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  القراء األعزاء،
 

نشرة في  بكم  حیث  مرحبًا  اإلنساني،  العمل  قطاع  في  المستجدات  آخر  من  مجموعة  لكم  تقدم  النشرة    جدیدة  االحتیاجات  تستعرض 
النزاع في أوكرانیا. كما   المتزامنة مع تصاعد حالة  الجدیدة    سنتعرف معًا على آخرواالستجابات اإلنسانیة  التھجیر    بشأنالتطورات 

 العمل المناخي والحمایة والمراكز اإلقلیمیة.والقسري والتمویل والتنسیق 
 
االحتفال القادم بالذكرى   تفاصیل التسجیل لفعالیات  ؛ وترقبواالمرتقبة  والفعالیاتالوظائف الشاغرة لدینا    طالع على قائمةاال  تنسواال  و

 .إكفاتأسیس ل الستین
 

 !واآلن، لنبدأ
 

 رسالة المدیر التنفیذي
 

 الشعب األوكراني وسیاقات األزمات األخرى  نتحد معًا لنتضامن مع
 

،  القانون اإلنساني الدوليبموجب    المترتبة علیھم  إلى الوفاء بالتزاماتھم  النزاع  وجمیع أطراف  روسیا  تھ المجتمع الدولي في دعو  اتحد
،  ستحقیھا المساعدات اإلنسانیة لم إیصالتمكین وصول عمال اإلغاثة والمساعدات من ان ، وضملمدنیین والبنیة التحتیة المدنیةوحمایة ا

قوق ح  وضعبشأن "  اقرارً   المنعقد في جنیف خالل ھذا األسبوع    اتخذ مجلس حقوق اإلنسان وضمن ھذا السیاق،    .ووقف حالة النزاع
 العدوان الروسي".  المتأتي نتیجةإلنسان في أوكرانیا ا
 

النازحین   األشخاص عدد  سیؤدي إلى زیادة  ، ممااألشھر المقبلة  خاللمالیین شخص الفرار من أوكرانیا    4من المتوقع أن یحاول  ھذا و
حیث    ،االتحاد األوروبي المجاورة الالجئین األوكرانیین  دولمولدوفا ولقد استقبلت  مالیین األشخاص.    لیصل إلى  دا في غرب البالداخلیً 

تضامن الناس بشكل كبیر في جمیع أنحاء أوروبا وخارجھا مع الشعب األوكراني. ویُعد القرار الذي اتخذه االتحاد األوروبي بتنفیذ  ی
تبذل الجھات الفاعلة في مجال العمل   ، حیثزیمةھذه العآخر على    المتعلق بالحمایة المؤقتة للھاربین من أوكرانیا دلیالً   األمر التوجیھي
ال  كبیرةا  اإلنساني جھودً  الجدیر بالذكر أنّ   من أوكرانیا.دول األخرى  لدعم عملیات إجالء مواطني  النسبة الكبرى من الالجئین   ومن 

 النساء واألطفال. ھم من القادمین
 

تقوم السلطات المحلیة والوطنیة واألمم المتحدة والحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر والمنظمات غیر الحكومیة المتعددة  
فیھ    یفر  في الوقت الذيومنظمات المجتمع المدني بتكییف عملیاتھا وتوسیع نطاق أنشطة االستجابة داخل البالد وعبر حدودھا مباشرة  

 المناطق األكثر تضرًرا في أوكرانیا، تكاتف األفراد والمجتمعات لتقدیم الدعم لبعضھم البعض. حیث شھدت العنف یمجحالمدنیون من 
 

عم تنسیق دل  إلى تعزیز ودعم فریقھاإكفا  العمل اإلنساني وھو ما دفع    تنسیق  من أبرز التحدیات مھمةال شك أن التحدیات كبیرة ومھمة و 
 والخبرات المحلیة. ساھماتقدر اإلمكان للمأكبر ضمان استجابة المساعدة اإلنسانیة بھدف لك ذالمنظمات غیر الحكومیة و

 
مع جھات   بالعملبدأت إكفا  حیث    ،اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت على أھمیة المناصرة الجماعیة  راءمد  أكدومن ھذا المنطلق،  

التي من  و،  بالجوانب المثیرة للحساسیةواللغة فیما یتعلق    بالصیاغةلمخاوف المتعلقة  ل  نظًرا لدى األعضاء،    المعنیة بالمناصرة  التنسیق
 شأنھا تعزیز الوصول اإلنساني بدالً من الحد منھ. 

 
تعمل إكفا بشكل وثیق مع المفوضیة   حیث  في المیدان ،  من الفرق العاملة المشتركة بین الوكاالت  تتواجد العدیدوفي الوقت الراھن،  

باإلضافة و،  عملیات االستجابة والتخطیط   السامیة لشؤون الالجئین من أجل تحسن االستجابة لالجئین في البلدان المجاورة. وللجمع بین
 ویجري العمل ظمات غیر الحكومیة في جنیف،  لعملیات الطوارئ بمشاركة المن   غرفة  تم إنشاء،  مجموعة مدیري برامج الطوارئإلى  
 ً  بقوة ألزمة أوكرانیا، یجب أال ننسى النزاعاتالمجتمع الدولي    فیھ  یستجیب   وفي الوقت الذي   القطر.  العمل داخل  تعزیز آلیات  على  حالیا

صول اً إضافیة لضمان المساواة في وجھود  بدوره  تطلبی  ھو ماو،  19-جائحة كوفیداألخرى وأزمة المناخ واالستجابة المستمرة ل  الممتدة
األمل    االستمرار في جھودنا إلعادة بصیصیجب علینا أیًضا  فإنھ  شعب أوكرانیا بكامل قوتنا،    فیھ  ندعمالذي    الوقتفي    اللقاحات للجمیع.

 العالم.الذین ھم في حالة احتیاج في سیاق األزمات حول للمالیین من الناس 
 

 أغناسیو باكر 
 المدیر التنفیذي | إكفا

  
 آخر التطورات في إكفا

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=17998&qid=974570
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 لدینا!  الوظائف .1

 
رئیس   نسعى إلى تعیین كفاءات مناسبة لشغلھما؛ الشاغر األول ھو منصب  منصبین شاغرینحیث یوجد لدینا  فریقنا یكبر  نحن نتویع و

  یعمل بجد من أجل زیادة فعالیة   آسیا والمحیط الھادئ. انضم إلى فریقنا الذيمنطقة  في  نائب ممثل  الشاغر الثاني ھو منصب  العملیات و
ظیف قبل  توالوقدم طلب    الشاغرة  حول الوظائف  المزید من المعلومات. اطلع على  بشكل أكثر   قائماً على المبادئ  وجعلھ  العمل اإلنساني

 موعد انتھاء التقدیم. 
 

 احفظ الموعد: االحتفال بالذكرى الستین إلكفا  .2
 

عبر اإلنترنت  لتأسیس إكفا حیث ستقام الفعالیة    السنویة الستین  ىذكربال   ، موعد احتفالنا2022مایو    18  سوف یشھد یوم الخمیس، الموافق
دة  الرامیة إلى زیا  بمھمتناحرصنا على ضمان التزامنا  ،  1962المناطق. منذ إنشاء إكفا في عام  مختلفة حسب    في مواعیدوفي جنیف  

من خالل العمل الجماعي والمستقل للتأثیر على السیاسات والممارسات.    بشكل أكثر  قائماً على المبادئوجعلھ    العمل اإلنساني  فعالیة
مجاالت التركیز أو طرق العمل المحددة أو القیمة المضافة  في  كفا سواء كان ذلك  إل  التأثیر الكبیرإلى    دراسة تقییم األثر الخارجي  خلصت

للتأمل في ماضینا    مالئمة  االحتفال فرصة  ھذا  سیكونبال شك  وفریق أمانة إكفا.  الموثقة إلكفا واإلنجازات الجماعیة ألعضاء ومجلس  
 . 2030تعزیز طموحات إكفا لعام ل وفرصة مناسبةوحاضرنا ومستقبلنا، 

 
 مایو:  18في نعمل على تنظیم فعالیتین 

 تعرف یس  ، حیثیت وسط أوروبامساًء بتوق  4:30مساًء إلى الساعة    3:00من الساعة   18اإلنترنت یوم األربعاء   عبرفعالیة  •
وكیف نتطلع من خالل استراتیجیة    ،الماضیة   الستة  عقودلخالل امسیرتنا    على المزید عن  خالل ھذه الفعالیة التفاعلیةالجمیع  

 تفاصیل التسجیل قریباً. كمالتي تھدف إلى تحویل شبكة إكفا في المستقبل. سنشارك  2030إكفا لعام 
  5:30مایو في مركز المؤتمرات الدولي في جنیف من الساعة  18حفل استقبال شخصي بدعوة رسمیة في جنیف یوم األربعاء   •

 وقیت وسط أوروبا.مساًء بت 7:00مساًء إلى الساعة 
 
 

 ندعوك لالنضمام إلینا.  
  

 التھجیر القسري
 

 جدول مواعید أعمال األمین العام لألمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي  مسودة .3
، سبتمبر الماضي  شھر  لعام لألمم المتحدة وصدوره فيالداخلي إلى األمین اق الرفیع المستوى المعني بالنزوح  تقدیم تقریر الفری  بعد

مسودة جدول    لبحثاجتماًعا    InterActionشبكة  بالتعاون مع  فبرایر، نظمت إكفا    14في  و  على ھذه العملیة.  اتركیزھ  إكفا  تواصل
فریق    استعرضمواعید أعمال األمین العام لألمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي لجمع ردود الفعل األولیة من أعضاء كلتا الشبكتین. حیث  

یتمثل ھدف مسودة جدول م المستقبلیة.  العملیة  المسودة وكذلك  المتحدة أھداف ونطاق  العام لألمم  تابعة جدول مواعید أعمال األمین 
ھو ما سیترتب علیھ الكثیر و  ؛النزوح الداخلي  للتعامل مع قضایاالكیفیة التي ستعزز بھا األمم المتحدة عملھا    توضیحمواعید األعمال في  

وتال ذلك تبادل لآلراء بشأن اإلجراءات وااللتزامات المقترحة لمسودة جدول مواعید   على المنظمات غیر الحكومیة.  جلیة ال  ثارمن اآل
أعمال، وكذلك بشأن الصالت بتقریر الفریق الرفیع المستوى. یتم إعداد مالحظات مكتوبة جماعیة للمنظمات غیر الحكومیة من أعضاء  

 مشاركتھا مع فریق المتابعة لتوجیھ العملیة في المستقبل.وإكفا وسیتم  InterActionشبكة 
 
 

 المشاورات الربع السنویة للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین والمنظمات غیر الحكومیة .4
الحكومیة تنظیم مشاورة عبر اإلنترنت مع المنظمات غیر  ب  فبرایر،  23في  ،  إكفا  بالتعاون مع المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین    قامت

". تبادل المتحدثون من  المجتمع المدني ومشاركة المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین في تعزیز إمكانیة الوصول إلى العدالةبشأن "
حول أھمیة الوصول إلى العدالة   المفوضیة السامیة لشؤون الالجئینو  )PILnetزمالة بیلنیت (، و منظمة سانت أندرو لخدمة الالجئین 

اللجوء والعائدین والنازحینلالجئین و الجنسیة ألنھم یواجھون مجموعة متنوعة    طالبي  التي تتمثل في داخلیًا وعدیمي  التحدیات    من 
وسلط المتحدثون والمشاركون الضوء أیضا على الدور المحدد للمساعدة القانونیة في الحفاظ على استجابة شاملة  االحتیاجات القانونیة.

كل خاص على الدور الحاسم للمنظمات التي یقودھا الالجئون والمنظمات  للحمایة وتوفیرھا والوصول إلى حلول دائمة. وتم التأكید بش
المجتمعیة، وكذلك دور المھنیین القانونیین والقطاع الخاص في تعزیز الوصول إلى العدالة. كما أبرزت المناقشة العدید من تعھدات 

بعام   الخاصة  لالجئین  العالمي  المتعلقة    2019المنتدى  اللجوءوالتطورات  قدرات  دعم  الخاصة بفریق  المالحظات  مشاركة  وستتم   .
 .الخاصة الصفحة اإللكترونیةللمشاركین قریباً. ستتوفر المزید من المعلومات حول المشاورات الربع سنویة على 

 
مع:   • التواصل  یُرجى  المعلومات،  من  و    jerome.elie@icvanetwork.orgللمزید 

loise.dairocheteau@icvanetwork.org   

https://www.icvanetwork.org/resource/current-vacancies/
https://www.icvanetwork.org/events/icva-60-years-commemoration/
https://www.icvanetwork.org/resource/2019-2020-mid-strategy-impact-study/
https://www.facebook.com/standrewsrefugeeservices/
https://www.pilnet.org/
https://www.unhcr.org/protection.html
https://acsg-portal.org/
https://www.unhcr.org/unhcr-ngo-2021-monthly-consultations.html
mailto:jerome.elie@icvanetwork.org
mailto:loise.dairocheteau@icvanetwork.org
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 الھشةالمھاجرون في األوضاع  .5
 

 2022فبرایر  18 -14أسبوع الھجرة في 
حیث في إطار التحضیر للمنتدى األول الستعراض الھجرة الدولیة، استضافت شبكة األمم المتحدة المعنیة بالھجرة فعالیة خاصة بالھجرة  

.  التعاون والشراكة: تنفیذ االتفاق العالمي للھجرة اآلمنة والمنظمة والمنتظمة  موضوعإطار    كامل وضلك ضمن  لمدة أسبوعاستمرت  
ن وعرضت ھذه الفعالیة تشكیلة واسعة من الممارسات الجیدة في تنفیذ المیثاق العالمي للھجرة، واستھدفت استقطاب مشاركة قویة م

 جمیع الجھات الفاعلة قبل ثالثة أشھر من انعقاد المنتدى.
 

 إصدار تقریر األمین العام لألمم المتحدة حول تنفیذ االتفاق العالمي للھجرة اآلمنة والمنظمة والمنتظمة 
تقریره عن تنفیذ المیثاق العالمي  فبرایر، خالل جلسة إحاطة رفیعة المستوى استضافھا رئیس الجمعیة العامة، أطلق األمین العام    17في  

توصیة تركز    14دم خاص فیھا، كما یقدم  ویسلط التقریر الضوء على المجاالت التي تم أحراز تق.  للھجرة اآلمنة والمنظمة والمنتظمة 
 .منتدى استعراض الھجرة الدولیةعلى المجاالت التي تتطلب المزید من العمل والتي تھدف إلى استلھام التعھدات قبل انعقاد 

  
 التمویل 

 
 2.0الصفقة الكبرى  .6

تمثیلھ لصوت  باإلضافة إلى   NEAR شبكة  دورھا كممثلة للمنظمات غیر الحكومیة في الفریق المعني بالتیسیر إلى جانب  تواصل إكفا
دعوة جدیدة ألعضاء المنظمات غیر الحكومیة لتقدیم إحاطة   NEARشبكة  فبرایر، عقد إكفا و  25في    المنظمات غیر الحكومیة المحلیة.

 بالتیسیر األخیرة. تشمل المستجدات الرئیسیة ما یلي: حول أنشطة الفریق المعني 
 

لتنسیق النقدي وھو واحد من ثالثة تجمعات الممثلة في تجمع الصفقة الكبرى المعني با  : أقر رؤساء المنظماتتجمع التنسیق النقدي
الكبرى   وقیادتھ  2.0للصفقة  ووظیفتھ  النقدي  التنسیق  ھیكل  یحدد  نموذًجا  باإلجماع  على    وموارده.،  الختامیةاطلع  ورسالة   الوثیقة 

 إلى منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ.  الشخصیة البارزة البریطانیة في الصفقة الكبرى جان إیجالند
 
على المستوى ) أو جدید  CWG(  فریق عامل معني بالنقدیحدد اقتراح التنسیق النقدي النھائي ھیكًال تنسیقیًا من مستویین، مع إنشاء   •

 رشادات شاملة على المستوى العالمي.إل) CAG( فریق استشاري نقدي وتوفیر القطري
أن    • في  للھیكل  الرئیسیة  السمات  إحدى  بالنقد تتمثل  المعنیة  العاملة  خالل    الفرق  من  للمساءلة  المعني تخضع  العامل   الفریق 

المقیم.ب اإلنسانیة/المنسق  الشؤون  منسق  المطاف  نھایة  وفي  المحلیة  تعیین  القطاعات/المجموعات  المشاركین    سیتم  الرؤساء 
مع تمثیل واضح من المنظمات غیر الحكومیة ة على المستوى القطري  المجتمعی  الفرق العاملةة  التشغیلیین وغیر التشغیلیین لقیاد
لشؤون الالجئین أحد الرؤساء   سامیةمفوضیة الالأو  مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة  (بما في ذلك المحلیة). سیكون  

 المشاركین القیاسیین اعتمادًا على السیاق. 
الفریق االستشاري النقدي على المستوى العالمي لیس لھ مساءلة مباشرة عن عمل الفرق العاملة المجتمعیة، لكنھ یضع معاییر  •

مجتمعیة. وسیرأس مكتب األمم المتحدة لتنسیق وإرشادات لتحدید اإلطار العام الذي من المتوقع أن تعمل ضمنھ الفرق العاملة ال
الشؤون اإلنسانیة ھذا الفریق بعضویة متناوبة. لدى فریق العمل المجتمعي و/أو المنسق المقیم/المنسق اإلنساني التابع لألمم المتحدة 

 خیار رفع القضایا إلى الفریق االستشاري المعني بالنقد عند الحاجة إلى المساعدة.
تجمع الذین یمثلون الجھات المانحة والوكاالت والصلیب األحمر والمنظمات غیر الحكومیة باإلجماع ھذا االقتراح. أقر أعضاء ال  •

 ومن ثم، ھناك تفویض قوي لتنفیذ ھذا األمر.
 

ومكتب األمم    NEARتم اآلن إصدار المذكرة اإلرشادیة بشأن الفرق المرجعیة الوطنیة التي صاغتھا شبكة  الفرق المرجعیة الوطنیة:  
اء المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة. تھدف الفرق المرجعیة الوطنیة بقیادة الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة إلى تعزیز الصلة بین الشرك

القطري. اطلع على   المستوى  الكبرى على  التزامات الصفقة  والدلیل الیسیر إلنشاء فرق مرجعیة   المذكرة اإلرشادیةالمحلیین وتنفیذ 
 . 2.0الصفقة الكبرى وطنیة. اطلع أیضاً على المزید من المعلومات حول ھیكل 

 
من    الصفقة الكبرى  شرح  حیث كان".  2.0الصفقة الكبرى  ستصدر إكفا قریباً ورقة إحاطة جدیدة عن ":  2.0شرح إكفا للصفقة الكبرى  

 وخارجھا.   جانب المنظمات غیر الحكومیةعلى نطاق واسع من    كانت تستخدم  فقدالصفقة الكبرى،  وثیقة رئیسیة على إعالن    2017عام  
، ذلك الوضع الحالي لمسارات العمل   بما في   2.0الصفقة الكبرى    على تقدیم نظرة عامة متطورة على  ، تعمل إكفا 2.0صفقة الكبرى  المع  

 ، والتنفیذ المستقبلي.ار المترتبة على الھیاكل الجدیدةواآلث
 
 

 jeremy.rempel@icvanetwork.orgللمزید من المعلومات، یُرجى التواصل مع:  •

https://migrationnetwork.un.org/migration-week
https://www.iom.int/news/un-secretary-general-launches-report-implementation-global-compact-safe-orderly-and-regular-migration
https://www.iom.int/news/un-secretary-general-launches-report-implementation-global-compact-safe-orderly-and-regular-migration
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/model-cash-coordination-endorsed-grand-bargain-caucus-outcome-document
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/guidance-note-national-reference-groups
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-20-structure
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-20-structure
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-20-structure
https://www.icvanetwork.org/resource/the-grand-bargain-explained-an-icva-briefing-paper-march-2017/
mailto:jeremy.rempel@icvanetwork.org
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  التنسیق
 

 (IASC)الت اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكا .7
 

 )IASCرؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (
 

اجتماًعا خاصاً حول أزمة أوكرانیا المتفاقمة، حیث ناقشوا فیھ الوضع مارس، عقد رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت    4في  
 ومتطلبات القیادة العلیا.

 
 

 مجموعة مدیري برامج الطوارئ
في أوائل فبرایر، أجرت مجموعة مدیري برامج الطوارئ االستعراض السنوي للعملیات، والتقییمات السنویة لمنسق الشؤون اإلنسانیة.  
وتمثل ھذه االستعراضات فرصة لمناقشة النطاق الكامل لسیاقات االستجابة والمشاكل التي تواجھ منظومة العمل اإلنساني، والنظر في  

المجموعة بعثة لمدة أسبوع   نظمت، وتسلیط الضوء على األولویات الخاصة بالسنة المقبلة. كما  2021ات في عام  التحدیات واإلنجاز
المجموعة   لتقت، افبرایروالعملیات. وفي أواخر    للمناصرةواحد إلى أفغانستان الستعراض االستجابة والنظر في الدعم العالمي الالزم  

 إلى االرتقاء بمستوى االستجابة الدولیة وجھود التخطیط.  وناقشت الحاجةوكرانیا في أ اإلنسانیة  أیضا لمناقشة الحالة
 

 التقییم اإلنساني المشترك بین الوكاالت
) فیما IAHEعقد إكفا اجتماًعا للمنظمات غیر الحكومیة مع قائد فریق االستعراض المعني بالتقییم اإلنساني المشترك بین الوكاالت (

. ھذه ھي أول استجابة جماعیة للتقییم اإلنساني المشترك بین الوكاالت من اللجنة الدائمة المشتركة بین 19-االستجابة لـكوفیدیخص  
ویھدف االستعراض إلى تحدید    الوكاالت لحالة مرض معدي وتھدف ھذه االستجابة إلى توفیر فرض تعلم قیّمة لمنظومة العمل اإلنساني.

ال إجراءات  أھمیة  لتلبیة  مدى  الوكاالت  بین  المشتركة  الدائمة  اللجنة  في  الوكاالت األعضاء  اتخذتھا  التي  الجماعیة  تأھب واالستجابة 
االحتیاجات اإلنسانیة في ظل وجود الجائحة. وستقوم بتقییم النتائج المحققة من ھذه اإلجراءات على الصعید العالمي واإلقلیمي والقطري 

 الفاعلة المحلیة. لدعم الشعوب والحكومات والجھات
 

 الفریق العامل المدني السابع المعني بالمساعدة اإلنسانیة والنزاع 
مواقف المجتمع المدني السبعة وتمثل    ھو واحد من فرق المشاركة الرسمیة للفرقالمجتمع المدني ب  الفریق العامل المدني السابع المعني 

لممثلي المنظمات غیر الحكومیة في جمیع أنحاء العالم التواصل من أجل وضع توصیات بشأن   ایمكن من خاللھالدولي. وتوفر منصة  
النزاع.  تولت إكفا دور الرئیس المشارك للفریق العامل المدني السابع المعني بالمساعدة اإلنسانیة و .الفریق السابعمع    والحوارالسیاسات  

  2021الفریق العامل المعني بالمساعدة اإلنسانیة والوقایة من المجاعة في عام  المشاركة المھمة للمنظمات غیر الحكومیة في میثاق    تُعد
  كیز بشكل خاص على السیاسة والمناصرة المعنیةوتعزیز التر الفریق السابع فرصة فریدة للمنظمات غیر الحكومیة للتأثیر على عملیة 

 مساعدة اإلنسانیة والنزاع.بال
 
 

 ) IASCآخر أخبار فرق النتائج التابعة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (  .8
 

 .ال توجد تطورات لھذا الشھر العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة: –الفریق األول المعني بالنتائج 
 .ال توجد تطورات لھذا الشھر بالعوائق البیروقراطیة واإلداریة:الفریق الفرعي التابع للفریق األول المعني 
 .ال توجد تطورات لھذا الشھر الفریق الثاني المعني بالمساءلة والشمول:

 ال توجد تطورات لھذا الشھر  بمكافحة اإلرھاب:الفریق الفرعي التابع للفریق الثالث المعني 
 ."اطلع على آخر المستجدات أعاله في قسم "التمویلتمویل األنشطة اإلنسانیة:   -الفریق الخامس المعني بالنتائج 

 
 

 19-لقاحات كوفید .9
 

(األولیة أو  19- كوفیدفي سیاقات ھشة وإنسانیة وتواجھون تحدیات في الوصول إلى لقاحات  تعملون  ھل أنتم موظفون دولیون ووطنیون  
یمكنكم اآلن الوصول إلیھا من خالل برنامج اللقاح المصمم لمنظومة األمم المتحدة. تواصل مع منسق األمم المتحدة المحلي    )؟المعززة

 لنشر اللقاحات أو إكفا لمزید من التفاصیل.
 

وتقدیم اللقاحات من جانب الیونیسف والتحالف العالمي   19-لجائحة كوفید یبان مؤخًرا كمنسق عالمي رئیسي للتأھب القطريُعین تید تشا
وذلك بھدف تحقیق ھدف منظمة الصحة العالمیة المتمثل في   19-للقاحات والتحصین لدعم البلدان ذات معدالت اللقاح المنخفضة لكوفید

باللقاح بحلول منتصف العام. تتمثل الخطة في حشد الجھات المعنیة الرئیسیة في البلدان، بما في ذلك المنظمات ٪ من السكان    70تغطیة  
ملیون دوالر في    500غیر الحكومیة، لتحقیق ھذا الھدف من خالل نھج الفریق الواحد. ومن المتوقع أن تبلغ میزانیة توصیل اللقاحات  
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بلدا مع دعم مكثف لعشرة بلدان ھم: أفغانستان وبوركینا فاسو وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة    34  البدایة. وسینصب التركیز األولي على
وإثیوبیا وغانا وكینیا ونیجیریا وسیرالیون والصومال والسودان. تواصل مع مكاتب الیونیسف ومكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون  

 لمعرفة كیفیة المشاركة.  في البلدان اإلنسانیة
 

إذا كانت لدیك استفسارات أو مدخالت حول المرفق اإلنساني   eileen.morrow@icvanetwork.orgجى التواصل مع:  یُر •
م إلى  ) لمنظومة األمم المتحدة ، أو إذا كنت ترغب في االنضما19-كوفاكس، أو برنامج اللقاحات ضد فیروس كورونا (كوفید

 .  19-كوفیدلقاحات القائمة البریدیة وفریق العمل المعني بـ
 
 

 دعم محافل المنظمات غیر الحكومیة .10
 

 توسیع قدرة محافل المنظمات غیر الحكومیة في منطقة القرن األفریقي الكبرى
برنامج مشترك بین مبادرة ھارفارد تواصل إكفا دعمھا للمحافل في أفریقیا. حیث تتعاون إكفا مع برنامج بناء استجابة أفضل (وھو  

بدأت   وعلیھ،  التدریبات.  في  الحكومیة  غیر  المنظمات  محافل  موظفي  إلشراك  كونسیرن)  ومنظمة  الدولیة  الطبیة  والھیئة  اإلنسانیة 
 مجموعة في نھایة فبرایر لتغطیة الصومال والسودان وجنوب السودان وإثیوبیا. 

 
 advocacysupport@icvanetwork.orgع: ماكسین كالیتون: للمزید من المعلومات، یُرجى التواصل م •

 
 

 تحویل شبكتنا 
 

 مناصرة العمل اإلنساني القائم على المبادئ  .11
 

 فضاء المجتمع المدني في العمل اإلنساني
 
 

لمعالجة القضایا   2022أبریل    1فبرایر إلى    28) في الفترة من  HRCحقوق اإلنسان (ستعقد الدورة المنتظمة التاسعة واألربعون لمجلس  
جدول اطلع على المزید من المعلومات حول    والعمل اإلنساني في العدید من المنظمات اإلنسانیة في السیاق.   19-المتعلقة بـجائحة كوفید

 . موقع الشبكي لألمم المتحدةالالتي ستحدث أثناء الجلسة. یمكنك أیًضا متابعة االجتماعات المباشرة عبر  األعمال والتقویم والفعالیات
 

 :التابعة إلكفا أو تواصل مع فضاء المجتمع المدنيللمزید من المعلومات، أطلع على صفحة 
.jayamaha@icvanetwork.orgnishanie   

 
 معالجة تأثیر تغیر المناخ على العمل اإلنساني  .12

  
  4:00 – مساًء  2:00مارس، من الساعة  17(  المحلیة في العمل المناخي والمجتمعات ندوة إلكترونیة: اعتماد قیادة الجھات الفاعلة 

 مساًء بتوقیت وسط أوروبا) 
 

سلسة التعلم المعنیة  شاركت إكفا مع الجمعیة الدولیة للعاملین في المساعدة والحمایة اإلنسانیة في تنظیم الجلسة الرابعة من    .13
معالجة تأثیر تغیر  من میثاق المناخ والبیئة الذي یھدف إلى    االلتزام الثالثمع تركیز محدد على    بتغیر المناخ والعمل اإلنساني 
یة بشأن تدابیر التخفیف ویشجع االلتزام التعلم من المعارف التقلیدیة ومعارف الشعوب األصلالمناخ على العمل اإلنساني.  

ستمع إلى الدروس المستفادة والخبرات من الطبیعة. خالل الندوة اإللكترونیة، سنمة على  بما في ذلك الحلول القائ  والتكیف،
األطفال الالجئین   كانل الیت وتحالف، و ومركز التأھب للكوارث من الفلبین،  من إندونیسیا  YAKKUMوحدة الطوارئ  

 للعمل المناخي في زمبابوي.
  
 

كیفیة عمل المنظمات غیر الحكومیة والمجتمعات المحلیة بشكل تعاوني لدعم القیادة  ستوفر الندوة اإللكترونیة أیًضا نظرة شاملة حول  
 المحلیة في العمل المناخي وكذلك كیفیة تحقیق مشاركة وقیادة ھادفة وشاملة للجھات الفاعلة المحلیة في البرامج.

 
 . سّجل اآلنال تفوت ھذه الندوة. 

mailto:eileen.morrow@icvanetwork.org
mailto:advocacysupport@icvanetwork.org
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session49/Pages/49RegularSession.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session49/Pages/49RegularSession.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session49/Pages/49RegularSession.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session49/Pages/49RegularSession.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session49/Pages/49RegularSession.aspx
https://www.icvanetwork.org/transforming-our-network-for-impact/
mailto:nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icvanetwork.org%2Felearning%2Fclimate-change-and-humanitarian-action-learning-stream%2F&data=04%7C01%7Cheuven%40carenederland.org%7C2a029e48c5a64d16b2c308d9ebd44e59%7Ce83233b748134ff5893ff60f400bfcba%7C0%7C0%7C637800120627722057%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XCYQK1%2FIblPChNxF1Nc3q%2F6kEiAS0t2GLNB28g5lXBo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icvanetwork.org%2Felearning%2Fclimate-change-and-humanitarian-action-learning-stream%2F&data=04%7C01%7Cheuven%40carenederland.org%7C2a029e48c5a64d16b2c308d9ebd44e59%7Ce83233b748134ff5893ff60f400bfcba%7C0%7C0%7C637800120627722057%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XCYQK1%2FIblPChNxF1Nc3q%2F6kEiAS0t2GLNB28g5lXBo%3D&reserved=0
https://www.climate-charter.org/guidance/#commitment-3
https://diagnostics.phap.org/s3/17mar2022-register
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 لھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ: اآلثار والتكیف والقابلیة للتأثرتقریر التقییم السادس ل

لھ عن آثار تغیر المناخ والتكیف معھ والقابلیة للتأثر المتعلقة بھا. حیث    آخر تقریرنشرت الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ  
خطرا رئیسیا مع أحد االستنتاجات الرئیسیة التي تفید بأن تغیر المناخ الذي تسببھ البشریة یؤثر بالفعل على الطبیعة   127یحدد التقریر  

 والناس وھو أكثر شدة وتواتر وعلى منطقة جغرافیة أوسع مما كان یعتقد سابقا.
 

 مارس  15الموعد النھائي  –بشأن الطاقة النظیفة  2022طلبات الحصول على جوائز آشدین لعام 
جائزة أشدین حیث ھل ینشئ مشروعك فرًصا اقتصادیة ومھارات وتدریبًا لالجئین والمجتمعات المضیفة؟ إذن، قدم طلب للحصول على  

 والمزید من المعلومات. قدیمفاصیل التتاطلع على جنیھ إسترلیني.  25000سیحصل الفائزون على منحة قدرھا 
 

 :أو تواصل مع موقع إكفا اإللكتروني المعني بالمناخ والبیئةللمزید من المعلومات؛ تفضل بزیارة 
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org 

 
 
 

14.  ً  االنتشار عالمیاً مع تعزیز تواجدنا محلیا
 

 العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة
 

 " خاص بالمنطقة" قسماطلع على 
 

 الترابط 
الترابط  إطالقتم   جانب    أكادیمیة  من  استضافتھا  وتم  فبرایر.  اإلنمائي  في  المتحدة  األمم  تم  برنامج  العام" حیث  "للصالح  باعتبارھا 

والمنظمات غیر الحكومیة ومجموعة واسعة من الجھات المعنیة.  ة  ومنظومة األمم المتحدألعضاء مركز جمع البیانات    تصمیمھا وتقدیمھا
 .ھنامن ویمكنك العثور على المزید من المعلومات حول األكادیمیة والمجموعات التالیة  بدأت المجموعة األولى

 
اجتمع الفریق الرابع المعني بالنتائج والتابع للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت لمناقشة ثالث نقاط رئیسیة في جدول األعمال حول 

ناقشة نتائج البحث الذي أجرتھ  ، ومإعداد وتنفیذ البرامج بجانب ركیزة السالماألدوات المتاحة للمشاركة و  والتخطیط الستخدام التوجیھ  
تمویل  والھشاشة حولمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي ومركز جمع البیانات التابع للشبكة الدولیة المعنیة بحاالت النزاع 

تمثل  مناقشات أیضا حول شروط التمویل اإلنساني التي قد  وتناول االجتماع    .لتطبیق نھج الترابط، وتوفیر الخدمات األساسیة  الترابط
معالجتھا ومدى   ترید المنظومةأھمیة ضمان وضوح طبیعة االحتیاجات التي  باإلضافة إلى    التنفیذیة،أو مثبطات للجھات الفاعلة    حافزاً 

ً عضاء المھتمین في  سنوفر المزید من المعلومات والمواد لأل مالءمة الجھات الفاعلة المشاركة في االستجابة.   كذلك، ستعقد شبكة   .قریبا
 الممارسین المعنیة بالترابط جلسة في شھر مارس بشأن دراسة حاالت قطریة سیتم تأكیدھا فیما بعد.

   رجى التواصل مع:للمزید من المعلومات حول عمل إكفا الحالي الخاص بالنھج الثالثي للترابط بین المجال اإلنساني والتنمیة والسالم، یُ 
marco.rotelli@icvanetwork.org   

 
 لنحتضن التنوع والشمولیة، ونجسد قیمنا  .15

 
 حقوق الطفل

 
 ال یوجد مستجدات 

 
 الوقایة: 

 
 :  2021صندوق التواصل الخاص بحاالت االنتھاك واالستغالل الجنسیین لعام  جولةاكتمال 

 
أكمل صندوق التواصل الخاص بحاالت االنتھاك واالستغالل الجنسیین اآلن جولتھ الثانیة حیث أكمل جمیع الخمسة عشر مستفیداً من 

سة عشر التي تعمل فیھا ھذه المنظمات غیر الحكومیة  المنظمات غیر الحكومیة مشاریعھم. وصلت المجتمعات المحلیة في البلدان الخم
اآلن إلى أسبوع بال شروط لتقدیم المساعدات اإلنسانیة، والتزام القطاع بالتصدي إلمكانیة اإلفالت من العقاب على التسبب في حاالت 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3rDZifK&data=04%7C01%7CNashwa.Naushad%40ashden.org%7Cd2f20527f45543057d1e08d9fdd7d248%7Cf2d83f9b40db4931a5e731a6094b382f%7C0%7C0%7C637819925665790051%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=b%2BUToGM%2BBsXE%2Fvr1Zo2%2B0bPbauBtOx5ERQyp2on38hE%3D&reserved=0
https://www.icvanetwork.org/elearning/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream/
mailto:nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
https://media.un.org/en/asset/k1n/k1n9f6h183
https://interagencystandingcommittee.org/humanitarian-development-collaboration/launch-nexus-academy-23-february-2022
mailto:marco.rotelli@icvanetwork.org
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اء الجنسیین. ستتاح قریباً جمیع المنتجات االنتھاك واالستغالل الجنسیین، واإلمكانیات المتاحة لإلبالغ عن ادعاءات االستغالل واالعتد
  2022قریبًا عن جولة عام    الصندوق. سیتم اإلعالن  قاعدة بیانات مخرجاتالتي تم إعدادھا من خالل ھذه المشاریع قریبًا من خالل  

 لصندوق التواصل الخاص بحاالت االنتھاك واالستغالل الجنسیین.
 
 

 الجنسیین  دراسة الشراكات والحمایة من حاالت االنتھاك واالستغالل
لجنة  تم إجراء تحلیل لدراسات الحالة األخیرة من جانب      -الشراكات والحمایة من حاالت االنتھاك واالستغالل  تم نشر تقریر جدید!  

السامیة    بدعم تقني من المفوضیة)  GCPSاستشارات الممارسة السریریة الجیدة ( واستعرضھ،  وإكفا  التوجیھ المعنیة باالستجابة اإلنسانیة 
الالجئین الجنسیین ضلشؤون  التصدي الدعاءات االستغالل واالنتھاك  الشراكات في  تؤدیھ  الذي  الھام  الدور  التقریر على  د  . ویركز 

وتضمنت األھداف الرئیسیة ما یلي: دراسة السبل التي أثرت بھا طبیعة العالقات بین   . العاملین في مجال تقدیم المساعدات اإلنسانیة
الشریكة (األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة والجھات المانحة) على نوعیة االستجابة لالدعاءات المتعلقة باالستجابة  المنظمات  

لحاالت االنتھاك واالستغالل الجنسیین، وال سیما تأثیرھا على الناجین والمجتمعات واستمراریة البرامج، وتحدید وتوثیق الممارسات 
الشراكة لالستجابة لحاالت االنتھاك واالستغالل الجنسیین، وتقدیم نتائج یمكن أن تثري الجھود الجاریة التي    الجیدة والتعلم في إطار

تبذلھا الحكومات المانحة ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة لتعزیز إطار منع حاالت االنتھاك واالستغالل الجنسیین. 
 . حمل واقرأ التقریر الكامل

 
 حاالت االنتھاك واالستغالل الجنسیین استبیان عن مدى مالئمة عملیة اإلبالغ عن 

یًا كبیًرا في قطاع ال یزال عدم وجود نھج موحد لجمع البیانات واإلبالغ عنھا وإدارة حاالت االستغالل واالنتھاك الجنسیین یمثل تحد
، اتفق تحالف المعاییر اإلنسانیة األساسیة ولجنة التوجیھ المعنیة باالستجابة اإلنسانیة مع وزارة الخارجیة 2021المساعدات. في عام  

والتحرش الجنسي الوقایة من االستغالل واالعتداء الجنسیین  وشؤون الكومنولث على مفھوم مشروع لتطویر إطار منسق لجمع بیانات  
. ھنا. یمكنك العثور على التقریر من  2021تم تنفیذ المرحلة األولى من مایو إلى أكتوبر    المساعدات (اإلنسانیة واإلنمائیة).  في مجال

) GCPSیقوم تحالف المعاییر اإلنسانیة األساسیة، لجنة التوجیھ المعنیة باالستجابة اإلنسانیة واستشارات الممارسة السریریة الجیدة ( 
نسق لإلبالغ عن االستغالل اآلن بإجراء المرحلة الثانیة من المشروع ویبحثون عن مدخالت من خالل التشاور واالستبیانات حول إطار م

 .باللغة الفرنسیةمارس. سیتوفر أیًضا نسخة  18بحلول  االستبیانواالعتداء الجنسیین. ندعوك لملء 
  
 alon.plato@icvanetwork.orgللمزید من المعلومات، یُرجى التواصل مع:  •

 
 

 المشاركة االستباقیة في الشراكات التعاونیة السریعة  .16
 

 .للشراكة فیما یتعلق بحالة األزمة اإلنسانیة في أوكرانیا شركة ساب دعم
 

خدماتھا التكنولوجیة ودعمھا بشكل  مجاني للمنظمات اإلنسانیة التي تتصدى لألزمة في أوكرانیا. تدعم التكنولوجیا   شركة ساب  تُقدم
ن أماكن اإلقامة والحجز؛ ومقارنة وتحسین عرض التبرعات والطلب علیھا؛ وشراء السلع من خالل الوصول تسجیل الالجئین والبحث ع

إلى شبكة األعمال العالمیة الضخمة الخاصة بھم؛ ورفاھیة الالجئین وموظفي المنظمات غیر الحكومیة؛ وإدارة المتطوعین. یرجى التقدم  
. ولكن لألسف، ال یمكننا ضمان الرد  info@impact17.netأثیرھا وإرسالھ إلى  بكتابة وصف موجز عن مؤسستك وحجم األنشطة وت

 على كل الطلبات.
  

 أي مدفوعات أو مستحقات مادیة أخرى من ھذه الخدمة. 17ال تتلقى إمباكت  
  
  

 خاص بالمنطقة 
 

 أفریقیامنطقة  .17
 

 انعدام األمن الغذائي

ثمة حاجة ماسة إلى استجابة واسعة النطاق للطوارئ للتخفیف السریع من انعدام األمن الغذائي وفرط الوفیات في إثیوبیا وشمال كینیا  
ومعظم أجزاء الصومال. ویعزى ذلك إلى الجفاف الشدید الحالي وغیاب التأكد من موسم ھطول األمطار في الفترة من مارس إلى مایو  

عما إذا كان أداء ھطول األمطار في الموسم المقبل مناسباً أم ضعیفًا، إال أنھ من المتوقع أن تستمر المستویات   . وبصرف النظر2022

https://www.icvanetwork.org/resource/psea-community-outreach-and-communication-fund-deliverables-database/
https://www.icvanetwork.org/resource/sexual-exploitation-and-abuse/
https://www.chsalliance.org/get-support/resource/research-on-increasing-transparency-on-sexual-exploitation-and-abuse-in-the-aid-sector/
https://fr.surveymonkey.com/r/2TBLN6D
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18037&qid=974570
mailto:alon.plato@icvanetwork.org
https://www.sap.com/about/company.html
mailto:info@impact17.net
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على األقل. ومن ثم، ھناك حاجة إلى مواصلة   2022العالیة من انعدام األمن الغذائي في المناطق المتضررة من الجفاف حتى سبتمبر  
حمایة    باإلضافة إلىلتصدي لمستویات انعدام األمن الغذائي وسوء التغذیة التي تھدد حیاة المالیین،  المناصرة لتوفیر الموارد الالزمة ل

مكافحة الجفاف في مركز المناصرة المعني بمع اتحاد المنظمات غیر الحكومیة الصومالیة في إنشاء "  إكفاعمل  العیش. تسبل كسب  
  ات غیر الحكومیة بشأن أحدث األبحاث الجماعیة للمنظمقة بھدف دعم المناصرة  لمنطا  ومن  الصومال" مع خبراء تقنیین وأكادیمیین في

 التخاذ إجراءات في الوقت المناسب ومنصفة. لتوجیھ عملیة إعداد وتنفیذ البرامج والمناصرةوالمعرفة السیاقیة 
 

عمل مع ودعم المؤسسات المحلیة دعم المنظمات غیر الحكومیة في أوغندا والكامیرون إلنشاء مجال عمل بشأن الوضع الحالي لل
 والوطنیة الذي سیبدأ قریبًا. 

 
دعم المنظمات غیر الحكومیة في تحدید معاییر واضحة   ) إلىHAGیھدف ھذا المشروع بالشراكة مع المجموعة االستشاریة اإلنسانیة (

لتوضیح الوضع الحالي للمنظمات غیر الحكومیة المحلیة من حیث إمكانیة الوصول إلى التمویل، والمشاركة الفعالة في البنیة المعنیة  
عمال العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة  كما یھدف المشروع إلى وضع تدابیر محددة لدعم جدول أ  والقوة المؤسسیة.  باألنشطة اإلنسانیة،

مستوطنات  في  زیارات  وقاموا  أوغندا  في  الشركاء  إكفا  أعضاء  زار  التحضیریة،  األعمال  وبعد  والكامیرون.  أوغندا  في  والوطنیة 
 2022الالجئین في شرقي أوغندا (كیانغوالي). یتم اآلن تنظیم زیارة للكامیرون في شھر مارس 

 
 

 ل إلكفا في منطقة غرب ووسط أفریقیا والذي بدوره سیكون مقره في داكار. یجري حالیا تعیین ممث
أجل دعم أفضل   من  2022یة من الربع الثاني من عام  یُعد ھذا المنصف أساساً لخطة إكفا التي تتمثل في إعادة فتح مكتب في داكار بدا

عن اسم المرشح المختار    تم اإلعالن، وسیحتى اآلن  جاریة  مقابالت العملة وفي آلیات التنسیق اإلقلیمیة. ال تزال  لألعضاء في تلك المنطق
 في مارس. 

 
 إحاطة لألعضاء

یقوم الفریق بإحاطة الموظفین األعضاء الجدد الذین یعملون في مجال المناصرة والتنسیق، وذلك بھدف اطالعھم على المسائل الرئیسیة  
 ء للتواصل معنا للحصول على أي إحاطة أو أي مستجد.في المنطقة وسبل المشاركة مع إكفا. ندعو األعضا

 
 

مع  • التواصل  یُرجى  إفریقیا،  منطقة  في  حالیاً  یُجرى  الذي  العمل  حول  المعلومات  من  للمزید 
marco.rotelli@icvanetwork.org  أوaddis.tesfa@icvanetwork.org 

 
 آسیا والمحیط الھادئ .18

 
 ) NPOللربح (  قانون تایلند غیر الھادفة إحاطة عن مسودة

) إحاطة حول مسودة ICNL، استضافت إكفا بالتعاون مع المركز الدولي للممارسة القانونیة غیر الساعیة للربح (2022فبرایر    10في  
ي  القانون التایالندي بشأن عمل المنظمات غیر الربحیة للمنظمات اإلنسانیة المتواجدة في تایالند والمنطقة. وافق مجلس الوزراء التایلند

والدولي وألقى  على المستویین الوطني    ، واستمر في توجیھ انتقادات شدیدة 2021على التعدیل األول لمسودة مشروع القانون في فبرایر  
اإلحاطة تحلیال منظمات المجتمع المدني. كما قدمت  الشواغل التي أثیرت بشأن اآلثار المترتبة على العملیات الیومیة لفرق و  الضوء على

قانونیا لمسودة مشروع القانون وتضمنت إسھامات من المجتمع المدني التایلندي بشأن المناقشات التي جرت على الصعید القطري حول 
 مشروع القانون. 

  
 2022أسبوع الشراكة اإلنساني اإلقلیمي لعام 

  340فبرایر حیث انضم    4ینایر إلى    31نظام بیئي إنساني أكثر شموالً في الفترة من    2022بنى أسبوع الشراكة اإلنساني اإلقلیمي لعام  
الخدمات العالمیة دولة. اشترك في تنظیم ھذه الفعالیة كل من إكفا، ومكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة التابع لألمم المتحدة،    47مشارًكا من  

االطالعالمجت یمكنك  باكت.  إنسایت  ووكالة  لھا،  واالستجابة  الكوارث  من  للحد  اآلسیویة  والشبكة  آسیا  في  ق  معیة  المفاھیم  على  ائمة 
 .إكفا اإللكترونيموقع على والموارد من الفعالیة 

 
 الوطنیة في أفغانستان  الوضع الراھن للمنظمات غیر الحكومیةورقة إحاطة بشأن 

غیر  المنظمات  أفغانستان وخاصة  في  الحكومیة  غیر  المنظمات  حالة  دراسة عن  بإجراء  االستشاریین  الخبراء  من  فریقاً  إكفا  كلفت 
 ترقبوا المستجدات.الحكومیة الوطنیة. سیتوفر التقریر قریبًا، 

mailto:marco.rotelli@icvanetwork.org
mailto:Addis.tesfa@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/resource/2021-regional-humanitarian-partnership-week-concept-note/
https://www.icvanetwork.org/resource/2021-regional-humanitarian-partnership-week-concept-note/
https://www.icvanetwork.org/resource/2021-regional-humanitarian-partnership-week-concept-note/
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مع:  • التواصل  یُرجى  الھادئ،  والمحیط  آسیا  منطقة  في  حالیاً  یُجرى  الذي  العمل  حول  المعلومات  من  للمزید 

keya.sahachaudhury@icvanetwork.org   
 

 منطقة أمریكا الالتینیة  .19
 

على تیسیر اللقاء بین وإكفا الدفاع عن حقوق الالجئین والمھاجرین والنازحین في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي یعمل ائتالف 
في شمال أمریكا   2022ام  مؤقت لخطة عمل دورة البرنامج اإلنساني لعزمنیة    تنظیم جدول  المحافل في المنطقة. باإلضافة إلى ذلك، تم

یتمثل الھدف من ورش العمل في إعداد خطط عمل في   عمل لدعم ھذه العملیة في غواتیماال وھندوراس والسلفادور.  الوسطى وورش
 كل بلد وجداول زمنیة لألنشطة الرئیسیة. 

 
مع:  • التواصل  یُرجى  الالتینیة؛  أمریكا  في  إكفا  لمكتب  البریدیة  القائمة  إلى  لالنضمام  أو  المعلومات  من  للمزید 

lina.gomez@icvanetwork.org 
 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا .20
 

 الیمن -اجتماع أعضاء إكفا 
لزیادة فبرایر    28اجتماعا في    إكفا، عقدت  بزیادة التنسیق في مجال المناصرة والتأثیر على العمل في الیمنمن    اھتمام إكفابناًء على   

تیسیر التحلیل  حیث یتمثل الھدف في  العاملة في الیمن من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي.  المنظمات غیر الحكومیة    تواصل
أعمالھم المتعلقة بالتأثیر والمناصرة وتحدید الثغرات وفرص  األعضاء  التي تعیق الوصول، كما تشارك  ت الرئیسیة  المشترك للتحدیا

في إنشاء فریق عامل یُنصب تركیزه    تمثل الھدف ھناووفقاً لرغبة األعضاء،    ذات األولویة للعمل الجماعي.  المشاركة وتحدید التدابیر
 أجل تعزیز المناصرة والعمل الفعال. أكبر منبشكل على الیمن وعقد اجتماعات منتظمة 

 
 : فعالیة إعالن التعھدات رفیع المستوى المعني باألزمة اإلنسانیة في الیمن2022الیمن 

 
الفعالی  المتحدة وحكومتي  ، و2022مارس    16ة یوم األربعاء  ستعقد ھذه  إمكانیة سیكون ھناك  والسوید وسویسرا.  ستستضیفھا األمم 

 .التسجیللكل وفد. اطلع على المزید من المعلومات وتفاصیل  ةواحدتسجیل 
 

 تحدید أساس العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة في الیمن  
 

االجتماع مع العدید    من المجموعة االستشاریة اإلنسانیة وبالتعاون الوثیق مع األعضاء المحلیین في الیمن  شركائھا تواصل إكفا عملھا مع  
 .مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة  سس مجال العملأ  تحدیدمن األعضاء والشركاء في الیمن لجمع المعلومات المھمة للتمكن من  

تھدف المناقشات المختلفة إلى تیسیر التواصل بین محافل المنظمات غیر الحكومیة المحلیة والدولیة، ومكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة، 
استضافت فرق إكفا اإلقلیمیة ورش عمل تفاعلیة وتشاركیة على المستوى ُ القطري عنت بشكل النجاح، وما ھي األھداف   .وشركاء إكفا

عضًوا محلیًا من منظمات    15عقدت ورشة العمل األولى بالتعاون مع    .والمؤشرات الرئیسیة التي یجب قیاسھا لرصد التقدم والنجاح
  في سیاقھ.  لتحدید وقیاس إطار العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة  االستشاریة اإلنسانیةالمجموعة  من  المجتمع المدني وفریق  

الفاعلة  للجھات  الحالي  الوضع  الرئیسیة في مناقشة  تمثلت األھداف  بینما  الیمن.  الثانیة باحث/مستشار محلي في  العمل  وأدار ورشة 
 اق المحلیة بعد سبع سنوات من النزاع، والتوصل إلى اتف

 حول شكل النجاح فیما یتعلق بمجاالت العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة الرئیسیة.
 

 تعزیز الترابط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا: كسر أطواق العزلة
تُجري إكفا بحثاً حول الترابط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا (نھج الترابط بین المجال اإلنساني والتنمیة والسالم)، حیث  

دول في منطقة الشرق    ثمانيیھدف ھذا البحث إلى الوصول إلى فھم أفضل للمرحلة الحالیة من مراحل تنفیذ نھج الترابط الثالثي في  
(سوریا بأكملھا، وتشمل سوریا ولبنان واألردن، واالستجابة في المنطقة بین سوریا وتركیا والعراق واألراضي قیا األوسط وشمال إفری

الفلسطینیة المحتلة ولیبیا والیمن)، وكیف یمكن أن یكون العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة متناسقاً مع الترابط إلنشاء نھج 
 . ترقبوا ھذه المشاركة. 2022حاث والتوصیات بحلول أبریل شامل. ستشارك إكفا نتائج األب

 
 أسبوع المناخ في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا

مؤتمر األمم المتحدة السادس  من المقرر أن یستند أسبوع المناخ األول من نوعھ في منطقة الشرق األوسط والمحیط الھادئ إلى نتائج
، والتعاون  اض االنبعاثات نخفتسماً باواستكشاف القدرة على التكیف مع المخاطر المناخیة، واالنتقال إلى اقتصاد م لتغیر المناخ  والعشرون

على تسریع التعاون ودمج    2022حیث سیعمل أسبوع المناخ في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا  .التحدیات الملحة  مواجھةمن أجل  

mailto:keya.sahachaudhury@icvanetwork.org
mailto:lina.gomez@icvanetwork.org
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccBQPLHnbDudAs-wPty1uOzFUMjhDQkpKWUZHM0oyTEc5M1pTRjRFSlY4Mi4u
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ة التعافي من الجائحة العالمیة. وھذا بدوره سیتیح فرصة للجھات المعنیة اإلقلیمیین لمعالجة أوجھ عدم المساواة العمل المناخي في فتر
 . ھنااالجتماعیة واالستثمار في التنمیة االقتصادیة التي تفید البشریة والطبیعة. یمكن اإلطالع على معلومات التسجیل من 

 
للمزید من المعلومات أو لالنضمام إلى القائمة البریدیة لمكتب إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا؛ یُرجى التواصل   •

 stephanie.yousef@icvanetwork.orgأو  eman.ismail@icvanetwork.orgمع 
 

 
 فرص التعلم

 
 موارد التعلم المجانیة حول المھارات اإلنسانیة األساسیة .21

في المجالین اإلنساني واإلنمائي في جمیع أنحاء   للعاملینالتوجیھیة التي یمكن تنزیلھا  واإلرشادات DesaterReadyاستكشف دورات 
 العالم.

 
رات الجوانب الرئیسیة  نشر مركز جنیف للدراسات اإلنسانیة مجموعة من الدورات القصیرة اإللكترونیة. حیث تستكشف الدو  .22

اطلع على   النقدیة والقسائم والعالقات اإلعالمیة.  التفاوض والحمایة والمساعدة  ذلك  بما في  اإلنساني  العمل  القائمة لمجال 
 الجدیدة.  إنجازاتھموقم اطلع أیضاً على  الكاملة للدورات التدریبیة

 
 جدید وجدیر بالذكر

 
الوقایة من  الذي یھدف إلى دعم المنظمات لتعزیز سیاسة وممارسات    شریك تحالفي لمركز موارد ودعم الوقایةأكفا  أصبحت   .23

ترغب في أن تكون جزًءا . إذا كنت  جالبرنامعلى المزید حول ھذا    اطلع.  االستغالل واالعتداء الجنسیین والتحرش الجنسي
الموارد مسؤول  و    المساعد اإلقلیميك الذاتیة إلى  أرسل سیرتموارد ودعم الوقایة، إذن،  مركز  ب  المعنیین  المستشارین  من فریق
 . للحصول على باقة التقدیم البشریة

 
 

 2022مایو  20إلى  2من  )HNPWسجل اآلن لحضور أسابیع الشبكات والشراكات اإلنسانیة (  .24
الشبكات والشراكات اإلنسانیة   افتراضي عبر اإلنترنت، وستتضمن  ستُعقد أسابیع  اطلع على  .  مھمة  مجاالت  9مناقشات حول  بشكل 

 .والمزید من التفاصیلالتسجیل لحضور الفعالیات   تفاصیل
 

األوروبي: .25 اإلنساني  المنتدى   المنتدى  بأن  إبالغكم  األوروبي  االتحاد  لمجلس  الفرنسیة  والرئاسة  السامیة  المفوضیة  یسر 
في بروكسل. عملت  2022مارس لعام  23إلى  21اإلنساني األوروبي سیعقد بشكل افتراضي عبر اإلنترنت، في الفترة من 

) األوروبیة  للمفوضیة  التابعة  اإلنسانیة  المساعدات  تطویECHOدائرة  ً ر  ) على  إلكترونیا اإلنساني    موقعًا  للمنتدى  خاصاً 
،  ویتضمن الموقع معلومات مفصلة عن المنتدى في بروكسل بما في ذلك معلومات ونتائج الفعالیات  2022األوروبي لعام  

 من المجاالت التي شھدت تصاعداً في الفترة التي تسبق المنتدى اإلنساني األوروبي.
 
 
 
 

 أضف إلى جدول مواعیدك
2022 

 
 الھشاشة أوضاع منتدى البنك الدولي المعني بمارس:  7-18
 االجتماع الثالث والثمانون للجنة الدائمة للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین.مارس:  8-10

 الجلسة الرابعة من سلسة التعلم إكفا حول: اعتماد قیادة الجھات الفاعلة والمجتمعات المحلیة في العمل المناخي: مارس 17
 المنتدى اإلنساني األوروبيمارس:  21-23

 
 ) HNPW2022( األسبوع الثامن للشبكات والشراكات اإلنسانیة مایو: 2-20َّ

 منتدى استعراض الھجرة الدولیة مایو: 17-20
 

 االحتفال بالذكرى الستین إلكفا مایو: 18
 
 
 المشاورات العالمیة للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین مع المنظمات غیر الحكومیةیونیو:  7-10

 الجزء المتعلق بالشؤون اإلنسانیة یونیو:  21

https://indico.un.org/event/1000424/
mailto:eman.ismail@icvanetwork.org
mailto:stephanie.yousef@icvanetwork.org
https://www.disasterready.org/courses
https://humanitarianstudies.ch/find-course/
https://humanitarianstudies.ch/find-course/
https://humanitarianstudies.ch/wp-content/uploads/2022/02/Achievements_JulyDec2021_compressed-1.pdf
https://www.icvanetwork.org/resource/an-introduction-to-the-safeguarding-resource-and-support-hub-rsh/
https://www.icvanetwork.org/resource/an-introduction-to-the-safeguarding-resource-and-support-hub-rsh/
https://www.icvanetwork.org/resource/an-introduction-to-the-safeguarding-resource-and-support-hub-rsh/
mailto:wejdan.jarrah@rshub.org.uk
mailto:ejiro.jaja@sddirect.org.uk
mailto:ejiro.jaja@sddirect.org.uk
mailto:ejiro.jaja@sddirect.org.uk
mailto:ejiro.jaja@sddirect.org.uk
https://vosocc.unocha.org/GetFile.aspx?xml=7099mNSNuyt2ObIjn0rASVQuOcrk99i1yNbKXSwpylU9vDMx_B_l1.html&tid=7099&laid=1
https://humanitarian.forum.europa.eu/index_en
https://www.icvanetwork.org/elearning/embracing-the-leadership-of-local-actors-and-communities-in-climate-action/
https://humanitarian.forum.europa.eu/index_en
https://vosocc.unocha.org/GetFile.aspx?xml=7099mNSNuyt2ObIjn0rASVQuOcrk99i1yNbKXSwpylU9vDMx_B_l1.html&tid=7099&laid=1
https://www.icvanetwork.org/events/icva-60-years-commemoration/
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 االجتماع السنوي للصفقة الكبرى  الحقاً):یونیو (یُحدد الیوم 


