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 2018أبرز التطورات لشهر فبراير  –النشرة الشهرية 
 
 

إلى عائالت وأصدقاء مارس، ونتوجه بأحر التعازي  10في تي تحطمت األسف ضحايا تحطم طائرة شمال إفريقيا الالحزن وننعى ببالغ إننا 
 الزمالء والضحايا اآلخرين الذين فقدناهم.

 
 نيابةً عن األمانة العامة إلكفاإغناسيو باكر، المدير التنفيذي إلكفا، 

  
 
 

 رسالة المدير التنفيذي
 

 ؟مهم له تأثير ما نفعلههل 
 

إكفا ب الخاص القادم للمؤتمر السنوي التحضيراتأعضائنا ولذا دعوني في خضم عملنا مع  قد بدأت الفترة االستراتيجية الجديدة إلكفا،ها هي 
 نفكر في مدى التأثير الذي نحدثه. أن نعود للخلف قليًًل ل"ترجمة االلتزامات إلى واقع ملموس"، بعنوان 

 
 المتمثلة في حتى نتمكن من إنجاز مهمتناف .محور اهتمام إكفا هو حيث أّن ذلكلملحوظ"، ا تأثيرأو ال ثرهنا هو "األ الذي أشير إليه التأثيرإّن  
طبيعة التأثير الذي نحدثه واالستفادة منه بشكل لتأثير على السياسات والممارسات المتعلقة بمجال العمل اإلنساني، فإننا بحاجة إلى تحديد وفهم ا

جهودنا المستمرة في قياس األهداف المتعلقة باألداء وإعداد  الجديدة التي تؤكد على الستراتيجيتناالعنصر الجوهري  ذلك ، حيث يشكلأفضل
 أن تكون الحديثة الخاصة بنا نظريات التغييرهدف تكما  .وإجراء التقييمات الدورية ألنشطة العمل الخاصة بنا وتأثيرها الفعليالتقارير حولها، 
 المجاالت التي تستحق استثمار الطاقة والمجهود. واألولويات التي من خاللها يمكن تحديد  بمثابة المرجعية

 
ولكن في الكثير من الحاالت،  األثر أمر يصعب مالحظته، قياسفي بعض األحيان، تتحدث األرقام عن نفسها بوضوح، وفي أحيان أخرى يكون 

إلى  2015الفترة من  خاللتأثير عملنا مدى  حول مؤخًرا مراجعة مستقلة أجرينا فقدأكبر بكثير مما نظن،  هو التأثير الذي نحدثه أنّ نكتشف 
 .مجال العمل اإلنساني فيالقيمة التي تضيفها إكفا الضوء على  سلطوالذي  ،2018

 
ستتم مشاركة نتائج هذه و ة وصاحبة مبادرة.وسيطجهة ك ثمن دورنامن مساهمات، وت نقدمهوفي هذا الصدد، تبرز األدلة الداعمة قيمة ما 

تظل أنشطتنا وأعمالنا خاضعة الدراسة بحلول نهاية الشهر الجاري ضمن إطار المؤتمر السنوي، حيث ستساهم في توجيه جهودنا في أن 
 ضائنا. أمام أعللمساءلة 

 
، إكفا بمواصلة مسيرتنا للحفاظ على هذا المستوى من  المساءلة، واختيار أولوياتنا بحكمة، والعمل المستمر على زيادة حجم ونطاق تأثيرنا تتعهد

 السكان الذين نقوم بخدمتهم. أعضائنا و بما يحقق مصلحة
 

 إغناسيو باكر
 إكفا |المدير التنفيذي 

 
 آخر أخبار إكفا

 
 هذا الشهر! ،مؤتمرنا السنوي .1

  
 

، وكيل األمين العام لًلمم المتحدة مارك لوكوكمن بين الشخصيات المقرر مشاركتها في المناقشات حول ترجمة االلتزامات إلى واقع ملموس 
سعادة المتحدة لشؤون الالجئين، و، المفوض السامي لًلمم فيليبو غرانديللشؤون اإلنسانية ومنسق عمليات اإلغاثة في حاالت الطوارئ، و

 ة، مديرخاالسيدة شاهين قاسم ال، و(Conciliation Resources) مؤسسة موارد التوفيق، رئيس مجلس أمناء السفير ديفيد دونيغي
 االقتصادي عاونالتمنظمة ل  مديرية التعاون اإلنمائي في مديرال، نائب السيدة مايومي إندومؤسسة كونراد هيلتون، وفي البرامج الدولية 

 .والتنمية
 

 . الوثائق المرجعيةو العام عمالاألجدول يرجى االطالع على 

https://www.icvanetwork.org/icva-annual-conference-2019
https://www.icvanetwork.org/strategy
https://www.icvanetwork.org/resources/icva-theories-change-2019-2021
https://www.icvanetwork.org/resources/icva-annual-conference-2019-agenda
https://www.icvanetwork.org/icva-annual-conference-2019
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جديد المدير ال من ألبانيا لتستلم منصب إبريل ستنضم إلينا مايريال شوتريكي 1يسعدنا أن نعلن أنه ابتداًء من  مدير جديد للسياسات: .2

عملت  حيثالقضايا اإلنسانية والتنموية، خبرة طويلة في  – حقوقيةالمحامية ال - مايريالحيث تمتلك األمانة العامة إلكفا، في للسياسات 
معهد اإلعالم األلباني، وقطاع المنظمات غير الحكومية، إلى جانب عملها  فقد عملت معوالعالمية المستويات الوطنية واإلقليمية  على

 خاللتطوير إكفا عنصًرا أساسيًا في  ميليسا بيتوتي، التي كانت لتحل مكان مايريالتأتي األمم المتحدة،  مع وكاالت –مؤخًرا  –
فإننا نعرب عن خالص  ،ذلكلو .2012د من المبادرات المتعلقة بالسياسات مع إكفا منذ عام يعدالقادت حيث السنوات المنصرمة 

 العديد منا سيظل على تواصل معها.  امتناننا إلى ميليسا، وال شك أنّ 

 
للمزيد من المعلومات، يرجى االطالع  ة.القسري بالهجرةتسعى إكفا إلى توظيف مسؤول سياسات لدعم عملنا فيما يتعلق  وظيفة شاغرة: .3

 . اإلعالن الوظيفيعلى 
 
 ةالقسري الهجرة

 

 . االتفاق العالمي بشأن الالجئين4
 

فبراير بحضور جلسة إحاطة نظمها قسم  8قامت إكفا في  المسارات التكميلية: حولالمفوضية السامية لشؤون الالجئين إحاطة  •
زيادة  من ضمن ما خلصت إليه هذه الجلسة أنّ كان المسارات التكميلية، و حولالحماية الدولية بالمفوضية السامية لشؤون الالجئين 

ثالث سنوات، وهي إحدى آليات على مدار هدف أساسي الستراتيجية إعادة التوطين الممتدة هو فرص وجود المسارات التكميلية 
ت اهدفت المناقشات إلى الوصول إلى توافق في اآلراء بشأن ما تعنيه المساركما  .االتفاق العالمي بشأن الالجئينتشارك المسؤولية في 

هذه المناقشات حيث سلطت في  بشكل نشطكت المنظمات غير الحكومية وقد شار .اإلضافةعنصر التكميلية، وحدد المشاركون أهمية 
مذكرات جلسة اإلحاطة  .فتح مسارات اقتصادية وتعليمية لالجئينلشراكات مع الدول والقطاع الخاص الالضوء على محورية عقد 

 متاحة قريبًا ألعضاء إكفا. ستكون 

 
نظمت إكفا اجتماًعا بحضور السيد إيوين ماكلويد،  في فبراير الماضي،االجتماع الخاص بمؤشرات االتفاق العالمي بشأن الالجئين:   •

المستشار الخاص المعني بالتنمية في المفوضية السامية لشؤون الالجئين، والذي يقوم حاليًا بتنسيق عملية وضع مؤشرات لالتفاق 
هذا االجتماع التقدم المحرز  خاللالسيد ماكلويد  استعرضن داخل وكالة الالجئين التابعة لًلمم المتحدة، حيث العالمي بشأن الالجئي

المنظمات غير الحكومية ال زالت مهتمة  أنّ  الجدير بالذكرمن و .في هذه العملية باإلضافة إلى الخطوات الالحقة المزمع اتخاذها
 خصوص المؤشرات الخاصة باالتفاق العالمي بشأن الالجئين.بالمساهمة في عملية التفكير الجماعي ب

 

، وستنظم المفوضية 2019ديسمبر  18-17 الفترة لعالمي لالجئين األول من نوعه فيسيعقد المنتدى االمنتدى العالمي لالجئين:  •
حظى المنظمات غير الحكومية وست .اجتماعات تحضيرية في جنيف ةالفترة التي تسبق المنتدى ثالث خاللالسامية لشؤون الالجئين 

مارس  29ينعقد االجتماع التحضيري األول في س حيث بفرص المساهمة من خالل البيانات الجماعية التي ستقوم إكفا بتنسيقها،
المنظمات  ندعو، كما الرابطللمزيد من المعلومات حول خارطة الطريق للمنتدى العالمي األول لالجئين، يرجى زيارة هذا  .2019

أطلقته المفوضية السامية لشؤون الالجئين مؤخًرا للحصول على المزيد من المعلومات،  الذي الموقع اإللكترونيلزيارة غير الحكومية 
 بما في ذلك الوثائق المرجعية المستقبلية.   

 

المناقشات الخاصة باالتفاق العالمي بشأن الالجئين في المشاورات السنوية بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات  •
ستتمحور هذه حيث نظمت إكفا بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين المشاورات السنوية يوليو(:  5-3غير الحكومية )

والطريقة المثلى التي  ،االتفاق العالمي بشأن الالجئين، ال سيما التخطيط للمنتدى العالمي لالجئين تنفيذ عملية على بحثالمناقشات 
إلى ضمان أن تكون هذه المشاورات عالمة المنظمات غير الحكومية  وتتطلع .يمكن للمنظمات غير الحكومية المساهمة بها في ذلك
 جئين.بارزة وملموسة على الطريق إلى المنتدى العالمي لال

 

قامت إكفا بمشاركة المفوضية السامية لمجتمع ككل: اواإلطار الشامل الستجابة الالجئين  حول ة في تشاددالمنعق . ورش العمل5

للمجتمع ككل في  تينبتيسير ورشتي عمل شاملبفضل الدعم المقدم من مكتب الواليات المتحدة للسكان والالجئين والهجرة،  –لشؤون الالجئين 
طار اإلككل والمساهمة في تطبيق وهدفت هذه االجتماعات إلى تعزيز فهم النهج الشامل للمجتمع فبراير الماضي،  12-11إنجمينا، تشاد، في 

المنظمات غير الحكومية والمفوضية السامية لشؤون الالجئين  التي حضرها -. وقد سلطت ورشتا العمل الالجئين في تشاد الشامل الستجابة
اعتمادهم على أنفسهم وجئين الال بتعزيز شمولالضوء على األبعاد الهامة ذات الصلة  -وإدارة الالجئين في تشاد وغيرهم من األطراف الفاعلة 

كما أتاحت ورش العمل هذه الفرصة  الدولي واالتحاد األوروبي، البنكوالمشروعات التي يدعمها  وبخاصة من خالل استراتيجية استيطان القرى
االتفاق العالمي بشأن الالجئين الذي تم تبنيه مؤخًرا ومساعدة المشاركين على التفكير في كيفية المشاركة في المنتدى  حول فهماللزيادة مستوى 
 صياغة التقرير الخاص بهاتين الورشتين. العمل على يتم حاليًا  .العالمي لالجئين

 
حلقة النقاش حول خطة االستجابة ألزمة الالجئين الروهينغا، ضي فبراير الما 15حضرت إكفا في  الالجئين روهينغا:خطة االستجابة ألزمة . 6

لالستجابة ألزمة الالجئين  2019حيث قدمت كل من حكومة بنغالديش والمفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة خطة 
قدمت كما  .أكدوا على الحاجة للمساعدات اإلنسانية المتواصلةالروهينغا، وشدد الحاضرون على أهمية معالجة األسباب الجذرية لًلزمة، كما 

 طوا فيه الضوء على أهمية التركيز على التعليم.مشترًكا سل بيانًامجموعة مكونة من ثالث منظمات غير حكومية 
 

https://www.icvanetwork.org/resources/tors-policy-officer-position-forced-migration
https://www.unhcr.org/5c76b357105
https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html
https://www.wvi.org/sites/default/files/Joint%20Response%20Plan%20Statement%20for%20the%20Rohingya%20Humanitarian%20Crisis.pdf
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ندوة خبراء إدارة الشؤون أعضاء إكفا في وفبراير الماضي )نيويورك(، شاركت األمانة العامة إلكفا  27و 26في  الهجرة والتنمية:. 7
، ومن الهجرة الدوليةو ةالتنمي والنقاش رفيع المستوى لًلمم المتحدة حول االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة حول الهجرة الدولية والتنمية

 المقرر أن يتم تبادل الخبرات والشروع في عمليات التخطيط المتعلقة بفرص معالجة القضايا الخاصة بالهجرة والتنمية في المنتدى السياسي
سياق جدول أعمال  رفيع المستوى حول التنمية المستدامة في شهري يوليو وسبتمبر القادمين، إلى جانب تجميع واستغالل بيانات الهجرة في

 واالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية. 2030التنمية المستدامة 
 

 ،، تعمل لجنة العمل بالمجتمع المدنيومركز الالجئين والمهاجرين ومن خالل األمانة العامة المؤلفة من اللجنة الدولية الكاثوليكية المعنية بالهجرة
التواصل على إكفا،  باإلضافة إلى لجنة المنظمات غير الحكومية المعنية بالهجرةورئاسة اللجنة الدولية الكاثوليكية المعنية بالهجرة  المنعقدة تحت

صد عمليات المتابعة والرباإلضافة إلى القيام باالتفاق العالمي بشأن الالجئين،  نفيذمع منظمات المجتمع المدني وتحليلها ودعمها فيما يتعلق بت
والصندوق االئتماني المعني بالهجرة، المنتدى ، شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرةوالتنمية،  بالهجرةذات الصلة )المنتدى العالمي المعني 

 ، والتوجيهات على المستوى القطري(. الدولية باستعراض قضايا الهجرةالمعني 
 
ضمان تسعى الشبكة إلى  .إبريل في جنيف 4مع المجتمع المدني في  (اختصاصات الشبكة) بالهجرةشبكة األمم المتحدة المعنية . مشاورات 8

سيناقش االجتماع خطة عمل الشبكة وأولوياتها، حيث لدعم تنفيذ االتفاق العالمي بشأن الهجرة، االجراءات الالزمة  نظام األمم المتحدة  اتخاذ
العالمي بشأن الهجرة، باإلضافة إلى مشاركة المجتمع المدني في الشبكة.  الذي تمت الدعوة إليه في االتفاق وصندوق تمويل لبدأ أنشطة العمل

لًلمانة العامة للشبكة عبر البريد اإللكتروني:  2018مارس  21في أسرع وقت ممكن في موعد أقصاه يرجى تأكيد المشاركة 

unmignet@iom.int. 
 
قامت إكفا بالتعاون مع المنظمة ، 2015منذ عام  :اإلنسانية بين المنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكوميةتقرير المشاورات . 9

مشاورات الدولية للهجرة بتنظيم المشاورات اإلنسانية بين المنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكومية، وفي سبتمبر الماضي، ركزت 
متاح التقرير الخاص بهذه الفعالية  .بلدًا حول العالم 20منظمة غير حكومية من  39وحضرها ممثلون عن على النزوح الداخلي،  2018عام 

 . اآلن على شبكة اإلنترنت
 

 تمويل العمل اإلنساني
 

 . الصفقة الكبرى 10
 

في جلسة اإلحاطة التي استضافتها لجنة في نيروبي: لمنظمات غير الحكومية ل المكاتب اإلقليمية جلسات إحاطة مع -
فبراير الماضي في نيروبي، قدمت إكفا تحديثًا حول مسارات عمل الصفقة الكبرى للحضور من  12العالقات الدولية، في 

بفهم  على المستويات اإلقليمية والوطنية هناك اهتمام متواصلوقد كان  .ة بهذه القضيةالمنظمات غير الحكومية المهتم
كما تم تشجيع الموظفين اإلقليميين  .الكيفية التي يمكن بها تنفيذ أنشطة الصفقة الكبرى لتحسين عمل الممارسين الميدانيين

في ورقة  هناعلى مراجعة التركيز والتوجيهات المشتركة الخاصة بمسارات عمل الصفقة الكبرى محل االهتمام )متاحة 
ة الكبرى التي أصدرتها إكفا(، والتواصل مع الممثلين اإلقليميين لقادة مسارات العمل وذلك بهدف المساعدة شرح الصفق

 لتطوير المعارف وتنمية األنشطة المتعلقة بالصفقة الكبرى ميدانيًا.  جهود المناصرةفي 

 
الكبرى من المنظمات غير الحكومية بسرعة تم تذكير األطراف الموقعة على الصفقة للصفقة الكبرى:  ةالذاتي التقارير -

جميع األطراف الموقعة من المفترض أّن ، حيث 2018عام تقديم التقارير الذاتية  الخاصة باقتراب حلول الموعد النهائي ل
 23وإعادته بحلول  عليهم تعبئته يجب حيثالجديد من األمانة العامة للصفقة الكبرى مباشرةً،  التقريرنموذج قد استلمت 

ومن المقرر كذلك أن تركز األطراف الموقعة  .ليتم نشره في الموعد المحدد وإرفاقه في الدراسة التحليلية المجمعة مارس
التزاًما جوهريًا والمؤشرات الرئيسية ذات الصلة بها التي تم وضعها عقب االجتماع السنوي  11في هذه السنة على 

مرة أخرى بتقديم التقرير السنوي لتنمية الخارجية في المملكة المتحدة كما سيقوم معهد ا .2018 عام للصفقة الكبرى
 المستقل الذي يقيم األداء العام ألنشطة الصفقة الكبرى في مختلف مسارات العمل.

 

الذي  ةالمنسق ةالسردي للتقاريرمن المقرر أن ينتهي البرنامج التجريبي  المرحلة األخيرة: – ةالمنسق ةالسرديللتقارير رنامج التجريبي الب. 11

، وسيجري المعهد العالمي للسياسات العامة 2019تقوده حاليًا ألمانيا وإكفا، ويجري تنفيذه في العراق، وميانمار، والصومال، في شهر مايو 
كما  .كجزء من عملية المراجعة النهائية للبرنامج في هذه التجربة،لمشاركين ا عدد من الزيارات الميدانية وعمليات جمع البيانات بالتعاون مع

موذج تجدر اإلشارة هنا إلى أنه على الرغم من انتهاء البرنامج التجريبي رسميًا، إال أنه ليس من المتوقع أن يتوقف المشاركون عن استخدام ن
سلس من  بشكل االنتقال عملية مع الجهات المانحة المشاركة لترتيبألمانيا  دولة عحاليًا إكفا بالتعاون محيث تعمل المنسق على الفور، ” 8+3“

لالجئين المرحلة التجريبية إلى مرحلة التنفيذ، حيث قام مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية باالشتراك مع المفوضية السامية لشؤون ا
النطاق العالمي، الخاصة بها بالنسبة لكل الشركاء على  التقارير تقديم في عمليات” 3+8“بإدماج  النموذج التوجيهي  –إلى جانب دولة فرنسا  –

ستتم مشاركة أبرز التطورات الخاصة بسير و .واألمل معقود على أن تتشجع الجهات المانحة األخرى على فعل ذلك قبل حلول شهر يونيو
 العمل مباشرةً مع المشاركين ومن خالل النشرة الشهرية إلكفا عندما يكون ذلك متاًحا.

 

منظمة أوكسفام حاليًا على تنسيق النقاش بين المنظمات غير الحكومية حول التوصيات التي تعمل  النقاش حول عقود األمم المتحدة:. 12

ويركز هذا العمل حاليًا  .يمكن العمل بها من أجل تحسين وتنسيق شروط تعاقدات الشراكة اإلنسانية بين األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية
بين هذه المنظمات وكل من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، واليونيسيف، والمفوضية السامية لشؤون  المبرمةعلى االتفاقات 

تشارك إكفا في هذه األنشطة للمساعدة في النظر بشكل خاص إلى كما  .الالجئين، وبرنامج األغذية العالمي، وصندوق األمم المتحدة للسكان

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/events/other/symposium/201902/index.shtml?A2011
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/events/other/symposium/201902/index.shtml?A2011
https://www.un.org/pga/73/event/high-level-debate-on-international-migration-and-development/
http://www.un.org/en/conf/migration/assets/pdf/UN-Network-on-Migration_TOR.pdf
https://www.icvanetwork.org/resources/migration-cooperation-fund-frequently-asked-questions
mailto:unmignet@iom.int
https://weblog.iom.int/iom-ngo-humanitarian-consultations-open-dialogue-more-effective-crisis-response-partnerships
https://weblog.iom.int/iom-ngo-humanitarian-consultations-open-dialogue-more-effective-crisis-response-partnerships
https://weblog.iom.int/iom-ngo-humanitarian-consultations-open-dialogue-more-effective-crisis-response-partnerships
https://weblog.iom.int/iom-ngo-humanitarian-consultations-open-dialogue-more-effective-crisis-response-partnerships
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/CSO/2018/report_-_iom-ngo_humanitarian_consultation_-_25_september_2018.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/CSO/2018/report_-_iom-ngo_humanitarian_consultation_-_25_september_2018.pdf
https://www.icvanetwork.org/resources/grand-bargain-explained-icva-briefing-paper-march-2017
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ور بين وكاالت األمم المتحدة، على أن تكون النتائج المبدأية متاحة الحقًا في شهر مارس ويتم استخدامها لدعم االستعالم عن التنسيق المتط
 الحوار المباشر مع ممثلي وكاالت األمم المتحدة.

 
من  حكومية:مشاركة المنظمات غير ال –التابع لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية المشترك  صندوقالمجموعة عمل . 13

، وفي الفترة التي تسبق هذا االجتماع، ستسعى إكفا 2019في يونيو القادم  المشتركصندوق الالمقرر انعقاد االجتماع التالي لمجموعة عمل 
المنظمات غير الحكومية التي تمت دعوتها  قدرةإلى تطوير نهج أكثر منهجية لجمع المدخالت من المنظمات غير الحكومية الشريكة للتأكد من 

صوت المنظمات غير الحكومية والتعبير عن مخاوفها، وسيقوم مجلس  على تمثيل المشتركصندوق الالشتراك في مجموعة عمل لبأعداد قليلة 
بعقد اجتماع مع هذه المنظمات في  المشتركة قيداصنالالالجئين النرويجي الذي يترأس حاليًا منصة الحوار مع المنظمات غير الحكومية حول 

الصندوق ج المنظمات غير الحكومية من أجل مجموعة عمل كما ستساعد نتائج هذا الحوار في توجيه نه .مارس 6جوبا، جنوب السودان، في 
، يرجى إرسال مذكرة بذلك إلى المشترك القادمة بالمدخالت صندوقالمجموعة عمل  تزويدإذا كنتم ترغبون في المشاركة في  .التاليةالمشترك 

alon.plato@icvanetwork.org.  
 

 تنسيق األنشطة اإلنسانية 
 

منسق عمليات اإلغاثة في حاالت شارك مارك لوكوك، ، 2019يناير  31في . البنية الجديدة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت: 14

وخطة عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  إصالح بنية اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتالطوارئ، النسخة النهائية من برنامج 

لقيادة عمل السياسات  والمناصرةتأسيس مجموعة السياسات التشغيلية الخصائص الرئيسية  البنية الجديدة على وتشمل .2020-2019للفترة 

 ومجموعات النتائج الخمسة المحددة زمنيًا.الدائمة المشتركة بين الوكاالت االستراتيجية للجنة 

وجود رؤساء لمجموعة لاللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  دعوةعقب  :والمناصرةمجموعة السياسات التشغيلية رئاسة المشاركة في 

المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي، والسيد غاير أوالف  ة، تم تعيين السيدة فاليري غوارنيري، مساعدوالمناصرةالسياسات التشغيلية 

 اليسل، نائب األمين العام للمجلس النرويجي لالجئين، كرؤساء للمجموعة.

من ممثل  والمناصرةستتألف مجموعة السياسات التشغيلية : والمناصرةمجموعة السياسات التشغيلية  المقعد الخاص بالمنظمات غير الحكومية في

)أو ما يعادله(، ويمكن أن ينضم إلكفا، باعتبارها  المدراءالدائمة المشتركة بين الوكاالت، على مستوى واحد عن كل عضو من أعضاء اللجنة 

الدائمة المشتركة بين الوكاالت، اثنين من ممثلي المنظمات غير الحكومية، وقد أطلقت اللجنة وضيفًا دائًما في للمنظمات غير  الحكومية  ااتحادً

، على أن والمناصرةكفا في مجموعة السياسات التشغيلية إكفا دعوة عامة إلبداء االهتمام بخصوص مقعدي المنظمات غير الحكومية التابعة إل

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل  .2019مارس  19قبل الخميس  secretariat@icvanetwork.orgيتم إرسال طلبات التقديم إلى 

 .Emmanuelle.Osmond@icvanetwork.orgعلى 

واحدة من األولويات المعيارية الخاصة بكل  المخرجاتتقديم ل مجموعات النتائج الخمسة والمناصرةمجموعة السياسات التشغيلية كلفت 

المشتركة، والتعاون في مجال التنمية اإلنسانية، وتمويل األنشطة  والمناصرة، والشموليةاالستراتيجية الخمسة: االستجابة التشغيلية، والمساءلة 

بعضها في  دمجسيتم حيث الت، الدائمة المشتركة بين الوكاللجنة وقد تم إلغاء جميع فرق المهام والفرق المرجعية التابعة حاليًا  .اإلنسانية

 مجموعات النتائج الجديدة، على أن يتم اإلعالن عن رؤساء هذه المجموعات قريبًا.

 

 برامج الطوارئ التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت: مدراء. مجموعة 15

فبراير الوضع الراهن في فينزويال، فبينما ال يوجد هنالك أي اعتراف رسمي باألزمة اإلنسانية  6برامج الطوارئ في  مدراءناقشت مجموعة 

تم تسليط الضوء على أهمية كما  .هناك، إال أنه بناًء على المعلومات المحدودة المتاحة، فإن االحتياجات اإلنسانية في هذا البلد تواصل االرتفاع

ألنه كلما عولجت القضايا التنموية بشكل أسرع، أمكن سد االحتياجات  تقوم بتوجيه االستجابة، العمل اإلنساني والتنمية رابطةأّن التأكد من 

 تنسيق االستجابة. وتحسين مستوى اتالقدر عمليات توسيع نطاق برامج الطوارئ دعم راءستواصل مجموعة مد .اإلنسانية بشكل أسرع

كجزء من نظام التناوب الخاص بإكفا والذي يهدف إلى المساهمة برامج الطوارئ:  راءمجموعة مد ر الحكومية فيالمقعد الخاص بالمنظمات غي
لالجئين، لالنضمام  الدنماركيالمتساوية وتحقيق شفافية أفضل ومشاركة أقوى لًلعضاء، يسر إكفا اإلعالن عن اختيار كريس جاد، من المجلس 

جوز باراهونا، من المجلس النرويجي لالجئين، لمدة ه ليستلم المنصب الذي كان يشغلبرامج الطوارئ تحت مظلة إكفا،  راءإلى مجموعة مد
العمل اإلنساني واإلغاثة في حاالت  أنشطةالطوارئ في المجلس الدنماركي لالجئين، وقد شارك في العديد يشغل كريس منصب رئيس  .سنتين

مراكز اإلنجاز وية ومنظمات األمم المتحدة ، مختلفة في المنظمات غير الحكومالدوار األ خاللها العديد منسنة، لعب  30الطوارئ ألكثر من 
إننا نتوجه بالشكر إلى المجلس النرويجي لالجئين وجوز باراهونا، مدير االستجابة و .وحتى التخطيط التشغيلي العام، واالستراتيجيات، والقيادة

 السنتين الماضيتين. في حاالت الطوارئ بالمجلس، لمشاركتهم الفعالة في مجموعة مديري برامج الطوارئ على مدار
 .Emmanuelle.Osmond@icvanetwork.orgللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع 

 
 اإلنساني: العمل. المشاركة في قيادة 16
 
مارس في بروكسيل،  14-12فترة اإلعداد لمؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة المقرر انعقاده في  خالل المنسق اإلقليمي لألزمة السورية:  

و التقى أعضاء إكفا والمنظمات غير الحكومية بالسيد بانوس مومتزيس، المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية والمعني باألزمة السورية، وماثي

mailto:alon.plato@icvanetwork.org
https://interagencystandingcommittee.org/about-iasc/content/iasc-work-plan-2019-2020
https://interagencystandingcommittee.org/about-iasc/content/iasc-work-plan-2019-2020
https://interagencystandingcommittee.org/about-iasc/content/iasc-work-plan-2019-2020
mailto:secretariat@icvanetwork.org
mailto:Emmanuelle.Osmond@icvanetwork.org
mailto:Emmanuelle.Osmond@icvanetwork.org
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ت، ممثل المنتدى اإلقليمي للمنظمات غير الحكومية الدولية في سوريا، حيث تمت مناقشة أبرز التطورات بخصوص التحديات القائمة في روكي
 ، والمعلومات المتبادلة حول اإلعداد للمؤتمر القادم في بروكسل.2019المنطقة، إلى جانب المناقشات المتعلقة بخطة االستجابة اإلنسانية لعام 

 
: عقد المكتب اإلقليمي إلكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا اجتماًعا بين المنظمات ق الشؤون اإلنسانية/المنسق اإلقليمي لألردنمنس

الشراكة بين الجهتين وسبل المضي  عالقة ، لمناقشةمنسق الشؤون اإلنسانية/المنسق اإلقليمي لألردنغير الحكومية والسيد أندريز بيدرسن، 
 قدًما نحو تطوير الجهود الجماعية للمنظمات غير الحكومية.

 
المؤتمر  استضافت مدينة جنيف بمشاركة حكومات السويد وسويسرا،و األمم المتحدة، تحت رعاية. مؤتمر إعالن جمع التبرعات لليمن: 17

، ومن أجل ضمان استدامة العمليات اإلنسانية وتوسيع نطاقها، تبرعت الجهات جمع التبرعات ألجل األزمة اإلنسانية في اليمنلرفيع المستوى 
مليار دوالًرا  2.01 حينها بلغت ثحيفي السنة الماضية  جمعتمليار دوالًرا أمريكيًا، وهو ما يزيد على التبرعات التي  2.6المانحة بمبلغ قدره 

تبرعاتها، وكان أبرزها التبرعات الضخمة من المملكة العربية السعودية، حجم جهة حتى اآلن( بزيادة  16قامت معظم الجهات المانحة ) .أمريكيًا
 واإلمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، واالتحاد األوروبي، وألمانيا، وكندا.

 
في   شبكات المنظمات غير الحكومية في مجال العمل اإلنساني في بانكوك، تايالند: /لمحافل المشتركة  المناصرة. ورشة العمل حول 18

شبكة للمنظمات غير الحكومية المختلفة في آسيا، ومنطقة الشرق  /محفًًل  18عن  ممثاًل  18، شارك 2019فبراير  27إلى  25الفترة من 
المنظمات غير الحكومية في مجال العمل  لمحافلالمشتركة  المناصرةفريقيا، وإفريقيا في ورشة العمل التي نظمتها إكفا حول األوسط وشمال إ

ت اإلنساني، كجزء من "الدعم الممول من مكتب المفوضية األوروبية للمعونة اإلنسانية لبرنامج منتديات المنظمات غير الحكومية"، حيث أتاح
باعتبارها أداة فعالة  المناصرةيومين ونصف اليوم الفرصة أمام المشاركين لتحقيق فهم أكثر شموالً الستخدام  استمرت لمدةورشة العمل التي 

كما شارك الشركاء الخارجيون المتمثلون في  .الحكومية، ووكاالت األمم المتحدة، والجهات المانحة الجهاتأصواتهم الجماعية أمام  لدعم

فورتيفاي  ة "المفوضية السامية لشؤون الالجئين، والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنظم

المساهمات  العديد من ، وقدم المشاركونالمشتركة على المستويات العالمية واإلقليمية المناصرةوجهات نظرها حول و"تراست لو" " رايتس

 جهود إكفا المستقبلية في هذا الصدد. ستساهم في توجيهونقاط العمل في بلدانهم/المناطق ذات الصلة والتي  المناصرةقيمة بخصوص احتياجات ال
 

ة السامية لشؤون الالجئين، والمنظمة أجرى فريق مكون من المفوضي التنسيق لالستجابة الخاصة بالالجئين في بنغالديش: هيكل. مراجعة 19
، والتي نظرت في الديشالتنسيق لالستجابة الخاصة بالالجئين في بنغ هيكلمراجعة الدولية للهجرة، والبرنامج اإلنمائي لًلمم المتحدة، وإكفا 

س العديد من التقارير والتقييمات الخاصة باالستجابة والتي أجريت على مدار السنة الماضية، باإلضافة إلى نتائج ورشة عمل استخالص الدرو
 25-20بنغالديش في الفترة في مهمة إلى فريق المراجعة  سافر كما قام .سبتمبر الماضي 12المستفادة التي انعقدت في كوكس بازار في 

يتمثل الغرض من هذا التقرير في تقديم المقترحات إلى رؤساء المفوضية السامية لشؤون الالجئين، والمنظمة الدولية للهجرة،   .2018أكتوبر  
 اف المعنية من العمل معًا بفعالية.في بنية التنسيق في بنغالديش لتمكين جميع األطروالبرنامج اإلنمائي لًلمم المتحدة، وإكفا إلجراء التعديالت 

 
وجميع الفعاليات الجانبية ذات الصلة في الفترة  2019قطاع المساعدات اإلنسانية بالمجلس االقتصادي واالجتماعي لعام . ستنعقد فعالية 20
ي نيويورك ورئيس قطاع قام سعادة السفير عمر هاللي، سفير المغرب لدى األمم المتحدة ف حيث، في جنيف 2019يونيو لعام  24-26

ضمن إطار الجولة األولى من  وذلك  المساعدات اإلنسانية بالمجلس االقتصادي واالجتماعي، بتبادل المعلومات ووجهات النظر مع إكفا،
الحضور رفيع المستوى شمل ذلك الموضوعات والنواتج الخاصة بالنهج التفاعلي األكثر اعتمادًا على النتائج وزيادة نسبة قد و ،المشاورات

بحلول نهاية  2019وسيتم تحديد الموضوع العام لفعالية قطاع المساعدات اإلنسانية بالمجلس االقتصادي واالجتماعي لعام  .للفعاليات الجانبية
ية من خالل التواصل لتعبير عن "اهتماماتها واسعة النطاق" بموضوعات الفعاليات الجانبلالمنظمات غير الحكومية ندعو  .شهر مارس الجاري

 14في موعد أقصاه الخميس  smith78@un.orgو carayanides@un.orgمع مكتب المجلس االقتصادي واالجتماعي على 

  .2019مارس 

 
 قيادة التغيير: قضايا شاملة

 
ستتميز هذه السنة بعدد حيث ، 2019العام لسنة  هعن موضوعرسميًا أعلن االتحاد اإلفريقي  :32رقم  االتحاد اإلفريقي: الدورة العادية. 21

قررت الجمعية كما  .تتيح الفرصة أمام أعضاء إكفا والمجتمع اإلنساني على نطاق أوسع للتفاعل والتأثيرسمن االجتماعات المواضيعية التي 
االتحاد اإلفريقي  شاركت إكفا في اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى الذي عقدهو .2019العامة اعتبار رئيس غينيا بطل العام لسنة 

 باالشتراك مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين لمناقشة األسباب الجذرية والحلول الدائمة.
 

 :الرابطة. 22
بين العمل اإلنساني والتنمية، وأصبحت الجهة  الرابطةمع تأسيس البنية الجديدة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، تم إلغاء فريق  -

 موعة النتائج: التعاون في مجال تنمية اإلنسانية، على أن يتم ترشيح قيادات المجموعة.الجديدة هي مج
بين العمل اإلنساني والتنمية  رابطةالتوصيات المتعلقة بالقامت لجنة المساعدة اإلنمائية بتبني  :الرابطةبين مختلف جوانب التنسيق  -

، وتم توجيه رؤى ومدخالت منظمات المجتمع المدني من خالل 2019فبراير  22الجتماع رفيع المستوى الذي انعقد في افي  والسالم
كما تهدف توصيات اللجنة كذلك إلى تعزيز التنسيق والبرامج والتمويل  .المرجعي لمنظمات المجتمع المدني للجنة المساعدة اإلنمائيةالفريق 

. لالطالع األهداف المرجوةمن أجل معالجة المخاطر ونقاط الضعف، وتقوية جهود الحماية، وتقليل االحتياجات، بهدف ضمان الوصول إلى 
على مجموعة المبادئ المشتركة ألعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ولجنة المساعدة اإلنمائية في تعاونهم في النظام 

:LEGAL-legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD//https-متعدد األطراف، يرجى زيارة الرابط: 
5019. 

 

https://www.unocha.org/yemen/2019-high-level-pledging-event
https://www.unocha.org/yemen/2019-high-level-pledging-event
https://www.icvanetwork.org/resources/review-coordination-structure-refugee-response-bangladesh
mailto:carayanides@un.org
mailto:smith78@un.org
https://au.int/en/pressreleases/20190115/refugees-returnees-and-internally-displaced-persons-africa-center-32nd-au
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-5019
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-5019
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-5019
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-5019
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مارس، سيقوم إغناسيو باكر، المدير التنفيذي إلكفا، بالتعاون مع ممثلي أعضاء الشبكة من  12في  التوطين في نيروبي: النقاش حول. 23
إنجازات  كشف اللثام عنأعمال المناظرة بين المنظمات غير الحكومية التي تهدف إلى ، بتيسير اتحاد الالجئين في كينيا ولجنة اإلنقاذ الدولية

من  ، وغيرهاشرح التوطينورقة اإلحاطة التي أصدرتها إكفا بعنوان  . يستند النقاش إلىالتوطين وثغراته، وتبادل الخبرات والدرس المستفادة
المشاركين، في محاولة لتحديد السمات والفرص والتحديات، والوضع الراهن ، بناًء على خبرات ووجهات نظر ورؤى المصادر ذات الصلة

 .Marco.rotelli@icvanetwork.orgللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على  في المنطقة، وفي إفريقيا، وعالميًا.  نلعملية التوطي
 

ذات األولوية إلكفا والتي تم تبنيها خالل  االلتزاماتفبراير( مع الجهات المانحة حول بعض  15اجتماع )في  تنظيممت إكفا بقا . الحماية:24
: "لمراجعة أفضل الممارسات (6التزام الجهات المانحة بالحماية رقم )قمة الحماية التي انعقدت في لندن السنة الماضية، وهي بشكل خاص: 

الخاص بالحماية  المصادر و القدرات مركز بناءحول  (19والتزام الجهات المانحة بالحماية رقم )المظالم" والدروس المستفادة من خطط أمانة 
 للمنظمات األصغر حجًما. التحرش الجنسي في أماكن العمل,-من االستغالل واالنتهاك الجنسيين

 
تنظم إكفا حاليًا سلسلة من االجتماعات مع المنظمات غير الحكومية لمناقشة القيمة  . المشاورات بين اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية:25

تحقيق نتائج أفضل لًلطفال. التي يمكن أن تضيفها المشاورات الدورية بينها وبين اليونيسيف لتعزيز الشراكة في مجال العمل اإلنساني بهدف 

 .secretariat@icvanetwork.orgبالمشاركة في هذه االجتماعات، يرجى التواصل على رغبتم إذا 
 

 جديد وجدير بالذكر
 

 منصة الموسوعة اإلنسانيةيحضر مركز التعليم والبحوث في مجال العمل اإلنساني حاليًا إلطالق  . مشاركة المفاهيم اإلنسانية الرئيسية:26
، وستوفر هذه المنصة المجال أمام الجهات الفاعلة في العمل اإلنساني للتعلم ومشاركة المعارف حول المفاهيم اإلنسانية 2019الحقًا في 

 رغبتمإذا   joy.muller@graduateinstitute.chد"، وما إلى ذلك. يرجى التواصل على الرئيسية، مثل "الحماية"، و"القدرة على الصمو
بين جامعة جنيف والمعهد العالي للدراسات  امشتركً  أبالمشاركة في هذا المشروع. يعتبر مركز التعليم والبحوث في مجال العمل اإلنساني مركزً 

 الدولية واإلنمائية. 
 

" الصادر عن رابطة جزر المحيط الهادئ للمنظمات غير الحكومية التوطين في فانواتو: التأسيس للتغييرنشر تقرير " . التوطين في فانواتو:27
 التوطين في فانواتو.يعرض هذا التقرير لمحة عابرة عن حيث ، 2019في يناير  المجموعة االستشارية في العمل اإلنسانيباالشتراك مع 

 
 طقة آسيا والمحيط الهادئمؤتمر القيادة في مجال العمل اإلنساني في منهو موضوع  . القيادة في العمل اإلنساني ومستقبل العمل اإلنساني28

 ال زالت مفتوحة. الملخصاتالدعوة إلى تقديم في ميلبورن.  2019مايو  24-22والمقرر انعقاده في 
 

 باإلغاثة والتنمية. يرجى االطالع على موقعهمحاليًا سلسلة من الدورات ذات الصلة  Disasterready.orgتعقد  .29
 للمزيد من المعلومات.  /https://www.disasterready.org  إللكترونيا

 
 الفعاليات المقبلة

 اجتماعات وفعاليات إكفا 
  

 المؤتمر السنوي إلكفا، جنيف مارس: 26
 االجتماعات الموضوعية للمؤتمر السنوي إلكفا، جنيف مارس: 27-28
 

 اجتماعات وفعاليات أخرى:
 
 االجتماع الرابع والسبعون للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين، جنيفمارس:  5-7

 مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، بروكسلمارس:  13-14
 ورشة عمل التدريب على بناء استجابة أفضل، بانكوكمارس:  18-20
فريق العمل المعني بتمويل األنشطة اإلنسانية والتابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )بانتظار التأكيد(، ل المغلق جتماعالامارس:  25

 جنيف
  عنية بالهجرةالمشاورات مع المجتمع المدني حول شبكة األمم المتحدة المإبريل:  4
 

 منهاج العمل العالمي للحد من مخاطر الكوارث، جنيفمايو:  13-17
 مؤتمر القيادة في مجال العمل اإلنساني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ميلبورنمايو:  22-24
 فعالية قطاع المساعدات اإلنسانية بالمجلس االقتصادي واالجتماعي، جنيفمايو:  29-31
 اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت راءمد اجتماعمايو:  31
 

 الذكرى السنوية السبعون التفاقيات جنيفيونيو: 
 اليوم العالمي لالجئينيونيو:  20
 االجتماع الخامس والسبعون للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين، جنيفيونيو:  18-20
المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال المشاورات اإلقليمية بين يونيو:  19-20

 إفريقيا، عمان

mailto:Marco.rotelli@icvanetwork.org
donors:%20commitments%20to%20tackle%20sexual%20exploitation%20and%20abuse%20and%20sexual%20harassment%20in%20the%20international%20aid%20sector
applewebdata://F436C79A-6F04-47D8-B311-623A54FB2837/The%20Long%20Run%20to%20Protection%20Against%20Sexual%20Exploitation%20and%20Abuse,
mailto:secretariat@icvanetwork.org
mailto:joy.muller@graduateinstitute.ch
https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2019/02/Vanuatu-Baseline-Report_February-2019_FINAL.pdf
https://centreforhumanitarianleadership.org/the-centre/events/2nd-asia-pacific-humanitarian-leadership-conference/
https://centreforhumanitarianleadership.org/the-centre/events/2nd-asia-pacific-humanitarian-leadership-conference/
https://centreforhumanitarianleadership.org/the-centre/events/2nd-asia-pacific-humanitarian-leadership-conference/
https://centreforhumanitarianleadership.org/call-for-papers/
https://centreforhumanitarianleadership.org/call-for-papers/
https://centreforhumanitarianleadership.org/call-for-papers/
https://www.disasterready.org/
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 (، جنيفATCRالمشاورات الثالثية السنوية حول إعادة التوطين )يوليو:  1-3
 جنيف، جنيفالمشاورات السنوية بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية، يوليو:  3-5
 

 اليوم العالمي لًلنشطة اإلنسانيةأغسطس:  19
 

 الجلسة الرابعة والسبعون لًلمانة العامة لًلمم المتحدة، نيويوركسبتمبر:  17
 االجتماع السادس والسبعون للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين، جنيفسبتمبر:  18-19
 ، نيويورك2019للمناخ قمة األمم المتحدة سبتمبر:  23
 الجلسة الرابعة والسبعون لًلمانة العامة لًلمم المتحدة، نيويورك أكتوبر: 9سبتمبر:  30
 
 االجتماع السبعون للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئينأكتوبر:  7-11

 يفالحوار الدولي بشأن الهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة، جنأكتوبر:  15-16
 

 المنتدى الدولي المعني بالهجرة ومنتدى رؤساء البلديات السادس والمعني بالهجرة، كيتو، اإلكوادورنوفمبر:  25-29
 
 مؤتمر جمع التبرعات التابع للمفوضية السامية لشؤون الالجئين، جنيفديسمبر:  5

 المنتدى العالمي األول لالجئين، جنيفديسمبر:  17-18
 
 
  
   
   
  

 


