشا حول كيفية صياغة تعهدات التحالف ومساهماته 
  خطة العمل الخاصة به.لالجئين بشكل يتماشى مع  في المنتدى العالمي

ق الالجئين شبكة آسيا والمحيط الهادئ لحقو-منتدى الحماية اإلقليمي التابع لشبكة آسيا والمحيط الهادئ لالجئين
(APRRN-APNOR) - :أيلول/سبتمبر،  9إلى  7في الفترة من  نحو "نهج شامل للمجتمع" في تنفيذ المواثيق العالمية

شارك المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية في المنتدى متعدد الجهات الفاعلة الذي عقدته شبكة آسيا والمحيط الهادئ 
الالجئين في بانكوك. اليوم األول، فعالية يقودها الالجئون ربطت أكثر من  لالجئين وشبكة آسيا والمحيط الهادئ لحقوق

من قادة الالجئين من المنطقة والذين ناقشوا مشاركتهم في طرائق المنتدى العالمي لالجئين وتطوير شبكة آسيا  100
والمحيط الهادئ لحقوق  والمحيط الهادئ لالجئين. وفي اليومين الثاني والثالث، انضم إليهم أعضاء من شبكة آسيا

الالجئين والمنظمات غير الحكومية األخرى، والباحثون، والمسؤولون الحكوميون، ومسؤولون من األمم المتحدة إلجراء 
مزيد من المناقشات حول المنتدى العالمي لالجئين، وتفعيل كال الميثاقين، وكيفية دعم الحقوق داخل الحركات المختلطة. 

ي هو استكشاف كيفية المشاركة في استحداث بيئات تمكينية مستدامة، في إطار نهج "شامل للمجتمع"، كان التركيز الرئيس 
ألجل المشاركة الفعالة لالجئين وغيرهم من األشخاص المتضررين في القرارات التي تؤثر على حياتهم. سيتوفر تقرير 

 .وقع شبكة آسيا والمحيط الهادئ لحقوق الالجئين على اإلنترنتمفي األسابيع المقبلة على 

اجتماع مائدة مستديرة حول "استكشاف أوجه التآزر في التخطيط لتنفيذ الميثاق العالمي بشأن الالجئين والميثاق العالمي 
رة حيوي نظمه أيلول/سبتمبر، حضر المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية اجتماع مائدة مستدي 12: في بشأن الهجرة"

ACT Alliance  مع الدول األعضاء والمجتمع المدني. وكان الشمول وعدم التمييز، وتشجيع مسارات منتظمة
وتكميلية، واالستقبال المراعي لألطفال واالعتبارات الجنسانية، والفحص واإلحالة وبدائل االحتجاز من بين الموضوعات 

 العديدة التي تمت مناقشتها.

أيلول/سبتمبر، شارك المجلس  18في  )إيغاد( بنيروبي: الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وخطة عمل إعالن  -2
الدولي للمؤسسات الخيرية في اجتماع التقييم الثاني المشترك بين الوزارات بشأن إعالن وخطة عمل نيروبي والذي تم 

ي للمؤسسات الخيرية مشاركة بعض أعضائه وألقى بالضوء على الحاجة عقده في أديس أبابا بإثيوبيا. يسَّر المجلس الدول
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https://www.wvi.org/publications/report/faith-and-development/faith-action-children-move-action-plan
https://aprrn.info/
https://aprrn.info/
https://aprrn.info/


إلى مشاركة المنظمات غير الحكومية بصورة متزايدة في العملية اإلقليمية. أسفر االجتماع عن بعض القرارات التي 
عضاء في وتحقق خطوات ملموسة تتخذها الدول األ 2020اتخذتها الدول األعضاء في إيغاد والتي ستستمر حتى عام 

الفترة التي تسبق المنتدى العالمي لالجئين. ومن الموضوعات التي تم التأكيد عليها في االجتماع هو إنشاء منصة دعم 
إليغاد وذلك لتعزيز وتشجيع دعم واسع النطاق لتنفيذ إعالن نيروبي والميثاق العالمي بشأن الالجئين. لمزيد من 

  .Tesfa@icvanetwork.orgAddisالمعلومات، الرجاء االتصال بـ: 

ينظم المجلس فعالية جانبية للمنظمات غير الحكومية في اللجنة التنفيذية لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين: -3
الدولي للمؤسسات الخيرية، في االجتماع السبعين للجنة التنفيذية للمفوضية، فعالية جانبية للمنظمات غير الحكومية حول 

تشرين األول أكتوبر الساعة التاسعة صباحاً(. ومن خالل هذه 7" )الحلول المستديمة من خالل )إعادة( االندماج: ما يلزم"
الفعالية، ترغب المنظمات غير الحكومية في إشراك ممثلي الدول، ومندوبي الالجئين، والمجتمع المدني في نقاش حول 

مات الملموسة التي تتم في للمنتدى العالمي لالجئين بشأن الحلول. لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ: اإلسها
jerome.elie@icvanetwork.org   

 

 اللجنة الدائمة لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين لشهر أيلول/سبتمبر: -4
 76انات للمنظمات غير الحكومية وتقديمها خالل الجلسة يسَّر المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية صياغة ثالثة بي

الجتماع اللجنة الدائمة، وذلك بفضل اإلسهامات القيَّمة للعديد من المنظمات غير الحكومية. وقد تركزت البيانات على 
إصالح مفوضية ؛ وعلى الجهود الرامية إلى منع االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية والتحرش الجنسي والتصدي لهم

تحديث شفهي للميثاق العالمي ؛ وعلى ا في ذلك الالمركزية وإضفاء الطابع اإلقليمياألمم المتحدة لشؤون الالجئين بم
وخاصة إضفاء الطابع اإلقليمي   -ت عملية إصالح الح المفوضية . وبرز بشأن الالجئين والمنتدى العالمي لالجئين

  كموضوع شامل طوال مدة هذه الجلسة للجنة الدائمة. -والالمركزية 
 
 الفائزون بجائزة نانسن: -5

وهو محام ، Azizbek Ashurovجائزة نانسن لالجئين التي تمنحها مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين: تهانينا لـ 
، وقد تم اختياره فائز أول بلد في العالم ينهي حاالت انعدام الجنسيةدعم عمله جهود جمهورية قيرغيزستان في أن تصبح 

. تهانينا أيضاً للفائزين اإلقليميين. لمعلومات كاملة حول جائزة بجائزة نانسن لالجئين التي تمنحها المفوضية 2019عام 
 .الموقع اإللكترونينانسن والفائزين هذا العام، ارجع إلى 

 2019 تشرين الثاني/نوفمبر  4في  2020يتم فتح باب الترشيح لجائزة نانسن لالجئين لعام 
 
 مركز البيانات المشتركة بين البنك الدولي ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين حول النزوح القسري: -6
أيلول/سبتمبر، حضر المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية وبعض من أعضائه االجتماع األول للمجلس  30في  

لمركز البيانات المشتركة بين البنك الدولي ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين حول  االستشاري االستراتيجي
الفرصة لتبادل الخبرات واألفكار وتقديم المشورة بشأن  والذي تم عقده في كوبنهاغن. أتاح االجتماع  النزوح القسري

 11. وقبل هذا االجتماع، في 2020و 2019االتجاه العام ألنشطة المركز ومشروع برنامج عمله للفترة بين عامي 
 Björn Gillsäterأيلول/سبتمبر، أتيحت للمجلس الدولي للمؤسسات الخيرية فرصة تبادل الخبرات واألفكار مع السيد/ 

رئيس مركز البيانات المشتركة المعين حديثًا. ستتاح قريباً مالحظات من هذا االجتماع ألعضاء المجلس الدولي 
 للمؤسسات الخيرية.

 
  األشخاص النازحون داخلياً: -7

األشخاص النازحين شارك المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية في مؤتمر ويلتون بارك حول "مؤتمر ويلتون بارك: 
أيلول/سبتمبر(. في سياق الدعوات إلى تشكيل فريق رفيع  4-2" )داخلياً: نحو حماية دولية أكثر فعالية وحلول مستديمة

لية نحو زيادة الوقاية والحماية والحلول الدائمة المستوى تابع لألمم المتحدة، استكشف المؤتمر طرقاً لتشجيع المشاركة الدو
عام الالجئين،  2019لألشخاص النازحين داخلياً، السيما بناء على مبادرات، مثل: اعتبار االتحاد األفريقي عام 

 .2030، وخطة عام 2020والعائدين، والنازحين داخلياً، وخطة العمل للحماية الدولية لعام 
 

 تحدة لشؤون الالجئين للنازحين داخلياً:سياسة مفوضية األمم الم
،" ، والتي تؤكد سياستها بشأن مشاركة المفوضية في حاالت النزوح الداخليأيلول/سبتمبر، أصدرت المفوضية "  18في 

الة بوصف ذلك جزء يتجزأ من عملياتها لألشخاص النازحين من جديد التزام المفوضية بمشاركة حاسمة، ومتوقعة، وفع
داخليًا في جميع أنحاء العالم بما في ذلك القيام بدورها القيادي في الحماية في األزمات اإلنسانية. وقد تم استشارة أعضاء 

الحزمة اإلرشادية لمشاركة المفوضية في حاالت النزوح المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية في وضع السياسة و"
 " وهم يتطلعون إلى مزيد من عمليات التبادل مع المفوضية حول تفعيل هذه السياسة.الداخلي

https://www.unhcr.org/5d949a5d7
https://www.icvanetwork.org/resources/ngo-statement-efforts-prevent-and-respond-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual
https://www.icvanetwork.org/resources/ngo-statement-unhcr-reform
https://www.icvanetwork.org/resources/ngo-statement-unhcr-reform
https://www.icvanetwork.org/resources/ngo-statement-unhcr-reform
https://www.icvanetwork.org/resources/ngo-statement-unhcr-reform
https://www.icvanetwork.org/resources/ngo-statement-global-compact-refugees-and-preparations-first-global-refugee-forum
https://www.icvanetwork.org/resources/ngo-statement-global-compact-refugees-and-preparations-first-global-refugee-forum
https://www.unhcr.org/news/press/2019/7/5d1da90d4/kyrgyzstan-ends-statelessness-historic-first.html
https://www.unhcr.org/nansen-refugee-award.html
https://www.unhcr.org/nansen-refugee-award.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://www.wiltonpark.org.uk/wp-content/uploads/WP1705-Programme.pdf
https://www.wiltonpark.org.uk/wp-content/uploads/WP1705-Programme.pdf
https://www.refworld.org/docid/5d83364a4.html
https://www.refworld.org/docid/5d8335814.html
https://www.refworld.org/docid/5d8335814.html


 

  المشاورات بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية: -8
جرت مشاورات بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في إفريقيا مع المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة 

الممثل  ، Marco Rotelliأيلول/سبتمبر. حضر  11إلى  10المتعددين في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في الفترة من 
لمشاورات وشارك في تيسير الجلسة المخصصة للمنظمات غير اإلقليمي للمجلس الدولي للمؤسسات الخيرية في إفريقيا، ا

  . موقع التشاور الحكومية.  لمزيد من المعلومات ارجع إلى 
   marco.rotelli@icvanetworl.orgأو اتصل بـ: 

 
تقرير المنظمات غير الحكومية حول المشاورات السنوية بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمات غير  

قبل اللجنة التنفيذية لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، أصدر مقرر المنظمات غير  : 2019الحكومية لعام 
سانية أوالً في كندا(، تقريره عن المشاورات السنوية، وهو متاح منظمة اإلن) Aslam Daud، د. 2019الحكومية لعام 

. يُلقي التقرير الضوء على العناصر الرئيسية من األيام الثالثة للمشاورات بين اإلنترنت على موقع المفوضيةحالياً على
وص موضوع ’العمل معاً، بصورة أفضل.‘ ويتضمن ملخصاً لألفرقة، وورش المفوضية والمنظمات غير الحكومية بخص

العمل، والدورات، باإلضافة إلى توصيات بشأن الشراكة، والبيانات، واألدلَّة، وإضفاء الطابع اإلقليمي على المفوضية  
 والمنتدى العالمي لالجئين.

 

 الهجرة والثغرات األمنية: -9
 :2019اإلقليمي بين المنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكومية لعام التشاور اإلنساني 

نسخة هذا العام من التشاور اإلنساني اإلقليمي، تستضيف المنظمة الدولية للهجرة والمجلس الدولي للمؤسسات الخيرية 
مات وطرح األسئلة حول في إسطنبول بتركيا. لمزيد من المعلو2019تشرين األول/أكتوبر من عام  30و 29وذلك في 

 secretariat@icvanetwork.orgو  humanitarianpolicy@iom.int التسجيل، الرجاء مراسلة
، وهو 2019استعراض الهجرة المختلطة لعام بإطالق تشرين الثاني/نوفمبر سيقوم مركز الهجرة المختلطة 5في  - 10

راض الثاني في سلسلة التقارير السنوية العالمية حول الهجرة المختلطة. والموضوع األساسي هذا العام هو مستقبل االستع
وباإلمكان الحضور  15:00إلى الساعة  13:30الهجرة. ويقام الحدث بمعهد الدراسات العليا في جنيف من الساعة 

ورابط التسجيل )للحضور شخصياً أو عن طريق البث  شخصياً أو عن طريق البث المباشر. تتوفر معلومات إضافية
  .على اإلنترنتالمباشر(   

 
 التمويل 
 

بدأتها مسارات العمل المشتركة للتمويل أيلول/سبتمبر حول التمويل النوعي:  19ورشة عمل في  –الصفقة الكبرى  -11
حول التخطيط والتمويل متعدد السنوات والتخصيص   8و 7النوعي في إطار الصفقة الكبرى )مسارا العمل السابقبن 

اً من المنظمات غير الحكومية، والوكاالت التابعة لألمم المخفض(، حيث جمعت هذه الورشة ما يزيد عن خمسين مشارك
المتحدة، والحكومات المانحة. وكان الهدف من ورشة العمل التي استضافتها كندا، واللجنة الدولية للصليب األحمر، 
 والسويد، والمجلس النرويجي لالجئين هو مناقشة ما تم إنجازه من عمل حتى اآلن بخصوص تخطيط استخدام آليات

. سيتم مشاركة المالحظات التفصيلية لورشة العمل عند 2020التمويل النوعي ونتيجتها ورسم طريق المستقبل في عام 
توفرها، ومع هذا، كان هناك اتفاق مبدئي بين المشاركين على ضرورة وضع تعريف أفضل لشروط التمويل النوعي 

. كما قامت مجموعة من المشاركين بالضغط 2020أوائل عام المتعلقة بالتمويل متعدد السنوات والتمويل المرن بحلول 
من أجل تحديد الدول محل التركيز وذلك لبدء العمل على وضع إرشادات وأدوات أكثر وضوًحا للتمويل النوعي 

للممارسين الميدانيين. وقد تمكنت المنظمات غير الحكومية من توجيه رسائل مشتركة بشأن التمويل النوعي في الفترة 
لتي سبقت ورشة العمل لتوجيه النقاش، وسوف يستمر المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية في المشاركة أثناء وضع  ا

 jeremy.rempel@icvanetwork.org . لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:2020خطط العمل لعام 

أطلق المجلس النرويجي أيلول/سبتمبر: 25 –إعالن صرف المال في أوجه االستحقاق  -المجلس النرويجي لالجئين  -12
بروتوكول 'صرف المال في أوجه ، Voice Networkودعم  ECHOباستضافة ، Humentumلالجئين و 

أيلول/سبتمبر في بروكسل. وصرف المال في أوجه االستحقاق هو بروتوكول تم وضعه لموائمة  25االستحقاق' في 
ورفع التقارير المالية بين الجهات الفاعلة في القطاع اإلنساني. وحالياً، شاركت  تصنيف التكلفة، وإعداد الميزانية المالية،

تسع منظمات غير حكومية في وضع والبروتوكول والتزموا بالمضي قدماً في التنفيذ؛ ومن األهمية بمكان اآلن أن تقوم 
مشاركاً  65دعم هذا المجهود. حضر مجموعة أكبر من المنظمات غير الحكومية، واألمم المتحدة، والشركاء المانحين ب

لومات، تفضل بزيارة مزيد من المعتقريبًا من المجموعات الثالثة في اجتماع بروكسل، وقد أبدى الجميع اهتماًما إيجابيًا. ل
   luca.peciarolo@nrc.noفي المجلس النرويجي لالجئين:  Luca Peciarolo، أو تواصل مع الموقع اإللكتروني

https://www.unhcr.org/afr/unhcr-africa-consultations-with-ngos-and-multi-stakeholders.html
https://www.unhcr.org/5d974e5f2ea
http://www.mixedmigration.org/
http://www.mixedmigration.org/
http://www.mixedmigration.org/
http://www.mixedmigration.org/mmr/2019-2/
https://www.nrc.no/countries/nrc-representation-offices/money-where-it-counts-harmonise-simplify-and-save-costs/
https://www.nrc.no/countries/nrc-representation-offices/money-where-it-counts-harmonise-simplify-and-save-costs/
https://www.nrc.no/countries/nrc-representation-offices/money-where-it-counts-harmonise-simplify-and-save-costs/
https://www.nrc.no/countries/nrc-representation-offices/money-where-it-counts-harmonise-simplify-and-save-costs/


 5تواصل مجموعة النتائج التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:( RG5) 5مجموعة نتائج التمويل اإلنساني  -13
لدولي للمؤسسات الخيرية ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية االجتماع في التي يتشارك في رئاستها المجلس ا

الثالثاء الثالث من كل شهر.  تحدد موعد عقد اجتماعات األفرقة العاملة للتمويل اإلنساني التابعة للمجلس الدولي 
ن الشركاء من المنظمات غير الحكومية لتمكي 5للمؤسسات الخيرية ليكون قبل كل اجتماع من اجتماعات مجموعة النتائج 

غير المشاركين مباشرةً بوصفهم أعضاء في المجموعة من إضافة مدخالتهم إلى جدول األعمال. تشارك مجموعة النتائج 
. 2019حالياً في أول عملية لرفع تقارير المجموعة التي تلخص النتائج التي تم تحقيقها بالنسبة لخطة العمل لعام  5

التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين ( OPAGمع النتائج ومشاركتها مع مجموعة الدعوة والسياسة التنفيذية )وسوف يتم ج
، ستتّضمن 2019تشرين الثاني/نوفمبر بجنيف. ومن اآلن وحتى نهاية عام  8و 7الوكاالت في االجتماع الذي سينعقد في 

  ما يلي: 5نقاط التركيز الرئيسية لـمجموعة النتائج 
  وضع إرشادات مشتركة حول أدوات التمويل اإلنمائي واإلنساني المرتبطة بالصلة بين السالم والتنمية اإلنسانية. -
  نشر أفضل الممارسات والدروس المستفادة من التمويل اإلجتماعي اإلسالمي في القطاع اإلنساني. -
نوات وغير المخصص باالستناد إلى سياقات عدة نشر نتائج دراسة متعددة السنوات حول فوائد التمويل متعدد الس  -

  بلدان.
السيما مع الوكاالت التابعة  -طرح بروتوكول صرف المال في أوجه االستحقاق التابع للمجلس النرويجي لالجئين  -

  لألمم المتحدة والجهات المانحة.
ة، ومفوضية األمم المتحدة لشؤون االنتهاء من مفاوضات اتفاقيات الشراكة المعدلة بين المنظمات غير الحكومي -

الالجئين، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، واليونيسيف، وبرنامج األغذية العالمي، وصندوق األمم المتحدة 
  للسكان.

الخيرية للمزيد من المعلومات حول كيفية اإلشتراك مع الفريق العامل للتمويل اإلنساني التابع للمجلس الدولي للمؤسسات 
التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، الرجاء االتصال  5أو مجموعة النتائج 

 alon.plato@icvanetwork.orgبـ:
 

 التنسيق 
 

 (:IASCاللجنة الدائمة المشترکه بين الوکاالت ) -14
 (:EDG)مجموعة مدراء برامج الطوارئ التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

أيلول/سبتمبر لمناقشة  9عقب إعصار دوريان الذي ضرب الباهاماس، اجتمعت مجموعة مدراء برامج الطوارئ في  -
 االحتياجات اإلنسانية على األرض والدعم الذي كان سيتم تقديمه للمتضررين من هذه الكارثة.

 
مدراء برامج الطوارئ بزيارة امتدت من األول  ولتقديم دعم أفضل للزمالء العاملين في بوركينا فاسو، قامت مجموعة -

تشرين األول/أكتوبر،  23و 14حتى الرابع من تشرين األول/أكتوبر. وسيعقب هذه البعثة بعثة بين األقران في الفترة بين 
 وذلك لدعم المنسق المقيم/المنسق اإلنساني الموجود.

 
كانون األول/ديسمبر  5سينعقد االجتماع التالي للجنة في االت:األعضاء األساسيون في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوك

 بجنيف.  2019
 

 8و 7سينعقد االجتماع الثاني لمجموعة الدعوة والسياسة التنفيذية في جنيف في  مجموعة الدعوة والسياسة التنفيذية:
والسياسة التنفيذية عن طريق  . سيتم تمثيل اثنين من المنظمات الوطنية لمجموعة الدعوة 2019تشرين الثاني/نوفمبر 

والرابطة الساحلية ( ACBARالمجلس الدولي للمؤسسات الخيرية هما هيئة تنسيق وكالة اإلغاثة والتنمية األفغانية )
وهما، مع عضو آخر من أعضاء المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية، (. COASTلصندوق التحول االجتماعي )

 منظمات وطنية ُمَمثلَّة في الهياكل العالمية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.مؤسسة التنمية الريفية، أول ثالث 
 

 تحديث بشأن مجموعات النتائج التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت: -15
عمال أيلول/سبتمبر. وقد تم مشاركة األ 18في  1التقت مجموعة النتائج  – 1االستجابة التنفيذية لمجموعة النتائج 

التمهيدية حول أفضل طريقة لمعالجة مركزية الحماية والعوائق البيروقراطية التي تؤثر على المنظمات غير الحكومية. 
وبالنسبة للعوائق البيروقراطية، يتم تشجيع الزمالء بقوة على المساهمة وإمدادنا بالمعلومات الالزمة للدعم الدقيق. لمزيد 

 emmanuelle.osmond@icvanetwork.orgبـ:  من المعلومات، الرجاء االتصال
أيلول/سبتمبر. تم تقديم تحديثات  9في  2اجتمعت مجموعة النتائج  -حول المساءلة واإلدماج 2مجموعة النتائج 

بخصوص النواتج التي تعمل عليها المجموعة، بما في ذلك منع االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية، والمساءلة تجاه 



ررين، واإلدماج، والمعايير اإلنسانية. وقد بدأ نقاش حول عملية رفع التقارير وصواًل إلى تقييم نهاية العام السكان المتض
   لمجموعات النتائج.

 
يتطلع المجلس الدولي االتصال بشبكات المساءلة تجاه السكان المتضررين ومنع االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية: 

، إلى التواصل مع الشبكات الوطنية أو 2جزء من التزامه تجاه مجموعة النتائج للمؤسسات الخيرية، بوصف ذلك 
اإلقليمية لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل على المساءلة تجاه السكان المتضررين، أو االستغالل الجنسي واإلساءة 

 n.plato@icvanetwork.orgaloالجنسية والتحرش الجنسي، أو كليهما. لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:
 

أيلول/سبتمبر وقدمت تحديثاً بخصوص الحافظة  3اجتمعت المجموعة في  - 3الدعوة الجماعية الخاصة بمجموعة النتائج 
الحالية التي تغطيها مجموعة النتائج هذه، بما في ذلك نقطة حول تدابير مكافحة اإلرهاب والجمعية العامة لألمم المتحدة. 

ل مشتركة حول تغير المناخ في األزمة اإلنسانية أعدها أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ثم تم تم تبادل رسائ
 مشاركتها مع أعضاء المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية.

  
غير  أيلول/سبتمبر للمنظمات 30ومتابعةً لتدابير مكافحة اإلرهاب، عقد المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية اجتماعاً في 

الحكومية الزميلة لمشاركة المعرفة، والمعلومات، وتبادل األفكار بخصوص العمل الجماعي المتعلق بهذا الموضوع. 
 emmanuelle.osmond@icvanetwork.orgلمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

  
 :الجماعية:حول النتائج  4الفريق العامل الفرعي التابع لمجموعة النتائج 

وحالياً يتم العمل على  تقوم مجموعة النتائج بتقديم تقريرها المرحلي األول إلى مجموعة الدعوة والسياسة التنفيذية.
وقد انضمت جمعية أيادي الرحمة غير الحكومية الوطنية العراقية،  التشاور بشأن صياغة إرشاد بسيط للنتائج الجماعية.

 4لمزيد من المعلومات حول مجموعة النتائج  .4للمؤسسات الخيرية، إلى مجموعة النتائج وهي عضو بالمجلس الدولي 
والفريق العامل على الصلة بين السالم والتنمية اإلنسانية الخاصة بالمجلس الدولي للمؤسسات الخيرية، الرجاء االتصال 

 بـ:
marco.rotelli@icvanetworrk.org 

  
 انظر ملخص األنشطة الحالية أعاله في قسم التمويل. -)التمويل(  5مجموعة النتائج 

 
 الساحل  -مجلس االتحاد األوروبي  -16

المدير التنفيذي للمجلس الدولي ، Ignacio Packerتحت رئاسة فنلندا لمجلس االتحاد األوروبي، تمت دعوة 
بخصوص منطقة الساحل لدى أيلول/سبتمبر لتبادل وجهات نظر المنظمات غير الحكومية  6للمؤسسات الخيرية، في 

في ( COHAFAالفرقة العاملة التابعة لمجلس االتحاد األوروبي المعنية بالمساعدات اإلنسانية والمساعدات الغذائية )
قام المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية بإلقاء الضوء على التحديات الخطيرة والمتنامية بمنطقة الساحل والتي   بروكسل.

وبالنظر إلى تأثير المساعدة اإلنسانية والتي تتضح  لى المدنيين وعلى السالم واالستقرار الدوليين. لها عواقب مدمرة ع
من خالل المبادرات والنتائج الموجهة نحو إيجاد الحلول، ركز العرض التقديمي على توجيه خمس أولويات لعناية مجلس 

شل السياسة المعتمدة؛ ودعم القيادة الوطنية والمحلية؛ االتحاد األوروبي، وهي: الوصول إلى المساعدات اإلنسانية؛ ف
 والنُُهج األمنية؛ واالستخدام االستراتيجي والقائم على المبادئ للموارد.

 :Forum Espace Humanitaire –المنظور اإلنساني  -17
رة. وفي بقادة المنظمات اإلنسانية خالل السنوات العشرة األخي )Forum Espace Humanitaire )FEHرحب 

تشرين األول/أكتوبر(، حضر المدير  5إلى  3بمدينة آنسي في الفترة من  Pensièresهذا العام أيًضا )في مركز 
كذلك. ويتيح   InterAction and Voiceالتنفيذي للمجلس الدولي للمؤسسات الخيرية مع عدد من أعضاء المجلس و

FEH  مع مشاركة عالية المستوى من مجتمع المنظمات غير الحكومية اجتماعاً فريداً لمناقشة وجهات النظر اإلنسانية
 بالبدائل اإلنسانية. FEHالفرنسية. التنسيق التنفيذي لـ 
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لدعم المنظمات غير الحكومية في الجنوب األفريقي في شبكة المجلس الدولي  Foraتشمل عمليات التبادل برنامج  -
 للمؤسسات الخيرية، فيما يتعلق بتعاون مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وما يتجاوزه 

 الكونغو الديمقراطية  توجيهات إلى القيادة الجديدة للمنظمات غير الحكومية الدولية في جمهورية  -
 عمليات التبادل مع منتدى المنظمات غير الحكومية الوطنية في الكاميرون من أجل تشاورات منظمة اليونيسف  - 
عمليات التبادل مع منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في الكاميرون من أجل زيارة مجموعة مدراء برامج  -

http://alternatives-humanitaires.org/en/
http://alternatives-humanitaires.org/en/
http://alternatives-humanitaires.org/en/


 الطوارئ
 ي اإلقليمين في نيروبي بشأن خطة االستعداد اإلقليمي لمواجهة اإليبوالدعم مدراء العمل اإلنسان -
   EWEARالعمل مع مدراء العمل اإلنساني اإلقليميين في نيروبي وفي إفريقيا الجنوبية في وضع خطة  -

 
 دعم منتدى جنوب السودان بشأن الدعوة  -
 ة حول المنتدى العالمين لالجئينالشرق أفريقي REDSSالدعم وعمليات التبادل المقدمة لمنظمة  -
دعم المنظمات غير الحكومية الدولية في ليبيا فيما يتعلق بالهجرة وتدفق العائدين في شرق أفريقيا والقرن األفريقي  -

   حول خطة العمل النيروبية للصومال( IGADواإلدراج في مؤتمر الحصر الثاني لمنظمة إيغاد )

لدعم المنظمات غير الحكومية، الرجاء االتصال بـ:  Foraلمزيد من المعلومات حول برنامج 
marco.rotelli@icvanetworrk.org   
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التابعة للجنة المشتركة الدائمة  4استضاف مجتمع الممارسة بشأن الصلة، وهو فريق عامل فرعي تابع لمجموعة النتائج 
بين الوكاالت ويشترك في رئاسته المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية وبرنامج األغذية العالمي، إحاطة من منتدى 

من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ممثاًل اللجنة التوجيهية المشتركة المنظمات غير الحكومية الدولية في نيجيريا وإحاطة 
لمزيد من المعلومات، الرجاء  وقد أتيحت الفرصة للمشاركين لتبادل اآلراء حول كال الموضوعين.  التابعة لألمم المتحدة.

   marco.rotelli@icvanetworrk.orgاالتصال بـ: 
 

الرئيس  Marta Garcia Valdesبعة للمجلس الدولي للمؤسسات إحاطة من استضاف الفريق العامل للرابطة التا
التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ونائب مدير منظمة أوكسفام العالمية. وقد  4المشارك لمجموعة النتائج 

ك لمجموعة النتائج أتيحت الفرصة للمشاركين للحصول على معلومات مباشرة وتبادل وجهات النظر مع الرئيس المشار 
( JSC. واستناداً إلى االهتمامات، يضع الفريق العامل في االعتبار جلسات اإلحاطة من اللجنة األمنية المشتركة )4

لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال (. UNDOCOومكتب تنسيق العمليات اإلنمائية التابع لألمم المتحدة )
 marco.rotelli@icvanetworrk.orgبـ:
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. سياسة تنوع جديدةاستهدافًا لتعزيز االلتزام الطويل األمد باعتبارات التنوع، اعتمد المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية 
الخيرية دعم األشخاص المشمولين باالختصاص. األمر الي  ومن خالل هذه السياسة، يستهدف المجلس الدولي للمؤسسات

يتيح لهم التمتع بحقوقهم على أساس  متكافئ والمشاركة بصورة ُمجدية في القرارات التي تؤثر على حياتهم، وأسرهم، 
يع جوانب ومجتمعاتهم.  تتطلب السياسة التزام المجلس الدولي للوكاالت التطوعية بدعم وتطبيق هذه االعتبارات في جم

عملها مع التركيز على قضايا  العمر والجنس واإلعاقات. تعمل هذه السياسة على دمج  وتحديث التزامات المجلس 
 الدولي للوكاالت التطوعية الحالية تجاه التوجه القوي للتنوع والمساءلة لألشخاص المتضررين.

 
 

بين  المشاورة المشتركة  دولي للوكاالت التطوعية المجلس الو  تستضيف منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونسيف(
والتي ستعقد في اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية بشأن الشراكة في مجال األوضاع اإلنسانية "تعزيز ثقافة الشراكة" 

التي أجراها المجلس الدولي للوكاالت التطوعية الدراسة االستطالعية بعد  .2019نوفمبر  12و  11جنيف، سويسرا  ،
حول شراكة منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( والمنظمات الغير حكومية في الحاالت اإلنسانية،  2019عام 

مشارًكا من منظمات غير حكومية و يونيسيف لمناقشة توصيات ملموسة من أجل تحسين الشراكة.  50ستجمع المشاورة 
وقع االتفاق على مجموعة من التوصيات بشأن كيفية المضي قدماً. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى من المت

 .عبر اإلنترنتتسجيل اآلن هنا. يمكن تقديم طلبات ال مذكرة المفاهيم
 

" أصبحت االن العالمي لحقوق الطفل: ثورة ثانية: ثالثون عاما من حقوق الطفل ، وجدول األعمال الغير مكتمل التقرير "
عتمد هذا التقرير جزئيًا على ما ورد في التقارير والتحليالت الوطنية التي أجراها أعضاء القوات متاحة على اإلنترنت. ي

تكاتفت أكبر   2017المشتركة والشركاء الوطنيون في بنغالديش وكمبوديا وكينيا ومالي والفلبين وأوغندا ... في عام 
لية، والمنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة والقرى الدولية  ست وكاالت تركز على الطفل:  تحالف صندوق الطفل، و الخطة الدو

https://www.icvanetwork.org/resources/icva-policy-diversity-2019
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/211_ICVA_Unicef_Scoping_Study_3_06_2019.pdf
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/UNICEF%20NGOs%20consultation%20Concept%20Note_190919.pdf
https://www.icvanetwork.org/node/8175
https://child-rights-now.org/
https://child-rights-now.org/
https://child-rights-now.org/


إلنقاذ الطفولة، واالتحاد الدولي ألرض اإلنسان، والمنظمة الدولية للرؤية العالمية  من أجل تجديد االلتزامات السياسية 
 تجاه حقوق الطفل والمساءلة عنها ووضع حد للعنف ضد األطفال.

                                                                                   بالحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء أو االنتهاك الجنسي: . الحماية و جهة التنسيق المعنية 21
شارك   وحدات تعلم جهة التنسيق المعنية بالحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء أو االنتهاك الجنسي المشتركة: 

أيام تهدف إلى إنشاء وحدة تعليمية مشتركة بين الوكاالت  3لدولي للوكاالت التطوعية  في ورشة عمل مدتها المجلس ا
حول منع االستغالل واالعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي. يجب أن ينتج عن هذا الجهد الذي تقوده المنظمة الدولية  

اعلية لتدريب موظفي أي منظمة في جهة التنسيق المعنية للهجرة ومفوضية األمم المتحدة لالجئين  طريقة جديدة وتف
بالحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء أو االنتهاك الجنسي وتوعيتهم بمنظور الناجين وتحدي ديناميات السلطة وفتح 

رجى التواصل مع : باب النقاش حول الثقافة الداخلية. وينبغي بدء التدريب في نهاية العام تقريبا. لمزيد من المعلومات، ي
alon.plato@icvanetwork.org 

تجري منظمة االنقاذ الدولية دراسة استقصائية حول كيفية هيكلة المنظمات اإلنسانية  دراسة استقصائية بشأن الحماية: 
الحماية واستثمارها في الحماية في هذه اللحظة. ويهتمون بفهم الكيفية التي تعمل بها منظمات المعونة على هيكلة إدارة 

   والموارد المالية والبشرية التي يجري استثمارها.
تود منظمة اإلنقاذ الدولية أن تقوم جهة التنسيق و القيادة أوأي منهما في حماية منظمات اإلغاثة بملء االستبيان الذي 

التابع لمنظمة اإلنقاذ اإلجابات مجهولة المصدر تماماً. سيتم تجميع المعلومات بواسطة فريق الحماية  دقائق. 5يستغرق 
 31الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو في  .العثور على االستبيان هنيمكن  .2020الدولية وجعلها متاحة في أوائل عام 

  .2019ول/أكتوبر تشرين األ

 مساحة المجتمع المدني في العمل اإلنساني:المساعدة القانونية ألعضاء المجلس الدولي للوكاالت التطوعية:
يمكن ألعضاء المجلس الدولي ، TrustLawيسر المجلس الدولي للوكاالت التطوعية أن تعلن أنه من خالل شراكتها مع 

للوصول إلى المساعدة القانونية   TrustLawلى عضوية سريعة التتبع مع للوكاالت التطوعية التقدم بطلب للحصول ع
إلى دعم أعضاء المجلس الدولي للوكاالت التطوعية في المسائل القانونية الشائعة التي تنشأ  TrustLawالمجانية. تهدف 

وحماية الملكية الفكرية والتوظيف  في سياق العمليات اليومية )على سبيل المثال المشورة المتعلقة بالمسائل التجارية العامة
والقضايا المتعلقة بالموارد البشرية والنماذج الخاصة بعقود الموظفين/المتطوعين وما إلى ذلك(، من أجل تطبيق برامج 

  كبيرة متعددة االختصاصات.
 

والعضوية لدى لمعرفة المزيد حول كيف يمكن ألعضاء المجلس الدولي للوكاالت التطوعية االستفادة من الخدمات 
TrustLaw ، :يرجى االتصال بمنسق التعلم والبرنامج في المجلس الدولي للوكاالت التطوعية

22 nishanie.jayamaha@icvanetwork.org . مجموعة عمل المجلس الدولي للوكاالت التطوعية حول
 األعضاء فقط سيفتح المجلس الدولي للوكاالت التطوعية مجموعة عمل على  مساحة المجتمع المدني في العمل اإلنساني:

لتبادل المعلومات والدروس المستفادة وأفضل التطبيقات واألدوات المتعلقة بمساحة المنظمات غير الحكومية/المجتمع 
  المدني في العمل اإلنساني.

اصل على البريد اإللكتروني لألعضاء الذين يهمهم أمر االنضمام إلى المجموعة، يرجى التو
  nishanie.jayamaha@icvanetwork.orgالتالي:

 
 فرص التعلم

 
. تدريب أساسي وورش عمل موضوعية للمحترفين في مجال المساعدة اإلنسانية والحماية تتعلق بالقانون والسياسة 23

 اإلنسانية
مجال االستجابة ألزمات النزوح؟ سينظم المحترفون  هل تعمل في مجال الحماية اإلنسانية أو في حاالت النزاع المسلح أو

ً في مجال المساعدة اإلنسانية والحماية تحت  والسياسة اإلنسانية لقانونفي مجاال ورش عمل موضوعيةو تدريباً أساسيا
 العناوين اآلتية: 

- 20تشرين األول/أكتوبر( وبانكوك ) 11-7في جنيف ) الجماعات المسلحة غير الحكومية للحماية اإلنسانية  إشراك -
 ( 2020كانون الثاني/يناير  24

 تشرين الثاني/نوفمبر( 14-10)طرق العمل مع الممثلين العسكريين في عمان -
 كانون األول/ديسمبر( 6-2)قانون النزاع المسلح غير الدولي في أبوجا -

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchfuDEYxRfJ448brypiqwPtF4cXA8NrFZhCDGUPig0PM9SlQ/viewform
https://phap.org/PDP-GVA2019TW-2
https://phap.org/PDP-GVA2019TW-2
https://phap.org/PDP-GVA2019TW-2
https://phap.org/PDP-AMM2019TW-2
https://phap.org/PDP-ABV2019TW


تدريباً احترافياً أساسياً في مجال النازحين والالجئين  ضاً سينظم المحترفون في مجال المساعدة اإلنسانية والحماية أي
تشرين  12إلى  7تليه ورشة عمل مواضيعية حول نفس الموضوع في أديس أبابا من  والنزاعات المسلحة 

إلى  25في جنيف من  الحماية في الظروف اإلنسانية: من النظرية إلى التطبيق  الثاني/نوفمبر. ستُنّظم دورة خاصة حول 
 تشرين الثاني/نوفمبر. 29

 

 -المواعيد النهائية المحددة للتطبيق وشيكة )أكتوبر   . المرونة المبنية على التأمل للعاملين في المجال اإلنساني: 24 
سويسرا( إلجراء دورات تدريبية إقليمية حول بناء مرونة الممارسين في  -كينيا، ديسمبر  -الواليات المتحدة، نوفمبر 

عالم في العاملين في المجال اإلنساني في جميع أنحاء ال Garrisonخالل العقد الماضي ساعد معهد   حاالت األزمات.
للحصول على مزيد من  انقر هنا    بناء قدرتهم على الصمود في وجه الصعاب المريعة والسياقات الصعبة/الهشة.

 المتعلق بمقاربتنا للمرونة اإلنسانية. اقرأ البحث   المعلومات والتقدم بطلب للمشاركة في الدورات التدريبية.

في  .2019كانون األول/ديسمبر  12-10لندن ،  -  . ورشة عمل للتخطيط العالمي  لالستعداد لتفشي األمراض 25 
 -شهر كانون األول / ديسمبر من هذا العام ستستضيف مبادرة إنقاذ الطفولة التي تمولها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

لمي ورشة عمل عالمية مدتها ثالثة أيام حول التخطيط العا( READYمكتب المعونة األمريكية في حاالت الكوارث )
لالستعداد لتفشي األمراض في لندن. سيجمع هذا المنتدى قادة عالميين في حاالت الطوارئ الصحية، والعمليات اإلنسانية، 

وممثلي القطاعات المتعددة للمناقشات والتمرينات الميسرة حول االستعداد التشغيلي العالمي في أوضاع االستجابة 
يُرجى من المهتمين بحضور ورشة العمل   .اقرأ هنا READYومات حول الرئيسية لتفشي األمراض. لمزيد من المعل

على البريد  - READYمنسق برنامج  -لتلقي مزيد من المعلومات أو االتصال براين توني < gالتسجيل هنا >/ 
   rtoney@savechildren.org  اإللكتروني 

 

 الجديدة والجديرة بالمالحظة
 

الذي حضره المجلس الدولي للوكاالت   . بدءاً من األسبوع ذات المستوى العالي في الجمعية العامة لألمم المتحدة: 26 
إجراءات  مبر( اإلعالن عن أيلول/سبت 25-24) نتج عن قمة أهداف التنمية المستدامة  انظر االفتتاحية( ) EDالتطوعية 

كما أقّرت مبادرات بشأن حشد التمويل، وتعزيز  إعالن سياسي ألهداف التنمية المستدامة باإلضافة إلى اعتماد  تسريع 
أول  أيلول/سبتمبر(. أطلق  25-24) قمة أهداف التنمية المستدامة  سسات وتعزيز اإلعالنات الوطنية والتنفيذ في المؤ

سبتمبر( جهوداً جديدة لتوفير إمكانية وصول الجميع إلى  23) ى حول التغطية الصحية الشاملة اجتماع رفيع المستو
 27) وا مراجعة نصف الفصلية الرفيعة المستوى لمسار سام أنظمة صحية ميسورة التكلفة وشاملة ومرنة. اعتمدت 

 سبتمبر( إعالناً سياسياً آخر يؤكد من جديد تضامنه مع الدول الجزرية الصغيرة النامية. 
 
مقارنات التقارير من  وقت الخيارات الصعبة  -تمويل نظام األمم المتحدة للتنمية  بعض النقاط البارزة الرئيسية من . 27 

  : 2019إلى  2017

 4زيادة بنسبة بالمئة من التمويل للمساعدات اإلنسانية وهو ما يمثل  32تم تخصيص  ماذا يفعل صندوق األمم المتّحدة؟
بالمئة منذ السنوات السابقة. اتّسعت مروحة النمو في  1بزيادة قدرها  -بالمئة  39بالمئة مقارنة بالسنوات السابقة والتنمية 

 في النشاط التشغيلي مقارنة بالمساعدة اإلنمائية. 2017حتى العام  2000التمويل اإلنساني أكثر منذ العام 

  بالمئة من المتطلبات في مجال المناشدات اإلنسانية. 40لم يتم الوفاء بـ 2018وحتى العام  2014منذ العام 

بالمئة من إجمالي النفقات التشغيلية لألمم  79كان  بالمئة من نفقات األمم المتحدة جرت في البلدان منخفضة الدخل. 47
بالمئة مخصص  49 دولة  50ة من من هذه المجموعة المؤلف دولة متأثرة باألزمات.  50المتحدة في نفس العام في 

 بالمئة للمساعدات اإلنمائية. 24بالمئة  للسالم واألمن و  27و  لألنشطة اإلنسانية 
 

تهدف جائزة أورورا لنهضة اإلنسانية إلى شكر ودعم أولئك   . تمت تسمية شخصية بارزة كمرشحة لجائزة أورورا: 28 
سمعتهم أو رزقهم من أجل إنقاذ ومساعدة األفراد الذين يعانون نتيجة  الذين يخاطرون بحياتهم أو صحتهم أو حريتهم أو

للمآسي اليومية، وخاصة الكوارث التي يتسبب بها اإلنسان والجرائم ضد اإلنسانية. سيتم تكريم الحائز على جائزة أورورا 
شيح ودعم المنظمات التي دوالر أمريكي وستتاح له فرصة فريدة لمواصلة دورة العطاء بتر  1،000،000بجائزة قدرها 

. الموعد النهائي لتقديم الترشيحات هناألهمت العمل اإلنساني. يمكنك االطالع على مزيد من المعلومات وتسمية المرشح
  .2019تشرين األول/أكتوبر  31هو 
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ستكرم اللجنة النسائية   الشجاعة:  2020. رّشح امرأة أو شاباً بارزاً لجائزة  أصوات اللجنة النسائية لالجئين 29 
. تُقدم جوائز أصوات 2020لالجئين ثالث الجئات أو شباب الجئين بارزين في حفل غداء جوائز الشجاعة في مايو 

والحيوية، كما تعكس قصصهم الشخصية القوية التحديات  الشجاعة سنوياً إلى نساء أو شباب يتمتعون بالمرونة
تبحث اللجنة النسائية   واالنتصارات التي عاشها عشرات الماليين من األشخاص الذين نزحوا بسبب النزاع والعنف.

هية  لالجئين عن الالجئات أو الشباب الالجئين الذين تجاوزوا تحديات وضعهم وساهموا بشكل فعال ودائم في تقوية ورفا
لمزيد من المعلومات   الالجئات أو األطفال أو الشباب الالجئين. قد تكون هذه منظمة محلية أو وطنية أو إقليمية أو دولية.

 . 2019تشرين الثاني/نوفمبر  8تقديم الطلبات هو يوم الجمعة . آخر موعد لوالترشيحات
 

. أصبح اآلن المجلس الدولي للوكاالت التطوعية جزءاً من مجتمع متناٍم من المدافعين عن الحقوق المدنية  الذين 30 
وق المدنية في المجتمعات في جميع أنحاء العالم )يمكنك أن تقرأ للدفاع عن الحق الميثاق المدني  يستغلون قوة وبساطة 

 (. الميثاق هنا  عن بعض الطرق التي يستخدمها هؤالء األشخاص 

 

 سّجل في مفكرتك
 

اجتماع اللجنة التنفيذية السبعين للمفوضية    أكتوبر:  11-7   ، جنيف 65جائزة نانسن لالجئين في الذكرى   أكتوبر:  7 
الحوار الدولي للمنظمة الدولية للهجرة بشأن الحوار حول   أكتوبر:  16-15   السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

االجتماع    أكتوبر:  17إلى  15من    دى العالمي للعمل اإلنساني، إسطنبول المنت  أكتوبر:  16-15   الهجرة، جنيف 
  لشبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء، برلين  32السنوي الـ

 AU CCM  أكتوبر:  25إلى  24من    ، جنيف  2019ندوة الفرص التجارية لبنك التنمية اآلسيوي   أكتوبر:  24 
ؤولية لمعالجة األسباب الجذرية وإيجاد الحلول في إفريقيا: دعم الملكية المحلية، الدمج التضامن العالمي وتقاسم المس 

المؤتمر اإلنساني اإلقليمي للمنظمة الدولية للهجرة،   أكتوبر:  30-29   االقتصادي والحلول الدائمة -االجتماعي
  وجهات النظر العالمية، أديس أبابا   نوفمبر:  1 -أكتوبر  30    إسطنبول

   
 
اجتماع لجنة السياسة التشغيلية والدعوة للجنة  نوفمبر: 8-7ورشة عمل لبناء استجابة أفضل، أديس أبابا نوفمبر:  5-7

  الدائمة المشتركة بين الوكاالت، جنيف 
مؤتمر اليونيسف والمنظمات غير الحكومية من أجل الشراكة في البيئات اإلنسانية "تعزيز ثقافة   نوفمبر:  11-12 

االجتماع التحضيري   نوفمبر:  14   ورشة عمل لبناء استجابة أفضل، عنتيبي   نوفمبر:  14-12   الشراكة" ، جنيف 
  نوفمبر:  20   المنتدى العالمي للهجرة ، كيتو ، اإلكوادور   نوفمبر:  22-19   الثالث للمنتدى العالمي لالجئين، جنيف 
 نوفمبر:  29-26    االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة ، نيويورك  -الطفل  الذكرى السنوية الثالثين التفاقية حقوق

المنظمة الدولية   نوفمبر:  29-26   أسبوع شراكات المنظمات غير الحكومية اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ، بانكوك 
اجتماع مجموعة السياسة التشغيلية والدفاع للجنة الدائمة المشتركة   نوفمبر:  8-7   ، جنيف 110المجلس رقم  -للهجرة 

  بين الوكاالت 
 
 
اجتماع مدراء مجموعة السياسة التشغيلية   ديسمبر:  g<   5إطالق نظرة عامة إنسانية عالمية، جنيف >/   ديسمبر:  4 

إلى  9من  مؤتمر تعهدات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، جنيف     ديسمبر:  5 فاع، جنيف   والد
 "اعمل اليوم لتغيرالغد"، جنيف    -المؤتمر الدولي الثالث والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر   ديسمبر:  12
 جنيف المنتدى العالمي األول لالجئين،  ديسمبر:  17-18
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