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 رسالة المدير التنفيذي
 

 التنفيذ السبيل الوحيد

 بينما نعملأكبر تحقيق نتائج في الطموحة  2021-2019استراتيجية  حيث ستساعدنا إكفا بصياغة رؤية واستراتيجية جديدة، تقام
لعمل اإلنساني خالل السنوات الثالث لوصلة مثابة بب . ستكون هذه االستراتيجيةمن مختلف أنحاء العالماألعضاء  العديد منمع 

التهجير القسري، والتنسيق، والتمويل، وقيادة التغيير، وخمسة طرق للعمل، وتدعمها  :كيزللتر أربعة مجاالت تحددالقادمة، حيث 
 الخاصة بنا. نظريات التغييرإلى جانب  أربعة استراتيجيات تمكينية

يكمن نجاح هذه االستراتيجية  فالسبيل الوحيد لضمانتنفيذ، ال أن يصاحبها يس ثمة جدوى من االستراتيجية في حد ذاتها دونولكن ل
 ، والشفافية، والمساءلة. الموائمةيتطلب  وهو األمر الذي، االسعي الحثيث إلى تنفيذه في

األمور األكثر أهمية، لضمان جهودنا نحو تحديد نركز و كل اهتمامنا نوليوعوًضا عن تركيز جهودنا على األشياء الصغيرة، فإننا 
  غيرها من الجهات.الجماعية ألعضاء إكفا و الجهود بموائمةعمل إنساني فعال وقائم على المبادئ، فاألمر متعلق 

جهود في العمل لن نجني منه سوى  شفافيةال فغيابما يعمل عليه اآلخرون، التعاون وفهم البقاء على اطالع وبحاجة إلى كما أننا 
 لثقة.افقدان  ية في العمل، فضاًل عنضائعة وازدواج

فعندما نتحدث عن  .النجاح بهاسيقاس  الطريقة التيالتأكد من االلتزامات ومعرفة مما يعني  الجميع التأكد من التوقعات، ينبغي على
 وهو موضوع المؤتمر السنوي إلكفا، فإننا نعني بذلك المساءلة. "تحويل االلتزامات إلى واقع ملموس"

االلتزام يستدعي وجود اإلبداع، فتنفيذ االستراتيجية تتطلب عنصر أساليب التنفيذ في  والمشاركةاالستراتيجية  إعدادإن عملية 
 عنزيد ت بقيمة مع تغطية تشغيليةإكفا، أعضاء وفره يما  هو ، كما أن هذاهاألعضاء، وهذا ما توفره أمانة إكفا األداء في سرعةالو

 .للسكان المحتاجين، مليار دوالًرا أمريكيًا 20

  معرفتنا بأهمية ما نفعله، وذلك في حد ذاته قوة ال يستهان بها! ل المستوياتتأتي مشاركتنا على أعلى كفريق واحد، نحن و
 إغناسيو باكر

 المدير التنفيذي إلكفا
  

 

 

 

 آخر أخبار إكفا
عقب التعهد بالعديد من  االلتزامات إلى واقع ملموس: ترجمة: 2019مارس  26المؤتمر السنوي إلكفا،  –سجل اآلن  .1

االلتزامات خالل مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني، والصفقة الكبرى، وإعالن نيويورك، واالتفاقيات العالمية بشأن 
لقاء نظرة متفحصة على إلوقت الحان فقد الالجئين والهجرة، عملية إصالح األمم المتحدة، والمناقشات بشأن التوطين، 

كيفية والوسائل التي تمكننا كمجتمع المنظمات غير الحكومية من تحويل هذه االلتزامات إلى واقع المشهد الحالي وال
كمنظمات غير  –ملموس، واضعين نصب أعيننا مصلحة األشخاص المحتاجين للمساعدة. انضم إلينا لنعرف كيف نقوم 

 .بشكل أفضل الممارساتتحسين  يمكننا وكيفبالتكيف مع مختلف االلتزامات، والتغييرات التي أحدثناها،  –حكومية 

وكيل األمين العام لألمم المتحدة ، ومارك لوكوكالمفوض السامي لشؤون الالجئين، ، فيليبو غراندي وجوديسرنا أن نعلن عن و
منظمة أمناء ، رئيس مجلس يغيالسفير ديفيد دونسعادة واإلنسانية ومنسق عمليات اإلغاثة في حاالت الطوارئ، ن شؤولل
"Conciliation Resources "، مؤتمرنا الدولي في البرامج الدولية لمؤسسة كونراد هيلتون،  ة، مديرشاهين قاسم لخاالسيدة و

 . عن مختلف جوانب تحويل االلتزامات إلى واقع ملموسللتحدث 

 .اضغط هناللمزيد من المعلومات والتسجيل، 

 

 التهجير القسري
 

 

https://www.icvanetwork.org/strategy
https://www.icvanetwork.org/strategy
https://www.icvanetwork.org/resources/icva-enabling-strategies-2019-2021
https://www.icvanetwork.org/resources/icva-theories-change-2019-2021
https://www.icvanetwork.org/icva-annual-conference-2019
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=8281&qid=456098


بأغلبية  االتفاق العالمي بشأن الالجئينالدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة  اعتمدت: االتفاق العالمي بشأن الالجئين. 2
 حجر األساس المسؤولية، باعتبارها لتقاسميهدف االتفاق إلى تأسيس إطار عمل حيث في نيويورك،  2018ديسمبر  17ساحقة في 

استغرق األمر سنتين من المناقشات والمشاورات المكثفة إذ ، الدائمة لالجئين حول العالملتعزيز الحماية وتوسيع نطاق الحلول 
إكفا  تهذه العملية، عملوفي أثناء  .األطراف المعنيةمختلف والذي شهد مشاركة قوية من نطاق واسع من  ،اتفاق الالجئينب لخروجل

مرحلة  خاللإكفا  ستفادة من جهودوسيتم االهذا االتفاق،  إعدادعلى مساعدة المنظمات غير الحكومية في جهودها للمساهمة في 
 واصل تسهيل مشاركة المنظمات غير الحكومية، مع التركيز بوجه خاص على المنتدى العالمي لالجئين.توسالتنفيذ المقبلة 

في جنيف اجتماع إحاطة  ديسمبر 17في ت المفوضية السامية لشؤون الالجئين نظم إحاطة عن المنتدى العالمي لالجئين: -
أكدت جتماع، هذا االوخالل  .االتفاق العالمي بشأن الالجئينين ووضع مؤشرات المنتدى العالمي األول لالجئ حول

كما  .2019ديسمبر  18و 17 خالل الفترةألول لالجئين سينعقد في جنيف االمنتدى العالمي  على أن  السامية  المفوضية
، إلى جانب العروض تأثير حماية الالجئين ومساعدتهم واستضافتهم مدى تضمن اجتماع اإلحاطة أيًضا جلسة حول قياس

المفوضية حيث ركز البنك الدولي على عمله مع  ،ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي التقديمية للبنك الدولي
تأثير حماية الالجئين ومساعدتهم واستضافتهم، بينما ألقت  مدى قياسل خاصة السامية لشؤون الالجئين لتطوير منهجية

أجرتها لقياس مساهمات أعضاء لجنة المساعدة  دراسةمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الضوء على نتائج 
 . اإلنترنت. يمكن ألعضاء إكفا االطالع على مذكرات من اجتماع اإلحاطة على اإلنمائية

  

 

انعقد حوار المفوض السامي الحادي عشر في جنيف في حوار المفوض السامي لشؤون الالجئين حول تحديات الحماية:  -
الحضرية"، والذي حصد اهتماًما واسع  البيئاتديسمبر الماضي، وكان موضوع الحوار هو "الحماية والحلول في  18و 17

 .ء العالموممثلي المدن من جميع أنحا البلدياترؤساء  ابما فيه الجهات الفاعلةوشهد مشاركة فعالة لنطاق واسع من  ،النطاق
النازحون حافظت المنظمات غير الحكومية على مشاركتها القوية في المناقشات التي دارت حول التحديات التي يواجهها قد و

عبارة  ، وهيالرسائل المشتركة للمنظمات غير الحكوميةإكفا ورقة حول  تكما نسقخبرتهم المباشرة،  إلى استنادًا في المدن
ة إلى مجموعة من التوصيات المستهدفة لحكومات المدن والسلطات المحلية والجهات الفاعلة في العمل اإلنساني باإلضاف عن

بالحقيقة  اتالمناقش بذلك ربط تتيحللجان إكفا أيًضا بتيسير مشاركة المنظمات غير الحكومية في عدة  تقامكما  .القطاع الخاص
قد ألقى فيليبو غراندي، المفوض السامي لألمم المتحدة، الكلمة الختامية للحوار ملقيًا الضوء على الدور و .على أرض الواقع
. يمكن االطالع على البيانات االفتتاحية والختامية للمفوض الالجئين والمهاجرينالسرد الخاص ب ديد مالمحتحالقيادي للمدن في 

 .هناالسامي باإلضافة إلى عدد من الوثائق المتعلقة بالموضوع من 
 

ديناميكيات في طريق األذى: الحماية الدولية في سياق إكفا حفل إطالق دراسة " شهدت :الرابطةديناميكيات و الدولية الحماية. 4
فباالستناد إلى دراسات "، التابعة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين، : بين الصراع أو العنف والكوارث أو تغير المناخطةالراب

استخدام إطار عمل حماية الالجئين من أجل األشخاص  ببحث جانب هذه الدراسة قامتحالة من كينيا وإثيوبيا وهاييتي والبرازيل، 
عدة الدراسة  وتقدم مع بعضها البعض. الصراع والكوارث وتغير المناخحيث تتقاطع عناصر  الرابطةديناميكات الفارين من 

 اتهاتفاق الالجئين وتطبيق لموظفي األمم المتحدة والدول من أجل تحديد أهمية توجيهية توصيات رئيسية تشمل الحاجة لوجود إرشادات
واصل إكفا دعم مشاركة األعضاء في الموضوعات المتعلقة توس الرابطة. ميكياتواألدوات اإلقليمية الخاصة بالالجئين في سياق دينا

  . الرابطةبديناميكيات 
 

 

دعم ترشيحات األفراد بما فيهم الالجئين لالمنظمات غير الحكومية  ندعوتمديد الموعد النهائي:  –جائزة نانسن لالجئين . 5
داخليًا وعديمي الجنسية.  والنازحينداخليًا وعديمي الجنسية الذين يلعبون دوًرا ملهًما في مجتمعاتهم لخدمة الالجئين  والنازحين

 18، الموافق االثنينيوم . الدعوة لتقديم الترشيحات مفتوحة حتى والترشيحات عملية الترشيححول  متاحة المزيد من المعلومات
 .فبراير

 

 

التوجيهية  المجموعةعضًوا في  اباعتباره ،واصل إكفات :(GP20) ن للمبادئ التوجيهيةوالذكرى العشر – النزوح الداخلي. 6
في دعم خطة عمل الذكرى العشرين لتطوير الوقاية والحماية والحلول  اداخليًا، جهوده األشخاص النازحينمشاركة ومسار عمل 

المنظمات غير  ندعو. ونحن للمبادئ التوجيهية نشرة أخبار الذكرى العشرينآخر إصدارات داخليًا. يرجى االطالع على  نازحين
في بلدانهم،  للمبادئ التوجيهية المبادرة واالنضمام إلى مجموعات الذكرى العشرين إلى النزوح الداخليالحكومية العاملة في مجال 

، على البريد اإللكتروني للمبادئ التوجيهية كما يمكن للمنظمات غير الحكومية التواصل مع نادين وليكي، منسق الذكرى العشرين
 nhcr.orggp20@u .للحصول على المزيد من المعلومات 
 

إكفا في الحوار اإلقليمي  تشارك :2019يناير  28حوض بحيرة تشاد، أبوجا، نيجيريا،  بشأن. الحوار اإلقليمي الثاني للحماية 7
 وأصواتها.المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة  حيث حرصت على إيصال رسائلالثاني للحماية في حوض بحيرة تشاد، 

ومنصة المنظمات غير الحكومية اإلقليمية في إكفا الحديث مع منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في نيجيريا  تما شاركك

https://www.oecd-ilibrary.org/development/financing-refugee-hosting-contexts_24db9b07-en;jsessionid=6oJRju3dcrinI82-VGE3jvlo.ip-10-240-5-8
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/Notes_UNHCR%20Briefing%20on%20GCR_17Dec2018.pdf
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/HCDialogue2018_NGOJointMessages.pdf
https://www.unhcr.org/high-commissioners-dialogue-on-protection-challenges-2018.html
https://www.unhcr.org/protection/globalconsult/5c1ba88d4/39-harms-way-international-protection-context-nexus-dynamics-conflict-violence.html
https://www.unhcr.org/protection/globalconsult/5c1ba88d4/39-harms-way-international-protection-context-nexus-dynamics-conflict-violence.html
https://www.unhcr.org/protection/globalconsult/5c1ba88d4/39-harms-way-international-protection-context-nexus-dynamics-conflict-violence.html
https://www.unhcr.org/protection/globalconsult/5c1ba88d4/39-harms-way-international-protection-context-nexus-dynamics-conflict-violence.html
https://www.unhcr.org/nominate.html
https://www.surveymonkey.com/r/BMTRLNQ
https://mailchi.mp/99f26d4100be/gp20-newsletter-january-2019


إكفا المناقشات  وتنتظر .منطقةمنطقة حوض بحيرة تشاد، فيما يخص آراءها ومالحظاتها من العمليات الجارية في البلدان األربعة بال
تنظمها المفوضية السامية لشؤون الالجئين واالتحاد اإلفريقي كجزء من فعالية سوالتي األسباب الجذرية التي ستتمحور حول  المقبلة

المزيد من المبادرات المشابهة لتطوير بيئة العمل اإلنساني والحماية  تنفيذإلى  إكفا دعوتو .داخليًا والعائدين" والنازحين"عام الالجئين 
 و Marco.rotelli@icvanetwork.org  :في حوض بحيرة تشاد. للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على البريد اإللكتروني

Addis.tesfa@icvanetwork.org. 
 

النزوح حركات  المعنية بالتعامل معالقمة رفيعة المستوى في  اعقب عملهاالتفاق العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية: . 8
دني استراتيجية المجتمع المدوًرا هاًما في البناء على  لجنة عمل المجتمع المدني، لعبت 2016 عام في لالجئين والمهاجرين الكبرى

على وعن كثب ، كما عملت في الوقت ذاته االتفاق العالمي بشأن الهجرةومحتواه وعمله السياسي فيما يخص المفاوضات حول 
لفترة انتقالية لجنة العمل والية كما تم تمديد الموعد النهائي ل .باالتفاق العالمي بشأن الالجئينازية فيما يتعلق متابعة التطورات المو

إلى جانب اللجنة الدولية الكاثوليكية المعنية شارك إكفا تو .يبدأ فيها تنفيذ هذه االتفاقات الدوليةس، وهي السنة التي 2019 عام خالل
منظمة وشبكة مختلفة  30المعنية بالهجرة في عقد لجنة عمل المجتمع المدني المكونة من  المنظمات غير الحكومية ولجنةبالهجرة 

  أعضاء في إكفا.نصفهم هم  مع المدني،مجتمن منظمات وشبكات ال
 

، التقت المئات من الجهات الفاعلة والقمة المعنية بتبني االتفاق العالمي بشأن الهجرة" أسبوع الهجرة في مراكش". على هامش 9
أمانة لجنة قامت حيث قضايا المؤثرة على المهاجرين، لمناقشة نطاق واسع من الفي المجتمع المدني التي تعمل على قضية الهجرة 

ديسمبر  11و 10اجتمعوا لتبني االتفاق العالمي بشأن الهجرة في  إلى أعضاء األمم المتحدة الذين رسالةبتوجيه  عمل المجتمع المدني
تشيد بالعدد الهائل للدول التي حضرت اللقاء في  هذه الرسالة التيالمئات من الشبكات والمنظمات على  حيث أجمع في مراكش،

مرحلة تنفيذ هذا االتفاق  من قتربن اآلمال والتطلعات الحالية بينما ورسمتاالتفاق العالمي بشأن الهجرة،  وقامت بتبنيمراكش 
  العالمي.

 

، تم تغيير 2021-2019استراتيجية إكفا الجديدة لفترة بدء سريان عقب  العمل حول التهجير القسري التابعة إلكفا:. مجموعة 10
سعى إكفا حيث ستالقهري" والتابعة إلكفا إلى "مجموعة العمل الخاصة "بالتهجير القسري"،  نزوحاسم مجموعة العمل الخاصة "بال

. يقتصر االنضمام إلى مجموعة النشاط التقليدي للمجموعةإلى  مسار عمل متعلق "بالمهاجرين في األوضاع الحرجة"إضافة إلى 
اختصاصات االطالع على عضاء إكفا ألالعمل المعنية بالتهجير القسري على أعضاء إكفا فقط وتكون اجتماعاتها شهرية. يمكن 

على شبكة اإلنترنت، كما يمكن لألعضاء الراغبين في االنضمام إلى المجموعة التواصل على البريد للمجموعة  العمل المحدثة
 .Jerome.elie@icvanetwork.orgاإللكتروني 

 

 اإلنساني العملتمويل 
 

لمنظمات اإكفا في تنظيم نقاش بين   تساعد، 2018خالل شهر ديسمبر  تنسيق األمم المتحدة: –ر ثأك ات. أوراق أقل مساعد11
 لجميع مالحظاتهموذلك صندوق األمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لشؤون الالجئين، ليونيسيف ول الشريكة غير الحكومية

حول التغييرات المقترحة في اتفاقيات الشراكة مع األمم المتحدة بناًء على بروتوكول األمم المتحدة لالدعاءات المتعلقة باالستغالل 
عقودها بمراجعة وكاالت األمم المتحدة سالفة الذكر  قيامأثمرت جهودنا عن قد و .الخاصة بالشركاء المنفذينواالنتهاك الجنسيين 

اجتماعات المتابعة خالل شهر فبراير عقد واصل إكفا تكما س .ين اقتراحات شركاءها من المنظمات غير الحكوميةلتضم 2019 لعام
  للموافقة عليها. في الميدانللتأكد من الصيغة النهائية للعقود المرسلة إلى الشركاء 

اهتمام الشركاء من المنظمات غير الحكومية  مدى الجنسيين، زادقضية االستغالل واالنتهاك على  تي تركزتالمناقشات ال ويعد انتهاء
شروط وأحكام اتفاقيات الشراكة مع األمم المتحدة على نطاق أوسع، حيث تولت منظمة أوكسفام مؤخًرا زمام القيادة بتنظيم مراجعة ل

 .ولوية لتقديمها لوكاالت األمم المتحدةاألتوصيات ذات بال للخروجالتفاقيات الشراكة  2015 عام مجموعة معنية بالبناء على تحليل
وبرنامج الغذاء العالمي ومكتب اليونيسيف والمفوضية السامية لشؤون الالجئين، ب اتفاقيات الشراكة الخاصةالعمل على  اوسيركز هذ

ت غير الحكومية عقد مشاورات مباشرة بين المنظما على، كما سيعمل صندوق األمم المتحدة للسكانتنسيق الشؤون اإلنسانية و
. للمزيد من المعلومات حول اتفاقيات الشراكة الخاصة باألمم 2019خالل الربع األول من ووكاالت األمم المتحدة في وقت الحق 

 .jeremy.rempel@icvanetwork.orgالمتحدة أو جهود التنسيق، يرجى التواصل مع 

 

مكتب  شاركيناير،  28في  :فريق العمل المعني بتمويل األنشطة اإلنسانية والتابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. 12
عادة هيكلة اللجنة الدائمة المشتركة التفاصيل النهائية إل مع رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت تنسيق الشؤون اإلنسانية

الفريق المعني بتمويل األنشطة اإلنسانية  رئاسةفي  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةشارك إكفا توبين الوكاالت وخطة العمل المنقحة، 
 ولي اهتماًما كبيًرأ بعملية المراجعة الخاصة باللجنةمما يجعلها ت ،دائمة المشتركة بين الوكاالتأيًضا أحد رؤساء اللجنة ال حيث تعد

لتكون "مجموعات جميع فرق العمل التابعة للجنة سيتم إعادة تشكيلها  ووفقًا للخطة المقترحة، فإن   الدائمة المشترطة بين الوكاالت.
لفريق العمل الحالي، سيتطلب األمر فترة انتقالية لمراجعة خطة العمل الحالية وتحديد نتائج" للمضي قدًما في هذا الصدد، وبالنسبة 

بتمثيل المنظمات غير الحكومية ونقل أصواتها والتعبير عن اهتمامها  اواصل إكفا التزامهتورؤساء المجموعة الجديدة وما إلى ذلك، 

mailto:Addis.tesfa@icvanetwork.org
https://madenetwork.us7.list-manage.com/track/click?u=233fa9a0ed4257ad77ac77d14&id=ce554335f3&e=a0a05b3943
https://madenetwork.us7.list-manage.com/track/click?u=233fa9a0ed4257ad77ac77d14&id=ce554335f3&e=a0a05b3943
https://madenetwork.us7.list-manage.com/track/click?u=233fa9a0ed4257ad77ac77d14&id=66199d85e0&e=a0a05b3943
https://madenetwork.us7.list-manage.com/track/click?u=233fa9a0ed4257ad77ac77d14&id=79fe14d91e&e=a0a05b3943
https://madenetwork.us7.list-manage.com/track/click?u=233fa9a0ed4257ad77ac77d14&id=30391aa68a&e=a0a05b3943
http://www.un.org/en/conf/migration/
https://madenetwork.us7.list-manage.com/track/click?u=233fa9a0ed4257ad77ac77d14&id=cfa96d7e93&e=a0a05b3943
https://www.icvanetwork.org/resources/icva-forced-migration-working-group-tor
https://www.icvanetwork.org/resources/icva-forced-migration-working-group-tor
mailto:jeremy.rempel@icvanetwork.org


. للمزيد من المعني بتمويل األنشطة اإلنسانية والتابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتبعملية المراجعة الخاصة بفريق العمل 
 .jeremy.rempel@icvanetwork.orgالمعلومات، يرجى التواصل على 

 

 المختبرات التعليمية الخاصة بالتمويل االبتكاري لألنشطة اإلنسانية . 13

 2018نوفمبر  29و 28ورشة العمل التي انعقدت في  ملخصأصبح  بالتمويل االجتماعي اإلسالمي:المختبر التعليمي الخاص  -
، تحت الدائمة المشتركة بين الوكاالتالمعني بتمويل األنشطة اإلنسانية والتابع للجنة فريق العمل حيث عقد ، اآلن امتاحً  في ماليزيا

حضره أكثر من  ،التمويل االجتماعي اإلسالمي في كوااللمبورقيادة إكفا وبدعم من منظمة )ميرسي ماليزيا(، مختبًرا تعليميًا حول 
في  مختصونوالوشارك الخبراء من المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة والحكومات والقطاع المصرفي،  امشاركً  30

ية لتطوير الروابط بين االستجابة اإلنسانية وآليات التمويل ئمجال التمويل االجتماعي اإلسالمي خبراتهم وساهموا في وضع خطة مبد
 االجتماعي اإلسالمي.

المختبرات التعليمية، عقب النجاح الكبير ألول نموذج من سلسلة  الدعوة لتقديم المدخالت الخاصة بالمختبر التعليمي القادم: -
مدخالت تتعلق بآليات التمويل االبتكارية وما ينبغي أن تركز  الحصول على إلى حيث تتطلعإكفا في التخطيط للنموذج القادم  تشرع
المشتركة بين المعني بتمويل األنشطة اإلنسانية والتابع للجنة الدائمة العمل اجتماع فريق سيتم تقديم مقترح ملموس خالل كما  .عليه

. ولمن يرغب في مشاركة األفكار والمشاركة في التخطيط، يرجى التواصل على (سيتم تأكيد التاريخ الحقًا) في مارس الوكاالت
alon.plato@icvanetwork.org. 

 

  التنفيذ الميداني: جلسات إحاطة مع المنظمات غير الحكومية:  –الصفقة الكبرى . 14

لتقي إكفا ممثلي المنظمات غير الحكومية لمناقشة الوضع الراهن للصفقة الكبرى، ودمج مسارات ت، سفبراير في نيروبي 12في  -
 والتقارير المنسقة. متعدد السنواتيل التنفيذ الميداني مع التركيز على الشفافية والتوطين والتمو وبحثالعمل، 

ظم إكفا تناتحاد المنظمات غير الحكومية وشبكة المنظمات غير الحكومية )فويس(، ، وبالتعاون مع فبراير في الصومال 14في  -
 ستقوم المنظمات غير الحكوميةحيث فيما يتعلق بتنفيذ الصفقة الكبرى، ورشة عمل حول وجهات نظر المنظمات غير الحكومية 

وجهات وبتبادل الخبرات ووجهات النظر إزاء تطورات الصفقة الكبرى واألنشطة المتعلقة بالممارسين الميدانيين  خالل هذه الورشة
 . في الخطوط األماميةاالستجابة 

أو   marco.rotelli@icvanetwork.orgذكرهما، يرجى التواصل على للمزيد من المعلومات حول ورشتي العمل السابق 
jeremy.rempel@icvanetwork.org. 

 

المجلس  يتولىالتابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية:  المشتركصندوق منصة الحوار بين المنظمات غير الحكومية حول . 15
القطرية، والتي ستعقد منصة الحوار بين المنظمات غير الحكومية حول صناديق التمويل الجماعي  رئاسةالنرويجي لالجئين 
العالمي المنعقد في جنيف االجتماع بين  عادةهذه المنصة  ، حيث تتناوبمارس في جوبا، جنوب السودان 6اجتماعها التالي في 

لالقتراب من حاجة المنصة مدى  إدراكهموانطالقًا من  .واالجتماع الميداني المنعقد في مركز إقليمي )نيروبي وعمان سابًقا(
ولجمع الخبرات القيمة ووجهات النظر للمناقشة السياسات  المشتركة القطرية صناديقال فيفي العمل اليومي  المنخرطيناألشخاص 

قرر رؤساء المنصة، وهما مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والمجلس النرويجي لالجئين، بدعم من المجموعة الصعيد العالمي،  على
منظمة نايل هوب( البدء في تطبيق نهج الرابطة األلمانية للعمل الزراعي، واألساسية )لجنة العالقات الدولية، ومنظمة أوكسفام، و

إذا كنت تود الحضور. للمزيد من المعلومات أو االستفسارات، يرجى التواصل مع   في الفعالية مقعدك حجزخاص بكل بلد. برجاء 
 etwork.orgjeremy.rempel@icvan. 

 

 

 تنسيق األنشطة اإلنسانية

ألجل المراجعة التشغيلية فبراير في جنيف  1يناير و 31برامج الطوارئ في  مدراءالتقى  الطوارئ: برامج مدراء)أ( مجموعة  
إننا األنشطة اإلنسانية، وسياق إنساني إلى جانب المساهمة الجماعية في تقييم أداء منسقي  20السنوية لألنشطة اإلنسانية ألكثر من 

في االستبيان اإللكتروني حول تقييمات  شاركتفي هذا الصدد نتوجه بالشكر إلى األعضاء ومحافل المنظمات غير الحكومية التي 
 أداء منسقي الشؤون اإلنسانية. 

جنة الدائمة المشتركة بين لال مدراءالجتماع  النهائي الموجز السجل أصبح اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت: مدراء)ب(  
لتطوير العمل الجماعي فيما يخص دبلوماسية األنشطة اإلنسانية، وتبنوا مقترًحا  المدراء. وقد ناقش اديسمبر متاحً  3الوكاالت في 

وا على بيان موحد بشأن ( واتفقصحيفة وقائع األمم المتحدةسبل الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين على الصعيد القطري )
 .أحداث اليمن
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إكفا عدة اجتماعات بين المنظمات غير الحكومية ورئيس مكتب  ت، نظمالماضيينخالل الشهرين  )جـ( المشاركة مع القيادات:
 ومنسق الشؤون اإلنسانية في السودان، ومنسق الشؤون اإلنسانية في األردن. عنتاب، تنسيق الشؤون اإلنسانية في غازي

 .Emmanuelle.Osmond@icvanetwork.orgللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع 

 

 2019اللمحة العالمية اإلنسانية الشاملة تم إطالق  :2019لألزمات اإلنسانية في  المبلغ المطلوب مليار دوالر أمريكي 25. 17
حد من معاناة في اليمن والولدعم االستجابة اإلنسانية  .في ديسمبر الماضي 2018وتقرير البيانات واالتجاهات اإلنسانية العالمية 

المؤتمر رفيع المستوى إلعالن التبرعات لمواجهة الشعب اليمني، تعقد األمم المتحدة باالشتراك مع حكومتي السويد وسويسرا 
 .0192فبراير  26، وذلك في جنيف في األزمة اإلنسانية في اليمن

 

 مناصرةنظم إكفا ورشة عمل حول الت، 2019فبراير  27إلى  25في الفترة من . برنامج دعم محافل المنظمات غير الحكومية: 18

حيث في بانكوك، تايالند، منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إفريقيا المشتركة لمحافل/شبكات المنظمات غير الحكومية من آسيا و

فعالة على األصعدة العالمية واإلقليمية  بحمالت مناصرةمن مختلف المحافل ليتمكنوا من القيام  المناصرةستدعم هذه الورشة موظفي 

تعزيز دورهم المحوري في المجتمع اإلنساني على نطاق أوسع، ولقد سجل في هذه الفعالية أكثر والوطنية، إلى جانب دعمهم في 

المشتركة. للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع  المناصرةللمحافل/الشبكات المسؤولين عن  امنسقً و ا للمناصرةمديرً  20من 

Jeremy.wellard@icvanetwork.org. 

 قضايا شاملةالتغيير:  استكشاف
التغييرات في السياسات  وتحديد، عمل إكفا على جمع المدخالت من األعضاءتبين العمل اإلنساني والتنمية والسالم:  الرابطة. 19

بتمويل األنشطة اإلنسانية  سيعمل ذلك على تعزيز عمل فريق العمل المعني حيث ، بالرابطة الثالثيةوسبل التمويل والتخطيط المتعلق 
تخضع لها  وتحديثه بالمعلومات الالزمة التي تلقي الضوء على التغييرات الهامة التي والتابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم. للمزيد  الرابطةالمنظمات غير الحكومية لتوسيع نطاق تأثير أعمالها فيما يتعلق بإطار عمل 
 .Marco.rotelli@icvanetwork.orgمن المعلومات، يرجى التواصل مع 

 

 التوطين:. 20

مع المنظمات غير الحكومية بناًء على  مناقشة خاصةستضيف إكفا ت المنظمات غير الحكومية حول التوطين: مناقشاتنيروبي:  -
والمنشورة حديثًا، وذلك في منتصف شهر مارس في نيروبي، حيث ستتبادل المنظمات  عن التوطين إكفاورقة اإلحاطة الخاصة بـ

، يرجى التواصل مع المناقشةغير الحكومية وجهات النظر وتتعلم المزيد عن الموضوع. إذا كنت ترغب في حضور 
Marco.rotelli@icvanetwork.org . 

حول  منظمة "فاب"يعرض مساق التعلم اإللكتروني إلكفا باالشتراك مع  حول التوطين: نظرة التغيير: عبر اإلنترنتدورة  -
عبر حضور الدورة  لم تتمكن منوجهات نظر وخبرات مختلفة حول التوطين في سياق العمل اإلنساني. إذا  التغيير نظرةالتوطين: 
 .التسجيلاع إليها في هذا ، يمكنك االستماإلنترنت

 

 

 . الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين:21

الخاصة بالحماية من االنتهاك بناء القدرات والموارد مركز والمتعلق ب (19)رقم الجهات المانحة بالحماية  التزامركز إكفا على ت -
لمراجعة  (6والتزام الجهات المانحة بالحماية رقم )، األصغر حجًماواالستغالل الجنسيين وصحة ورفاه الموظفين بالنسبة للمنظمات 

المستجيب إكفا مذكرة بعنوان "مركز الموارد والدعم  تكما أصدر .أمين المظالم أنظمةأفضل الممارسات والدروس المستفادة من 
لوزارة التنمية الدولية البريطانية حول االجتماع المبكر ل يلالحتياجات الوطنية والمستفيد من المعرفة والقدرات الوطنية" وذلك قب

 يناير في إطار تحضيرات الوزارة إلى العطاء التنافسي. 25التفاعل مع السوق في لندن في 

لالستجابة "، وهي خطة مشتركة بين الوكاالت تقودها اللجنة التوجيهية عن سوء السلوك نظام اإلفصاحإكفا بالتوقيع على " تمقا-
للمنظمات اإلنسانية والتنموية وغيرها من منظمات المجتمع المدني  من المعايير دنىاأل الحدضع حيث تعمل على واإلنسانية، 

عن األشخاص الذين تمت إدانتهم في وقائع التحرش أو العنف أو  بخصوص تبادل المعلومات كجزء من عملية التوظيف لديها
من االنتهاكات في قطاع العمل  بالوقايةاالستغالل الجنسي خالل فترة عملهم، وتعد المشاركة في هذه الخطة جزًءا من التزامنا 

. واألسئلة الشائعة واألجوبة عليها، والمذكرات التفسيرية، الخطةاإلنساني والتصدي لها. للمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على 
التوقيع على الخطة، وهو ما يمكن عمله عن طريق التواصل مع البريد  ومن جانبنا فإننا نحث المنظمات غير الحكومية على

 . schr@ifrc.orgاإللكتروني 
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 أجندة اإلنسانيةالتي تم إحرازها والفجوات القائمة في  اإلنجازاتحول  التقرير التوليفي السنويتم إصدار  أجندة اإلنسانية:. 22
على هامش المنتدى العالمي للسياسات التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، والمنهاج  2018وذلك في نيويورك في ديسمبر 

ديسمبر  31إلى  2018يناير  1لتقديم التقارير الذاتية السنوية خالل الفترة من  اإللكتروني للعمل وااللتزامات والتحول اآلن متاح
. يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول عملية 2019إبريل  9، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم التقارير في 2018

  . هناإعداد وتقديم التقارير من 
 

ديسمبر  14إلى  11في الفترة من  المحيط الهادئ:منطقة . أسبوع شراكات المنظمات غير الحكومية اإلقليمية في آسيا و23
أسبوع شراكات  تنظيموالشبكة اآلسيوية للتخفيف من الكوارث واالستجابة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في  إكفا  تشارك، 2018

أعضاء إكفا والشبكة اآلسيوية ومحافل المنظمات حيث حضر المنظمات غير الحكومية اإلقليمية في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، 
شملت  .اإلصداراتجميع أنحاء المنطقة العديد من الحوارات وورش العمل و غير الحكومية ذات الصلة والشركاء المدعوين من

" في منطقة آسيا الرابطة الثالثيةالجديد، وهو عبارة عن حوار حول توطين " "سفير"الجلسات خالل هذا األسبوع إصدار دليل 
سبل الحماية خالل مرحلة التأهب، ستديرة بشأن والمحيط الهادئ، وتأثير تغير المناخ وردود األفعال المحلية، واجتماع المائدة الم
 إلى جانب جلسة حول تعزيز االستجابة اإلقليمية في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ. 

 

 

 

 جديد وجدير بالذكر
في  منصة األعمال الميدانية: يتمثل دور لمنظمات المجتمع المدني ذات القاعدة الشعبيةبناء منصة عالمية  األعمال الميدانية:. 24

حيث تقوم الملفات التنظيمية التفصيلية بجمع المعلومات المتضمنة غالبًا في نقل أفكار التمكين المحلي إلى حيز التنفيذ الواقعي، 
بشكل مستقل بينما تتاح الفرصة أمام الجهات المانحة اكات الفردية، ويتم إعطاء المنظمات المحلية أدوات لتأسيس هويتها الشر

لتعزيز عملها واإلسهام في تقدم سيره. لمعرفة المزيد عما يمكنك االستفادة به من منصة األعمال الميدانية أو لتنظيم جولة والشريكة 
 .works.infohello@fieldفي منصتنا، يرجى التواصل على 

 

استخدام التحليالت التنبؤية لبناء مستقبل أفضل لألطفال  من خالل النزوح توقع حاالت" المورد الجديد لمنظمة إنقاذ الطفل حول. 25
 ".ننازحيال

 

يعرض دروًسا " والذي التكامل قضيةالصليب األحمر تقريًرا جديدًا بعنوان " نشر محليًا قدر اإلمكان، دوليًا قدر المطلوب:. 26
معًا في حاالت النزاع المسلح وغيرها من أشكال العنف، ويصدر  مستفادة من الكيفية التي تعمل بها المكونات المحلية والدولية

  فبراير في جنيف. 11التقرير بشكل عام في 
 

بعنوان  2018نشر مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريره لعام  . االتجار بالبشر في النزاعات المسلحة:27
 في فيينا.   2019يناير  7وذلك في  "التقرير العالمي بشأن االتجار بالبشر"

 

الوضع الراهن "نشرت شبكة التعلم اإليجابي للمساءلة واألداء واللجنة الدولية للصليب األحمر تقريًرا بعنوان  . تقدم متفاوت:28
 " والذي يحدد االحتياجات اإلنسانية خالل السنوات الثالث الماضية.2018لنظام المساعدات اإلنسانية 

 

ومنظمة الذي أصدره معهد التنمية الخارجية  التقرير الجديديستكشف هذا  من أجل التأثير اإلنساني:شراكات تمويلية جديدة . 29
يقترح مجموعة من التوصيات حول كيفية التمويل االبتكاري، و، الفرص والعوائق أمام IKEAنمبرز فزر جود، بدعم من منظمة 

 زيادة االستثمارات والمجاالت التي ينبغي االستثمار فيها. 
 

 الفعاليات المقبلة
 اجتماعات وفعاليات إكفا

 

 جلسة إحاطة مع المنظمات غير الحكومية بخصوص الصفقة الكبرى، نيروبي فبراير: نيروبي: 12
 ورشة عمل الصفقة الكبرى، الصومال فبراير: 14
 ورشة عمل حول الدعوة المشتركة لمحافل/شبكات المنظمات غير الحكومية، بانكوك فبراير: 25-27
 المؤتمر السنوي إلكفا، جنيف مارس: 26
 االجتماعات الموضوعية للمؤتمر السنوي إلكفا، جنيف مارس: 27-28

 

 

https://www.icvanetwork.org/sites/default/civicrm_custom/extensions/uk.co.vedaconsulting.mosaico/packages/mosaico/Annual%20Synthesis%20Report
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