
 
 

1 
 

 
 2022أبرز األحداث من شھر سبتمبر  –یة نشرة إكفا الشھر

 
 اء األعزاء،  رّ القُ 

نواصل  ، حیثالھجرة القسریة، والتمویل اإلنساني والتنسیق لدینا وتشمل  تركیزالآخر األخبار المتعلقة بمجاالت  ھذه النشرة تتضمن
ر المناخ على معالجة تأثیر تغیُّ وفي تفعیل العمل اإلنساني القائم على المبادئ  لتشارك بصورة أكبرتحویل شبكة إكفا جھودنا من أجل 

، وضمان تحقیق التنوع والشمولیة وتجسید قیمناا،  تعزیز وجودنا محلی�  الحرص على ا مععالمی�  االنتشارالعمل اإلنساني، والسعي إلى 
 ،2030 إكفا لعام استراتیجیةفي  لتحوالتا یمكنك االطالع على مرنة.والتعاونیة ال الشراكة عالقات والمشاركة االستباقیة في

 ولینكد إن تویترعلى  ة صفحاتنامتابع . ال تفوتْ من األخبار كثیرالو ،من مراكزنا اإلقلیمیة ویسعدنا مشاركة آخر المستجدات
 . مزید من التطوراتللتعرف على ال ؛یوتیوبو
 
 
  

 رسالة المدیر التنفیذي
 

 القیادة؟ یتولى دورھل ھناك أحد ما 

من أجل للقیادة العالمیة  جدیدالجمعیة العامة لألمم المتحدة في الشھر الماضي بمثابة تذكیر  یعتبر االجتماع األخیر الذي عقدتھ
 .االنفصال جدران بدًال من التواصل وبناء جسور المشترك ا من خالل العمل األكثر إلحاحً  اإلنسانیة للتحدیات االستجابة

 ، حیثالدعت المنظمات غیر الحكومیة وغیرھا من الجھات المعنیة إلى تنشیط العمل المتعدد األطراف الشامل والفعّ ومن جھتھا، 
، إلى مدى زیادة الطلب جنیفو نیروبيعن حالة القطاع اإلنساني، الذي صدر في  شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداءیشیر تقریر 

ویسلط الضوء على كیفیة مشاركة النظام   ،أھمیة التضامن الدولي مدى یؤكد التقریرو .ةنسانیاإلجراءات اإل المزید من على اتخاذ
ینیة والقطاع الخاص اإلنساني مع أشكال أخرى من دعم األزمات مثل تلك التي یقودھا الناجون/المواطنون/المجتمعات والمنظمات الد

 الشتات وتمویل أزمة التنمیة. مجتمعات و

ا واسع النطاق لمختلف القادة الذین یعملون على التي تمنحھا المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین اعترافً  جائزة نانسن لالجئینتقدم 
یال میركل، غالدكتورة أن، حیث منحت الجائزة لھذا العام إلى لجنسیة ومساعدتھما وعدیمي احمایة الالجئین والنازحین داخلی� 

التي تمنحھا المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین و 2022حت جائزة نانسن لالجئین لعام المستشارة االتحادیة السابقة أللمانیا. كما ُمنِ 
 واألفراد والمنظمات الذین یقودون جھود التضامن والقیادة على المستوى المحلي. ألربعة من الفائزین اإلقلیمیین

 في التعامل مع الواضحة لجھودھاتتلقى الدكتورة أنجیال میركل ھذه الجائزة "لحمایة الالجئین في ذروة األزمة السوریة."  
 أخرى.  مرةً  على المحك القیم اإلنسانیة في الوقت الذي وضعت فیھ ، حیث التزمت بقیادة أخالقیة ،اإلنسانیة اتالضرور

 بادئ اإلنسانیة والقانون الدولي.الدفاع عن حقوق اإلنسان والم قوًال وفعًال من أجل القادة جمیعالیوم إلى مشاركة   حن بحاجة ماسة
  تشجیع التعبیر عن حالةرفض النزعة القومیة المثیرة لالنقسام و المجتمع في  مستویاتالعلى جمیع  والقادة یجب على الزعماءو

 التعاطف والتضامن.

للقادة   ةتمكینیبیئات  صنعل الرامیة من المبادرات عددمن تطویر  اإكفا وأعضاؤھ تمكنتكیف  ، سنتعرف معًا علىفي ھذه النشرةو
وبرامج القیادة التي تقودھا النساء بدًءا من ھذا   ،األسبوع الماضي خالل برنامج القیادة الوطنیة الذي استضافتھ جنیفالوطنیین مثل 

 الشھر. 

كسر اآللیات  التغییر، حیث تقع المسؤولیة على كل واحد من أجل  سبب الذي سیحدثالمنا وقیادتھ ھما واحد التزام كل ال ریب أّن 
 القیادة لتفعیل المبادئ اإلنسانیة.  وتولي، على االنقسام المحفزة

 إغناسیو باكر 
 المدیر التنفیذي | إكفا

 
  

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
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.icvanetwork.org/events/geneva-sohs-2022-panel-discussion/
https://www.icvanetwork.org/resource/press-release-unhcr-nansen-refugee-award-2022/
https://www.icvanetwork.org/resource/press-release-unhcr-nansen-refugee-award-2022/
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 آخر مستجدات إكفا
 

 2023مارس   17المؤتمر السنوي إلكفا  .1
في    2023مارس    16الیوم السابق،    فيومارس في دار السالم، جنیف.    17وم الجمعة  ی  2023لعام    إلكفاسیعقد المؤتمر السنوي  

 . التواصل االجتماعيوقنوات    موقعنا اإللكتروني. ترقبوا المزید من المعلومات على  إكفا  أعضاءیوم    في  إكفاأعضاء    سیشارك،  جنیف
 

 آخر مستجدات موظفي إكفا .2
 فریقیا.أل إلكفا في منطقة شرق وجنوب ثمملشغل منصب بعد عملیة توظیف كبیرة، یسعدنا أن نعلن اختیار أدیس تسفا 

مسؤولة التواصل ودعم الصفقة الكبرى في فریق سیاسة التمویل    بمانون جالس، مسؤول السیاسة، وحبیبة بروجركما یسعدنا الترحیب  
 اإلنساني إلكفا. 

 
 الوظائف الشاغرة .3

 المناصب التالیة: شغل لا تسعى إكفا حالیً 
 نائب ممثل إلكفا في منطقة غرب ووسط أفریقیا. •
 منطقة أفریقیا والجنوب األفریقي.كفا في إلنائب ممثل   •
لألنشطة  • المشتركة  التمویل  صنادیق  في  الحكومیة  غیر  المنظمات  مشاركة  تحسین  بشأن  السیاسات  مجال  في  مستشار 

 اإلنسانیة. 
 

 .إللكترونيموقعنا ااطلع على المزید من المعلومات على 
 

 الجدول الزمني التفاعلي عبر اإلنترنت –إكفا في عامھا الستین .4
جھودنا   للتعرف على.  فعالیةً أكثر  و  ا على المبادئقائمً ا على جعل العمل اإلنساني  عامً ن  یستنواصل ھذا العام االحتفال بذكرى مرور  
وحتى   1962عام    ذمن  التي بدأت  رحلتنامشوار    ي  تفاعلالزمني  الجدول  صممنا في ھذا ال  ؛وإنجازاتنا وما وصلنا إلیھ حتى ھذا الیوم

 !ھفْ . استكشِ یومنا ھذا
 

 الھجرة القسریة
 

 الحكومیةالمشاورات ربع سنویة التي تجریھا المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین مع المنظمات غیر  .5
  بالتعاون مع  مت المفوضیة السامیة لشؤون الالجئینسبتمبر، نظّ  21تخطیط استجابة الالجئین في في مرحلة   مھمةً  بینما ندخل مرحلةً 

" حول  العام  لھذا  للمفوضیة  التابعة  الحكومیة  غیر  للمنظمات  الثالثة  السنویة  ربع  المشاورات  مع إكفا  والمشاركة  الالجئین  تنسیق 
 International(  ، ولجنة اإلنقاذ الدولیة في لبنان)Alight Sudan(  منظمةلمشتركة  ال  یةرؤال". من خالل  غیر الحكومیةالمنظمات  

Rescue Committee Lebanon(والمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین ،  )UNHCR( ِّط الضوء على زیادة الوعي والفھم ، ُسل
ت األراء المتبادلة إلى  خطة االستجابة لالجئین والغرض منھا. واستندوبین المنظمات غیر الحكومیة حول نموذج تنسیق الالجئین  

عملیات    المنظمات غیر الحكومیة، وال سیما المنظمات المحلیة بما في ذلك المنظمات التي یقودھا الالجئون في تنسیقمشاركة  طرق  
المشاورات  لمزید من المعلومات حول  یمكنك االطالع على االالجئین وكذلك نھج الشراكة. وستتم مشاركة المالحظات بین المشاركین.  

 .ربع السنویة
 

 
 الخامسة والثمانون شؤون الالجئیناللجنة الدائمة للمفوضیة السامیة ل .6

  ، سبتمبر   20و  19ا في الدورة الخامسة والثمانین للجنة الدائمة للمفوضیة في جنیف في  ا جماعی� ألقت المنظمات غیر الحكومیة بیانً 
، على  وبتنسیق من إكفا،  المنظمات غیر الحكومیة بشأن التحدیث الشفوي لحوار المفوض السامي بشأن تحدیات الحمایةوركز بیان  

ا وعدیمي الجنسیة وكذلك للمجتمعات المضیفة"، حلول للنازحین قسرً موضوع "التعاون اإلنمائي للنھوض بالحمایة واإلدماج وإیجاد ال
ا في الھیاكل المجتمعیة بشكل خاص على إدراج السكان النازحین قسرً   الضوء  البیان  كما سلطھذا العام.  في    حوارِ الموضوع    حیث یمثل 

ا نحو التنمیة. باإلضافة إلى ذلك، انضمت  أكثر توجھً  وأكثر شموالً  نھجٍ  توصیات العتمادِ ال عدد من  موقدَّ  ،وصنع القرار واالستجابات
- 2019إكفا على ھامش اجتماعات اللجنة الدائمة إلى الفعالیة الجانبیة للمفوضیة بشأن "مشاركة المفوضیة في حاالت النزوح الداخلي  

 مشاركة المالحظات حول ھذه الفعالیة الجانبیة مع أعضاء إكفا.تم تس تقریر المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین." بعد إصدار 0212
 
 

 ) GRFاالتفاق العالمي بشأن الالجئین ( .7

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/current-vacancies/
https://www.icvanetwork.org/resource/icva-at-60/
https://www.unhcr.org/unhcr-ngo-2022-quarterly-consultations.html
https://www.unhcr.org/unhcr-ngo-2022-quarterly-consultations.html
https://www.icvanetwork.org/resource/85th-meeting-of-unhcrs-standing-committee/
https://reporting.unhcr.org/internal-displacement-engagement-2019-2021
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اجتماع   وشاركت في،  2023الفریق المرجعي للمنظمات غیر الحكومیة للمنتدى العالمي لالجئین لعام    في  اإكفا مشاركتھ  تواصل
المفوضیة    وقامت للمنتدى العالمي لالجئین.    المذكرة المفاھیمیة المقترحةسبتمبر لتشارك وجھات النظر حول    5في    المنعقد  الفریق

إحاطة غیر    تقدیم   األعمال التحضیریة للمنتدى العالمي لالجئین من خالل  حولالمزید من التفاصیل    بنشر  السامیة لشؤون الالجئین
سبتمبر، بینما ناقشت إكفا األعمال التحضیریة للمنتدى العالمي لالجئین ومواضیع أخرى تتعلق باالتفاق العالمي لالجئین   13في    رسمیة

ل أدناه في الفرع الخاص بمنطقة آسیا والمحیط  سبتمبر (اطلع على المزید من التفاصی  14إلى    12مع أعضائھ في بانكوك في الفترة من  
 الھادئ).

  
أو  jerome.elie@icvanetwork.orgلمزید من المعلومات، یُرجى التواصل مع:  •

loise.dairocheteau@icvanetwork.org 
 
 
 

 المھاجرون في األوضاع الھشة
 

 إطالق سلسلة جون كینیدي بینغھام التذكاریة  .8
سلسلة جون كینیدي بینغھام  تستمر فعالیات  الجولة السادسة:    -سمى تحدي ھجرة الناس  تُ   جدیدةً   سلسلةً   تحدي ھجرة الناس  تبدأ مبادرة

لحمالت العالمیة ا  مختلف ھامة من  المواضیع  ، حیث ستشمل مجموعة من ال2023سبتمبر    26حتى    2022  سبتمبر  27التذكاریة من  
الدولیة   المستویات  على  السیاسات  لتغییر  المناصرة  وحشد  مشتركة،  حمالت  لتطویر  المھمة  الھجرة  قضایا  إلى  باإلضافة  الحالیة 

 تم مشاركة المزید من المعلومات حول التسجیل والجدول الزمني قریبًا.تواإلقلیمیة والوطنیة والمحلیة. س
 

 التمویل 
 

 الكبرى والمستقبلتطورات الصفقة   .9
المُ   تتم مع  والوسطاء  الجودة  تمویل  تجمعات  من  لكل  النھائیة  النتائج  وأغسطس.  وقِّ مشاركة  یولیو  في  الكبرى  الصفقة  على  عین 

التوصیات من كل المعنیتوأصدرت  المجموعتین  المُ   تین ا  تحسُّ   ،عین وقِّ بجمیع  الختامیة  الوثائق  استعراض  تأیید  بً ونحثكم على  لطلب  ا 
لة في سبتمبر فصَّ مُ   إستراتیجیةیتقدم عمل التجمع النشط بشأن العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة أیًضا مع إصدار  واسع.  

بتوجیھ   االلتزام  المجموعة في  تقدم  كیفیة  الشركاء    25حول  إلى  اإلنساني  التمویل  یمكن  ٪ من  أمكن.  كلما  المحلیین بشكل مباشر 
 الخاص بالصفقة الكبرى.  الموقع اإللكترونياالطالع على المستجدات ووثائق التجمع المعنیة على 

 
الصفقة الكبرى، یمضي فریق التیسیر قدًما في خطط تطویر الخیارات لمستقبل الصفقة الكبرى. عین على  وقِّ بعد االنتھاء من استبیان المُ 

عین التغذیة الراجعة. تمثلت األولویة القصوى لشھر  وقِّ ) من المُ 64من    50٪ (  78كان معدل الرد على االستطالع جیًدا، حیث شارك  
المُ   فيأكتوبر   األطراف  مع  للمشاورات  موعد  الكبرى.لعة  وقِّ تحدید  الصفقة  لمستقبل  مقترحات  بین    وضع  مشاورات  إكفا  ستنظم 

م مشاورات إضافیة نظِّ ) التي تُ A4EPالمنظمات غیر الحكومیة خالل النصف الثاني من أكتوبر، مع التحالف من أجل تمكین الشراكة (
 على نظرة عامة على الجدول الزمني للمناقشات حول مستقبل الصفقة الكبرى. ھنا  بین الشركاء المحلیین. اطلع من

 
 حوار الشراكة مع األمم المتحدة  .10

لمناقشة تبسیط ومواءمة اتفاقات الشراكة    اسیتم إجراء عدة مشاورات بین المنظمات غیر الحكومیة ووكاالت األمم المتحدة تتضمن فرصً 
واألحكام والشروط التعاقدیة. ستعقد المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین مناقشات ھادفة مع شركاء المنظمات غیر الحكومیة ووكاالت 

اورات الشركاء السنویة  األمم المتحدة في أوائل أكتوبر لمناقشة مجاالت التطویر لشروط الشراكة. خطط برنامج األغذیة العالمي لمش
أكتوبر، مع التركیز على موضوعات الشراكة التنفیذیة. تعتبر الیونیسیف اآلن في منتصف عملیة تحدیث اإلجراءات   27إلى    25من  

مع تواصل  توس  ،الداخلیة والخارجیة والتوجیھ بشأن الشراكة. ستقدم إكفا تقاریر إلى األعضاء عندما تصبح نتائج ھذه الحوارات متاحةً 
 األعضاء حیث توجد فرص لمدخالت المنظمات غیر الحكومیة.

 
 jeremy.rempel@icvanetwork.orgیُرجى التواصل مع:  ؛لمزید من المعلومات •

 التنسیق
 

 اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت .11
 

 رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت 

https://globalcompactrefugees.org/sites/default/files/2022-06/2022.05.30.Updated%20TORs.NGO%20Reference%20Group%20for%20the%20GRF.pdf
https://www.unhcr.org/62c422ff4
https://www.unhcr.org/6329b2194
https://www.unhcr.org/6329b2194
mailto:jerome.elie@icvanetwork.org
mailto:Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
https://peoplesmigrationchallenge.org/
https://interagencystandingcommittee.org/group/grand-bargain-20-caucuses
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/process-future-grand-bargain
mailto:jeremy.rempel@icvanetwork.org


 
 

4 
 

 15) في IASC) اجتماًعا مخصًصا لمدیري اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (ERCعقد منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ (
ة المشتركة بین سبتمبر لمناقشة الوضع في الصومال ونتائج وتوصیات االستعراض المستقل لمركزیة سیاسة الحمایة للجنة الدائم

 الوكاالت. 
 

فیما یتعلق بالحالة في الصومال، وافق رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت على إجراءات المتابعة بما في ذلك مواصلة 
ب أسوأ السیناریوھات مع التركیز بقوة على القدرات دون زیادة القدرات القطاعیة/التشغیلیة في الصومال لالستجابة بفعالیة وتجنُّ 

الدبلوماسیة اإلنسانیة حول الصومال، وال سیما الحاجة إلى الوصول إلى المجتمعات الریفیة التي  الوطنیة؛ وتعزیز المناصرة/
جھود العمل مع ودعم  مطالبة منسق الشؤون اإلنسانیة ومكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة بتكثیف تیصعب الوصول إلیھا. وتمّ 

 المؤسسات الوطنیة والمحلیة وتقدیم تقریر عن األموال الموجھة إلى الجھات الفاعلة المحلیة.
 

فیما یتعلق باستعراض الحمایة، تم تعیین المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین ومنظمة إنترأكشن كمناصرین للجنة الدائمة المشتركة  
دة عام واحد لمتابعة وحشد دعم اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت لتنفیذ توصیات االستعراض،  بین الوكاالت لمركزیة الحمایة لم

 بما في ذلك وضع خطة عمل لتنفیذ التوصیات المتفق علیھا.
 
 

 فریق نواب اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت 
اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت، السیدة جویس مسویا، أول  عقدت نائبة منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ ورئیسة فریق نواب 

اجتماع مباشر لفریق النواب لمناقشة العنصریة والتمییز العنصري، والحمایة من االستغالل واالعتداء الجنسیین والتحرش الجنسي،  
 منھا ما یلي:والتنسیق النقدي، والتخطیط المسبق لفریق النواب. واتفق فریق النواب في عدة أمور 

 
 .الملموسة التركیز على اإلجراءات والنتائج العنصریة والتمییز العنصري في اجتماع مقبل لفریق النواب مع •
 .اختصاصات وخطة العمل السنویة للفریق االستشاري التقني المعني بالحمایة من االستغالل واالعتداء الجنسیین •
 . االنتقالیةاختصاصات فریق التنسیق النقدي والخطة  •
 .جدول أعمال فریق النواب الذي یعكس تعلیقات جمیع األعضاء •

 
 ) OPAGالفریق المعني بالسیاسات التنفیذیة والمناصرة التابعة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (

ا مع جدول  سبتمبر. وتماشیً   6الوكاالت في  اجتمع الفریق المعني بالسیاسات التنفیذیة والمناصرة التابعة للجنة الدائمة المشتركة بین  
األعمال المتفق علیھ، ناقش فریق تقییم السیاسات البیئیة التقییم اإلنساني المشترك بین الوكاالت بشأن الیمن وحدد الخطوات التالیة  

ي ذلك متابعة خطة االستجابة  كما تطرق إلى االستعراض السنوي إلطار المساءلة المعنیة بالنوع االجتماعي، بما ف لمتابعة توصیاتھ.
  اإلداریة للتقییم اإلنساني المشترك بین الوكاالت بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین كل من النساء والفتیات. وعالوة على ذلك، تبادلت 

ركة بین الوكاالت المنظمة اختصاصات الفریق المرجعي المعني بشؤون النوع االجتماعي والعمل اإلنساني التابع للجنة الدائمة المشت
 الذي ینظر في دوره في تعزیز وتمكین كل من النساء والفتیات وتوفیر منظور النوع االجتماعي لسیاسات اللجنة الدائمة وأدواتھا.

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

 
 

 ي اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالتمستجدات الفریق العامل الثالث المعنِ 
بر. وستعمم الورقة  سبتمفاظ على الحیز اإلنساني في  للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت والمعنیة بالح  الثالث التابعالعمل    اجتمع فریق

العمل المعني باإلعفاء عبر الحدود فریق  عقد اجتماع مخصص ألعضاء  المستفیدین لجولة أخیرة من التعلیقات. وسیُ المتعلقة باستعراض  
 في مجال مكافحة اإلرھاب. 

 
 

  2022لعام  (SOHS)تقریر حالة النظام اإلنساني االستجابة ل  .12
البعثة الدائمة السویسریة  سبتمبر في نیروبي، استضافت    7في    تقریر حالة النظام اإلنسانيمن    2022بعد اإلطالق العالمي لنسخة عام  

رأي   مقال  ت إكفاأكتوبر. نشر  3لتقریر شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء في العمل اإلنساني في    إطالق جنیف  في جنیف وإكفا
 .اإللكتروني قعناموعلیھ على  لعْ طّ . استجابة لتقریر حالة النظام اإلنسانيیعكس نتائج وتوصیات اال

 
 دعم محافل المنظمات غیر الحكومیة .13

mailto:jeremy.wellard@icvanetwork.org
https://sohs.alnap.org/help-library/2022-the-state-of-the-humanitarian-system-sohs-%E2%80%93-full-report-0
https://www.icvanetwork.org/events/geneva-sohs-2022-panel-discussion/
https://www.icvanetwork.org/resource/response-to-the-2022-state-of-the-humanitarian-system-sohs-report/


 
 

5 
 

)  HAGأجراھا الفریق االستشاري اإلنساني (  دراسة) في  2021-2018یتمثل استعراض دعم إكفا لمحافل المنظمات غیر الحكومیة (
كفا  إل  األثر الفعال«  النتیجة التالیة وھي أنّ على أعلى مستوى، إلى  و  ، حیث خلص االستعراض، 2022عن أمانة إكفا في عام    نیابةً 

ا من  ا عددً ». ویقدم التقریر أیضً بشكل إیجابي    إلى حد كبیر في دعم محافل المنظمات غیر الحكومیة للتأثیر على العمل اإلنسانيو
 .اإلدارة استجابة أدرجت ضمنفا التزامات التوصیات التي اعتبرتھا إك

 
 تبادل القیادة 

الفترة من   إكفا    5إلى    3في  القیادة  الً تبادُ أكتوبر، عقدت  ة اإلنسانیین رفیعي القادا لمجموعة متنوعة من  في جنیف، دعمً  لمھارات 
ا  یاتھم المھنیة في محافلمنتصف حالمستوى والذین ھم في   بالمبادئ لوطنیة الستكشاف المسائل المتعلقة  المنظمات غیر الحكومیة 

عمل    شوروشمل البرنامج    على الصعید العالمي.  االبیئات األكثر تحدیً اإلنسانیة وإجراءات المنظمات غیر الحكومیة في بعض من  
الحوار  ل حول  جنیف،  في  مقرھا  التي  الدولیة  والمنظمات  المتحدة  واألمم  المانحة  الجھات  مع  المعنیة  للجھات  وحوارات  ألقران 

 المواضیعي للمبادئ اإلنسانیة مع التركیز بشدة على مجال العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة.

 albertphilip.burger@icvanetwork.org.یُرجى التواصل مع:  ؛لمزید من المعلومات •

 
 الوصول اإلنساني والمناصرة .14

 
 ل المعني بإیصال المساعدة اإلنسانیة التابع إلكفا الفریق العامِ 

وصول المساعدات اإلنسانیة    فيلمناقشة مشاركة المجتمع في التأثیر    ؛سبتمبراجتمع فریق عمل الوصول اإلنساني التابع إلكفا في  
 ي السیاساتللمنظمات غیر الحكومیة لمناقشة وتغذیة العمل    مخصصةً   وتأثیر كشف المستفیدین. یوفر فریق العمل التابع إلكفا مساحةً 

الوكاالت ومشار بین  المشتركة  الدائمة  للجنة  التابع  الثالث  العمل  الممارسات واألبحاث في معالجة عوائق وصول  لفریق  كة أفضل 
 المساعدات اإلنسانیة. 

 

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

 
 19-كوفید .15

 
ق في صدَّ أحرزنا تقدًما ال یُ فإننا    وعلیھ،زال ھناك عمل یتعین القیام بھ.  ما  ، ولكن  19-من جائحة كوفید  كبیرٍ   لقد تعافى العالم بشكلٍ 

الستجابات أكثر فاعلیة وفي الوقت المناسب للمجتمعات التي تعیش في سیاقات ھشة  ثمة حاجة  ،  تطویر لقاحات آمنة وفعالة؛ ومع ذلك
في حالة وجود في الوقت المناسب للوباء في األوضاع اإلنسانیة  الة  مبادئ لتعزیز االستجابة الفعّ د ستة  حدِّ تُ   ورقة  إكفا  توإنسانیة. نشر

 وباء أو جائحة قادمة.

 eileen.morrow@icvanetwork.orgیُرجى التواصل مع:  ؛ن المعلومات وللتعبیر عن االھتمامم لمزیدٍ  •

 
 تحویل شبكتنا 

 مناصرة العمل اإلنساني القائم على المبادئ  .16

العواقب اإلنسانیة الناجمة عن استخدام األسلحة المتفجرة في المناطق اعتماد اإلعالن السیاسي المعني بتعزیز حمایة المدنیین من  
 المأھولة بالسكان

  ا د من أعضائھ والعدی. وشاركت إكفا  لإلعالن السیاسي، اختتمت أیرلندا المشاورات حول النص النھائي  في جنیف  2022في یونیو  
عیت الدول وكذلك وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة والمجتمع وعقب المشاورات دُ   فیھا.أسھموا  وفي المشاورات  

نوفمبر العتماد اإلعالن السیاسي بشأن تعزیز حمایة المدنیین من العواقب   18المدني إلى مؤتمر دولي رفیع المستوى في دبلن في  
،  یبًا حول المؤتمر تم مشاركة المزید من التفاصیل قرتیة الناجمة عن استخدام األسلحة المتفجرة في المناطق المأھولة بالسكان. ساإلنسان

 ومعلومات حول السبل المحتملة لمشاركة المجتمع المدني.مال واللوجستیات وتفاصیل التسجیل، بما في ذلك جدول األع

 االستراتیجي لفریق الحمایة العالمیةالفریق االستشاري 

https://www.icvanetwork.org/resource/review-of-icva-support-to-ngo-fora-2018-2021/
https://www.icvanetwork.org/resource/review-of-icva-support-to-ngo-fora-2018-2021/
mailto:albertphilip.burger@icvanetwork.org
mailto:eileen.morrow@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/resource/principles-of-effective-covid-19-vaccination-response-in-humanitarian-contexts/
mailto:eileen.morrow@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/resource/political-declaration-on-strengthening-the-protection-of-civilians-from-the-humanitarian-consequences-arising-from-the-use-of-explosive-weapons-in-populated-areas-ewipa/
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). ویؤدي فریق الخبراء  GPCعضًوا في الفریق االستشاري االستراتیجي لفریق الحمایة العالمیة (كون تلاختیار إكفا أُِعیَد 
اإلطار االستراتیجي ین في تقدیم التوجیھ والمشورة االستراتیجیین إلى فریق الحمایة العالمیة ورصد تنفیذ تاالستشاري وظیفتین ھامّ 

ا  عضوً  19أعضاء دائمین و 7ا. وھي تضم عضوً  26وخطة العمل السنویة لفریق الحمایة العالمیة. ویتألف الفریق االستشاري من 
شبكات. تضم عضویة المنظمات غیر الحكومیة  3منظمات غیر حكومیة و 8وكاالت تابعة لألمم المتحدة و 8غیر دائم یتألفون من 

ا . أمّ ستشاري االستراتیجي أربع منظمات غیر حكومیة وطنیة، من بینھا عضو إكفا في الیمن ومنظمة عبس التنمویةفي الفریق اال
  في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة األخرى فھي مركز التنمیة المتكاملة لألطفال الریفیین ةالمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة الثالث

)Centre de Développement Intégral de l'Enfant Rural)ومنظمة ، )Community in Need Aid(  ي
  �ف

 .)The Right to Protection( ومنظمة الحق في الحمایة في أوكرانیاجنوب السودان 
 
 
 

 منتدى الحمایة العالمي
 

تنظم مجموعة الحمایة العالمیة وفریقھا االستشاري االستراتیجي ومجاالت مسؤولیتھا منتدى عالمیا للحمایة مع الشركاء والمنسقین  
في  2022عقد منتدى عام الثغرات والتحدیات والفرص في مجال تنسیق الحمایة والعمل التعاوني. سیُ  الستعراِض  عامٍ  كلَّ المیدانیین 

 والتسجیل. المعلومات المتعلقة بالجلساتلع على شعار "الوصول الذي یحمي". اطّ أكتوبر تحت  24-28
 

 ر المناخ في العمل اإلنسانيمعالجة تأثیر تغیُّ  .17
  

 موجز العمل المتعلق بالمناخ والبیئة
بما في ذلك الحلول القائمة على   ،یتألف من الموارد واألدوات المتعلقة بالتكیف مع المناخ والتخفیف من آثاره  اوافیً   اأنشأت إكفا موجزً 

) من أجل التخفیف من آثار المناخ. والھدف من ذلك ھو تعزیز تبادل المعارف والتعلم من األقران. من خالل ھذا NbSالطبیعة (
قسم الموارد  وإلھام اآلخرین للعمل. وتن  إنجازه بالفعل ومشاركتھ على أوسع نطاق ممكن  یل العمل الذي یتمالموجز، تعتزم إكفا تسج

لتحسینھا وتحدیثھا بالمبادرات والحلول الجدیدة.    إلى فئات وكلمات رئیسیة. سنواصل التواصل مع مختلف المنظمات  الواردة في الموجز
 . استكشف الموجز

 
استبیان بشأن اإلجراءات التي اتخذتھا المنظمات غیر الحكومیة/منظمات المجتمع المدني وغیرھا من الجھات الفاعلة من غیر الدول 

 فیما یتعلق بالخسائر واألضرار المناخیة
 

ل  لمقرر أن یُستكمَ ا من ااستبیانً األمم المتحدة رفیعو المستوى في مجال المناخ    ومناصرم  مَّ واألضرار، صَ لدعم العمل المتعلق بالخسائر  
ر المناخ التي تتخذ بالفعل إجراءات بشأن الخسائر  من جانب الجھات الفاعلة غیر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیُّ 

الجھات ض نتائج الدراسة االستقصائیة في الدورة السابعة والعشرین لمؤتمر األطراف بشأن ما تقوم بھ  واألضرار المناخیة. وستُعرَ 
 .2022أكتوبر  30الفاعلة غیر الدول وكیفیة التعجیل بھا. أكمل االستبیان بحلول 

 
، أو تواصل مع: الموقع اإللكتروني الخاص بالمناخ والبیئةُزِر  ؛لمزید من المعلومات •

nishanie.jayamaha@icvanetwork.org  
 
 

 اا مع تعزیز وجودنا محلی� االنتشار عالمی�  .18
 

 فریق العمل الخامس التابع للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت والمعني بالعمل مع ودعم المؤسسات الوطنیة والمحلیة 
ة إلى تعزیز المشاركة والتمثیل والقیادة الھادفة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت لدعم الجھود الرامی  المذكرة التوجیھیةتم تطویر  

للجھات الفاعلة اإلنسانیة المحلیة والوطنیة مع التركیز الواضح على اعتبار العمل مع ودعم المؤسسات الوطنیة والمحلیة من وجھة 
الوكاالت بشأن كیفیجرِ وأُ   نظر شاملة. بین  المشتركة  الدائمة  اللجنة  التوجیھات وسبل یت مناقشات مختلفة مع أعضاء  إعادة نشر  ة 

ز فیما یتعلق بالمشاركة المجدیة للجھات الفاعلة المحلیة في منصات تنسیق الشؤون اإلنسانیة. ستواصل إكفا حرَ استعراض التقدم المُ 
الوكاالت استكشاف طرق لقیاس  ومكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة واألعضاء الرئیسیین في اللجنة الدائمة المشتركة بین 

ق علیھا في التوجیھ لتعزیز المشاركة المحلیة للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمنظمات غیر الحكومیة المحلیة في المؤشرات المتفَ 
 فرق العمل اإلنسانیة والمجموعات وآلیات التنسیق ذات الصلة التابعة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت.

 
 ) WLOاإلنسانیة للمنظمات النسائیة ( قیادة

https://diagnostics.phap.org/s3/GPC2022-register
https://www.icvanetwork.org/resource/climate-and-environment-action-compendium/
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/


 
 

7 
 

تعمل إكفا على دعم تطویر القیادة للمنظمات النسائیة ومنظمات المجتمع المدني المحلیة والوطنیة في منطقة الشرق األوسط وشمال  
وقُ فریقیا  أ وإقلیمیة  عالمیة  صالت  إقامة  الدعم  ویشمل  وأفریقیا.  والجھوآسیا  الرئیسیة  الفاعلة  الجھات  مع  ذات طریة  الفاعلة  ات 

ا من المشاركة  القیادات. نبعً االستراتیجیات واألھداف المماثلة لتبادل المعلومات والتعلم لتعزیز دورھا ودعم جھودھا في مجال تنمیة  
المنظمات النسائیة تحتاج إلى نھج أكثر تخصیًصا   د أنّ األخیرة إلكفا وتحلیل احتیاجات المنظمات النسائیة في مختلف المناطق، ُوجِ 

النسائیة   القیادات  بین  تبادل  تنسیق ومنصة  إنشاء  في  الجماعیة ودعم جھودھا  والمناصرة  التفاوض  بشأن  التعلیمیة  احتیاجاتھا  لفھم 
في شھر أكتوبر،  فریقیا  أألوسط وشمال  عقد الدفعة األولى من التدریب في منطقة الشرق اللمناطق المختلفة لتعزیز تعلمھا فیما بینھا. ستُ 

 .2022وسیعقب ذلك برنامج تعلیمي آخر في آسیا في دیسمبر 
 
 

یُرجى التواصل مع إیمان إسماعیل على البرید اإللكتروني:  ؛من المعلومات أو االستفسارات لمزیدٍ  •
eman.ismail@icvanetwrok.org 

 
 

 بقیمنا وجسد ا وشامالً كن متنوعً   .19
 

 حقوق الطفل
 

 استبیان بشأن مراجعة عملیات الشراكة في الیونیسیف
  

  ، ا نحو زیادة فعالیة البرامجا رئیسی� التقنیة كونھا عنصرً تعمل الیونیسیف اآلن على مراجعة إجراءاتھا التنفیذیة للشراكة وتوجیھاتھا  
 .ستبیاناال استكمالوعن طریق  مساحة التشاورللتعاون والتحدث والمشاركة من خالل ھا ءشركاوتدعو 

 
 في العمل اإلنساني  األشخاص ذوي اإلعاقةعن إدماج  استبیان

إكفا إلى المساھمة    تسعىوإدراجھم في العمل اإلنساني،    األشخاص ذوي اإلعاقةبناًء على العمل الذي تم إنجازه حتى اآلن بشأن حقوق  
وفھم احتیاجات المنظمات    األشخاص ذوي اإلعاقةفي تفعیل وتعزیز المبادئ التوجیھیة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بشأن إدماج  

الحكومیة ودعمھا بشكل أفضل ل الغیر  إلى  القدرات.لوصول  إكفا  وبناء على ذلك   مزید من األدوات وإجراءات دعم  تبدأ   ، ً  استبیانا
وما إذا   األشخاص ذوي اإلعاقةقصیًرا لفھم أفضل لطریقة عمل المنظمات غیر الحكومیة والشركاء والجھات المعنیة اآلخرین مع  

لوكاالت تدعم عملھم وما نوع الدعم الذي ال یزال مطلوبًا. االستبیان متاح حتى كانت المبادئ التوجیھیة للجنة الدائمة المشتركة بین ا
 .2022أكتوبر  21

 
 

 الوقایة 
 2022) لعام  PSEA( صندوق التوعیة والتواصل للوقایة من االستغالل واالنتھاك الجنسیین 

 
لھا   دولةً  15منظمة غیر حكومیة محلیة من  15 تعمل صندوق التوعیة والتواصل للوقایة من االستغالل واالنتھاك اختارھا وَموَّ

. یمكنك االطالع على 2022مشاریعھم بحلول نھایة عام   منھم استكمال من المتوقع ، حیث أنھمشاریعھا على بالفعلالجنسیین 
 . ھناالمزید عن الصندوق من  

 
 alon.plato@icvanetwork.org یُرجى التواصل مع: ؛لمزید من المعلومات •

 
 مركز الموارد والدعم الخاص بالوقایة 

دعم المراكز اإلقلیمیة تونتجات العالمیة، قدم التوجیھ الفني للممركز حمایة الموارد والدعم حیث ت ائتالف في  شریك إكفا تعتبر
من خمس وحدات  تدریبیة سلسلة مركز الموارد والدعم الخاص بالوقایةر طوّ وقد  والوطنیة في أفریقیا والشرق األوسط وآسیا.

. یمكن  الھاوساو لفرنسیةوا األمھریةو السواحیلیةو العربیةتاحة باللغات موھي  مھمة" الحمایة" تحت عنوانتدریبیة عبر اإلنترنت 
 ؛العربیةو السواحیلیةو الفرنسیةفي النشرات اإلخباریة باللغات  كْ . اشترتصال باإلنترنتاالدون أیًضا إكمال الدورات التدریبیة 

 المستجدات حول األدوات والموارد واألحداث الجدیدة. أخر األخبار و الستالم
 

 نباكستا في موارد الحمایة لالستجابة للفیضانات
بالوقایة   الخاص  والدعم  الموارد  نشطیشارك مركز  ومنع   بشكل  الحمایة  بشأن  القدرات  بناء  في  الدعم  لتقدیم  المحلیة  الشبكات  مع 

  إلى جمل توضیحیة باللغتین األردیة والبنغالیة   أضاف مركز جنوب آسیا ترجمة/ ،في اآلونة األخیرةواالستغالل واالنتھاك الجنسیین. 

mailto:eman.ismail@icvanetwrok.org
https://www.sparkblue.org/dashboard/unicefs-implementing-partnerships-consultation-space
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lQFBd-EUuE-QS6sYkgI2Z2jmFHt5g-BAuRI9uXxC6gdUNTE2SklYWTNQUVdPS0U5WVpORFlFODhSMC4u&wdLOR=c93E614C1-0007-4BD2-BEC1-40465C1E4916
https://www.surveymonkey.com/r/7NV663N
https://www.icvanetwork.org/resource/interagency-psea-outreach-fund-2020-project-summaries/
mailto:alon.plato@icvanetwork.org
https://safeguardingsupporthub.org/ar/learning
https://safeguardingsupporthub.org/sw/learning
https://safeguardingsupporthub.org/am/learning
https://safeguardingsupporthub.org/fr/learning
https://safeguardingsupporthub.org/ha/learning
https://safeguardingsupporthub.org/documents/rsh-e-learning-offline-safeguarding-matters
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/subscribe?u=94361631c523b438d06a94539&id=8a0e6b6b26
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/subscribe?u=94361631c523b438d06a94539&id=474b5b84e6
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/subscribe?u=94361631c523b438d06a94539&id=f7bd44d3f6
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حكومیة لمشاركة الخدمات والمنتجات عبر اإلنترنت. مقطع فیدیو للتواصل مع منظمات المجتمع المدني المحلیة والمنظمات غیر ال
 المتاحة باللغات المحلیة األردیة والبنجابیة والباشتو والبلوشیة. موارد الحمایة الرئیسیةاستكشف بعض  

 
 alon.plato@icvanetwork.org.یُرجى التواصل مع:  ؛لمزید من المعلومات •

 
 

 خاص بالمنطقة 
 

 فریقیاأمنطقة  .20
 

 شرق أفریقیا والجنوب األفریقي
 

 عمل األقران المعنیة بالتفاوض اتورش
في إطار دعم إكفا لمحافل المنظمات غیر الحكومیة في منطقة شرق أفریقیا، دخلت إكفا في شراكة مع مركز االختصاص المعني 

قد  و  ؛، كینیافي نیروبي  متقدمةورشة العمل الللتفاوض في الخطوط األمامیة وكذلك    ورشة عمل األقرانبالمفاوضات اإلنسانیة لتقدیم  
 .الفعالیتینفي  بنشاطٍ المنظمات غیر الحكومیة  إكفا وأعضاء محافلشارك عدد من أعضاء 

 
 

 دني الفعالیة الجانبیة للمجتمع الم -مؤتمر االتحاد األفریقي 
ستشارك إكفا في تنظیم الفعالیة الجانبیة لمنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "تعزیز المرونة في التغذیة واألمن الغذائي في القارة  
واالجتماعي  البشري  المال  رأس  تنمیة  لزیادة  االجتماعیة  الحمایة  وأنظمة  والصحة  الزراعیة  الغذائیة  النظم  تعزیز  األفریقیة: 

ستضیف ضوع مؤتمر االتحاد األفریقي. من المتوقع أن یشارك العدید من أعضاء إكفا في الفعالیة الجانبیة التي  واالقتصادي" قبل مو
 الفعالیة الرئیسیة. إلى

 
 أفریقیا ووسط غرب

 اإلنمائي الحوار بین الجھات الفاعلة اإلنسانیة والجھات الفاعلة في مجال تحقیق االستقرار في برنامج األمم المتحدة 
وتمثلت الفكرة في تحدید االلتزامات والتوصیات التي یتعین    ،د آخر اجتماع من ھذه السلسلة بشأن تحلیل المخاطر قِ أغسطس، عُ   31في  

المجال  الفاعلة في  الجھات  بین  والتنسیق  الحوار  تنفیذ  في  القطري  الصعید  توجیھات على  واقتراح  اإلقلیمي  الصعید  وضعھا على 
نة الدائمة المشتركة بین الوكاالت اإلقلیمیة  وسیتم تقدیمھا إلى اللج المراجعةاإلنساني وفي مجال تحقیق االستقرار. ال تزال الوثیقة قید 

 .2022 أكتوبر 13و 11القادمة التي ستعقد بین 
 
 

 )SRFالصندوق اإلقلیمي لمنطقة الساحل (
البرنامج والمناصرة إلى وضع اللمسات األخیرة على مذكرة   إستراتیجیةللعمل على    2022سبتمبر    7د اجتماع المجلس الثاني في  ُعقِ 

المفاھیم. وبعد االجتماع صدر قراران من المجلس الرئیسي یتضمنان زیادة عدد مقاعد المجلس للمنظمات الوطنیة من مقعد واحد إلى 
ا كقائد أو كعضو في االتحاد).  نظمة (إمّ مة للحصول على المذكرة المفاھیمیة على طلب واحد لكل مقدَّ مقعدین، وقصر عدد الطلبات المُ 

دت جلسة إعالمیة واحدة  قِ أكتوبر، وعُ   16سبتمبر مع تحدید موعد نھائي لتقدیمھا في    20وصدرت الدعوة لتقدیم مذكرة مفاھیمیة في  
 .لموقع اإللكتروني للصندوق اإلقلیمي لمنطقة الساحلالع على المزید من المعلومات على أكتوبر. اطّ  16في 

 
 

یُرجى  ؛ا في منطقة أفریقیا، أو لالنضمام إلى قائمة الفریق العاملمن المعلومات حول العمل الذي یُجرى حالیً  لمزیدٍ  •
 .adeline.benita@icvanetwork.orgأو  addis.tesfa@icvanetwork.orgالتواصل مع: 

 
  منطقة آسیا والمحیط الھادئ  .21

 
 حلقة العمل اإلقلیمیة آلسیا والمحیط الھادئ بشأن الھجرة القسریة 

وشبكة حقوق الالجئین في آسیا والمحیط الھادئ )  ADSpمنصة حلول النزوح في آسیا (عقدت إكفا بالتعاون مع شبكتین إقلیمیتین ھما  
)APRRN(    ا  مشاركً   25. وضم االجتماع  2022سبتمبر    14و  12ورشة عمل إقلیمیة للھجرة القسریة في آسیا والمحیط الھادئ بین

أفضل لكیفیة استخدام عملیات السیاسات العالمیة لالستفادة من التحدیات الرئیسیة    لفھمٍ   ةمن جمیع شبكات المنظمات غیر الحكومیة الثالث
وانضم إلى   روھینغیا.الالحلول المتعلقة بالالجئین األفغان وأزمة    إستراتیجیةوتم التركیز على منھاج دعم    للھجرة القسریة في المنطقة.

https://safeguardingsupporthub.org/tag/pakistan-floods-2022
mailto:alon.plato@icvanetwork.org
https://frontline-negotiations.org/events/onsite-peer-workshop-on-humanitarian-negotiation-nairobi-regional/var/ri-0.l-all/
https://frontline-negotiations.org/events/onsite-advanced-humanitarian-negotiation-workshop-ahnw-nairobi-regional/var/ri-0.l-all/
https://www.sahelregionalfund.org/
mailto:Addis.tesfa@icvanetwork.org
https://adsp.ngo/
https://sites.google.com/view/aprrn-frdp/home
https://sites.google.com/view/aprrn-frdp/home
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ند وإندونیسیا ومالیزیا وأسترالیا من الشبكات. باإلضافة إلى ذلك المناقشة أعضاء من أفغانستان وباكستان وبنغالدیش وإیران وتایال
میة لشؤون الالجئین لشرح المنابر اإلقلیمیة والعالمیة ومجاالت التعمیم للتعاون مع المنظمات  انضم المكتب اإلقلیمي للمفوضیة السا

الحلول المتعلقة بالالجئین، واللجان الدائمة والتنفیذیة للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین،    ستراتیجیةغیر الحكومیة مثل منصة الدعم إل 
عالمي لالجئین فیما یخص القضایا اإلقلیمیة وكذلك مجاالت العصف الذھني للتعاون مع  والمشاركة مع البعثات الدائمة، والمنتدى ال

اجتماعات  في عقد  بالمساعدة  الالجئین  لشؤون  السامیة  المفوضیة  التزام  الرئیسیة  النتائج  إحدى  الحكومیة. وشملت  المنظمات غیر 
الحلول    إستراتیجیةفغانستان من أجل فھم أفضل لمنھاج دعم  طري في باكستان وإیران وأللمنظمات غیر الحكومیة على المستوى القُ 

 لالجئین األفغان ونطاق مشاركة المنظمات غیر الحكومیة والتخطیط الجماعي للمشاركة في العملیات اإلقلیمیة والعالمیة.
 

الذي  لمزیدٍ  • العمل  حول  المعلومات  الھادئ  من  والمحیط  آسیا  منطقة  في  مع:   ؛یُجرى  التواصل  یُرجى 
keya.sahachaudhury@icvanetwork.org وأ asma.saleem@icvanetwork.org 

 
 

  منطقة أمریكا الالتینیة .22
 

 أمریكا الالتینیة ل اآلراء للمحافل اإلنسانیة في جلسة تبادُ 
وكان    ،في المنطقة  المنظمات غیر الحكومیة  مع محافل تبادل لآلراء  حیث تم  إكفا جلسة مثیرة لالھتمام    تأجرسبتمبر،    21و  19في  
ا وتحالف ئت مؤخرً نشِ والمحافل اإلنسانیة لبیرو التي أُ   المحافل اإلنسانیة لكولومبیاوالمحافل اإلنسانیة لفنزویال    :المشاركین  ضمنمن  

ات على وصول المساعدات اإلنسانیة، والعمل مع ودعم  . وركزت المناقش)LAC RMD Coalition(أمریكا الالتینیة والكاریبي  
، والتفاوض. وقاد الجلسة المتعلقة بالمفاوضات مركز االختصاص المعني ل التنسیق، وھیاكالمؤسسات الوطنیة والمحلیة، والمناصرة

 بالمفاوضات اإلنسانیة.
 

 في أمریكا الالتینیة  2025-2023إلكفا  ستراتیجیةاألولویات اإل
عدًدا من الحوارات في بوغوتا وبنما مع أعضاء إكفا والجھات المعنیة األخرى قاد منسق إكفا في أمریكا الالتینیة والمدیر التنفیذي إلكفا  

 وكذلك خطة توفیر الموارد.  2025 -2023إلكفا في منطقة أمریكا الالتینیة لعام  ستراتیجیةلوضع األولویات اإل
 

من المعلومات أو لالنضمام إلى القائمة البریدیة لمكتب إكفا في أمریكا الالتینیة؛ یُرجى التواصل مع:  لمزیدٍ  •
lina.gomez@icvanetwork.org. 

 
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا .23

 
 فریقیاأفي منطقة الشرق األوسط وشمال  إلكفااجتماع األعضاء والشركاء اإلقلیمیین 

فریقیا مواصلة مشاركتھ مع األعضاء في رسم أولویاتھ وإجراء مناقشة حول أیسر فریق إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال 
بتوقیت األردن أو  11:00الساعة  2022أكتوبر  11یوم الثالثاء  اجتماع األعضاءعقد قضایا التنمیة اإلقلیمیة الرئیسیة. وسیُ 

ت بتوقیت جنیف. وتشمل المواضیع اإلنجازات والمشاركات الرئیسیة، والعناصر الرئیسیة بشأن االتجاھا  12:00 10:00
یُرجى   ؛وما بعده. لحجز مقعدك  2023والتغیرات في المنطقة مع التركیز على بیئة التمویل والترابط ومجاالت المشاركة لعام  

 icvamena@icvanetwork.orgالتواصل مع: 
  

  مواجھة األزماتورشة عمل الخطة اإلقلیمیة لالجئین وتعزیز القدرة على 
دت ورشة عمل الخطة اإلقلیمیة لالجئین وتعزیز القدرة على مواجھة األزمات التي ركزت على قِ ، عُ 2022سبتمبر  15و 13في 

. شاركت إیمان إسماعیل، الممثلة اإلقلیمیة إلكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال 2023التفكیر في دورة التقییم والتخطیط لعام 
بین التنمیة اإلنسانیة والسالم في سیاقات الخطة اإلقلیمیة   ھاوتفعیلحول تصور العالقة  جلسةً  وقادتْ  ،شة العملفي ورفریقیا أ

باإلضافة إلى تقدیم العناصر الرئیسیة في جلسة خاصة بالعمل مع ودعم المؤسسات الوطنیة والمحلیة. وركزت مناقشات أخرى على  
سوریا، واإلدارة، والعمل مع ودعم المؤسسات الوطنیة والمحلیة، والترابط، والمخاطر والفرص التي حشد التمویل لالستجابة ألزمة 

 ط علیھا الضوء في التقییم. سلّ 
  

مساعدات في سوریا: تحدیات تطبیق  مستدیرة حول موضوع العمل مع ودعم المؤسسات الوطنیة والمحلیة بشأن الال مائدة  الاجتماع  
 تشتَّ نھج واحد في بلد مُ 

حول العمل مع ودعم المؤسسات    مستدیرةً   ) مائدةً SCNP، استضافت منصة شبكة المجتمع المدني السوري (2022سبتمبر    20في  
التي خرجت من ورشة عمل عقدتھا منصة شبكة  الرئیسیة  المخرجات  في سوریا الستعراض  المساعدات  بشأن  والمحلیة  الوطنیة 

mailto:keya.sahachaudhury@icvanetwork.org
https://forohumanitariocolombia.org/en/
mailto:lina.gomez@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/events/annual-members-and-partners-meeting-in-mena-region-2022/
mailto:icvamena@icvanetwork.org
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أدارت نائبة الممثل اإلقلیمي إلكفا،  ن ودولیین في السیاقات السوریة وفي سیاقات أخرى.المجتمع المدني السوري مع خبراء وطنیی
بناء فھم مشترك لمفھوم العمل مع ودعم المؤسسات الوطنیة والمحلیة الخاص بالسیاق  طرائق  حول    تفاعلیةً   ستیفاني یوسف، مناقشةً 

 للعدید من العقبات مثل محدودیة الوصول إلى السكان  المحلیة حال� السوري وكیف یمكن أن یكون العمل مع ودعم المؤسسات الوطنیة و
 المتضررین، واالستدامة في مواجھة قلة التمویل، وتجاوز الحكومة السوریة والسلطات الفعلیة.

  
 منشور جدید إلكفا: النھوض بالترابط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا: كسر العقلیة االنعزالیة

یھدف ھذا البحث إلى فھم أفضل للمرحلة الحالیة لتفعیل نھج الترابط بین التنمیة اإلنسانیة والسالم في بلدان مختارة في جمیع أنحاء 
وشمال   األوسط  الشرق  یُ فریقیا  أمنطقة  الترابط.  نھج  تعكس  التي  الظرفیة  والتغیرات  السیاسات  على لقِ وتوثیق  الضوء  البحث  ي 

واأل الجیدة  في  الممارسات  الترابط  نھج  إدراج  حول  االستراتیجي  والتفكیر  اإلرشادیة  األدوات  لتطویر  الفاعلة  الجھات  لدعم  مثلة 
 .باللغتین اإلنجلیزیة والعربیةاستراتیجیاتھا وبرامجھا. یمكنك االطالع على التقریر وقراءتھ 

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

 .stephanie.yousef@icvanetwork.orgأو  eman.ismail@icvanetwork.orgالتواصل مع: 
 

 فرص التعلم
 أساسیات برنامج العملیات اإلنسانیة .24
حیاتھم المھنیة ون  ؤیبدالتي تقدمھا منظمة إنقاذ الطفل وأكادیمیة القیادة اإلنسانیة مخصصة لألشخاص الذین    الدورة المجانیةتُعد ھذه  

 في القطاع اإلنساني أو یسعون لالنتقال من العمل اإلنمائي.
 

 جدید وجدیر بالذكر
 

 دروس في التواصل والمشاركة المجتمعیة والمساءلة عن االستجابة للفیضانات الباكستانیة  .25
ط شبكة االتصال بالمجتمعات المتضررة من الكوارث واالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر وخدمة المجتمع  سلِّ تُ 

حول التواصل والمشاركة المجتمعیة والمساءلة من حاالت الطوارئ السابقة للفیضانات    یةستة دروس رئیسالعالمي في آسیا الضوء على  
 مع توصیات لالستجابة الحالیة. في باكستان جنبًا إلى جنبٍ 

 
 نظام إصدار الشھادات المناسب للمستقبل .26

مناقشةتستكشف   للمستقبل.   ورقة  مناسبة  اإلنسانیة  الشھادات  إصدار  لجعل عملیة  مختلفة  خیارات  آسیا  في  العالمي  المجتمع  خدمة 
ویعرض التقریر بعض التحدیات من الدروس المستفادة من عملیة وضع المعاییر وإصدار الشھادات، ویقترح خیارات لعملیات بدیلة  

 في المستقبل.عتبارھا ال
 

 ما وراء الحواجز: السلوكیات المأمولة لجعل منطقة المحیط الھادئ أكثر مرونةً   .27
والشراكة اإلنسانیة األسترالیة تبرز  وورلد فیجن أسترالیا  بالشراكة مع  االستشاري اإلنساني  الفریق  ھا  التي أعدَّ   قة البحثیةالورھذه  

 في المنطقة.مشاركة مرنة للمجتمعات  لتعزیز  حاجة الجھات الفاعلة في جمیع أنحاء المحیط الھادئ إلى دعم نھج أكثر تكامًال 
 

 2021ة تقریر األداء البیئي لجمھوریة الكونغو الدیمقراطی  .28
التي تتماشى مع إطار المناخ والبیئة لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة،    أھداف األداء البیئي لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیةیحدد التقریر  

 والتزاماتھا بقواعد میثاق المناخ والبیئة للمنظمات اإلنسانیة.  2025وریة الكونغو الدیمقراطیة لعام جمھ إستراتیجیةو
 

 : المساءلة غیر قابلة للتفاوض2022تقریر المساءلة اإلنسانیة   .29
الصادر تحالف المعاییر اإلنسانیة األساسیة نظرة عامة قائمة على األدلة للحالة واالتجاھات الحالیة في المساءلة داخل    التقریر  دّ یُعَ 

المساعد إلى اإلجابة  أنظمة  للتفاوض   عنة. ویھدف  قابلة  باألزمة غیر  المتأثرین  أمام األشخاص  المساءلة  سؤال رئیسي واحد: ھل 
 بالنسبة لنظام المساعدة؟

 
 2022جائزة التقاریر اإلنسانیة  .30
أعمالھم التي تركز    على تقدیم  ینالصحفیكما تشجع اللجنة  الصلیب األحمر الدولیة ومركز التمیز في الصحافة.    لجنةُ   الجائزةتنظم ھذه  

 على مجال التقاریر اإلنسانیة.
 

 إلى جدول مواعیدك فْ أِض 
2022 

 

https://www.icvanetwork.org/resource/advancing-nexus-in-the-mena-region-breaking-the-silos/
mailto:eman.ismail@icvanetwork.org
mailto:stephanie.yousef@icvanetwork.org
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=1104&utm_source=social&utm_medium=LinkedIn&utm_campaign=HOP_videos&utm_id=HOP+Videos+
https://communityworldservice.asia/wp-content/uploads/2022/09/Pakistanfloodslessons.pdf
https://communityworldservice.asia/wp-content/uploads/2022/09/Certification-paper.pdf
https://humanitarianadvisorygroup.org/insight/beyond-barriers-behaviours-to-enable-a-more-resilient-pacific/
https://drc.ngo/media/z4yfc5rd/drc_climate_and_environmental_performance_report_2021-1.pdf
https://d1h79zlghft2zs.cloudfront.net/uploads/2022/09/Humanitarian-Accountability-Report-2022-full-report.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIRhfmD9tndDus71_ta8Hlie1bT8xA7OA1JuBkE-toqf88eA/viewform
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 جائزة نانسن لالجئین: أكتوبر 10
 الدورة الثالثة والسبعون للجنة التنفیذیة لبرنامج المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین :  أكتوبر 10-14
 (التبادل اإلقلیمي)  االجتماع السنوي لعضویة إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا: أكتوبر 11
 غذیة العالميیوم األأكتوبر:  16
 2022منتدى الحمایة العالمي :  أكتوبر 24-28
: مشاورات الشراكة السنویة لبرنامج األغذیة العالمي بشكل شخصي في مقر برنامج األغذیة العالمي في روما وعبر  أكتوبر 25-27

 اإلنترنت. 
 
 
 احفظ الموعد: منتدى الحوار السادس لمنطقة آسیا والمحیط الھادئ بشأن العمل اإلنساني االستباقي نوفمبر: 1-3
 مؤتمر القمة العالمي لمركز االختصاص المعني بالمفاوضات اإلنسانیة  نوفمبر: 1-3
 

 حوار المفوضیة السامیة حول التحدیات التي تواجھ الحمایة: دیسمبر 8- 7

 المنتدى العالمي للسیاسات اإلنسانیة (عبر اإلنترنت).دیسمبر:  7-8

 2022أسبوع الشراكة اإلنسانیة اإلقلیمیة آلسیا والمحیط الھادئ   –التسجیل : دیسمبر 9-14

 

  إكفا في منطقة آسیا والمحیط الھادئ ألعضاءاالجتماع السنوي دیسمبر:  10

ورشة عمل میدانیة ومناقشات المائدة المستدیرة حول التفاوض على الرعایة الصحیة في األزمات للمھنیین دیسمبر:  13-16
 مھا مركز االختصاص المعني بالمفاوضات اإلنسانیة لقطاع الصحي یُقدِّ اإلنسانیین العاملین في ا

 الیوم العالمي للمھاجرین: دیسمبر 18

 
2023 

 
 مارس: یوم أعضاء إكفا، جنیف  6

 مؤتمر إكفا السنوي، جنیفمارس:  17
 

https://www.unhcr.org/nansen-refugee-award.html
https://www.unhcr.org/2022-executive-committee-session.html
https://www.icvanetwork.org/events/annual-members-and-partners-meeting-in-mena-region-2022/
http://www.fao.org/world-food-day
https://www.globalprotectioncluster.org/resources/forum
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
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.surveymonkey.com/r/icvaasiapacific
https://frontline-negotiations.org/events/online-peer-workshop-on-humanitarian-negotiation-health-dec-2022/var/ri-0.l-all/
https://frontline-negotiations.org/events/online-peer-workshop-on-humanitarian-negotiation-health-dec-2022/var/ri-0.l-all/
https://www.un.org/en/observances/migrants-day
https://www.icvanetwork.org/events/icva-annual-conference-2023/
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