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 2022أبرز األحداث من أبریل  –النشرة الشھریة 
  

 القراء األعزاء
 

لالحتفال بالذكرى الستین   مایو  18یوم األربعاء،    المقامة  الفعالیة اإللكترونیة  للمشاركة معنا فينأمل أن تكونوا قد سجلتم  
 ،مؤتمر بروكسل  موعد انعقاد   األخبار عن سوریا قبل سوف نستعرض معكم في ھذه النشرة الشھریة بعض  .  لتأسیس إكفا

لعام   السنوي  المعلومات حول  ، 2021وتقریرنا  من  التأسیس  والمزید  منذ  إلى  .  رحلتنا  المتعلقة باإلضافة  التطورات  آخر 
سنتعرف سویًا على   . كمااإلقلیمیةبالتھجیر القسري والتمویل والتنسیق وحقوق الطفل والعمل المناخي والحمایة والمراكز  

 الوظائف الشاغرة لدینا والفعالیات المرتقبة. 
 

 .التسجیل ھنا، فیرجى  الستین إلكفا فعالیة اإللكترونیةال للمشاركة فيإذا لم تكن قد سجلت بعد 
 

 قراءة سعیدة!نتمنى لكم  
 

 رسالة المدیر التنفیذي
  
 
 

 مستقبل سوریا والمنطقة
 

مع  الحكومات والمواطنون في جمیع أنحاء أوروبا وخارجھا    تضامنت  فقد   مذھلة للغایة،  االستجابة ألزمة أوكرانیالقد كانت  
المانحة ألوكرانیاا  االلتزامات  ، حیث تجسد على نحو یستدعي اإلشادة والثناءالفارین من األزمة في أوكرانیا   في    لجھات 
المستوى الرفیع  الدولي  (  المنعقد   المؤتمر  الخمیس  یوم  وارسو  مدى  مایو)     5في  على  الدلیًأل  الشعب   قويالتضامن  مع 

الذین   المؤقتة على األشخاص  بالحمایة  المتعلقة  التوجیھات  بتطبیق  االتحاد األوروبي  اتخذه  الذي  القرار  یوفر  األوكراني. 
بالتزامات القانون الدولي لالجئین الوفاء    ثبت أنھ یمكننا معًاوی  ،یغادرون أوكرانیا الضمانات القانونیة الالزمة بشأن وضعھم

  من ترحاب ودعم   مالیین األوكرانیین  ة معالدول األوروبیعند رؤیة كیف تعاملت    یسعناوال    والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.
 الحرب. ویالت دمرتھمملیون سوري  12  ما یقرب من مصیر استذكارإال 

 عملیة   الذي سیبحث كما ھو الحال في المؤتمرات الخمسة السابقة  مؤتمر بروكسل السادس  مایو)  10-9(سوف تشھد الفترة  
التي   صمود القضایا اإلنسانیة والب  ذات الصلةالموضوعات الھامة    تناول بعض  باإلضافة إلى  دعم مستقبل سوریا والمنطقة

من المتوقع   ، حیث أنھ ةالمنطق  أرجاء  تؤثر على السوریین والمجتمعات المضیفة لالجئین السوریین سواء داخل البالد أو في
ل والمالي  السیاسي  الدولي  المجتمع  المؤتمر دعم  یجدد  المجاورةأن  ولبنان وتركیا ومصر ل  لدول  سوریا، وخاصة األردن 

للتأكید على الدور الھام الذي تضطلع بھ منظمات المجتمع المدني المختلفة في إعادة    مھمةوالعراق. یمثل المؤتمر فرصة  
 شاركة بالتساوي في الحوارات الرامیة إلى تحقیق عملیة سالم دائمة ومزدھرة. بناء بلدھا وفي الم

. سوریا یشكل تحدیًا كبیًرابناء    فإنّ شروط العودة الطوعیة واآلمنة والكریمة،  دون ضمان  الحرب في سوریا،    انتھاءبمجرد  
تأثیر  مدى    وماالیف إعادة اإلعمار والبناء؟  تكتحمل  تسفال تزال ھناك أسئلة ال بد من اإلدابة علیھا مثل من ھي الجھة التي  

عاًما من الحرب في    11التأثیر المدمر لـ    مع األخذ في عین االعتبار  روسي ألوكرانیا على مشاركة الدول الغربیةالغزو  ال
 سوریا واضح وال یزال قائماً؟ 

فإننا  ال الحرب العالمیة الثانیة،  السالم والوحدة بعد أھوب  یذكرنامایو، وھو الیوم الذي    9یوم أوروبا في  ومع اقتراب موعد  
 لتعامل مع التداعیات اإلنسانیة واالقتصادیة خارج أوروبا.ا یمكن من خاللھ تضامنللمحرك  إلى وجودنطمح 

 إغناسیو باكر
 

 المدیر التنفیذي | إكفا
 

 

https://diagnostics.phap.org/s3/18may2022-register
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 التطورات في إكفا خر آ
 

 2021التقریر السنوي إلكفا لعام  .1
تكتسبھا إكفا وأعضاؤھا من تضامننا وقیمنا    التي  ! یعكس ھذا التقریر القوة2021التقریر السنوي إلكفا لعام    إصدارتم  لقد  

 المشتركة. استكشف ما تعلمناه من سنة ملیئة بالتنسیق الفعال والتعاون والتآزر في مجال العمل اإلنساني. 
 

 إكفاتأسیس الستین ل ىحتفال بالذكرالفعالیة اإللكترونیة لال .2
مساًء بتوقیت    4:30  الساعة  مساًء حتى  3:00من الساعة    2022مایو    18تحتفل إكفا بالذكرى الستین لتأسیسھا یوم األربعاء،  

أوروبا الستقام    حیث  ،وسط  الھادئ والشرق  عدد من  (أفریقیا وآسیا والمحیط  المراكز اإلقلیمیة األربعة إلكفا  فعالیات في 
والتأكد    الماضيللتعلم من    مناسبة  توفر ھذه الفعالیات فرصةل  ،األوسط وشمال أفریقیا وأمریكا الالتینیة) في تواریخ مختلفة

تطلعاتنا أن  الواردة   من  «تحویلیة».  2030عام  لل  استراتیجیتنافي    وطموحاتنا  و   «تطوریة» 
 

الفعالیة  نستمعوف  س سابقین    كلمة  إلى   خالل  تنفیذیین  مدیرین  وھمفي  ثالثة  ریتشي"  :إكفا  فان "و  "سیریل  شینكنبرغ  إد 
بوزارد "و  "میروب عقد سكما  .  "نان  بایبرتضم   یةنقاشجلسة    سیتم  لیزا  بإغاثة    من  :  المعنیة  الوكاالت  بین  التنسیق  ھیئة 

الخدمة العالمیة   من  بعاد"؛ ومارفن بارفیز مركز بیانات "أ  من  غیدا عنانيومنظمة "كیر"،    من  سیدبي؛ وبیال موسى  أفغانستان
  تم بحثإكفا، حیث سی  من  ؛ ومیریال شوتیریكي لسطینیةشبكة المنظمات غیر الحكومیة الف  من  ؛ وسامر داوديالمجتمعیة آلسیا

 التحوالت.ب الھامة والخاصةالموضوعات 
 

 والمتحدثون  اإللكترونیةالفعالیات جدول مواعید  االطالع علىیُرجى 
 

 سجل حضور الفعالیة
 

 تعرف على زمالئنا الجدد  .3
 : الجدد  فریقأعضاء الللترحیب بنشعر بالحماس والسعادة 

إسالم من  أسماء    ، حیث تعملنائبة الممثل اإلقلیمي إلكفا في منطقة آسیا والمحیط الھادئ  بمنصبالسیدة أسماء سلیم   -
 أباد، باكستان.

ستنتقل إلى داكار ثم  اماكو  في بادئ األمر في بعملھا    غرب ووسط أفریقیا. وسیكون مقرإكفا في  السیدة أدلین ممثلة   -
 .في شھر یولیو

یسلم منصبھ إلى سوف    2021غرب ووسط إفریقیا منذ یولیو    عملھ   ید ألبرت فیلیب برغر، الذي كان یغطيالس -
 جدید كمنسق برنامج محافل المنظمات غیر الحكومیة.ال ھینتقل إلى منصبلأدلین  

 
  

 التھجیر القسري 
 

 حول تقریر التنمیة في العالم   2023البنك الدولي لعام  اجتماع مجموعة .4
لمناقشة   " اجتماًعا عبر اإلنترنت مع مجموعة البنك الدولي  InterAction  "  منظمة  عقدت إكفا بالتعاون مع،  أبریل  4في  

التنمیة   العالمتقریر  الالجئین والمھاجرین عبر    ت على تنقال تسلیط الضوء  والذي یھدف إلى    2023للبنك الدولي لعام    في 
،  اآلراء مع السید خافییر دیفیكتورلتبادل    ذھبیة  فرصةت ثالثین منظمة غیر حكومیة  جمع  قدمت ھذه الفعالیة التي  الحدود.

التنمیة   لتقریر  المشارك  لعام  المدیر  العالم  إطار2023في  بشأن  و  عمل  ،  یمكن  التقریر  التي  الرئیسیة  والرسائل  القضایا 
 للمشاركة في ھذا الموضوع في األشھر القادمة. الفرصة إكفاأعضاء لمنح  الحقةجلسات نقاشیة  سیتم تنظیمما كإدراجھا. 

 
 استراتیجیة حلول العالم الثالثورشة عمل حول  .5

استراتیجیة حلول العالم الثالث نظمت لمناقشة  ورشة عمل    في  إكفا المعني بالتھجیر القسريرئیس    شارك،  أبریل  21في  
السامیة   دائرة إعادة التوطین والمسارات التكمیلیة التابعة للمفوضیة  من جانب   في جنیف  للجھات المعنیة المتعددة التي عقدت

الالجئین  الدولیة.لشؤون  الحمایة  االنتھاء من    ، شعبة  الثالثوعقب  السنوات  والمسارات  بشأن إع  ةاستراتیجیة  التوطین  ادة 
الماضي،    التكمیلیة العام  في  جرت  التي  ھذه    تأتيوالمشاورات  العمل  أسل ورشة  عملیاتوضع  المركزة   س    اإلجراءات 

https://www.icvanetwork.org/resource/icva-annual-report-2021/
https://www.icvanetwork.org/resource/icva-annual-report-2021/
https://www.icvanetwork.org/resource/icva-annual-report-2021/
https://www.icvanetwork.org/resource/history-of-icva/
https://www.icvanetwork.org/events/icva-60-years-commemoration/
https://diagnostics.phap.org/s3/18may2022-register
https://www.unhcr.org/5d15db254.pdf
https://www.unhcr.org/5d15db254.pdf
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المقدمة الحلول  لزیادة  الثالثبلدان  ل  المستمرة  مشاركة.  العالم  في    سیتم  العملیة  ھذه  عن  المعلومات  من  في المزید   یونیو 
ا مع مشاركة إكفا طویلة األجل مع االتفاق العالمي بشأن الالجئین  وتمشیً   .إعادة التوطینالمشاورات الثالثیة السنویة حول  

 في ھذه العملیة.  إسھاماتھا ھا على الحلول، ستواصل إكفا وتركیز
 

 المشاورات الربع سنویة مع المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین مع المنظمات غیر الحكومیة  .6
المشاورات الربع سنویة الثانیة بین المفوضیة أبریل، اشتركت المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین وإكفا في تنظیم    27في  

لعام بشأن «المشاركة في تصمیم توصیات المفوضیة السامیة لشؤون  ل  السامیة لشؤون الالجئین والمنظمات غیر الحكومیة
وكان الھدف من    المؤسسات المحلیة والوطنیة والعمل المناخي».الالجئین والمنظمات غیر الحكومیة بشأن العمل مع ودعم  

ذلك ھو تقدیم مجموعة من التوصیات األولیة للمشاورات العالمیة التي تجریھا المفوضیة مع المنظمات غیر الحكومیة، وذلك  
من   المستفادة  المتعمقة  والمعلومات  الداخليبإسھامات  النزوح  ومنظمة  مركز رصد   ،COHERE و السامیة  ،  المفوضیة 

، وسیتم االنتھاء منھا على أساس  راء الوثیقةعلى إث  التغذیة الراجعة التي وردت خالل االجتماع  ستعمل. ولشؤون الالجئین
 قریبا مع المشاركین بشأن ھذه المشاورة الربع السنویة.  سیتم مشاركة مذكراتالمشاورات العالمیة التي ستعقد في یونیو. و

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

loise.dairocheteau@icvanetwork.org 
 

 المھاجرون في األوضاع الھشة 
 

إلى   9:00مایو من الساعة    15الیوم التحضیري للمجتمع المدني،    :الدولیةمنتدى استعراض الھجرة   .7 صباحاً 
 مساًء بتوقیت شرق الوالیات المتحدة (نیویورك) 5:00الساعة 

المدني للمجتمع  التحضیري  للیوم  اآلن  مفتوح  حیثالتسجیل  وتوحید    ،  تبادل  إلى  التحضیري  االجتماع  ھذا  یھدف 
مایو الخاصة بالجھات المعنیة المتعددة    16شتركة للمجتمع المدني في جلسة  المدخالت ونقاط المشاركة الرئیسیة الم

 .سجل لالنضمام إلى االجتماعوبقیة أعضاء منتدى استعراض الھجرة الدولیة.  
 

  التمویل
 )2022ورقة إحاطة إكفا (  – 2.0الصفقة الكبرى شرح  .8

شرح الصفقة الكبرى  ورقة اإلحاطة «على صیاغة    إكفا    عملت،  2017» في مارس  شرح الصفقة الكبرىورقة « نشر  بعد  
بشكل 2.0» لدعم الجھات الفاعلة اإلنسانیة وخاصة المنظمات غیر الحكومیة لفھم ھذه المرحلة الجدیدة من الصفقة الكبرى  2.0

كما ستقوم إكفا بإنشاء نسخة مصاحبة على اإلنترنت من ورقة اإلحاطة ھذه والتي سیتم    .2023إلى عام    2021أفضل من عام
 تحدیثھا لتعكس التغییرات فور حدوثھا. ستتم مشاركة إصدار الموقع اإللكتروني ھذا في النشرة التالیة.

 
 مجانیة حول إدارة المخاطر للمنظمات غیر الحكومیة وموظفیھا توجیھات .9

حول "إدارة المخاطر في الممارسة العملیة" و "إدارة    توجیھات متنقلة  إعداد " في  DisasterReadyإكفا ومنصة "شاركت  
مویل المخاطر وشراكات التمویل" لموظفي المساعدات اإلنسانیة والتنمیة لتحدید وإدارة المخاطر الناشئة عن شراكات الت

تؤثر على  التي  التشغیلیة  التحدیات والمخاطر  الممارسات إلدارة  أفضل  تتعلم  التوجیھات، سوف  أفضل. من خالل  بشكل 
 .كشف اآلناستتمویل الشراكات في القطاع اإلنساني. 

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

 
 

 التنسیق
 

 استجابة أوكرانیا: دعم التنسیق للمنظمات غیر الحكومیة  -10

المنظمات غیر الحكومیة في استجابة أوكرانیا من خالل نشر دعم التنسیق بین تواصل إكفا المساھمة في تعزیز التنسیق بین 
سوف یستمر والشراكات مع قادة المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة.    بناء  المنظمات غیر الحكومیة لالستجابة وكذلك من خالل

https://www.unhcr.org/annual-tripartite-consultations-resettlement.html
https://www.unhcr.org/annual-tripartite-consultations-resettlement.html
https://www.unhcr.org/annual-tripartite-consultations-resettlement.html
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18006&qid=977911
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18006&qid=977911
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18006&qid=977911
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18006&qid=977911
https://www.internal-displacement.org/
https://www.wearecohere.org/
https://www.unhcr.org/climate-change-and-disasters.html
https://www.unhcr.org/climate-change-and-disasters.html
mailto:jerome.elie@icvanetwork.org
mailto:Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAofuitpzMsE9QUa_Z3eVkfsfHBSqvKM9oP
https://www.icvanetwork.org/resource/the-grand-bargain-explained-an-icva-briefing-paper-march-2017/
https://www.icvanetwork.org/resource/the-grand-bargain-2-0-explained-an-icva-briefing-paper-2022/
https://www.icvanetwork.org/resource/the-grand-bargain-2-0-explained-an-icva-briefing-paper-2022/
https://www.icvanetwork.org/resource/the-grand-bargain-2-0-explained-an-icva-briefing-paper-2022/
https://www.icvanetwork.org/resource/the-grand-bargain-2-0-explained-an-icva-briefing-paper-2022/
https://get.disasterready.org/icva/
https://www.icvanetwork.org/financing/mobile-guide-risk-management-and-funding-partnerships/
mailto:jeremy.rempel@icvanetwork.org


 
 

4 
 

اإلنسانیة االستجابة  نطاق  الو  ،توسیع  مع  التكیف  الحكومیة  المنظمات غیر  بالجھود ویجب على  االلتزام  مع  المتغیر  ضع 
المستمرة التي تدعمھا إكفا لتحسین فھم المنظمات غیر الحكومیة ومشاركتھا مع مختلف آلیات التنسیق بما في ذلك الصندوق  
القطري المشترك. كما یلزم تقدیم الدعم لتعزیز التعاون بین المنظمات غیر الحكومیة والعمل من أجل تحسین جھود المناصرة  

 لعمل مع دعم المؤسسات المحلیة والوطنیة في مجال االستجابة.وا

  

 العمل سویاً إلنقاذ األرواح  .11

لمناقشة االلتزام والمشاركة المستمرین لكل من    للعمل سویاً إلنقاذ األرواحانضمت إكفا إلى اجتماع لجنة الرقابة المشتركة  
ین نظام األمم المتحدة إلدارة األمن  األمم المتحدة وشركاء المنظمات غیر الحكومیة في ھذه المبادرة لتعزیز التعاون األمني ب

)UNSMS.وسلط االجتماع الضوء على الحاجة إلى الفھم الجماعي والتعاون في التصدي آلثار    ) والمنظمات غیر الحكومیة
جدید لالنضمام    ممثل  تسعى إكفا حالیًا للحصول على عضوكما  التھدیدات األمنیة لدعم إیصال المساعدات اإلنسانیة بشكل آمن.  

مع: إ التواصل  یرجى  العمل،  إلطار  المستمر  التنفیذ  لدعم  األرواح  إلنقاذ  سویاً  للعمل  التابع  العامل  الفریق  لى 
jeremy.wellard@icvanetwork.org  .لمزید من المعلومات 

 
 

 (IASC)اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت  .12
 

 ) IASCرؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (
 

عقد منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ اجتماعات مخصصة لرؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بشأن الحالة في 
المبذولة الستكشاف اتفاقات  . وقدم إحاطة عن زیارتیھ األخیرتین إلى موسكو وكییف في إطار الجھود  مارس  4أوكرانیا في  

اإلنسانیة. المؤقت والممرات  التوقف  فترات  تمكین   بشأن  تشمل  التي  المساعدة،  تعزیز  متابعة االجتماع  إجراءات  وتشمل 
خارج   األخرى  األزمات  بشأن  والدعوة  التنفیذي  التركیز  ومواصلة  اإلمكان،  قدر  لھم  المساعدة  وتقدیم  المحلیین  الشركاء 

 ن طریق زیادة المناصرة واالھتمام باآلثار الثانویة لألزمة.أوكرانیا وذلك ع 
 

 الفریق المعني بالسیاسات التنفیذیة والمناصرة
التنفیذیة والمناصرة في   بالسیاسات  الدائمة المشتركة بین    26اجتمع الفریق المعني  اللجنة  نتائج وتوصیات  أبریل لمناقشة 

یعكس    حیث  ،لتنفیذ سیاسة الحمایة الخاصة باللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت"الوكاالت حول "االستعراض المستقلة  
بما في ذلك    شخص،  700إسھامات  الخارجیة  معھد التنمیة  ) في  HPGالذي أجراه فریق السیاسات اإلنسانیة (االستعراض  

أھمیة مركزیة    مدى  من جدید ھذا االستعراض  یؤكد  و  .ة الدائمة المشتركة بین الوكاالتمن أعضاء اللجن  التغذیة الراجعة
توصیات بشأن الكیفیة التي یمكن معالجتھا من جانب المنظومة اإلنسانیة بھدف  الیحدد الحواجز والعقبات ویقدم  و  ،الحمایة
كبیرة.  التغییر  الإحداث   المستمرة  األزمات  عن  الناجمة  الحمایة  مخاطر  ألن  أعدت حقیقي  التي  الجھات  واستعرضت 

التي  مجموعة  عراضاالست الرئیسیة  والتوصیات  التنفیذیة تلتھا    النتائج  بالسیاسات  المعني  الفریق  أعضاء  مع  مناقشة 
من المقرر تقدیم تقریر استعراض سیاسة الحمایة النھائي إلى مدیري اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت ووالمناصرة.  

 بین الوكاالت على استجابة اإلدارة لتوجیھ العمل المستقبلي. ومن المتوقع أن توافق اللجنة الدائمة المشتركة 
 

 برنامج دعم محافل المنظمات غیر الحكومیة .13
ویشمل برنامج دعم محافل المنظمات   ،إعداد المرحلة التالیة من برنامج دعم محافل المنظمات غیر الحكومیةعلى  إكفا    تعمل

  اتلمحافل المنظمات غیر الحكومیة وسلسلة من ورش المقدمة صغیرةالمنح عدد من المركزي والدعم ال تقدیمغیر الحكومیة 
 لتبادل اآلراء بین موظفي محافل المنظمات غیر الحكومیة. الھادفة العمل

 
 albertphilip.burger@icvanetwork.orgللمزید من المعلومات، یُرجى التواصل مع:  •

 
 في السیاقات اإلنسانیة 19-معالجة عدم المساواة في تقدیم لقاح كوفید .14

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18768&qid=1010975
mailto:jeremy.wellard@icvanetwork.org
mailto:albertphilip.burger@icvanetwork.org
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اإلنسانیة. انضم أعضاء في السیاقات    19-كوفید اللقاح الخاص بأبریل، عقدت إكفا ورشة عمل على اإلنترنت بشأن    26في  

والمقر  السودان  ونیجیریا وجنوب  ولبنان  والیمن  الدیمقراطیة  الكونغو  من سیرالیون وجمھوریة  المحلیون  والشركاء  إكفا 
كوفید  للقاح  االستجابة  بشأن  الناشئة  الممارسات  وأفضل  والفرص  الحواجز  حول  المناقشات  إلى  وشملت  19-الرئیسي   .

ة ما یلي: (أ) ضرورة إدماج مشاركة المنظمات غیر الحكومیة في التخطیط واتخاذ القرارات بشأن  التوصیات الناشئة الرئیسی
 أدوات االستجابة بدایة من المستوى العالمي ووصوالً إلى المستوى المحلي؛ (ب) یجب تعزیز النظم الصحیة وإدماجھا. 

 
بكوفی المعني  العالمیة  الصحة  لمجموعة  التابع  العمل  فریق  الضوء على األھمیة   19-د قدم منسق  تسلط  لمحة عامة شاملة 

كوفید  للقاح  یمثل    19-المستمرة  یزال  ال  أنھ  دولیًاحیث  قلقًا  تثیر  عامة  طوارئ صحیة  الدخل  حالة  ذات  البلدان  في  أما   .
 ملیون شخص مؤھلین لتلقي اللقاح بالكامل.  565٪ فقط من 8.4المنخفض، تم تقدیم اللقاح إلى 

 
بقیادة تید شیبان، حیث تُعد ھذه اآللیة األساس لحل عدم   كوفاكس لتوصیل اللقاحاتتتبادل إكفا اآلراء والعمل بانتظام مع  

لتحقیق   لمساعدة البلدان  2021دیسمبر    في  شراكة توصیل اللقاحاتاإلنسانیة. تم إنشاء  ي اللقاحات في السیاقات  المساواة ف
بلدا یدیر أكثر من نصفھا   34ویستھدف البرنامج    .%70بنسبة    19-ھدف منظمة الصحة العالمیة لتحقیق تغطیة للقاحات كوفید 

وترحب شراكة توصیل اللقاحات بالمنظمات غیر الحكومیة والوكاالت   احتیاجات إنسانیة كبیرة ومجموعات من الالجئین.
التمویل للمنظمات غیر الحكومیة لدعم لقاحات   اإلنسانیة المھتمة للعمل مع أفرقتھا القطریة وفي تخطیطھا الجزئي وتتیح 

 في السیاقات اإلنسانیة. 19-كوفید 
 

 eileen.morrow@icvanetwork.orgللمزید من المعلومات، یُرجى التواصل مع:  •

 
  تحویل شبكتنا

 
 مناصرة العمل اإلنساني القائم على المبادئ  .15

 الفریق العامل المدني السابع المعني بالمجتمع المدنيمؤتمر قمة 

شاركت إكفا مع منظمة العمل من أجل مكافحة الجوع في ألمانیا في تنسیق أعمال الفریق العامل المعني بالمساعدة اإلنسانیة 
مایو. وضم   5إلى    4الذي عقد في الفترة من  الفریق العامل المدني السابع المعني بالمجتمع المدني  والنزاعات في مؤتمر قمة  

للمنظمات غیر الحكومیة على الصعید العالمي بما في ذلك عدد من أعضاء إكفا. واجتمع الفریق ممثال    40الفریق أكثر من  
العامل طوال شھري مارس وأبریل لوضع التوصیات الملموسة الخمس المقترحة إلى الفریق العامل المدني السابع المعني 

عرض الفریق العامل التوصیات وقاد اجتماع مائدة   بالمساعدة اإلنسانیة والنزاع. وفي مؤتمر قمة المجتمع المدني السابع،
مستدیرة بشأن «سد الفجوة: بین اإلنذار المبكر والعمل اإلنساني االستباقي» بمساھمات من اتحاد المنظمات غیر الحكومیة 

 الصومالیة وشبكة البدایة.
 
 

 معالجة تأثیر تغیر المناخ على العمل اإلنساني  .16

 العامل المدني السابع المعني بالمجتمع المدنيمؤتمر قمة الفریق 

شاركت إكفا أیضا في الفریق العامل السابع المعني بالعدالة المناخیة والبیئیة المعني بالمجتمع المدني، حیث یھدف الفریق 
میة المستدامة على  العامل إلى ضمان متابعة وتنفیذ التدابیر اإللزامیة واإلجراءات الملموسة التفاق باریس وكذلك أھداف التن

 .الفریق العامل المدني السابع المعني بالمساعدة اإلنسانیة والنزاعنحو أكثر طموح من جانب حكومات 

https://www.who.int/news/item/13-04-2022-statement-on-the-eleventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.unicef.org/executiveboard/media/10176/file/2022-COVID-19_country_readiness-Chaiban-PPT-EN-2022.02.21.pdf
mailto:eileen.morrow@icvanetwork.org
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قام أعضاء إكفا بتنسیق مؤتمر قمة الفریق العامل المدني السابع المعني بالمجتمع المدني مع كل من رابطة المنظمات غیر 
للتنمیة والمساع للتنمیة والمساعدة اإلنسانیة،  الحكومیة األلمانیة  المنظمات غیر الحكومیة األلمانیة  دات اإلنسانیة، ورابطة 

 .القمةوالمنتدى األلماني للمنظمات غیر الحكومیة المعني بالبیئة والتنمیة. اطلع على المزید حول 

والبیئیة    المناخیة المخاطر    بیاناتفھم ودمج    -  اإلنسانیةشاركت إكفا مع الجمعیة الدولیة للعاملین في المساعدة والحمایة  
 في العمل اإلنساني 

 
 

 أبریل، وتبادل المتحدثون رؤى حول ما یلي:  28ُعقدت الندوة اإللكترونیة في 
 

یة بشأن إدماج المخاطر المناخیة/البیئیة في تحلیل االحتیاجات التحدیات والفرص وسبل التقدم أمام المنظومة اإلنسان  .1
 وتصمیم البرامج وتنفیذھا

 
اآلثار التشغیلیة المترتبة على استخدام األدلة المدعومة بالبیانات في السیاسات وفي صنع القرار وإعداد وتنفي   .2

 لة للحد من النزوح. اإلنذار المبكر واإلجراءات المبكرة والتأھب واالستجابة الفعا -البرامج
 
 

إمكانیة الوصول إلى البیانات والبیانات المتاحة للجھات الفاعلة المحلیة والدولیة للتقلیل إلى أقل حد من المخاطر   .3
 ً  المناخیة التي یتعرض لھا السكان األكثر ضعفا

 
 . موقعنا اإللكترونيیمكنك اآلن االطالع على التسجیالت على 

 
 

بزیارة   • تفضل  المعلومات،  من  والبیئةللمزید  بالمناخ  الخاص  اإللكتروني  إكفا  مع:   موقع  تواصل  أو 
a@icvanetwork.orgcontact:nishanie.jayamah 

 
 

17.  ً  االنتشار عالمیاً مع تعزیز تواجدنا محلیا
 

 الترابط:
 

الخاص    للمزید  • الحالي  إكفا  المعلومات حول عمل  اإلنساني    بالنھجمن  المجال  بین  للترابط   والتنمیةالثالثي 
   marco.rotelli@icvanetwork.orgوالسالم، یُرجى التواصل مع: 

 
 

 ، ونجسد قیمناوالشمولیةلنحتضن التنوع   .18
 

 
 حقوق الطفل

 اإلنساني  العمل في الطفل حمایة أجل من للتحالف االفتراضي السنوي االجتماع  2022
 

یونیو تحت شعار تعزیز المكانة المركزیة لألطفال   22إلى    20في الفترة من  عبر اإلنترنت  سیعقد ھذا االجتماع السنوي  
حیث سیمثل االجتماع منتدى لقیادة    وحمایتھم ضمن العمل اإلنساني من خالل المساءلة والتوطین والعمل عبر القطاعات.

 سجل االن إلى خطة استراتیجیة ملموسة ومتطلعة.  استراتیجیة التحالفالمناقشات بشأن تحویل 
        

https://civil7.org/resources/
https://www.icvanetwork.org/elearning/understanding-and-integrating-climate-and-environment-risk-data-in-humanitarian-action/
https://www.icvanetwork.org/elearning/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream/
mailto:contact:nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
mailto:marco.rotelli@icvanetwork.org
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/alliance-strategy-2021-2025-clarion-call-centrality-children-and
https://www.surveymonkey.com/r/Annual_Meeting_2022
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سنة من مبادئ والتزامات باریس: الدروس المستفادة وسبل التقدم في تنفیذ اإلجراءات   15شاركت إكفا في فعالیة بعنوان « 
 2022مایو  4الرامیة إلى منع تجنید األطفال في النزاعات المسلحة ودعم إعادة اإلدماج» في 

 
الفعالیة التي شاركت في تنظیمھا لجنة الصلیب األحمر الدولیة، ومنظمة دولة قد أیدت مبادئ باریس، في ھذه    112بما أن  

العمل الدولیة ومنظمة إنقاذ الطفل؛ أُتیحت فرصة االستماع إلى مجموعة من وجھات النظر بشأن التقدم المحرز والتحدیات 
لمسلحة واستخدامھم بصورة غیر التي تواجھ إنھاء التجنید غیر المشروع لألطفال المرتبط بالقوات المسلحة والجماعات ا

 مشروعة وضمان إعادة إدماج األطفال بنجاح في أسرھم ومجتمعاتھم المحلیة.
  

           
 النوع االجتماعي

 
مبادرة   تمثل الدعوة إلى العمل  .للدعوة إلى العمل بشأن الحمایة من العنف الجنسي في حاالت الطوارئانضمت أمانة إكفا  

  في حاالت الطوارئ اإلنسانیة.  في طریقة معالجة العنف الجنسيحداث تغییر جذري  إل  2013للجھات المتعددة أُطلقت في عام  
حیث تھدف ھذه المبادرة إلى دفع عجلة التغییر وتعزیز المساءلة بحیث یشمل كل الجھود اإلنسانیة، من أول مراحل األزمات،  

اسات والنظم واآللیات للتخفیف من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي، وال سیما العنف ضد النساء والفتیات،  السی
 وتوفیر خدمات آمنة وشاملة للمتضررین من العنف القائم على النوع االجتماعي.

 
 لمؤسسات المحلیة والوطنیة: التزامات إكفا فیما یخص نتائج الدعوة إلى العمل بشأن المناصرة والعمل مع ودعم ا

 
مناصرة تنفیذ سیاسات وقدرات مؤسسیة على نطاق المنظومة لمعالجة العنف القائم على النوع االجتماعي، وتعزیز   •

 المساواة بین الجنسین، وضمان المساءلة، وذلك في الوثائق اإلنسانیة االستراتیجیة الرئیسیة.
نظمات النسائیة لقیادة التنسیق بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي دعم الجھات الفاعلة المحلیة، وال سیما الم •

الجنسین، وفي األفرقة القطریة المعنیة   اإلنسانیة، واللجان   بالشؤون والمشاركة فیھ، وبشأن تنسیق المساواة بین 
 .الخاصة بذلكالمشتركة، وغیرھا من الھیاكل اإلنسانیة  التمویل لصنادیقالتوجیھیة 

 
 

 عضوا من أعضاء إكفا حتى اآلن إلى الدعوة من أجل العمل. ومن ثم، فإننا نشجع الجمیع على أن یحذوا حذونا.   27انضم  
 

ما ھو الدور الذي یجب أن تلعبھ إكفا بھدف تعزیز عمل األعضاء فیما یتعلق بمسألة النوع االجتماعي    -دراسة تحدید النطاق  
 الطوارئ؟في حاالت 

ھذه أن إكفا تشارك حالیا في عدد من مسارات العمل التي تسھم أو تكمل المساواة بین الجنسین في    دراسة تحدید النطاقتبین  
العمل النتائج   برنامج  من  المزید  على  اطلع  المرأة.  تقودھا  التي  المحلیة  المنظمات  مع  البناء  القوي  العمل  مثل  اإلنساني، 

 .ات اإلدارةواستجاب
  
 
 الوقایة: 
 
 

 مركز الموارد والدعم في مجال الوقایة 
یُقاد مركز الموارد والدعم من جانب ائتالف یضم أوبشنز، وھیئة التنمیة االجتماعیة المباشرة وإكفا وتیري  دس ھومیز، 

 وسایتسافر، ومترجمون بال حدود.
 

أطلق مركز الموارد والدعم أداة جدیدة بعنوان «كتیب التواصل مع األطفال». یوفر ھذا الكتیب معلومات وإرشادات للمنظمات 
  عفان أورومو و  األمھریةو  اإلنجلیزیةالتحدث إلى األطفال فیما یتعلق بحمایة الطفل. اطلع على الكتیبات باللغات    حول كیفیة

لیمیة في البیئات التع  الوقایةورقتین إرشادیتین حول  . باإلضافة إلى ذلك، أنتج مركز الموارد والدعم  تیغرینیاو  الیةالصومو
 .التوجیھ بشأن السیاسات والقوانین والمخاطر القائمة، حیث توفران غیر الرسمیةو الرسمیة

  
 أمور الوقایة –التعلیم اإللكتروني الخاص بمركز الموارد والدعم 

https://www.calltoactiongbv.com/
https://www.icvanetwork.org/resource/a-scoping-study-what-role-should-icva-play-in-enhancing-members-work-on-gender-in-emergencies/
https://www.icvanetwork.org/resource/a-scoping-study-what-role-should-icva-play-in-enhancing-members-work-on-gender-in-emergencies/
https://www.icvanetwork.org/resource/a-scoping-study-what-role-should-icva-play-in-enhancing-members-work-on-gender-in-emergencies/
https://www.icvanetwork.org/resource/a-scoping-study-what-role-should-icva-play-in-enhancing-members-work-on-gender-in-emergencies/
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/track/click?u=94361631c523b438d06a94539&id=45ce8e1735&e=afc4f55569
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/track/click?u=94361631c523b438d06a94539&id=a172938aa1&e=afc4f55569
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/track/click?u=94361631c523b438d06a94539&id=a172938aa1&e=afc4f55569
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/track/click?u=94361631c523b438d06a94539&id=a172938aa1&e=afc4f55569
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/track/click?u=94361631c523b438d06a94539&id=8b48058d16&e=afc4f55569
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/track/click?u=94361631c523b438d06a94539&id=2723736e84&e=afc4f55569
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/track/click?u=94361631c523b438d06a94539&id=2723736e84&e=afc4f55569
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/track/click?u=94361631c523b438d06a94539&id=2723736e84&e=afc4f55569
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/track/click?u=94361631c523b438d06a94539&id=1a75f44378&e=afc4f55569
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/track/click?u=94361631c523b438d06a94539&id=39bd4123af&e=afc4f55569
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/track/click?u=94361631c523b438d06a94539&id=39bd4123af&e=afc4f55569
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/track/click?u=94361631c523b438d06a94539&id=840404464b&e=afc4f55569
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باللغات   4- 1، وتتوفر الوحدات التدریبیة من  باللغة اإلنجلیزیةتتوفر جمیع الوحدات التدریبیة الخمسة لدورة التعلم اإللكتروني  
 . التحق بالدورة التدریبیة اآلن واحصل على شھادتك!السواحیلیة و الھوساو الفرنسیةو العربیةو األمھریة

 
 ) CLEAR Global( كلیر جلوبال الخاص بمنظمةالحمایة من االستغالل واالعتداء الجنسیین  مصطلحات معجم

لحمایة من لمتعدد اللغات    مصطلحات  مسرد جلوبال    ، أطلقت كلیرمركز الموارد والدعمبصفتھا عضًوا مشارًكا في اتحاد  
الجنسییناالستغالل   تم  واالعتداء  وقد  األساسیة   إعداده،  اإلنسانیة  المعاییر  وتحالف  للھجرة  الدولیة  المنظمة  مع  بالتعاون 

و والیونیسیف  الكوارث  المتضررة من  بالمجتمعات  االتصال  والدعم وشبكة  الموارد  في  بمشاركة  ومركز  أعضاء آخرین 
یمكن لموظفي البرنامج والمتطوعین    ، حیثلغة  29بـ    امصطلحً   208اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت. یغطي المسرد  

والمترجمین التحریریین والمترجمین الفوریین العاملین في سیاقات مختلفة استخدام ھذا المورد العملي لفھم المصطلحات 
 ة.للمناقشات الصعبغیر المألوفة والتحقق من التعریفات واختیار الكلمة المناسبة واالستعداد  

 
 ظائف شاغرة و

یمكنك  وطنیین في المنطقة.  شركاء  ثالث  عدد من الشواغر لبالعمل حیث أعلن عن  مركز الموارد والدعم في شرق أوروبا    بدأ
 م طلبیقد تو  الشریك الوطني، في مولدوفا، ولشریك الوطني، في بولنداا،  الوطني، في رومانیا  الموظوظیفة  االطالع على  

 الخاص بك. التوظیف
 
 

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

 
 السریعة التعاونیةفي الشراكات  االستباقیة . المشاركة .19

 
 فعالیات األسبوع الثامن للشبكات والشراكات اإلنسانیة

 
األسبوع الثامن للشبكات والشراكات اإلنسانیة بمجموعة واسعة من الفعالیات التي یمكنك االنضمام إلیھا عبر اإلنترنت    بدأ

ووجًھا لوجھ. حیث ھناك فعالیات حول موضوعات مثل تغیر المناخ، وروابط السالم اإلنسانیة التنمویة، والعمل مع ودعم  
على مزید من المعلومات  ال   على  اطلع  .وتوسیع الفضاء اإلنسانيشمول، والحفاظ  المؤسسات المحلیة والوطنیة، والحمایة وال

 . راكات اإلنسانیةالموقع اإللكتروني الخاص األسبوع الثامن للشبكات والش
  

 خاص بالمنطقة 
 

 أفریقیا .20

 الرابعة العادیة للجنة الفنیة المتخصصة المعنیة بالھجرة والالجئین والنازحین داخلیا  الجلسة

استعدادا لمؤتمر القمة اإلنساني لالتحاد األفریقي الذي سیعقد في ماالبو غینیا، عقد االتحاد األفریقي جلسة خبراء للجنة الفنیة 
المتخصصة المعنیة بالھجرة والالجئین والنازحین داخلیاً. وركز االجتماع على المصادقة على أداة قانونیة ھامة ستسھم في  

األفریقیة، وإدارة الھجرة داخل القارة وخارجھا، وعدة وثائق سیاساتیة ستعزز اإلدارة الفعالة لقضایا   تفعیل الوكالة اإلنسانیة
عن تقریر مرحلي عن تنفیذ البروتوكول المتعلق بحریة تنقل األشخاص   القارة فضالالھجرة والالجئین والنازحین داخلیا في  

 27إلى    25لقمة اإلنساني وإعالن التعھدات الذي سیعقد في الفترة من  سیقوم االجتماع أیضا بالتحضیر لمؤتمر ا  في أفریقیا. 
 مایو في ماالبو، غینیا االستوائیة.

 شارك إكفا وعدد من أعضائھا في مؤتمر القمة.تس
 

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

 

https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/track/click?u=94361631c523b438d06a94539&id=e635a2f6a0&e=afc4f55569
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/track/click?u=94361631c523b438d06a94539&id=55a889b8e0&e=afc4f55569
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/track/click?u=94361631c523b438d06a94539&id=8f8a9df2f0&e=afc4f55569
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/track/click?u=94361631c523b438d06a94539&id=899aa5c2e1&e=afc4f55569
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/track/click?u=94361631c523b438d06a94539&id=a944bef476&e=afc4f55569
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/track/click?u=94361631c523b438d06a94539&id=73a93808a4&e=afc4f55569
https://safeguardingsupporthub.org/training/prevention-sexual-exploitation-and-abuse-psea
https://cvcbn04.na1.hubspotlinks.com/Ctc/I6+113/cVcBn04/VWzcKK6rcY9FW2ybbkz7Q2jZ1W5n2k0f4J636rN8rPF5r3q905V1-WJV7CgN33W1NW81b3Jt0RYW808YX-2P8_SmVkPk-c4YZNyQW76khk327B22pW8N4VBs7Mz1tQV8WnqP60GZftW4f6zxr448671W401P--3YMdK4W8QWsPL6vW1RbN7bdTZqNVvdcW8Jf4fb9bTrsdW27XbJl98K7XgW5NKFrQ7fqw4kVksPg-5v7QXPW7WhSM88BWTXBW6HjPY45xK2FvN87JjH3gbCqMW4Dwc6T7qbZcPW6mtmD91JZ7x4W8FpRwK3KZTfXW1MZNqq71nH6bW5H7ff811SKM7W2xvQ7h22MF1qW7kvfdh4lj_FK3ftt1
https://cvcbn04.na1.hubspotlinks.com/Ctc/I6+113/cVcBn04/VWzcKK6rcY9FW2ybbkz7Q2jZ1W5n2k0f4J636rN8rPF5r3q905V1-WJV7CgN33W1NW81b3Jt0RYW808YX-2P8_SmVkPk-c4YZNyQW76khk327B22pW8N4VBs7Mz1tQV8WnqP60GZftW4f6zxr448671W401P--3YMdK4W8QWsPL6vW1RbN7bdTZqNVvdcW8Jf4fb9bTrsdW27XbJl98K7XgW5NKFrQ7fqw4kVksPg-5v7QXPW7WhSM88BWTXBW6HjPY45xK2FvN87JjH3gbCqMW4Dwc6T7qbZcPW6mtmD91JZ7x4W8FpRwK3KZTfXW1MZNqq71nH6bW5H7ff811SKM7W2xvQ7h22MF1qW7kvfdh4lj_FK3ftt1
https://cvcbn04.na1.hubspotlinks.com/Ctc/I6+113/cVcBn04/VWzcKK6rcY9FW2ybbkz7Q2jZ1W5n2k0f4J636rN8rPF5r3q905V1-WJV7CgN33W1NW81b3Jt0RYW808YX-2P8_SmVkPk-c4YZNyQW76khk327B22pW8N4VBs7Mz1tQV8WnqP60GZftW4f6zxr448671W401P--3YMdK4W8QWsPL6vW1RbN7bdTZqNVvdcW8Jf4fb9bTrsdW27XbJl98K7XgW5NKFrQ7fqw4kVksPg-5v7QXPW7WhSM88BWTXBW6HjPY45xK2FvN87JjH3gbCqMW4Dwc6T7qbZcPW6mtmD91JZ7x4W8FpRwK3KZTfXW1MZNqq71nH6bW5H7ff811SKM7W2xvQ7h22MF1qW7kvfdh4lj_FK3ftt1
https://cvcbn04.na1.hubspotlinks.com/Ctc/I6+113/cVcBn04/VWzcKK6rcY9FW2ybbkz7Q2jZ1W5n2k0f4J636rN8rPF5r3q905V1-WJV7CgN33W1NW81b3Jt0RYW808YX-2P8_SmVkPk-c4YZNyQW76khk327B22pW8N4VBs7Mz1tQV8WnqP60GZftW4f6zxr448671W401P--3YMdK4W8QWsPL6vW1RbN7bdTZqNVvdcW8Jf4fb9bTrsdW27XbJl98K7XgW5NKFrQ7fqw4kVksPg-5v7QXPW7WhSM88BWTXBW6HjPY45xK2FvN87JjH3gbCqMW4Dwc6T7qbZcPW6mtmD91JZ7x4W8FpRwK3KZTfXW1MZNqq71nH6bW5H7ff811SKM7W2xvQ7h22MF1qW7kvfdh4lj_FK3ftt1
https://www.sddirect.org.uk/about/work-with-us/national-associate-romania-resource-and-support-hub/
https://www.sddirect.org.uk/about/work-with-us/national-associate-poland-resource-and-support-hub/
https://www.sddirect.org.uk/about/work-with-us/national-associate-poland-resource-and-support-hub/
https://www.sddirect.org.uk/about/work-with-us/national-associate-poland-resource-and-support-hub/
https://www.sddirect.org.uk/about/work-with-us/national-associate-moldova-resource-and-support-hub/
mailto:alon.plato@icvanetwork.org
https://vosocc.unocha.org/GetFile.aspx?xml=7099mNSNuyt2ObIjn0rASVQuOcrk99i1yNbKXSwpylU9vDMx_B_l1.html&tid=7099&laid=1
mailto:marco.rotelli@icvanetwork.org
mailto:Addis.tesfa@icvanetwork.org


 
 

9 
 

 
 

 البیان المشترك للمنظمات غیر الحكومیة بشأن أزمة الجوع في القرن األفریقي
منظمة غیر حكومیة وشبكات المنظمات غیر    53، انضم إكفا إلى  2022أبریل    25قبل اجتماع الجھات المانحة في جنیف من  

الج  لالستجابة ألزمة  والقیادة  التمویل  في  زیادة عاجلة وكبیرة  إلى  للدعوة  األفریقي. حیث  الحكومیة  القرن  منطقة  في  وع 
رئیسة إكفا جین باكھیرست إلى اجتماع المائدة المستدیرة الرفیع المستوى المعني بفعالیة الجفاف في القرن األفریقي    انضمت

أبریل، قرأت فیھ جین بیان المنظمات   26الذي شارك في استضافتھ االتحاد األوروبي ومكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة في  
 . إمكانیة المشاركة عبر اإلنترنتو البیانغیر الحكومیة المشترك. اطلع على 

 
 advocacysupport@icvanetwork.org.لمزید من التفاصیل، یُرجى التواصل مع:  •

 
 آسیا والمحیط الھادئ .21

  
تتعاون منطقة آسیا والمحیط الھادئ مع الشركاء والوكاالت األعضاء في التحضیر لورش العمل والفعالیات التي ستجرى في  

في السیاقات اإلنسانیة للمنظمات غیر الحكومیة الدولیة الصینیة"  بعنوان “التنسیقشھر مایو. صممت تفاصیل ورشة العمل 
ال فھم  لتحسین  أمیتي  مؤسسة  مع  لشبكاتبالتعاون  الصینیة  الحكومیة  غیر  وأوضاع   منظمات  الدولیة  اإلنساني    التنسیق 

وستعقد الجلسة خالل األسبوع الثاني من شھر مایو. وكذلك    فعالة.التي تھدف إلى استجابة إنسانیة  المنظمات غیر الحكومیة  
ئین وشركاء حمایة الالجئین الروھینجا  یعمل الفریق اإلقلیمي بشكل وثیق مع إكفا، وشبكة آسیا والمحیط الھادئ لحقوق الالج

في آسیا) لعقد ورش عمل افتراضیة حول "توسیع المناصرة المنسقة في المنطقة لمواجھة التحدیات اإلنسانیة وبناء السالم  
 .2022مایو  17و  10في مرحلة ما بعد االنقالب میانمار ونزوح الروھینجا" في 

 
في   إكفا  ذلك، ستشارك  إلى  الكوارثباإلضافة  مخاطر  من  بالحد  المعنیة  العالمیة  المنظمات غیر    المنصة  لتعزیز صوت 

 الحكومیة بشأن إجراءات التوقع والحد من مخاطر الكوارث وذلك بھدف المساھمة في إطار سنداي على الصعید اإلقلیمي. 
 

مع:  • التواصل  یُرجى  الھادئ،  والمحیط  آسیا  منطقة  في  حالیاً  یُجرى  الذي  العمل  حول  المعلومات  من  للمزید 
keya.sahachaudhury@icvanetwork.org  

 
 

 الالتینیة  أمریكامنطقة  .22
 

 
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 .22

 
 مستقبل سوریا والمنطقة"مؤتمر بروكسل السادس: "دعم 

، سیشارك االتحاد األوروبي واألمم المتحدة في رئاسة مؤتمر بروكسل السادس حول دعم مستقبل سوریا 2022في مایو  
والمنطقة. خالل المؤتمر، سیتناول المجتمع الدولي الوضع في سوریا وسیعید تأكید االلتزامات السیاسیة لحشد الدعم المالي. 

 للمزید من المعلومات حول االجتماعات والفعالیات الجانبیة.  الموقع اإللكتروني لمؤتمر بروكسلُزر 
  

طنیة فیما یخص االستجابة لألزمة السوریة  "العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوستشارك إكفا في فعالیة جانبیة حول  
لبنان: حذو التكامل والفعالیة والمساءلة" في   ، ینظم ھھ  (بتوقیت بروكسل)  11:30إلى    9:30مایو من الساعة    5في 

https://www.icvanetwork.org/resource/joint-ngo-statement-on-horn-of-africa-hunger-crisis/
https://twitter.com/ICVAnetwork/status/1518853164669317120
mailto:advocacysupport@icvanetwork.org
https://globalplatform.undrr.org/about
mailto:keya.sahachaudhury@icvanetwork.org
mailto:lina.gomez@icvanetwork.org
https://www.eeas.europa.eu/eeas/brussels-vi-conference-supporting-future-syria-and-region_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/brussels-vi-conference-supporting-future-syria-and-region_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/brussels-vi-conference-supporting-future-syria-and-region_en
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) لبنان  في  واإلنمائیة  اإلنسانیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  منتدى  باألشخاص  LHDFالفعالیة  المعني  العامل  والفریق   (
 من األزمة السوریة.  المتضررین

  
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا  -مركز موارد الوقایة 

أطلق مركز موارد الوقایة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا "خدمة اسأل خبیر"، حیث یمكن لمنظمتك أو منظماتك 
تتوافق  الوقایة.  للحصول على مشورة في مجال  التواصل والتحدث مع أخصائي  الیمن  أو  أو سوریا  الشریكة في األردن 

الحمایة من االستغالل واالنتھاك الجنسیین والتحرش  في مجال  الخدمة مع منظمات المجتمع المدني وخبراء متخصصون  
عبر البرید اإللكتروني.    تواصل مع مركز موارد الوقایة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا/الوقایة المجانیة.    الجنسي

 لمزید من المعلومات (باللغة العربیة مع الترجمة اإلنجلیزیة).  شاھد الرسوم المتحركة
 

" في  لوقایةمعنیة با رحلة  األوسط وشمال إفریقیا منظمات المجتمع المدني في "أخذ مركز موارد الوقایة في منطقة الشرق  
في مارس   والیمن واألردن  الوقایة خالل   .  2022ثالثة مواقع مختلفة وھم سوریا  المشاركون معنى وتعاریف  استكشف 

الوقایة، ودور ومسؤولیات  المحلیة وتوقعاتھا، ونھج  المنظمات  إلى دور  باإلضافة  أیام، وذلك  الذي استمر ثالثة  التدریب 
 األفراد داخل المنظمة.

 
 منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیاورشة عمل لتبادل اآلراء بین المحافل اإلقلیمیة للمنظمات غیر الحكومیة في 

ستستضیف إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا ورشة عمل إقلیمیة لتبادل اآلراء بین محافل المنظمات غیر الحكومیة 
. وستدعى شبكات المنظمات غیر الحكومیة الدولیة والمحلیة إلى االجتماع  2022لمدة یومین في عمان، األردن في یونیو  

یز الروابط والتمكین من تبادل المعلومات والتعلم والتفاعل والتنسیق والتواصل بین الشبكات في جمیع أنحاء المنطقة. لتعز
 . icvamena@icvanetwork.orgلمزید من المعلومات، یرجى التواصل مع 

 
 ولویة للتعافي المبكر في قطاع التعلیم في سوریاتوقف التعلیم: إعطاء األ -تقریر جدید  

مایو    10و  9جدیدًا قبل مؤتمر بروكسل السادس المعني بحالة سوریا والذي سیعقد في    تقریًراأصدرت منظمة إنقاذ الطفل  
والجھات المانحة للنھوض بحق   . ویدعو التقریر إلى اتخاذ إجراءات عملیة وملموسة مشتركة من جانب الممارسین2022

 األطفال السوریین في التعلیم الجید.
 

من المعلومات أو لالنضمام إلى القائمة البریدیة لمكتب إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا؛ یُرجى   للمزید  •
 stephanie.yousef@icvanetwork.orgأو  orgeman.ismail@icvanetwork.التواصل مع 

 
 

  فرص التعلم
 

 صفحة موارد العلوم الصحیة -مركز جنیف للدراسات اإلنسانیة  - ۲٤
المتعلقة  على أحدث البحوث    وسائل اإلعالمإلى إطالع الحكومات والمنظمات اإلنسانیة والطالب وممثلي    الصفحةتھدف  

 من أوكرانیا أو المحاصرین في البلد.  بالحالة الصحیة للفارین
 

 بالذكرجدید وجدیر 
 

 . تحلیل جنساني سریع أجرتھ ھیئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة كیر الدولیة25
 

السریعیتضمن   الجنساني  و   التحلیل  أوكرانیا،  في  الحرب  خالل  والنساء  الرجال  عاشھا  التي  التجارب  عن  أولیة  بیانات 
ت المتاحة. ویقترح  الثانویة  للبیانات  المجال اإلنساني بشأن االحتیاجات واألولویات  استعراضاً  الفاعلة في  للجھات  وصیات 

 المختلفة للنساء والرجال. 
     
 . التعلیم في حاالت الطوارئ26

mailto:askanexpertmena@rshub.org.uk?subject=Ask%20an%20expert%20MENA
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/track/click?u=94361631c523b438d06a94539&id=9146061be1&e=afc4f55569
https://safeguardingsupporthub.org/blog/it-time-ensure-we-organisation-protect-our-staff-mena-training-lessons
mailto:icvamena@icvanetwork.org
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/education_recovery_syria_2022.pdf/
mailto:eman.ismail@icvanetwork.org
mailto:stephanie.yousef@icvanetwork.org
https://humanitarianstudies.ch/ukraine-health-science-resource/
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/05/rapid-gender-analysis-of-ukraine
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والمعنیة    2025-2022أطلق مركز جنیف العالمي للتعلیم في حاالت الطوارئ استراتیجیتھ للفترة  بین عامي  مایو،    12في  
 بالنھوض التعاوني بالتعلیم في حاالت الطوارئ لألطفال والشباب.

 
 . بیان اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بشأن المساءلة أمام األشخاص المتضررین27

الذي أقرتھ إكفا على مدى التزام اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بضمان أن تكون المساءلة أمام األشخاص   البیانیؤكد  
 .اإلنساني القائم على المبادئ في مجال العملالمتضررین أمًرا أساسیًا 

 
 . الموقع اإللكتروني المعني باقتصادیات النزوح طویل األمد28

في المساعدة لتحقیق اإلمكانات االقتصادیة الھائلة للمجتمعات المتضررة من النزوح   الموقع اإللكترونيیتمثل الھدف من ھذا  
 في جمیع أنحاء العالم. استكشف المزید عن مجاالت تركیزھم وأنشطتھم.

 
 لتحلیل ظروف عمل المجتمع المدني في األرض الفلسطینیة المحتلة  دراسة تحدید نطاق . 29

لتحلیل ظروف عمل المجتمع المدني في األرض الفلسطینیة   تحدید نطاقدراسة  راء  طلب مركز المجتمع المدني الدولي إج
ثم، وجدت الدراسة أن الوصول إلى التمویل مثل عقبة رئیسیة أمام منظمات المجتمع المدني العاملة في األرض    المحتلة. ومن

 الفلسطینیة المحتلة بشكل عام ومنظمات المجتمع المدني الفلسطینیة بشكل خاص.
 
 

 أضف إلى جدول مواعیدك 
2022 

 
 HNPW (2022( اإلنسانیةاألسبوع الثامن للشبكات والشراكات مایو:  2-20
   مؤتمر بروكسل السادس " دعم مستقبل سوریا والمنطقة"مایو:  9-10

 منتدى استعراض الھجرة الدولیة  مایو: 17-20
 االحتفال بالذكرى الستین إلكفا  مایو: 18
مؤتمر القمة اإلنساني ومؤتمر إعالن التعھدات، ومؤتمر القمة االستثنائي المعني باإلرھاب والتغییرات غیر  :  مایو  25-27

 قیا الدستوریة للنظام في أفری
 الكوارث مخاطر من بالحد  المعنیة العالمیة المنصة مایو: 23-28

 
  
: المشاورات العالمیة للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین مع المنظمات غیر الحكومیة حول العمل مع ودعم  یونیو 7-10

 والوطنیة وتغیر المناخالمؤسسات المحلیة 
 الیوم العالمي لالجئین  یونیو: 20
 الجزء المتعلق بالشؤون اإلنسانیة من دورة المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحددة یونیو: 21
 انفعالیة االحتفال بالذكرى الستین لتأسیس إكفا في عمّ یونیو:   22-23

 .االجتماع الرابع والثمانون للجنة الدائمة للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین یونیو:28-30
 االجتماع السنوي للصفقة الكبرىیولیو:  1یونیو و 30

 
 الیوم العالمي للعمل اإلنسانيأغسطس:  19
 بنمافعالیة االحتفال بالذكرى الستین لتأسیس إكفا في سبتمبر:  19
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https://icscentre.org/wp-content/uploads/2022/04/ICSCentre_Scoping-Study-on-Operating-Conditions-of-Civil-Society-in-the-Occupied-Palestinian-Territory.pdf
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https://icscentre.org/wp-content/uploads/2022/04/ICSCentre_Scoping-Study-on-Operating-Conditions-of-Civil-Society-in-the-Occupied-Palestinian-Territory.pdf
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