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 القراء األعزاء، 
 

 حیث ال یوجد نقص في   ،ومستعدین لعام جدید مليء باألحداث  ،جمیع في صحة وعافیةال  یكون، نأمل أن  2022مع حلول العام الجدید  
تبنى    في الوقت الذي نبدأ فیھ في  2022إلنساني. نبدأ نشرتنا الشھریة بما یتنظر إكفا في عام  االعمل    في مجال  حتیاجاتواال  الفرص

حقوق  وبالتھجیر القسري والتمویل والتنسیق    المتعلقةالتطورات  سوف نستعرض آخر  . بعد ذلك،  2030  -  2022استراتیجیة إكفا   
 IMPACTإمباكت ( مبادراتفإننا نشعر بالحماس بعد انضمام إلى جانب ذلك،  اإلقلیمیة.الطفل والعمل المناخي والحمایة والمراكز 

Initiatives( ،  إیر لی) نكAirlink(  ،یو إس إیھ  .وإنك  )Inc. USA(  والمركز الكنسي للنھوض بعالم الریف  )Church Centre 
for Promotion of the Rural World(   قائمة أعضاء إكفاإلى! 

 
 ترقبوا االحتفال القادم بالذكرى الستین إلكفا.و ؛والفعالیات لدینا التحقق من الوظائف الشاغرة وال تنس

  
 عوا!نأمل أن تستمت

 
 رسالة المدیر التنفیذي

  
 

 2030إلى  2022رحلتنا من عام  

كیف یمكن     لتحقیق ھذه التحوالت؟ما ھي التحوالت التي نأمل أن نراھا منظماتنا ومجتمعنا؟ ما ھي المساھمات المطلوبة من إكفا  
ملیار فرانك سویسري،    20تزید قیمة عملیاتھا التشغیلیة عن  منظمات غیر الحكومیة  مجموعة متنوعة من ال  تحتضنإلكفا، الشبكة التي  

 ؟ یمكن للجمیع االستفادة منھا التي حلولفي دعم ونقل ال أن تساھم

في إلكفا    الجمعیة العامةالتي اعتمدتھا  و  2024- 2022ألولویات اإلستراتیجیة  باالمدعومة  الجدیدة و  2030إكفا    ة  استراتیجیتُعد  
إلى أبعد من للنظر  شاملة ومكثفة    عملیةالكانت    حیث  ؛رؤیتنا ورسالتنا  تعزیزالتطور المنشودة ل  عملیة  الیة فيالخطوة الت  2021مایو  
 ٪ من أعضائنا في المشاورات. 90أكثر من ة المعتادة مع مشاركة ثالثالسنوات ال أفق

  ، وقدرتنا القائم على المبادئعملنا  و أھمیتنا على مدىبل  ،تنبؤاتنا الیومناء على صحة توقعاتنا وب 2030النجاح في عام  قیاسلن یتم 
 .بشكل كبیر األزماتنساعد األشخاص الذین یعانون من وأن  واحدة، على أن ننمو معا كشبكة

كثر ما نحتاجھ ھو أف  ؛إمكانیاتھا الكاملة  على نحو یمكنھا من تقدیمشبكتنا  تطویر  ، سنحتاج إلى  وتحقیق ما تطمح إلیھ  لتستفید إكفا وتنمو 
تأثیر ال  أعلى المستویات من  إكفا في القطاع لتحقیقتحتلھا  أن    فترضمن مجرد تحول تنظیمي، حیث یتعلق ھذا التحول بالمكانة التي ی

بعض االتجاھات التي    ستند إلىسن  حیث  . تعتبر أھدافنا "تطوریة"على أرض الواقع  وتأكید قیمنا الجماعیة وتوضیح ما یعنیھ ھذا عملیًا
 تماماً عن السابق. لتصبح في صورة مختلفة  مانة وشبكة إكفا  ستقدم نقلة نوعیة أل"تحویلیة" ألن التغییرات  تعتبر أیًضا  و  ،بدأناھا بالفعل

نستفید استفادة كاملة من التنوع الجماعي   وأن  مجال العمل اإلنساني القائم على المبادئ،ستمرار في ترسیخ قدمنا في  االیتعین علینا  
  ي تغیر المناخالتأثیرنا ومواجھة أثر    حجم  زیادة  مكننا منوالقیمة التي نقدمھا، والقرب من الناس في األزمات، وممیزاتنا التعاونیة التي ت

 األسباب الجذریة.  أثار واالستجابة لھ ومسؤولیاتنا في التخفیف من

ا ال یتجزأ من النھج التي نتبعھا بغض  من خالل عملنا، حیث أن ذلك یعد جزءً   حقیقة على أرض الواقع   ھذه التحوالت  وف تصبحس
القیم والمھمة والقیمة المضافة   مثلكجزء أساسي    التعامل معھاسیتم    ، حیثالنظر عن مجال التركیز أو الموضوع المحدد الذي نتناولھ

 التي نقدمھا.

 
 إغناسیو باكر 

 دیر التنفیذي | إكفاالم
  

   آخر التطورات في إكفا  
 

 تعرف على أعضائنا وزمالئنا الجدد .1
إینك یو إس  ،  آیرلینك،  ، سویسراIMPACTمبادرات  كل من  ى شبكتنا العالمیةنضم إل تأن    یسعدناو  وتنمو كل یوم،  ال تزال إكفا تكبر

أكثر نتطلع إلى العمل معھم لجعل العمل اإلنساني  جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة. ونحن  و  ،نسي للنھوض بعالم الریفوالمركز الك  ،إیھ

https://www.icvanetwork.org/resource/icva-2030-strategy/
https://www.icvanetwork.org/resource/icva-2030-strategy/
https://www.icvanetwork.org/resource/icva-2030-strategy/
https://www.icvanetwork.org/resource/strategic-priorities-2022-2024/
https://www.icvanetwork.org/resource/strategic-priorities-2022-2024/
https://www.icvanetwork.org/events/icva-general-assembly-2021/
https://www.linkedin.com/posts/international-council-of-voluntary-agencies-icva-_humanitarian-network-ngos-activity-6893844380499677185-IV3c
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یسعدنا أیًضا أن نرحب بموظفینا الجدد كریس أویوغا  كما    .اعرف المزید عن أعضائنا من ھنا  مبادئ.على ال  أفضل  ا بشكلقائمً فعالیة و
 شغل منصبتسالحمایة، ومشروع مركز حمایة الموارد والدعم، وأنتونیال فیتالي التي    في مجالأول    فنيكمستشار    معنا  یعملسالذي  

 یقیا.إكفا في منطقة إفر  مركزكمتدرب في  یعملسمسؤول التعلم والبرنامج (تغیر المناخ)، وجیونغ مون الذي 
 

 انضم إلى فریقنا .2
ط  ی سلوذلك بھدف ت،  تراتیجیة الحلول لالجئین األفغاندعم اس  لمنصة  عمیقعن خبیر استشاري إلجراء استعراض مكتبي  إكفا  تبحث  

 .2022فبرایر  10  بحلول مللتقدیآخر موعد . الدعم وھیكلھ وطرائق عمل المنصة ف نُھجالضوء على أھدا
 

 الصفحة الرئیسیة اإللكترونیة الجدیدة إلكفا .3
یقدم الموقع منصة جدیدة مبتكرة تمكن جمیع المستخدمین من الوصول إلى المعلومات حیث  الجدید،    اإللكتروني  موقعنالقد تم إطالق  

من    بالكثیریوفر الموقع للمستخدمین  وحدیثة،  التقنیات  باستخدام السھلة االستخدام    الموقع لتكون   تم تصمیم واجھةلقد  األساسیة بسھولة.  
على الصفحات المختلفة  من خالل موقعنا  مبادئ. اطلع  ال  فعالیة وقائًما على  العمل اإلنساني أكثرجعل  الطریقة المناسبة لالمعلومات حول  

ومواد االتصال ودراسات الحالة والفعالیات والموارد المتاحة. نتمنى لك تجربة ممتعة في تصفح الموقع! شارك معنا تجربتك على 
 .توتیرالموقع باستخدام الوسم #إكفا على 

 
 المزید. شفتاك
 
  

 التھجیر القسري
 

 القسري  النزوح مواجھة مجموعة البنك الدولي في مساھمات .4
لترحیب بالقیادة  بافرصة  الھذه    سمحتحیث    ،بین أعضائھا ومجموعة البنك الدوليجمع  إكفا اجتماعا    عقدت،  2021دیسمبر    9في  

ل والفریق  الجدیدة  والعنف  والنزاع  بالھشاشة  المعني  الدولي  البنك  مدیرة    نزوحمجموعة  بھنسون،  كارولین  سیما  وال  القسري، 
ندیاي    ات،الممارس فرصةكما  قسري).  ال  نزوح(ال  األول  العملیاتمسؤول  وجاید  أیضا  كزافییھ   مناسبة  كانت  أفكار  إلى  لالستماع 

الدیفیكتور   العالم لعام  المدیر  بعد أن تولیھ منصب  التنمیة في  البنك    .2023مشارك لتقریر  وركزت المناقشات على تقییم مشاركة 
  المجتمعات المضیفة والالجئین، وإطار   ونافذة،  2016القسري والمشاركة مع المنظمات غیر الحكومیة منذ عام    النزوح  الدولي في

االجتماع وجھات النظر المتعلقة باجتماع المسؤولین رفیعي المستوى    بحث. كما    IDA19جئینالستعراض النصفي لسیاسة الالا    عمل
 .المنتدى العالمي الثاني لالجئین تنظیموعملیة 

 
 اجتماع المسؤولین رفیعي المستوى .5

مستدیرة ال  العدید من اجتماعات المائدة ، ُعقدت  2021دیسمبر    15-14) في  HLOM(  االجتماع األول للمسؤولین رفیعي المستوىقبل  
عالیة التي نظمتھا منظمة بالن انترناشیونال بعنوان استفادت من مساھمات المنظمات غیر الحكومیة. سلطت الفالتي  جانبیة  الفعالیات  الو
االستجاب"ا في  التمییز  إنھاء  والتنوع:  االجتماعي  والنوع  الل  اتلعمر  تمكی "  الجئینقضایا  العملیة لضمان  التوصیات  ن  الضوء على 

الالجئین بشأن  العالمي  االجتماعي،  المیثاق  والنوع  العمر  نھج  من خالل  ودعمھم  مفوضیة    ،والتنوع  وحمایتھم  مع  بالتعاون  وذلك 
  ورقة المعلومات من    المحدثةدیسمبر. اطلع على النسخة    8في    إنقاذ الطفل والجھات المعنیة األخرى  منظمةالالجئات من النساء، و

 العمر والنوع االجتماعي والتنوع.المشتملة على جوانب  لضمان التعھدات
 

 مبادرة االعتماد على الذات لالجئین  من جانب    للمنظمات غیر الحكومیة  ماعي جالبیان  ال  قدم  ،خالل اجتماع المسؤولین رفیعي المستوى
منتصف المدة للمنظمات    سنوات واستعراض  3  مرور  المیثاق العالمي بشأن الالجئین بعد  البیان على تحلیل تأثیرركز  إكفا.    نبتنسیق مو

البیان مجموعة    استعرضكما    وأولویاتھ للمنتدى العالمي الثاني لالجئین.  ي تنفیذ تعھدات المنتدى العالمي بشأن الالجئینغیر الحكومیة ف
المنظمات غیر الحكومیة. كما كررت المنظمات غیر الحكومیة بشكل خاص تأكیدھا على ب  لخاصةا   ولویاتاألتوصیات والواسعة من  

الالجئون، ونُھج  ، ومشاركة المنظمات المحلیة والمنظمات التي یقودھا  تركیز القدرة على الحمایة  عزیز وتأھمیة معالجة أزمة الحمایة  
 والتنوع. والنوع االجتماعي عمرال
 

الشبكة العالمیة ، والمجلس الدنماركي لالجئین، والقانوني للمنتدى العالمي لالجئینتعھد المجتمع  ، ومنظمة أوكسفام الدولیةكما ألقت  
ما العامین الماضیین فی  خاللإكفا أعمالھا  استعرضت    .اجتماع المسؤولین رفیعي المستوى  بیانات مھمة خالل  نوالالجئ  التي یقودھا

مساھمة    من خاللو  .بدعم مشاركة المنظمات غیر الحكومیة في تنفیذ االتفاق العالمي بشأن الالجئین  ةالخاص  اتتعھدال  ھاتنفیذب  یتعلق
التعھد.  خطیة ھذا  من  نشروكجزء  "مع  بالتعاون  إكفا    ت،  حول  ورقة  أیضاً  الالجئین  لشؤون  السامیة  المحلیة:  المفوضیة  الحلول 

یفیة إسھام الحلول المحلیة في توفیر سبل أفضل لكفھم  تقدیم  تھدف ھذه الورقة إلى  حیث    ،2021" في دیسمبر  االعتبارات الرئیسیة
سلط الضوء على مفھوم الترتیبات  تكما    .وتعمل على تحدید ووصف الحلول المحلیة  ،لمشاكل الالجئینإضافیة إلیجاد حلول دائمة  

 االنتقالیة، فضال عن ضمانات ومعاییر الحمایة التي ینبغي أن تصاحبھا.

https://www.icvanetwork.org/members-info/
https://www.icvanetwork.org/resource/tor-consultant-on-the-support-platform-for-the-solutions-strategy-for-afghan-refugees/
https://www.icvanetwork.org/resource/tor-consultant-on-the-support-platform-for-the-solutions-strategy-for-afghan-refugees/
https://www.icvanetwork.org/resource/tor-consultant-on-the-support-platform-for-the-solutions-strategy-for-afghan-refugees/
https://twitter.com/ICVAnetwork
https://www.icvanetwork.org/resource/tor-consultant-on-the-support-platform-for-the-solutions-strategy-for-afghan-refugees/
https://documents1.worldbank.org/curated/en/826851636575674627/pdf/IDA19-Mid-Term-Refugee-Policy-Review.pdf
https://www.unhcr.org/high-level-officials-meeting.html
https://globalcompactrefugees.org/article/age-gender-and-diversity-ending-discrimination-refugee-responses
https://www.unhcr.org/61ae3a1d4#_ga=2.202679060.420168858.1642955551-1667490684.1576498026
https://www.unhcr.org/events/conferences/61bb33174/joint-statement-of-ngos.html
https://www.refugeeselfreliance.org/
https://www.unhcr.org/events/conferences/61e59ae14/oxfam-international-statement-unhcrs-high-level-officials-meeting-global.html
https://www.unhcr.org/events/conferences/61ba23154/statement-danish-refugee-council-drc.html
https://www.unhcr.org/events/conferences/61ba23054/statement-global-refugee-led-network-grn.html
https://www.unhcr.org/events/conferences/61ba23054/statement-global-refugee-led-network-grn.html
https://www.unhcr.org/events/conferences/61ba230f4/statement-international-council-voluntary-agencies-icva.html
https://www.unhcr.org/events/conferences/61ba230f4/statement-international-council-voluntary-agencies-icva.html
https://www.icvanetwork.org/resource/local-solutions-for-refugees-key-considerations/
https://www.icvanetwork.org/resource/local-solutions-for-refugees-key-considerations/
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مع:   • التواصل  یُرجى  المعلومات،  من   jerome.elie@icvanetwork.orgللمزید 

 loise.dairocheteau@icvanetwork.orgو
 
 

 المھاجرون في األوضاع الھشة .6
 

 
 :والفعالیات التحضیریة الحدث ؛2022لعام  منتدى استعراض الھجرة الدولیة

وذلك برعایة الجمعیة العامة في   2022مایو    20إلى    17الفترة من    الدولیة خالل  ستعراض الھجرةال  األول  منتدىالسیعقد   -
  16مقر األمم المتحدة في نیویورك. ستُعقد جلسة استماع تفاعلیة غیر رسمیة لمدة یوم واحد مع الجھات المعنیة المتعددة في  

 .عمال والتسجیلمزید من المعلومات حول التقویم وجدول األمایو استعداًدا للمنتدى. اطلع على 
 
 

  عبر اإلنترنت  ندوات تحضیریة  تشمل   الدولیة  لمنتدى استعراض الھجرة  للتحضیر لھذه الفعالیة، ستُعقد سلسلة حوارات -
لمنتدى استعراض التابعة  نقاشات  ال  من   واجتماعات المائدة المستدیرة. تستضیف شبكة األمم المتحدة المعنیة بالھجرة سلسلة

الصلة   اتلدول األعضاء وجمیع الجھات المعنیة األخرى ذ، وذلك من أجل منح ا)2022أبریل    -(ینایر    الدولیة  الھجرة
. الدولیة استعراض الھجرة ا لمنتدىسیاسات فعالة للھجرة استعدادً  تطویررامیة إلى لمناقشة النُُھج ال ةوشامل ةمفتوحمساحة 

 .الموائد المستدیرة وتفاصیل التسجیل فعالیاتتحقق من 
 

 
رئیسیة لعودة الدول   یقةطر  12:  2022لعام    الدولیة  استعراض الھجرة أولویات المجتمع المدني العالمي نحو منتدى    اقرأ -

 لجنة عمل المجتمع المدني   قامتأولویة    12عددھا    بالغألولویات الحاسمة والا  لورقةھذه اتستعرض  .  الصحیح  مسارالإلى  
ً   باعتبارھا أمرا  بتحدیدھا االتفاق العالمي للھجرة. كما تتضمن مقترحات بشأن كیفیة مشاركة المجتمع في  تقدم  ال إلحراز  مھًما

 الدولیة.  المدني على نطاق أوسع في منتدى استعراض الھجرة 
 
 

) Cop26(  المناخالسادس والعشرین لتغیر    األمم المتحدة  مؤتمر: الطریق من  استعراض الھجرة الدولیة  منتدىفي سیاق   -
: حمایة األشخاص النازحین عبر الحدود في سیاق الكوارث واآلثار السلبیة لتغیر المناخ منتدى استعراض الھجرة الدولیةإلى  

) ومنصة المناخ ACTوتحالف الكنائس للتنمیة (بالتعاون مع لجنة عمل المجتمع المدني    الفعالیةتُنظم ھذه  والتدھور البیئي.  
  ستقام  ، حیث)SCCFوالصندوق الخاص بتغیر المناخ ()  ICMCوالھجرة والنزوح واللجنة الدولیة الكاثولیكیة للھجرة (

بتوقیت وسط أوروبا.  4:30إلى الساعة    3:00فبرایر، من الساعة    24في    الفعالیة الفعالیة على حمایة   مساًء  وستركز 
المناخي لعام تفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن التغیر  ا  الربط بین  اقتراح إمكانیةالنازحین عبر الحدود في سیاق الكوارث و

المتحدة  مؤتمرو  2021 لتغیر    األمم  الدولیةو)  Cop26(  المناخالسادس والعشرین  الھجرة  لعام   منتدى استعراض 
 .ھنا. یمكنك التسجیل 2022

 
للھجرة اآلمنة والنظامیة والمنتظمة (  موجزة  إحاطة العالمي  المیثاق  العام،  ):  GCMعن  ، من 2022فبرایر    16تقریر األمین 

  .بتوقیت جینیف 5:30إلى الساعة  4:00نیویورك / من الساعة بتوقیت  11:30إلى الساعة  10:00الساعة 
 

ونتائجھ    تقریر األمین العام الثاني الذي یصدر كل سنتین عن المیثاق العالمي للھجرة اآلمنة والنظامیة والمنتظمةستتناول اإلحاطة  
نة والنظامیة والمنتظمة والوفاء بالمیثاق العالمي بشأن الھجرة. شاھد البث المباشر للفعالیة على وتوصیاتھ بشأن ضمان الھجرة اآلم

على   اإلنترنت  المتحدة،شبكة  لألمم  الشبكي  ستتوفر  الموقع  الرسمیة. ترجمة    حیث  اللغات  بجمیع   فوریة 
 
 
 

 التمویل 
 

 2.0الصفقة الكبرى  .7
 

mailto:jerome.elie@icvanetwork.org
mailto:Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
https://migrationnetwork.un.org/international-migration-review-forum-2022?utm_source=Civil+Society+GFMD+and+Action+Committee&utm_campaign=0d4b169185-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_06_10_16_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2a4101f260-0d4b169185-353988469
https://migrationnetwork.un.org/international-migration-review-forum-2022?utm_source=Civil+Society+GFMD+and+Action+Committee&utm_campaign=0d4b169185-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_06_10_16_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2a4101f260-0d4b169185-353988469
https://migrationnetwork.un.org/international-migration-review-forum-2022?utm_source=Civil+Society+GFMD+and+Action+Committee&utm_campaign=0d4b169185-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_06_10_16_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2a4101f260-0d4b169185-353988469
https://migrationnetwork.un.org/migration-dialogues
https://csactioncommittee.org/call-for-organizational-sign-ons-join-us-in-endorsing-the-action-committees-position-paper-on-the-imrf/
https://www.icvanetwork.org/resource/the-road-from-cop26-to-the-international-migration-review-forum-review-forum/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZckcOGoqDMjGdUwEkUVqhFhisJBwrrzYg0s
https://undocs.org/en/A/76/642
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedia.un.org%2Fen%2Fwebtv&data=04%7C01%7Cadefrain%40iom.int%7Cfe901aea8f7e432c2b1d08d9dfef91d6%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637787042301204507%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=j3VDBYcDReet%2FypaY890ohMrelQuNumHIywWo%2FDrVPA%3D&reserved=0
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، ینایر لمناقشة التقدم المحرز في العدید من المبادرات الجاریة  24في    2022اجتمع فریق تیسیر الصفقة الكبرى ألول مرة في عام  
خالل القائمة   منسیتم تحدید موعد لدعوة ھیئات المنظمات غیر الحكومیة في النصف األول من شھر فبرایر. سنشارك الدعوة    حیث

مع   التواصل  یُرجى  الحكومیة.  غیر  للمنظمات  الموقعة  أو إلضا   jeremy.rempel@icvanetwork.orgالبریدیة  أنت  فتك 
 .الرسمیةمنظمتك إلى القائمة البریدیة 

 
 یجري العمل حالیاً على تنفیذ مبادرات الصفقة الكبرى التالیة: 

 
الن • تنسیق  التمویل  التجمعات: سینتھي تجمع  تنسیق  التوصیات بشأن  للمسؤولین من قد من  فبرایر  اإلنساني خالل اجتماع 

 برامج إعداد وتنفیذ  الجھات المعنیة المشاركین في مناقشات التجمع. ستوفر التوصیات أساسا لھیكل رسمي لدعم تنسیق  
جدول زمني واقتراح وسیعقد اجتماعا   مسودة  الجھات الوسیطةعلى الصعیدین القطري والعالمي. وتقاسم تجمع    التمویل

الرئیسیة على وضع   قریبا.  أولیا المعنیة  والجھات  التیسیر  فریق  یعمل  اإلعداد، حیث  قید  الجودة  تمویل  فریق  یزال  وال 
 .آخر التطورات بشأن األعمال الجاریة للتجمعاتالصیغة النھائیة لبیانات المشاكل لتوجیھ األعمال. اطلع على 

 
) قیادة عملیة  OCHAومكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة (  NEARالفرق المرجعیة الوطنیة: تواصل شبكة   •

ستكون حیث  .  2.0تھدف إلى تطویر إرشادات الفرق المرجعیة الوطنیة الجدیدة التي سیتم تنفیذھا كجزء من الصفقة الكبرى  
 اإلرشادات جاھزة لإلصدار في فبرایر.

 
ستستھدف جھود  والتقاریر المنسقة: تواصل إكفا وألمانیا قیادة العمل بشأن إعداد تقاریر سردیة منسقة.    –   9مسار العمل   •

" خالل الشھر المقبل. اطلع على المزید من المعلومات حول 3+8المناصرة الثنائیة االستخدام الموسع لنموذج التقریر "
 .3+8استخدام تقاریر 

 
فبرایر إلى   16في    للجھات الموقعةإعداد التقاریر الذاتیة السنویة: من المقرر تقدیم التقریر الذاتي السنوي للصفقة الكبرى   •

 األمانة. یُعد استكمال التقریر الذاتي شرًطا لحضور االجتماع السنوي الذي یُعقد عادةً في شھر یونیو. 
 

 ) IASCشتركة بین الوكاالت (حالة التمویل اإلنساني في اللجنة الدائمة الم .8
وفقًا للخطة الحالیة لفرق العمل الجدیدة التابعة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (الموضحة أدناه تحت عنوان "التنسیق")، سیتم 

خطط    استكمال  لھتشمل المھام المتبقیة    ، حیثالفریق الخامس المعني بنتائج التمویل اإلنساني الحالیة في نھایة شھر مارس   إنھاء عمل
التمویل  تدابیر مر تحدید  و   المتناسقة،ونة  أعمال  الاالنتھاء من  (التكالیف غیر  العامة  النفقات  العمل    نظاممباشرة) من خالل  تغطیة 
تضمینھ    حیث سیتم  ،للتمویل اإلنساني  فریق عمل مخصصھناك    لن یكون  ،من اآلن فصاعًداو  لشركاء المحلیین.لبما في ذلك    ،اإلنساني

التفاصیل قید التوضیح  األ  اتع ذاضیمومن الكموضوع شامل في بعض فرق العمل الجدیدة و النواب. ال تزال  حیث  ولویة لمنتدى 
 عنھا بمجرد االنتھاء من ضیاغتھا بشكل واضح.  إكفا  ستعلن

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

 
 التنسیق

 
 ) IASCاللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت ( .9

 
 2023-2022ھیاكل اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت 

 1زمنیاً اعتباراً من  سوف تتحول مجموعات النتائج الحالیة التابعة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت إلى خمس فرق عمل محددة  
) المساءلة 3) مركزیة الحمایة؛ ( 2) مكافحة اإلرھاب والعقبات البیروقراطیة واإلداریة؛ (1، وھي على وجھ التحدید: (2022 إبریل

 .اإلنمائي وصالتھ بالسالم -) التعاون اإلنساني 5) العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة؛ (4أمام السكان المتضررین؛ (
 

مناصرة لمناقشة اختصاصات كل فریق عمل وأولویاتھ ومجاالت عملھ ینایر، اجتمع الفریق المعني بالسیاسات التنفیذیة وال  27في  
ووفقاً للطرق الحالیة، سیكون لكل فریق عمل رئیسان    العمل.  تمام بأدوار الرئیس المشارك لفریق، فضال عن التماس االھالرئیسیة

مشاركان على مستوى المدیرین، یعینان لمدة سنتین، وذلك بدوره سیعكس اإلطار الزمني المتوقع لتنفیذ األولویات االستراتیجیة للجنة  
ة والمنظمات غیر التابعة لألمم المتحدة : وضمان التمثیل المتوازن بین األمم المتحد2023-2022الدائمة المشتركة بین الوكاالت لعام  

المشتركة بین وبین جمیع أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت. ویتولى الرئیسان المشاركان لفرق العمل التابعة للجنة الدائمة  
ین ھیاكل اللجنة الدائمة المشتركة  ضمان التعاون ب  تحقیقھا، باإلضافة إلىتنفیذ األولویات المتفق علیھا التي یمكن    الوكاالت مسؤولیة

mailto:jeremy.rempel@icvanetwork.org
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-20-caucuses-updates
https://www.icvanetwork.org/resource/resources-grand-bargain-83-template/
https://www.icvanetwork.org/resource/resources-grand-bargain-83-template/
mailto:jeremy.rempel@icvanetwork.org


 
 

5 
 

وقد   .للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت)األعضاء غیر المنتسبین    (بما في ذلكاألخرى    كاالت والمشاركة مع الجھات المعنیةبین الو
الفریق المعني    یتخذھادعمت إكفا ترشیح األعضاء في عدد من أدوار الرئیس المشارك ھذه مع استمرار المناقشات قبل القرارات التي س

 بالسیاسات التنفیذیة والمناصرة في األسابیع القادمة.
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 آخر المستجدات بشأن فرق النتائج التابعة للجنة الدائمة الُمشتَركة بین الوكاالت: .10

 
ال توجد الفریق الفرعي األول المعنّي بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة التابع للجنة الدائمة الُمشتَركة بین الوكاالت:  

 أيُّ مستجدات خالل ھذا الشھر 
 

 ):BAIالفریق الفرعي األول المعنّي بالعوائق البیروقراطیة واإلداریة (
 

الوكاالت   بین  المشتركة  الدائمة  اللجنة  اإلصادقت  الرشادات  على  بشأن  التوجیھیة  الوكاالت  بین  المشتركة  الدائمة  للجنة  فھم  جدیدة 
تم تطویر ھذا اإلطار تحت   .للنھج على نطاق المنظومة  عمل  إطارلعمل اإلنساني:  العوائق البیروقراطیة واإلداریة في مجال اومعالجة  

إكفا  یشترك في رئاستھا كل من  والتي  العملیة  باالستجابة  والمعنیة  الوكاالت  بین  المشتركة  الدائمة  للجنة  التابع  األول  الفریق  قیادة 
، ن الوكاالت للنظام اإلنساني واللجنة الدائمة المشتركة بی  مھمةیعد الحفاظ على الفضاء اإلنساني أولویة    .  InterActionومنظمة  

الفضاء اإلنساني. للحفاظ على مساحات  البیروقراطیة واإلداریة عنصًرا أساسیًا  العوائق  یستجیب اإلطار    حیث یعتبر فھم ومعالجة 
جماعي. سیتم استراتیجي و  بشكل  بشأن كیفیة معالجة ھذه العقباتالعملیات اإلنسانیة ویوفر دلیال خطوة بخطوة  لالحتیاجات المحددة في  

 في األسابیع المقبلة. الندوة اإللكترونیة قموعد إطال  تحدید
 

 . ال توجد أيُّ مستجدات خالل ھذا الشھر) الُمساَءلة والشمول: RG 2الفریق الثاني المعنّي بالنتائج (
 

الفریق الفرعي التابع لفریق النتائج    أعضاء  لم یلتقِ   ) المعني بمكافحة اإلرھاب:RG 3التابع لفریق النتائج الثالث (  الفریق الفرعي
الفریق الثالث المعني بالنتائج رسمیاً   عمل  الثالث والمعني بمكافحة اإلرھاب. وكما ھو الحال مع الفرق الفرعیة القائمة األخرى، سینتھي

الدائمة المشترك  ضمنإدراج موضوع مكافحة اإلرھاب    حیث سیتم  2022في مارس   ة بین الوكاالت فریق عمل جدید تابع للجنة 
آخر   ترقبا إلى فریق العمل الجدید،  بعد ذلك. للمھتمین باالنضمام رسمیً   ،داریةاإلبیروقراطیة والعقبات  ال  تشتمل مھامھ على معالجة

 المستجدات في األسابیع المقبلة بشأن كیفیة المشاركة.
 

دیسمبر بشأن إصدار قرار بالموافقة على اإلعفاء اإلنساني من العقوبات بموجب    21اتخذ مجلس األمن الدولي إجراءات مھمة في  
قراءة ، وھنا  من  متاحالعلى اإلعالن عن طریق أخبار األمم المتحدة  یمكنك االطالع  أفغانستان.  ب  الخاصة  1988و    2255العقوبات  

رتھا على التصرف في خطط لتحسین فھم المنظمات غیر الحكومیة وقدال. تعمل إكفا حالیاً على وضع  ھنا  من   النص الكامل للقرار
 .مشار إلیھ في الفرع "التمویل" أعالهكما ھو   العقوبات

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

 
 

 19-لقاحات كوفید .11
 

بطلب    ندعو للتقدم  والحكومات  الحكومیة  غیر  منالمنظمات  لكوفاكس    االستفادة  اإلنساني  علىالمرفق  للسكان  ال  للحصول  لقاحات 
إلیھم.   النزاع والمھمشین والذین یصعب الوصول  باللقاحات  أصبحتالمتضررین من  المخاطر  و  التبرعات  للتواصل بشأن  التمویل 

 .التقدیم عملیة  من المعلومات حول المرفق و  على مزید  األسئلة الشائعة. تحتوي قائمة  متاحة اآلن  والمشاركة المجتمعیة وتكالیف التسلیم
 

في   • ترغب  كنَت  إلىإذا  ل  االنضمام  البریدیة  كوفیدالعفریق  القائمة  بلقاحات  المعنّي  مع19-مل  التواصل  فیرجى   ، 
eileen.morrow@icvanetwork.org  

 
  

 دعم محافل المنظمات غیر الحكومیة: .12
 

المنظمات غیر الحكومیة في   منطقة شرق إفریقیا بشأن االستعراض الذي أجراه منتدى المنظمات غیر الحكومیة تدعم إكفا محافل 
تشارك إكفا مع     لمنتدى المنظمات غیر الحكومیة الدولیة اإلنسانیة في إثیوبیا.  التشغیليالنطاق    زیادةالمختلطة في جنوب السودان و 

المحافل في التحضیر ومتابعة الزیارات المختلفة التي قام بھا منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ في منطقة جنوب الصحراء الكبرى. 
والكامیرون إلحراز    تعملكما   أوغندا  في  الحكومیة  المنظمات غیر  محافل  مع  المحلیة ال إكفا  المؤسسات  ودعم  مع  العمل  في  تقدم 

وبعد ) إلى تكرار تجربتھا في منطقة آسیا والمحیط الھادئ.  HAGیھدف ھذا المشروع مع المجموعة االستشاریة اإلنسانیة (  والوطنیة.

https://www.icvanetwork.org/resource/iasc-guidance-understanding-and-addressing-bureaucratic-and-administrative-impediments-to-humanitarian-action/
https://www.icvanetwork.org/resource/iasc-guidance-understanding-and-addressing-bureaucratic-and-administrative-impediments-to-humanitarian-action/
https://news.un.org/en/story/2021/12/1108642
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_RES_2615(2021)_E.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/emergency-directors-group/frequently-asked-questions-covax-humanitarian-buffer
mailto:eileen.morrow@icvanetwork.org
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المسؤولین رفیعي إكفا اجتماع    حضرت  حیث،  بشكل كبیر  فنيالدعم  تم تقدیم الالمناقشات األولیة مع المنتدى في أوغندا    االنتھاء من
بوجود العدید من المنظمات غیر الحكومیة    طالبت  مالي والنیجر وبوركینا فاسو.منتدیات من  ید من الالعدالمستوى الذي شارك فیھ  

 مشاركة أكبر للمنطقة التي تعاني من األزمات لكنھا ال تزال تعاني من نقص التمویل.
  

 ) لمحافل المنظمات غیر الحكومیةCoPاجتماع مجتمعات الممارسة (
االجتماع  وف  س في  یعقد  والسودان  السودان  وجنوب  والصومال  إثیوبیا  في  الممارسة  لمجتمعات  حیث 2022فبرایر    15القادم   ، 

 كما سیتم عقد .  2022سینصب تركیز ھذا االجتماع على كیفیة تلبیتھ الحتیاجات وأولویات المحافل/ الشبكات بشكل أفضل في عام  
المنظمات غیر الحكومیة إكفا ألمانة محافل  أولویات  وذلك لدعم    ،تیاجات التعلمجزء ثان من االجتماع حیث سیتم إطالق استبیان تقییم اح

 .2022وأولویات تعلم األعضاء في عام 
 

 برنامج تدریب المدربین -النوع االجتماعي في العمل اإلنساني 
السودان والسودان اجتماًعا لالستعراض  سیعقد ھذا البرنامج الخاص بمحافل المنظمات غیر الحكومیة في إثیوبیا والصومال وجنوب  

لبرنامج  ا  مشاركتھم فيمنذ    الذي أحرزوه   التقدم  إلطالع أقرانھم على مدىستتاح للمشاركین الفرصة  حیث    ،2022فبرایر    22في  
 والتدریبات المحلیة.

 
 advocacysupport@icvanetwork.orgماكسین كالیتون. للمزید من التفاصیل، یُرجى التواصل مع:  •

 
 )EHFالمنتدى اإلنساني األوروبي ( .13

(وف  س األوروبي  اإلنساني  المنتدى  وفرنسا    ،)EHFیعقد  األوروبیة  المفوضیة  تنظمھ  االتحاد   تحتالذي  لمجلس  رئاستھا  إطار 
  إمكانیة المشاركة عن بعد بمعظم الفعالیات    تسمح، حیث س2022مارس    23إلى    21الفترة من    خاللبروكسل    مدینة  في  ،األوروبي

 . فضًال عن الحضور الوجاھي
 

) باالشتراك مع إكفا مشاورات تحضیریة في المناطق حول  ECHOأجرت دائرة المساعدات اإلنسانیة التابعة للمفوضیة األوروبیة (
والعمل مع ودعم المؤسسات المحلیة  ،  اإلنسانیة  اتوالقانون اإلنساني الدولي ووصول المساعد  تغیر المناخموضوعات محددة مثل  

 .الموضوعیة واإلقلیمیةالتقاریر  اطلع على. والوطنیة
 
 

 شبكتنا  تحویل
 

 مناصرة العمل اإلنساني القائم على المبادئ  .14
 

 فضاء المجتمع المدني في العمل اإلنساني
 

یخصص وف  س  مساھمات من والیة المقرر الخاص المعني بحریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات:الدعوة إلى تقدیم   -
رة مجلس حقوق دولتقریره المواضیعي    ،المقرر الخاص المعني بحریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات،  ن. فول  تكلیمان

وصول منظمات المجتمع المدني للمھمة  اتركز على االتجاھات    التي  دراسةستساھم في حیثیات ال اإلنسان لھذا العام، حیث  
 .فبرایر 18 بحد أقصىشارك بإسھاماتك إلى الموارد بما في ذلك التمویل األجنبي. 

 
 

أجرت المقررة  من والیة المقرر الخاص المعني بالتقریر الخاص بالتدابیر القسریة االنفرادیة:    اتمساھمال دعوة إلى تقدیم   -
 على   قوبات المدنیة والجنائیة للتحایلوالع  ین: واحدة عن "العقوبات الثانویةالخاصة السیدة ألینا دوھان  دراستین موضوعیت

من   اعتباًرا  كمنرحب بإسھامات  ".االنفرادیة في عالم اإلنترنتعن "العقوبات  واألخرى  ، واالمتثال للعقوبات"  أنظمة العقوبات
الدراس  حول  2022مارس    15 كلتا  تینإحدى  على    ھما،أو  اطلع  المقدمة.  لإلرشادات  وفقًا  تقدیم وذلك  وكیفیة  إمكانیة 

 .اإلسھامات من ھنا
 

على • أطلع  المعلومات،  من  المدني  صفحة  للمزید  المجتمع  مع: إل  التابعة  فضاء  تواصل  أو  كفا 
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org  

 
 معالجة تأثیر تغیر المناخ على العمل اإلنساني  .15

mailto:advocacysupport@icvanetwork.org
https://humanitarian.forum.europa.eu/preparatory-sessions_en
https://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/hrc50report.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/UCM/Pages/ucm-thematic-reports-2022.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/UCM/Pages/ucm-thematic-reports-2022.aspx
https://www.icvanetwork.org/transforming-our-network-for-impact/
mailto:nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
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 التدابیر المناخیة والبیئیة: 

اإللكترونیة:   واألالندوة  العمل  العملیة  دوات  المباجرات  في  البیئي  األثر  فيھل    .اإلنسانيلتقلیل  المشاركة  من  تتمكن  الندوة   لم 
لتقلیل    العملیة  األدواتالمبادرات واإللكترونیة المشتركة بین إكفا والجمعیة الدولیة للعاملین في المساعدة والحمایة اإلنسانیة حول "

 فبرایر؟  3األثر البیئي في العمل اإلنساني" التي ُعقدت في 
العمل اإلنساني.   مجال  فية التي تتسبب بھا  ثار البیئیاآلمن    حداألدوات العملیة التي اتخذتھا المنظمات للو  المبادرات  ركزت الندوة على

 المجلس النرویجي لالجئین استعرض  بینما  ت في المخیمات،  فكار حول كیفیة إدارة النفایاالعدید من األشاركت منظمة أوكسفام    حیث
 HALO(  ركت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر أراءھا حول أداة المحاسبة الكربونیة، ومنظمة ھالو ترستا، بینما شلدیھا  أنظمة الشراء

Trust(    .تسجیالت الیوتیوب والمدونات الصوتیة شاھد واستمع إلى  حول المحافظة على الموارد  في ظل النزاعات واألوضاع الھشة
 . من ھنا

 
السابقة في   لعملنا"    ندوتنا  البیئیة  االستدامة  تعظیم   " للمنظمات    كیفالمتحدثون    استعرضبعنوان  السیاسات   إعدادیمكن  وتنفیذ 

حول التحدیات    والمقترحات  األفكار   الجمیع  شى مع االلتزام الثاني من میثاق المناخ. كما شاركیتما  حسب ماواالستراتیجیات البیئیة  
 .حالیةمتطلبات الجھات المانحة المعاییر و والفرص بما في ذلك بعض 

  
ا األخرى حول  السابقة  اإللكترونیة  الندوات  تسجیل  على  والبیئةاطلع  المناخ  أزمات  آثار  مع  والبیئة و  لتكیُّف  المناخ  میثاق  مقدمة: 

  .للمنظمات اإلنسانیة
 

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

twork.orgnishanie.jayamaha@icvane 
 

 امحلیً مع تعزیز تواجدنا  ا عالمیً  االنتشار .16
 

 العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة 
 

مع المجموعة االستشاریة اإلنسانیة مشروعاً یھدف إلى دعم   بالتعاونإكفا    أطلقتإطار العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة:  
التقدم   متابعةجھود الجھات الفاعلة المحلیة والدولیة بشأن تعزیز جدول أعمال العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة وتمكین  

  إطار العمل   لمحلي والوطني. كما یھدفالمحرز في مواجھة التزامات العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة على المستویین ا
الدعم تقدیم    یتطلبمحددة حیث  ال  مجاالتال  بعض  تسلیط الضوء علىمن أجل  مختلف الشركاء  لتوحید وتجمیع جھود المناصرة    إلى

 كامیرون. الا وفي الیمن وأوغندالعمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة. ستُنسق ھذه المبادرة مع األعضاء والمحافل    نتائج  لتعزیز
   

یمكن   ، حیثفیما یتعلق بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة  وطریقة حدوثھا  التغییر  آلیةیُعد قیاس التقدم المحرز مھماً لفھم  
على  فعالیة  أكثر  تكون  أن  والوطنیة  المحلیة  المؤسسات  ودعم  مع  العمل  مجال  في  المحرز  التقدم  لقیاس  المستخدمة  العملیة  للنھج 

- 2018المستویین الوطني والمحلي على النحو الذي أبرزه النھج القائم الذي جرى تجریبھ في منطقة المحیط الھادئ في الفترة من  
كل من المجموعة  أعدت وأطلقت من جانب  التي    إطار العمل وأدوات قیاس العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة. یوفر  0192

، كاء القطریین خالل ھذه العملیةوالشر  )PIANGO(  جزر المحیط الھادئاالستشاریة اإلنسانیة، ورابطة المنظمات غیر الحكومیة في  
سیاق الیمكن تحدید  كما  بطریقة شاملة.    مجال العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیةلقیاس التقدم المحرز في    النھج المناسب

یتناول إطار العمل مع ودعم المؤسسات    في جمیع السیاقات.مھمة أو ذات صلة  تكون جمیع المكونات    قد الحسب االقتضاء حیث  
مجاالت ذات أولویة مترابطة: الشراكات، والقیادة، والتنسیق والتكامل، والمشاركة (المساءلة)، وتأثیر السیاسة،   7المحلیة والوطنیة  

 والمناصرة، والقدرة، والتمویل.  
  

ات الستجابوا  ةوالجماعی  ةالتنظیمی  یاتمن جانب المنظمات غیر الحكومیة على المستو  التشغیلیةھذا النھج في األوضاع    تعدیلیمكن  
 خارطة، ووضع  العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیةإثراء الحوار، وتحدید أولویات    في  یساھمأن  حیث یمكنھ أیضاً    ة،الوطنیو

طریقة وقیاس التقدم المحرز على مستوى القطاع، ومناقشة    ، للعمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة  محلیة أو وطنیةطریق  
 .العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة في اتفاقیات الشراكة المقبلة مع الشركاء إدراج

 
 الترابط 

الُمشتَركة بین الوكاالت   الدائمةالفریق الرابع المعني بالترابط والتابع للجنة  نقل مھام  ، من المتوقع أن  2022في الربع الثاني من عام  
بدور    إلى النھوض  على  إكفا حالیاً  تعمل  السالم.  اإلنسانیة وروابط  بالتنمیة  مماثلة ومعني  بوالیة  یتمتع  الذي  الخامس  العمل  فریق 

 المنظمات غیر الحكومیة األعضاء في الرئاسة المشتركة. سیتم مشاركة المزید من التفاصیل قریبا.

https://www.icvanetwork.org/elearning/practical-tools-and-initiatives-for-reducing-environmental-impact-in-humanitarian-action/
https://www.icvanetwork.org/elearning/practical-tools-and-initiatives-for-reducing-environmental-impact-in-humanitarian-action/
https://www.icvanetwork.org/elearning/practical-tools-and-initiatives-for-reducing-environmental-impact-in-humanitarian-action/
https://www.icvanetwork.org/elearning/practical-tools-and-initiatives-for-reducing-environmental-impact-in-humanitarian-action/
https://www.icvanetwork.org/elearning/maximising-the-environmental-sustainability-of-our-work/
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/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream/
mailto:%3Cnishanie.jayamaha@icvanetwork.org
https://humanitarianadvisorygroup.org/insight/measuring-localisation-framework-and-tools/
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القیادة المتغیرة ویدعو القیادة القطریة لألمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة إلى تبادل    حولبودكاست    إطالق  ى یعمل الفریق عل

 Nexus(  فتحت أكادیمیة الترابط  كماكاملة من ھنا.    سلسلة البودكاستعلى    یمكنك االطالعوجھات نظرھم وتوصیاتھم.  وآرائھم  
Academy(  انتھى وقد  األول  أبوابھا.  للفوج  النھائي  من    ا.قریبً متاًحا    خرىاألفواج  أللالتسجیل  سیكون    ولكن  ،الموعد  للمزید 

   nexus.academy@undp.orgالمعلومات، یُرجى التواصل مع:
 

رابط بین المجال اإلنساني والتنمیة والسالم، یُرجى النھج الثالثي للتللمزید من المعلومات حول عمل إكفا الحالي الخاص ب •
  marco.rotelli@icvanetwork.orgالتواصل مع:

 
 قیمنالنحتضن التنوع والشمولیة، ونجسد  .17

 
 حقوق الطفل

 
 2021دیسمبر   9-7منتدى الیونیسف لألطفال والشباب العالمي، 

من   جرئیة  التزاماتمن المساھمة في االتوصل إلى  ثالثة أیام    استمر على مدارمنتدى الیونیسف لألطفال والشباب العالمي الذي    تمكن
تسجیالت  و  باكر  إغناسیویر التنفیذي إلكفا،  رسالة المد. شاھد  2030شأنھا تسریع التقدم في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة بحلول عام  

 .الجلسة
 

 الوقایة 
 

یدعم ھذا البرنامج الممول    للتحالف، حیثكشریك    )RSH(  الوقایة  مركز موارد ودعمیسرنا أن نعلن عن انضمام إكفا إلى برنامج  
من االستغالل واالعتداء   الوقایةتحسین ممارساتھا في مجال  بھدف    اإلنسانیة  المساعدات  العاملة في مجالمن المملكة المتحدة المنظمات  

الجنسیَیِن والتحرش الجنسي. یتضمن مركز الموارد والدعم عدة مراكز وطنیة في إثیوبیا ونیجیریا وجنوب السودان والشرق األوسط،  
موارد  للمنتجات العالمیة وستدعم مراكز ال  فنيستوفر إكفا التوجیھ الكما  .  في القریب العاجلجنوب آسیا    ویتوقع فتح مركز جدید في 
 والدعم اإلقلیمیة والوطنیة.

 
  ي ممثل  العدید من  اجتمع، حیث  )MENA Hub(  مركز الشرق األوسط وشمال أفریقیاینایر، أطلق مركز الموارد والدعم    27في  

ودور مركز منطقة    الوقایةأھمیة    بحثل  فعالیة اإلطالقخالل    خبراء ال) وFCDO(  والتنمیة  والكومنولثمكتب الشؤون الخارجیة  
بصفتھ أحد اإلطالق    في فعالیةفریق إكفا العامل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا    وشارك  الشرق األوسط وشمال أفریقیا.

ستعمل مباشرة مع المنظمات    ، حیثوطنیة في األردن وسوریا والیمنالالمراكز  العدید من  المركز  ینطوي تحت مظلة  المركز.  أعضاء  
 الحمایة من االستغالل واالعتداء الجنسیَیِن والتحرش الجنسي.و وقایةي كل بلد لتعزیز سیاستھا وممارساتھا في مجال الاألصغر ف

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

kriss.uyoga@icvanetwork.org 
 
 

 
 

 السریعة  المشاركة االستباقیة في الشراكات التعاونیة .18
  

 ال توجد أيُّ مستجدات 
 
 

 خاص بالمنطقة 
 

 آسیا والمحیط الھادئ .19
 

 أسبوع الشراكة اإلنسانیة اإلقلیمي 
  

https://www.icvanetwork.org/resource/the-nexus-collection-a-podcast-series-for-humanitarians/
mailto:nexus.academy@undp.org
mailto:marco.rotelli@icvanetwork.org
https://www.youtube.com/watch?v=MbVnkRnOol8
https://www.childrenyouthforum.org/7-december-2021
https://www.childrenyouthforum.org/7-december-2021
https://safeguardingsupporthub.org/
https://mena.safeguardingsupporthub.org/
https://mena.safeguardingsupporthub.org/webinars/safeguarding-resource-and-support-hub-rsh-middle-east-and-north-africa-mena-hub-launch
mailto:alon.plato@icvanetwork.org
mailto:mkriss.uyoga@icvanetwork.org


 
 

10 
 

تابعت الفعالیة   ، حیثفبرایر  4ینایر إلى    31الفترة من    عن طریق األنترنت في  2022أسبوع الشراكة اإلنسانیة اإلقلیمي لعام  ُعقد  
ال  على مدار  التي استمرت التوصیات  أیام  لعام  في  مقدمة  خمسة  الشراكة اإلنسانیة اإلقلیمي  سلط الضوء على   الذي  2020أسبوع 

م حول  حثت الفعالیة ھذا العام المشاركین على تبادل خبراتھم وأفكارھكما  مستقبل العمل اإلنساني في منطقة آسیا والمحیط الھادئ.  
 المواضیع اإلنسانیة الرئیسیة التي تتعلق باإلدماج وحمایة المناخ والعمل اإلنساني والمخاطر. 

  
 المستجدات

المنطقة العام  واجھت  بدایة  ال  في  من  الطبیعیة  الناجمة عنتحدیات  العدید  تونغا،  ف  ؛المخاطر  إلى   عن  الحكومة  أعربتفي  حاجتھا 
تتعامل فیھ البالد مع تداعیات االنفجار البركاني. تعمل رابطة المنظمات غیر الحكومیة لجزر المحیط    الذيمساعدات فوریة في الوقت  

ھم بھدف فوذلك    ،ا في المحیط الھادئ، بما في ذلك منتدى المجتمع المدني لتونغاا وإقلیمً بلدً   24الھادئ بشكل وثیق مع شبكاتھا في  
المجلس األسترالي   یتولىكما    .لتلبیة ھذه االحتیاجاتمنظمات المجتمع المدني لمساعدة المجتمعات المحلیة    جاھزیةحتیاجات وضمان  اال

لذین  لتحدد عمل أعضائھ في عملیة االستجابة، وبعض اإلرشادات التوجیھیة    بصفحةاالھتمام    ،للتنمیة الدولیة، وھو عضو في إكفا
 التبرعات.یرغبون في تقدیم 

  
مقاطعات    إجمالي  مقاطعة من   11في    ا ھائالً إعصار الراي دمارً   حیث خلفإلى الفلبین    اتالمساعد  تقدیم  ال یزال ھناك حاجة ماسة إلى

المتعلقة بالصحة والسالمة العامة    مخاوف تزاید ال  األوضاع السیئة في البالد بسبب  تفاقمفضًال عن    مقاطعة؛  17عددھا    البالغ  دالبال
دیسمبر   24وقد صدرت خطة لالحتیاجات واألولویات اإلنسانیة في    .)19-  كوفیدالمصابة بفیروس كورونا (الكبیرة  األعداد    نتیجة

والذي یصاحبھ توقع حدوث زیادة كبیرة   2022فبرایر    ن شھراألول م . ومن المقرر أن تُطلق الخطة بحول  ھناویمكن االطالع علیھا  
 في االحتیاجات اإلنسانیة. 

  
اإلنسانیة  مؤخرً   تأُطلق االستجابة  من  لا خطط  لالجئین  وأفغانستان   میانماركل  اإلقلیمیة  االستجابة  أفغانستان  وخطة  بلغ   حیث  ، في 

ملیون شخص. وفي میانمار، ازدادت أعداد خطط االستجابة   34فیھا جمیًعا  اإلنسانیة    اتألشخاص المستھدفین بالمساعدمجموع عدد ا
االحتیاجات اإلنسانیة مقارنة    مدى  نظرة عامة وطنیة علىت إعداد  ستدعا  حیثالتغییرات التي طرأت على السیاق    نتیجة اإلنسانیة  

  بالسنوات السابقة.
 

 2022المنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث لعام 
 

الكوارثسیعقد   للحد من مخاطر  العالمي  بالي وإندونیسیا  2022مایو    28  -23في    المنتدى  المؤتمر برعایة في  یأتي ھذا   ، حیث 
الكوارث.    ةندونیسیاإلحكومة  ال للحد من مخاطر  المتحدة  المنتدى إلى جمع  ومكتب األمم  المتحدة یھدف  الحكومات ومنظومة األمم 

 ى مزید من التفاصیل وكیفیة التسجیل. تحدید سبل تسریع تنفیذ إطار سینداي. اطلع علمن أجل والجھات المعنیة األخرى 
  

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

 
 

 منطقة أفریقیا .20
 

ستوافي إكفا   ، حیث داكار بالسنغال  في  مقرهلیكون  ممثل دائم إلكفا في منطقة غرب ووسط أفریقیا،    العمل على تعیینیجري حالیا  
المشتركة    الدائمةیتواصل التعاون مع المنصات اإلقلیمیة المشتركة بین الوكاالت (اللجان  كما  .   حول ذلك  أعضائھا بآخر المستجدات

شرق أفریقیا والقرن األفریقي) اإلقلیمي للشركاء في مجال العمل اإلنساني في منطقة الفریق وووسط أفریقیا، بین الوكاالت في غرب 
 مع إجراء متابعة محددة بشأن األزمات الرئیسیة على الصعید القطري أو اإلقلیمي.

 
 المشاركات في المنطقة

 
الفرص اإلقلیمیة    حولاألعضاء    دعم وجھات نظرفیما یتعلق بأزمة الجفاف التي تلوح في األفق في شرق أفریقیا، تعمل إكفا على  

 والعالمیة بما في ذلك الجھات المانحة والشركاء اآلخرین. 
 

 ) LCS4Rالفریق االستشاري المعني بمشروع تعزیز القدرات المحلیة لالستجابة اإلنسانیة (
القدرات المحلیة لالستجابة اإلنسانیة  الفریق االستشاري المعني بأحد أعضاء  إكفا  تعتبر    الذي یقوده مشروع األمل مشروع تعزیز 

من جمیع أنحاء بوركینا ك العدید من مشاركین برنامج إكفا  مكتب المساعدة اإلنسانیة. شارلتنمیة الدولیة /  ل  األمریكیة  وكالةال  والمول من
عقدت  أیام    5  على مدار  یرون وتشاد وجمھوریة أفریقیا الوسطى والنیجر ومالي وھایتي في ورشة عمل تعلیمیة استمرتفاسو والكام

https://www.icvanetwork.org/events/asia-pacific-humanitarian-partnership-week/
https://www.icvanetwork.org/events/asia-pacific-humanitarian-partnership-week/
https://www.icvanetwork.org/events/asia-pacific-humanitarian-partnership-week/
https://www.icvanetwork.org/resource/common-humanitarianism/
https://www.icvanetwork.org/resource/common-humanitarianism/
https://www.icvanetwork.org/resource/common-humanitarianism/
https://acfid.asn.au/content/tonga-volcano-and-tsunami
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PHL-TyphoonRai-HumanitarianNeedsPriorities-211224%20(1).pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhum-insight.info%2Fplan%2F1095&data=04%7C01%7CSiddikur.Rahman%40care.org%7Cb5b3b18fd2a9482784a508d9dd88cd6d%7Ce83233b748134ff5893ff60f400bfcba%7C0%7C0%7C637784403577491013%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZXqQqxuRuS4KLZ1jyPeGkwwd1AW6IRb83LJcy3WgJ0M%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhum-insight.info%2Fplan%2F1100&data=04%7C01%7CSiddikur.Rahman%40care.org%7Cb5b3b18fd2a9482784a508d9dd88cd6d%7Ce83233b748134ff5893ff60f400bfcba%7C0%7C0%7C637784403577491013%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oTlNWwridwczVm2Ou2rnvyiA7GJcjSjK1%2FDgqNRqObk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freliefweb.int%2Freport%2Fpakistan%2Fafghanistan-situation-regional-response-plan-rrp-january-december-2022&data=04%7C01%7CSiddikur.Rahman%40care.org%7Cb5b3b18fd2a9482784a508d9dd88cd6d%7Ce83233b748134ff5893ff60f400bfcba%7C0%7C0%7C637784403577491013%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nHIofHwRkaG1ykheINJ8xZjc5NMqrrwTBSIQoWExp60%3D&reserved=0
https://globalplatform.undrr.org/
mailto:keya.sahachaudhury@icvanetwork.org
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یتمثل ھدف المشروع في تعزیز قدرة االستجابة التنفیذیة والتنظیمیة    .2022ینایر    21-  17  الفترة ما بین  داكار، السنغال في  في
یة والوطنیة المشاركة عبر غرب ووسط أفریقیا وأمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي. قدمت الحالیة للمنظمات غیر الحكومیة المحل

ً  إكفا  عن العمل الذي تضطلع بھ في المنطقة والعالم وسلطت الضوء على دور العمل الجماعي.  عرضا
 

یُرجى   • أفریقیا،  منطقة  في  حالیًا  یَجري  الذي  العمل  حول  المعلومات  من  معللمزید   التواصل 
marco.rotelli@icvanetwork.org   أوaddis.tesfa@icvanetwork.org   

 
 
 
 
 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا .21
 

 األوسط وشمال أفریقیا: كسر أطواق العزلةتعزیز الترابط في منطقة الشرق 
حیث   ،جري إكفا بحثًا حول الترابط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا (نُھج الترابط بین المجال اإلنساني والتنمیة والسالم)ت

دول في منطقة الشرق    8في    الثالثي  الترابط  تنفیذ نھج من مراحل  فھم أفضل للمرحلة الحالیة    إلى الوصول إلىھذا البحث  یھدف  
تركیا والعراق  بین سوریا و  یةمنطقة الحدودال االستجابة في  و  ، وتشمل سوریا ولبنان واألردن  ،األوسط وشمال إفریقیا (سوریا بأكملھا

ً   )،والیمن  واألراضي الفلسطینیة المحتلة ولیبیا مع الترابط   وكیف یمكن أن یكون العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة متناسقا
 . 2022إكفا مشاركة نتائج األبحاث والتوصیات بحلول أبریل  تعتزمإلنشاء نھج شامل. 

 
د لتشجیع العمل الجماعي للمنظمات غیر الحكومیة على الصعید المیداني  المشروع: تعزیز محافل المنظمات غیر الحكومیة داخل البال

 19-خالل االستجابة لجائحة كوفید
، دعمت إكفا ثالث محافل للمنظمات غیر الحكومیة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا 2021مایو إلى دیسمبر  خالل الفترة من  

إلى  ھذا المشروع    یھدف).  )PNGO) وشبكة المنظمات األھلیة الفلسطینیة (we canشبكة (و  ) SNLرابطة الشبكات السوریة ((
اإلنسانیة، وتبادل المعلومات، وبناء القدرات،  المنظمة في المجاالت الرئیسیة لالستجابة    اتالدعم من خالل الموارد والمساعدتقدیم  

كما یھدف أیضاً إلى تعزیز   .19-كوفیدوالعضویة في سیاق  باإلدارةوالتوجیھ بشأن القضایا المتعلقة وتعزیز فرص التعلم والمناصرة 
ابة اإلنسانیة الوطنیة والمحلیة باإلضافة إلى تعزیز مرونة محافل المنظمات  الدور األساسي لمحافل المنظمات غیر الحكومیة في االستج

وذلك لاللتزام بدعم العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة. اكتمل المشروع وتم تقدیم   19-غیر الحكومیة خالل جائحة كوفید
 لتعلم مع كل المحافل.لتبادل مصادر ا 2022فبرایر  3جلسة تعلیمیة في  تعقدكما   .جمیع التقاریر

  
 تحدید أساس العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة في الیمن 

إكفا   (عملھا  تواصل  اإلنسانیة  االستشاریة  المجموعة  من  شركائھا  الیمن HAGمع  في  المحلیین  األعضاء  مع  الوثیق  وبالتعاون   (
تحدید أسس مجال العمل لتمكن من  المھمة ل  ستمزاج األراء وجمع المعلوماتوالشركاء في الیمن ال  االجتماع مع العدید من األعضاء

التواصل بین محافل المنظمات غیر الحكومیة المحلیة والدولیة،    یسیرمع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة. تھدف المناقشات إلى ت
ز االجتماعات على جمع المعلومات الالزمة حول احتیاجات وإمكانیة تطویر  ترككما  ومكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة، وشركاء إكفا.  

أساس العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة في الیمن. استضافت فرق إكفا اإلقلیمیة ورش عمل تفاعلیة وتشاركیة على المستوى  
یاسھا لرصد التقدم والنجاح. وعقدت ورشة العمل القطري ُعنیت بشكل النجاح، وما ھي األھداف والمؤشرات الرئیسیة التي یجب ق

عمل لوضع إطار  المجموعة االستشاریة اإلنسانیة عضو من أعضاء منظمات المجتمع المدني المحلي وفریق    15الثانیة بالتعاون مع  
كانت  بینما في الیمن.  استشاري محلي لتحدید وقیاس معاییر العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة. وقد أدارھذه الورشة باحث/

والتوصل إلى اتفاق   ،النزاع  سنوات من  7مناقشة الوضع الحالي للجھات الفاعلة المحلیة بعد    لھذه الورشة تتمثل في  األھداف الرئیسیة
 الرئیسیة. العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیةبمجاالت  فیما یتعلقحول شكل النجاح 

 
  

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

 
 

 منطقة أمریكا الالتینیة  .22
 

mailto:marco.rotelli@icvanetwork.org
mailto:%D8%A3%D9%88addis.tesfa@icvanetwork.org
mailto:%D8%A3%D9%88addis.tesfa@icvanetwork.org
mailto:%D8%A3%D9%88addis.tesfa@icvanetwork.org
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
mailto:stephanie.yousef@icvanetwork.org


 
 

12 
 

 فنزویال وكولومبیا ات لقاء بین منتدی
 

مثابة التي من شأنھا أن تكون بكار  األف  لتولیدق  طرمن أفضل الالكولومبي  المنتدى  الفنزویلي و  يبین المنتد  الذي جمع  االجتماع  یعتبر
مانحة الجھات  العدید من ال  نی المشارك  ت قائمةضمأفضل في كال البلدین.    بشكل  استجابة إنسانیة  تقدیم  تساھم فياستراتیجیات مناصرة  

البحر  الجلسات  ونسانیة،  اإل ومنطقة  الالتینیة  ألمریكا  اإلقلیمي  المكتب  (نیویورك،  اإلنسانیة  الشؤون  تنسیق  مكتب  ممثلي  مع  عمل 
 نزویال، كولومبیا) والمنسقین المقیمین في كال البلدین. تشمل بعض المسائل التي ألقي علیھا الضوء ما یلي:الكاریبي، ف
 

 وعدم تقبل الحكومات للمبادئ اإلنسانیة. قویة في مواجھة األزمات المتدھورةالحاجة إلى تفضیل رؤیة إقلیمیة  •
 الوصول المنتشرة في المنطقة التي تقف أمام إمكانیة عوائقال •
الحاجة إلى مراقبة أزمة الھجرة عن كثب، بما في ذلك الھجرة القاریة اإلضافیة، فضالً عن مضایقة واستبعاد المنظمات  •

 غیر الحكومیة في فنزویال ودول أمریكا الالتینیة األخرى (نیكاراغوا والسلفادور وبولیفیا واإلكوادور). 
 یق والحوار بین الھیاكل اإلنسانیة (ال سیما اجتماع الفریق األساسي في كولومبیا وفنزویال). الحاجة إلى تعزیز التنس  •

 
ورقة حول األزمة الفنزویلیة ونھج   )WeWorld (    ) بالتعاون مع منظمةIECAHنشر معھد دراسات الصراعات والعمل اإلنساني (

 .النتائجالترابط الثالثي. اقرأ المزید عن 
  

بالمخاطر والطوارئ والكوارث في أمریكا الالتینیة ومنطقة یدعو مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة أعضاء المجموعة اإلقلیمیة المعنیة  
 ) الكاریبي  لشبكة  REDLACالبحر  اإلنترنت  التدریبیة عبر  الدورة  المھارات  CALP) لحضور  المشروع  "إدارة فریق  بعنوان   :

مج التحویالت النقدیة  تھدف إلى تطویر مھارات المتخصصین في المجال اإلنساني لتصمیم برا". والتي  األساسیة لموظفي البرنامج
 .ذات الجودة العالیة

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

@icvanetwork.orglina.gomez 
 

 
 فرص التعلم

 
تتوفر مھاراتك اإلنسانیة؟ نشر مركز جنیف للدراسات اإلنسانیة دوراتھ الجدیدة للعام الدراسي المقبل.    صقلھل تسعى إلى    .23

من ودوراتاللكترونیة  اإلدورات  ال  العدید  والتفاوض،  الحمایة  مثل  متخصصة  مجاالت  في  كانت  قصیرة   أطول سواء 
أو   الوجاھي  إلكترونیة  الحضور  اإلنساني.  تتطلب  والعمل  المشاریع  إدارة  والمزید من  في  الجدیدة  التواریخ  اطلع على 

 . المعلومات
 

تستھدف ھذه الدورة حیث    ،االستیراد والتخلیص الجمركي"مقدمة في  "  بعنوانأطلقت منظمة "إمباكت" دورة إلكترونیة   .24
األفراد في وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة والوكاالت الحكومیة والقطاع الخاص الذین یعملون في مجال 

 استیراد السلع اإلنسانیة في البلدان التي تعمل فیھا منظماتھم. 
 

 جدید وجدیر بالذكر
 

، وھو  19-برنامج رصد استجابة الجھات المسلحة غیر الحكومیة في سیاق كوفیدأطلقت دعوة جنیف نسختھا الجدیدة من    .25
عة من  برنامج أكثر تفاعلیة ویوفر للمستخدمین بیانات تحلیلیة من خالل لوحة معلومات حیث یتم عرض مجموعة متنو

 الخاص باإلطالق.  البیان الصحفيأقسام البیانات المصنفة. اقرأ 
 

 في مجال المعارف المالیة للتدریب    حاطة تعلیمیة) إU Learn(  طور فریق العمل المعني بالنقد في أوغندا وبدعم من .26
المالي في  ب الشمول  تعزیز  أوغندا لالجئین.  استنطاق  ھدف  األفكار والدروس حول ممارسات    اإلحاطة  تستعرضجابة 

 في أوغندا. التي تعمل على زیادة المعرفة المالیةالتدریب الحالیة 
 

 أضف إلى جدول مواعیدك
 

 فبرایر: إحاطة حول االتفاق العالمي من أجل الھجرة: تقریر األمین العام لألمم المتحدة 16

https://www.weworld.it/en/news-and-stories/news/triple-nexus-migration-flows-venezuela
mailto:stephanie.yousef@icvanetwork.org
https://humanitarianstudies.ch/find-course
https://humanitarianstudies.ch/find-course
https://www.genevacall.org/covid-19-armed-non-state-actors-response-monitor/
https://www.genevacall.org/covid-19-armed-non-state-actors-response-monitor/
https://www.icvanetwork.org/resource/press-release-the-armed-non-state-actors-covid-19-response-monitor/
https://www.icvanetwork.org/resource/financial-literacy-training-in-ugandas-refugee-response/
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:  ) إلى منتدى استعراض الھجرة الدولیةCop26(  المناخ السادس والعشرین لتغیر    األمم المتحدة  مؤتمرالطریق من  فبرایر:    24
 حمایة األشخاص النازحین عبر الحدود في سیاق الكوارث واآلثار السلبیة لتغیر المناخ والتدھور البیئي.

 
 الالجئین.مارس: االجتماع الثالث والثمانون للجنة الدائمة للمفوضیة السامیة لشؤون  8-10

 المنتدى اإلنساني األوروبيمارس:  21-23
 
 ).  2022HNPWمایو: األسبوع الثامن للشبكات والشَّراكات اإلنسانیة ( 2-20

 منتدى استعراض الھجرة الدولیةمایو:  17-20
 الستین إلكفامایو: االحتفال بالذكرى  18
 إندونیسیا ، 2022المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام  مایو: 23-28

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

https://humanitarian.forum.europa.eu/index_en

