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 2022أبرز األحداث من مایو  –النشرة الشھریة 

 
 القراء األعزاء، 

 
عبر اإلنترنت    م اآلن مشاھدة تسجیل الفعالیةمایو. یمكنك  18بالذكرى الستین لتأسیسنا في    السنوي  الحتفال إلینا في ا  شكًرا النضمامكم

یمكنكم االطالع كما  .  عبر موقعنا اإللكترونيالستین عاماً    خاللحول رحلة إكفا    الخاصمنشور  ال  وقراءة  الیوتیوبقناتنا على    من خالل
المستجدات  على القسري والتمویل والتنسیق  و  آخر  بالتھجیر  المتعلقة  الطفل والحمایة والمراكز  والتطورات  المناخي وحقوق  العمل 

 .الممیزة والفعالیات الشاغرة  الوظائف، فضًال عن كل اإلقلیمیة
 

 التطورات.  عرفة آخرلم الیوتیوبو  نإ لینكد، وتوتیرال تنسى متابعتنا على 
 

 قراءة سعیدة!نتمنى لكم 
  

 رسالة المدیر التنفیذي
 

 ؟ الحوار على مجرىالعوامل التي تؤثر ما 
 

تغیر المناخ  یعد  لم  ي، حیثتغیر المناخ الیادین االقتصادیة بتتأثر الممارسات وتحلیالت السیاسة االجتماعیة والسیاسیة واألمنیة والم
بل  مجرد إنساني  المجریات،  أصبح  تحدي  تغییر  یساھم في  المناخف  یشكل عنصًرا مھًما  الكوارث  أسھمت  نزوح  الفي حاالت    یةقد 

 السنوات المقبلة. خالل بشكل كبیربسبب ذلك قسرا  نازحینیزید عدد ال حیث یتوقع أنواسعة، ال
 

حیث سیقام الحدث عن    یونیو  10و  7في    المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین مشاورات العالمیة مع المنظمات غیر الحكومیةتعقد  
ستستند مواضیع المشاورات الخاصة "بالعمل المناخي" والعمل مع ودعم المؤسسات  و.  عطریق اإلنترنت ووجاھیًا في ذات الوقت

مع    2021المشاورات اإلقلیمیة لعام  و  إلطار االستراتیجي للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین للعمل المناخياالمحلیة والوطنیة" إلى  
التركیز    إنّ ).  2030-2022(   2030استراتیجیة إكفا لعام  تتماشى الموضوعات مع التحوالت في  حیث    ،المنظمات غیر الحكومیة

 ، مع العمل المناخي یتقاطعوفي كثیر من الحاالت  ،والوطنیة في مجال العمل اإلنسانيعلى أھمیة العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة 
 لجھات الفاعلة المحلیة.امشاركة یسلط الضوء على أھمیة 

 
ن  تفاقم اآل   فترة الجائحة قد  أو خالل  كورونا   إن الصراع والھشاشة وتآكل الدیمقراطیة وانعدام األمن الغذائي الذي تزاید بفعل جائحة

تحدیات  ال  في ظل مستمر  وبشكل ملحوظ    طوارئ  ال  حاالتمما زاد من  الصدمات الجدیدة الناجمة عن الحرب في أوكرانیا.    بسبب
اإلنسانیة  المتعلقة  ضافیة  اإل والمبادئ  اإلنسان  وحقوق  الدولي  اإلنساني  القانون  احترام  الموارد وضمان  تخصیص  أولویات  بتحدید 
 ألربعة.ا
 

الحالیة    فالقنواتا غیر كاف،  دائمً سیكون  التمویل  ، فافي وقت قصیر جدً   منظومة العمل اإلنسانيفي    تحوالت كبیرةال بد من حدوث  
التمویلیة بالتدفقات  إلى إعادة لذلك فھناك ضرورة  اإلنسانیة، والمناخ، والتنمیة، وحقوق اإلنسان، و  اتالمساعد  على  تتوزع  المعنیة 

 التفكیر وإعادة العمل إلتاحة المزید من المرونة وتحفیز الروابط. 
 

«تمكین العمل  جزء كبیر من القطاع اإلنساني بـ  فقد تعھد    ،قیادة وخبرة الجھات الفاعلة والمجتمعات المحلیةیكون علمنا تحت  یجب أن  
والمحلي» الوطني  كوفیداإلنساني  جائحة  أكدت  النھ  19- .  ھذا  التزام  أمر  جأن  تكون طرولكن    ي،ضرور  ھو  ما  تطویر    قغالبًا 
 عادة ما تقتصر على النطاق النظري ال العملي. الترسیخ و  تحقیق االستجابات المحلیة بطیئة في

 
اإلنساني  منصفة للعمل  المتنوعة والشراكات  الالمشاركة وضمان    عیقصمیم عملنا المشترك على إزالة الحواجز التي ت  یركزینبغي أن  

العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة إلى مناھج   مثلیجب أن یستند العمل المناخي  كما  .  اإلنسانیة   الفعال القائم على المبادئ
  وھو ما یمكننا فعلھ  ، ال یمكن للوقت أن ینتظر، بل ینبغي لنا أن نفعل ما ھو أفضلولذلكشاملة والمساءلة أمام األشخاص المتضررین.  

 .شك بال
 
 

 إغناسیو باكر 
 المدیر التنفیذي | إكفا

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=DoNfm3OQoTE
https://www.icvanetwork.org/resource/icva-at-60-1962-2022-collaborating-for-effective-humanitarian-action/
https://twitter.com/ICVAnetwork/status/1518853164669317120
https://www.linkedin.com/company/international-council-of-voluntary-agencies-icva-
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19203&qid=1030643
https://www.unhcr.org/2022-unhcr-global-consultations-with-ngos.html
https://www.unhcr.org/604a26d84.pdf
https://www.unhcr.org/604a26d84.pdf
https://www.unhcr.org/604a26d84.pdf
https://www.unhcr.org/regional-consultations-with-ngos.html
https://www.unhcr.org/regional-consultations-with-ngos.html
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://agendaforhumanity.org/core-commitments.html
https://agendaforhumanity.org/core-commitments.html
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 آخر التطورات في إكفا
 

 إكفا في الذكرى الستین .1
في   أن تأسست إكفامنذ  فمایو، احتفلنا بالذكرى الستین لتأسیس إكفا تحت شعار: التعاون من أجل عمل إنساني فعال.    18في  
 وفعاالً   اإلنسانیة  أكثر على المبادئبشكل    ابمھمتنا المتمثلة في جعل العمل اإلنساني قائمً حرصنا على االلتزام    1962عام  

والمستقل للتأثیر على السیاسات والممارسات. ولالحتفال بھذا اإلنجاز، عقدنا فعالیة   من خالل العمل الجماعي  بشكل أكبر
 عبر اإلنترنت واستقباًال شخصیًا یعكس ماضینا وحاضرنا ومستقبلنا. شكراً جزیالً لكل من شاركنا باالنضمام إلینا.

 
یقدم نظرة    منشوًرا خاًصا . كما أصدرنا أیًضا  الیوتیوبوعلى قناتنا على    موقعنا اإللكترونيمتاح اآلن على    تسجیل الفعالیة اإللكترونیة

سریعة لعقد بعد عقد من السنوات الستین األولى إلكفا. اطلع علیھ. وعلى مدار العام، سنحتفل أیضا بالذكرى السنویة الستین إلى جانب  
 الخاصة باالحتفال بستین عاًما. المواداجتماعات أخرى في المناطق. ترقبوا المزید من 

 
 لدینا منصبین شاغرین، فھل أنت الشخص المناسب؟  .2

سیاسات المسؤول  شخص یتولى منصب نبحث عن ، حیثتبحث عن تحدیات جدیدة في القطاع اإلنساني؟ انضم إلى فریقنا الممیزھل 
تساعد إكفا في الحفاظ على دورھا الرائد في من شأنھا أن  دعم تقدیم منتجات عالیة الجودة  یساھم في  في مجال التمویل اإلنساني ل

تطویر  ، ویشمل ذلك  مھارات القیادة  عن  يریبتد   یسیر برنامجاستشاري لتطویر وت  كما نبحث عنرة.  السیاسة اإلنسانیة وأعمال المناص
النسائیة   للقیادات اإلنسانیة  التي تقودھا  في اوتنفیذ ثالثة برامج تدریبیة  المحلیة  المدني  المجتمع  الحكومیة ومنظمات  لمنظمات غیر 

ھذه الكفاءة لشغل  نفسك    جد فيإذا كنت ت  وآسیا والشرق األوسط وشمال إفریقیا.النساء على الصعیدین المحلي والوطني في أفریقیا  
 . الیوم بالتقدیمسارع  المناصب، 

  
 التھجیر القسري

 
 یونیو 10و 7المشاورات العالمیة للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین مع المنظمات غیر الحكومیة:   .3

العمل  حول «  2022العالمیة لعام    راتللمشاوخالل ھذا الشھر، ستستعد المنظمات غیر الحكومیة والمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین  
المحلیة والوطنیة المؤسسات  المناخي  مع ودعم  المشاركونوالعمل  یتبادل  لالستجابة   - یًا وعبر اإلنترنت  شخص  -  اآلراء  » حتى 

واستندت األعمال التحضیریة إلى الجھود التي بذلھا   للتحدیات ذات الصلة واستكشاف كیف یمكن للشراكات أن تحقق قیمة مضافة.
حدة الفریقان العامالن المحددان المنشأین في وقت سابق من ھذا العام وشملت كذلك المنظمات غیر الحكومیة ومفوضیة األمم المت

لشؤون الالجئین. وستقدم ھذه التوصیات المشتركة بعد ذلك إلى اللجنة التنفیذیة الثالثة والسبعین للمفوضیة، في أكتوبر المقبل، كجزء 
  من تقریر عن المشاورات. وسیتبع ذلك مزید من المعلومات.

 
 لالجئین  حلول دول العالم الثالث  .4

  ستراتیجیةاالبشأن    2022للمشاورات الثالثیة السنویة لعام    لالستعداد من أجلإكفا في االجتماعات التحضیریة    تمایو، شارك  شھر  في
یونیو. وفي ھذا العام، ترأست حكومة    22إلى    20)، والتي ستعقد في جنیف من  ATCRعادة التوطین والمسارات التكمیلیة (إل  الثالثیة

ستراتیجیة لالالموضوع الرئیسي    تمحور  حیث  ھذه االستراتیجیة   ) RCUSAاألمریكي لالجئین (والمجلس    األمریكیة  الوالیات المتحدة 
 ".ظھور والبناء على الصعید العالمي"إعادة ال حول 2022لعام 

  
"، والتي سیتم عرضھا  2030في تطویر "حلول العالم الثالث لالجئین: خارطة الطریق    تقدیم المالحظاتساھمت إكفا من خالل  كما  

التكمیلیة  إلاستراتیجیة السنوات الثالثة    ضمن كعملیة الحقة الستراتیجیة السنوات الثالث إلعادة التوطین عادة التوطین والمسارات 
 ).2021 -2019والمسارات التكمیلیة (

 
یُر • المعلومات،  من  مع:  للمزید  التواصل  و   jerome.elie@icvanetwork.orgجى 

loise.dairocheteau@icvanetwork.org 
 

 المھاجرون في األوضاع الھشة
 

 منتدى استعراض الھجرة الدولیة  .5
 

وحضره الدول األعضاء والمراقبون وممثلو   2022مایو    20و  17ُعقد المنتدى الدولي األول في مقر األمم المتحدة في نیویورك في  
المتحدة وكذلك مجموعات الجھات المعنیة. وتمثل الھدف الرئیسي في استعراض التقدم المحرز على المستویات المحلیة  منظومة األمم  

تحدة  والوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة في تنفیذ االتفاق العالمي للھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة. استضاف رئیس الجمعیة العامة لألمم الم

https://www.icvanetwork.org/events/icva-60-years-commemoration/
https://www.youtube.com/watch?v=DoNfm3OQoTE
https://www.icvanetwork.org/resource/icva-at-60-1962-2022-collaborating-for-effective-humanitarian-action/
https://www.icvanetwork.org/resource/current-vacancies/
https://www.unhcr.org/2022-unhcr-global-consultations-with-ngos.html
https://www.unhcr.org/2022-unhcr-global-consultations-with-ngos.html
mailto:jerome.elie@icvanetwork.org
mailto:Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
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)PGAمع الجھات المعنیة المتعددة، باإلضافة إلى حوار حول السیاسات،  ن أربعة اجتماعات مائدة مستدیرة تفاعلیة  )، تألف المنتدى م
 متفق علیھ حكومي دولي. إعالن تقدمعن من ثم أسفر ھذا المنتدى ، و وجلسة عامة

 
ن الحیز المتاح ألصواتھم أثناء  على الرغم من المشاركة الواسعة من جانب المجتمع المدني وممثلي المھاجرین في ھذه العملیة، فإ

المنتدى ال یزال محدودا. وفیما یتعلق بإعالن التقدم، رحب المجتمع المدني ببعض الصیاغات المحددة، مثل العنصریة، وسرقة األجور،  
ساء المھاجرات،  وتسویة األوضاع. ومع ذلك، أُعرب أیضا عن القلق بشأن اللغة المدرجة بشأن احتجاز األطفال المھاجرین، ووكالة الن

وحمایة العمال المھاجرین بموجب معاییر العمل الدولیة، التي اعتبرھا الكثیرون خطوة للخلف فیما یتعلق بالطموحات األولیة آللیة  
 التنسیق العالمیة.

 
 التمویل 

 
 الصفقة الكبرى  .6

سیشمل اجتماع ھذا العام مشاركة لمدة   ، حیثفي جنیف یولیو 1و یونیو  30في  2022سیعقد االجتماع السنوي للصفقة الكبرى لعام 
في الوقت الراھن  فریق التیسیر    یعمل  في الیوم األول.  للرؤساءعبر اإلنترنت    واجتماًعا  یونیو  30في    شربایوم كامل على مستوى  

  NEARستستضیف إكفا وشبكة  ولجدول أعمال االجتماع الذي ستطلع األمانة العامة علیھ في أوائل یونیو.    اللسمات األخیرة  وضع  على
حیث سیتم توجیھ في منتصف یونیو  المفترض انعقاده  دعوة واحدة على األقل لجمھور المنظمات غیر الحكومیة للتحضیر لالجتماع  

 ن كجھات اتصال للمنظمات غیر الحكومیة. ین المسجلیلموقعل رونيالدعوة للمشاركة غبر البرید اإللكت
 

تشمل التغذیة الراجعة من أعضاء فریق التیسیر بعد  حیث  .  لصفقة الكبرىلالموقع اإللكتروني  جدیدة على    مستجداتكما تتوفر اآلن  
الفرق المرجعیة الوطنیة  بخصوص    آخر التطورات، و2021اإلبالغ الذاتي لعام    تمرینمعتكف شھر مایو في شیربا في برلین، ونتائج  

أسئلة حول التحضیر لالجتماع السنوي، یرجى    في حال وجود  ن المعلومات حول دور إكفا في الصفقة الكبرى أومزید ملالجدیدة. ل
 .  jeremy.rempel@icvanetwork.orgالتواصل مع: 

 
 الصنادیق القطریة المشتركة  .7

  إكفا ابع  یورك. باإلضافة إلى ھذا االجتماع، ستتفي نیو  یونیوسیعقد الفریق العامل المعني بالصندوق المشترك اجتماعا وجھا لوجھ في  
 :العدید من مجاالت االھتمام الجاریة مع الصنادیق القطریة المشتركة التابعة لمكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة

 •  التوسع السریع في الصندوق األوكراني وآثاره على الشركاء المحلیین.
 لمنظمات غیر الحكومیة.• حالة صندوق أفغانستان، بما في ذلك توزیع مخصصات التمویل بین األمم المتحدة والشركاء من ا

 • تطویر نموذج الصندوق المشترك المستضاف إقلیمیا في غرب ووسط أفریقیا. 
 

التابعة إلكفا. بالنسبة ألولئك الذین لدیھم   بالتمویل اإلنساني  سندرج التركیز على ھذه الموضوعات في إطار الفریق العامل المعني 
مع:  التواصل  یرجى   ، المدرجة  المشتركة  القطریة  الصنادیق  موضوعات  متابعة  بدعم  محدد  اھتمام 

jeremy.rempel@icvanetwork.org. 
  

 تسلسل أعمال سیاسة النفقات العامة  .8
إطار   في  العمل  المعنيبدأ  الخامس  الدائمة  للجن  السابقالنتائج  ب  الفریق  الوكاالتة  بین  الیونیسف المشتركة  بقیادة  العمل  ویجري   ،

بكیفیة تغطیة النفقات العامة (التكالیف   تتعلقوأوكسفام بدعم من المبادرات اإلنمائیة لرسم خریطة للممارسات الحالیة والتوصیة بخیارات  
، بما في ذلك بالنسبة  یة تغطیة النفقات العامةق في كیفمن ھذا العمل ھو تحسین االتسا  والھدفغیر المباشرة) في اتفاقیات الشراكة.  

 . من المبادرات اإلنمائیة قبل شھر یولیوللشركاء المحلیین والوطنیین. وسیتاح تقریر 
  

خالل األشھر القادمة، ستواصل إكفا التنسیق مع المنظمات غیر الحكومیة وزمالء األمم المتحدة لتعزیز التحسینات في النھج والتوجیھ 
النف المتحدة والجھات بشأن  الثنائي مع وكاالت األمم  المستوى  الوكاالت وعلى  المشتركة بین  الدائمة  اللجنة  العامة داخل ھیكل  قات 

 ا. المانحة. ستستمر النفقات العامة وتغطیة التكالیف غیر المباشرة على جدول أعمال الفریق العامل المعني بالتمویل اإلنساني التابع إلكف
 

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

 التنسیق
 

 ) IASCالدائمة المشتركة بین الوكاالت (اللجنة  .9
 ) IASCرؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (

https://migrationnetwork.un.org/system/files/docs/A%20AC.293%202022%20L.1%20English.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-annual-meeting-2022
mailto:jeremy.rempel@icvanetwork.org
mailto:jeremy.rempel@icvanetwork.org
mailto:jeremy.rempel@icvanetwork.org
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  16انضم المدیر التنفیذي إلكفا ورئیس مجلس اإلدارة إلى رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت في اجتماع وجھاً لوجھ في  
مایو. ركزت جلسة الرؤساء فقط على األوضاع في أوكرانیا وأفغانستان ومیانمار والقرن األفریقي ومناطق الساحل، بینما ناقشت  

عات المواضیعیة للدبلوماسیة اإلنسانیة والحمایة من االستغالل واالعتداء الجنسیین والتأثیرات العالمیة ألزمة الجلسة التالیة الموضو
أوكرانیا. وتم االتفاق على عدد من نقاط العمل لتعزیز المناصرة الجماعیة وتنفیذ السیاسات والتحلیل والتخطیط المستقبلي. وعلى سبیل 

أقر   من  المتابعة،  للحمایة  الوكاالت  بین  المشتركة  الدائمة  اللجنة  واستراتیجیة  رؤیة  الوكاالت  بین  المشتركة  الدائمة  اللجنة  مدیرو 
 .)2026 -2022االستغالل واالنتھاك الجنسیین والتحرش الجنسي ( 

 
 ) EDGمجموعة مدیري حاالت الطوارئ (

تفعیل توسیع النطاق  اجتمع فریق مدیري حاالت الطوارئ لمناقشة الوضع اإلنساني الحالي في إثیوبیا واتفقت على التوصیة بتمدید  
لمدة ستة أشھر إضافیة، بما في ذلك توسیع تغطیة النشاط لتشمل مناطق أخرى حسب الحاجة بسبب االحتیاجات المتزایدة. ثم أقر 
  رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت ھذه التوصیة مشیرین إلى الحاجة إلى تعزیز القدرات وتوجیھ الموارد في المواقع األخرى 

 ذات األولویة في إثیوبیا وذلك بالنظر إلى الجفاف ومسائل الوصول والحمایة المعقدة في أجزاء أخرى من البلد. 
 

 ) OPAGالتابعة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (الفریق المعني بالسیاسات التنفیذیة والمناصرة تمثیل أعضاء إكفا في 
كفا زیادة تمثیل المنظمات غیر الحكومیة المحلیة والوطنیة للمساھمة بشكل مباشر في  على مدى السنتین ونصف الماضیین، دعمت إ

ة  عمل الفریق المعني بالسیاسات التنفیذیة والمناصرة. وعلیھ، نحن نقدر بشدة الدعم في تمثیل إكفا في الفریق المعني بالسیاسات التنفیذی
سة كوست (بنغالدیش)، ماري باك من الھیئة الطبیة الدولیة (الوالیات  والمناصرة من خالل أعضائنا: رضا الكریم شوادري من مؤس 

المتحدة األمریكیة)، فیونا جال ولیزا باربر من ھیئة التنسیق بین الوكاالت المعنیة بإغاثة أفغانستان (أفغانستان)، وعزمت خان من  
ب تعلیقات  بفضل خبرتھم ومعرفتھم  وقدموا  (باكستان).  الریفیة  التنمیة  المعني مؤسسة  الفریق  في  نوقشت  التي  المواضیع  نّاءة على 

بالسیاسات التنفیذیة والمناصرة، وحّسنوا العدید من الوثائق التي حظیت بالتأیید، وال سیما في اإلشارة إلى ما یجري عملھ بشكل جید 
 على أرض الواقع وكذلك إلى الثغرات والتحدیات واقتراح حلول ملموسة لمعالجتھا.

  
تمشیا مع سیاسة التمثیل الخاصة بإكفا تمت مشاركة الدعوة للتعبیر عن االھتمام لتناوب تمثیل أعضاء فریق العمل المعني بالسیاسات 

ألعضاء ، اخترنا اآلن الزمالء التالیة أسماؤھم كممثلین جدد  الممتازة المختلفة التي تلقیناھاالتنفیذیة والمناصرة مؤخًرا. من بین الطلبات  
 :الفریق المعني بالسیاسات التنفیذیة والمناصرة في  إكفا

 نیمو حسن، مدیر اتحاد المنظمات غیر الحكومیة، الصومال .1
 خوسیھ لویس بیریرو غارسیا، منسق المنتدى اإلنساني للمنظمات غیر الحكومیة، كولومبیا .2
 جمیل عبده، الرئیس التنفیذي لمؤسسة تمدین للشباب، الیمن  .3
 منظمة منظمة كونسیرن وورلد واید، الوالیات المتحدة األمریكیة البرامج،نائب رئیس   بریتشارد،كیرك  .4

 
نحن نسعى إلى العمل مع ھؤالء الزمالء لمواصلة دعم وتحسین عمل الفریق وضمان أن تحافظ السیاسات والتوجیھات التي تم وضعھا  

 لبیئات التنفیذیة في جمیع أنحاء العالم.في ھذا المنتدى على أھمیتھا للمنظمات غیر الحكومیة العاملة في ا
 

 المساءلة أمام األشخاص المتضررین .10
قد شرع نظام اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت، كجزء من عملھ الجاري لتعزیز المساءلة أمام األشخاص المتضررین في إطار  

لتعاونیة كوسیلة لتفعیل التزام متجدد من جانب القیادة اإلنسانیة، البرمجة اإلنسانیة، في اختبار میداني إلطار جماعي جدید لبرامج العمل ا
ولتنسیق الممارسات داخل البلد. كلفت أمانة اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت وإكفا بإجراء بحث من جانب فریق استشاري یتألف 

م السیاسیة. حیث یستكشف ھذا البحث دور المنظمات  من طالب دراسات علیا من قسم التنمیة الدولیة في كلیة لندن لالقتصاد والعلو
أثناء   المستفادة  المؤلفات والدروس  استعراض  إلى  باالستناد  المشترك،  العمل  برنامج  إزاء  الجماعیة  النُھج  تنفیذ  الحكومیة في  غیر 

بالمساءلة أمام    المتعلق  شروع البحثياالختبار المیداني لإلطار في استجابة شمال غرب سوریا. یسعدنا مشاركة التقریر النھائي لھذا الم
. من خالل الجماعي  المساءلة أمام األشخاص المتضررینبتقییم مشاركة المنظمات غیر الحكومیة في إطار    األشخاص المتضررین

توفیر ممارسات جیدة واسعة وسیاقیة لتحسین بدء حلقات العمل داخل البالد وتطویر إطار العمل، نأمل أن یدعم ھذا البحث المزید من  
 في سیاقات إنسانیة أخرى.المساءلة أمام األشخاص المتضررین االختبار والتطبیق إلطار 

 

  eileen.morrow@icvanetwork.orgمات، یُرجى التواصل مع: للمزید من المعلو  •

 
 تحویل شبكتنا 

 
 اإلنساني القائم على المبادئ مناصرة العمل  .11

 
 حیز المجتمع المدني

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Fiasc-champion-protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment%2Fiasc-vision-and-strategy-protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment-pseah-2022&data=05%7C01%7Cpasoma%40un.org%7C133a196049eb44f1860a08da3d9f4355%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637890051627791744%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1m2YVUHtVxwFen309jNHMlvpOD1oMLx0Q3FZPXnk3pc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Fiasc-champion-protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment%2Fiasc-vision-and-strategy-protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment-pseah-2022&data=05%7C01%7Cpasoma%40un.org%7C133a196049eb44f1860a08da3d9f4355%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637890051627791744%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1m2YVUHtVxwFen309jNHMlvpOD1oMLx0Q3FZPXnk3pc%3D&reserved=0
https://www.icvanetwork.org/resource/accountability-to-affected-people-assessing-ngo-engagement-with-the-collective-aap-framework/
https://www.icvanetwork.org/resource/accountability-to-affected-people-assessing-ngo-engagement-with-the-collective-aap-framework/
mailto:eileen.morrow@icvanetwork.org
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منظمات المجتمع    لمھنيالتنقل في األمن السیبراني: إرشادات  )، تم تطویر إرشادات «SANEإطار شبكة العمل التضامني (  ضمن
یوفر   » لمساعدة الجھات الفاعلة في المجتمع المدني على االستجابة بشكل أفضل لتحدیات األمن السیبراني والتھدیدات الرقمیة.المدني

 التوجیھ خطوات لحمایة مؤسستك بشكل أفضل عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى الموارد والمبادرات المعنیة.

 ى العمل اإلنساني معالجة تأثیر تغیر المناخ عل .12
  

 ) وإكفاREAPشراكة العمل المبكر الواعیة بالمخاطر (
 

. من خالل ھذه الشراكة، یمكن ألعضاء إكفا الوصول إلى شبكة عالمیة من  شراكة العمل المبكر الواعیة بالمخاطرانضمت إكفا إلى  
تبادل المعارف والحلول وتیسرھا، وستعزز الخبرة لدعم عملھم عبر سلسلة القیمة الكاملة لتدخالت اإلنذار المبكر. وستمكن الشراكة من  

المزید من التعاون، بما في ذلك الشراكات الجدیدة، من خالل الجمع بین قدرات األوساط المعنیة بالمناخ والتنمیة واألرصاد الجویة 
 المائیة واإلنسانیة وقدراتھا الفریدة. 

   
والبلدان المعرضة للمناخ، واألمم المتحدة والمنظمات الدولیة الرئیسیة  تمثل شراكة العمل المبكر الواعیة بالمخاطر البلدان المانحة  

، منسقة برنامج التعلم وتغیر المناخ Nishanie Jayamaha  دني، والقطاع الخاص. یرجى التواصل مع:األخرى، والمجتمع الم
البرید    إكفافي   التعا  nishanie.jayamaha@icvanetwork.orgاإللكتروني:  عبر  كیفیة  المبكر  مل مع  حول  العمل  شراكة 

 .الواعیة بالمخاطر 
 

): تعزیز المنظورات اإلنسانیة  COP27احفظ الموعد: ندوة إلكترونیة حول الطریق إلى مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیر المناخ (
 بالتوقیت الصیفي لوسط أوروبا 12:00إلى  10:00یونیو من  30"في 

 
  الدورة السادسة لسلسلة التعلم حول تغیر المناخ والعمل اإلنساني تنظم إكفا والجمعیة الدولیة للعاملین في المساعدة والحمایة اإلنسانیة  

لمیثاق المناخ والبیئة للمنظمات اإلنسانیة الذي یدعو المنظمات إلى استخدام نفوذھا لحشد عاجل وأكثر    6االلتزام رقم  مع التركیز على  
 طموًحا و للعمل البیئي والمناخي. ویھدف إلى ما یلي:

زیادة الوعي بعملیة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، وأھمیة ھذه السنوات في مؤتمر األمم المتحدة المعني  •
 ) وكیفیة ارتباطھا بالعمل اإلنساني COP27بتغیر المناخ (

لخسائر واألضرار، مناقشة سبب حاجة المنظمات اإلنسانیة إلى المشاركة في إدخال وجھات نظر إنسانیة حول موضوع ا •
 ) COP27إلى جانب أمور أخرى في الفترة التي تسبق مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیر المناخ (

تسلیط الضوء على طرائق واستراتیجیات مشاركة المنظمات غیر الحكومیة اإلنسانیة في األعمال التحضیریة لمؤتمر األمم  •
 ا ) وما بعدھCOP27المتحدة المعني بتغیر المناخ (

 
سیكون لدینا المجلس النرویجي لالجئین واإلجراءات العملیة والمتحدثون اآلخرون الذین سیتبادلون وجھات نظرھم حول ھذا الموضوع. 

 لمزید من المعلومات.  تیار التعلم الخاص بإكفا حول تغیر المناخ والعمل اإلنسانيراقب 
 

 :أو تواصل مع موقع إكفا اإللكتروني الخاص بالمناخ والبیئةللمزید من المعلومات، تفضل بزیارة 

contact:nishanie.jayamaha@icvanetwork.org 
 

13.  ً  االنتشار عالمیاً مع تعزیز تواجدنا محلیا
 

 العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة 
التابع للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت   بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیةُعقد االجتماع األول لفریق العمل المعني  

تیتي وشبكة  الخامس في مایو الثالثة من مؤسسة  المشاركین  للرؤساء  الفرصة  للقاء    NEAR، وأتیحت  أعضاء فریق والیونیسیف 
 ، عرض الرؤساء المشاركون أولویات فریق العمل:االجتماعالعمل. خالل 

 
تعزیز مشاركة الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة وقیادتھا في آلیة تنسیق الشؤون اإلنسانیة واالستجابة اإلنسانیة عن  .1

حلیة وقیادتھا في تفعیل توجیھات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بشأن مشاركة الجھات الفاعلة المطریق ما یلي:  
) تحدید أھداف إلشراك الجھات الفاعلة المحلیة في ھیاكل تنسیق الشؤون اإلنسانیة،  1تنسیق الشؤون اإلنسانیة بوسائل منھا: (

) تقدیم تقاریر سنویة عن التقدم المحرز في المشاركة المجدیة للجھات الفاعلة المحلیة في ھیاكل التنسیق (بما في ذلك  2(
) تجمیع الممارسات الجیدة بشأن مشاركة الجھات الفاعلة 3لتقدم المحرز في تحقیق األھداف المتفق علیھا)، (اإلقرار عن ا

https://solidarityaction.network/media/cybersecurity-guidance.pdf
https://solidarityaction.network/media/cybersecurity-guidance.pdf
https://www.early-action-reap.org/
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18024&qid=978229
https://www.climate-charter.org/guidance/?commitment=6
https://www.climate-charter.org/guidance/?commitment=6
https://www.climate-charter.org/guidance/?commitment=6
https://www.icvanetwork.org/elearning/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream/
https://www.icvanetwork.org/elearning/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream/
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المحلیة وتمثیلھا وقیادتھا في آلیات التنسیق، بما في ذلك المنظمات التي تقودھا المرأة والنُھج الرامیة إلى إشراك السكان 
 المتضررین في االستجابة اإلنسانیة.

 
القدرات بین الجھات الفاعلة   مشاركةتعزیز  من أجل  ترتیبات  ال  معاییر/ال  الحد األدنى من  االتفاق علىالقدرات:    مشاركة .2

 الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة المحلیة.
 

المحلیة،  دعم الجھود الرامیة إلى زیادة وتوجیھ المزید من التمویل المباشر إلى المنظمات غیر الحكومیة  توفیر المصادر:   .3
) تقدیم تقاریر  2) تحدید أھداف لتوجیھ التمویل المباشر إلى المنظمات غیر الحكومیة المحلیة، (1بما في ذلك عن طریق: (

) تكثیف المناصرة مع الجھات المانحة 3سنویة عن التقدم المحرز في توفیر التمویل للمنظمات غیر الحكومیة المحلیة، (
 مات غیر الحكومیة الدولیة بشأن زیادة التمویل المباشر للشركاء المحلیین. ووكاالت األمم المتحدة والمنظ

 
مع:  • التواصل  یرجى  األولویات،  وحول  والدولیة  المحلیة  الفاعلة  الجھات  من  األعضاء  حول  المعلومات  من  للمزید 

eman.ismail@icvanetwork.org  . 
 
 

 لنحتضن التنوع والشمولیة، ونجسد قیمنا .14
 

  حقوق الطفل:
 

مذكرة توجیھیة للیونیسیف بشأن القدرة المؤسسیة للجھات الفاعلة   لصیاغةمشاورات بین الیونیسیف والمنظمات غیر الحكومیة  
 ، نیروبي، كینیا 2022مایو  26-24المحلیة، 

أخذت المشاورات التي اشتركت في تنظیمھا منظمة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف) وإكفا، بعین االعتبار المذكرة التوجیھیة التي  
ووضعھا في صیغتھا   الوثائق والمستنداتیقات من الشركاء المحلیین لالسترشاد بھا في صیاغة  ا وجمعت المدخالت والتعلمؤخرً   أعدت

الغرض العام   حولمناقشات  و مدتھا یوم واحد،  جالسة تشاوریة  ن و ییوم  تستمر على مدارعمل    ورشةالنھائیة. تتألف ھذه العملیة من  
، وتعزیز القدرات المؤسسیة في مجال الشراكات،  في الوقت الراھن احة  من المذكرة التوجیھیة وأدوات تقییم القدرات المؤسسیة المت

 .في القریب العاجل نشر المذكرة التوجیھیة للیونیسیف حیث سیتموالعمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة. 
       

 
 الوقایة: 

 2022یونیو  30بحلول  2022دعوة لتقدیم الطلبات لصندوق التوعیة واالتصال للحمایة من االستغالل واالنتھاك الجنسیین لعام 

وإكفا    تحتفي الالجئین  لشؤون  السامیة  للتوعیة    ناإلعالبالمفوضیة  الوكاالت  بین  المشترك  الصندوق  الثالثة من  الجولة  إطالق  عن 
مشروًعا، بینھم   34، قمنا بدعم ما مجموعھ  2020منذ عام  فالمجتمعیة واالتصال بشأن الحمایة من االستغالل واالعتداء الجنسیین.  

لصندوق التوعیة واالتصال للحمایة من   . یمكنك الوصول إلى نموذج الطلب عبر اإلنترنت2021في عام    15و  2020في عام    19
نموذج الطلب إلى لغتك    لغة  ، المتاح باللغات اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة. من أجل تغییرھنااالستغالل واالنتھاك الجنسیین من  

سیتولى اختیار الجدیر بالذكر أنھ    منالمفضلة، افتح النموذج واختر اللغة من القائمة المنسدلة الموجودة في الجانب األیمن العلوي. و
 المستفیدین من المنح فریق توجیھي من الخبراء من المنظمات غیر الحكومیة ووكاالت األمم المتحدة. 

 

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

 
  

 خاص بالمنطقة 
 

 
 منطقة إفریقیا .15

 
 بعثة دعم األقران إلى بوركینا فاسو

mailto:eman.ismail@icvanetwork.org
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19175&qid=1026106
mailto:alon.plato@icvanetwork.org
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التابعة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت في دعم األقران  حالیا في بعثة    وھي عضومع المجلس النرویجي لالجئین،    إكفاشارك  ت
توصیل بوركینا فاسو. ویتمثل الھدف الرئیسي للبعثة في دعم اللجنة المعنیة بأداء االستجابة وتحدید اإلجراءات التصحیحیة لتحسین  

یعمل فریق البعثة ویسافر بكثافة في البلد لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الخبراء الرئیسیین والتشاور  ولذلك    المساعدة اإلنسانیة.
 معھم. وسیتم تبادل تقریر من ھذه البعثة في المستقبل وسنظل متاحین الستخالص المعلومات من األعضاء.

  
 األوروبي  االتحادالفریق العامل المعني باإلرھاب التابع لمجلس 

مع األعضاء بشأن المبادئ التوجیھیة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت لمكافحة   مشاوراتاستضاف فریق إكفا في أفریقیا جلسة  
لعقوبات ل  الخاضعةالفعالة في البلدان  لیات اإلنسانیة  إبراز جوانب محددة ذات صلة بالعم  فيالھدف    حیث تمثل  ،یونیو  7اإلرھاب في  

 . الدولیة
 
  

 برنامج دعم محافل المنظمات غیر الحكومیة 
المنظمات    تنفذھا التي    المناصرةأولي اھتمام خاص لدعم أنشطة    حیث  ،یعمل برنامج دعم منتدیات المنظمات غیر الحكومیة بانتظام

الحكومیة   قضایاغیر  مع  إثیوبیا،    للتعامل  في  االستجابة  في  المستمرة  والتحدیات  األفریقي،  القرن  في  منطقة   والوضعالجفاف  في 
 الساحل.

  
 مؤتمر قمة االتحاد األفریقي

 
مایو في ماالبو،   31-28في مؤتمر القمة اإلنساني االستثنائي لالتحاد األفریقي ومؤتمر إعالن التعھدات في    إكفامن خالل حضور 
تم اختیار ھذه    من المشاركة، حیث  من المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة ومنظمات المجتمع المدنيالعدید    تمكنتغینیا االستوائیة،  

القارة،   البلدان في  ممثلي الحكومات  ومع مختلف الدول األعضاء في االتحاد األفریقي    عد أن تواصلت إكفابالمنظمات من مختلف 
تغیر المناخ وجدول أعمال   التي ناقشت قضیة الجانبیة    الفعالیاتفي العدید من    بشكل ملحوظالمانحة. شاركت المنظمات غیر الحكومیة  

كفا في تنظیم فعالیة جانبیة بعنوان «العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة إ  تشارككما  األمین العام لألمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي.  
أفریقیا».   في  اإلنسانیة  المساعدة  تلخیص  والوطنیة على  القمة  ویمكن  من  الرئیسیة  الرسائل  یليبعض  األفریقیین بما  القادة  تعھد   :

لتغییرات غیر الدستوریة في لمواجھة االمبذولة  الجھود  والمنظمات والجھات المانحة بإنھاء األزمات اإلنسانیة؛ ووعد القادة بزیادة  
  سوف یتم إتاحة   الحكومة واإلرھاب والمرتزقة األجانب التي تؤثر على السالم واألمن والسیادة والسالمة اإلقلیمیة للدول األفریقیة.

 ریبًا للجمھور. ق صادر عن مؤتمر القمة االستثنائي المعني باإلرھاب والتغییرات غیر الدستوریةالعالن اإل
 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والجھات الفاعلة اإلنسانیة
تحقیق االستقرار على الصعید اإلقلیمي بین برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والجھات الفاعلة اإلنسانیة في    حولُعقد أول حوار مفتوح  

االجتماع الفھم المتبادل لطریقة عمل كل قطاع ومبادئھ، ونظر في سبل تعزیز التنسیق بین اإلجراءات المتخذة    حیث عزز  ،مایو  12
 اع آخر في األسابیع المقبلة.في المیدان لتعزیز االستجابة وسیعقد اجتم

 
 تمثیل غرب ووسط أفریقیا

عبر    التواصل معھایمكن  و  ،اآلن منصب ممثل إكفا لغرب ووسط إفریقیا  یشغلمنصبھ بنجاح حیث    مھام  من استالمأدیالین بینیتا    تمكن
 . adeline.benita@icvanetwork.orgالبرید اإللكتروني: 

 
ی • الذي  العمل  حول  المعلومات  من  إفریقیا،للمزید  منطقة  في  حالیاً  مع:    جرى  التواصل  یُرجى 

marco.rotelli@icvanetwork.org  أوaddis.tesfa@icvanetwork.org 
 

 آسیا والمحیط الھادئ .16
 

  
  اإلنسانیةالبیئیة : تنسیق الشؤون اإلنسانیة في النظم الخارج العاملة في ورشة عمل مع المنظمات غیر الحكومیة الصینیة 

، نظمت مؤسسة أمیتي، الصین، بالتعاون مع إكفا ورشة عمل لدعم زیادة فھم البنیة اإلنسانیة وآلیات التنسیق 2022مایو    11في  
الص الحكومیة  غیر  المنظمات  تدعم  أن  یمكن  التي  المستویات  مختلف  على  الدوليالقائمة  المستوى  على  العاملة  أبدى  حیث    ینیة 

بمواصلة التدخل اإلنساني في المنطقة وعلى الصعید العالمي. كما تم   كبیراً المشاركون من المنظمات غیر الحكومیة الصینیة اھتماما  
على األنشطة المشتركة   الفعالیةتعتمد     تقدیم دراسات حاالت إفرادیة عن التنسیق اإلنساني المعقد والمحدد السیاق في حاالت الطوارئ.

الخبرة واالبتكار الدولیة لالستجابة اإلنسانیة:  العمل  الصیني ومقال  السابقة مثل ورشة  المدني  المجتمع  المساعدة   من  التحلیل حول 
 . اإلنسانیة الصینیة مجال المساعدة؟ االضطراب اإلیجابينیة، الصی

 
 اإلقلیمیة للتصدي لنزوح الروھینغا والتحدیات اإلنسانیة وتحدیات بناء السالم في میانمار المناصرةتنسیق 

mailto:adeline.benita@icvanetwork.org
mailto:marco.rotelli@icvanetwork.org
mailto:Addis.tesfa@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/resource/positive-disruption-chinas-humanitarian-aid/
https://www.icvanetwork.org/resource/positive-disruption-chinas-humanitarian-aid/
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وإكفا وشركاء حمایة الالجئین الروھینجا في تنظیم ورشة عمل افتراضیة لمدة   اشتركت شبكة حقوق الالجئین في آسیا والمحیط الھادئ
سبل تعزیز المناصرة اإلقلیمیة الجماعیة في االستجابات اإلقلیمیة المنسقة لنزوح الروھینغا الذي   مایو لمناقشة 17و  11یومین یومي  

السالم في میانمار. كما د المساعدات اإلنسانیة وبناء  أمده ووصول  لتحسین وعي  طال  اإلقلیمیة  الفاعلة  الجھات  عمت ورشة عمل 
الجھات المعنیة في مجال المناصرة على الصعیدین اإلقلیمي والوطني ورسم الخرائط وتحدید مبادرات المناصرة وفرص المناصرة  

 اإلقلیمیة الجماعیة.
 

 إطالق مركز حمایة الموارد والدعم في جنوب آسیا عبر اإلنترنت
 

اإلنجلیزیة ویستھدف منظمات المجتمع المدني متاح اآلن باللغة    الموقع اإللكتروني المعني بمركز حمایة الموارد والدعم في جنوب آسیا
في باكستان وبنغالدیش. استكشف الموارد وأنشطة بناء القدرات في مجال الحمایة الحرة، مثل الندوات اإللكترونیة والدورات التدریبیة  

 لتلقي أحدث المعلومات. ھنااإللكترونیة واستعراض الوثائق. اشترك من  
 
 

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

    نطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیام .17
 

 محافل المنظمات غیر الحكومیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیالتبادل اآلراء بین  ورشة عمل إقلیمیة
سیستضیف مكتب إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ورشة عمل إقلیمیة لمحافل المنظمات غیر الحكومیة لمدة یومین في 

. وستدعى شبكات المنظمات غیر الحكومیة الدولیة والمحلیة إلى االجتماع لتعزیز الروابط وتمكین 2022عمان، األردن في یونیو  
یُرجى التواصل تفاعل والتنسیق والربط الشبكي بین الشبكات في جمیع أنحاء المنطقة. لمزید من المعلومات،  تبادل المعلومات والتعلم وال

  icvamena@icvanetwork.orgمع: 
 
ورشة عمل بشأن المفاوضات اإلنسانیة    ،في المملكة األردنیة  عمانالعاصمة  قدت في  والتي عُ ،  2022مایو    31إلى    30في الفترة من  و

مختلفة في مجال العمل اإلنساني  النُُھج  الالممثل اإلقلیمي إلكفا إلى حلقة النقاش وتحدث عن    انضم نائب  ، حیثللممارسین المحلیین
  وعن الدور الرئیسي للجھات الفاعلة المحلیة.

 
 مشاورات العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة في الیمن

اإلنساني في الیمن وجمع البیانات من أجل وضع األسس المحلیة بمشاركة ال تزال المشاورات جاریة مع الجھات الفاعلة في المجال  
شاملة من الجھات الفاعلة المحلیة في جمیع المناطق الجغرافیة والجھات الفاعلة الدولیة ووكاالت األمم المتحدة وغیرھم من الجھات  

المحلیة، والنھوض بھ في االستجابة اإلنسانیة وتقدیم  المعنیة الرئیسیة. وكان الغرض الرئیسي من ذلك ھو دعم دور الجھات الفاعلة  
 توصیات واضحة وخطوات عملیة لتعزیز أدوارھا. 

 
 مؤتمر بروكسل السادس

مایو    10و    9ترأس االتحاد األوروبي مؤتمر بروكسل السادس الذي كان بعنوان «دعم مستقبل سوریا والمنطقة»، الذي عقد یومي  
داخل البالد وفي  في حشد المساعدات للسوریین    2022ة التعھد الرئیسي لسوریا والمنطقة في عام  وھو یعد فعالینجح المؤتمر.  2022

كان إجمالي التعھدات لھذا العام أعلى  وقد  وما بعده.    2022لعام  یورو  ملیار    6.4من خالل تعھدات بلغ مجموعھا  الدول المجاورة  
 . یورو ملیار 5.3التي بلغ مجموعھا  2021من تعھدات عام  

 
مایو، نظم منتدى المنظمات غیر الحكومیة اإلنسانیة واإلنمائیة في لبنان والفریق العامل المعني باألشخاص المتضررین من    5في  

األزمة السوریة فعالیة جانبیة حول "العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة فیما یخص االستجابة لألزمة السوریة في لبنان: 
شارك نائب الممثل اإلقلیمي إلكفا، حیث تحدث عن العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة كما  ة والمساءلة".  حذو التكامل والفعالی

 في مجال القیادة اإلنسانیة والفرص والحواجز في جمیع أنحاء المنطقة.
  

للمزید من المعلومات أو لالنضمام إلى القائمة البریدیة لمكتب إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، یُرجى التواصل  •
  stephanie.yousef@icvanetwork.orgأو  eman.ismail@icvanetwork.orgمع: 

 
 التعلمفرص 

 
 باللغتین األوكرانیة والبولندیة ولغات أخرى متاح نحو بناء استجابة أفضلمشروع  .18

https://southasia.safeguardingsupporthub.org/
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/subscribe?u=94361631c523b438d06a94539&id=378361961a
mailto:keya.sahachaudhury@icvanetwork.org
mailto:asma.saleem@icvanetwork.org
mailto:icvamena@icvanetwork.org
mailto:eman.ismail@icvanetwork.org
mailto:stephanie.yousef@icvanetwork.org
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أداة التعلم اإللكتروني   من  "نحو بناء استجابة أفضل" وحدتین رئیسیتین  مشروع  یقدملألزمة األوكرانیة،    المستجیبة  للجھات دعماً  
الترجمة   مرحلة  : أسس العمل اإلنساني والقانون الدولي والمعاییر اإلنسانیة. ستبدأ في األسابیع المقبلةباللغتین األوكرانیة والبولندیة 

 برنامج   بالنظام الدولي لتنسیق الشؤون اإلنسانیة. باإلضافة إلى ذلك، یتم تقدیم  الخاصةلوحدات  مزید من االلغة األوكرانیة لإلى  
المستخدمین   حیث یتابع البرنامج العدید منباللغات العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة  اإلنترنت    المتاح عبر"نحو بناء استجابة أفضل"  

على المزید من   یمكنك االطالعلغة أخرى.    12باللغة الروسیة و  متاحة أیًضا  دولة. مواد دورات التعلم اإللكتروني  190في  
 .موقعھم اإللكتروني من خاللالموارد 

 
 تدریب العاملین في مجال المساعدة اإلنسانیة على مھارات التفاوض   .19

التفاوض  لتحسین مھارات 2022 أغسطس 11-9 خالل الفترة ما بینالمذكور أعاله  التدریب Clingendaelتقدم أكادیمیة وف س
 خالل أداء مھامھم اإلنسانیة في مجال   لمساعدتھمبنظریة التفاوض    سیتم تعریف المشاركین  ، حیثلعاملین في المجال اإلنسانيدى ال

 عملھم الیومي. 
 

 جدید وجدیر بالذكر
 في العمل اإلنساني ألمانیا استبیان عن مشاركة .20

ً   أطلق مركز العمل اإلنساني  الفاعلة اإلنسانیة غیر   ینظرالتي  الطریقة  فھم    للتمكن من  استبیانا بھا إلى الحكومة األلمانیة والجھات 
السیاسات اإلنسانیة وعملیات   دعم  في  تساھموما إذا كانت مشاركتھم    ،التي یتم التركیز علیھاالمواضیع والقطاعات  تحدید  الحكومیة، و

 اإلصالح.
 

 2022التقریر العالمي حول النزوح الداخلي لعام  .21
 حول النزوح الداخلي. 2022الصادر حدیثًا لعام  التقریر العالمي لمركز رصد حاالت النزوح الداخلي اطلع على

 
 2022تقریر التعلیم تحت الھجوم   .22

أصدر التحالف العالمي لحمایة التعلیم من الھجمات ھذا التقریر الذي یعد دراسة عالمیة للھجمات على المدارس والجامعات وطالبھا 
 9:00، من الساعة  2022یونیو    16. وستقدم النتائج في فعالیة تعقد في جنیف، یوم الخمیس  2021و    2020وموظفیھا في عامي  
 .التسجیلصباحاً في قصر األمم (مكتب األمم المتحدة في جینیف). اطلع على تفاصیل  11:00صباحاً إلى الساعة 

 
 أضف إلى جدول مواعیدك

2022 
 
المشاورات العالمیة للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین مع المنظمات غیر الحكومیة حول العمل مع ودعم المؤسسات    یونیو:7-10

 وتغیر المناخ المحلیة والوطنیة 
 2022مؤتمر الموارد البشریة اإلنسانیة لعام یونیو:  7-9

 2022الھجوم  إطالق تقریر التعلیم تحت یونیو: 16
 الیوم العالمي لالجئین یونیو: 20
 : الجزء المتعلق بالشؤون اإلنسانیة من دورة المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحددة یونیو 21
 فعالیة االحتفال بالذكرى الستین لتأسیس إكفا في عمان  یونیو: 23-22

 االجتماع الرابع والثمانون للجنة الدائمة للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین.  یونیو: 28-30 
 

 االجتماع السنوي للصفقة الكبرى یولیو: 1یونیو و 30
 
 

 الیوم العالمي للعمل اإلنساني  أغسطس: 19
  

 ورشة عمل إقلیمیة لمحافل المنظمات غیر الحكومیة في بوغوتا سبتمبر: 19
 السامیة لشؤون الالجئیناالجتماع الخامس والثمانون للجنة الدائمة للمفوضیة : سبتمبر 19-23

 
 

 الدورة الثالثة والسبعون للجنة التنفیذیة لمفوضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان  أكتوبر: 10-14
 یوم الغذاء العالميأكتوبر:  16

 

 الحمایة التي تواجھ تحدیاتالحوار المفوضة السامیة حول  دیسمبر: 7-8

 الیوم الدولي للمھاجریندیسمبر:  18
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