
1  

 
 

 2022أبرز العناوین من شھر أكتوبر  – إكفانشرة 
 

 القراء األعزاء،
  

والتي    التركیز لدینا  بمجاالت  ذات الصلة  األخبارو  المستجدات  أحدث  الشھریة  ھذه النشرة  یسعدنا أن نطلعكم من خالل
أكثر  لتصبح    إكفاشبكة    طویروتمویل العمل اإلنساني حیث نستمر في ت  العمل اإلنساني  تشمل الھجرة القسریة وتنسیق

تأثیر التغیر المناخي في العمل اإلنساني   بالعمل على معالجة انخراًطا في تفعیل العمل اإلنساني القائم على المبادئ وذلك  
العالمي   لالنتشار  السعي  الصعید من خالل  الوجود على  بالتنو  وترسیخ  نتمیز  قیمنا  المحلي وأن  ع والشمولیة ونتبع 

 إكفااستراتیجیة    التي طرأت على  التغیرات. اقرأ المزید عن  السریعةواالنخراط بشكل استباقي في الشراكات التعاونیة  
 غیر ذلك من األخبار األخرى. مستجدات مراكزنا اإلقلیمیة و آخر   ستتضمن النشرةكما . 2030

 
 لالطالع على مزید من المستجدات.   یوتیوب ، ولینكدإنو، تویترمتابعتنا على  تنسىال 

 
  

 رسالة المدیر التنفیذي
 

 أین یتجھ التغیر المناخي؟ إلى مشكلة تتجاوز قدرة قطاع العمل اإلنساني بكثیر: 
 

، وال یخفى على أحد الدور الذي  والتغیر المناخي والجوائح  اتأزمة إنسانیة غیر مسبوقة ناجمة عن النزاع  یواجھ العالم
الحمل و  العبء  على أرض الواقع، ولكنلمجتمعات األكثر ضعفًا  إلى ا  اتالمساعد  في تقدیمالمنظمات اإلنسانیة  تلعبھ  
إذا استمرت أزمة المناخ في مسارھا الحالي، وتلبیة جمیع االحتیاجات اإلنسانیة.  وھو یحد من قدرتنا على  نا  تطاق  یفوق

 على تقدیم الخدمات اإلنسانیة بشكل كبیر.  ةالفجوة بین االحتیاجات والقدر زداد فسوف ت
 

د من والتوجھ الطموح للحیجب على األطراف المعنیة الرئیسیة في جمیع أنحاء العالم أن تستثمر في إجراءات التكیف  
درجة   1.5یُعد الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة ألقل من    ، حیثإذا أردنا تجنب أسوأ نتائج التغیر المناخي  المخاطر

الخسائر واألضرار   وارتفاعمحدودیة خیارات التكیف والصمود    في ظل بیئة تتسم فیھا بازدیاد   مئویة ضرورة إنسانیة
ض الخسائر واألضرار الناجمة عن الظروف المناخیة القاسیة  عب  معالجةن  فعلى الرغم م  ؛االقتصادیة وغیر االقتصادیة

 الخسائر واألضرار تتجاوز قدرة قطاع العمل اإلنساني على االستجابة. معظممن خالل العمل اإلنساني إال أن 
 

النظرإن   المناخ والخسائر واألضرار  وجھات  لدیھا  ھي  حول تمویل أنشطة  الدول  یبدو أن  رؤى   محل نزاع حیث 
 مختلفة عما ینبغي أن یبدو علیھ ھذا األمر. 

 
الكافي والحاجة الماسة إلى إنشاء مرفق للخسائر واألضرار موضوًعا رئیسیًا على النحو  تمویل أنشطة المناخ    یشكل

منذ زمن طویل   مطروحةً مسألة  الھذه    حیث تعتبر،  )COP27(  2022  ھذا العام في مؤتمر المناخل  ضمن جدول النقاش
 جمیع مؤتمرات المناخ السابقة.في 

 
المتعھد بھا في    ھماللتزاماتتوضیح طریقة تنفیذھم  )  COP27(  2022  المناخ  مؤتمرفي  األطراف    جمیع  یجب على

یجب أن یصل تمویل  كما    .2025  بحلول عامملیار دوالر على األقل    40قمة غالسكو لمضاعفة تمویل التكیف إلى  
المناخالالتكیف مع   تتخلف عن   يتغیر  ما  التي غالبًا  بالنزاعات،  والمتأثرة  الضعیفة  الدول  إلى  المخاطر  والحد من 

یجب أن یشمل ذلك تقدیم الدعم للعمل المناخي في  وفًا في ھذه الدول.  الركب، باإلضافة إلى األشخاص األكثر ضع 
 في أمان.إلى أوطانھم السیاقات التي یلجأ إلیھا النازحون ویأملون بالعودة 

 
 ال یقتصر األمر على المال فحسب.

 
لى الرغم من الحرب  فع  ؛یتعلق األمر كذلك بالعمل الدبلوماسي والتمویل األذكى واالستجابات األكثر فعالیة لألزمات

تواصل التركیز على المناخ الجھود الدبلوماسیة الالزمة أن    ھ یجب علىإال أن  ؛الغذاء والطاقة  ةفي أوكرانیا وأزم  القائم
 وتقلیل االحتیاجات اإلنسانیة. 

 

https://www.icvanetwork.org/transforming-our-network-for-impact/
https://twitter.com/ICVAnetwork
https://www.linkedin.com/company/international-council-of-voluntary-agencies-icva-/
https://www.youtube.com/channel/UC0xI6FvnLyGNzUY6VAXb8YQ
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المزمع  )  COP27(  2022مؤتمر المناخ  ل  ینبغي) كثیًرا على "ماذا"، في حین  COP26(  2021مؤتمر المناخ    تمحور
بشكلنوفمبر    6في  انعقاده   واإلجابة على سؤال  أكثر على  التركیز  اتخاذ و"كیف".    الطریقة  األطراف  یجب على 

اءة من خالل دراسة طرق تمویل الخسائر واألضرار مع األخذ بعین االعتبار الترتیبات المؤسسیة القائمة قرارات بنّ 
مصادر جدیدة ومبتكرة وتقدیم تمویل جدید باإلضافة إلى تمویالت   من خاللووخیارات حشد التمویل القائم على المنح،  

 العمل اإلنساني واإلنمائي.
 
كیفیة تحویل    حول تفاصیل  ال  صیاغة  في التركیز على  ھائوأعضا  إكفاعن كیفیة مساھمة  معًا    قرأ  نفي ھذا اإلصدار، سو

الق إلى  الوعود  ذلك  واقع حقیقيائمة  كان  التعلم  فيمساھمتنا    من خالل، سواء  بشأن   ةالممارس  مجتمعأو    مسارات 
ال في مجعملنا  ،  میثاق المناخ والبیئة لمنظمات العمل اإلنسانياعتماد ودعم تنفیذ    وحول،  بالمناخ والعمل اإلنساني

أبابا  و،  الترابط أدیس  في  مثلما حدث  الحكومیة  المنظمات غیر  قادة  تنوع  اجتماع حول  االتحاد  تنظیم  فریقي  األمع 
)African Union(  ) واالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمرIFRC  المؤتمر رفیع المستوى ) قبل

 . بشأن التغذیة واألمن الغذائي
 

 إغناسیو باكر
إكفاالمدیر التنفیذي | 

https://www.icvanetwork.org/transforming-our-network-for-impact/transformation-2-address-impact-of-climate-change-on-humanitarian-action/
https://www.icvanetwork.org/transforming-our-network-for-impact/transformation-2-address-impact-of-climate-change-on-humanitarian-action/
https://www.icvanetwork.org/resource/cop27-engagement/
https://www.icvanetwork.org/resource/cop27-engagement/
https://www.climate-charter.org/announcements/
https://www.icvanetwork.org/resource/advancing-nexus-in-the-mena-region-breaking-the-silos/
https://www.icvanetwork.org/resource/advancing-nexus-in-the-mena-region-breaking-the-silos/
https://www.icvanetwork.org/resource/conclusions-and-recommendations-from-the-civil-society-and-local-action-day/
https://www.icvanetwork.org/resource/conclusions-and-recommendations-from-the-civil-society-and-local-action-day/
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 إكفامستجدات 

 
 مارس  16في  إكفاویوم عضویة  2023مارس  17في  2023السنوي  إكفا. مؤتمر 1

)  Maison de la Paixمارس في مبنى بیت السالم (  17في یوم الجمعة الموافق    2023السنوي    إكفاعقد مؤتمر  سیُ 
لعمل اإلنساني. ل  النوعي  تمویلال  الوصول إلى: الوقت والمكان المناسب: تحسین  حولالحدث    محورفي جنیف وسیكون  
خبراء، وغیرھم  والوكاالت األمم المتحدة،  ومانحین،  والدول،  والعضاء،  األ  العدید من  المؤتمر  سیشارك في أحداث

التي   والتحدیات  المستفادة  ودروسھم  تجاربھم  لمشاركة  المعنیة  األطراف  حول من  قدًما  المضي  وطرق  تواجھھم 
 الموضوع.

 تشمل أھداف المؤتمر الرئیسیة ما یلي: 

زیادة الوعي والتوصل إلى فھم مشترك للتحدیات الرئیسیة في تمویل العمل اإلنساني، بما في ذلك ضرورة   •
 .ولیس فقط لزیادة التمویلكاملة البحث عن حلول على نطاق المنظومة 

طریق للمضي أفضل  الكبرى وتعزیز دعم المنظمات غیر الحكومیة إلیجاد  بحث خیارات مستقبل الصفقة   •
 .قدًما

مناقشة حالة العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة مع التركیز بشكل خاص على بذل مزید من الجھود   •
 . المشتركة لضمان حصول الشركاء المحلیین على الدعم والموارد الفعالة

ان بشأن جھود المنظمات غیر الحكومیة إلدماج عمل المناخ وفرص التمویل في بین األقر تبادل اآلراءدعم  •
 .االستجابة اإلنسانیة

 

وأنشطة وبث  فقرة أسئلة وأجوبة مباشرة،  وجلسات على المسرح،  ومتحدثین رئیسیین،    على  المؤتمرجدول  سیضم  
 مباشر. 

في جنیف. سیُفتح باب    إكفایوم عضویة  سیشارك أعضاء إكفا في    -الیوم السابق للمؤتمر-  2023مارس    16في یوم  و
 التسجیل لكال الحدثین قریبًا. 

 
 .وقنوات التواصل االجتماعي  لكترونيموقعنا اإلیمكنك االطالع على مزید من التفاصیل على 

 
 وظائف شاغرة . 2
 

البحث القائم على األدلة حول أفضل الممارسات حول المشاركة   متخصص في توظیف خبیر استشاري  لحالیًا    نسعى
مع ھذا الخبیر االستشاري ببحث تأثیر تمویل الحمایة   إكفاالمجتمعیة للحمایة من االستغالل واالنتھاك الجنسیین. ستقوم  

الممارسة من معي بمخاطر االستغالل واالنتھاك الجنسیین  من االستغالل واالنتھاك الجنسیین في زیادة الوعي المجت
 . 2022نوفمبر  7طلب قبل الوتقدیم  مزید من المعلوماتن في مجال اإلغاثة. یمكن االطالع على یالعامل جانب

 
 الھجرة القسریة

 الحمایة المؤقتة  –. أوكرانیا 3

قامت   الماضیة،  القلیلة  األشھر  مقدمة من    إكفاخالل  تنفیذ  ھا  ئأعضابتنسیق مساھمات  الحمایة  لرصد عملیة  توجیھ 
 UNHCR Regional Bureau forجئین في أوروبا (بقیادة المكتب اإلقلیمي للمفوضیة السامیة لشؤون الال  المؤقتة

Europe" بشأن  الجدید  الالجئین  لشؤون  السامیة  المفوضیة  تقریر  نُشر  األساس،  ھذا  الحمایة ). وعلى  تنفیذ رصد 
على توصیات رئیسیة وممارسات ناشئة لمعالجة العوائق التي   یحتوي التقریر بشكل خاصو".  المؤقتة: بعد ستة أشھر

 على سبل المضي قدًما.ھا ئوشركاھا ئالعمل مع أعضا إكفاتحول دون حقوق الالجئین، وستواصل  

 للنزوح الداخلي. حلول 4

 InterActionومنظمة    إكفاكجزء من مشاركتھا في متابعة الفریق رفیع المستوى المعني بالنزوح الداخلي، نظمت  
والمستشار الخاص المعني بحلول النزوح الداخلي  ھما  ئأعضا  ن ثانیة جمعت بینبیراء  أتبادل    جلسةأكتوبر    19في  

السید روبیرت بیبر. وقد ھدف ھذا االجتماع إلى تبادل المعلومات بشأن تقدم المستشار الخاص المحرز في والیتھ 
)  Danish Refugee Council(  المجلس الدنماركي لالجئینحكومیة مثل  المنظمات غیر  الوإنشاء مكتبھ. كما قدمت  

https://www.icvanetwork.org/events/icva-annual-conference-2023/
https://www.linkedin.com/posts/activity-6975337690246332416-oebR?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.icvanetwork.org/resource/tor-consultancy-on-evidence-based-research-on-best-practices-on-protection-from-sexual-exploitation-and-abuse-community-engagement/
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system/temporary-protection_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system/temporary-protection_en
https://data.unhcr.org/en/documents/details/96266
https://data.unhcr.org/en/documents/details/96266
https://drc.ngo/
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الدولیة اإلنقاذ  األ)  International Rescue Committee(  ولجنة  من  والفكار  العدید  كماھادفةالمحددة  أكدت   . 
المنظمات غیر الحكومیة، وجھات منھا الدول األعضاء،  ال  العدید منمیة االنخراط مع  المنظمات غیر الحكومیة على أھ

السالم،  و بناء  في  الفاعلة  لألشخاص والجھات  اإلنسان  بحقوق  المعني  الخاص  والمقرر  داخلیًا،  النازحین  السكان 
داخلیًا إلیجاد   الداخلي.  الالنازحین  للنزوح  تعمیم  وحلول  األعضاء،  المالحظات  السیتم  ستواصل  بینما  رئیسیة على 

 تیسیر التعاون والتآزر.  إكفاو InterActionمنظمة 

جیروم إیلي في ندوة عبر  في إكفا، السید  الھجرة القسریةقسم شارك أیًضا رئیس أكتوبر،  28في یوم الجمعة الموافق 
حیث ركزت الندوة على   )GENIDAیة بشأن النزوح الداخلي في أفریقیا (شبكة المشاركة العالماإلنترنت نظمتھا  

 "دراسة برنامج عمل األمین العام لألمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي".

 . حلول محلیة لالجئین 5

للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین ندوة عبر اإلنترنت أكتوبر، نظمت الشعبة المعنیة بالصمود والحلول التابعة    25في  
إلى    ا". واستنادً االعتبارات الرئیسیة بشأن الحلول المحلیة لالجئینبشأن "  2021استنادً إلى الوثیقة التي أصدرتھا في  

، تھدف ھذه الوثیقة إلى تقدیم المساعدة في 100نھج الحلول لالتفاق العالمي بشأن الالجئین، وتحدیدًا في الفقرة رقم  
إیجاد حلول   في  المحلیة  الحلول  لكیفیة مساھمة  أفضل  فھم  ومن خالل ضم مشاركین من لالجئین.    مستدامةتكوین 

)، األكادیمیین، الجھات الفاعلة اإلنمائیة،  UNHCRمات غیر الحكومیة، المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین ( المنظ
الراجعة  التغذیة  وجمع  للوثیقة،  المنطقي  واألساس  رئیسیة  اعتبارات  تقدیم  في  األھداف  تمثلت  األعضاء،  والدول 

ھذه الممارسة بصورة خاصة للمساھمة في عدت  أُ . وقد  ومناقشة السبل الممكنة للمضي قدًما في نُُھج الحلول المحلیة
. 2023تحدید الممارسات الجیدة والتعھدات المحتملة في ضوء المنتدى العالمي لالجئین الثاني الذي یُعقد في دیسمبر  

 سیتم مشاركة مالحظات االجتماع مع المشاركین.

 الالجئین للجنة التنفیذیة للمفوضیة السامیة لشؤون  73الـ   االجتماع. 6

للجنة التنفیذیة للمفوضیة السامیة لألمم   73الـ    االجتماعبفضل المساھمات الواردة من المنظمات غیر الحكومیة خالل  
) الالجئین  لشؤون  ببیانینأكتوبر)،    14-10المتحدة  الحكومیة  المنظمات غیر  العامةبشأن    أدلت  والحمایة   المناقشة 

في  التوصیات األولى في تعزیز فرص االعتماد على الذات للسكان النازحین. ووتمثلت أبرز اإلجراءات و.  الدولیة
األوكرانیة   لألزمة  باالستجابة  اإلشادة  الثاني معرض  البیان  أال في  الحكومیة على ضرورة  المنظمات غیر  أكدت   ،

 .تلبیتھا حول العالمتم تتنحرف الموارد عن االحتیاجات اإلنسانیة واحتیاجات الحمایة التي لم 
 

التقریر عن المشاورات العالمیة ھذا العام المنظمات غیر الحكومیة والمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین    ورقرِّ مُ م  قدَّ 
بشأن "العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة   الحكومیة والمفوضیة السامیة لشؤون الالجئینبین المنظمات غیر  

 المشاورات التي جرت. من التوصیات النھائیةوالعمل المناخي". ویشمل التقریر 
 

الصحة بشأن " ExCom (2022باعتماد استنتاج اللجنة التنفیذیة لبرنامج المفوض السامي ( إكفارحبت  وفي النھایة،
سیما   د قدمت المنظمات غیر الحكومیة مساھمات وتعلیقات بشأن ھذه العملیة، ال"، وقالعقلیة والدعم النفسي االجتماعي 

أُدلى بھ للجنة الدائمة في شھر سبتمبر. یمكن االطالع على معلومات  بیان مشترك للمنظمات غیر الحكومیةمن خالل 
الصفحة اإللكترونیة المخصصة للجنة التنفیذیة للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین على    73ة بشان الدورة الـ  إضافی

 .للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین
 
 2022 انبي للجنة التنفیذیة لبرنامج المفوض السامي للمنظمات غیر الحكومیة. الحدث الج7

مع المنظمات غیر الحكومیة حدث   إكفاعلى ھامش أعمال اللجنة التنفیذیة للمفوضیة السامیة لشئون الالجئین، نظمت  
أكتوبر حیث ركز    14" في  ؟: دروس مستفادة من الصدمات على مستوى المنظومةتقدمنا   قیما الذي یعجانبي حول "

في النزوح القسري حول العالم. كان ینبغي علینا أن نتعلم دروًسا الحدث على التأثیرات المتزایدة لألزمة األوكرانیة  
، وأثار تغییر المناخ لتحسین حمایة السكان الذین یعانون من النزوح 19-كوفید من األزمات اإلنسانیة السابقة، وجائحة  

ومن خالل ضم الدول األعضاء، المنظمات غیر الحكومیة، المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین، المؤسسات القسري.  
ومنظمة وورلد فیجن )  Norwegian Refugee Council(  ینالمجلس النرویجي لالجئالمالیة الدولیة، ومتحدثین من  

ا)  World Vision International(  إنترناشونال الالجئینوالشبكة  بقیادة  Led -Global Refugee(  لعالمیة 
Network دعت المنظمات غیر الحكومیة إلى عمل إصالحات في المنظومة وتقدیم تمویل منصف استجابةً للنزوح ،(

لحمایة الدولیة لالجئین. سیُتاح  القسري، وتقدیم الدعم لمعالجة أزمتي الغذاء والحمایة، وعكس النُُھج غیر المنصفة ل
 . ھنااإللكتروني  إكفاملخص الحدث على موقع 

 
 

https://www.rescue.org/
https://genida.org/
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20939&qid=1138527
https://www.icvanetwork.org/resource/73rd-unhcr-executive-committee/
https://www.icvanetwork.org/uploads/2021/10/NGO_Statement_the_General_Debate_WRITTEN.pdf
https://www.icvanetwork.org/uploads/2022/10/NGO_Statement_International_Protection_Oct_ExCom_2022_WRITTEN.pdf
https://www.icvanetwork.org/uploads/2022/10/NGO_Statement_International_Protection_Oct_ExCom_2022_WRITTEN.pdf
https://www.icvanetwork.org/uploads/2022/10/Reporting_UNHCR_NGO_Global_Consultations_ExCom_2022.pdf
https://www.icvanetwork.org/uploads/2022/10/Reporting_UNHCR_NGO_Global_Consultations_ExCom_2022.pdf
https://www.unhcr.org/633d93444
https://www.refworld.org/docid/634969224.html
https://www.refworld.org/docid/634969224.html
https://www.icvanetwork.org/uploads/2022/06/MHPSS_ExCom_Conslusions_SCom_June2022_NGO_Statement_WRITTEN.pdf
https://www.unhcr.org/2022-executive-committee-session.html
https://www.unhcr.org/2022-executive-committee-session.html
https://www.unhcr.org/633c43344
https://www.nrc.no/
https://www.wvi.org/
https://www.wvi.org/
https://www.globalrefugeenetwork.org/
https://www.icvanetwork.org/resource/73rd-unhcr-executive-committee/
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على   • التواصل  یُرجى  المعلومات،  من  مزید  على   jerome.elie@icvanetwork.orgلالطالع 
  loise.dairocheteau@icvanetwork.orgو

 
 . المھاجرون في حاالت الضعف8
 

 االجتماع السنوي لشبكة األمم المتحدة المعنیة بالھجرة 
نُظم االجتماع السنوي الرابع لشبكة األمم المتحدة المعنیة بالھجرة بشكل ھجین في جنیف وعبر اإلنترنت في یومي  

خطة عمل   مسودةمشارك، ركزت المناقشات على ما یلي: (أ)    700. وبحضور أكثر من  2022أكتوبر    19و  18
) على الصعیدین اإلقلیمي والقُطري؛  GCMة (؛ (ب) تنفیذ االتفاق العالمي بشأن الھجر2024-2022الشبكة للفترة  

واالتصاالت  (ج)   المعرفة  إدارة  (د)  بالھجرة؛  المعني  الشركاء  متعدد  االئتماني  للصندوق  االستشاري  المنتدى 
االستراتیجیة؛ (ھـ) سبیل المضي قدًما، تسجیل التوقعات المقدمة من الجمیع حول مواصلة تنفیذ االتفاق العالمي بشأن 

 االجتماع.  رابط فیدیو لجمیع الجلسات وملخص). اطلع على CMGالھجرة (
 

 التقریر المقبل للمقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافیة
 

یدعو المقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافیة، السیدة ألكسندرا إكسانتاكي، إلى تقدیم مساھمات لتقریرھا بشأن الحقوق  
مارس   في  عرضھ  سیتم  حیث  والھجرة  على  2023الثقافیة  المساھمات  إرسال  یجب   .-sr-hrc

culturalrights@un.org  المعلومات. اطلع على مزید من 2022نوفمبر  25قبل . 
  
 

 التمویل 
 
 الصفقة الكبرى. مستقبل 9

في   2.0تُجرى حالیًا مناقشات بین الموقعین على الصفقة الكبرى لتحدید مستقبل المبادرة عقب اختتام الصفقة الكبرى  
في جلسات المنظمات غیر الحكومیة الموقعة على الصفقة الكبرى إلى جانب الشركاء المحلیین  اجتمعت  .  2023یونیو  

 فردیة في نھایة شھر أكتوبر لمناقشة التفضیالت المتعلقة بتنقیح الصفقة الكبرى. 
 

 شروط التمویل  –. شراكات األمم المتحدة 10
اء المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین التي عقدت عمل شرك  ورشةفي    إكفاأكتوبر، شاركت    7-4خالل الفترة ما بین  

  حیث تمیزت ،  مع أكبر الشركاء من المنظمات غیر الحكومیة التي تمولھا المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین في جنیف
. وتشمل اإلصالحات الرئیسیة التي  ةالجماعی  األفكار من    عالٍ منفتحة وصریحة وبناءة مع مستوى  بكونھا  المناقشات  

قدمتھا المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین التحول على نطاق واسع إلى التخطیط متعدد السنوات مع اتفاقیات شراكة 
) PROMS(  ع ورصدھا واإلشراف علیھاوالمشر  تقاریر  ول إعداد حلمتعددة المستویات، واعتماد نظام إدارة مشروع  

حاضرة أیًضا في مشاورات   إكفا كانت    كما  في جمیع مراحل دورة الشراكة واإلصالحات المالیة.كأداة لتسریع التغییر  
أكتوبر حول "عقد شراكات لتحویل الدفة عكس الجوع". قدم    27-25الشراكة السنویة لبرنامج األغذیة العالمي في  

توى المیداني كبدایة المحادثة لتغییر نموذج برنامج األغذیة العالمي النتائج األولیة الستقصاء شریك االتفاقیة على المس
وسیقوم برنامج األغذیة العالمي باستخالص التغذیة الراجعة من الشركاء في خطة عمل. اطلع على المزید الشراكة.  

المعلومات حول   العالمي  من  األغذیة  لبرنامج  السنویة  الشراكة  لكال تم  تس.  2022مشاورات  تفصیًال  أكثر  مشاركة 
 . كفاالمشاورتین، بما في ذلك مناقشة الخطوات القادمة، مع الفریق العامل المعني بالتمویل اإلنساني التابع إل

 
على شراكات    لالذین یریدون االنضمام إلى الفریق أو االنخراط بشكل مباشر في العم  إكفابالنسبة ألعضاء   •

 .  manon.glaser@icvanetwork.orgاألمم المتحدة، یُرجى التواصل على 
 

 التنسیق
 ) IASCالدائمة المشتركة بین الوكاالت (. اللجنة 11

على مركزیة   1  العمل  فریقأكتوبر حیث ناقش عمل    11في    )OPAGفریق المناصرة والسیاسة التشغیلیة (  اجتمع
الدائمة المشتركة بین   اللجنة  نتائج استعراض الحمایة الذي أجرتھ  البناء على  الحمایة بتسلیط الضوء على ضرورة 

) المناصرین IASCید دور الشركاء المعینین حدیثًا للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت () وتأكIASCالوكاالت (
 ). InterAction) ومنظمة UNHCRللحمایة (المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین (

 
أمام السكان حول المساءلة    2العمل    فریق) أیًضا العمل الجاري لOPAGناقش فریق المناصرة والسیاسة التشغیلیة (

حیث ركز على اإلطار المشترك للمساءلة أمام السكان المتضررین، متتبع النتائج، ومسارات عمل آلیة    المتضررین

mailto:jerome.elie@icvanetwork.org
mailto:%D9%88loise.dairocheteau@icvanetwork.org
https://migrationnetwork.un.org/meeting/annual-meetings/fourth-annual-meeting-2022
mailto:hrc-sr-culturalrights@un.org
mailto:hrc-sr-culturalrights@un.org
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2022/call-inputs-report-cultural-rights-and-migration
https://apc2022.sched.com/
mailto:manon.glaser@icvanetwork.org
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التغذیة الراجعة. تم اختبار بعض ھذه األدوات في المیدان وكان ھناك اتفاق على ضرورة مواصلة تعزیز اعتمادھا 
الصعی  في سیاقھا على  أیًضا مواضیع ووضعھا  القُطریة. ھناك  اإلنسانیة  والقیادة  التشغیلي  للتنسیق  دعًما  القُطري  د 

)، وتشمل فریق التنسیق العالمي،  OPAGمناقشتھا خالل اجتماع فریق المناصرة والسیاسة التشغیلیة (  تأخرى تم
ني بالصحة العقلیة والدعم النفسي العمل الجاري للفریق التوجیھي لدورة البرامج اإلنسانیة، عمل الفریق المرجعي المع

 ). OPAGاالجتماعي باإلضافة إلى جدول األعمال المستقبلي وطرق عمل فریق المناصرة والسیاسة التشغیلیة (
 

 )IASCفي الصومال من أجل مبادئ اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت ( االتصاالت والمناصرةاستراتیجیة 
)، تزعمت  IASCكجزء من الجھود المبذولة لتعزیز قدرات المناصرة داخل اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (

(  إكفا اإلنسانیة  الشؤون  تنسیق  الصومال)  OCHAومكتب  في  والمناصرة  االتصاالت   ا شھرً   12لمدة    استراتیجیة 
الم عبر  بالمناصرة  المعنیة  التنسیق  جھات  الوكاالت  بمشاركة  بین  المشتركة  الدائمة  اللجنة  في  األعضاء  نظمات 

)IASC بین المشتركة  الدائمة  اللجنة  أعضاء  لفرادى  النسبیة  المزایا  من  كل  استغالل  إلى  االستراتیجیة  تھدف   .(
) والصوت الجماعي لھا لتعزیز المناصرة العامة والخاصة وضمان تحقیق االتساق حول الجھود  IASCالوكاالت (

 لوماسیة اإلنسانیة.الدب 
 

 . التنسیق مع الجھات الفاعلة المعنیة باالستجابة اإلنسانیة 12
المنسقین   استقطب  حیثفي مونترو    الذي أقیم  السنوي  لمعتكف منسقي الشؤون اإلنسانیةیوم الشركاء    إكفاحضرت  

) ونواب منسقي الشؤون اإلنسانیة من جمیع أنحاء العالم في سلسلة من RC/HCالمقیمین/منسقي الشؤون اإلنسانیة (
حدث خاص حول دور نائب منسق الشؤون    في  للمشاركة  إكفا  اإلنساني في  دعوة رئیس التنسیق  تتمكما  التبادالت.  
 اإلنسانیة.

 
اإلنسانیة: الشؤون  منسق  مع  األعضاء  استضافت    7في    اجتماع  لألعض  إكفاأكتوبر،  وفي  اجتماًعا  جنیف  في  اء 

المنطقة مع السید جیانلوكا رامبوال دیل تیندارو، منسق الشؤون اإلنسانیة في فینزویال، والسید سمیر الھواري نائب  
األمم  قیادة  مع  فنزویال  في  األوضاع  تطور  لتبادل  لألعضاء  فرصة  االجتماع  ھذا  وكان  اإلنسانیة.  الشؤون  منسق 

لى التغیرات الرئیسیة في السیاق الكلي وكیف یمكن لذلك المساھمة في تغییر  المتحدة، بما في ذلك لتسلیط الضوء ع
 االستجابة.

 
اإلنسانیة الشؤون  تنسیق  مكتب  مع  األعضاء  اإلنسانیة   :)OCHA(  اجتماع  الشؤون  مدیري  فریق  مع  بالتعاون 

شعبة العملیات والمناصرة في مستدیرة مع رینا غیالني مدیرة  ال  طاولةالاجتماع    إكفا، نظمت  InterActionلمنظمة  
الشؤون اإلنسانیة تنسیق  التبادل،  )OCHA(  مكتب  لمكتب    إلىاألعضاء    استمع. خالل ھذا  األولیات االستراتیجیة 

اإلنسانیة الشؤون  غیر   )OCHA(  تنسیق  المنظمات  أثارت  القادمة.  لألشھر  الرئیسیة  التشغیلیة  التركیز  ومجاالت 
 متعلقة بالتنسیق وأولیات المناقشة.الحكومیة مجموعة من المسائل ال

 
استضافت    11في  و اإلنسانیة   إكفاأكتوبر،  الشؤون  تنسیق  مكتب  قسم  رئیس  بولي  غریغ  مع  لألعضاء  اجتماًعا 
)OCHAأفریقیا وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة  المناقش  حیث  )  أو    اتركزت  التشغیلیة  واألولویات  الوضع  على 

 والعراق.  أولویات المناصرة في سوریا ولبنان
 

الدعم لمشاركة المنظمات غیر الحكومیة في بعثة دعم افتراضیة بین األقران إلى میانمار.   إكفاقدمت    بعثة دعم األقران:
) إلى الزمالء في األمم  Mercy Corps) ومنظمة میرسي كوربس (NRCانضم ممثلي المجلس النرویجي لالجئین (

) الیونیسف  من  (UNICEFالمتحدة  العالمي  األغذیة  برنامج   ،(WFP  السامیة والمفوضیة  الالجئین )،  لشؤون 
)UNHCR.وقد ترأس الفریق المنسق المقیم/منسق الشؤون اإلنسانیة روس ماونتن .( 
 

) GenCap(  شؤون النوع االجتماعياجتماع األعضاء في جنیف مع مشروع القدرة االحتیاطیة المعنیة بالمسائل  
 و   GenCapمع مشروعي    كفاإأكتوبر، استضافت    14في    ):ProCapومشروع تطویر قدرة الحمایة االحتیاطیة (

ProCap   ،تبادل بین كبار المستشارین من أفغانستان، بوركینا فاسو، بوروندي، تشاد، السلفادور، إثیوبیا، الھندوراس
العمل مع في جنیف. ركزت المناقشة على    إكفاباكستان، الصومال، جنوب السودان، أوكرانیا، والیمن مع أعضاء  

نیة وقد شارك المشاركین تجربتھم البرنامجیة، بما في ذلك النجاحات والتحدیات، عند ودعم المؤسسات المحلیة والوط
العمل على تعزیز األصوات المحلیة، والربط بین الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة والدولیة، وتیسیر المشاركة المحلیة 

 اذ القرار.في إعداد وتنفیذ البرامج المعنیة بالحمایة والنوع االجتماعي وھیاكل اتخ

jeremy.wellard@icvanetwork.orgلالطالع على مزید من المعلومات، یُرجى التواصل على  •

https://www.icvanetwork.org/resource/somalia-advocacy-and-comms-strategy-for-iasc-principals-sep-dec-2022/
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 المنظمات غیر الحكومیة  محافل. دعم 13
 

المنظمات األوضاع اإلنسانیة: المؤتمر السنوي ألعضاء أمانة منتدى  تعزیز العمل الجماعي للمنظمات غیر الحكومیة في  
 غیر الحكومیة 

 
ُعقد من    InterActionفي مؤتمر    إكفا شاركت   الذي  الحكومیة  المنظمات غیر  بین  للتنسیق  العاشر   21إلى    17السنوي 

من ممثلي منتدیات المنظمات غیر الحكومیة من جمیع أنحاء العالم،   ممثًال   20أكتوبر في العاصمة واشنطن بحضور حوالي  
 : تي اآلوتمثل ھدف المؤتمر في 

التحدیات وأفضل الممارسات) باإلضافة إلى عمل اكتساب فھم أعمق لعمل كل من المنظمات (بما في ذلك   •
 InterActionمنظمة 

إلى محافل المنظمات غیر الحكومیة   InterActionتوسیع نطاق الدعم المقدم من منظمة  المساھمة في تصمیم   •
 في األوضاع اإلنسانیة على الصعید العالمي 

المنظمات غیر الحكومیة  • للنھوض بعمل  البعض بصورة أفضل كجبھات أمامیة تسعى  إلى بعضنا  التعرف 
 الجماعي داخل منظومة الشؤون اإلنسانیة

كیف یمكننا مساعدتك في تحقیق ذلك؟" و"كیف یمكننا  و  ؟ ھناك سؤاالن شامالن تم طرحھما في المؤتمر: "ما الذي تحتاجھ
تعزیز أصوات أمانات محافل المنظمات غیر الحكومیة بصورة أفضل في المنظومة العالمیة للشؤون اإلنسانیة؟" وقد تضمنت 

 المناقشات عوائق بیروقراطیة تتعلق بإمكانیة الوصول، وھیكل الشؤون اإلنسانیة، والحمایة.
 

 ى المنظمات غیر الحكومیةتبادل قیادة منتد
أكتوبر، وكان ھذا الحدث فرصة لقادة    6إلى    3حدث تبادل لقیادة منتدى المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة في جنیف من  

اآلراء بشان مجموعة متنوعة من المواضیع مع منظمات عدیدة یقع مقرھا في جنیف،    اویتبادلوالشبكات المحلیة لكي یجتمعوا  
بینھا النزاع    ،The Centre of Competence on Humanitarian Negotiation (CCHN)  من  مركز دراسات 

) اإلنساني  (CHSوالعمل  جنیف  نداء  منظمة   ،(Geneva Call) اإلنسانیة  الشؤون  تنسیق  مكتب   ،(OCHA وممثلي  ،(
نود أن نعرب عن ) وكانتون جنیف.  Forwardالمنظمات غیر الحكومیة من الھیئة المعنیة بصحة المرأة والبحوث والتنمیة (

بین  الجمع  قیمة  الحدث  بیَّن  الحدث.  لتمویل  جنیف  لكانتون  وشكر خاص  الحدث،  ھذا  نجاح  في  ساھم  من  لجمیع  شكرنا 
من عناصر االستجابة في الخط األمامي على الرغم من   اأساسی�   االمنظمات الدولیة والجھات الفاعلة المحلیة التي تُعد عنصرً 

جھون تحدیات معینة تظل غیر معالجة في كثیر من األحیان، كما أنھم یحققون نجاحات كبیرة نادًرا ما یُعترف بھا.  أنھم یوا
 تقدیم الدعم لتبادالت مماثلة في المستقبل. إكفاستواصل  

  albertphilip.burger@icvanetwork.orgلالطالع على مزید من المعلومات، یُرجى التواصل على  •

 . تأثیر الحصول على المساعدات اإلنسانیة 14
 

 3العمل  فریق 

) في شھر  IASCالمعني بالحفاظ على الحیز اإلنساني التابع للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (  3اجتمع فریق العمل  
) بشأن العوائق البیروقراطیة واإلداریة ووضع  IASCلمناقشة بدء تنفیذ إطار اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (أكتوبر  

العمل    فریقتم إطالع  و  ،فرق قطریة معنیة بالعمل اإلنساني  4مؤشرات للرصد. وحتى اآلن، تم تعمیم استخدام اإلطار مع  
  ومسودة  العقوباتبشأن  )  IASCوثیقة اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (  بمسودة  المتعلقة  مستجداتأخر الأیًضا على  

 ) من فحص المستفیدین مع مناقشات حول أنظمة الجزاءات القادمة.IASCموقف اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (

 العامل المعني بالحصول على المساعدات اإلنسانیة  إكفافریق 
اجتمع الفریق العامل في شھر أكتوبر لمناقشة النُُھج المتبعة لرصد العوائق البیروقراطیة واإلداریة وعمل مختلف الوكاالت  

والتقارب: بناء القدرات لصون الحیز   الوجود الفریق أیًضا عن مشروع حمایة    كما سمعفي رصد الحصول على المساعدات.  
)  ECHOھ المدیریة العامة للعملیات األوروبیة للحمایة المدنیة والمعونة اإلنسانیة (اإلنساني. یھدف ھذا المشروع الذي تمول

إلى تحسین مدى فعالیة المجتمع اإلنساني في االستجابة لمسائل تقلیص الحیز اإلنساني من خالل دعم االمتثال للقانون اإلنساني 
دید التوصیات ذات األولویة العلیا للمضي قدًما. قام االتحاد الدولي وتحسین تنسیق الشؤون اإلنسانیة. تشمل الخطوة التالیة تح

  11  قبل   االستبیانیُرجى الضغط ھنا للمشاركة في  األولویة.  ھا  ؤإیالحول التوصیات التي ینبغي  كم  ئراآلجمع    استبیانبإعداد  
 نوفمبر. 

mailto:albertphilip.burger@icvanetwork.org
https://checkpoint.url-protection.com/v1/url?o=https%3A//www.surveymonkey.com/r/YRMWYWG&g=ZDc4ZjA4MzMzZDkxMGQ2YQ==&h=MTMyYTQ3ZmU3N2ViNDA5ZWEzODI5NGU1ZGExMWM5OWE4MjYwMzM1OGQyODQ3NzM5NzhhNmJjOWJjN2I4ZDkxYg==&p=Y3AxZTphY3Rpb25jb250cmVsYWZhaW06YzpvOjA4ZmUwMWY3NGRiMGY5YmYwM2FlYzIxNjA3YzE0NzQwOnYxOmg6Rg==
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 . eileen.morrow@icvanetwork.orgوإبداء االھتمام، یُرجى التواصل على لالطالع على مزید من المعلومات 

 
 19-. كوفید15

 
 على مستوى منظومة األمم المتحدة 19-كوفیدلقاحات  برنامج 

 
لقاح شركة یانسن  بتوزیع    في الوقت الحاليالبرنامج    یقوم حیث  ،  2022األمم المتحدة طوال عام    لقاحات  برنامجیستمر  وف  س

لقاح مودیرنا لتوزیع  بدأ حملة جدیدة  تفي األسابیع المقبلة، سووسینوفارم للفرق القطریة عند الطلب.  (جونسون أند جونسون)  
سنوات.   6الذي یحتوي على تركیبة خاصة لألطفال معتمدة من شبكة األمم المتحدة لمدیري الشؤون الطبیة لألطفال فوق سن  

 محدثة ثنائیة التكافؤ تستھدف متحور أومیكرون على وجھ الخصوص.   ةمعززجرعات  ومع اقتراب نھایة العام، سیكون ھناك  
 

لقاحات    االستفادة منإذا كنت ترغب في    covidvaccines@un.orgالتواصل مع فریق األمم المتحدة األساسي على    یُرجى
 الموظفین. 

 
 ) كوفاكس( 19-مبادرة الوصول العالمي للقاحات كوفید

فعلى الرغم من النوایا الحسنة، واألساس المنطقي السلیم، والموارد    ؛2022دیسمبر    31بحلول    إیقاف كوفاكسیتم  وف  س
لقاحات    تسلیم  لم یتم  2021في أوائل عام    ة العمل، إال أنھ منذ بدایمخزون احتیاطي لحاالت الطوارئ اإلنسانیةلمركز  الكبیرة  

لم تنجح أي   ، حیثملیون شخص في األوضاع اإلنسانیة  155البالغ  و% فقط من الھدف المقصود  1إال لنسبة    19-كوفید 
 اللقاحات من خالل االحتیاطي. الوصول إلىمنظمة غیر حكومیة في 

 
 من الوصول إلى  المنظمات غیر الحكومیة  تمكن  إنساني مستقلةعمل  آلیة  وجد  تإن االستغناء عن االحتیاطي تعني أنھ ال  

نشجع المنظمات غیر الحكومیة ولكننا  النموذج لم یتم حلھا بعد.    في ھذاالمشاكل الكامنة  فضال عن أّن  ،  19-لقاحات كوفید 
في األوضاع اإلنسانیة حیث ال تزال بعیدة عن    توزیع اللقاحاتكوفاكس لدعم    اتشراكة توصیل لقاحبرنامج  االتصال بعلى  

 المسار في سیاقات عدیدة. 
 

على   • التواصل  یُرجى  االھتمام،  وإبداء  المعلومات  من  مزید  على  لالطالع 
eileen.morrow@icvanetwork.org  

 
 تحویل شبكتنا 

 . العمل اإلنساني القائم على مبادئ المناصرة 16
 

 الحیز المدني
 

 )عبر اإلنترنتنوفمبر ( 30 –: تحویل مستقبل المجتمع المدني 2022المنظورات العالمیة 
سیتحدى حدث ھذا العام المفتوح والمتاح مجانًا عبر  ھناك ضغوط جماعیة لبذل المزید في القطاع من أجل إحداث تغییر.  

 مكانك.  احجزا. ھم في مدى سرعة تحولھم فعلی� ئاإلنترنت منظمات المجتمع المدني وشركا
 

 لمناخ في العمل اإلنساني . تناول تأثیر تغیر ا17
 

 تكیف مع تغیر المناخ في أوضاع النزاعاعتناق الشعور بعدم الراحة: دعوة لتمكین التمویل الالزم لل
اللجنة الدولیة للصلیب األحمر (  International Committee for theیشترك في إصدار ورقة السیاسة ھذه كل من 

Red Cross  ،(ODI) میرسي كوربس (إكفا، المجلس الدولي للوكاالت التطوعیة ،(Mercy Corps مركز المناخ التابع ،(
 World)، برنامج األغذیة العالمي ( Red Cross Red Crescent Climate Centreللصلیب األحمر والھالل األحمر (

Food Programme) الالجئین  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامیة  والمفوضیة   ،(United Nations High 
Commissioner for Refugees  السیاسات الالزمة لكي یخرج المجتمع الدولي من منطقة راحتھ ). تبحث ھذه الورقة

اآللیات الحالیة لتمویل أنشطة المناخ   تتصفعندما یتعلق األمر بتوجیھ تمویل أنشطة المناخ من أجل التكیف مع تغیر المناخ.  
المخاطر،   منخفضة  التعاون.بالنزعة  تعوق  التي  المنعزلة  والھیاكل  المقاییس،  مرونة  على  اطل  وعدم  وأمثلة ع  توصیات 

 لمعالجة الفجوات القائمة في تمویل أنشطة المناخ للفئات السكانیة الضعیفة. الممارسات الجیدة

mailto:eileen.morrow@icvanetwork.org
mailto:covidvaccines@un.org
mailto:eileen.morrow@icvanetwork.org
https://icscentre.org/events/global-perspectives-2022/
https://www.icvanetwork.org/resource/embracing-discomfort-a-call-to-enable-finance-for-climate-change-adaptation-in-conflict-settings/?mc_phishing_protection_id=28047-cdbr82idu81doanpjkd0
https://www.icvanetwork.org/resource/embracing-discomfort-a-call-to-enable-finance-for-climate-change-adaptation-in-conflict-settings/?mc_phishing_protection_id=28047-cdbr82idu81doanpjkd0
https://www.icvanetwork.org/resource/embracing-discomfort-a-call-to-enable-finance-for-climate-change-adaptation-in-conflict-settings/?mc_phishing_protection_id=28047-cdbr82idu81doanpjkd0
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 COP27المشاركة في مؤتمر المناخ 

لألطراف ن  یوالعشرنوفمبر، سیجتمع المجتمع العالمي المعني بالمناخ في مدینة شرم الشیخ بمصر لبدء المؤتمر السابع    6في  
المناخ ( تغیر  المتحدة اإلطاریة بشأن  اتفاقیة األمم  من   ابإعداد رسائل وتقاریر أساسیة وغیرھ  إكفا)، وتقوم  COP27في 

التي سوف تفید المنظمات في المناصرة والمشاركة. اطلع على    )COP27وثیقة المشاركة في مؤتمر المناخ ( الموارد في  
 أحدث المعلومات. مستجدات المؤتمر وغیرھا من  خر  آلمعرفة    صفحتنا اإللكترونیة المخصصة لتغیر المناخ والعمل اإلنساني

 
بزیارة   • قم  المعلومات،  من  مزید  على  والبیئة  إكفا صفحة  لالطالع  للمناخ  على   المخصصة  تواصل  أو 

nishanie.jayamaha@icvanetwork.org . 
 
 

 محلیًا وراسخ. كن منتشر عالمیًا 18
 

 العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة 
 

(  3العمل    فریق  الوكاالت  بین  المشتركة  الدائمة  للجنة  المحلیة IASCالتابعة  المؤسسات  ودعم  مع  بالعمل  المعنیة   (
 والوطنیة 

) ومسارات العمل IASCالتابعة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (  5العمل    فریقٌعقدت اجتماعات ومناقشات من قبل  
) حول المشاركة الفعالة للجھات الفاعلة المحلیة في تمویل IASCتركة بین الوكاالت (الثالثة بشأن توجیھ اللجنة الدائمة المش

ومكتب تنسیق    إكفاوتوفیر موارد منصة تنسیق الشؤون اإلنسانیة لمواصلة جھودھا لتحقیق األھداف المتفق علیھا. تشترك  
ھناك   ت) وكانIASCالمشتركة بین الوكاالت ( ) في قیادة مسار العمل بشأن توجیھ اللجنة الدائمة  OCHAالشؤون اإلنسانیة (

 إنجازات مختلفة متعلقة بما یلي: 
 

) حول التقدم المحرز OCHAاستعراض ومشاركة ملخص من التقریر العالمي لمكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة ( )1
 ) IASCوالمؤشرات المرتبطة بتوجیھ اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (

حتى یتسنى للجھات   فاعلة محلیة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، وأفریقیا، وآسیاإشراك أربع جھات   )2
 الفاعلة المحلیة المساھمة ومشاورتھا بشان الخطوات واألنشطة الرئیسیة في المستقبل 

 إلى لغات مختلفة  )IASCتوجیھ اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (ترجمة  )3
ترنت كفرص إلجراء حوار مع مختلف الجھات االتفاق على أنشطة إضافیة للنشر مثل األحداث والندوات عبر اإلن )4

 الفاعلة بشان العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة مع التركیز على ماھیة الفرص والعوائق حتى اآلن.
 

كیفیة جمع أفضل الممارسات من المنظورات اإلقلیمیة والقُطریة التي یمكن تبادلھا على یتم في الوقت الراھن مناقشة  ،  وأخیًرا
 نطاق واسع باإلضافة إلى عملیات تبادل اآلراء مع األعضاء الرئیسیین للتعلم واإللھام. 

 
) للعمل مع ودعم المؤسسات المحلیة USAIDسیاسة الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة ( مسودةطلب تعلیقات عامة عن 

 والوطنیة التي تقدم المساعدة اإلنسانیة 
 

ل التدریجي  المسار  السیاسة  الدولیة (تحدد  للتنمیة  المحلیة USAIDلوكالة األمریكیة  المؤسسات  العمل مع ودعم  لتعزیز   (
ستراتیجي  اال  والتوجھتوجیھ رفیع المستوى  ال، حیث تقدم  2028وحتى    2023اإلنسانیة من    اتوالوطنیة التي تقدم المساعد 

) الدولیة  للتنمیة  األمریكیة  للوكالة  اإلنسانیة  المساعدة  المساعدة  USAID’s BHAلمكتب  مكتب  جھود  على  وینطبق   (
  مسودة ). إن ER4المبكر، والحد من المخاطر، والصمود (  والتعافياإلنسانیة المبذولة في كل من جھود االستجابة اإلنسانیة 

نموذج  ق  إرسال التعلیقات عن طری  إكفایستطیع أعضاء    ، حیث2022نوفمبر    9عامة حتى  المساھمات  اللتقدیم    تاحةالسیاسة م
 .إكفاالسیاسة من خالل  حول المالحظات والتعلیقاتأو مشاركة  الویب

 
السیاسة بصورة    مسودة  علىمالحظاتھا    إكفا باالتفاق مع الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة/مكتب المساعدة اإلنسانیة، تقدم  

السیاسة. شارك مساھماتك اإلضافیة   مسودةنتیح الفرصة ألعضائنا لتقدیم تغذیة راجعة ومساھمة إضافیة في  حیث سجماعیة  
جھ إلى  إلكتروني  برید  رسالة  تنسیق  بإرسال  والوطنیة    إكفاة  المحلیة  المؤسسات  ودعم  مع  بالعمل  المعنیة 

eman.ismail@icvanetwork.org  2022نوفمبر  8قبل . 
 

https://www.icvanetwork.org/resource/cop27-engagement/
https://www.icvanetwork.org/transforming-our-network-for-impact/transformation-2-address-impact-of-climate-change-on-humanitarian-action/
https://www.icvanetwork.org/elearning/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream/
mailto:nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/resource/strengthening-participation-representation-and-leadership-of-local-and-national-actors-in-iasc-humanitarian-coordination-mechanisms/
https://www.usaid.gov/draft-policy-for-localization-of-humanitarian-assistance
https://www.usaid.gov/draft-policy-for-localization-of-humanitarian-assistance
mailto:eman.ismail@icvanetwork.org
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في   • تتردد  ال  التساؤالت،  لطرح  أو  المعلومات  من  مزید  على  على لالطالع  إسماعیل  إیمان  مع  التواصل 

eman.ismail@icvanetwrok.org . 
 

 الترابط بین العمل اإلنساني والتنمیة والسالم 
في  كون  تس الممارسین  لشبكة مجتمع  دعوة نصف شھریة  الساعة    16ھناك  تمام  في  العراق  1:00نوفمبر  بتوقیت    مساًء 

مساًء بتوقیت جنیف. تضم قائمة المتحدثین جاكلین فوستر، المدیر التنفیذي للجنة تنسیق المنظمات غیر الحكومیة في    12:00
الدعوة، یُرجى   تأكیدالعراق، ودیفید بول، منسق التعلیم لجمعیة أیادي الرحمة اإلنسانیة. لالطالع على مزید من المعلومات أو  

 . stephanie.yousef@icvanetwork.org التواصل مع ستیفاني یوسف على
 

إل • التابع  بالترابط  المعني  العامل  الفریق  مراسالت  قائمة  إلى  إلى كفالالنضمام  إلكتروني  برید  أرسل   ،
stephanie.yousef@icvanetwork.org.   

 
 . التحلي بالتنوع والشمولیة واتباع قیمنا 19

 
 الحمایة:

 
 ) RSHمركز الموارد والدعم (

 
الموارد والدعم األفریقي  في مجال  رشاد  اإلدروس مستمدة من برنامج    –ندوة عبر اإلنترنت     10  –الحمایة في مركز 

 نوفمبر
) یقدم اإلرشاد في مجال الحمایة في مركز أفریقیا، ومع اقتراب  RSH(خالل العامین الماضیین، كان مركز الموارد والدعم  

نھایة ھذا النشاط الرئیسي فقد آن األوان للتفكر في التأثیر الذي أحدثھ في األشخاص المعنیین وأي دروس یمكن االستفادة 
 منھا على نطاق أوسع. 

 
مة لبحث كیفیة تقدیم برنامج اإلرشاد في إثیوبیا، نیجیریا،  صمَّ نوفمبر وھي مُ   10فتراضیة عبر اإلنترنت في یوم  عقد ندوة استُ 

وجنوب السودان. سیعلم المشاركون عن نموذج الحمایة الذي أنشأه ھذا البرنامج إلى جانب رؤى وأفكار مكتسبة من تنفیذه 
 لالطالع على مزید من المعلومات. نشرتھم لحضورك للندوة عبر اإلنترنت واشترك في  سجلعبر المناطق الثالث. 

 
 

 . alon.plato@icvanetwork.orgلالطالع على مزید من المعلومات، یُرجى التواصل على  •
 حول مناطق معینة

 
 . أفریقیا20

 
 شرق وجنوب أفریقیا

 
) والمنظمات غیر  UNHCRبین المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین (   2023استبیان: مشاورات شرق أفریقیا اإلقلیمیة  

 الحكومیة 
 

) الحصول على تغذیة راجعة منكم للمساعدة في تحدید مواضیع UNHCRتود المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین (
في شرق أفریقیا والقرن األفریقي والمكتب    2023المناقشات في مشاوراتھا القادمة مع المنظمات غیر الحكومیة في  

یغطي   الذي  العظمى  للبحیرات  رواندا، دولة    11اإلقلیمي  كینیا،  إثیوبیا،  إریتریا،  جیبوتي،  بوروندي،  بینھم  من 
الصومال، جنوب السودان، السودان، تنزانیا، وأوغندا. ومن المتوقع أن تعقد المشاورات في النصف األول من عام 

مات مع المنظ  UNHCR  (2024وستسھم النتائج في المشاورات العالمیة للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین (  2023
 . 2022نوفمبر  14قبل یوم  االستبیانَ  لِ مِ غیر الحكومیة. أكْ 

 
 

 2022أكتوبر    9یوم المجتمع المدني والعمل المحلي في أدیس أبابا یوم  

mailto:eman.ismail@icvanetwrok.org
mailto:stephanie.yousef@icvanetwork.org
mailto:stephanie.yousef@icvanetwork.org
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7VWNQSWDRDy1uKYW9IUPEQ
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/subscribe?u=94361631c523b438d06a94539&id=474b5b84e6
mailto:alon.plato@icvanetwork.org
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اجتمع زعماء المجتمع المدني لبحث ومناقشة  قبل مؤتمر االتحاد األفریقي رفیع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذیة،  

 واالتفاق علیھا.   حلول بقیادة محلیة ورسائل السیاسة 

بالغ األھمیة الذي یلعبھ المجتمع المدني في التصدي ألزمة األمن الغذائي في الوقت الحالي وفي السنوات   ربالدواعترافًا  
المقبلة، دعا زعماء المجتمع المدني التخاذ إجراءات جماعیة وطموحة لالستجابة ألسوأ األزمات الغذائیة التي شھدتھا 

 تم عرضھا على المؤتمر.التي  االستنتاجات والتوصیاتأفریقیا خالل عقود. اقرأ 
 

 غرب ووسط أفریقیا
 

 ) RIASCاللجنة اإلقلیمیة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (
 

 ) في شھر أكتوبر على ما یلي: RIASCركزت اللجنة اإلقلیمیة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (
 .اإلنسانیة في بوركینا فاسوتدھور الوضع في بوركینا فاسو مع تدخل المنسق المقیم/منسق الشؤون  .أ

) الدعم بالعمل على خطط OCHAاستمرار تدھور وضع الدول الساحلیة. یقدم مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة ( .ب
ومكتب تنسیق   إكفاطوارئ للدول وإنشاء نظام تنسیقي، خاصةً بین األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة. تنخرط  

 .ترك مع تنسیق المنظمات غیر الحكومیة في توغو وبنین) بشكل مشOCHAالشؤون اإلنسانیة (
) على اللجنة اإلقلیمیة UNDPتم اقتراح الحوار اإلنساني لتحقیق االستقرار التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( .ج

إقامة ) العتماده. یقدم موجز جلسات الحوار سبًال لدعم الدول من أجل  RIASCالدائمة المشتركة بین الوكاالت ( 
 منسق الشؤون اإلنسانیة. حوار مماثل. سیُقدم الموجز إلى المنسق المقیم/

  
 )SRFصندوق الساحل اإلقلیمي (
) ھو صندوق إنساني جدید لمعالجة األزمة الجاریة في منطقة الساحل، ویستضیفھ المجلس  SRFصندوق الساحل اإلقلیمي (

) لالجئین  في the Danish Refugee Councilالدنماركي  الرائدة  الحكومیة  المنظمات غیر  وقیادة  لحوكمة  ) ویخضع 
).  UK aid FCDOمنطقة الساحل ویُدعم مالیًا من الوكالة البریطانیة للمساعدة (وزارة الخارجیة والكومنولث والتنمیة) (

لدلیل التشغیل الذي یُحدد إطار إدارة وحوكمة الصندوق.  عمل على وضع الصیغة النھائیة  حیث ت  مساھمة شاملة  إكفاتسھم  
 . المعلوماتاطلع على مزید من 

 
 منتدى داكار الدولي للسالم واألمن

)، استضاف ائتالف الساحل حوار شارك في رئاستھ مكتب  أكتوبر  25-24على عامش منتدى داكار الدولي للسالم واألمن (
) مع المشاركة الفعالة والدعم النشط من مكتب تنسیق الشؤون  UNOWASاألمم المتحدة لغرب أفریقیا ومنطقة الساحل (

)، والتوصیات الناجمة ICRC، واللجنة الدولیة للصلیب األحمر ()NCR(  المجلس النرویجي لالجئین  )،OCHAاإلنسانیة (
عن ذلك بشأن حمایة المدنیین والقانون الدولي اإلنساني في وسط الساحل تسھم في الحوارات اإلنسانیة مثل اجتماعات االتحاد 

  5التي تستضیفھا الرئاسة التشیكیة وقمة االتحاد األوروبي والجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا في  األوروبي المقبلة  
 بروكسل. دیسمبر في

 
في أفریقیا، یُرجى التواصل على   كفالالطالع على مزید من المعلومات أو لإلدراج في قائمة الفریق العامل التابع إل •

addis.tesfa@icvanetwork.org  أوadeline.benita@icvanetwork.org . 
 
 

 . منطقة آسیا والمحیط الھادئ21
 

 ندوة عبر اإلنترنت حول تناول الحلول المستدامة للنزوح بسبب الكوارث في منطقة آسیا والمحیط الھادئ 
 

بسبب    إكفاقامت   بالنزوح  المعني  الھادئ  والمحیط  آسیا  منطقة  في  العامل  الفریق  مع  بالتعاون  اإلنترنت  عبر  الندوة  بعقد 
وشارك (  تالكوارث  للھجرة  الدولیة  المنظمة  رئاستھا  الكوارث  IOMفي  مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  ومكتب   (

)UNDRRرض ھذه المبادرة في تقدیم جدول أعمال األمین العام بشأن  ) للمنسقین اإلقلیمیین المقیمین في أكتوبر. تمثل غ

https://www.sahelregionalfund.org/en/
mailto:addis.tesfa@icvanetwork.org
mailto:adeline.benita@icvanetwork.org
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النزوح الداخلي ومشاركة أمثلة مستمدة من المنطقة حول حلول للنزوح الداخلي. ومن المفترض أن یكون ذلك بمثابة الخطوة  
الدائمة أل الحلول  المنطقة حول  نطاقًا في  الوكاالت وأوسع  بین  النازحین األولى إلنشاء جماعة ممارسین مشتركة  وضاع 

 حیز للمنظمات غیر الحكومیة في ھذه المناقشة.المستمرة لضمان وجود  إكفاداخلیًا. وتسعى مشاركة 
 

 فیضانات باكستان تدمر المجتمعات
عن كثب فیضانات باكستان المدمرة وقد عقدت مناقشات مع المنظمات غیر الحكومیة على الصعیدین القُطري   إكفاتتابع  

). وفي اآلونة األخیرة، IASCوالعالمي لضمان مساھمة ذلك في المناقشات العالمیة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (
 على مستوى المقاطعات. في آسیا للقاء األعضاء العاملین إكفاذھب نائب ممثل 

 
 بعثة األقران في میانمار

توجیھ للمنظمات غیر الحكومیة حول العملیة والفرص المتاحة من ھذه   إكفارت  قبل بعثة األقران االفتراضیة في میانمار، یسّ 
 األنشطة وما یمكن توقعھ في عملیة المتابعة.

 
 في آسیا إكفا اجتماعات الشراكة وأعضاء 

(إكفاإن   الكوارث  مخاطر  من  بالحد  المعنیة  اآلسیویة  الشبكة   ،ADRRN آسیا في  العالمیة  المجتمعیة  الخدمة   ،(
)CWSA  ،() اإلنسانیة  الشؤون  لتنسیق  المتحدة  األمم  الشراكة )  UNOCHAومكتب  أسبوع  لعقد  معًا  یخططون 

) اإلقلیمي  مباشرً   RHPW  (2022اإلنسانیة  الھجینة.   اوالذي سیكون حدثًا  الجلسات  إلى جانب بعض  لوجھ  وجًھا 
 .2022دیسمبر  14حتى  9ند من سیُعقد الحدث في بانكوك بتایال

 
 للتسجیل واالطالع على مزید من المعلومات. موقعنا اإللكترونيقم بزیارة 

 
-في منطقة آسیا والمحیط الھادئ، یُرجى التواصل مع كیا ساھا  إكفالالطالع على مزید من المعلومات حول عمل   •

 .  asma.saleem@icvanetwork.orgأو  keya.sahachaudhury@icvanetwork.orgشودري على ت
 
 

 . منطقة أمریكا الالتینیة 22
 

 خطة االستجابة اإلقلیمیة لالجئین والمھاجرین
نوفمبر كجزء من العمل الذي أنجزه    30سیتم إطالق خطة االستجابة اإلقلیمیة لالجئین والمھاجرین في یوم األربعاء الموافق  

 ). سیتم مشاركة مزید من المعلومات في األیام القادمة.R4Vالتنسیق بین الوكاالت لالجئین والمھاجرین ( منصة
  

 مع المنظمات غیر الحكومیة  2023) اإلقلیمیة UNHCR(مشاورات المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین 
فإننا نقوم بالتحضیر للمشاورات اإلقلیمیة للسنة )، UNHCRمع المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین ( إكفاكجزء من تعاون 

على   اطلع  األك  االستبیانالمقبلة.  المسائل  حول  الحكومیة  غیر  المنظمات  من  معلومات  لجمع  بإكمالھ  لھم  وقم  أھمیة  ثر 
 .2023لمشاورات 

 ظھور الكولیرا من جدید في ھایتي 

) األمریكیة  للبلدان  الصحة  منظمة  إزاء  The Pan American Health Organizationتشعر  بالقلق  مرض  )  تفشي 
)  UNICEFمما یسلط الضوء على صعوبة الحصول على خدمات الرعایة الصحیة، وتقوم الیونیسف (   الكولیرا في ھایتي

الكولیرا. بت مرض  انتقال  لمنع  الصحي  والصرف  والنظافة  بالمیاه  تتعلق  تدخالت   نسیق 
  

 ن للفنزویلییعملیة ھجرة أمریكیة جدیدة 
  

األسئلة  في الوالیات المتحدة األمریكیة. احصل على مزید من المعلومات في    نالفینزویلییتغیرت اللوائح الخاصة بالمواطنین  
حول سیاسة الوالیات المتحدة األخیرة بشان    )VR4التنسیق بین الوكاالت لالجئین والمھاجرین (  لمنصةالشائعة اإلقلیمیة  

 ".نالفینزویلیی"عملیة  نالفینزویلییالالجئین والمھاجرین 
 

https://www.icvanetwork.org/events/regional-humanitarian-partnership-week-2022/
mailto:keya.sahachaudhury@icvanetwork.org
mailto:asma.saleem@icvanetwork.org
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gXnD5WRmNEGKDGVD0q-AvqLtYkTpS0VAir5C1eqrLQ1UN1g3OUxER1RFNU85MU1FQ1RQOFdSWjg0VS4u
https://www.paho.org/en/documents/epidemiological-update-resurgence-cholera-haiti-7-october-2022
https://www.paho.org/en/documents/epidemiological-update-resurgence-cholera-haiti-7-october-2022
https://www.r4v.info/sites/default/files/2022-10/Migration%20measures%20Situation%20report%20v1%20VF.pdf
https://www.r4v.info/sites/default/files/2022-10/Migration%20measures%20Situation%20report%20v1%20VF.pdf
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مراسلة   • قائمة  في  لإلدراج  أو  المعلومات  من  مزید  على  على    إكفالالطالع  التواصل  یُرجى  الالتینیة،  ألمریكا 
lina.gomez@icvanetwork.org  . 

 
 . منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا23

  
 ریقیافي منطقة الشرق األوسط وشمال أف 2022اجتماع األعضاء والشركاء السنوي 

حیث    2022أكتوبر    11اجتماعھا السنوي لألعضاء والشركاء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا في یوم    إكفاعقدت  
أكثر من   التمویل. وتم إصدار    اوشریكً   اعضوً   70حضر  وبیئة  والترابط  الحالیة  اإلقلیمیة  االتجاھات واألولویات  لمناقشة 

الجدید حول "تعزیز الترابط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا: كسر الصوامع" خالل ھذا االجتماع. اطلع   إكفامنشور  
 یوم األعضاء. حدثومزید من المعلومات حول  التقریرعلى 

 
 برنامج تدریبي في مجال القیادة النسائیة 

من القیادات النسائیة من لبنان، تركیا، مصر، سوریا، األردن، لیبیا، العراق، واألراضي الفلسطینیة   قائدةً   22  إكفااستضافت  
ورة أفضل مع نوفمبر حول كیفیة االنخراط بص  3أكتوبر حتى    31المحتلة للحصول على برنامج تدریبي مخصص من  

من خالل ھذا البرنامج إلى تحدید الفرص المتاحة لالنخراط المؤثر والفجوات    إكفاتنسیق الشؤون اإلنسانیة. تھدف    منصة
المحیطة بالتمویل، القیادة، التمثیل في عملیة اتخاذ القرار داخل ھیاكل االستجابة اإلنسانیة، والدورات واآللیات والمنظورات 

 طویلة األجل. 
  

 ) GiHAفي العمل اإلنساني ( شؤون النوع االجتماعيحدث األطراف المعنیة حول الشؤون 
) إلى األعضاء UNICEFفي العمل اإلنساني والیونیسف (  النوع االجتماعي  بشؤون  ینضم الفریق العامل اإلقلیمي المعني  

للمرأة (  النوع االجتماعي  بشؤون  المعنیین  خرین  اآل المتحدة  بینھم ھیئة األمم  العمل اإلنساني، من  )،  UN Womenفي 
الشرق األوسط وشمال أفریقیا وغیرھم من المنظمات، لتعزیز تحلیل ودفع المساواة بین    إكفا)،  Oxfamمنظمة أوكسفام (

في العمل اإلنساني   االجتماعي النوع بشؤون  الجنسین في العمل اإلنساني. وفي الوقت الحالي، یخطط الفریق العامل المعني  
. وتتمحور أھداف حدث األطراف المعنیة حول تعزیز 2023حدثًا لألطراف المعنیة سیعقد في شھر ینایر أو فبرایر من عام  

) النساء  تقودھا  التي  المنظمات  (WLOsتمثیل  المرأة  المثلیین  )،WROs)، ومنظمات حقوق  ،  GLO  ومنظمات حقوق 
اركتھم الفعالة في إدارة وتنسیق عملیات األنظمة اإلنسانیة باإلضافة إلى تعزیز استراتیجیات العمل  والمنظمات النسائیة ومش

مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة في سیاقات العمل اإلنساني. تستند ھذه المبادرة إلى تحلیالت سابقة ومستمرة (یقوم بھا  
 في ھذا المجال. )نیوآخر إكفا(بقیادة  جارٍ عمل اإلنساني) وتنسیق في ال االجتماعي بشؤون النوعالفریق العامل المعني 

 
(  منصة المستدامة  العملیة  نُھُ   –)  DSPالحلول  النزوح  اإلقلیمیة    لحلقةج  باالعمل  الحلول   لمنصة  التابعةلتعلم  المعنیة 

 ) للشرق األوسط DSPالمستدامة (
التابعة   بالتعلیم    22و  21) في مدینة عّمان في یومي  DSPالحلول المستدامة (  لمنصةستُعقد حلقة العمل اإلقلیمیة المعنیة 

والمستخدمة لالستجابة الشاملة لالحتیاجات واألولویات والمخاطر  المتكاملة  نوفمبر مع التركیز على نُُھج إعداد وتنفیذ البرامج  
تأثرة بالنزوح باإلضافة إلى تحدیات سیاقیة عامة. وتبرز ھذه النُُھج المتعددة المشتركة بین  وأوجھ الضعف للمجتمعات الم

كنموذج یشجع على زیادة النتائج اإلنسانیة ودعم الطریق نحو نتائج   -التي تجمع بین أنشطة من مختلف القطاعات-القطاعات  
البرامج المتكاملة، بما في ذلك إعداد وتنفیذ البرامج الخاصة    یمكن ألدلة وتجارب إعداد وتنفیذ الحلول المستدامة بشكل فعال.  

بالمناطق، نھج التدرج، واالستجابات المتخذة على الصعید المحلي، أن تسلط الضوء على أفضل الممارسات والتعلم وإثارة  
الشرق األوسط وشمال أفریقیا  في منطقة    إكفاتساؤالت جدیدة بشأن كیفیة تفعیل ھذه النُُھج من الناحیة العملیة. سیقوم ممثل  

بتیسیر الجلسة التي تدور حول العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة. اطلع على المذكرة المفاھیمیة وجدول األعمال  
 .التسجیلوتفاصیل 

 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، یُرجى   إكفافي قائمة مراسلة    للتسجیللالطالع على مزید من المعلومات أو   •

 . stephanie.yousef@icvanetwork.orgأو  eman.ismail@icvanetwork.orgالتواصل على 
 

 فرص التعلم 
 

 . إطالق دورة إلكترونیة مفتوحة ضخمة جدیدة بشأن بحوث العملیات للعاملین في المجال اإلنساني 24

mailto:lina.gomez@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/resource/advancing-nexus-in-the-mena-region-breaking-the-silos/
https://www.icvanetwork.org/events/annual-members-and-partners-meeting-in-mena-region-2022/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAO7QMWdUNTVORjQyWFA1VlJDUkMwT1QyMlM4OFhBRC4u
mailto:eman.ismail@icvanetwork.org
mailto:stephanie.yousef@icvanetwork.org
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) دورة إلكترونیة مفتوحة ضخمة Geneva Centre of Humanitarian Studiesأطلق مركز جنیف للدراسات اإلنسانیة (
 the Internationalولیة للصلیب األحمر () واللجنة الد Aga Khan Universityجدیدة بالشراكة مع جامعة أغا خان (
Committee of the Red Cross تساعدك الدورة المجانیة في سد الفجوة بین البحث والممارسة لتحسین حیاة الناس .(

 .كورسیرافي حاالت الطوارئ. اطلع على المحتوى من خالل تسجیل بسیط على موقع 
 

 أخبار جدیدة وجدیرة بالذكر
 

 2022. مؤشر الجوع العالمي 25
مؤسسة  -  التقریریسرد   أعدتھ  شبكة    Concern Worldwideالذي  في  وكالة    Alliance2015وشریكھم 

Welthungerhilfe-   قد ترك المالیین    19-تفاصیل كیف أن المزیج السام من حاالت النزاع وتغیر المناخ وجائحة كوفید
 لصدمات أسعار الغذاء وغیرھا من األزمات.  ةً عرض

 
26) اإلنساني  العمل  مجال  في  واألداء  للمساءلة  النشط  التعلم  شبكة  استبیان   .ALNAP من أكبر  عدد  إلى  للوصول   (

 العاملین في المجال اإلنساني بالتعلم بالغ األھمیة
) إلى توطید وجودھا ومشاركتھا. قم باستكمال  ALNAPتطلع شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء في مجال العمل اإلنساني (

 لمساعدتھم في تحقیق ھذا الھدف.  2022نوفمبر  7دقائق قبل  10الذي یستغرق  استبیانھم
 

 لمساعدة اإلنسانیةامعاییر  تصفح. 27
وأداة تنقل إلتاحة    اجدیدً   اإلكترونی�   ا موقعً )  Humanitarian Standards Partnershipأطلقت شراكة المعاییر اإلنسانیة (

 اآلن. استكشف إمكانیة الوصول إلى المعاییر اإلنسانیة بصورة أكبر.
 

 )CHSالمعیار اإلنساني األساسي ( مراجعة. 28
) بصورة جماعیة بما تعنیھ المساءلة المرتكزة CHSلبناء معرفة المعیار اإلنساني األساسي (  مناسبة  فرصةً   المراجعة  هد ھذ عَ تی

حول األشخاص واإلجراءات الالزمة لتغییر نظام تقدیم المعونة. شارك من خالل استعراض نص المعیار أو تنظیم حدث  
 تشاوري.

 
 تحلیل قائم على األدلة للنوع االجتماعي في االستجابة اإلقلیمیة للحرب في أوكرانیا –خفیات . كشف الم29

 في أوكرانیا.یحلل النوع االجتماعي في االستجابة اإلنسانیة للحرب  تقریًرا -منظمة 40تضم  -عمل إقلیمیة  فریقنشرت 
 

 . اإلعداد لغیر المتوقع: ضمان حمایة وإدماج الالجئین األوكرانیین في رومانیا ومولدوفا30

النتائج والتوصیات من رحلة بحثھم إلى رومانیا  آ  Refugees Internationalتھ منظمة  التقریر الذي أعد یبرز ھذا   خر 
أثناء دراسة كیفیة اقتراب األطراف المعنیة من التحول من االستجابة اإلنسانیة في حاالت الطوارئ إلى استجابة  في  ومولدوفا  

 أكثر تخصیًصا لدعم التكامل واإلدماج.

 2030. التعھد بالتغییر 31

) حیث قام قادة المنظمات غیر  Adeso) نتاج عملیة أعدتھا منظمة أدیسو (The Pledge for Changeیُعد التعھد بالتغییر (
الموجود نقلھا  والتي  عملھم  طرق  تواجھ  التي  للتحدیات  باالستجابة  العالمي  الشمال  في  الدولیة  الجنوب  والحكومیة  في  ن 

سعیًا لتحقیق األھداف العالمیة التي اتفق علیھا    -میثاق التغییر والصفقة الكبرى ھي  -  سابقة العالمي. یستند التعھد إلى التزامات  
، إعادة تصور دور المنظمات غیر الحكومیة الدولیة في منظومة تقدیم المعونة التعھد بالتغییرنظر  ا.  2015قادة العالم في  

 نیة واإلنمائیة العالمیة.اإلنسا
 

 . الحمایة من االستغالل واالنتھاك الجنسیین في الخط األمامي32
(–  المبادرة تھدف   العالمي  األغذیة  برنامج  وضعھا  الدولیة World Food Programmeالتي  الھجرة  ومنظمة   (

)International Organization for Migrationن بال حدود (ی) بالشراكة مع منظمة مترجمTranslators without 
Borders( –  تغالل واالنتھاك الجنسیین باإلضافة  إلى مساعدة العاملین في الخط األمامي في تحدید وتقدیم تقاریر عن االس

 إلى كونھم حلفاء استراتیجیین في الوقایة منھما.

https://www.coursera.org/learn/research-humanitarian
https://www.globalhungerindex.org/
https://www.surveymonkey.co.uk/r/ALNAPsurvey?mc_cid=4116d8fefa&mc_eid=29de6ef717
https://spherestandards.org/navigating-standards-for-humanitarian-assistance/
https://corehumanitarianstandard.org/chs-revision
https://www.icvanetwork.org/resource/making-the-invisible-visible-an-evidence-based-analysis-of-gender-in-the-regional-response-to-the-war-in-ukraine/
https://www.refugeesinternational.org/reports/2022/10/5/preparing-for-the-unpredictable-ensuring-the-protection-and-inclusion-of-refugees-from-ukraine-in-romania-and-moldova
https://www.icvanetwork.org/resource/press-release-pledge-for-change-to-create-a-more-equitable-aid-system-by-2030/
https://psea.interagencystandingcommittee.org/psea-frontline-together-we-say-no
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 في جدول أعمالك  احفظ التاریخ

 
2022 

 
 الحوار السادس بین آسیا ومنطقة المحیط الھادئ بشأن العمل اإلنساني االستباقي  منصةاحفظ التاریخ: نوفمبر:  1-3
 مركز الكفاءات بشأن مؤتمر القمة العالمي المعني بالتفاوض اإلنساني نوفمبر: 1-3
 Allمن إعداد    "نظام التنبؤ بالفیضانات الخاطفة لتعزیز تكیف المجتمع مع تغیر المناخ"ندوة عبر اإلنترنت حول    نوفمبر:  5

India Disaster Mitigation Institute  ) للكوارث للتأھب   Asian Disaster Preparednessوالمركز اآلسیوي 
Center ( 

) والمنظمات غیر الحكومیة حول "انخراط UNHCR: التشاور الفصلي بین المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین (نوفمبر  9
 المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین مع البنوك اإلنمائیة" 

 دروس مستفادة من برنامج اإلرشاد في مجال الحمایة في مركز الموارد والدعم األفریقي   –ندوة عبر اإلنترنت    نوفمبر:  10
 دعوة الستعراض عام: وضع مؤشرات بشأن النزوح للحد من مخاطر الكوارث  نوفمبر: 11
) والمنظمات غیر الحكومیة UNHCRاستبیان المشاورات اإلقلیمیة بین المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین (  نوفمبر:  14

 2023في شرق أفریقیا 
) عن حالة  ALNAPساني (إصدار بروكسل لتقریر شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء في مجال العمل اإلن  نوفمبر:  17

 2022منظومة العمل اإلنساني 
 بشأن التعافي والتأھب العالمي للجائحة  AIDMIالمستدیرة لمؤسسة    طاولةاجتماع النوفمبر:  18
 2022منظورات عالمیة   نوفمبر: 30

 
 GHO (2023إطالق االستعراض اإلنساني العالمي ( دیسمبر: 1
 اإلقلیمي في مجال القیادة النسائیة في منطقة آسیا والمحیط الھادئ  إكفاتدریب   دیسمبر: 6-8
 حوار المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئین حول تحدیات الحمایة  دیسمبر: 7-8
 ) عبر اإلنترنت منتدى السیاسة اإلنسانیة العالمیة (  دیسمبر: 7-8
(  دیسمبر:  8 اإلنساني  العمل  مجال  في  واألداء  للمساءلة  النشط  التعلم  لشبكة  اإلنترنت  عبر  یولي ALNAPندوة  ھل   :(

 ؟ةاألمامی وطفي الخطلتعلم باساني اھتماًما كافیًا العاملون في مجال العمل اإلن
 2022أسبوع الشراكة اإلنسانیة اإلقلیمیة  –التسجیل   دیسمبر: 9-14

 السنوي في منطقة آسیا والمحیط الھادئ  إكفااجتماع عضویة  دیسمبر: 10
 للمنتدیات في منطقة آسیا والمحیط الھادئ وجھات النظر اجتماع تبادل دیسمبر: 11
 دولي للمھاجرینالیوم ال دیسمبر: 18

 
2023 

 ، جنیفإكفایوم عضویة  مارس: 16
 السنوي، جنیف  إكفامؤتمر  مارس: 17
 2023مؤتمر القیادة اإلنسانیة  أبریل: 26-28

https://www.anticipation-hub.org/download/file-2795
https://frontline-negotiations.org/cchn-world-summit-on-frontline-humanitarian-negotiation-2022/?utm_campaign=Global%20Campaign&utm_medium=email&_hsmi=227582600&_hsenc=p2ANqtz-_bZ9l3DHTRNCubDa-fByYD3fMRZdqA7rOI6VAA2MuWL00Vc3PqLxDOOIkjY0jmrIWQ_LI8lk6GQb8mLj71lODxr21CeojrHoWlzbGqYoQtjm4bwBg&utm_content=227581996&utm_source=hs_email#register
http://www.aidmi.org/sub-images/KMAM/ADPC-AIDMI_Flyer_Registration%20Flyer.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7VWNQSWDRDy1uKYW9IUPEQ
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=LSaIFfsjtEO9brzknI5hhl-102HEqztEmyWyvRcH3XpURFVJV0U2N0FVM1lOTlpMTThRN1NFQzlSMi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gXnD5WRmNEGKDGVD0q-Avjbj8vkFPkxAtTFb054nlRhURDk5QTE5TVBFWkUyNk1USUo1QVVRR0tBRy4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gXnD5WRmNEGKDGVD0q-Avjbj8vkFPkxAtTFb054nlRhURDk5QTE5TVBFWkUyNk1USUo1QVVRR0tBRy4u
https://voiceeu.org/activities/brussels-launch-of-the-alnap-sohs-report-2022-and-voice-s-30th-anniversary-celebration
https://voiceeu.org/activities/brussels-launch-of-the-alnap-sohs-report-2022-and-voice-s-30th-anniversary-celebration
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrcOGtrTkvHNFwUGRpbbPWEs7UFZp9cyRy
https://icscentre.org/events/global-perspectives-2022/
https://www.unhcr.org/high-commissioners-dialogue-on-protection-challenges-2022.html#:%7E:text=The%202022%20High%20Commissioner's%20Dialogue,as%20well%20as%20host%20communities.
https://www.alnap.org/upcoming-events/alnap-webinar-are-humanitarians-paying-enough-attention-to-learning-on-the-frontline
https://www.alnap.org/upcoming-events/alnap-webinar-are-humanitarians-paying-enough-attention-to-learning-on-the-frontline
https://www.surveymonkey.com/r/icvaasiapacific
https://www.un.org/en/observances/migrants-day
https://www.icvanetwork.org/events/icva-annual-conference-2023/
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcentreforhumanitarianleadership.org%2Fthe-centre%2Fevents%2F2023conference%2F&data=05%7C01%7Cj.hallwright%40deakin.edu.au%7C185655a634024e0b801d08dab5e97e75%7Cd02378ec168846d585401c28b5f470f6%7C0%7C0%7C638022311720267731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8HkrlJdkwngFwN5SX6NxkEwOIxaMCiM4Ik%2BKKTFLg1w%3D&reserved=0
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