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 2022یولیو وأغسطس  يأبرز األحداث من شھرَ  –النشرة الشھریة 
  

   ...القراء األعزاء
النشرة ھذه  سنُ في  بمجاالت  طلِ ،  المتعلقة  األخبار  أحدث  على  القسریة  تركیزناعكم  الھجرة  ؛  والتنسیق  ،والتمویل  ،حول 

ا ولكن عالمیً   انتشر" مبادرة  العمل اإلنساني، وفي  ر المناخ  تغیُّ   تأثیر، ومعالجة  المبادئللعمل اإلنسانني القائم على    وتحوالتنا
، وآخر  السریعة  ستباقي في الشراكات التعاونیةاال، واالنخراط  " ا وشامالً وِعش قیمناكن متنوعً " مبادرة  ، و" امحلیً   اراسخً كن  

 من مراكزنا اإلقلیمیة. المستجدات
 

 .لالطالع على آخر األخبار والمستجدات یوتیوبو إن ولینكد تویتروال تنسوا متابعة صفحاتنا في 
 

 !سعیدة نتمنى لكم قراءة 
 

 رسالة من المدیر التنفیذي 
 

 ةاالستباقیمار في اإلجراءات الستثا من دعوة لمزیدٍ 
الیوم   كارثة  جدیدةً   فاجعةً نشھد  مؤخًرا  التي  الفیضانات  مع  باكستان   لتتسبب  ؛البالد  لثثُ   المیاه  اجتاحتحیث    ،ضربت 
القرن    مختلف أنحاء  فيملیون شخص    20.5قرابة    یواجھالذي    وقتال، في  ملیون نسمة  33أكثر من    معاناةفي    الفیضانات

 من أسوأ حاالت الجفاف في العقود األخیرة. ، حیث تواجھ المنطقة واحدةً طاحنةاألفریقي أزمة جوع 
 

الحالي   العام  الراھن  -شھد  وقتنا  اإل  زامالت  -  وحتى  ووكاالت  والحكومات  الحكومیة  غیر  اإلنسانیة المنظمات   عانات 
 بتعھدات جدیدة خاصة بالتمویل وإعداد البرامج االستباقیة ھوشركات القطاع الخاصمؤسسات والمؤسسات المالیة الدولیة و

لت تحوّ فقد    تخفیف من حدة آثار األزمات.لل  مبكرٍ   كما التزمت بالعمل في وقتٍ   .عشرات المالیین  تتجاوز  بقیمة  ھاوتنفیذ
 وبدون  االعتراف بأنھ ینبغي أن تصبح سائدةً   مرحلة إلى متخصصة و مجرد خاصةمن  متزایدٍ  لٍ كبش  اإلجراءات االستباقیة

إننا ف  التنبؤات،بناًء على اإلنذار المبكر أو    لحمایة الناس قبل وقوع األزمةالالزمة  ات  خطوالا من اتخاذ  نإذا تمكنف  ،تأخیر  أي
 االحتیاجات اإلنسانیة. حجم وال بد سنتمكن من التقلیل من

 
كر ظھور العمل االستباقي والمب"   سبتمبر بأنّ   7قت في  طلِ أُ والتي    منظومة العمل اإلنساني  عن حالة  جریتالتي أُ   راسة الدتفید  

ارتقت اإلجراءات االستباقیة إلى مرتبة أعلى في جدول أعمال  ، حیث  " ا أحد أھم التحوالت الملحوظة في المنظومةھو أیضً 
من  رغم  على الحیث أصبحت ذات مصداقیة كبیرة. و  ھ،وتوقعاتالمبكر  اإلنذار  تم توثیق تنبؤات  و  ،قطاع االستجابة اإلنسانیة

ما جعل تحفیز  ھو  و  تجاھلھا،التنبؤات في بعض األحیان أو    ھ یتم التقلیل من شأنذلك وبغض النظر عن قدرة النظام، فإنّ 
 ا بالمخاطر.االستباقي محفوفً  لالعم

 
  فیھ یتزاید  في الوقت الذي  قطاعنا    ت البارزة فيتحوالال  أحد   دّ عَ االستباقي یُ ر المناخ المدمرة، فإن العمل  مع تزاید آثار تغیُّ و

مع    ات اإلنسانیةتبني نھج العمل االستباقي في االستجابل   الواقع  الزخم  یتناسب   ، حیثالتمویل اإلنساني  في  فجوةالاتساع  
  2021تعھدات العمل االستباقي لعام  میة  . یرصد مجتمع المنظمات غیر الحكوالتقدم واإلنجاز  تقف في طریقالتحدیات التي  

محفزات  وممارسة توفیر التمویل وأنشطة المساعدة القائمة على    ،بشكل أكبر  لعمل االستباقيادفع  ضرورة    التي أشارت إلى
 . حدوثھاالمخاطر للتخفیف من آثار الكارثة قبل 

 
المجاعة أو التأھب غیر الكافي وتقلیل المخاطر بسبب    بیانات  اتالعالم مناقش  واجھإذا  ف  .لكوارثل  األثر المدمر  الیوم  نشھد

 االحتیاجات.المسؤولیة المعنیة بتقلیص  اقتسامفي  نافإن ھذا یعني فشل ؛الفیضانات الھائلة
 

نعمل بینما    ،بكفاءة  ینبغي استخدامھا  لذلك  ،ع المخاطر واالستعداد لھاتوقُّ في  العدید من األدوات التي تساعدنا  الیوم    لدینا
 في تحسین العمل االستباقي.على االستثمار 

 
 إغناسیو باكر 

 | إكفا المدیر التنفیذي

https://twitter.com/ICVAnetwork
https://www.linkedin.com/company/international-council-of-voluntary-agencies-icva-/
https://www.youtube.com/channel/UC0xI6FvnLyGNzUY6VAXb8YQ
https://reliefweb.int/report/world/anticipatory-action-event-2021-high-level-humanitarian-event-anticipatory-action
https://sohs.alnap.org/help-library/2022-the-state-of-the-humanitarian-system-sohs-%E2%80%93-full-report-0
https://www.unocha.org/high-level-humanitarian-event-anticipatory-action-commitment-act-ahead-crises
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 آخر المستجدات
 

 2023مارس  17 إلكفا: المؤتمر السنوي احفظ الموعد  .1
 

على  المؤتمر ركزیس ، حیثفي دار السالم، جنیف ،مارس 17یوم الجمعة  ،2023عقد مؤتمر إكفا السنوي لعام سیُ 
  طلعكم علىسیكون یوم أعضاء إكفا. سنف، 2023مارس  16 للمؤتمر، في في الیوم السابقأما التمویل اإلنساني الجید. 

 المزید من المعلومات قریبًا.
 

 ف على أعضائنا الجدد تعرّ  .2
 إكفا: أعضاء  إلى شبكةالمنظمات التالیة   انضمام عنویسعدنا أن نعلن  ،شبكة إكفا تتوسع

 
 ، بلجیكا أكودیفو اتحاد المنظمات غیر الحكومیة •
 ، الكویت جمعیة العون المباشر •
 ، الوالیات المتحدة األمریكیة" IRAPالمشروع الدولي لمساعدة الالجئین "  •
 ، تركیاUKYSD / IWWAA -الرابطة الدولیة للمساعدة في مجال المیاه  •
 ، كولومبیا منتدى المنظمات اإلنسانیة •

 
 . الجدد أعضائنا  ف أكثر علىتعرَّ فعالیة. ا على المبادئ وأكثر قائمً لجعل العمل اإلنساني  سویة إلى العمل قدًما نتطلعنحن 

 
 آخر مستجدات موظفي إكفا .3

انضمت  والتي غالسیدة سوزان وایلدنلیا إلكفا، ب برئیس العملیات الجدید، عضو فریق اإلدارة العُ م ونرحّ قدِّ یسعدنا أن نُ 
السید ماركو روتیلي، الممثل  مغادرة  عنكما نود اإلعالن   وسیكون مقرھا في جنیف.  ،أغسطس شھر في مؤخًراإلینا 

نشعر   نحنولمنسق الشؤون اإلنسانیة في أوكرانیا.  تولى اآلن دوًرا جدیًدا كنائبٍ  الذي ، 2016اإلقلیمي ألفریقیا منذ عام 
ونتمنى لھ كل التوفیق في جمیع   ،إكفا معالرائعة   ةلسنوات الستالمتنان لما قدمھ من عمل شاق وتفان خالل افعًال با

 مساعیھ القادمة. 
 
 

 الشاغرة الوظائف  .4
جعل العمل اإلنساني لنا لشغل منصب ممثل إكفا في شرق أفریقیا والجنوب األفریقي. انضم إلى فریقنا العامل نسعى حالیً 

 سبتمبر.  11 قبلالطلب  مفیرجى تقدی ،حول المنصب المزید من المعلوماتلع على . اطّ أكثر فعالیةا على المبادئ وقائمً 
 
 

 مركز جنیف اإلنساني .5
التعاون بین لتحفز  المبادرة المثیرة، حیث تأتي ھذه 2022یولیو  1تم إطالق مركز جنیف اإلنساني الجدید في 

مساحة العمل كما یتوقع لھا تعزیز  دة التي نحاول التصدي لھا.عقّ لمواجھة التحدیات اإلنسانیة المتزایدة والمُ  ؛المنظمات
زیادة التأثیر لتمكن من ھذه التفاعالت ودعم التآزر بین الجھات الفاعلة اإلنسانیة الموجودة في جنیف للالمشتركة الجدیدة 
 التنفیذیة. والمصاریف مع تقلیل التكالیف

 
 حیث  اإلنساني العمل في مجالمھًما لتعزیز التعاون واالبتكار بین الجھات الفاعلة ی في كونھا مجاالً  المركز تتمثل رؤیة
لالجئین   الدنماركي، والمجلس النرویجي لالجئینالمجلس  العدید من الجھات مثل ھذا المشروع التعاوني انضم إلى 

)،  إتش تو إتشة المختلطة، وشبكة ا، ومركز الھجرداخلی�  النازحین األشخاص (وشركاؤه الدائرة المشتركة لتحدید سمات
، ومنظمة أوكسفام النزوح الداخلي، ومركز رصد ، ومنظمة إنقاذ الطفلإكفا، والف المعاییر اإلنسانیة األساسیةوتح

 الدولیة. 
 

 المركز اإلنساني. مقرھا الجدید في إلى انتقلت إكفا في جنیف یرجى العلم أنّ 

http://www.ngo-federatie.be/
https://www.acodev.be/
https://direct-aid.org/cms/en/about-us/
https://refugeerights.org/
https://sukuyusudernegi.org.tr/
http://www.forohumanitariocolombia.org/
https://www.icvanetwork.org/members-info/
https://www.icvanetwork.org/resource/current-vacancies/


 
 

3 
 

 عنواننا الجدید
 المركز اإلنساني 

 جنیف، سویسرا 1202(الطابق الخامس)  16فوي كریوز ال 
 

 تنا في سجلك.ایُرجى تحدیث معلوم
 

 إلكفا  نوصفحة تاریخ إكفا، الذكرى الست  .6
عاًما من جعل العمل اإلنساني  60من المنشورات والبودكاست والفعالیات الخاصة بمرور  تتضمن ھذه الصفحة مجموعةً 

 . لع علیھااطّ على المبادئ وأكثر فعالیة.   اقائمً 
 

 الھجرة القسریة
 

 المنتدى العالمي بشأن الالجئین  .7
بنشر    2023الفریق المرجعي للمنظمات غیر الحكومیة للمنتدى العالمي لالجئین لعام  في    دورھا كعضوٍ   تقوم إكفا في إطار

التغذیة الراجعة وجمع االقتراحات من أعضائھ حول العملیة المؤدیة إلى المنتدى العالمي الثاني لالجئین. ویشمل ذلك تشجیع 
المذكرة المفاھیمیة المقترحة للمنتدى العالمي بشأن الالجئین المنظمات غیر الحكومیة على تقدیم تعلیقات ومدخالت بشأن  

مة  صمَّ رة إلكترونیة ذات صلة مُ مستمر مخصص للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین واستما  استبیانمن خالل    2023لعام  
ي  دعم والتعھدات في التحضیر للمنتدى العالم ال  الجھات المعنیة في تعبئةرغب  لجمع بیانات االھتمام في المجاالت التي ت

دول العالم  حلول  في أغسطس، أصدرت المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین أیًضا النسخة النھائیة من    المقبل.بشأن الالجئین  
إلعادة التوطین والمسارات التكمیلیة   ةستراتیجیة السنوات الثالثإل  الحقةٍ   كعملیةٍ   2030لالجئین: خارطة الطریق    الثالث

.  اتم تطویر خارطة الطریق ھذه من خالل عملیة متعددة للجھات المعنیة بما في ذلك إكفا وبعض أعضائھ  . )2019-2021(
 تاح النسخ الفرنسیة واإلسبانیة والعربیة من وثیقة خارطة الطریق.كما ستُ 

 
 حلول للنزوح الداخلي .8

ا المعني  ن حدیثً عیَّ یولیو جلسة تبادل لآلراء بین أعضائھما والمستشار الخاص المُ   14أكشن في  مت إكفا ومنظمة إنترنظ
، أتت ھذه الجلسة كجزء من مشاركتھما في متابعة الفریق الرفیع المستوى الداخلي، السید روبرت بایبر  بإیجاد حلول للنزوح

تبادل اآلراء بشأن دور المستشار الخاص وأولویاتھ. واستناداً    الضوء على   ط ھذا االجتماع األولالمعني بالنزوح الداخلي. سلّ 
ال األمین  جدول أعم، شددت المنظمات غیر الحكومیة على مجاالت عمل محددة لضمان تنفیذ  التغذیة الراجعة السابقةإلى  

مشاركة المذكرات    توقد تمّ   الداخلي.حلول تعالج النزوح  الحكومات وقیادتھا ل  وال سیما من خالل ملكیة  العام لألمم المتحدة
 الرئیسیة مع األعضاء. ومن ثم، ستواصل إكفا ومنظمة إنترأكشن جھودھما لتیسیر التعاون والتآزر.

 
ا  وأیضً   jerome.elie@icvanetwork.orgیمكن التواصل مع:  ؛من المعلومات لمزیدٍ    •

loise.dairocheteau@icvanetwork.org 
 

 المھاجرون في األوضاع الھشة .9
 

 مجال الحقوق الثقافیة إلى ألمانیا ر الخاص لألمم المتحدة في قرَّ زیارة المُ 
ستكون في الفترة زیارتھا القادمة إلى ألمانیا، والتي    -رة الخاصة في مجال الحقوق الثقافیةقرّ المُ -  ط ألكسندرا یانثاكيخطِّ تُ 

طروحة في مجال  أفضل للقضایا الم  ا بجمع المعلومات للحصول على فھمٍ تقوم حالیً   حیث  ،2022سبتمبر    22و  12بین    ما
واألشخاص الثقافیة  واألكادیمییاألخصائی  من   الحقوق  والفنانین،  وصانعنین،  المدنيال  ي،  (المجتمع  والمنظمات  ، قرار) 

وتشمل الحقوق   .ر لزیارتھعتبَ المُ   المحلیة) لالجتماع والمكان  ر المشاركة في الحیاة الثقافیة والمنظماتسّ یوالمؤسسات التي تُ 
التنوع والتعبیر عن  الذكرى  وإحیاء  للمھاجرین،  ذلك    ،الثقافیة  في  وبما  االجتماعي  النوع  بتنوع  یتعلق  الجنس  مِ ما  ثلیي 

یمكن اعتبارھا حة على االقتراحات المتعلقة بالمجاالت األخرى التي  نفتِ . وھى مُ لمتحولین جنسیًااومزدوجي التوجھ الجنسي و
 النظر فیھا أیًضا.و
 
 

 التمویل
 

https://www.icvanetwork.org/history-of-icva/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fglobalcompactrefugees.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2F2022.05.30.Updated%2520TORs.NGO%2520Reference%2520Group%2520for%2520the%2520GRF.pdf&data=05%7C01%7Calip%40unhcr.org%7Cbe1f536fe0d94badcf8c08da8a7b559e%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637974561115169231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mBPKPvkvb%2BhVoJaTHV4swDh%2Ba9Pq7IMAz78FJiGJ5qs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2F62c422ff4&data=05%7C01%7Calip%40unhcr.org%7Cbe1f536fe0d94badcf8c08da8a7b559e%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637974561115169231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nuEU9lz%2Bkq%2BKYYAN8wwUlUEQTDFYNAJ0hKkhY%2FfiiKw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2F62c422ff4&data=05%7C01%7Calip%40unhcr.org%7Cbe1f536fe0d94badcf8c08da8a7b559e%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637974561115169231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nuEU9lz%2Bkq%2BKYYAN8wwUlUEQTDFYNAJ0hKkhY%2FfiiKw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FTkDaVW7kRK&data=05%7C01%7Calip%40unhcr.org%7Cbe1f536fe0d94badcf8c08da8a7b559e%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637974561115169231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=maaTgMixuJzCfB6Uy7GNcBmS%2F3MALQclWgnQKi7Z4ug%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fglobalcompactrefugees.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-08%2FThird%2520Country%2520Solutions%2520for%2520Refugees%2520-%2520Roadmap%25202030.pdf&data=05%7C01%7Calip%40unhcr.org%7Cbe1f536fe0d94badcf8c08da8a7b559e%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637974561115169231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2BdGNvzzVsiMC8UWxYh6kExc%2FDc24lPYR3nYL4GYXCY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fglobalcompactrefugees.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-08%2FThird%2520Country%2520Solutions%2520for%2520Refugees%2520-%2520Roadmap%25202030.pdf&data=05%7C01%7Calip%40unhcr.org%7Cbe1f536fe0d94badcf8c08da8a7b559e%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637974561115169231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2BdGNvzzVsiMC8UWxYh6kExc%2FDc24lPYR3nYL4GYXCY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fprotection%2Fresettlement%2F5d15db254%2Fthree-year-strategy-resettlement-complementary-pathways.html&data=05%7C01%7Calip%40unhcr.org%7Cbe1f536fe0d94badcf8c08da8a7b559e%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637974561115325461%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Wg0AlU7GLeA%2B25SoOeydn%2Bb6yBkVl6HLDlYZlz%2BYNDs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fprotection%2Fresettlement%2F5d15db254%2Fthree-year-strategy-resettlement-complementary-pathways.html&data=05%7C01%7Calip%40unhcr.org%7Cbe1f536fe0d94badcf8c08da8a7b559e%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637974561115325461%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Wg0AlU7GLeA%2B25SoOeydn%2Bb6yBkVl6HLDlYZlz%2BYNDs%3D&reserved=0
https://www.interaction.org/blog/interaction-and-icva-welcome-the-u-n-secretary-generals-action-agenda-on-internal-displacement-and-call-for-details-on-its-implementation/
https://www.un.org/en/content/action-agenda-on-internal-displacement/
https://www.un.org/en/content/action-agenda-on-internal-displacement/
mailto:jerome.elie@icvanetwork.org
mailto:Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
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 2.0مبادرات التمویل اإلنساني وجلسة إحاطة الصفقة الكبرى  .10
بالتعاون مع أمانة  تقدیم اإلحاطة ،سبتمبر 13جیریمي ریمبل، رئیس الشؤون المالیة اإلنسانیة في إكفا، في  سوف یتولى

المنظمات غیر الحكومیة وأعضاء محافل المنظمات غیر الحكومیة في إثیوبیا وجنوب السودان والسودان والصومال.  
لالستماع إلى أبرز   فرصةً  ستكونحیث  ،في العام الماضي التي تمت حاطة اإلعالمیةلإل سیكون ھذا االجتماع متابعةً و

لتبادل الخبرات   أفضل  فرصة وستمثل .2.0بادرات التمویل اإلنساني والصفقة الكبرى المستجدات والتقدم العالمي في م
 والتحدیات والمبادرات مع األقران في المنطقة.

 
 advocacysupport@icvanetwork.org.یُرجى التواصل مع:   ؛من المعلومات لمزیدٍ  •

 
 التنسیق 

 
 ) IASCالوكاالت (بین اللجنة الدائمة المشتركة   .11

 
 في الصومال  عٍ واس تفعیل االستجابة اإلنسانیة على نطاقٍ 

قام فریق من كبار ممثلي األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة (إكفا والمنظمة الدولیة للرؤیة العالمیة) من فریق 
یولیو  28إلى   24) بزیارة الصومال في الفترة من EDGالدائمة المشتركة بین الوكاالت (مدیري الطوارئ التابع للجنة 

المتعلق باالستجابة المستمرة  ستراتیجي واإلي ذلتحدید الثغرات والتحدیات واألولویات العاجلة للدعم التنفی ؛2022
ن من مواصلة توسیع یموارد وقدرات إضافیة للتمكا على زیادة الوعي بالحالة وتعبئة للجفاف. انضوت أھداف البعثة أیضً 

نطاق االستجابة مع التركیز بوجھ خاص على المستوى دون الوطني. كما شارك الفریق مع األشخاص المتضررین  
والعاملین في المجال اإلنساني في الخطوط األمامیة والمسؤولین المحلیین في باردھیري في والیة جوباالند وبایدوا في 

 لجنوب الغربي، وكذلك مع قیادة األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة والجھات المانحة اإلنسانیة في مقدیشو. والیة ا
 

بتفعیل االستجابة اإلنسانیة  فریق مدیري الطوارئ التابع للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالتبعد انتھاء البعثة، أوصى 
،  2023الة الحالیة لالحتیاجات، واالستمرار المتوقع للجفاف حتى عام استندت التوصیة إلى الح على نطاق الواسع. 

وتعقید التحدیات التنفیذیة، وأھمیة االستجابة المتكاملة على نطاق واسع لتلبیة االحتیاجات العاجلة والمتزایدة. اجتمع 
فعیل االستجابة واسعة النطاق ووافقوا على اإلعالن عن ت ،أغسطس 11مدیرو اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت في 

 ا.فوری� 
 

یولیو، أجرت إكفا استخالص معلومات عن فریق مدیري الطوارئ التابع للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت   29في 
أغسطس، عقد أعضاء فریق مدیري    25للمنظمات غیر الحكومیة في الصومال وعلى الصعیدین اإلقلیمي والعالمي. في  

التابع للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت جلسة إحاطة للمتابعة مع ممثلي الجھات المانحة اإلنسانیة من الطوارئ 
 مستوى العاصمة.

 jeremy.wellard@icvanetwork.orgیُرجى التواصل مع:  ؛من المعلومات لمزیدٍ  •

 IASC) اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (رؤساء 
متابعة  إجراءات ،أغسطس 11في  ،للصومال الدائمة المشتركة بین الوكاالت في اجتماعھم الخاصاتخذ رؤساء اللجنة  

إضافیة إلعالن إجراءات التفعیل في حاالت الطوارئ على نطاق المنظومة (توسیع نطاق اللجنة الدائمة المشتركة بین  
باإلضافة إلى متابعة اإلجراءات الرامیة إلى تعزیز الجھود والقدرات والموارد لمعالجة   . افورً كاالت) في الصومال الو

الحمایة والعنف القائم على النوع االجتماعي واالستغالل واالعتداء الجنسیین في المرحلة األولیة من االستجابة وتقدیم 
وكذلك التركیز على تعزیز القدرات دون الوطنیة والتنفیذ، بما في ذلك  تقریر عن التقدم المحرز في ھذه المجاالت 

 الحصول على األموال بسرعة وعلى نطاق واسع للمستجیبین في الخطوط األمامیة.
 

یبدأ في   الذي  االنعقاد في األسبوع  إلى  الوكاالت  بین  المشتركة  الدائمة  اللجنة  التقدم    12سیعود رؤساء  لمناقشة  سبتمبر 
 المحرز في الصومال والقرن األفریقي.

 
 بیان رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت والمعنیة بالمجاعة في الصومال 

mailto:advocacysupport@icvanetwork.org
mailto:jeremy.wellard@icvanetwork.org
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اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت الذي یحث   بیانع مدیرو اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بالتعاون مع إكفا وقّ 
ا الجھات المانحة  ن للعملیات اإلنسانیة. كما یناشد الرؤساء أیضً جمیع الجھات الفاعلة على تسھیل الوصول الفوري واآلمِ 

الت اإلنسانیة المیدانیة لمنع زیادة عدد الوفیات وأسبابھا، وحمایة سبل كسب العیش  تقدیم تمویل فوري ومرن لتمكین الوكا
 م الكارثة.وتفادي تفاقُ 

 
 وصول المساعدات اإلنسانیة والمناصرة  .12
اجتماع فریق العمل الثالث التابع للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت والمعني بالحفاظ على إمكانیة الوصول   تم تأجیل

سبتمبر. واجتمع الفریق الفرعي البیروقراطي واإلداري    شھر شھر أغسطس إلىالمفترض انعقاده في اإلنساني والفضاء 
بشأن فھم العقبات البیروقراطیة واإلداریة ومعالجتھا ونشر ھذا  إطار اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالتلمناقشة نشر 

 اإلطار ورصده. 
 

لمناقشة نھج إكفا في   ،في أغسطس ،تماعھا االفتتاحي للفریق العامل المعني بوصول المساعدات اإلنسانیةعقدت إكفا اج
للمنظمات غیر  مخصصةً  وصول المساعدات اإلنسانیة والفضاء. یوفر الفریق العامل ألعضاء إكفا مساحةً في التأثیر 

لجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت واإلسھام فیھ وتبادل الحكومیة لمناقشة العمل السیاسي لفریق العمل الثالث التابع ل
 أفضل الممارسات واألبحاث في معالجة عوائق وصول المساعدات اإلنسانیة.

 

   eileen.morrow@icvanetwork.orgیُرجى التواصل مع:   ؛من المعلومات لمزیدٍ  •

 
 : 19-كوفید  .13

 
  تقریر تسلیم اللقاح

أن   التقاریر، حیث أظھرت على مستوى العالم طوال شھر یولیوفي تزاید  19-فیروس كوفیدال تزال حاالت اإلصابة ب
  ٪ من سكانھا. 70كثر من اللقاح أل قامت بتوفیر منظمة الصحة العالمیةمن أعضاء  دولةً  194دولة فقط من أصل  59

لدیھا خطط   دول دولة بما في ذلك ثماني ةعشرإحدى  أن ، إالّ في ھذا الخصوص م رائععلى الرغم من إحراز تقدُّ و
ا یجعل السكان المتضررین من األزمة أكثر  ٪ من تغطیة اللقاح، ممّ   10استجابة إنسانیة ال تزال في نطاق أقل من  

الدعم الفني من   إلى الحصول على19-تسلیم اللقاحات الخاصة بـكوفید اتتسعى شراكولذلك،  لھذا المرض. عرضةً 
  المنظمات غیر الحكومیة لتطویر خطط ومیزانیات واحدة في نطاق من السیاقات.

 eileen.morrow@icvanetwork.org.یُرجى التواصل مع:   ؛من المعلومات لمزیدٍ  •

  تحویل شبكتنا
 القائم على المبادئ مناصرة العمل اإلنساني  .14

 
 حیز المجتمع المدني:

 الدروس المستفادة والتطلع إلى المستقبل  –حیز المجتمع المدني 
  19عبر اإلنترنت في  تعلیمیةً  سیفیكوس، والمعونة المسیحیة وسیاسة مدونة قواعد السلوك فعالیةً  تحالف سیعقد كل من

حیز المجتمع  المدني. سیتبادل أعضاء الفریق األفكار والخطط لمواجھة  حیز المجتمعفي  19-سبتمبر حول تأثیر كوفید
  ل المجتمع المدني وجعل الحیزلتموی ، والبحث عن طرقٍ نظمات المجتمع المدني والتحالفات، ودعم مالمدني الصغیر

 .الموارد المفیدة التي سیتم الرجوع إلیھا ومعلومات التسجیل  ى لع علاطّ . الرقمي أكثر شمولیةً 
 

 العمل اإلنساني  فير المناخ معالجة تأثیر تغیُّ  .15
  

 االستباقيشركاء إكفا مع المركز 

https://www.icvanetwork.org/resource/statement-by-principals-of-the-inter-agency-standing-committee-on-famine-in-somalia/
https://www.icvanetwork.org/resource/iasc-guidance-understanding-and-addressing-bureaucratic-and-administrative-impediments-to-humanitarian-action/
mailto:eileen.morrow@icvanetwork.org
https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-vaccine-delivery-partnership-july-2022
mailto:eileen.morrow@icvanetwork.org
https://www.eventbrite.com/e/civic-space-and-covid-lessons-learnt-and-looking-ahead-tickets-406918362777
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ل تبادل المعرفة  سھِّ كمنصة تُ  2020الذي تم إطالقھ في دیسمبر  المركز االستباقيیسرنا أن نعلن أن إكفا قد انضمت إلى 
لع على الرؤیة واألھداف والقیم  شخصي. اطّ والتعلم والتوجیھ والمناصرة حول العمل االستباقي سواء بشكل افتراضي أو 

 .اتیجیة الثالث سنواتاسترمن التفصیل في  بمزیدٍ 
 

یرجى التواصل مع:  ف ؛إذا كنت ترغب في التواصل مع المركز االستباقي ومعرفة المزید من المعلومات •
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org  . 

 
 ر المناخ وروابط العمل اإلنساني الناجمة عن تغیُّ فھم الخسائر واألضرار  -ندوة إلكترونیة 

 دّ ھذه الندوة اإللكترونیة التي تُعَ  اإلنسانیةالحمایة للعاملین في المساعدة و الدولیة الجمعیةوأغسطس، عقدت إكفا  25في 
ل المتحدثون وجھات نظرھم حول ما تعنیھ بادَ تَ  ، حیثمن سلسلة التعلم المستمرة حول المناخ والعمل اإلنساني اجزءً 

والمشاركة في ھذا الموضوع وسبل المضي قدًما  لإلسھام وما یمكن أن تفعلھ الجھات الفاعلة اإلنسانیة  ،الخسارة والضرر
ر المناخ. كما استكشفوا الخسائر واألضرار التي یتعرض  ة المعني بتغیُّ األمم المتحدفي الدورة السابعة والعشرین لمؤتمر 

ل من تأثیر األزمات قصیرة األجل وطویلة األمد قلِّ وكیف یمكن للتمویل الكافي أن یُ  ،لھا األفراد والمجتمعات والحكومات
 والممتدة في الحدوث. 

 
 . موقعنا اإللكترونيتحدثین والموارد المفیدة على لع على تسجیل الندوة اإللكترونیة، والعروض التقدیمیة للماطّ 
 في سلسلة التعلم.   تسجیالت الندوات اإللكترونیة السابقةا على لع أیضً اطّ 
 

 أو تواصل مع: قع إكفا اإللكتروني الخاص بالمناخ والبیئةمول بزیارة تفضَّ  ؛من المعلومات لمزیدٍ  •
 mailto:nishanie.jayamaha@icvanetwork.org 

 
 

 ا محلی� وجودنا ا مع تعزیز االنتشار عالمی�  .16
للمنظمات غیر الحكومیة المحلیة والوطنیة التي تقودھا النساء برامج إكفا لتدریب القیادات اإلنسانیة النسائیة 

)WLO وآسیا وأفریقیا فریقیا أ) ومنظمات المجتمع المدني المحلیة في مناطق الشرق األوسط وشمال 
 

مع  ستبدأ برامج تدریب القیادة اإلنسانیة النسائیة من جانب إكفا لمنظمة العمل الدولیة المحلیة والوطنیة ومنظمات المجت
نطاق  لیھا ی ،فریقیاأفي منطقة الشرق األوسط وشمال  2022نوفمبر  –المدني المحلیة في المناطق المختارة في أكتوبر 

من التدریب في مناطق آسیا وأفریقیا. سیركز التدریب على تعزیز القیادة، والمناصرة الجماعیة، ومشاركة الجھات  خر آ
السیاسات، والمواضیع األخرى المخصصة الحتیاجات المشاركین وتوقعاتھم. وستنظم  في المانحة والشركاء، والتأثیر 

منبر إقلیمي إلجراء مناقشات خاصة بحوارات مواضیعیة محددة،  فة تكون بمثابةثالثة برامج تدریبیة لكل منطقة مستھدَ 
ودعوة مختلف الجھات المعنیة وصانعي القرار إلى حضور المناقشة والمشاركة فیھا. على أن یمثل برنامج التدریب 

یر الحكومیة المحلیة  ح المشاركون من القیادات اإلنسانیة النسائیة للمنظمات غللتعلم المتبادل كما سیُمنَ  والتعلم ھذا فرصةً 
والوطنیة التي تقودھا النساء في كل منطقة مساحة لعرض قصصھم وتقدمھم وتبادل اآلراء حول كیفیة تمكنھم من مواجھة 

 طري مع أقرانھم في ورشة العمل اإلقلیمیة.بعض التحدیات في سیاقھم القُ 
 

 یمن مبادرة خط األساس للعمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة في ال
تقوم شبكة منظمات المجتمع المدني المحلیة في الیمن التي یقودھا األعضاء المحلیون في إكفا في المنطقة حالیًا باستعراض  
المسودة األولى لتقریر تحدید األساس للعمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة من جانب الجھات الفاعلة المحلیة في  

ثل الھدف الرئیسي من ھذه المبادرة في تجمیع المدخالت للمناصرة مع مختلف الشركاء منظمات المجتمع المدني. حیث یتم
حیث یلزم الدعم للمضي قدًما في مجال العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة    ،لتسلیط الضوء على مجاالت محددة

مِ  الموالتمكین  المؤسسات  ودعم  مع  العمل  التزامات  مقابل  المحرز  التقدم  تتبع  المحلي  ن  المستویین  والوطنیة على  حلیة 
 والوطني.

 
 eman.ismail@icvanetwrok.org.یُرجى التواصل مع إیمان إسماعیل،  ؛من المعلومات لمزیدٍ  •

 

https://www.anticipation-hub.org/about/our-partners
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.anticipation-hub.org%2Fanticipation-hub-strategy-2021-2024&data=04%7C01%7Cnazira.lacayo%40ifrc.org%7Ca76816e0d5274666c3cc08d9ed612412%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637801823837776966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9h89EO7sZ3y6OXzHSidFq6P53iAngq14%2Fk3VMx04c4M%3D&reserved=0
mailto:nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/elearning/loss-and-damage-how-can-humanitarian-ngos-engage/
https://www.icvanetwork.org/e-learning/
https://www.icvanetwork.org/elearning/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream/
mailto:nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
mailto:eman.ismail@icvanetwrok.org
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 بقیمنا   وِعشْ ا وشامالً كن متنوعً  .17
 

 حقوق الطفل 
 

 األمم المتحدة مع المجتمع المدني بشأن تعمیم حقوق الطفل  مشاورة
 

 نداء إلى العمل من أجل حقوق اإلنسان" و جدول أعمالنا المشتركفي إطار متابعة تقریر األمین العام لألمم المتحدة " 
تعمیم   ر األمین العام لألمم المتحدة صیاغة مذكرة توجیھیة حولقرّ  ،الطفلحقوق  ونتیجة للمناصرة التي أطلقتھا شبكة

 .عملیة تطویر المذكرة التوجیھیةول م المتحدة. اّطلع على المزید من التفاصیل حعمل األمحقوق الطفل في جمیع أركان 
نیة على المشاركة  في مجال األطفال ومعھم في السیاقات اإلنساالعاملة  خرى األوالجھات المعنیة ھا ءأعضاع إكفا شجِّ تُ 
  21قبل  اإلسبانیةو الفرنسیةو اإلنجلیزیةال في العملیة. یمكنك المشاركة في االستبیان عبر اإلنترنت باللغات الفعّ اإلسھام و

 . 2022سبتمبر 
 

 الوقایة 
 

 2022) لعام  PSEAمن االستغالل واالنتھاك الجنسیین ( للوقایة صندوق التوعیة والتواصل
ل واالعتداء الجنسیین طوال شھر یولیو، استعرضت اللجنة التوجیھیة لصندوق التوعیة والتواصل للحمایة من االستغال

ا ستتلقى التمویل إلدارة مشاریعھا حتى نھایة العام. كما بلدً  15منظمة غیر حكومیة محلیة من  15الطلبات واختارت 
 حیث اعتمدت التغطیة الجغرافیة والتنوع في الفئات المستھدفة. ،كانت معاییر االختیار صارمةً 

 
 alon.plato@icvanetwork.orgیُرجى التواصل مع:   ؛من المعلومات لمزیدٍ  •

 
 كز الموارد والدعم الخاص بالوقایة مر

 
 اسأل خبیًرا لألردن والیمن وسوریا 

نطقة الشرق األوسط في م دمة اسأل خبیًراخ، كعضو في االتحادمركز حمایة الموارد والدعم الذي تشارك فیھ إكفا  أطلق
منظمات المجتمع المدني المحلیة األقل موارد من المراكز الثالثة طلب الدعم في   ن ھذه الخدمةُ مكِّ تُ ، حیث فریقیاأوشمال 
یتم التعامل مع جمیع  یُرجى العلم أنھ ". ا"اسأل خبیرً خدمة لمعرفة المزید عن  ھذا لفیدیومقطع ا. شاھد الوقایةمجال 

 االستفسارات على أنھا سریة. 
 

 جلسة التعلم بشأن حمایة الطفل 
 

أغسطس   30في  مٍ تعلُّ  منظمات غیر الحكومیة جلسةَ بالتعاون مع منصة ال م فریق مركز الموارد والدعم في جنوب آسیانظّ 
  باعتبار الوقایةتدابیر ضمان اتخاذ من  اإلنسانیةلوكاالت تمكُّن ا یةكیفعلى طت الجلسة الضوء حول حمایة الطفل. سلّ 

 واإلبالغ واالستجابة.  عة مجاالت رئیسیة للسیاسات والمكافحةأرب
 
 

 kriss.uyoga@icvanetwork.orgیُرجى التواصل مع:  ؛من المعلومات لمزیدٍ  •
  

 خاص بالمنطقة 
 

 فریقیا أ .18
 

 التغییرات في تمثیل إكفا في أفریقیا 

https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml
https://childrightsconnect.org/child-rights-mainstreaming-civil-society/
https://forms.office.com/r/LViCYTS2yQ
https://forms.office.com/r/zEUrYL1hYc
https://forms.office.com/r/YXVjEYWkyJ
mailto:alon.plato@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/resource/an-introduction-to-the-safeguarding-resource-and-support-hub-rsh/
https://mena.safeguardingsupporthub.org/mena/expert
https://mena.safeguardingsupporthub.org/mena/expert
mailto:kriss.uyoga@icvanetwork.org
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تلتزم إكفا بخدمة أعضائھا وشركائھا بأفضل طریقة. وعلیھ، تقوم الشبكة بتقسیم النطاق اإلقلیمي لموقع التمثیل األفریقي 
كممثلة مقرھا في داكار،   آدینالین بینتا ، مع السیدةفریقیاأمن خالل وظیفتین. سیكون ھناك تمثیل واحد لغرب ووسط 

مؤقت إكفا ألفریقیا الذي یتولى الدور بشكل نائب ممثل آدیس تیسفا، ك ع السیدم  ھاوجنوبالسنغال، وتمثیل لشرق إفریقیا 
كما سیقوم ممثال إكفا في أفریقیا باالتصال والتنسیق بشأن النھج اإلقلیمیة التي تشمل المناطق، وحاالت   في نیروبي، كینیا.

واالتحاد األفریقي والھیئات أو   على تنسیقھا مختلف مكاتب األمم المتحدة واألعضاءتعمل الالجئین، والبلدان التي 
 المبادرات الحكومیة الدولیة األخرى. 

 
ف مع اإلعالن عن سلسلة ندوات إلكترونیة حول استجابات التكیُّ  -) SNCاتحاد المنظمات غیر الحكومیة الصومالیة (

 المناخ
ر المناخ في الصومال، وما كیف یبدو تغیُّ " ول ح یولیو، استضاف اتحاد المنظمات غیر الحكومیة الصومالیة فعالیةً  5في 

ا  ي مؤخرً الذي أُجرِ  نتائج التقییمتھدف ھذه الفعالیة إلى عرض . " أثناء حاالت الجفاففي اإلجراءات التي یمكن اتخاذھا 
ر المناخ في الصومال ومناقشة كیفیة وسبب أھمیة ذلك بالنسبة للجھات الفاعلة في مجال المساعدة التي  تغیُّ بشأن نتائج 

ر  من المشاریع الحالیة المتعلقة بتغیُّ  اواسعً  امن الفعالیة األولى، ظھر أن ھناك نطاقً تعمل على االستجابة لألزمة الحالیة. 
برامج  تشمل ھذه الفرص ر المناخ". ستقبلیة أكثر "حساسیة وتكیفًا مع تغیُّ المناخ والفرص لجعل البرامج الحالیة والم

من خالل "الترابط'  مامشاركتھ تم ت نذیل ومع ذلك، ھناك القلیل من المعرفة والتعلم ال االستقرار واإلنسانیة والتنمیة.
ول كیف ومتى یتم استخدام وأعرب أعضاء اتحاد المنظمات غیر الحكومیة الصومالیة عن اھتمامھم بمعرفة المزید ح

م اتحاد المنظمات غیر الحكومیة الصومالیة بالتعاون مع بناء  مناھج التكیف مع المناخ. بناًء على ھذه النتائج، یُقدِّ 
من الندوات اإللكترونیة األسبوعیة حول موضوع إعداد   المجتمعات المرنة في الصومال ومركز التغییر اإلنساني سلسلةً 

 التكیفیة مع المناخ.وتنفیذ البرامج 
 
 

 غرب ووسط أفریقیا 
 

 االستقرار بین برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والجھات الفاعلة في المجال اإلنساني لتحقیقِ  حوارٌ 
دة بشأن عملیات العودة بقیادة مفوضیة حدّ جلسة مُ  دتْ قِ أغسطس عُ  25، وفي التحقیق االستقرار مستمرً ال یزال الحوار  

تبادل  بھدفبمشاركة نیجیریا والنیجر والكامیرون وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي األمم المتحدة لشؤون الالجئین 
 الخبرات بشأن مبادرات التنسیق وأدواتھ ونھجھ.

 
 اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت اإلقلیمیة 

أغسطس لمناقشة الحالة المتدھورة في البلدان   30ائمة المشتركة بین الوكاالت اإلقلیمیة في اجتمع أعضاء اللجنة الد
 الساحلیة. وحددوا اإلجراءات التي یمكن أن تتخذھا المنطقة لدعم اإلعداد واالستعداد االستباقي لالستجابة اإلنسانیة.

 
 ) SRFالصندوق اإلقلیمي لمنطقة الساحل (

من وزارة الخارجیة   الصندوق اإلقلیمي لمنطقة الساحل الذي استضافتھ جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة بتمویلٍ  دَ قَ عَ 
 والتنمیة، اجتماعھ األول لمجلس اإلدارة للعمل على نظام اإلدارة. الكومنولثو
 

لالنضمام إلى قائمة الفریق أو  ،فریقیاأا في منطقة للمزید من المعلومات حول العمل الذي یجرى حالیً  •
  أو addis.tesfa@icvanetwork.orgیُرجى التواصل مع:  ؛العامل

adeline.benita@icvanetwork.org 
 
 

 )SEAHوالتحرش الجنسي (الوقایة من االستغالل الجنسي واالعتداء  –تنفیذ برامج آمنة –التدریب اإللكتروني 
 

عضًوا من محافل وشبكات   35مت إكفا مع مركز الموارد والدعم الخاص بالوقایة ورشة عمل لمدة نصف یوم لـ  نظّ 
. ھدفت ورشة العمل 2022أغسطس  24المنظمات غیر الحكومیة في إثیوبیا والصومال وجنوب السودان والسودان في 

https://weatheringrisk.org/en/publication/Climate-Risk-Profile-Somalia
mailto:Addis.tesfa@icvanetwork.org
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من االستغالل الجنسي واالعتداء والتحرش الجنسي ووصف معنى مصطلح إعداد   إلى زیادة الفھم حول أساسیات الوقایة
 وتنفیذ البرامج اآلمنة ودورة إدارة البرامج فیما یتعلق باعتبارات بمجال الوقایة التنظیمیة. 

 
 advocacysupport@icvanetwork.orgیُرجى التواصل مع:   ؛من المعلومات لمزیدٍ  •

 
 آسیا والمحیط الھادئ  .19

  
 حوار أعضاء إكفا: تقلص الحیز اإلنساني في آسیا والمحیط الھادئ 

الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني بشكل تزایدت القیود البیروقراطیة واإلداریة المفروضة على عملیات المنظمات غیر 
یر الھلع في السنوات األخیرة. ومن ثم، تقوم بعض المنظمات غیر الحكومیة كآلیة للتكیف، بتغییر ھیكلھا التنظیمي أو ثِ یُ 

 ا مع أحد األعضاء لتحدید نوع قیود المنظماتمت إكفا حوارً الحد من النطاق العام لعملھا ووجودھا الجغرافي. كما نظّ 
مجال العمل اإلنساني والممارسات والموارد المشتركة  في رة التي تؤثر تصوَّ ، الحقیقیة/المُ تلك القیود وحجم غیر الحكومیة

 التي یمكن لألعضاء استخدامھا للتنقل والتصدي للتحدیات.
 

 تقدیمات أسبوع الشراكة اإلنسانیة اإلقلیمیة للتعبیر عن االھتمام
وھیئة الخدمات المجتمعیة تنظم الشبكة اآلسیویة للحد من الكوارث واالستجابة لھا ومكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة 

 التعبیر عن االھتمامإلى  إكفادعو وت. دیسمبر 14و 9في  ا لوجھٍ أسبوع شراكة إنسانیة إقلیمیة وجھً  العالمیة في آسیا وإكفا
م الجلسات في  سھِ ومن المتوقع أن تُ  . 2022سبتمبر  30لتنظیم جلسات على أساس ثالثة مواضیع عامة بحلول   التسجیلو

 الجیدة.الحوار اإلقلیمي وأن تسلط الضوء على فرص التعاون والممارسات 
 
 

یُرجى التواصل مع:  ؛ى في منطقة آسیا والمحیط الھادئللمزید من المعلومات حول العمل الذي یُجرَ  •
keya.sahachaudhury@icvanetwork.org    أو

asma.saleem@icvanetwork.org 
 

 منطقة أمریكا الالتینیة .20
 

 ورشة عمل لتبادل اآلراء بین محافل المنظمات غیر الحكومیة في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي 
بین المحافل في منطقة بوغوتا بكولومبیا. تھدف ھذه راء لآل جري إكفا تبادالً سبتمبر، ستُ  21إلى  19في الفترة من 

الفعالیة إلى تعزیز الروابط وتیسیر تبادل المعلومات فیما بین شبكات المنظمات غیر الحكومیة (المحلیة والدولیة) في  
أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي. وستتناول المناقشات دور محافل المنظمات غیر الحكومیة في تنسیق الشؤون 

ین العالمي والمحلي، والعمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة، اإلنسانیة، والمناصرة الجماعیة على الصعید
 والنھوض بدور الجھات الفاعلة المحلیة، والشراكة القائمة على المبادئ، والترابط بین االستجابات اإلنسانیة واإلنمائیة. 

 
نیة؛ یُرجى للمزید من المعلومات أو لالنضمام إلى القائمة البریدیة لمكتب إكفا في أمریكا الالتی •

   lina.gomez@icvanetwork.orgالتواصل مع: 
 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا  .21
 

 نعزالیةاال: كسر العقلیة فریقیا أمنشور جدید إلكفا: النھوض بالترابط في منطقة الشرق األوسط وشمال 
لترابط بین العمل اإلنساني والتنمیة والسالم في بلدان مختارة إلى فھم أفضل للمرحلة الحالیة من تفعیل نھج ا البحثیھدف 

بما في ذلك: العراق وسوریا مع حدود تركیا واألردن ولبنان  فریقیا أمن جمیع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال 
ي البحث لقِ الترابط. یُ وفلسطین والیمن ولیبیا. حیث یوثق التغییرات في السیاسات والتغییرات الحالیة التي تعكس نھج 

الضوء على الممارسات الجیدة واألمثلة المناسبة التي یمكن لمختلف الجھات الفاعلة استخدامھا لتطویر األدوات اإلرشادیة 
 وبرامجھا. البحث متوفر باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة.ستراتیجیاتھا إحول تضمین نھج الترابط في ستراتیجي اإلوالتفكیر 

 

mailto:advocacysupport@icvanetwork.org
https://www.surveymonkey.com/r/RHPW2022
https://www.surveymonkey.com/r/icvaasiapacific
mailto:keya.sahachaudhury@icvanetwork.org
mailto:asma.saleem@icvanetwork.org
mailto:lina.gomez@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/resource/advancing-nexus-in-the-mena-region-breaking-the-silos/


 
 

10 
 

 الخطة اإلقلیمیة لالجئین وتعزیز القدرة على مواجھة األزمات في األردن ورشة عمل 
سبتمبر  15و  13عقد ورشة عمل الخطة اإلقلیمیة لالجئین وتعزیز القدرة على مواجھة األزمات السنویة واإلقلیمیة بین ستُ 

اإلقلیمي للخطة اإلقلیمیة لالجئین  في عمان. ستكون الفعالیة التي ستستمر ثالثة أیام مناقشات حول: مراجعة التقییم 2022
تلیھ مناقشة حول أفضل السبل لدمج   ،وتعزیز القدرة على مواجھة األزمات الذي تم إجراؤه في وقت سابق من ھذا العام

وتنفیذھا وفقًا لذلك، وعملیة تخطیط الخطة اإلقلیمیة لالجئین وتعزیز القدرة على   2023توصیات التقییم في تخطیط عام 
وورشة العمل السنویة المشتركة للخطة اإلقلیمیة لالجئین وتعزیز القدرة على مواجھة   ،2023األزمات لعام مواجھة 

 في سوریا.  األزمات وخطة االستجابة اإلنسانیة
 

في ورشة العمل ویدیر المناقشة حول الترابط. ال  فریقیا أسیشارك الممثل اإلقلیمي إلكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال 
من خالل التواصل مع إیمان إسماعیل عبر البرید حیث یمكنك ذلك أسئلة  أي طرحأو  أراءأي ب تناتتردد في مشارك

   eman.ismail@icvanetwrok.orgاإللكتروني: 
 

 ) HDPNالعمل اإلنساني والتنمیة والسالم ( فعالیة تنمیة القدرات اإلقلیمیة وتبادل المعرفة بشأن الترابط بین 
فعالیةً  المنطقة العربیة في م التحالف اإلقلیمي القائم على القضایا الخاصة بالترابط بین العمل اإلنساني والتنمیة والسالم نظّ 

 ةالجھات الفاعلة من جمیع الركائز الثالثالفعالیة یولیو. وقد جمعت  21-18بالتعاون مع أكادیمیة الترابط العالمیة في 
العمل بشكل جماعي إلعادة البلدان  تستوجب ھج المترابطة والتعمق في ماھیة القضایا الشاملة التي ك للنُ لتعزیز فھم مشترَ 

صحیح بھدف تحقیق التنمیة المستدامة والسالم. أدار نائب الممثل اإلقلیمي إلكفا  المتضررة من األزمات إلى المسار ال
 مجال الترابط مع مختلف الجھات المعنیة.عمل  یةحلقة النقاش االفتتاحیة حول كیف

 
 صندوق قدرات محافل المنظمات غیر الحكومیة  –برنامج دعم محافل المنظمات غیر الحكومیة 

 ات غیر الحكومیة لتحقیق الفعالیةإلى دعم المنظم إلكفالمنظمات غیر الحكومیة التابع ا یھدف صندوق قدرات محافل 
  خاٍصّ  بشكلٍ  2023- 2022نح تھدف مِ  والتزامھا بتقدیم الخدمات وجودة منصة التنسیق الخاصة بھا لتبادل المعلومات.

دعم مبادرات محافل المنظمات غیر الحكومیة التي تھدف إلى معالجة القضایا المتعلقة بالمبادئ اإلنسانیة والوصول  إلى 
فریقیا  أمن خالل تحسین التنسیق. كما أن ھناك أربعة محافل للمنظمات غیر الحكومیة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

  -ورابطة الشبكات السوریة (تركیا  ،غیر الحكومیة للعراق : لجنة تنسیق المنظماتيوھتستفید من ھذا الصندوق 
 ومنتدى لیبیا الدولي للمنظمات غیر الحكومیة (لیبیا).  ،)ومنتدى لبنان اإلنساني واإلنمائي (لبنان ،)سوریا

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

أو   man.ismail@icvanetwork.orgیُرجى التواصل مع:  
tephanie.yousef@icvanetwork.orgs   

 
  فرص التعلم

 
 إدارة المخاطر والتمویل في الشراكات اإلنسانیة –دلیل الھاتف  .22

تعلم أفضل الممارسات في لمساعدتك  ریدياستر زدیمنصة  بالشراكة مع  الدورة التدریبیة المجانیةحضرت إكفا ھذه 
على   احسابً أَْنِشئ شراكات التمویل. لالستفادة من ھذه الدورة التدریبیة،  فيإلدارة التحدیات والمخاطر التنفیذیة التي تؤثر 

 ثم ابحث عن "شراكات إدارة المخاطر والتمویل". ،ل الدخول، وسجِّ ریدياستر زدیمنصة موقع 
 

 لعقلیة سلسلة من مقاطع الفیدیو عن الصحة ا  .23
خاصة  من مقاطع الفیدیو المجانیة حول مواضیع  سلسلةٍ تطویر ل كونترامع مجموعة  ریدياستر زدیمنصة تعاونت 

ضة  عرَّ ا واألسر المضیفة والعاملین في المجال اإلنساني والمجتمعات المُ الصحة العقلیة لدعم الالجئین والنازحین داخلی� ب
 لبولندیةوا األوكرانیةباللغات الیوتیوب  مقاطع الفیدیو على الدول المجاورة. یمكنك مشاھدة للخطر في أوكرانیا و

 .اإلنجلیزیةو الروسیةو
  
 

 جدید وجدیر بالذكر 

mailto:eman.ismail@icvanetwrok.org
mailto:man.ismail@icvanetwork.org
mailto:stephanie.yousef@icvanetwork.org
https://get.disasterready.org/icva/
https://www.youtube.com/watch?v=uxX1CJ-a0K8&list=PLes7IOLEry6RZ496puFazhEphJ50lBfyD
https://www.youtube.com/watch?v=S-Xgef5WKVc&list=PLes7IOLEry6TkYqmu9IDqwrIzXa0PbKTg
https://www.youtube.com/watch?v=irECcJEXCbY&list=PLes7IOLEry6TrQRPoO1yjg0r4Yl-KZ3Jb
https://www.youtube.com/watch?v=s99vaur8sZU&list=PLes7IOLEry6Qdyi9iG2dksg_bAsaFR208
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 2022نسخة عام  –تقریر حالة النظام اإلنساني  .24

  عامةً  م لمحةً قدِّ كما یُ  ألداء المنظومة وفعالیتھا في مجاالت تتمثل في الجوع ومعدالت الوفیات،  شامًال تحلیًال  التقریرم قدِّ یُ 
االستجابة لتقریر حالة النظام  لع على " عن التمویل وتدفقات الموارد والموظفین والمنظمات داخل المنظومة اإلنسانیة. اطّ 

 " من الشبكات اإلنسانیة.2022اإلنساني لعام 
 

 الجیدة: خمسة أسئلة یجب أن تطرحھا مجالس إدارة منظمات اإلغاثةدارة اإل .25
سبب قیام مجالس إدارة منظمات اإلغاثة بدور أقوى   التقریر الصادر عن تحالف المعاییر اإلنسانیة األساسیةیوضح ھذا 

األساسي لألشخاص المتضررین من  ف علیھا بالتزامات المعیار اإلنساني شرِ بكثیر لضمان وفاء المنظمات التي تُ 
 األزمات.

 
 : ثمن التقاعس عن العمل 2التأخیر الخطیر  - تقریر  .26

تغیرات التي طرأت على نظام المساعدات اإلنسانیة الصادر عن منظمة إنقاذ الطفل ومنظمة أوكسفام ال التقریریتناول ھذا 
  2017نسبة لحالة الجفاف في شرق أفریقیا عام الن االستجابة بھ على الرغم من تحسُّ . تظھر النتائج أنّ 2011منذ عام 

لمفھوم منع  نسبة الب  ومحدودةً  ب المجاعة على نطاق واسع، ظلت االستجابات الوطنیة والعالمیة بطیئةً عندما تم تجنُّ 
 تكرارھا الیوم.

 2022) على جائزة كونراد إن ھیلتون اإلنسانیة لعام NRCحاز مجلس الالجئین النرویجي (
  جائزة كونراد إن ھیلتون اإلنسانیة لعامأعلنت مؤسسة كونراد إن ھیلتون عن حصول المجلس النرویجي لالجئین على 

لإلسھامات غیر ربحیة كل عام  ملیون دوالر أمریكي. تدعم الجائزة منظمةً  2.5وستحصل على تمویل بقیمة  2022
 التي تھدف إلى تخفیف المعاناة اإلنسانیة.غیر العادیة 

 
 حقوق العمل العالمیة لالجئین  –تقریر  .27

من منظمة الوصول إلى اللجوء ومنظمة الالجئین الدولیة ومركز التنمیة العالمیة لمعرفة   التقریر الجدیداستكشف ھذا 
في المائة   87دولة كانت تستضیف نسبة   51ا للقانون والممارسة في  المزید عن إمكانیة وصول الالجئین إلى العمل وفقً 

 . 2021من الالجئین في العالم في نھایة عام 

 في مجال التعلم اإلنساني: ما الذي نعرفھ؟ التواصل –. ورقة تعلیمیة  29
ة منتجي المعرفة اإلنسانی ورقة تحدید النطاق التي أعدتھا شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء في العمل اإلنسانيتستھدف 

 عن المفاھیم األساسیة واألدبیات المتعلقة بتوصیل العلم اإلنساني. موجزةً  م ھذه الورقة لمحةً والقائمین على توصیلھا. تُقدِّ 
 

 . زیادة التمویل: دعوة لتقدیم مقترحات 30
اللجوء في إسبانیا  طالبيإلى المنظمات غیر الحكومیة العاملة مع الالجئین و دعوةً  المجلس الھولندي لالجئینھ وجّ 

  ،على المزید من التفاصیل لع اطِّ یورو.  آالف 10تصل إلى  للحصول على منحةٍ  دیم طلبٍ وإیطالیا وبولندا والیونان لتق
 . 2022أكتوبر   9الطلب قبل  مدِّ قَ و

    
 تقریر الرؤیة العالمیة: أفغانستان: أزمة أطفال  - 31

م قدِّ تأثر األطفال وأسرھم بالتغییرات األخیرة في الحاالت اإلنسانیة في أفغانستان. حیث یُ  یةَ كیف -تفصیلی�ا- التقریریوضح 
 عن الشھادات التي تصف ھذه اآلثار على  فضًال  ، للبحوث األولیة الجدیدة من أربع محافظات والبیانات الثانویةتحلیًال 

 المستوى الشخصي. 
 

 أضف إلى جدول مواعیدك
 
من تقریر شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء في العمل اإلنساني عن   2022فعالیة اإلطالق العالمي: نسخة  بتمبر:س 7

 اإلنسانيحالة النظام 
 إحاطة غیر رسمیة مشتركة بین منظمة األغذیة والزراعة وبرنامج األغذیة العالمي بشأن األمن الغذائيسبتمبر:  7

جعل العلم اإلنساني واألدلة تعمل التعلم النشط للمساءلة واألداء في العمل اإلنساني ودیفیكس:  شبكةاستبیان سبتمبر:  12
 على نحو أفضل من أجلك 

https://sohs.alnap.org/sohs-2022-report/a-reader%E2%80%99s-guide-to-this-report
https://startnetwork.medium.com/if-the-humanitarian-system-is-to-meet-the-growing-needs-of-people-affected-by-crises-we-need-314233ad540e
https://startnetwork.medium.com/if-the-humanitarian-system-is-to-meet-the-growing-needs-of-people-affected-by-crises-we-need-314233ad540e
https://www.chsalliance.org/get-support/resource/governing-well/
https://www.hiltonfoundation.org/news/the-conrad-n-hilton-foundation-announces-the-norwegian-refugee-council-as-the-2022-recipient-of-the-2-5-million-hilton-humanitarian-prize
https://www.alnap.org/help-library/communicating-humanitarian-learning-what-do-we-know
https://www.vluchtelingenwerk.nl/en/step-fund-call-proposals
https://www.wvi.org/sites/default/files/2022-08/A%20Children%E2%80%99s%20Crisis.pdf
https://www.alnap.org/upcoming-events/sign-up-7-sept-hybrid-global-launch-event-2022-edition-of-alnaps-the-state-of-the-0
https://www.alnap.org/upcoming-events/sign-up-7-sept-hybrid-global-launch-event-2022-edition-of-alnaps-the-state-of-the-0
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_Cjjf7pPjS1yg-tVPDdgCZQ
https://survey.alchemer.com/s3/6967643/3db83f2b20ad
https://survey.alchemer.com/s3/6967643/3db83f2b20ad
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في مجال حمایة من االستغالل واالنتھاك إطالق المرحلة التجریبیة من خطة إعداد التقاریر المنسقة سبتمبر:  16
 الجنسیین والتحرش الجنسي

 لحكومیة في بوغوتا ورشة عمل إقلیمیة لمحافل المنظمات غیر اسبتمبر:  19
 التعلم عبر اإلنترنت الدروس المستفادة والتطلع إلى المستقبل،  – 19-سبتمبر: حیز المجتمع المدني وكوفید 19
 الجلسة الخامسة والثمانون للجنة الدائمة لمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین سبتمبر:  19-23
ربع سنویة للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین بشأن "تنسیق شؤون الالجئین والمشاركة مع ال المشاورة سبتمبر:  21

 المنظمات غیر الحكومیة"
 ل اآلراء حول المعاییر اإلنسانیة األساسیةمؤتمر تبادُ سبتمبر:   22-23

 
 ن للجنة التنفیذیة لمفوضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسانوالدورة الثالثة والسبع أكتوبر:  10-14
 یوم الغذاء العالميأكتوبر:  16

 
 احفظ الموعد: منتدى الحوار السادس لمنطقة آسیا والمحیط الھادئ بشأن العمل اإلنساني االستباقي نوفمبر:  1-3
 
 ة السامیة حول التحدیات التي تواجھ الحمایة یحوار المفوض دیسمبر: 7-8
 2022أسبوع الشراكة اإلنسانیة اإلقلیمیة آلسیا والمحیط الھادئ  – التسجیل دیسمبر:  9-14

 الیوم العالمي للمھاجریندیسمبر:  18
 

2023 
 إكفا، جنیف أعضاءیوم : مارس 16
 مؤتمر إكفا السنوي، جنیف مارس: 17

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0rc-urrT0tH9b49ro8GqNsZZwnrzrZo4fF
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0rc-urrT0tH9b49ro8GqNsZZwnrzrZo4fF
https://www.eventbrite.com/e/civic-space-and-covid-lessons-learnt-and-looking-ahead-tickets-406918362777
https://hopin.com/events/chs-exchange-ga-2022
http://www.fao.org/world-food-day
https://www.anticipation-hub.org/download/file-2795
https://www.surveymonkey.com/r/icvaasiapacific
https://www.un.org/en/observances/migrants-day
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