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رسالة من المدیر التنفیذي
:شھد كانون الثاني 2018 العدید من األحداث 

تعامل الكثیرون مع قضیة عدم المساواة في دافوس باعتبارھا فكرة طارئة، ووقوع
العدید من الھجمات القاتلة على المدنیین في أفغانستان، ومقتل عمال اإلغاثة في منظمة
أنقذوا األطفال في جالل أباد، والقتال العنیف في عدن، وإخفاق مؤتمر الحوار الوطني
السوري، وخفض الوالیات المتحدة لتمویل األونروا، وزیادة التھدیدات المناخیة الجویة
، والروایات المضللة، والوصول المحدود للمساعدات إلى الغوطة الشرقیة، وعدم
احترام التزامات عدم اإلعادة القسریة، وقتل المتظاھرین في كینشاسا، والمخاوف
.الیومیة لشعب فنزویال، والتحقیقات بشأن المنظمات غیر الحكومیة في باكستان

بعد مرور الشھر األول لي في إكفا، كان ھناك سؤال واحد یفرض نفسھ بقوة وھو:
كیف یمكن إعادة اكتشاف "اإلنسانیة" والُمثُل التوجیھیة على نطاٍق واسع؟

ال یخفى على أحد أّن الجمیع یخسر في الحرب، فال یمكن ألحد أن یفوز على المدى
البعید، ففي الحروب تُنفَق الثروات على تدمیر المجتمعات واالقتصادات، وتسلب
التوجھات التكنوقراطیة المبالغ فیھا بصورةٍ أساسیة اإلنسانیة من صمیم العمل اإلنساني
.ومبادئھ

ویتمثل المتطلب العام لبناء مجتمع متناغم لألفراد والمواطنین وقادة منظمات المجتمع 
المدني واألمم المتحدة والحكومات والقطاع الخاص في السعي للتغلب على االختالفات
واحترام القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي
.لالجئین القواعد العرفیة للقانون الدولي العام
ومن ھنا أجدد قراري والتزامي بالتضامن والتعاطف في الحیاة الیومیة، والحوار
.واالحترام في ظروف االنقسامات. فالوحدة مطلوبة في إطار التنوع

آخر أخبار إكفا

مؤتمر إكفا السنوي 2018
أصبح جدول أعمال  مؤتمر إكفا السنوي "التنقل عبر الرابطة:
وجھات نظر المنظمات غیر الحكومیة "، المزمع عقده في
جنیف في 20 آذار 2018، متاًحا اآلن. ویسرنا أن نعلن عن
حضور السید/ فابریزیو ھوسشیلد دروموند، من المكتب
التنفیذي لألمین العام لألمم المتحدة، والسید/ محمود محي الدین
من مجموعة البنك الدولي، والسیدة/ أورسوال مولر، نائبة مركز
.البحوث اإلقلیمي، في مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة

نظًرا لتوفر عدد محدود من األماكن، فالتسجیل مفتوح حالیًا

الدورة 17 للجمعیة العامة إلكفا
بالنسبة ألعضاء إكفا: سیعقد ھذا التجمع الذي یعقد كل ثالث 
سنوات ألعضاء إكفا في 21 آذار في جنیف، حیث یعتبر انعقاد
الجمعیة العامة اجتماًعا رسمیًا ألعضاء إكفا یمكن من خاللھ
استعراض عمل إكفا خالل السنوات الثالث الماضیة، وتقدیم
العروض التقدیمیة والمناقشة حول الخطط المستقبلیة. وسوف
یعتمد األعضاء استراتیجیة للسنوات 2012-2019 وانتخاب
أعضاء مجلس إدارة جدید. وسوف یتضمن جدول أعمال الیوم
السوق والمقھى العالمي، لذلك نتطلع إلى المشاركة الحیویة مع
.أعضائنا

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=6640&qid=350672
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=6641&qid=350672
Fiona Wilkie


Fiona Wilkie




نظًرا لتوفر عدد محدود من األماكن، فالتسجیل مفتوح حالیًا
.لألعضاء فقط. وسیبدأ التسجیل لغیر األعضاء قریبًا

لمزیٍد من المعلومات، یُرَجى التواصل عبر البرید اإللیكتروني
Nishanie.Jamayaha@icvanetwork.org.

لمزیٍد من المعلومات، یُرَجى التواصل عبر البرید اإللیكتروني
secretariat@icvanetwork.org 

النزوح القسري

عد التنازلي للمشاورات الرسمیة بشأن المیثاق العالمي لالجئین لعام 2018

في 31 كانون الثاني، أصدرت المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین المسودة األولیة برنامج عمل المیثاق العالمي

.لالجئین

تستعد الدول األعضاء ومجتمع المنظمات غیر الحكومیة اآلن للجولة األولى من المشاورات الرسمیة. حیث سیعمل المجلس على
تیسیر عملیة صیاغة وتقدیم بیان المنظمات غیر الحكومیة بشأن كل بند من بنود جدول أعمال المشاورات الرسمیة. ووفقًا لخارطة
طریق وكما ذكر منسق العمل اإلنساني في أثناء حوار منسقي العمل اإلنساني، سوف تستخدم المشاورات الرسمیة عملیة "تكراریة":
"وبعد كل مشاورات رسمیة، ستنشر المفوضیة مشروًعا منقًحا للمیثاق العالمي بشأن الالجئین، یعكس النتائج واالقتراحات الرئیسیة
التي وردت، والتي ستكون أساًسا للمشاورات الرسمیة المقبلة". وتشیر خارطة الطریق إلى أنھ ال یزال باإلمكان تبادل المساھمات
الكتابیة مع المفوضیة كجزء من عملیة المشاورات الرسمیة الخاصة بالمیثاق العالمي لالجئین، وذلك بعد اتباع "المبادئ التوجیھیة
.كما في العام الماضي

تجري جمیع المشاورات الرسمیة في جنیف. وقد أرسلت الدعوات، إلى جانب "جدول األعمال"، للمشاورات الرسمیة األولى المزمع
حدوثھا في 13-14 فبرایر

أنشأت المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین صفحةً على اإلنترنت  مخصصة للجوالت القادمة للمشاورات الرسمیة الستة
.مع خارطة الطریق لعام 2018 والجدول الزمني لألشھر المقبلة

یرجى الرجوع إلى المذكرة التنظیمیة لمزید من المعلومات عن تنظیم المشاورات. وللمشاركة، یُرَجى التواصل عبر البرید
jerome.elie@icvanetwork.org اإللكتروني

ركزت الرسائل الرئیسیة للمنظمات متابعة حوار المفوض السامي في شھر كانون الثاني: قام اجتماع المفوض السامي للمفوضیة
السامیة لشؤون الالجئین في عام 2017 بشأن تحدیات الحمایة باستعراض التقدم المحرز والدروس المستفادة من العملیة المؤدیة إلى
المیثاق العالمي لالجئین. ویمكن االطالع على التقریر الموجز للمفوضیة بشأن الحوار وملخصات الدورات على صفحاتھا
-http://www.unhcr.org/high-commissioners-dialogue-on-protection المخصصة على اإلنترنت
challenges-2017.html وتحتوي صفحة اإلنترنت ھذه أیًضا على المالحظات االفتتاحیة لمنسق العمل اإلنساني والبیان
الختامي، وكذلك مالحظات دانیال إندریس في الدورة الخاصة حول الدروس المستفادة والممارسات الجیدة لإلطار الشامل لالستجابة
.لالجئین

ركزت الرسائل الرئیسیة للمنظمات غیر الحکومیة    على وضع الالجئین في محور االھتمام ، والوصول إلی المعلومات، والفئات
الضعیفة من السکان، وقدمت عددًا من التوصیات حول تقییم طرح اإلطار الشامل لالستجابة لالجئین. أما فیما یتعلق بالمتابعة، فسیتم
تقدیم معلومات في أثناء اللجنة الدائمة للمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین باإلضافة إلى المشاورات الرسمیة للمیثاق
.العالمي لالجئین (6-8 آذار). وقد بدأت المنظمات غیر الحكومیة في االستعداد لھذه الفرصة من أجل تقدیم بیان بشأن ھذه المسألة

:إعادة التنظیم الداخلي في مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین 

:أعلنت المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین عن إجراء بعض التغییرات في الھیكل التنظیمي لمقرھا، وال سیما ما یلي 

إعادة تشكیل دائرة خدمات الشراكة لتتولى مسؤولیة العالقات مع الشركاء في المجال اإلنساني والمنظمات غیر الحكومیة، فضال عن
.مشاركة المفوضیة في العملیات المشتركة بین الوكاالت

إنشاء قسم المرونة والحلول بقیادة السید/ دانیال إندریس، بما في ذلك تقدیم خدمة تعمل على اإلطار الشامل لالستجابة الالجئین
.وخدمة موجھة نحو الشراكات واالستراتیجیات مع الجھات الفاعلة اإلنمائیة والشمول

دائرة خدمات الحوكمة بقیادة السید/ یوھان سیلز، لتصبح جزًءا من المكتب التنفیذي حیث ستقود المشاورات مع الدول األعضاء
.بشأن المیثاق العالمي لالجئین
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سوف یقوم السید/ فولكر ترك، مساعد المفّوِض السامي للحمایة باإلشراف على مشاورات الدائرة مع الدول األعضاء بشأن المیثاق
.العالمي لالجئین وكذلك اإلشراف على قسم المرونة والحلول الجدیدة

اللجنة الدائمة للمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین المعنیة بالعملیات 6-8 آذار

منذ منتصف كانون الثاني، بدأت المنظمات غیر الحكومیة في التحضیر لھذه الفرصة الھامة لتقدیم بیانات مشتركة للمنظمات غیر
الحكومیة خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین المعنیة بالعملیات..إذا كنتم ترغبون في
)المساھمة في العملیة ولكن ال تستلمون رسائل البرید اإللكتروني، یُرَجى التواصل عبر البرید اإللكتروني
Sophie.helle@icvanetwork.org)

:المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین تصدر مذكرة توجیھیة بشأن اتفاقات الشراء والشراكة

أصدرت مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین مذكرتین توجیھیتین جدیدتین تتعلقان بتنفیذ المنظمات غیر الحكومیة للمشاریع التي
تمولھا المفوضیة. فما ھو الجدید طبقًا للمفوضیة؟ المذكرة التوجیھیة المنقحة رقم 4  بشأن الشراء بأموال المفوضیة السامیة لألمم
المتحدة لشؤون الالجئین: أ) تقدیم المزید من اإلیضاحات والتوجیھات بشأن العملیات والمتطلبات عند تعھد المفوضیة باألموال
لشریك ما لشراء سلع و/أو خدمات لمساعدة الالجئین وغیرھم من األشخاص المعنیین ؛ (ب) إدخال مبادئ الشراء الرئیسیة لألمم
المتحدة/ المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین في إدارة عملیات الشراء التي یضطلع بھا الشركاء؛ (ج) تبسیط تقییم
 [FW2]الشرکاء للتأھیل المسبق للشراء ، ووصف عملیة تطبیق التأھیل المسبق قبل الشراء . ال تقدم المذكرة التوجیھیة رقم 8
بشأن إدارة اتفاقات الشراكة الممولة من المفوضیة شیئًا جدیدًا، فھي تضفي الرسمیة على الصیغ القیاسیة المنقحة التفاقیات الشراكة
الممولة من المفوضیة، والتي جرى تنسیقھا للتوائم مع إطار المفوضیة المعزز للتنفیذ مع الشركاء، وتحدید التغییرات الرئیسیة
إلجراءات اإلدارة الفعالة لالتفاقیات، بما في ذلك الخطوات المؤدیة إلى توقیع االتفاقیات، ونقل األموال إلى الشركاء، والرصد القائم
.على المخاطر، ومراقبة المشاریع

  

الموعد النھائي الستقبال ترشیحات جائزة نانسن لالجئین 2018 في 8 شباط:تبحث المفوضیة عن بطٍل یدعم الالجئین والنازحین
داخلیا وعدیمي الجنسیة. ھل تعرفون شخًصا ملھًما أو مجموعة بإمكانھا إحداث فرق؟

.ال تزال الفرصة أمامكم لترشیح أحدھم إلى غایة منتصف لیلة الثامن من شھر شباط, لمزیٍد من المعلومات وللترشیح یرجى النقر ھنا

تقدم المفوضیة كل عام جائزة نانسن لالجئین إلى شخٍص أو مجموعة أو منظمة تقدیًرا للخدمة المتمیزة المقدمة في قضیة الالجئین أو
 .النازحین أو عدیمي الجنسیة

تمویل العمل اإلنساني

متابعة تنفیذ الصفقة الكبرى: في 23 كانون الثاني استضافت "مجموعة تیسیر" الصفقة الكبرى ورشة عمل لمسار عمل "المنظمین
المشاركین" لتقییم التقدم المحرز والتخطیط للصفقة الكبرى في عام 2018، حیث شاركت إكفا بصفتھا مشارًكا منظًما مع ألمانیا، في
تنظیم مسار العمل المنسق والمبسط لتقدیم التقاریر؛ ونحن في صدد العمل على إعداد نموذج إعداد تقاریر "8 + 3" في العراق
ومیانمار والصومال. وقد وصل مسار عمل التوطین، الذي تقوده سویسرا واالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل
األحمر، إلى مرحلة مھمة مع التمكن من االنتھاء من تعریفات الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة (بقیادة الفریق العامل المعني بمؤشر
التوطین القائم في فریق عمل التمویل اإلنساني التابع للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت). أما الخطوة التالیة فھي قیام المنظمات
بتكییف ھذه التعاریف في نظم التتبع الخاصة بھا. ویبدو أّن ھناك نوع من التوافقًا في اآلراء حول الحاجة إلى وجود نظرة جدیدة
لمسار عمل الشفافیة - مع إجراء محادثات الحقة لمتابعة األمر من المقرر أن تعقد في شھر آذار. كما یبدو أّن مسار عمل تقییم
االحتیاجات ال یزال عالقًا، حیث ال یزال العدید من الناس یطرحون أسئلة حول كیفیة ارتباط مسار العمل المرتبط بالعمل اإلنساني
والتنمیة بالعملیات الخارجیة، مثل "طریقة العمل الجدیدة" التي تتبعھا األمم المتحدة. وعلى الرغم من أن التفوات في مستوى التقدم
المحرز في جمیع مسارات العمل العشرة، فإن الخطط جاریة من أجل إعداد التقریر السنوي المستقل المقبل، والتخطیط لالجتماع
السنوي الذي سیعقد في 18 حزیران للموقعین على الصفقة الكبرى، والتواصل مع "الشخصیة البارزة" في الصفقة الكبرى
.كریستالینا جورجیفا التي من المقرر أن تجتمع مع مجموعة تیسیر الصفقة الكبرى في 7 آذار

مناقشات تمویل العمل اإلنساني تتجاوز الصفقة الكبرى: شمل معتكف تخطیط العمل الذي عقده فریق العمل التابع للجنة الدائمة
المشتركة بین الوكاالت المعني بتمویل العمل اإلنساني، خالل الفترة ما بین 24 و 25 كانون الثاني على مناقشاٍت مثیرة لالھتمام مع
المشاركین في رعایة الفریق العامل التابع للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (غوردانا جیرجر من برنامج األغذیة العالمي)
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ومجموعة تیسیر الصفقة الكبرى وأعضاء مبادرة المنح اإلنسانیة الجیدة. تتضمن خطة العمل النھائیة لعام 2018 الخاصة بفریق
عمل تمویل العمل اإلنساني الكثیر من العناصر المتعلقة بالصفقة الكبرى (مثل تمویل أكثر فعالیة وكفاءة ویمكن الوصول إلیھ؛
وتحسین الترتیبات التعاقدیة؛ وزیادة الشفافیة). إال أن خطة العمل تشمل أیًضا بعض المبادرات الجدیدة والھامة المتعلقة بما یلي:
النُُھج المتبعة على نطاق المنظمة لسد فجوة التمویل؛ ومعالجة مسألة تقاسم المخاطر على نطاق المنظومة؛ ودعم التعاون اإلنساني
واإلنمائي حسب االقتضاء. كما لم تحسم انتخابات اختیار رئیس مشارك لفریق عمل تمویل العمل اإلنساني من األمم المتحدة بعد أن
.تساوت عدد األصوات، سوف تستمر إكفا بالمشاركة في الرئاسة من خارج األمم المتحدة

تنسیق العمل اإلنساني

:اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت تشھد تغییًرا متواصالً
.لقد تأخر تعیین رئیس جدید ألمانة اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت؛ حیث یتولى المنصب في الوت الحالي رئیس مؤقت
دعت منسقة اإلغاثة في حاالت الطوارئ أورسوال مولر نظرائھا إلى اجتماع "منتدى النواب" - وھو تجمع جدید للجنة الدائمة
.المشتركة بین الوكاالت - سیعقد في 6 شباط
وقد تقرر عقد اجتماع مجموعة مدراء الطوارئ التابعة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت -الذي كان من المقرر عقده في خریف
.عام 2017- في الفترة من 25 إلى 26 نیسان - ولم یتم وضع جدول األعمال
سوف یجتمع المدراء في 31 أیار في نیویورك دون جدول أعمال محدد. وترغب إكفا في أن یتضمن جدول األعمال ما یلي: 1)
إصالح األمم المتحدة - ما الذي سیعنیھ ھذا بالنسبة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت والمنظمات اإلنسانیة؟... 2) كیفیة تحسین
عمل اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت لألشخاص المتضررین و 3) كیفیة التأثیر استراتیجیًا في المناقشات التي تدور حول
.الطریقة الجدیدة للعمل، وخاصة عندما یتعلق األمر باإلدماج ومبادئ العمل اإلنساني

مجموعة مدراء الطوارئ التابعة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت

مقعد مجموعة مدراء الطوارئ الخاص بالمنظمات غیر الحكومیة: كجزء من نظام تناوب إكفا الذي یھدف إلى تحقیق إسھامات
متساویة، وتحسین مستوى الشفافیة وتعزیز مشاركة األعضاء، یسر إكفا أن تعلن عن اختیار منظمة أرض اإلنسانیة اإلیطالیة لتكون
المنظمة غیر الحكومیة التالیة لالنضمام إلى مجموعة مدراء الطوارئ تحت مظلة إكفا بدالً من منظمة العمل ضد الجوع، حیث
ستشغل ھذا المنصب لمدة عامین. وسوف یمثل منظمة أرض اإلنسانیة اإلیطالیة ستیفن فریكود، مدیر منظمة أرض اإلنسانیة
للمساعدات اإلنسانیة. ھذا وقد شغل ستیفن منصب مدیر عملیات الطوارئ في منظمة أرض اإلنسانیة اإلیطالیة في عام 2009
ومدیر المساعدات اإلنسانیة في عام 2016.  وقبل ذلك، كان لستیفن خبرة عملیة أخرى مع منظمة أرض اإلنسانیة اإلیطالیة في
.المقر الرئیسي وفي المیدان، وكذلك مع منظمة أطباء العالم وغیرھا من المنظمات غیرالحكومیة

اجتماع مجموعة إدارة الطوارئ: عقد ھذا االجتماع في جنیف في الفترة 30 -31 كانون الثاني وكجزء من ھذا االجتماع السنوي،
أجرت مجموعة مدراء الطوارئ عملیات تقییم خاصة ألداء منسقي العمل اإلنساني الذین كانوا یشغلون ھذا المنصب لمدة ستة أشھر
على األقل خالل عام 2017. وقد أسھمت المنظمات غیر الحكومیة في ھذه العملیة من خالل استقصاء إكفا ومنظمة إنترأكشن
واللجنة التوجیھیة لالستجابة اإلنسانیة. كما تضمن جدول األعمال خالل ھذا االجتماع الذي استمر على مدار یومین المراجعة
السنویة للعملیات األربعة الحالیة من المستوى الثالث (سوریا والیمن والعراق وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة)، وسیاقات المخاطر
العالیة وغیرھا من العملیات واسعة النطاق أو المعقدة. وقد طرحت العدید من التأمالت واألفكار حول العقبات الرئیسیة التي تعترض
إیصال المساعدات اإلنسانیة والحمایة بشكل فعال، وحول كیفیة زیادة المساءلة الجماعیة ألعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بین
.الوكاالت

التعلم اإلنساني

موقع إكفا أو التواصل عبرمساق التعلم الثالث إلكفا وھیئة محترفون في المساعدة
اإلنسانیة والحمایة: سوف یبدأ مساق "إزالة الغموض الذي یكتنف العالقة بین العمل
اإلنساني والتنمیة والسالم" في 12 نیسان 2018.  سّجل اآلن. وكجزء من مساق
التعلم حول الرابطة التي تجمع بین العمل اإلنساني والتنمیة والسالم، سوف تكون ھذه
الفعالیة الجلسة األولى من ستة جلسات تعلم حیة وتفاعلیة عبر اإلنترنت تنظمھا إكفا و
ھیئة محترفون في المساعدة اإلنسانیة والحمایة في األشھر المقبلة. ویتمثل الغرض من
ھذه الجلسات في تزوید المنظمات غیر الحكومیة والعاملین في مجال المساعدات بفھٍم
أفضل للجھود الرامیة إلى التغلب على الفجوة بین مجتمعات العمل اإلنساني والتنمیة ،
وعند االقتضاء - السالم. لمزیٍد من المعلومات یُرَجى االطالع على موقع إكفا أو
 Nishanie.Jayamaha@icvanetwork.org التواصل عبر

فرصة ألعضاء إكفا إلجراء "اختبار بیتنا " لشھادات العمل اإلنساني الجدیدة والحصول على رصید مجاني: تود جمعیة ھیئة
من خالل "اختبار PHAP محترفون في المساعدة اإلنسانیة والحمایة دعوة أعضاء شبكة إكفا للمساھمة في تطویر برنامج توثیق
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من خالل "اختبار PHAP محترفون في المساعدة اإلنسانیة والحمایة دعوة أعضاء شبكة إكفا للمساھمة في تطویر برنامج توثیق
بیتا " لعملیات تقییم التوثیق الجدیدة والمحدثة. ویمكن إجراء اختبار بیتا إما شخصیًا في نیروبي، كینیا (14-16 شباط) ،عمان،
األردن (25-27 شباط) أو المواقع األخرى، أو عبر اإلنترنت مع مراقب مباشر لیضمن أمن االختبار عبر كامیرا الویب.  وتشمل
نماذج التقییم التي تخضع الختبار بیتا في ھذه الجولة نماذج تقییم محدثة للتوثیقات الثالثة التي أطلقت في العام الماضي (1) النظام
البیئي اإلنساني، (2) األطر القانونیة، 3) مبادئ العمل اإلنساني ، فضالً عن نماذج التقییم التوثیقات الجدیدة التي سیتم إطالقھا في
(4) الرصد والتقییم والمساءلة والتعلم (5) وبرمجة التحویالت النقدیة و(6) تقییم احتیاجات العمل اإلنساني. یستغرق إكمال
اختبارات بیتا عادةً من 45 إلى 60 دقیقة. وتعبیًرا منا لجھودكم، سیتم منح كل من یجري اختبار بیتا رصید واحد مجاني لتقییم
التوثیق الرسمي لكل اختبار بیتا یقوم الشخص بإكمالھ (بقیمة 65-80 دوالر أمریكي لكل واحد).  تتطلع ھیئة محترفون في المساعدة
.اإلنسانیة والحمایة إلى رؤیتكم في أحد اختبارات بیتا

جدید وجدیر بالذكر

تجھیز المیدان: سوف تقدم كلیة جون ھوبكنز بلومبرج للصحة العامة بالتعاون مع مستشفى ماساتشوستس العام، ومشروع األمل
واألمم المتحدة، تدریبًا لمحاكاة االستجابة اإلنسانیة واالستجابة للكوارث في الفترة من 5 إلى 8 نیسان 2018. ویھدف التدریب إلى
محاكاة حالة الطوارئ اإلنسانیة المعقدة التي تتطلب فھًما شامالً للحرب والكوارث الطبیعیة والنزوح القسري وتأثیر السیاقات الثقافیة
على السكان المتضررین. وینخرط المشاركون في تدریب المحاكاة خالل عطلة نھایة األسبوع بأكملھا، من خالل العمل في فرق
متعددة التخصصات مستندة إلى المنظمات غیر الحكومیة، حیث سیسند لكل مشارك مجموعة من األنشطة التي تخدم السكان
.www.projecthope.org/simulationlia االفتراضیین. للتسجیل تفضل بزیارة

كیف تتحدث باللغة اإلنسانیة؟  ھل سبق أن تولد لدیك انطباًعا بأنھ على الرغم من أننا جمیعا نستخدم الكلمات نفسھا في قطاع العمل
اإلنساني، إال أنھا ال تحمل المعنى نفسھ بالنسبة لنا جمیعًا؟ ولتحلیل ھذا التنوع في "اللغات اإلنسانیة"، یقوم مركز جنیف للتعلیم
والبحوث في مجال العمل اإلنساني وشركاؤه بإطالق موسوعة للعمل اإلنساني.  ومن أجل استكشاف ما یعتبره الممارسون في مجال
العمل اإلنساني مفاھیم ذات أولویة، سوف نطلق مسًحا استطالعیًا استرشادیًا حیث سیستغرق إكمال االستطالع 10 دقائق تقریبًا. ال
تنتظر وقم بتعبئة االستطالع

.لمزیٍد من المعلومات حول موسوعة العمل اإلنساني شاھد ھذا الفیدیو واطلع على موقعھم اإللكتروني

https://humanitarianencyclopedia.org/
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