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 األعزاء، القراء 
 

أخرى  ھذا  نختتم   بنشرة  باألحداث  العام  تحتلملیئة  إذ  ألھمیتھا  نظًرا  الحمایة  حالة  باستعراض  سنبدأ  طلیعة       حیث 
ثم سنسلط   النقدیة  والمناقشات  علىالحوارات  المتعلقة  الضوء  والتطورات  المستجدات  آخر    ، القسري لتھجیر  اب  على 

 .والمراكز اإلقلیمیة ،والوقایة ،وحقوق الطفل والعمل المناخي العمل اإلنساني، وتنسیق العمل اإلنساني، وتمویل
 

 .وترقبوا إطالق موقعنا اإللكتروني الجدید  ،فعالیاتالوظائف الشاغرة والعلى   االطالعال تنسوا 
 

 !ة مجیدةقراءة سعیدة وعطلنتمنى لكم 
 

 رسالة المدیر التنفیذي
 

 مخاطر الحمایة منالحد 
 

  مستمرة، فضًال عن والصراعات ال  فیروس كورونا  جائحةالسلبي الكبیر الذي تسببت بھ    تأثیرال  ال یخفى على أحد مدى
في  والتھمیش والضعف عدم المساواةجوانب وتمكین الفجوات ترسیخ  ساھم كل ذلك فيي، حیث تغیر المناخالإشكالیة 

  العقبات الرئیسیة   منالموارد    قص یعتبر ن  حیث  ؛نقص في التمویلال من    الحمایة  تعانيحتى یومنا ھذا،  ف    .المجتمعات
ج أكثر فعالیة من  ھن  عن  البحثاالستمرار في    منا  وھو ما یستدعي  ،لحمایةالمركزیة في مجال ا  التي تقف أمام تطبیق

 قصیرة المدى   اتالمساعد  تعجز  غالبًاإذ    ؛مخاطر الحمایةالحد من  لحمایة وللدعم االستجابات المحلیة    الیفكتحیث ال
الن  ع للنزاعمعالجة    تتمكن من  ال  وأ  ،العنف أو اإلكراه أو الحرمان  ضد  حمایة توفیر  حاالت و  اتاألسباب الجذریة 

 .الضعف حاالت ز من یعزت تعمل على  التيعدم المساواة  لقضایا إیجاد الحلول تفشل في أو ،النزوح
 

من إنجازات   االستفادة كیف یمكننا  ال بد من اإلجابة علیھ ھو:  تتبادر بعض األسئلة المھمة التي  وبناء على ما سبق،  
  نتیجة  ةمستمروالالمتزایدة    التغییر في ضوء االحتیاجات  إحداث  والمساھمة في  ،تي تواجھھوالتحدیات ال  المجتمع الدولي

،  ناكیف یمكن و  ؟2022العالمي لعام    اإلنساني  العمل   ستعراضاورد في    كما   ،مراضوأزمة المناخ واأل  لنزاعا  حاالت
مشاركتنا الجماعیة وقدرتنا على حشد الجھات    تحسین مستوى  ، اإلنساني  العمل  فاعلة في مجالالجھات  من البصفتنا  

األخرى المحرز    ،الفاعلة  والتقدم  االلتزامات  السكانیة   تعرضت  التيالمخاطر  من    للحد وتقییم  الفئات  لھا 
 ؟بشكل أفضل ھذه المطالب تحقیق مطالبھم والمساھمة في التعرف علىكیف یمكننا و؟ المتضررة

 
األولویات   بشأنوتسریع المناقشات والمبادرات    بالحمایة  تتعلق  التي  مسبوقةال غیر    تحدیاتبالعدید من ال  العام  ھذاونختتم  

جنة الدائمة  لل  التابعةسیاسة الحمایة    استعراض)، وIASCاالستراتیجیة وھیاكل اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (
المیثاق العالمي بشأن  الخاص ب  الجتماع المسؤولین رفیعي المستوى  والتحضیرات)،  IASC(  المشتركة بین الوكاالت

السنوي لمجموعة الحمایة العالمیة حول    ستعراضوإطالق اال،  النسخة الثانیة  الصفقة الكبرى    یكیاتالالجئین، ودینام
 .ودعوة تحالف حمایة الطفل في العمل اإلنساني، الطابع المركزي للحمایة

 
طراف  األمم المتحدة واأل  من  شركاءالبشكل وثیق مع   على العمل والتعاون  إكفا  في  فإننا نحرصومن ھذا المنطلق،  

الصفقة الكبرى عملھا    مجموعاتكما بدأت    .للمنظومة  شاملعلى الصفقة الكبرى والدول لتعزیز نھج الحمایة    الموقعة
  لجھات الذي یركز على التنسیق النقدي وجودة التمویل ودور ا  النسخة الثانیة،  صفقة الكبرىللكجزء من الھیكل الجدید  

  من ھو ما سیمكننا  و  تنفیذ التزامات الصفقة الكبرى.  دون  تحول  التيالتركیز على العوائق السیاسیة    ، من أجل  الوسیطة
 .للحمایة في جمیع مراحل التدخا ة في مجالالمركزی حقیق أفضل المستویات منت
 
المؤسسات التي تشجع النھج في ھیاكل التنسیق المشترك بین    بشكل فاعل ونشطالعامة    واألمانة إكفایشارك أعضاء  و

  مجال   في  یةالتحدیات التي تتطلب نھًجا أكثر شمول  لوجود  انظرً و  .لتحقیق أھداف الحمایة المشتركة  ةوالمتسق  ةالمتضافر
مشاركة المنظمات غیر الحكومیة في اجتماع المسؤولین رفیعي المستوى   إكفادعم  تلحمایة وتعزیز الحلول الدائمة،  ا

(HLOM)  القادم. 
 

التفكیر    لمھمة من أجل تحفیزا  اتالمناقشات والحوارجدول  الحمایة    تصدر  عنالنشرة الشھریة من إكفا    تكشف ھذه
 .العالممواجھة تحدیات الحمایة المتزایدة التي تواجھ المجتمعات حول  ل  الدولي  بالمجتمع  إمكانیة النھوضلبحث    الجماعي

 
 إغناسیو باكر 

  المدیر التنفیذي | إكفا
  

https://gho.unocha.org/
https://gho.unocha.org/
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-protection-priority-global-protection-cluster/iasc-policy-protection-humanitarian-action-2016
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-protection-priority-global-protection-cluster/iasc-policy-protection-humanitarian-action-2016
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-protection-priority-global-protection-cluster/iasc-policy-protection-humanitarian-action-2016
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-protection-priority-global-protection-cluster/iasc-policy-protection-humanitarian-action-2016
https://www.unhcr.org/high-level-officials-meeting.html
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
https://www.globalprotectioncluster.org/on-the-frontlines-insights-into-the-state-of-protection-in-2021/
https://www.globalprotectioncluster.org/on-the-frontlines-insights-into-the-state-of-protection-in-2021/
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/alliance-strategy-2021-2025-clarion-call-centrality-children-and
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/alliance-strategy-2021-2025-clarion-call-centrality-children-and
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/alliance-strategy-2021-2025-clarion-call-centrality-children-and
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   آخر التطورات في إكفا
 

 وظائف شاغرة .1
 :اإلنساني لالنضمام إلى فریقنا في المناصب التالیة في المجال للعملكفاءات تمتلك الشغف والحماس نبحث عن        

 
مجالمستشار  •             في  أول  الجنسیین  فني  واالعتداء  االستغالل  من  الطلبات  .  الحمایة    15قبل    متاح  تقدیم 
 2021دیسمبر

 2022ینایر  2 تقدیم الطلبات متاح قبل. غرب ووسط أفریقیا فيممثل إكفا •           
 2022ینایر  2تقدیم الطلبات متاح قبل . نائب الممثل اإلقلیمي إلكفا في منطقة آسیا والمحیط الھادئ •          

 
 المحدد.  قبل الموعد النھائي تقدیم ال من الجمیعیسعدنا استقبال طلبات التوظیف ونرجو 

 
بین األمانة العامة واألعضاء   المشتركة الجھود    تضافر  یتطلب  2030  إكفااستراتیجیة  أھداف  ال شك فیھ أن تحقیق    مما

أنفسھم،   األعضاء  وتووبین  المعرفة  من  من   كجزء  المقبلة  التوظیف  عملیات  تأتي  ، حیثاألعضاء  واصلاالستفادة 
 األمانة لألولویات اإلستراتیجیة.  تكییف

 
 !حان وقت الوداع

كانت لجھوده األثر الكبیر حیث    ،مدیر برنامج إكفا  ،مایكل ھیدن  حانت لحظة وداع،  التفاني في العملسنوات من    3بعد  
البرامج واألنشطة في مراكزنا اإلقلیمیة في    فقد  ،فترة عملھفي عملنا طوال   إدارة وتنفیذ  لعب دوًرا أساسیًا في دعم 

حیث    المستقبلیة  مساعیھالتوفیق في جمیع    لھ  مى ننتوإفریقیا وآسیا والشرق األوسط وشمال إفریقیا وأمریكا الالتینیة.  
 سنفتقده بشدة. 

 
  إطالق موقع إكفا اإللكتروني الجدید في ینایر.2

من  إلكفا،  جدیدال لكتروني  اإلموقع  ال  إطالق   عن  اإلعالنیسعدنا   زیارتھ  یمكنكم  الرابط  حیث    :التالي  خالل 
https://www.icvanetwork.org/ 

خالل تسھیل وصولھم ممیزة من    تجربةمستخدمینا    جمیع  منح  على  اإللكتروني الجدید  ناموقعحرصنا في تصمیم  لقد  
تھدف التكنولوجیا الحدیثة المدمجة في الموقع الجدید إلى جعل    ، حیثإلى المعلومات والموارد الموجودة على الموقع

على   ناطقین باللغة اإلنجلیزیة وغیر اإلنجلیزیةللوأن یكون سھل الوصول إلیھ    ،الموقع أكثر شموالً لجمیع مستخدمینا
سیكون  ي للموقع  رسمالطالق  اإلمعنا.   مالحظاتكم  الستكشاف الموقع الجدید ومشاركة    مندعوكلذلك، فإننا  .  حد سواء
 .2022 لعام ینایر شھرفي أوائل 

  
  القسري التھجیر

 
 للمنظمات غیر الحكومیة  التابعة للجنة التنفیذیة  الفعالیة الجانبیةملخص .3

ل  یال تحو -"حمایة الالجئین: تقاسم  تي كانت بعنوانال للمنظمات غیر الحكومیة الفعالیة الجانبیةملخص یمكنك أن تجد 
 لشؤون الالجئین  على ھامش اجتماع اللجنة التنفیذیة للمفوضیة السامیة أكتوبر  8إكفا في    التي نظمتھاالمسؤولیة!"    -

االتجاھات  والمنظمات التي یقودھا الالجئون حول    الحكومیة. یقدم الملخص وجھات نظر المنظمات غیر  على اإلنترنت
الم  الخارجیة الحشد    تعلقةوالتكالیف  الممارسات، وطرق  التكمیلیة  لبھذه  المسارات  مثل  البناءة  الممارسات  من  مزید 

 الحلول. الوصول إلى لالجئین والمنظمات التي یقودھا المجتمع في   المحوريوالسبل القانونیة، والدور 
 
الجتماع المسؤولین   التحضیرات  -المیثاق العالمي بشأن الالجئین  تنفیذ  و  لالجئینالمنتدى العالمي    اجتماعات متابعة.4

 (HLOM)رفیعي المستوى  
في منتصف شھر   (HLOM) المستدیرة التحضیریة قبل اجتماع المسؤولین رفیعي المستوىاجتماعات المائدة  بدأت  

الذي یضم عددًا من أعضاء إكفا والمنظمات   العالمي بشأن الالجئین  میثاقأول تقریر عن مؤشرات النوفمبر بإطالق  
الموقع اإللكتروني الخاص للمفوضیة المزید من المعلومات على  االطالع على  یمكنك    ، حیثغیر الحكومیة األخرى

دعم إكفا مشاركة المنظمات غیر الحكومیة من خالل نشر المعلومات وتنسیق ت.  (UNHCR)  لالجئینالسامیة لشؤون ا
). HLOMفي اجتماع المسؤولین رفیعي المستوى (  قدیمھالمشترك الذي سیتم ت  بیان المنظمات غیر الحكومیة إعداد  

اإلنترنت    نوفمبر  24في    إكفا  تنظمكما   عبر  اجتماعاً  خاص  لمناقشة  یجمع  بشكل  الحكومیة  غیر  المنظمات  بین 
المستوى ( المسؤولین رفیعي  المشترك   بما في ذلك)،  HLOMاالستعدادات والمشاركة في اجتماع  البیان   ، أولویات 

 دیسمبر. 8حتى  واآلراء المشاركات ویسعدنا استقبالالثانیة، المرحلة عملیة صیاغة ھذا البیان في حیث دخلت 

https://www.icvanetwork.org/resource/vacancy-notice-icva-senior-technical-adviser-on-psea/
https://www.icvanetwork.org/resource/vacancy-notice-icva-representative-for-west-and-central-africa/
https://www.icvanetwork.org/resource/vacany-notice-icva-deputy-regional-representative-asia-pacific/
https://www.icvanetwork.org/uploads/2021/07/ICVA2030_Strategy_ENGLISH.pdf
https://www.icvanetwork.org/uploads/2021/07/ICVA2030_Strategy_ENGLISH.pdf
https://www.icvanetwork.org/
https://www.icvanetwork.org/forced-migration/unhcr-executive-committee/
https://www.icvanetwork.org/forced-migration/unhcr-executive-committee/
https://www.unhcr.org/global-compact-refugees-indicator-report/
https://www.unhcr.org/high-level-officials-meeting-virtual-preparatory-roundtables.html
https://www.unhcr.org/high-level-officials-meeting-virtual-preparatory-roundtables.html
https://www.unhcr.org/high-level-officials-meeting-virtual-preparatory-roundtables.html
https://www.unhcr.org/high-level-officials-meeting-virtual-preparatory-roundtables.html
https://www.unhcr.org/high-level-officials-meeting-virtual-preparatory-roundtables.html
https://www.unhcr.org/high-level-officials-meeting-virtual-preparatory-roundtables.html
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 والمنظمات غیر الحكومیة   (UNHCR)لمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین لالمشاورات الشھریة .5

بعنوان   نوفمبر  3في    إكفا استشارة مع المنظمات غیر الحكومیةبالتعاون مع    المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین  نظمت
  جائحةبالمتعلقة  حلول لالجئین، والتحدیات الحالیة  ال"إعادة التوطین والمسارات التكمیلیة". وركزت المشاورات على  

عادة التوطین إاستراتیجیة  وحالة الطوارئ اإلنسانیة األخیرة في أفغانستان. استندت المشاورات أیًضا إلى    19-كوفید
التكمیلیة العالمي بشأن الالجئینالممتدة على ثالث سنوات  والمسارات  المیثاق  إلیھا  التي دعا  الجودة شكلت    ، حیث، 

تبادل اآلراء واألفكار  العناصر الرئیسیة التي شكلت    الخارجیةالبلدان    حلول  في  والكمیة والمساواة والشفافیة والمساءلة  
.  RefugePoint  منظمة  بین المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین  والمنظمات غیر الحكومیة، بما في ذلك المتحدث من

ً  سیتم مشاركة المالحظات مع المشاركینو  . قریبا
 

الخاصة  والتقییم  الرصد  في ورشتي عمل حول خطة    ،ستشارییناال  ، بصفتھا أحد الشركاءإكفا  تفي نوفمبر، شارك 
 إعادة التوطین والمسارات التكمیلیة. بشأن االستراتجیة  الحقة بعد انتھاء مدةالمرحلة الالثالثیة وستراتیجیة باال

 
 جئین اإلیفواریین الللتعامل مع حالة ال إستراتیجیة الحلول الشاملة.6

إحاطة عبر اإلنترنت للمنظمات جلسة   (UNHCR) إكفا والمفوضیة السامیة لشؤون الالجئینت  نوفمبر، نظم  18في  
بما في ذلك توصیات   التي تم إصدارھا مؤخراً   ، الجئین اإلیفواریینلاستراتیجیة الحلول الشاملة  غیر الحكومیة بشأن  

 .الالجئین اإلیفواریین  عنصفة اللجوء  وقف    بشأن إمكانیة تطبیق بنود   (UNHCR) المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین
المكتب  وقد   التابعة  قدم  الدولیة  الحمایة  أفریقیا وشعبة  السامیة لشؤون الالجئین في غرب ووسط  للمفوضیة  اإلقلیمي 

و اإلیفواریین،  الالجئین  حالة  عامة عن  لمحة  الالجئین  لشؤون  السامیة  الجدیدة    عناصرللمفوضیة  االستراتیجیة  ھذه 
الحلول تنفیذ االستراتیجیة في منطقة غرب  ،وانعكاساتھا على  أفریقیا. كما تمت مناقشة أھمیة وتأثیر   وكذلك  ووسط 

فرصة  مثلت جلسة اإلحاطة عبر اإلنترنتاالستراتیجیة بالنسبة للمناطق األخرى التي تستضیف الالجئین اإلیفواریین. 
على  والقدرة الذاتیة  والمساعدة القانونیة،    لمناقشة الدور المحتمل للمنظمات غیر الحكومیة فیما یتعلق بقضایا الحمایة

 ، والمناصرة.الصمود
 
 2022لالجئین لعام  نانسنالترشیحات لجائزة  .7

الالجئین السامیة لشؤون  المفوضیة  أو   دائًما  تبحث  الالجئین  نفسھا لمساعدة  أو منظمة كرست   نازحینالعن شخص 
  فوز لل  بھذه الصفات  عملھ  یتسم  اواحدً   افریقً كل عام شخًصا أو    في  تختار  حیث  ،عدیمي الجنسیة  األشخاصداخلیًا أو  

حتى منتصف اللیل بتوقیت  ومفتوحة اآلن    2022الترشیح لجائزة عام  أبواب  نسن لالجئین.  اجائزة ن  -مرموقة  الجائزة  الب
  إنتھاءقبل  قم بترشیحھ اآلنالتقدیر،  ھذاأن شخًصا ما یستحق  ترى. لذلك، إذا كنت  2022فبرایر  20وسط أوروبا في  

 .الوقت
 

معل   • التواصل  یرجى  المعلومات،  من   و  jerome.elie@icvanetwork.org   :لمزید 
loise.dairocheteau@icvanetwork.org   

 
 

 األوضاع الھشةالمھاجرون في  .2
 

 2021الھجرة المختلطة لعام   استعراضإطالق 
الھجرة المختلطة    جوانب  التقریر  یستعرض  ، حیث2021الھجرة المختلطة لعام    استعراضنوفمبر، تم إطالق    30في  

المعاصرة  على    من خاللھا  للتعرف للتنقل    القسریة األنماط  وعبرھا  ،البشريالتنقل    وعدموالطوعیة  الحدود  ،  داخل 
 .التقریرفي  المزید على اطلع. بصفتھا سیاسة عامة أو ضمن سیاق السیاسة

 
حقوق اإلنسان وتغیر المناخ والھجرة في منطقة  : (OHCHR)إطالق تقریر المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان

 الساحل
اإلنسان  11في   لحقوق  السامیة  المفوضیة  أطلقت    اإلنجلیزیة   اللغاتب  االنترنت  عبر  تقریراً   (OHCHR)نوفمبر، 

یقدم التقریر لمحة عامة عن   ، حیثحقوق اإلنسان وتغیر المناخ والھجرة في منطقة الساحلبعنوان    لعربیةوا  الفرنسیةو
  یدعو حالة.    التفاعالت بین تغیر المناخ والھجرة من منظور حقوق اإلنسان، مع التركیز على منطقة الساحل كدراسة

 .اآلثار فیفوتخوقایة لل الضروریة تدابیرال إتخاذإلى التقریر 
  

 التمویل 
 

 2.0 الصفقة الكبرى .9

https://www.unhcr.org/protection/resettlement/5d15db254/three-year-strategy-resettlement-complementary-pathways.html
https://www.unhcr.org/protection/resettlement/5d15db254/three-year-strategy-resettlement-complementary-pathways.html
https://www.refugepoint.org/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freporting.unhcr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FCOMPREHENSIVE%2520STRATEGY%2520CIV%2520REFUGEES%252020210930%2520EN.pdf&data=04%7C01%7Cmuhimpun%40unhcr.org%7C931ddedb68df44e0272b08d9b0cf07b0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637735225499212264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=p6vY67nhrO2TPjpIb95VHNxtevyzOcV12mET%2BlnVPAU%3D&reserved=0
https://www.unhcr.org/nominate.html
mailto:jerome.elie@icvanetwork.org
mailto:loise.dairocheteau@icvanetwork.org
https://mixedmigration.org/mixed-migration-review-2021/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Migration-and-climate-change-in-the-Sahel-.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Migration-and-climate-change-in-the-Sahel-.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Migration-and-climate-change-in-the-Sahel-.aspx
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/Migration-and-climate-change-in-the-Sahel.aspx
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/Migration-and-climate-change-in-the-Sahel.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/HR-climate-change-migration-Sahel.pdf
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ركز على تنسیق النقد ودور تي تال    2.0  صفقة الكبرىللبدأت اآلن مجموعتان جدیدتان العمل كجزء من الھیكل الجدید  
تنفیذ التزامات الصفقة الكبرى.   دون  تحول  التيعلى العوائق السیاسیة    المجموعات  ھذه  تركز  حیث  ، الوسیطة  الجھات

 البرامج  تنفیذقیادة وتنسیق  لحلول    إیجادكز على  ترس  والتي  يبالتنسیق النقد  ةالمعنیالمجموعة    معشارك إكفا حالیًا  تو
 التجمعاتإنشاء  معاییر  حول النظرة العامة على    المعلومات  من  المزید   على  اطلع  .العملیات اإلنسانیة  مجالالنقدیة في  

 مجموعة، ووثائق  يبالتنسیق النقد  ةالمعنی  للمجموعة  واالستراتیجیة األساسیة والجدول الزمني  ،یوًعاش   األكثر  واألسئلة
والعناصر األخرى لتنفیذ الصفقة    الخاصة بالتجمعات  مناقشاتالحالة  ب  الخاصة  التطوراتستتم مناقشة    .ةطیالوسالجھات  
 دوائر المنظمات غیر الحكومیة للصفقة الكبرى.   فياإلنساني و  مویلبالت  المعنيو  املعال  إكفا  فریق   اجتماع  خاللالكبرى  

 
على تحدید أھم   في الوقت الراھنالتیسیر    فریقعمل  یحیث    التمویل  بجودة  معنیةمجموعة ثالثة  إنشاء    اآلنكما یجري  

كأولوی تحدیدھا  یجب  التي  السیاسیة  بالتنسیق مع  تكما  للعمل.    اتالعوائق  إكفا حالیًا  المنظمات غیر    ءزمالالقوم  من 
  العامل   الفریقمن خالل    التطورات  آخر  تعرضوس  ،الحكومیة لتحدید األولویات من منظور المنظمات غیر الحكومیة

 بالتمویل.  المعني
 

  التابعة لمكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة  (CBPF) المشتركة القطریة صنادیق التمویل  .10
 مدخالت حوللتقدیم   (OCHA) حالیًا مع مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة  المشتركة  الصنادیق عمل    فریقیعمل أعضاء  

ستشمل  و).CBPF( لصندوق التمویل القطري المشترك  نفیذيلإلرشادات العالمیة في الدلیل التالمراجعات المقترحة  
ً المقترحة    المراجعات العمل مع ودعم المؤسسات  الفصول الجدیدة التي تركز على    وتقدیم بعضالموجودة    للفصول  تحدیثا

 .2022جاھًزا بحلول أوائل عام  الُمراجعیكون الدلیل النھائي  حیث یتوقع أن ،الموارد  حشدو المحلیة والوطنیة
 

الطوارئ .11 لمواجھة  المركزي  التمویل (CERF) الصندوق  نقص  من  تعاني  التي  الطوارئ  حاالت   في 
(UFE)  

توزیع أولي للتمویل التكمیلي لحاالت الطوارئ التي إلجراء   (CERF) الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ  یخطط
 التيالفریق العامل المعني بحاالت الطوارئ    من  جزءاً   كونھا  ،قدم إكفاتسحیث     .2022التمویل في أوائل عام    إلى  تفتقر
 تفتقر  التيالطوارئ  أولویات قائمة حاالت    حولالمنظمات غیر الحكومیة    نظر  وجھةمن    إسھامات ،التمویل   إلى  تفتقر
دیسمبر.  التمویل  إلى شھر  فترة  ا خالل  إرسال  سیتم  المحدود،  الزمني  للجدول  إلى    الراجعة  لتغذیةنظًرا  والطلبات 

 التمویل. ب المعني عاملال فریقبال الخاصة القائمة البریدیة في المدرجوناألعضاء 
 

  (IASC) التابع للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت ةتمویل األنشطة اإلنسانیب المعنينتائج ال فریق .12
حتى  (IASC) داخل ھیكل اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت  بنشاط  یعمل (RG5) فریق النتائج الخامس   الیزال

نھایة السنة التقویمیة. لم تتم إضافة أي أھداف جدیدة إلى الفریق، ولكن العمل مستمر في مجاالت التركیز األساسیة 
ممارسات التكالیف العامة (التكالیف غیر المباشرة) والفوائد لجمیع الشركاء،    وتسلسلمرونة التمویل،  بالثالثة الخاصة  

لتص المشتركة  التعریفات  التكلفة. وواالتفاق على  المتابعة مع وكاالت األمم  تنیفات  الراھن على  الوقت  إكفا في  ركز 
أوكسفام   منظمة) وUNICEFتقود منظمة األمم المتحدة للطفولة (  حیث المتحدة بشأن تنسیق تدابیر مرونة التمویل.  

)Oxfam) والمجلس النرویجي لالجئین (NRC) والمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین (UNHCR  تسلسل) جھود 
 . 2022جاھزة في أوائل عام  تكون ھذه النتائج  أن ینبغي ھنفإ وعلیھ،التكالیف العامة وتصنیفات التكلفة المشتركة. 

 
البریدیة   القائمة  إلى  إضافتك  : مع  تواصلال  یُرجىبالتمویل،    المعني  امل الع  فریقبال  الخاصة لیتم 

Alon.Plato@icvanetwork.org  . 
 
 

   التنسیق
 

 . بعثة دعم إكفا إلى أفغانستان13
 ةالعالمی  المستویاتمناقشة الوضع اإلنساني في أفغانستان كثیًرا على    تأغسطس، تم  15منذ سقوط الحكومة السابقة في  

  إكفافي    العمل اإلنساني  نوفمبر، قام رئیس تنسیق  10إلى  أكتوبر    28الفترة من    وفي ھذا السیاق، وخالل .  ةواإلقلیمی
التي یجب منحھا    المجاالت  حول  مع المنظمات غیر الحكومیة وشركائھالتباحث  لإلى أفغانستان  خاصة    بعثةإرسال  ب

الأنھ    تالمناقشا  أوضحت  ، حیثاألولویة للمناصرة والدعم من المجتمع الدولي التحدیات الكبیرة التي    من  رغمعلى 
بما في ذلك في    الذین ھم بحاجة ماسة للمساعدة،لوصول إلى األشخاص  لمتاحة  فرصة    تواجھ االستجابة، إال أن ھناك

ومع ذلك قد تُغلق ھذه النافذة إذا فقدت الجھات   ؛أغسطس  15المناطق التي كان یتعذر الوصول إلیھا إلى حد كبیر قبل  
والتمویل   األموالالجھات المناحة وحشد  على اھتمام  بفعالیة ثقة السلطات والمجتمعات أو لم یتمكنوا من الحفاظ  الفاعلة  

https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/criteria-establishing-grand-bargain-20-caucuses
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/criteria-establishing-grand-bargain-20-caucuses
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/caucus-cash-coordination-strategy-october-2021
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/caucus-cash-coordination-strategy-october-2021
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/caucus-cash-coordination-strategy-october-2021
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/caucus-role-intermediaries
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/caucus-role-intermediaries
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/caucus-role-intermediaries
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/caucus-role-intermediaries
mailto:Alon.Plato@icvanetwork.org
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ص تقریر البعثة (المتاح لألعضاء عند الطلب) النتائج الرئیسیة ویسلط الضوء على بعض یلخ  على النطاق المطلوب.
 األولویات المھمة لدعم المنظمات غیر الحكومیة والمناصرة في الدولة على كال المستویین اإلقلیمي والعالمي.

 
 2022لعام  العمل اإلنساني العالمي استعراض. إطالق 14
أطلق    2في   (دیسمبر،  اإلنسانیة  الشؤون  لتنسیق  المتحدة  األمم  العالمي   العمل  استعراض)  OCHAمكتب   اإلنساني 

(GHO)     أن  ومن المتوقع    في برلین وبروكسل وجنیف ولندن وستوكھولم وواشنطن العاصمة.  فعالیاتمع    2022لعام
الذین اسیحتاجون    یصل  عدد األشخاص  المساعدة  یقرب من    2022في عام    إلنسانیة والحمایةإلى  ملیون   274ما 

 عقود. عدة  والذي كان بالفعل أعلى رقم منذ    ،فقط  ملیون شخص  235مقارنة بالعام السابق حیث بلغ عددھم  ،  شخص
اإلنساني  استعراض  حددی العمل  لدعم    2022لعام    مجال  الالزمة  من    182المتطلبات  شخص  األشخاص  ملیون 

ویشمل   ،في المائة عن العام الماضي  17بزیادة قدرھا  ملیار دوالر أمریكي، وذلك    41لم بتكلفة  في العا  المستضعفین
  الستعراض أفغانستان وإثیوبیا ومیانمار ولبنان والیمن والصومال مقارنة باألرقام األولیة    متطلبات  ذلك زیادات كبیرة في

 .2021العمل اإلنساني العالمي لعام 
 

 رؤساء اللجنة الدائمة الُمشتَركة بین الوكاالت: . 15
 الدائمة الُمشتَركة بین الوكاالت:رؤساء اللجنة 

في   الوكاالت  بین  المشتركة  الدائمة  اللجنة  رؤساء  وأفغانستان  16اجتمع  إثیوبیا  في  الوضع  لمناقشة  حیثنوفمبر   ، 
ل  تمحورت التخطیط  على  االمناقشات  اإلنسانيلطوار حاالت  العمل  تمكین  وعوامل  والقیود ،  ئ،  العقوبات  وآثار 
 عند الطلب. متاحلمناقشات ا تسجیل ملخص . والتنمویة ذات العالقةالسردیات اإلنسانیة  بیان ، وتالمصرفیة

 
 بیان جماعي حولبإلكفا    المدیر التنفیذيأدلى رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بما في ذلك رئیس إكفا و

 وبیاناً آخر بالتعاون مع التحالف العالمي للقاحات والتحصین ،  )Cop26( قمة األمم المتحدة للمناخ  موعد  المناخ قبل
 .في العالم األكثر ضعفًا إلى األشخاص  19-كوفیدتقدیم لقاحات حول 

 
 
 

 النواب منتدى 
لمشاركة   ستعراض الخارجياالالنواب    بحث حیث  ن لمنتدى النواب،  یاجتماعشھد السابع عشر من شھر نوفمبر انعقاد  

ناقش النواب  كما    ).PSEAH(من االستغالل واالعتداء الجنسیَیِن  اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بشأن الحمایة  
جودة استجابة اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت في سیاقات النزوح   تحسینلنظام العمل اإلنساني ل  ةالمستقل  المراجعة

 قریبًا.  الذي سیتم مشاركتھ المراجعة اختصاصات  تحدید الداخلي مع
 

في   عقد  الذي  االجتماع  بین    22ركز  المشتركة  الدائمة  للجنة  اإلستراتیجیة  األولویات  على  لعامي نوفمبر  الوكاالت 
، والمستقبل مع ھیاكل اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت واالختصاصات لمنتدى النواب. یمكنك قراءة  2023- 2022

 . ھناالجلستین من  لخصم
 

 ):EDGالدائمة الُمشتَركة بین الوكاالت (  مجموعة مدیري برامج الطوارئ التابعة للجنة
األقران  بعثاتل  موجزالتحلیل  المشاركة    تتم دعم  أرسلت  وحدة  التي  لیب  الثالثة  الكونغو  إلى  وجمھوریة  وإثیوبیا  یا 

الفریق المعني  الدیمقراطیة مع مجموعة مدیري برامج الطوارئ التابعة للجنة الدائمة الُمشتَركة بین الوكاالت وأعضاء 
في كل من ھذه البعثات، وساھموا في ھذا الدعم الجماعي   اوأعضاؤھ  إكفاشاركت  حیث    ،بالسیاسات التنفیذیة والمناصرة

العمل مع ودعم المؤسسات سلط التحلیل الضوء على الموضوعات المشتركة التالیة: الحاجة إلى    المشترك بین الوكاالت.
ضحة في  فجوة واووجود  ؛  ت غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیةأكثر فعالیة ومشاركة أقوى مع المنظما  المحلیة والوطنیة

ین  نفصال بال، واالغیر مجدیةھیاكل التنسیق    ؛نع االستغالل واالعتداء الجنسیینالمتضررین وم  المساءلة أمام السكان
المیدان أالقیادة والعملیات في  إدارة  إلى  الحاجة  الموظفین ؛  إلى سرد مشترك  منیة معززة وواجب رعایة  ؛ واالفتقار 

 ساني.للفریق القطري اإلنساني حول الوضع اإلن
 

 ): OPAGالفریق المعنّي بالسیاسات التنفیذیة والمناصرة (
  من أجل مناقشةاً وجھاً لوجھ  اجتماع   )OPAGالفریق المعنّي بالسیاسات التنفیذیة والمناصرة (عقد  ،  نوفمبر  23في  

 ة في مجالالمركزیو   2021في عام  نظمت  األقران التي  نتائج بعثات  و؛  )AAPالمتضررین (  المساءلة أمام السكان
لفریق الثاني المعنّي لاألعضاء التقریر المرحلي    استعرض  ،المتضررین  المساءلة أمام السكانإطار    وضمن  .لحمایةا

الفریق المعنّي بالسیاسات التنفیذیة  فریق عمل    المقدم منباإلضافة إلى مسودة االقتراح    یةبالنتائج حول المساءلة والشمول
المساءلة الجماعیة  تحقیق  التابع للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بشأن التغییر الواسع للنظام من أجل  والمناصرة  

https://www.icvanetwork.org/resource/statement-by-principals-of-the-inter-agency-standing-committee-iasc-on-climate/
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/statement-gavi-and-principals-iasc-deliver-covid-19-vaccines-most-vulnerable-people-world
https://interagencystandingcommittee.org/deputies-forum
https://interagencystandingcommittee.org/operational-policy-and-advocacy-group/analysis-peer-2-peer-mission-findings-december-2020-october-2021-iasc-opag-meeting-23-november-2021
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ا المتضررین.أمام  فيالمركزیمناقشات    تمحورت  لسكان  الجاري  المتعلقة    التطورات  حوللحمایة  ا  ة  باالستعراض 
على جدول   اطلع  حمایة.لا  ةمركزی  الوكاالت وصیاغة معاییرعن اللجنة الدائمة المشتركة بین    الحمایة الصادرلسیاسة  

 لالجتماع. وثائق الخلفیةالمواعید المفصل و
 

 آخر المستجدات بشأن فرق النتائج التابعة للجنة الدائمة الُمشتَركة بین الوكاالت . 16
 

 ھذا الشھرخالل  مستجداتال توجد أيُّ  االستجابة العملیة:) RG 1الفریق األول المعنّي بالنتائج (
 

الفریق الفرعي األول المعنّي بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة التابع للجنة الدائمة الُمشتَركة 
 الشھر خالل ھذا مستجداتال توجد أيُّ بین الوكاالت: 

 
 ):BAIالفریق الفرعي األول المعنّي بالعوائق البیروقراطیة واإلداریة (

إغالق   اآلن  الراجعة  و  المالحظات استقبال  تم  بین    عنالتغذیة  المشتركة  الدائمة  اللجنة  الجدیدة إلطار عمل  المسودة 
 قبل والتحریر    المراجعة  لوثیقة اآلن في المراحل النھائیة مناعتبر  تالوكاالت بشأن العوائق البیروقراطیة واإلداریة.  

ستظل معالجة العوائق البیروقراطیة  و  ا والتوقیع علیھا.تقدیمھا إلى اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت للمصادقة علیھ
عمل ھذه المجموعة الفرعیة حیث سیستمر    2022واإلداریة أولویة بالنسبة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت في عام  

 في إطار الھیاكل الجدیدة بما في ذلك دعم نشر وتنفیذ إطار العمل.
 

 .ال توجد أيُّ مستجدات خالل ھذا الشھرالُمساَءلة والشمول:  (RG 2) بالنتائجالفریق الثاني المعنّي 
ال توجد أيُّ مستجدات خالل ھذا  مكافحة اإلرھاب:  والمعني ب)  RG 3(  الثالث  لنتائجالتابع لفریق االفریق الفرعي  

 .الشھر
 .ال توجد أيُّ مستجدات خالل ھذا الشھر  المناخ:الفریق الفرعي التابع لفریق النتائج الثالث والمعنّي بتغیُّر 

 :)RG 4الفریق الرابع المعني بالترابط (
 

شبكة الممارسین الخاصة  الفریق الرابع التابع للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت في نوفمبر. وعقدت  دعوة  تم تأجیل  
في  اجتماعاتھا    بالترابط لبنان.  18بانتظام  في  عرضت    نوفمبر  المتحدة ال  اللجنةوقد  األمم  عن  ممثلین  من  مؤلفة 

، للمنھاجفي لبنان، وناقشت الجوانب الكلیة  منھاج الترابطدولیة تحدیات وإنجازات  الوطنیة و الحكومیة  ال منظمات غیر  الو
 تستضیف جلسةوف  وفي الوقت نفسھ، س  بالصحة وحمایة الطفل.المحددة التي تتعلق  في الجوانب  التعمق  فضال عن  

 الذي أطلق قبل بضعة أسابیع.  النھائي  التقریرالداخلي لتبادل  فریق الرفیع المستوى المعني بالنزوح  الممارسة ال  لشبكة
النتائج حالیا بتجمیع تقریر   یقوم فریق. وعالوة على ذلك،  الجلسةھذه  ل  المحدد  وقتالتاریخ وابق على إطالع لمعرفة ال

مجموعة الترابط في ل  مدونات صوتیةكما أطلقت الفریق سلسلة    .2021في عام  تم تنفیذھا  عن األنشطة الرئیسیة التي  
 دیسمبر. 2
 

 .مع تسلیط الضوء على األردنالترابط  تقدیمعلى  1استمع إلى الحلقة 
 

یمكنكم االطالع على آخر المستجدات أعاله في  ) تمویل األنشطة اإلنسانیة:  RG 5الفریق الخامس المعنّي بالنتائج ( 
 قسم "التمویل". 

 
 19-. لقاحات كوفید17

 
لموظفي األمم المتحدة    لقاح  600,000  من الحصول على  لموظفي األمم المتحدة  19-برنامج التطعیم ضد كوفید  تمكن

الحصول على اللقاحات من خالل    وال یمكنھاالذین دعمت وكاالتھم تنفیذ والیة األمم المتحدة  ،  والمنظمات غیر الحكومیة
التفاصیل    بحثكما تم إدراج موظفي المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة في ھذا البرنامج، ویجري حالیا    وسائل أخرى.أي  

 مزید من التفاصیل.ل إیلین مورو في البلد أو  المعنیة باللقاحات التنسیقجھة  ب التواصلیرجى  -اللوجستیة 
 

األخیر،   المالذ  ھو    لمرفقیُعد ھذا ا  ، حیثعلى الطلبات وتم إرسال اللقاحات إلى تایالند وإیران  اإلنساني  المرفقوافق  
یحق كما    .المرفقاللقاحات بدال من استخدام    لتوزیعفي خططھا الوطنیة  المعنیین  طلب من الحكومات إدراج السكان  ویُ 

لجمیع الوكاالت اإلنسانیة الوطنیة والدولیة أن تتقدم بطلب إلى المرفق اإلنساني، بما في ذلك المنظمات غیر الحكومیة.  
الوكالة    وأناللقاحات  إمكانیة تغطیة  لمنظمات غیر الحكومیة قادرة على إثبات وجود فجوة واضحة في  ویجب أن تكون ا

https://interagencystandingcommittee.org/operational-policy-and-advocacy-group/iasc-opag-face-face-meeting-23-november-2021
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.internaldisplacement-panel.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2FHLP-report-WEB.pdf&data=04%7C01%7Crachel.scott%40undp.org%7Ceffcf153a3974b5bbd2308d9898a4101%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637692049769346984%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oNGSQLPTDnIQPV85jnhjqr7cD9ZZKqLq8R3hHAOsUic%3D&reserved=0
https://soundcloud.com/user-692555255/nexus-collection-delivering-the-nexus?si=5a04dde2f49541b1af87a6b27028d697
https://www.un.org/en/coronavirus/vaccination
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/local_vaccine_deployment_coordinators.pdf
mailto:eileen.morrow@icvanetwork.org
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-11/Frequently%20Asked%20Questions-%20The%20COVAX%20Humanitarian%20Buffer%2C%208%20November%202021.pdf
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األوضاع قادرة على الوصول إلى السكان المعنیین، وأن لدیھا الخبرة والكفاءة الالزمة لتقدیم حمالت تطعیم ناجحة في 
 . اإلنسانیة

  
كوفید • بلقاحات  المعنّي  إكفا  عمل  فریق  إلى  االنضمام  في  ترغب  كنَت  مع 19-إذا  التواصل  فیرجى   ،

eileen.morrow@icvanetwork.org 
 اإلنترنت. عبردیسمبر   15سینعقد االجتماع المقبل للفریق العامل في 

 
 
 

 
 دعم محافل المنظمات غیر الحكومیة: .18
الحتیاجات اإلنسانیة المتزایدة، ومن مستمرة نظًرأ لمنطقة أفریقیا  في  یجري التعدیالت    إلكفاالفریق اإلقلیمي    زالیال  
وبفضل الدعم الذي تلقاه األعضاء    اإلنسانیة.عملھم في مجال الحمایة والمساعدات  في    ألعضاءنادعم  تقدیم الطلب  ثم  

غرب في    في مركز المساعدات اإلنسانیة  لموظفي إكفا  الفعليالتواجد  المؤسسي النشط، من المقرر إعادة    مویلوجمع الت
في أفریقیا في    الرئیسي  اإلنسانیة  المساعداتمركز  تعمیم  و،  2022ووسط أفریقیا في داكار في الربع الثاني من عام  

 نیروبي.
 

والمنظمات غیر الحكومیة) لتحدید  مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة الفریق اإلنساني في النیجر ( نعمل مع
 .منصاتھاسبل تعزیز المشاركة مع المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة اإلنسانیة و 

 
 األحداثالرئیسیة وأبرز   واألھدافبرنامج األغذیة العالمي ل 2021لعام . المشاورات السنویة للشراكة 19

مثلة  األ  استعرضت بعضجلسة    إكفاأدار مدیر    ، حیث إكفا في المشاورات التي استمرت على مدار ثالثة أیامشاركت  
الستراتیجیات  ال والوطنیةملموسة  المحلیة  المؤسسات  ودعم  مع  العالمي   العمل  األغذیة  لبرنامج  یمكن  التي  الفعالة 

 .من جمیع الجلسات الرئیسیة األھدافاقرأ وشركائھ متابعتھا وتنفیذھا بشكل مشترك. 
 

 نموذج اتفاقیة المستوى المیداني الجدید یصدربرنامج األغذیة العالمي 
خطوة مھمة نحو التحول   لتسھیل التعامل معھ وإدارتھ حیث یعد ذذلك  تم تصمیم نموذج اتفاقیة المستوى المیداني الجدید  

 . التعدیالت القانونیةو النموذج الجدیدلمزید من المعلومات حول اطلع على ا. الرقمي
 
 
 

 إدارة التغییر: قضایا شاملة
 

 . حقوق الطفل 20
والشباب لألطفال  الیونیسف   2021دیسمبر      9-7،  العالمي  منتدى 

مساحة   المنتدى  سیوفر  ،حیثاألول لألطفال والشباب  العالمي  بوتسوانا والسوید المنتدى  وحكومتيتستضیف الیونیسیف  
تبادل األفكار حول الحلول وااللتزامات التي من شأنھا تسریع التقدم في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة بحلول عام ل

2030 . 
 

 المواعید والمزید من المعلومات. اطلع على جدول 
 

 الھشاشة والقدرة على الصمود  –. مجلس المستقبل العالمي 21
شأن األجندة الجدیدة للھشاشة والقدرة على مجلس المستقبل العالمي ب  إلى  ، المدیر التنفیذي إلكفا،  ناسیو باكرإغانضم  

  ذ ا یخص التنفیالتوجیھ والدعم فیم  تقدیمیھدف المجلس إلى    ، حیثالمنتدى االقتصادي العالمي  ، الذي یستضیفھالصمود
إلى   المقدم  الدعم  القطاع الخاص في عملھ لتحسین  المجال اإلنساني واإلنمائي. كما یدعم  الدولیة في  الفاعلة  للجھات 

 الجھات الفاعلة المحلیة وتیسیر االستجابات لتعزیز قدرة المجتمعات المحلیة على الصمود على المدى الطویل.
 

 العمل اإلنسانيحیز المجتمع المدني في  .22
 76مشترك للمجتمع المدني حول نتائج اللجنة الثالثة للجمعیة العامة لألمم المتحدة البیان ال

mailto:eileen.morrow@icvanetwork.org
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:3a9f24a2-5ff8-4c19-b1f9-5ca4b729c5c9
https://www.wfp.org/field-level-agreement-fla-2021-v01
https://www.weforum.org/communities/gfc-on-the-new-agenda-for-fragility-and-resilience
https://www.weforum.org/communities/gfc-on-the-new-agenda-for-fragility-and-resilience
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نشر بیان مشترك عن نتائج الدورة السادسة من أجل  اللجنة الثالثة    تعمل على متابعةمنظمة غیر حكومیة    17  تعاونت
حیثوالسبعین المحددة،    ،  البلدان  وقرارات  المواضیعیة  القرارات  حول  مالحظات  البیان  من وشمل  تضمن  العدید 

مسلمي الروھینغا، ضد  األعمال الوحشیة المرتكبة ضد اإلنسانیة في سوریا، وانتھاكات حقوق اإلنسان    موضوعات مثلال
 .اقرأ البیان الكامل من ھناى. عاقة، وذلك إلى جانب موضوعات أخروتنفیذ اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإل

 
 (Trust Conference) 2021مؤتمر تراست 

بناء اقتصاد أكثر شموال   ضرورة  من  ًءابد  ،القضایا األكثر أھمیة في الوقت الحاليبعض    2021تناول مؤتمر تراست  
شاھد اطر الناشئة على الحقوق الرقمیة.  تصاعد الھجمات على حریة اإلعالم والمخ  ووصوًال إلى  الجائحةواستدامة بعد  

 . الیوم الثانيو الیوم األولتسجیالت  كل
 

 حمایة المدنیین في حرب المدن
عن استخدام األسلحة المتفجرة في المناطق المأھولة    ةالناجم  ةاإلنسانیاألضرار    یھدف إلى معالجة  نحو إعالن سیاسي

 بالسكان.
 

بالسكانت،  2020و  2011بین عامي  ما  الفترة    خالل المأھولة  المناطق  المتفجرة في  استخدام األسلحة  بإصابة    سبب 
 ال تزال مستمرة   دبلوماسیة  ضمن الجھود المبذولة في ھذا الصدد، بدأت حملة  . وما بین قتیل وجریحا  مدنیً   238892

لى تغییر وتكییف  عالدول    یحثلصیاغة إعالن سیاسي دولي    ،یةیرلنداأل  الحكومة  تحت قیادة،  2019أكتوبر    شھر  منذ
الجولة الجدیدة من المشاورات غیر الرسمیة في   تنعقدمن المقرر أن  و  .الھامة  سیاساتھا وممارساتھا بشأن ھذه المسألة

تقاریر  ، بما في ذلك الالخاصةبالتسجیل والوثائق  المعلومات المتعلقة    اطلع على.  2022فبرایر      4و  3و  2جنیف في  
 من المشاورات السابقة. المقدمة

 
الخاص   • اإللكتروني  الموقع  زیارة  یُرجى  المعلومات،  من  المدنيللمزید  المجتمع  مع:   بحیز  التواصل  أو 

nishanie.jayamaha@icvanetwork.org 
 
 

 ة یئوالبی  ةالمناخی  التدابیر. 23
 

 : تسجیالت من ندواتنا اإللكترونیة األخیرةتكمفي حال فا
حول تعظیم   للعاملین في المساعدة والحمایة اإلنسانیةوالجمعیة الدولیة    ة اإللكترونیة المشتركة بین إكفاالندوھل فاتتك  

 سریعة!العادة اإل اطلع على ھذهاالستدامة البیئیة لعملنا؟ ال تقلق: مدى 
 .وب والمدونات الصوتیة من ھناتسجیالت الیوتیشاھد واستمع إلى 

 
دلیل عملي لمیثاق  -والعمل اإلنساني  يتغیر المناخال الخاصة بمجال التعلم اتمساركانت الندوة اإللكترونیة جزًءا من 

األدنى للمتطلبات حول الحد  )  ECHOدائرة المساعدات اإلنسانیة التابعة للمفوضیة األوروبیة (لقد سمعنا من    .المناخ
التنف التي ستدخل حیز  الجدیدة  اعتباًرا من عام  البیئیة  الدولیة للصلیب األحمر من  وكذلك    ،فصاعدًا  2023یذ   اللجنة 

حول كیفیة تطویر السیاسات واالستراتیجیات المستدامة بیئیًا وإدماجھا في برامجھا    ووكالة التعاون التقني والتنمیة
 وعملیاتھا. 

 
میثاق المناخ مقدمة:  و  التكیُّف مع آثار أزمات المناخ والبیئة السابقة األخرى حول  اطلع على تسجیل الندوات اإللكترونیة  

 . والبیئة للمنظمات اإلنسانیة
  

دروس   ورقة  اإلنساني  اتاجتماعتقدم  العمل  في  واألداء  المساءلة  أجل  من  النشط  التعلم  "  شبكة  العمل حول  تكییف 
" دروًسا شاملة للممارسین اإلنسانیین العاملین في المناطق التي تأثرت أو قد تتأثر بتغیر اإلنساني مع آثار تغیر المناخ

، ویقدم نظرة  كاف"، مثل العواصف االستوائیة  ن نصائح محددة حول "الكوارث غیر المفھومة بشكلوتتضم  المناخ.
 الطقس الجدیدة مثل موجات الحر. عن حاالتثاقبة 

 
بزیارة   • ْل  تَفضَّ المعلومات؛  من  والبیئةللمزید  بالمناخ  المعنّي  اإللكتروني  إكفا  مع  موقع  تََواصْل   :أو 

twork.orgnishanie.jayamaha@icvane 
 
 

 .الوقایة: 24

https://civicus.org/index.php/media-resources/news/united-nations/new-york/5466-civil-society-assess-outcomes-of-unga76-third-committee-session
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwIkkaA_TTo6A1BxH2gQM1SB6nwfCDTU6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwIkkaA_TTo5kQf1q8QxsCV3221vimPov
https://www.dfa.ie/our-role-policies/international-priorities/peace-and-security/ewipa-consultations/
https://www.dfa.ie/our-role-policies/international-priorities/peace-and-security/ewipa-consultations/
https://www.icvanetwork.org/transforming-our-network-for-impact/
mailto:%3Cnishanie.jayamaha@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/elearning/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream/
https://www.icvanetwork.org/elearning/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream/
https://www.icvanetwork.org/elearning/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream/
https://www.icvanetwork.org/elearning/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream/
https://www.icvanetwork.org/elearning/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream/
https://www.icvanetwork.org/elearning/adapting-to-the-impacts-of-the-climate-and-environmental-crises/
https://www.icvanetwork.org/elearning/introduction-the-climate-and-environment-charter-for-humanitarian-organisations/
https://www.icvanetwork.org/elearning/introduction-the-climate-and-environment-charter-for-humanitarian-organisations/
https://www.icvanetwork.org/elearning/introduction-the-climate-and-environment-charter-for-humanitarian-organisations/
https://www.icvanetwork.org/elearning/introduction-the-climate-and-environment-charter-for-humanitarian-organisations/
https://alnap.us16.list-manage.com/track/click?u=172577f143608ec631b856e88&id=313e5fddbe&e=ecb0aad21c
https://alnap.us16.list-manage.com/track/click?u=172577f143608ec631b856e88&id=313e5fddbe&e=ecb0aad21c
https://alnap.us16.list-manage.com/track/click?u=172577f143608ec631b856e88&id=313e5fddbe&e=ecb0aad21c
https://alnap.us16.list-manage.com/track/click?u=172577f143608ec631b856e88&id=313e5fddbe&e=ecb0aad21c
https://www.icvanetwork.org/elearning/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream/
mailto:%3Cnishanie.jayamaha@icvanetwork.org
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كجزء من : للحمایة من االستغالل واالعتداء الجنسیَیِن: االستعراض الخارجي للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت 

الجنسیَینِ  للحمایة من االستغالل واالعتداء  الوكاالت  المشتركة بین  الدائمة  اللجنة  ، قام صندوق  2021لعام    مناصرة 
الحمایة من  جراء استعراض خارجي لعمل اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بشأن  إلاألمم المتحدة للسكان بتكلیف  
كانت إكفا جزًءا من المجموعة االستشاریة   . 2010منذ آخر استعراض تم إجراؤه في عام    االستغالل واالعتداء الجنسیَینِ 

لالستعراض الحالي وكذلك كان العدید من أعضائھ. وذلك لضمان تمثیل أصوات وجھود المنظمات غیر الحكومیة في 
في   إكفا  شاركحیث  نوفمبر،    23االستعراض.  اجتماع  ت  رفیعالمائدة  الفي  حول    ة مستدیرة  االستعراض  المستوى 

لالخارجي یمكن  المانحةوال  رؤساءلل، حیث  بشأن   جھات  مخاوفھم  أو  دعمھم  التعبیر عن  الحكومیة  غیر  والمنظمات 
 فره.اتوالستعراض فور التقریر. سوف نشارك تقریر ا

 
 

 alon.plato@icvanetwork.org للمزید من المعلومات، یُرجى التواصل مع: •
  

 خاص بالمنطقة 
 

 . آسیا والمحیط الھادئ 25
لدائرة  ، مع المكتب اإلقلیمي  في ظل  تأثیرات العمل المناخيمناقشة حول تكییف العمل اإلنساني  نوفمبر، یّسرت إكفا  في  

في آسیا والمحیط الھادئ. كانت ھذه المشاورة جزًءا من   )ECHOالتابعة للمفوضیة األوروبیة (المساعدات اإلنسانیة  
)  ECHOلدائرة المساعدات اإلنسانیة التابعة للمفوضیة األوروبیة (سلسلة من المناقشات التي قادھا المكتب اإلقلیمي  

ومن   . 2022ینایر    26إلى    24سل في الفترة من  في الفترة التي تسبق المنتدى اإلنساني األوروبي الذي سیعقد في بروك
وإیصال المساعدات   العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیةك  الموضوعات األخرى التي ساھمت إكفا فیھا ھى

من الشركاء    ت، واستمععلى میثاق المناخ والبیئةخالل الجلسة الخاصة بتغیر المناخ، سلطت إكفا الضوء على  اإلنسانیة.  
 والتماسك بین المناخ والتمویل اإلنساني في المنطقة. عن تحلیل أكثر تكامالً للمخاطر  آراءھم 

 
  آلسیویة للحد من الكوارث واالستجابة لھا الشبكة او    مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة ستستضیف إكفا و  

القادم   اإلقلیمي  اإلنسانیة  الشراكة  االإنترنت  أسبوع  و    31بین  عبر  على وتركز  .  2022فبرایر    6ینایر  المناقشات 
الماضيالصادر  التوصیات والتقریر   العام  سیتم مشاركة مذكرة مفاھیمیة مع األعضاء والشركاء تحدد   .من اجتماع 

 الموضوعات المطروحة للنقاش والطرق المختلفة للمساھمة. 
في نوفمبر الضوء على التغییرات التي طرأت   باالستعداد واالستجابة في حاالت الطوارئسلط الفریق العامل المعنّي  

الخطط التنظیمیة لمعالجة اآلثار عمل على اكتشاف  على عملیات خطة االستجابة اإلنسانیة في أفغانستان ومیانمار. كما  
 والتنبؤات الموسمیة التي من المحتمل أن تؤثر على الفترة المتبقیة من العام وأوائل العام الجدید.  19-كوفیدالمستمرة لـ 

 
  

للمزید من المعلومات حول العمل الذي یَجري حالیًا في منطقة آسیا والمحیط الھادئ، یُرجى التواصل مع  •
a.sahachaudhury@icvanetwork.orgkey 

•  
 . منطقة أفریقیا26

 
 المشاورات المیدانیة للمنتدى اإلنساني األوروبي 

في أفریقیا (داكار ونیروبي) المشاورات اإلقلیمیة لالتحاد األوروبي وأفریقیا التي تعتبر    مكتب إكفافي نوفمبر، دعم  
في مكتب داكار، ُعقدت    ینایر من العام المقبل.  26  -24أساسیة في التحضیر للمنتدى اإلنساني األوروبي القادم في  

اعات المسلحة غیر التابعة  الجمالمنظور المیداني حول كیفیة التعامل مع  بشأن  نوفمبر    18و    16یومي    في  مشاورات
  17، ُعقدت مشاورات یومي  في مكتب نیروبي  التنسیق العسكري المدني كعامل تمكین للقانون اإلنساني الدولي.و  للدولة

تأثیر تغیر المناخ على و  یة العاملین في المجال اإلنسانياإلنساني: وصول وحماشأن تعزیز الحیز  نوفمبر ب  من  22و  
 المنتدى اإلنساني األوروبيبعد ذلك في  وسیقدم  األعمال اإلنسانیة. سیتم جمع التوصیات في تقریر من صفحة واحدة  

 .)ECHOدائرة المساعدات اإلنسانیة التابعة للمفوضیة األوروبیة ( من جانب مقرر تختاره
  

 للمزید من المعلومات حول المشاورات، یُرجى التواصل مع: 
 ngosupport@icvanetwork.orgعلى:  التواصل مع ألبرت فیلیب برغر دي ھایملمشاورات داكار: یُرجي 

 addis.tesfa@icvanetwork.orgأدیس تیسفا على: لمشاورات نیروبي: یُرجى التواصل مع 

mailto:alon.plato@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/resource/common-humanitarianism/
mailto:keya.sahachaudhury@icvanetwork.org
mailto:ngosupport@icvanetwork.org
mailto:addis.tesfa@icvanetwork.org
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 ) BBRبناء استجابة أفضل (

. ھذه  2022رس  ما  3-1) التي ستعقد وجھاً لوجھ في نیروبي في  BBRتم تأكید مواعید ورشة عمل استجابة أفضل (
واألعضاء في إثیوبیا والصومال وجنوب السودان   العامة  غیر الحكومیة واألمانة  المنظمات  الورشة مخصصة لمحافل

 والسودان. 
 

 في األفق تلوح أزمة الغذاء والتغذیة في القرن األفریقي
 

 استجابةً إلى اتخاذ إجراءات فوریة  منظمات غیر الحكومیة الصومالیة  بما في ذلك اتحاد التدعو العدید من الوكاالت  
یتوقع المحللون أن تكون مستویات ھطول األمطار في أدنى   في المنطقة.  تغذیةلتوقعات زیادة انعدام األمن الغذائي وال

، مما قد یكون لھ تأثیر مدمر بشكل خاص على أولئك الذین یعانون 2021من منتصف نوفمبر حتى دیسمبر  مستویاتھا  
مثل مواسم األمطار السیئة المتتالیة أو التنبؤات بانعدام   أزماتید الناجم عن عدة  بالفعل في ظل انعدام األمن الغذائي الشد

یعمل مكتب إكفا في إفریقیا حالیًا مع منتدى المنظمات غیر الحكومیة   العام.من ھذا  عدة أشھر  في  األمطار المتاحة  
 أزمة الجوع. بمناصرة والخطة المتعلقة الرسالة الصومالیة بشأن

 
 مع المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة في تنزانیا  متدللجھات المعنیة حول النزوح المورشة عمل 

 DIGNITYمنظمة  نظمتھا    الممتدحول النزوح    للجھات المعنیة  إلى ورشة عمل    مایكل ھیدن    إكفاانضم مدیر برنامج  
Kwanza    ودعم   .2021نوفمبر    19و18في مع  العمل  إكفا حول موضوع  منظور  عامة عن  بنظرة  ھیدن  شارك 

 المؤسسات المحلیة والوطنیة فیما یخص االستجابة اإلنسانیة ودعا إلى تعزیز ادور الجھات الفاعلة الوطنیة.
 

  ندوة االتحاد االفریقي
 

حیث ركزت بشكل .  2022عقد االتحاد األفریقي ندوة إنسانیة في نوفمبر بعنوان االجتماع التخطیطي للقمة اإلنسانیة  
لكوارث  بین تغیر المناخ وا  لترابط؛ األمن الغذائي في المجال اإلنسانيعلى ما یلي: معالجة تحدیات التغذیة وا  رئیسي

حیز اإلنساني في إفریقیا باإلضافة إلى تعبئة الموارد الت الصحیة في  والتحدیا  19كوفید    ؛وحاالت النزوح في أفریقیا
اإلنساني. بشكل    والتمویل  یسیران  والوصول  التمویل  أن  إكفا على  إكفا، وأكدت  العدید من أعضاء  االجتماع  حضر 

 .مناقشاتأي  صمیممتناغم وأن المساءلة أمام السكان المتضررین یجب أن تكون دائًما في 
 

للمزید من المعلومات حول العمل الذي یَجري حالیًا في منطقة آسیا والمحیط الھادئ، یُرجى التواصل  •
 work.orgaddis.tesfa@icvanet وأ marco.rotelli@icvanetwork.orgمع 

 
 
 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. 27
 

 المشاورات المیدانیة للمنتدى اإلنساني األوروبي 
 

لالتحاد   اإلقلیمیة  للمشاورات  الدعم  إفریقیا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  إكفا  مكتب  قدم  نوفمبر،  في 
تعتبر   والتي  إفریقیا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  اإلنساني  األوروبي  للمنتدى  التحضیر  في  أساسیة 

و   22ثالثة أیام في  لمدة  كانت المشاورات التي استمرت    ینایر من العام المقبل.  26و    24األوروبي القادم في  
دنیة األساسیة ، وحمایة المدنیین والبنیة التحتیة المیر المناخ واالحتیاجات اإلنسانیةنوفمبر حول تغ  25و    24

 من الصفحات  2أو    1من  تتألف  للنتائج    إحاطةستدعم إكفا تجمیع    والوصول اإلنساني.  في الحرب الحضریة
 مع توصیات لكل استشارة. 

 
 تعزیز العمل اإلنساني القائم على المبادئ والفعال بدایة من المحلي إلى العالمي

ھاً لوجھ مع المنظمات  نوفمبر، عقد مكتب إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا ورشة عمل وج  12و    11في  
غیر الحكومیة التركیة المحلیة حول تعزیز العمل اإلنساني القائم على المبادئ والفعال. ناقش الیوم األول من ورشة 

  العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیةحول  واآلراء  ، والرؤى  المشترك، والمناصرة الجماعیةالعمل التنسیق  

mailto:marco.rotelli@icvanetwork.org
mailto:Addis.tesfa@icvanetwork.org
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 ) CHSاللجنة التوجیھیة الخاصة بالمعاییر اإلنسانیة األساسیة (كان الیوم الثاني من ورشة العمل حول  بینما  .  الترابطو
 والشراكة. 

 
 

 برنامج تعزیز القدرات وشبكة التعلم لمنظمات المجتمع المدني الیمنیة 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا برنامج تعزیز القدرات والتعلیم لشبكة منظمات  مكتب إكفا    اختتم

البرنامج   استھدف  الیمنیة.  المدني  الیمنیة    10المجتمع  المدني  المجتمع  منظمات  من شبكة  لتدریب أعضاء 
والتخطیط    ةدارة السلیممع أدوات وموارد داعمة لتعزیز مھاراتھم في تنسیق الشؤون اإلنسانیة واإل  خاص

 فحص وتعزیز االستراتیجیات والخطط الحالیة.  یشملحالیًا یتم إجراء تدریب خاص للشبكة  االستراتیجي.
 

تعزیز العمل الجماعي في محافل المنظمات غیر الحكومیة في الدولة من خالل تطویر وطرح إطار عمل  
 لتحدید وقیاس معاییر العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة

مجال العمل مع ودعم المؤسسات   مل إكفا مع المجموعة االستشاریة اإلنسانیة على زیادة تعزیز التقدم في تع
من خالل دعم شبكات المنظمات غیر الحكومیة والشركاء وذلك  على المستوى القطري.  المحلیة والوطنیة  

الجماعي العمل  الحك  ،لتحدید مجاالت  المنظمات غیر  لتحدید وذلك من  خالل دعم شبكات  ومیة والشركاء 
مجاالت العمل الجماعي. بدأ العمل في ھذا المشروع في نوفمبر بھدف عام یتمثل في دعم العمل اإلنساني 

 سیاقات قائمة على األدلة. بقیادة محلیة على مستوى الدولة من خالل إنتاج 
 

 فعالیة المیاه اإلقلیمیة رفیعة المستوى
االجتماع رفیع المستوى ضمن في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا    إكفاأعضاء    نوفمبر، حضر  17في  

"ندرة المیاه: تحٍد للتنمیة المستدامة في   موضوع  الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمیاه حول
العربیة". المنط  المنطقة  في  المیاه  ندرة  تحدي  ألن  تقدیراً  عقد  الذي  االجتماع  الیونیسف  استضافت  قة  وقد 

ً یمثل  العربیة أصبح   السكان  حیث  من أي وقت مضى.  أكثر    كبیراً   ضغطا المیاه وزیادة عدد  أزمة  تضیف 
والتوسع الحضري وتغیر المناخ مزیدًا من الضغط على قدرة البلدان على تحقیق أھداف التنمیة المستدامة  

 نظیفة ومرافق الصرف الصحي. أو دعم حقوق اإلنسان األساسیة مثل الوصول إلى المیاه ال  2030بحلول عام  
  

   )GiHA(برنامج النوع االجتماعي في العمل اإلنساني الفریق العامل اإلقلیمي حول  
بالعمل ودعم المؤسسات  شاركت ممثلة إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا ونقطة التنسیق المعنیة  

حول برنامج النوع االجتماعي في العمل  ، في اجتماع فریق العمل اإلقلیمي  إیمان إسماعیل  المحلیة والوطنیة
للفریق  اإلنساني المشاركین  الرؤساء  إسھامات  وقدمت    .مع  اإلرشادیة رئیسیة  عناصر  وإیمان  للتوجیھات 
حول المشاركة الھادفة للجھات   إكفالجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بشأن المشاركة الھادفة وتقریر  التابعة ل

بتمثیل إقلیمي من  وقد تمتع الفریق    الفاعلة المحلیة في المنصات الھیكلیة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة في المنطقة.
إلقلیمي للعنف القائم على النوع االجتماعي في  ھیئات األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة والمستشار ا

حاالت الطوارئ التابع للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت. ویشترك في رئاستھا ھیئة األمم المتحدة للمرأة  
كیر.   ومنظمة  اإلنسانیة  الشؤون  تنسیق  یومكتب  إلى  جاھداَ    الفریقسعى  كما  الممارسات    أفضلللوصول 

؛ وھذا یشمل دعم العمل الذي یركز وتمكین المرأة في مجال العمل اإلنسانين الجنسین  بالمساواة بی  الخاصة  
 تمكین المرأة في جمیع جوانب صنع القرار اإلنساني. باإلضافة إلى  ،  لحمایة أو یركز على حقوق اإلنسانعلى ا

 
 

ق األوسط وشمال للمزید من المعلومات أو لالنضمام إلى القائمة البریدیة لمكتب إكفا في منطقة الشر •
مع التواصل  یُرجى    أو  eman.ismail@icvanetwork.org   أفریقیا؛ 
stephanie.yousef@icvanetwork.org 

 
 

 . منطقة أمریكا الالتینیة 28
 

mailto:eman.ismail@icvanetwork.org%D8%A3%D9%88
mailto:eman.ismail@icvanetwork.org%D8%A3%D9%88
mailto:eman.ismail@icvanetwork.org%D8%A3%D9%88
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 LACاستضافت المحافل الكولومبیة اجتماًعا مشترًكا بین منتدیات المنظمات الدولیة غیر الحكومیة الفنزویلیة وتحالف  
RMD    سلسلة من األفكار والخبرات بما في ذلك   اآلراء حول  ، تم تبادلخالل ھذا اللقاءو  .الطفلبقیادة منظمة إنقاذ

  إلى  في كل بلد وعبر الحدود والوصول  الغائبة  حدود ؛ النظم المرجعیةالثغرات في المعرفة بالقضایا المشتركة على ال
 .لتي تمت مناقشتھا والنتائجالقضایا اعن  اطلع على المزیدالجماعات المسلحة.  التي تكون تحت سیطرةمناطق ال
 

 وتبادل الخبرات المشتركة.  تدیات في المنطقة لتوسیع المناقشاتالتخطیط لمتابعة العمل بین المن  في بدءاالجتماع    ساھم
 

الالتینیة؛ یُرجى   • البریدیة لمكتب إكفا في أمریكا  القائمة  إلى  المعلومات أو لالنضمام  للمزید من 
 icvanetwork.orglina.gomez@التواصل مع 

 
 فرص التعلم 
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جة الماجستیر والدبلوم در  التي تشمل  2022  -2021نشر مركز جنیف للدراسات اإلنسانیة دوراتھ الجدیدة للعام الدراسي  
مجال   فيمختلفة  الجوانب  العدید من الكلھا في  حیث تبحث  ، باإلضافة إلى مجموعة من الدورات القصیرة،  اتوالشھاد

 الكاملة والمزید من المعلومات. قائمة الدورات تعرف علىالعمل اإلنساني. 
 

 جدید وجدیر بالذكر
 
 

الحمایة الممول    مناصرة) ومشروع  IASCتنفیذ سیاسة الحمایة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (  استعراض
 دیسمبر  12بحلول  االستبیان . أكمل)ECHOاإلنسانیة التابعة للمفوضیة األوروبیة (دائرة المساعدات من 

 .الستبیانشارك تجربتك وآرائك حول الحمایة بالمشاركة في ا
 

یدعو الصلیب األحمر السویدي المنظمات اإلنسانیة في بلدان الشمال األوروبي    االلتزام بالعمل اإلنساني المستدام:.  31
في   اإلنترنت  عبر  تفاعلیة  جلسة  إلى  للمنظمات   14لالنضمام  والبیئة  المناخ  میثاق  حول  مناقشات  إلجراء  دیسمبر 

 .سجل من ھنااإلنسانیة. 
 

یھدف   العاملون في المجال اإلنساني وروواھا.وضعھا  . تعمل منظمة ریدي على إنشاء مكتبة رقمیة للقصص التي  32
لألنشط الواقعي  التطبیق  على  الضوء  تسلیط  إلى  الطوارئالمشروع  حاالت  أثناء  المتكاملة  االتجاھات ة  واكتشاف   ،

 .قصتكشاركنا معًا.  قربوالنجاحات التي یمكن لآلخرین التعلم منھا وإلھام اآلخرین في ھذا القطاع للعمل بشكل أ
 

مثل   الرائعة  . استكشف المیزاتإنسانیة محسنة وموسعةللدراسات اإلنسانیة مؤخًرا منصة    . أطلق مركز جنیف33
 .االفتراضي عبر اإلنترنت مجتمعالجدیدة كل أسبوع وانضم إلى  المفاھیم اإلنسانیةو المفاھیم والمجتمع 

 
 أضف إلى جدول مواعیدك

 
 ) GHPF(  لسیاسات اإلنسانیةلالمنتدى العالمي دیسمبر:  9-10

 . یوم حقوق اإلنسان دیسمبر: 10
مسؤولیین رفیعي المستوى (تنفیذ االتفاق العالمي بشأن الالجئین/ متابعة المنتدى العالمي  الاجتماع    دیسمبر:  14-15

 لالجئین).
نحو شراكات عادلة: جنیف وحلقة نقاش مختلطة. حق    جدیدة  في النزوح القسري: مسارات  الطاقةتحویل    دیسمبر:  14

 لعالمي لالجئین).(تنفیذ االتفاق العالمي بشأن الالجئین/ متابعة المنتدى ا اللجوء.
 
 

2022 
 .المنتدى اإلنساني األوروبيینایر:  26- 24

 . 2030االحتفال بالذكرى الستین إلكفا وإكفا  مارس: 9
 ). 2022HNPW( األسبوع الثامن للشبكات والشَّراكات اإلنسانیة مایو: 2-20
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