
   
 

   
 

 
 2022أبرز العناوين من شهر نوفمبر  –نشرة إكفا 

  
  القراء األعزاء،

  

يسعدنا أن نطلعكم من خالل هذه النشرة الشهرية على أحدث المستجدات واألخبار ذات الصلة بمجاالت التركيز لدينا والتي  
العمل اإلنساني العمل اإلنساني وتمويل  القسرية وتنسيق  الهجرة  أكثر   ،تشمل  إكفا لتصبح  شبكة  حيث نستمر في تطوير 

السعي   ، وفيالعمل اإلنساني علىمعالجة تأثير التغير المناخي وفي  ،العمل اإلنساني القائم على المبادئتفعيل انخراًطا في 
المحلي الصعيد  على  الوجود  وترسيخ  العالمي  و ال  وفي  ،لالنتشار  والشمولية  بالتنوع  خراط االنفي  و  ،قيمنا  تجسيدتميز 

السريعةاال التعاونية  الشراكات  في  عن  .  ستباقي  المزيد  إكفا    تحوالالتاقرأ  استراتيجية  على  طرأت  كما  .  2030التي 
  .ذلك من األخبار األخرى مراكزنا اإلقليمية وغير  من مستجدات الستتضمن النشرة آخر 

 
  .لالطالع على مزيد من المستجدات  يوتيوبو ، لينكدإن، وتويتر ال تنسى متابعتنا على 

 
 

  رسالة المدير التنفيذي
 

 نساني ليس لنا غير اإل" الوضع الطبيعي الجديد"
 

المالي، تجاوزت تكلفة خطط االستجابة اإلنسانية    منطلقمن الف  ؛ يتجلّى الضغط في كل من المجالين االقتصادي والسياسي
  ( Global Humanitarian Review)  المعونة اإلنسانية  الستعراض  وفقًا   2023مليار دوالر في عام    50العالمية  

 . مليارات دوالر  10بمبلغ  2022أي ما يفوق الرقم المسجل في بداية عام 
 

نسانية وما تقدمه الجهات المانحة في النمو، فالموارد تتعرض لالستنزاف من قِبل  تواصل الفجوة بين تكلفة المساعدات اإل
تقلٍُّب مستمّر،    في حالة   أّما أشكال التضامن العالمي األخرى فهي .   الجميع، ولكن في بعض حاالت الطوارئ أكثر من غيرها

 .   افي حين أن اإلصالحات الرامية للحد من االحتياجات اإلنسانية متأخرة كثيرً 
 

يحفظ  على نحو  يتمتّع اإلنسان بقدرةٍ هائلٍة على تحُمل التهديدات أو الصدمات والتكيُّف مع خيارات سبُل العيش الجديدة  
وال يمكننا  . النزاهة وال يُفاقم مكامن الضعف، وبالرغم من أنها تفوق أحيانًا اإلدراك البشري، إاّل أن هذه القدرة لها حدودها

   اإلنسانية التي نحملها. التزاماتنا تجاه الناس وعن القيمماعية التي نتحملها للوفاء بإنكار المسؤولية الج
 

.  الجوع الشديد  منهم منمليون شخص    45  حيث يعاني،  مليون شخص على األقل من انعدام األمن الغذائي  222يُعاني  
اعة في ارتفاعه الجنوني، مصحوبًا بتداعيات إنمائية واقتصادية واجتماعية وصحية بغياب الدعم الكافي، قد يستمر خطر المج

 . مدمرة وطويلة األمد بنفس القدر 
 

رقام  حيث تعتبر هذه األ ٪ 40 شكل األطفال منهم ما نسبتهقسراً،  مليون شخص 100أكثر من ، تم تشريد 2022في عام 
دعم النازحين واألشخاص عديمي الجنسية في كافة أرجاء  ل  المتاحة   فرص ال  لبحث  وضمن الجهود المبذولة.  مثيرة للقلق

في  )  التعاون اإلنمائي  :2022ار المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين حول تحديات الحماية  حوالعالم، يركز  
توصيات مجموعة من الالمنظمات غير الحكومية  ت، قدمبيانها الجماعي في و.  التعاون اإلنمائيعلى ( ديسمبر  08 و 07

وال المبكرة  اإلجراءات  واإلدماج، بشأن  لأل  شمولية  الوالحلول  الجنسية وشخاص  عديمي  واألشخاص  قسراً  كذلك  نازحين 
 .  المجتمعات المضيفة

 
كفاءة النظام   وتحسينزيادة موارد النظام اإلنساني  مجرد إن تحجيم النظام اإلنساني لالحتياجات المستقبلية يتطلّب أكثر من

لكالهما أهمية  .   مستقبل الصفقة الكبرىفي النشرة التي تتناول  حيث تم التطرق لهذا الموضوع بمزيد تفصيل    –اإلنساني  
 .   كبيرة؛ ولكن ينطبق ذلك أيًضا على إعادة تقييم نطاق طموحات األنظمة اإلنسانية ودورها فيما يتعلّق باآلخرين

 
من الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني    ستدعيتقليل االحتياجات اإلنسانية ي  أنّ   حول مفهوم  الثالثية  الرابطة  منطق  يدور 

الرامية   أن تحقيق هذا الهدف ال يزال بعيد المنال عن الجهود  إال  -مشتركة  الجهود  وبذل ال  العمل سويًاواإلنمائي والسالم  
تعزيز التنسيق بين آليات   حول( COP27) 2022إحدى الرسائل الرئيسية في مؤتمر المناخ  وتتمحور .  لتحقيق الرابطة

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://humanitarianaction.info/
https://humanitarianaction.info/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000130762/download/
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/insights/explainers/100-million-forcibly-displaced.html#:~:text=More%20than%20100%20million%20people%20are%20forcibly%20displaced&text=At%20the%20end%20of%202021,flee%20stood%20at%2089.3%20million.&text=Since%20then%2C%20the%20war%20in,other%20countries%2C%20primarily%20in%20Europe
https://www.unhcr.org/high-commissioners-dialogue-on-protection-challenges-2022.html
https://www.unhcr.org/62cd69bf4
https://www.icvanetwork.org/resource/high-commissioners-dialogue-joint-statement/
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/future-grand-bargain-findings-survey-october-2022


   
 

   
 

من حيث التكلفة في السياقات    ةالُمجدي  ةالتكيُّف التحويلي  عملية لتسهيل(  المناخ والتنمية واإلنسانية والسالم)التمويل المختلفة  
 .  الهشة

 
إكفا   القاالمنصب  يهدف تركيز  الشراكة  إنشاء  إلى على  المحلية والوطنية  المؤسسات  المبادئ والعمل مع ودعم  ئمة على 

المساهمة في التصدي ألوجه القصور المستمرة في كيفية ارتباط الجهات الفاعلة الدولية بالمنظمات غير الحكومية المحلية  
الدور الحاسم الذي تضطلع به    حسبما أورَدت إكفا في هذه النشرة، فإنو.   والوطنية ودعمها بدالً من إعاقة تقدمها المحرز 

 . ينعكس في رفع مستويات القيادة والمشاركة -بما فيها المنظمات التي تقودها النساء  -الجهات الفاعلة المحلية والوطنية 
 

إزاء  يُساورنا قلق شديد  إذ ما نشهده اليوم ليس مجرد تصعيد لألزمة اإلنسانية فحسب، بل هو أزمة إنسانية في حد ذاتهاإّن 
كل  تجاه    على نحو عاجل توفير الدعم والتسامح  ندعم وندعو إلى المسارعة في      إننا   .انتهاكات القانون الدولي اإلنساني 

ستواصل إكفا العمل على هذين الموضوعين ومن جهتها،   .ولحماية حيِّز العمليات ،على المبادئ ةقائمال ةنسانياإل المساعي
المنظمات غير    تضم تحت مظلتها   شبكةك  جهودنا هذه بعٌض من  .   2023أولويات عام  و  2030ستراتيجية إكفا  وفقًا ال

 ". الوضع الطبيعي الجديد" قبول اعتبار الحالة غير اإلنسانية أنها لرفضالحكومية، 
 

 إغناسيو باكر  
 إكفا| المدير التنفيذي 

  
  مستجدات إكفاأخر 

 
 عضوية إكفا  ويوم 2023مؤتمر إكفا السنوي افتتاح باب التسجيل في . 1

  19-سيُعقد المؤتمر بالحضور الشخصي للمّرة األولى منذ جائحة كوفيد  !2023افتُتح باب التسجيل في مؤتمر إكفا السنوي  
في جنيف وسيكون محور الحدث  (  Maison de la Paix)مارس في مبنى بيت السالم    17في يوم الجمعة الموافق  

 . التمويل النوعي للعمل اإلنسانيسين الوصول إلى تح  :والمكان المناسب تالوق  :حول
 

لتقييم اآلثار الشاملة لمشاكل التمويل في النظام اإلنساني ومناقشة كيفية اتخاذ اإلجراءات    مهمة  سيوفر المؤتمر السنوي فرصة
 .للتأثير على التغيير 

 
 :تشمل أهداف المؤتمر الرئيسية ما يلي

، بما في ذلك ضرورة البحث  للتحديات الرئيسية في تمويل العمل اإلنسانيزيادة الوعي والتوصل إلى فهم مشترك   •
 .على نطاق المنظومة كاملة وليس فقط لزيادة التمويلعن حلول 

 . وتعزيز دعم المنظمات غير الحكومية إليجاد أفضل طريق للمضي قدًما  الصفقة الكبرىبحث خيارات مستقبل  •
مع التركيز بشكل خاص على بذل مزيد من الجهود    العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية مناقشة حالة   •

 .ول الشركاء المحليين على الدعم والموارد الفعالةالمشتركة لضمان حص
لتعزيز    إلدماج عمل المناخ وفرص التمويلدعم تبادل اآلراء بين األقران بشأن جهود المنظمات غير الحكومية   •

 . العمل اإلنساني
 

عبر   والتسجيل  التفاصيل  من  مزيد  على  االطالع  الويبيمكنك  السنوي    صفحة  إكفا  بمؤتمر  مذكرة و   2023الخاصة 
 .األولوية  أعضاء إكفا  منح منظمات، مع  الممثلي  جميع  نظًرا لمحدودية المقاعد، سنبذل قصارى جهدنا الستقبال  .  التصّورات

 
 . لينكدإنو تويتر محادثة عبر لمشاركنا ال ICVAconference2023#استخدم هاشتاغ 

 
 يوم عضوية إكفا 
  حيث يمكنفي جنيف،  Ecumenical Centre في 2023مارس  16يوم الخميس  في  يوم العضوية من المقرر إقامة

ألعضاء الفرصة للتواصل والتفاعل يهدف إلى منح ا  حضور هذا الحدث المهم الذي  ألعضاء إكفا والضيوف المدعوين فقط
 .القضايا ذات االهتمام المشتركومناقشة 

 
 تعّرف على أعضاءنا الجُدد . 2

 :  عائلة إكفا تنمو، ويسعدنا اإلعالن عن إنضمام المنظمات التالية إلى شبكة إكفا
 

 ، البرازيل (FFHI)االتحاد الدولي اإلنساني  - فراتيرنيداد •

https://www.icvanetwork.org/resource/icva-2030-strategy/
https://www.icvanetwork.org/resource/strategic-priorities-2022-2024/
https://www.icvanetwork.org/events/icva-annual-conference-2023/
https://www.icvanetwork.org/resource/icva-2023-annual-conference-concept-note/
https://www.icvanetwork.org/resource/icva-2023-annual-conference-concept-note/
https://twitter.com/ICVAnetwork
https://www.linkedin.com/company/international-council-of-voluntary-agencies-icva-/
https://www.missoeshumanitarias.org/en/


   
 

   
 

 ، الواليات المتحدة األمريكية(IAFR) الرابطة الدولية لالجئين •

 ، سويسرا (Mercy Hands Europe)جمعية أيادي الرحمة اإلنسانية في أوروبا  •

 ، بلجيكا (evAcod)أكوديف و (federatie-NGO)اتحاد المنظمات غير الحكومية  •

 ، تركيا (Yetim Vakfi/ ) مؤسسة األيتام •

 ، الصين(Peaceland Foundation)مؤسسة أرض السالم  •

 ، أيرلندا(Trocaire)تروكير  •

 ، ألمانيا (Welthungerhilfe)منظمة مكافحة الجوع  •
 

 . أعضاءنااّطلع على مزيد من المعلومات حول  .  لتعاون معهم من أجل تعزيز مبادئ العمل اإلنساني وفعاليتهنحن نتطلّع قدًما ل
 

 الهجرة القسرية 
 
 2023اجتماع حول تقرير بنك التنمية التابع لمجموعة البنك الدولي . 3

بشأن   2023نوفمبر اجتماًعا ثانيًا مع أعضائها حول تقرير بنك التنمية الدولي  7في  InterActionنّظمت إكفا ومنظمة 
للتقرير، توجهات البنك الدولي في  أوضح السيد زافيير ديفيكتور، المدير المشارك . والمهاجرين عبر الحدود الالجئينتنقل 

هذه المرحلة من عملية الصياغة والتواصل مع المنظمات غير الحكومية، بين أمور أخرى، بشأن حماية كرامة وحقوق  
اال ونقاط  المتّبع؛  الشامل  ونهجها  تفاعلها  وطريقة  والمهاجرين،  والنزوح   بين  تقاءلالالجئين  والنزاعات  المناخ  تغير 

االطالع على مزيد من المعلومات   كميمكن.  واإلنماء  التنميةكيف أن كل ذلك على صلة بسياسية الفعالة، وواالستجابات ال
رات التقرير حول   . بما في ذلك مذكرة التصوُّ

 
 والمنظمات غير الحكومية ( UNHCR)بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين  ربع السنوية مشاورات ال. 4

  9وإكفا في تنظيم المشاورات الرابعة واألخيرة لهذا العام في  (  UNHCR)شاركت المفوضية السامية لشؤون الالجئين  
عة البنك الدولي مع مجمو"  مع بنوك التنمية(  UNHCR)مشاركة المفوضية السامية لشؤون الالجئين  "نوفمبر بشأن  

(  UNHCR)تمثلت أهداف االجتماع في استعراض نهج المفوضية السامية لشؤون الالجئين  .  والمنظمات غير الحكومية
تجاه الشراكات مع الجهات الفاعلة المعنية باإلنماء وتحديداً بشأن بنوك التنمية متعددة األطراف وكيفية دعمها لتعزيز التعاون  

وقد تم تسليط  . يادة الحماية واإلدماج والحلول لاّلجئين والنازحين داخلياً واألشخاص عديمي الجنسيةاإلنمائي الرامي إلى ز 
أتاح االجتماع أيًضا فرصة إلقامة ِصالت مع  . الضوء على مثال إدماج الاّلجئين في النظُم الوطنية في أوغندا بشكٍل خاص
  8و  7القادم حول التعاون اإلنمائي في    2022حوار المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الاّلجئين حول تحديات الحماية  

المشاركين.  ديسمبر  المالحظات على  توزيع  االطالع  ي.  سيتم  المشاورات  هنامكن  المعلومات حول  من  مزيد  ربع    على 
 .السنوية

 
 االتفاق العالمي بشأن الاّلجئين . 5

انضمت  حيث  ،  2023للمنتدى العالمي لالجئين    الفريق المرجعي للمنظمات غير الحكوميةواصلت إكفا مشاركتها ضمن  
نوفمبر لمناقشة التعبير الحالي عن اهتمامات المنظمات غير الحكومية للعمل   21ذا العام في إلى االجتماع الثالث للفريق ه

مزيد (  UNHCR)كما نقلت المفوضية السامية لشؤون الالجئين  .  على مبادرات وتعهدات محددة والعمل الجماعي المحتمل
أُطِلقت  .  نوفمبر   23في    اإلحاطة غير الرسمية الرابعةمن التفاصيل عن التحضيرات للمنتدى العالمي الثاني لالجئين في  

بالاّلجئين والمنظمات التي يقودها السكان النازحون للمشاركة    نداء إلبداء االهتمامفضالً عن    البوابة المعنية بمطابقة التعهدات
 .في المنتدى العالمي الثاني لالجئين

 
 النزوح الداخلي   . 6

، السيدة باوال غافيريا بيتانكور، خالل اجتماع  المقررة الخاصة المعنية بحقوق اإلنسان لألشخاص النازحين داخليًااجتمعت 
نوفمبر بأعضاء إكفا في جنيف في بداية واليتها لالستماع إلى وجهات نظر المنظمات غير الحكومية ومجاالت    21عُقد في  

يتعلّق بالنزوح الداخلي، بما في ذلك متابعة الفريق رفيع المستوى المعني بالنزوح الداخلي والتنفيذ وبرنامج عمل عملها فيما  
وأتاح االجتماع أيًضا الفرصة للمنظمات غير الحكومية لمشاركة اآلراء  .  األمين العام لألمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي

في الوالية على مدى فترة ثالث سنوات، والسيما من حيث التركيز المواضيعي والتحليالت حول أولويات وسبل المشاركة 
وستواصل إكفا إشراك أعضائها مع المقررة الخاصة في المستقبل .  لألولويات القادمة والتقارير ومتابعة ما تم إنجازه بالفعل

 .   القريب
 
 الحماية المؤقتة   –أوكرانيا . 7

https://www.iafr.org/
https://mercyhandseurope.org/
https://www.ngo-federatie.be/nl
https://www.acodev.be/
https://www.yetimlervakfi.org.tr/
http://en.peaceland.org.cn/
https://www.trocaire.org/
https://www.welthungerhilfe.de/?wc=DGGOFM1000&gclid=EAIaIQobChMIi--Kl83k-wIV7oBQBh0UqwZfEAAYASAAEgKkxPD_BwE
https://www.icvanetwork.org/members-info/
https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2023
https://www.unhcr.org/high-commissioners-dialogue-on-protection-challenges-2022.html
https://www.unhcr.org/unhcr-ngo-2022-quarterly-consultations.html
https://globalcompactrefugees.org/sites/default/files/2022-06/2022.05.30.Updated%20TORs.NGO%20Reference%20Group%20for%20the%20GRF.pdf
https://www.unhcr.org/preparatory-meetings.html
https://chc-word-edit.officeapps.live.com/we/es%20%20%E2%80%A2%09https:/globalcompactrefugees.org/pledges-contributions/matching-pledges
https://globalcompactrefugees.org/compact-action/participation-engagement-organizations-led-forcibly-displaced-and-stateless-persons
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-internally-displaced-persons/paula-gaviria-betancur


   
 

   
 

الذي نُشر  " بعد ستة أشهر : تنفيذ توجيه الحماية المؤقتة"امية لشؤون الالجئين الجديد بشأن استناًدا إلى تقرير المفوضية الس 
، والذي ساهم في إعداده أعضاء إكفا وشركائها، نظَّم المكتب اإلقليمي للمفوضية السامية لشؤون الالجئين  2022في أكتوبر  
وإكفا اجتماعاً مع أعضاء إكفا وشركائها من أجل مناقشة  (  UNHCR Regional Bureau for Europe)في أوروبا  

ميقًا في سياق التقرير ومنهجيته ونتائجه وغير ذلك من  وفّرت هذه فرصة للغوص ع. التنفيذ العملي لتوجيه الحماية المؤقتة
الثالثة   البلدان  ورعايا  الالجئين  تحول دون حقوق  التي  العوائق  لمعالجة  الناشئة  الممارسات  فيه حول  الواردة  التفاصيل 

الجنسية توجيه  .  واألشخاص عديمي  لتنفيذ  المشترك  الفهم  لضمان  أعضائها وشركائها  مع  العمل  إكفا  الحماية  ستواصل 
 .المؤقتة وتحديد األولويات المشتركة المحتملة للمسائل التي يجب معالجتها

 
 والمنظمات غير الحكومية( UNHCR) حوار أوروبا اإلقليمي بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين . 8

والمكتب اإلقليمي المفوضية السامية    (ECRE)المجلس األوروبي المعني بالالجئين والمنفيين  نّظمت إكفا باإلشتراك مع  
حواًرا بين المنظمات غير الحكومية (  UNHCR Regional Bureau for Europe)لشؤون الالجئين في أوروبا  

(  UNHCR Regional Bureau for Europe) جئين في أوروبا  والمكتب اإلقليمي المفوضية السامية لشؤون الال
ركز الحوار عبر اإلنترنت على تحديد سمات الحماية اإلقليمية ورصدها، وتحليل  .  حول حالة حماية الالجئين من أوكرانيا

تنفيذ توجيه  ( "UNHCR)تنفيذ توجيه الحماية المؤقتة في ضوء النتائج الرئيسية لتقرير المفوضية السامية لشؤون الالجئين  
شّكل الحوار فرصة هامة لبحث ومناقشة الفجوات في مجال الحماية وسبُل المضي قدًما،  " .بعد ستة أشهر : الحماية المؤقتة

 .قد قّدمتا وجهات نظرهما حول الموضوع منظمة إنقاذ الطفلو هالينا نيكبعد أن كانت كل من 
 

على   • االتصال  يُرجى  المعلومات،  من  مزيد  على    jerome.elie@icvanetwork.orgلالطالع 
 loise.dairocheteau@icvanetwork.orgو

 
 تعرض للمخاطرال حاالت المهاجرون في . 9

  16:00  -  15:00الساعة    ديسمبر،  14مجتمعات المهاجرين والالجئين،  بناء المستقبل اليوم مع المنظمات المعنية ب
 بتوقيت وسط أوروبا

 
الدوليّة   كاريتاس  مؤسسة  كالمور  (  Caritas International)تتعاون  ريد  منظمة  والشبكة (  Red Clamor)مع 

كيفية عمل المنظمات المعنية   لبحثعبر اإلنترنت    جلسة نقاشيةتنظيم  في    (RAEMH)األفريقية األوروبية لتنقل البشر  
ما التحديات التي يواجهونها؟   واإلجابة على عدد من األسئلة المحورية:   بمجتمعات المهاجرين والالجئين داخل مجتمعنا 

وكيف يمكن للمجتمع الدولي    ؟في مجال الهجرةكيف يؤثر ذلك على مكانتهم فيما يتعلق بالجهات الفاعلة األخرى المنخرطة  
 . الندوة عبر اإلنترنت التسجيل في . في المجتمع والالجئينمع المهاجرين  والشموليةتعزيز األخوة 

 
 التمويل 

 
 مستقبل الصفقة الكبرى . 10
 

أنفسهم في خضم المناقشات بين الجهات المعنية   واألطراف المعنية  الموقعون على الصفقة الكبرى وأصحاب المصلحةيجد  
في   نتائج االستبيان حول مستقبل الصفقة الكبرىيأتي ذلك بعد نشر  ، حيثالمقترحات حول مستقبل الصفقة الكبرىإلثراء 
 1منظمة غير حكومية بيانًا مشترًكا حول مستقبل الصفقة الكبرى في  60وأصدرت مجموعة تضم أكثر من . أكتوبر شهر 

 . هنا من متاح ، وهوديسمبر 
 

استمرار الصفقة الكبرى وجدولها ( 1)أكتوبر حول  31في  دعوة للمنظمات غير الحكومية المعنيةأول  بتنسيق إكفا قامت
مستوى االستثمار في هذه  (  4)شكل للصفقة الكبرى و  / هيكلتعزيز  (  3)النطاق المستقبلي للصفقة الكبرى،  (  2)الزمني،  

ومن المقرر إجراء مكالمة جماعية ثانية في األسابيع المقبلة الختتام المناقشات حول نطاق العملية وهيكلها وتوفير .   العملية
 .  في المستقبلمواردها 

 
تمويل الالتجمع المعني بنوفمبر لمناقشة الوثائق الختامية الناتجة عن    21في    لموق ّعين على الصفقة الكبرىااجتماع  عُقد  

والدعوة إلى المصادقة عليها بحلول  فيذ التي بذلها الموقعون لغاية اآلن  وجهود التن  التجمع المعني بدور الوسطاءو  نوعيال
  .2022نهاية عام 

 
والتوصيات للمضي   النوعي تمويلال تجمع الصفقة الكبرى المعني بمن  المستفادةباإلضافة إلى ذلك، يمكن قراءة الدروس 

اإلنجازات  اّطلع على آخر المستجدات حول  .  هذه  صفحة الويبعبر  (  IRC) قدًما، والمعززة من قِبل لجنة اإلنقاذ الدولية  

https://data.unhcr.org/en/documents/details/96266
https://ecre.org/
https://data.unhcr.org/en/documents/details/96266
https://data.unhcr.org/en/documents/details/96266
https://www.pomocprawna.org/en
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/this-is-my-life-and-i-dont-want-to-waste-a-year-of-it/
mailto:jerome.elie@icvanetwork.org
mailto:Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMod-uvrT4vEtI1C-EnJ4J5aic_boa8_DR1
https://www.icvanetwork.org/resource/future-of-the-grand-bargain-findings-of-the-survey-october-2022/
https://www.icvanetwork.org/resource/unprecedented-humanitarian-needs-must-shock-grand-bargain-signatories-into-action/
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2022-07/Grand%20Bargain%20Caucus%20on%20Quality%20Funding%20-%20Outcome%20Document%20-%20final%20-%2011Jul22.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2022-07/Grand%20Bargain%20Caucus%20on%20Quality%20Funding%20-%20Outcome%20Document%20-%20final%20-%2011Jul22.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2022-08/Outcome%20Paper%20Towards%20Co-ownership%20-%20Caucus%20on%20Intermediaries%20-%20August%202022.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2022-11/Lessons%20learned%20from%20Quality%20Funding%20Caucus.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/caucus-funding-localisation-main-achievements-so-far-and-update-november-2022


   
 

   
 

مجدداً في منتصف شهر   سينعقد التجمع.  للتجمع المعني بتمويل العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية  الرئيسية
 .  ديسمبر 

 

 .  jeremy.rempel@icvanetwork.orgلالطالع على مزيد من المعلومات، يُرجى االتصال عبر  ·
  

 شراكات األمم المتحدة . 11
 

مع برنامج األغذية   العمل، تواصل إكفا  (WFP)في مشاورات الشراكة السنوية لبرنامج األغذية العالمي    تهابعد مشارك
النتائج األولية الستبيان شركاء رابطة العمل المنصف واالتفاق على خطة الذي أحدثته  زخم  الالعالمي لضمان البناء على  

 .  ستواجهها شراكات برنامج األغذية العالمي مع المنظمات غير الحكوميةعمل للتصدي للتحديات الرئيسية قصيرة األمد التي  
  

 التمويل الجماعي  . 12
 

نوفمبر لمناقشة ورشة عمل مديري صناديق  8الذي عُقد في ( PAG)شاركت إكفا في اجتماع الفريق االستشاري للمنصة 
وتنظيم االجتماع نصف السنوي للفريق العامل (  OCHA)التمويل التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية  

كما  .  الذي سيُعقد في يناير والمخصص للعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية(  PFWG)المعني بالتمويل الجماعي  
نوفمبر لمناقشة اجتماع الفريق    16إكفا في االجتماع الشهري لمنّصة حوار سويسرا والمنظمات غير الحكومية في  شاركت  

في يناير وإطالق المبادئ التوجيهية العالمية للصناديق القطرية المشتركة  (  PFWG)العامل المعني بالتمويل الجماعي  
(CBPF )المنقّحة. 
 

وأعضاء المجموعة االستشارية لمنصة  (  PFWG)ق العامل المعني بالتمويل الجماعي  شارك األعضاء المانحون في الفري
والمنظمات غير الحكومية خطابًا مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون  (  CBPF)حوار الصناديق القطرية المشتركة  

حالة  (  OCHA)االنسانية   المشتركة  حول  القطرية  للصناديق  العالمية  التوجيهية  يُتوقع .  المنقّحة(  CBPF)المبادئ 
 .  نشرها قبل نهاية شهر ديسمبر

  
 التمويل النوعي. 13
 

نوفمبر حول تدابير مكافحة اإلرهاب وآثارها    3تمت دعوة إكفا لتقديم عرض تقديمي في مبادرة المنح اإلنسانية السليمة في  
 . المبادئالسلبية على التمويل اإلنساني والعمل اإلنساني الفعال والقائم على 

 
حول توفير النفقات العامة للشركاء المحليين (  IASC)إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  ترحب إكفا بنشر  

نوفمبر   والوطنيين المانحة، والسيما حثّهم على االلتزام  تتضمن اإلرشادا.  في  الجهات  إلى  الرئيسية  المناصرة  رسائل  ت 
بتغطية التكاليف الكاملة المرتبطة بتقديم برامج العمل اإلنساني والتواصل مباشرةً مع الجهات الفاعلة المحلية لتعزيز فهم  

 .   التحديات التي يواجهونها بسبب ضعف تغطية التكاليف غير المباشرة
 

حول تخصيص التكاليف العامة في القطاع (  IASC)بالتقرير البحثي للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  حب أيًضا  ونر 
باإلنساني التغيرات ، والذي يوصي،  تنفيذ  بغية تمكين  التكاليف  باعتماد نهج واضح ومتناسق لتصنيف  ين أمور أخرى، 

 .  المنهجية على نطاٍق أوسع
 

بالنسبة ألعضاء إكفا المهتمين باالنضمام إلى مجموعة عمل التمويل اإلنساني أو االنخراط بشكٍل مباشر في العمل   ·
 . manon.glaser@icvanetwork.orgعلى شراكات األمم المتحدة، يُرجى التواصل على 

  
  

  التنسيق 
 (IASC) مبادئ اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت . 14

االجتماع نصف  ( IASC)ورئيس اللّجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( ERC)عقد منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ 
لمناقشة األزمات اإلنسانية الرئيسية والمساءلة أمام    2022السنوي الثاني لمدراء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  

ناقش  كما  .   نسيين والتحرش الجنسي السكان المتضررين والحماية والتمويل اإلنساني والحماية من االستغالل واالنتهاك الج
الحاالت اإلنسانية الحرجة، بما في ذلك الصومال وإثيوبيا وأوكرانيا (  IASC)مدراء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  

 . وهايتي وأفغانستان، واتفقوا على اإلجراءات الالزمة من أجل االستجابة لالحتياجات اإلنسانية الطارئة على أرض الواقع

https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/caucus-funding-localisation-main-achievements-so-far-and-update-november-2022
mailto:jeremy.rempel@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/resource/iasc-guidance-on-the-provision-of-overheads-to-local-and-national-partners/
https://www.icvanetwork.org/resource/iasc-guidance-on-the-provision-of-overheads-to-local-and-national-partners/
https://www.icvanetwork.org/resource/iasc-guidance-on-the-provision-of-overheads-to-local-and-national-partners/
https://www.icvanetwork.org/resource/iasc-guidance-on-the-provision-of-overheads-to-local-and-national-partners/
mailto:manon.glaser@icvanetwork.org


   
 

   
 

 
 إلى إثيوبيا (  EDG)بعثة مجموعة مدراء برامج الطوارئ . 15
 

انضمت إكفا إلى فريق كبار ممثلي المنظمات غير الحكومية واألمم المتحدة من مجموعة مدراء برامج الطوارئ التابعة 
كانت أهداف   . 2022نوفمبر  12إلى  8والتي قامت ببعثة إلى إثيوبيا من (  IASC)للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

الطوارئ   التوسُّع؛  (  1:  ثالثية األبعادبعثة مجموعة مدراء برامج  برنامج  المحرز في  التقدم  دعم إرسال  (  2التحقق من 
ات  التوصيتقديم  (  3الستجابة ألزمة الجفاف؛ ولالقدرات، وال سيما    / الرسائل المنسقة والتواصل مع الشركاء بشأن الموارد  

 31نساني وتمديد مّدة برنامج التوسع لغاية  لمعالجة الثغرات في دعم فريق العمل القطري للعمل اإل  المناسبة  طرقحول ال
في حين رّكزت البعثة بشكٍل أولي على مدى إلحاح االستجابة للجفاف، شارك الفريق أيًضا في مناقشات  .  2023يناير  

النزاع   العدائية في  أتاحها وقف األعمال  التي  الوصول  المجال اإلنساني لالستفادة من فرص  العاملين في  حول جاهزية 
 . نوفمبر  2مالي في الش 
 

زيارة بعض   الطوارئ من  بعثة مجموعة مدراء برامج  الوصول، تمكنت  اللوجستية وتحديات  التحديات  الرغم من  على 
المجتمعات المتضررة بشدة، مع العلم بأن العديد من المناطق يتعذر الوصول إليها وأن األوضاع فيها ستكون على األرجح  

تعاني المناطق المتأثرة بالجفاف وبعض األجزاء  . إلنسانية الهائلة لألزمات المتداخلة المتعددةأسوأ بكثير نظراً إلى اآلثار ا
المتضررة جّراء النزاع من محدودية القدرات اإلنسانية لالستجابة بفعالية لالحتياجات في حاالت الهشاشة، حيث استُنفدت  

فريق البعثة بوضوح جودة التسليم التي يمكن تحقيقها عندما   وقد قّدر.  آليات التأقلم بسبب سنوات من الصعوبات المتكررة
ولكن مع ذلك، كان من الواضح أن هذه الجودة من المساعدة لم تتوفر على نطاٍق واسع  . يعمل الشركاء معًا في بيئة مواتية

 . في أماكن الحاجة إليها
 
 ( OPAG)فريق المناصرة والسياسة التشغيلية . 16

ناقش .  نوفمبر   29التابع للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في  (  OPAG)اجتمع فريق المناصرة والسياسة التشغيلية  
الوكاالت   بين  المشترك  للتقييم اإلنساني  النتائج واالستنتاجات والتوصيات األولية  بشأن االستجابة  (  IAHE)المشاركون 

بمسودة التقرير، حيث تبادلوا ( OPAG)ورحب أعضاء فريق المناصرة والسياسة التشغيلية . 19-اإلنسانية لجائحة كوفيد
( IAHE)التابغ للتقييم اإلنساني المشترك بين الوكاالت    19-االتصال بفريق جائحة كوفيدالتعليقات ووافقوا على مواصلة  

  .من أجل تقديم مالحظات حول مسودة التقرير، بما في ذلك التوصيات
 

ة تم تقديم أعضاء فريق المناصرة والسياسة التشغيلي.  ركز الجزء الثاني من المناقشات على المساءلة أمام السكان المتضررين
(OPAG  )  غراوند تروث سوليوشنز ’في التقرير بواسطة مجموعة( ‘GTS)  ضم التقرير  ".  االستماع ليس كافيًا"، بعنوان

، مدعومة ببيانات قدمتها شراكة تقييم االحتياجات (GTS‘ )غراوند تروث سوليوشنز ’البيانات الحالية التي جمعتها مجموعة  
المجتمعا.  اإلنسانية إلى تصورات  إلى أوجه قصور  واستناداً  التقرير  للمساعدة اإلنسانية، يشير  المتضررة من األزمة  ت 

لتغييره الملحة  الحالي والحاجة  التشغيلية  .  النظام  المناصرة والسياسة  التقرير بعمل فريق  (  OPAG)وربط فريق  نتائج 
  .لة أمام السكان المتضررين بالمساء( IASC)كما رحب بالتزام مدراء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  2العمل 

 
 بعثة دعم إكفا إلى أوكرانيا . 17

كان التركيز على دعم تنظيم  .  نوفمبر، قام رئيس التنسيق في إكفا ببعثة دعم إلى أوكرانيا  28إلى    15في الفترة الممتدة من  
المستمدة من السياقات األخرى ودعم مناصرة  منتدى المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك النظر في كيفية تكييف الدروس  

المنظمات غير الحكومية مع الشركاء الخارجيين بما في ذلك التوصيات لتعزيز انخراطها من خالل تقديم التغذية الراجعة  
شّكلت البعثة فرصة لتقديم عمل إكفا للزمالء من المنظمات غير الحكومية والشركاء،  .  لمجموعة مدراء برامج الطوارئ

الوكاالت  و بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  نظام  مع  االنخراط  حول  والمحلية  الدولية  الفاعلة  الجهات  بين  المناقشات  دعم 
(IASC  .)  اجتمعت إكفا مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية العاملة والشركاء، بما في ذلك الجهات الفاعلة المحلية

 .  لجمع المعلومات ووجهات النظر حول االستجابة
 

لمتابعة هذه البعثة، ستدعم إكفا مركز موارد المنظمات غير الحكومية األوكرانية لتنفيذ مشروع تحديد خط أساس العمل مع  
ودعم المؤسسات المحلية والوطنية، والعمل مع شركاء البحث المحليين؛ وستواصل إشراك المنظمات غير الحكومية في  

النظراء لألنش  الدائمة التحضيرات إلجراء استعراض  للجنة  التابع  الوكاالت  بين  المشترك  التشغيلية والتقييم اإلنساني  طة 
 . 2023المشتركة بين الوكاالت، وكالهما من المقرر أن يبدأ في أوائل عام 

 

 . jeremy.wellard@icvanetwork.orgلالطالع على مزيد من المعلومات، يُرجى التواصل على  •
 

mailto:jeremy.wellard@icvanetwork.org


   
 

   
 

 المساعدات اإلنسانية  إلى في مدى الوصول تأثيرال. 18
 

 فريق إكفا العامل المعني بالحصول على المساعدات اإلنسانية 
 

اإلنسانية في نوفمبر لمناقشة تحليالت األزمات وكيفية مساهمة  اجتمع فريق إكفا العامل المعني بالحصول على المساعدات 
اإلنسانية المساعدات  إلى  الوصول  دعم  في  الراجعة  التغذية  وآليات  األزمات  من  المتضررين  السكان  إشراك  .  تعزيز 

القادم في  و التنظيمية الضرورية في    10سيستعرض االجتماع  السياسات واإلجراءات  بإتاحة المتعلق  مفاوضاتاليناير    ة 
 . الوصول

 
 (IASC) المعني بالحفاظ على الحيز اإلنساني التابع للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  3فريق العمل 

 
الوكاالت    / يُنظر إلى العوائق البيروقراطية واإلدارية على أنها مشكلة تعاني منها المنظمات غير الحكومية  درجت العادة أن  

باعتبارها  (  IASC)معترف بها من قبل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  من المشاكل الاآلن    وقد أصبحتالفردية،  
في نوفمبر، استضافت  .  تجابة اإلنسانية الفعالة والقائمة على المبادئقضية ذات أولوية على مستوى المنظمات تؤثر على االس 

إطار  ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية تباداًل لآلراء بين األقران حول إطالق    InterActionإكفا ومنظمة  
لتعزيز الفهم الجماعي واالستفادة من    (IASC)العوائق اإلدارية والبيروقراطية التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  

تُحّث المنظمات غير الحكومية على مشاركة  .  وى القطريالتوجيهات بين الوكاالت اإلنسانية وآليات التنسيق على المست
 . األدوات والنماذج المتعلقة بتحديد العوائق البيروقراطية واإلدارية والتصدي لها

 
لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة والجمعية    2023التقارير المواضيعية    -  األراء والمساهماتدعوة لتقديم  
 المتحدة العامة لألمم  

 
ستُنشر هذه الوثائق حيث  ستُستخَدم الردود إلعداد تقارير مواضيعية لمجلس حقوق اإلنسان والجمعية العامة لألمم المتحدة  

 .2023فبراير  28بحلول  ساهماتك مالرجاء إرسال . على اإلنترنت
 

على   • التواصل  يُرجى  االهتمام،  وإبداء  المعلومات  من  مزيد  على  لالطالع 
eileen.morrow@icvanetwork.org. 

 
 19-جائحة كوفيد. 19

 
مؤتمًرا مشترًكا حول لقاحات  "وستستضيف الشراكة    ،2023عملها في أبريل    19-شراكة توصيل لقاحات كوفيدتختتم  
 : من أجل األهداف التالية 2023في نيروبي في منتصف فبراير " اإلنسانيةفي السياقات  19-كوفيد

 
مثل كبار السن والعاملين في مجال الرعاية  )مراجعة التقدم المحرز في مجال وصول الفئات المعرضة لخطر شديد   .1

 في السياقات اإلنسانية  19-إلى لقاحات كوفيد( الصحية
 لسياقات اإلنسانيةتحديد العراقيل الحرجة أمام التلقيح في ا .2
تحديد التوصيات القابلة للتنفيذ التي تستهدف أصحاب المصلحة المعينين لتلبية االحتياجات في السياقات اإلنسانية  .3

 لهذه الجائحة وأي جائحة مستقبلية 
 

التخاذ إجراءات  تم تشكيل ثالث مجموعات عاملة تجتمع أسبوعياً لمناقشة الموضوعات التالية التي ستعَرض في المؤتمر  
المجموعات  .  بشأنها هذه  إلى  باالنضمام  المهتمة  الحكومية  المنظمات غير  وبمنتديات  الحكومية  بالمنظمات غير  نرحب 
 : والقمة

المجموعة  )؛  تعزيز االستفادة من البنية اإلنسانية والجهات الفاعلة اإلنسانية في االستجابة للجائحة(  1المجموعة العاملة  )
المجموعة  )مداد األولي واالعتبارات التنظيمية والقانونية ذات الصلة بالتنفيذ النهائي في السياقات اإلنسانية؛  اإل(  2العاملة  
 . تعزيز النظم الصحية والتأهب لمواجهة الجائحات واالستجابة لها في السياقات اإلنسانية( 3العاملة 

 

على   • التواصل  يُرجى  االهتمام،  وإبداء  المعلومات  من  مزيد  على  لالطالع 
eileen.morrow@icvanetwork.org.  

 
  تحويل شبكتنا

https://www.icvanetwork.org/resource/iasc-guidance-understanding-and-addressing-bureaucratic-and-administrative-impediments-to-humanitarian-action/
https://www.icvanetwork.org/resource/iasc-guidance-understanding-and-addressing-bureaucratic-and-administrative-impediments-to-humanitarian-action/
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2023/call-input-2023-thematic-reports-un-human-rights-council-and-un-general
mailto:eileen.morrow@icvanetwork.org
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-delivery-partnership
mailto:eileen.morrow@icvanetwork.org


   
 

   
 

 
 العمل اإلنساني القائم على مبادئ المناصرة . 20
 

 المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان اإلعالن حول استخدام األسلحة 
مؤتمر استخدام األسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان في دبلن، حيث وقعت   فيإكفا    شاركتنوفمبر،    18في  
.  تاريخي يسعى إلى تعزيز حماية المدنيين من استخدام األسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان  إعالن دولة على    82

يمكن أن يشّكل اإلعالن خطوة مهمة في الحد من األضرار التي تسببها األسلحة . نوعه يُعّد هذا التعهد الدولي هو األول من
الصادر عن أبرز قادة األمم المتحدة واللجنة   البيان المشتركاّطلع على . المتفجرة، ولكنه سيتطلب تفسيًرا قويًا وتنفيذًا فعاالً 

الذي يحث على تكثيف الدعم العالمي لحماية المدنيين من استخدام األسلحة المتفجرة في  ( ICRC)الدولية للصليب األحمر 
 .المناطق المأهولة بالسكان

 
 (IASC) المراجعة المستقلة لتقرير تنفيذ سياسة الحماية الصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت إطالق  

جنبًا إلى جنب مع القائمين على  (  NRC)نوفمبر من قِبل المجلس النرويجي لالجئين    29الذي أقيم في    تم تنظيم الحدث 
الحماية سياسة  الوكاالت    مراجعة  بين  المشتركة  الدائمة  للجنة  الالجئين  (  IASC)التابعة  لشؤون  السامية  والمفوضية 

(UNHCR  )  ومنظمةInterAction  أتاح الحدث فرصة   .البعثتين الدائمتين للنرويج وسويسرا؛ وشاركت في استضافته
الحماية مجال  في  الرئيسية  الفاعلة  والجهات  المشروع  القائمين على  مع  توصيات   للحوار  في  قدًما  المضي  كيفية  حول 

  .المراجعة
 

 الحيز المدني 
 

 (ورشة عمل)تعزيز حماية الحيز المدني في جميع أنحاء العالم  :7المجتمع المدني 
 

اشتركت    18في   المدني  و‘  ECNL’نوفمبر،  عبر    (VENRO)فينرو  و  (C7)  7المجتمع  عمل  استضافة ورشة  في 
شاركت إكفا في حلقة  ."  وفرصه  7دور المجتمع المدني    -ني في جميع أنحاء العالم  تعزيز حماية الحيز المد"اإلنترنت حول  

، وسلطت الضوء على  "أمثلة من الممارسة:  تأثير تقلص الحيز المدني على مختلف الموضوعات والقضايا"نقاش حول  
مدني العاملة في بيئات مقيدة بالفعل  منظمات المجتمع ال  /التحديات المتعددة التي تواجهها المنظمات غير الحكومية اإلنسانية  

التقاء الحيز المدني مع  كيفية  على عدد من المواضيع مثل  المناقشات    تمحورت .  تدعم المجتمعات األكثر ضعفًا وتهميًشا
المدني   المجتمع  المختلفة من  المشاركة  الدول  7مجموعات  المدني على جدول أعمال مجموعة  الحيز  ، وتجارب وضع 

 .  في اليابان 2023يجيات حول البناء على هذه التجارب وإعداد المناصرة لمجموعة الدول السبع السبع، واسترات
 
 تناول تأثير تغير المناخ في العمل اإلنساني. 21

 
وثيقة   بإعداد  إكفا  المناخ  "قامت  مؤتمر  في  واإلعالنات    (:COP27)   2022المشاركة  الرئيسية  والرسائل  التحليل 

  6، والذي عُقد في من (COP27) 2022التي تضم المعلومات التي تم جمعها قبل وأثناء وبعد مؤتمر المناخ " والموارد
مصر   2022نوفمبر    20إلى   في  الشيخ  شرم  المناخ  .  في  مؤتمر  حول  معلومات  تسجيل  إلى  الوثيقة   2022تهدف 

(COP27 )والشركاء حول كيفية مشاركة المنظمات ستواصل إكفا االنخراط مع األعضاء . ذات الصلة بالقطاع اإلنساني
 (.COP28)اإلنسانية غير الحكومية للدروس المستمدة من العمليات المختلفة بينما نتجه نحو مؤتمر المناخ 

 

أو  /الخاصة بإكفا، وإذا كان لديك أي أسئلة و صفحة المناخ والبيئةلالطالع على مزيد من المعلومات، قم بزيارة  •
إ إلكتروني  بريد  إرسال  يُرجى  المناخ،  بتغير  المعنية  العمل  مجموعة  إلى  االنضمام  في  :  لىترغب 

 nishanie.jayamaha@icvanetwork.org 
 
 
 كن منتشر عالميًا وراسخ محليًا . 22
 

 العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية 
 

الدولية   للتنمية  األمريكية  الوكالة  /  USAID)مسودة سياسة  اإلنسانية  (  المساعدة  ودعم  (  BHA)مكتب  مع  للعمل 
 المؤسسات المحلية والوطنية 

  

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/
https://www.icvanetwork.org/resource/top-un-icrc-leaders-urge-stepped-up-global-support-to-protect-civilians-from-explosive-weapons-in-populated-areas/
https://www.icvanetwork.org/resource/independent-review-of-the-implementation-of-the-iasc-protection-policy/
https://www.icvanetwork.org/resource/independent-review-of-the-implementation-of-the-iasc-protection-policy/
https://civil7.org/
https://venro.org/start
https://venro.org/fileadmin/user_upload/Dateien/Daten/Veranstaltungen/2022/Programme_C7_Civic-Space.pdf
https://www.icvanetwork.org/resource/cop27-engagement/
https://www.icvanetwork.org/resource/cop27-engagement/
https://www.icvanetwork.org/elearning/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream/
mailto:nishanie.jayamaha@icvanetwork.org


   
 

   
 

الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  سياسة  مسودة  إلى  القيمة  مساهماتهم  أضافوا  الذين  األعضاء  جميع  تشكر  أن  إكفا  تود 
(USAID  / )ساعدة اإلنسانية  مكتب الم(BHA  )تم دمج جميع المعطيات .  للعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية

 .  سنحيطكم علًما بالتطورات األخيرة(. BHA)ومشاركتها مع الفريق المعني بسياسة مكتب المساعدة اإلنسانية 
  

 بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المعني  5فريق العمل 
 

اآلخرين لجمع أفضل الممارسات حول المشاركة الهادفة للجهات الفاعلة المحلية في    5تعمل إكفا مع أعضاء فريق العمل  
يثات  اجتماًعا الشهر الماضي لمناقشة نقاط العمل الرئيسية ومشاركة التحد  5عقد فريق العمل  .  منصة تنسيق العمل اإلنساني

تفعيل إرشادات العمل مع ودعم المؤسسات المحلية  )  1حول تقدم المجموعات الفرعية التي تركز على مجاالت األولوية  
الوكاالت   بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  عن  الصادرة  الموارد)  3و((  IASC)والوطنية  توفير  دراسة  تضمنت  (.  إعداد 

المجموع العميق في عمل  الغوص  أيًضا  الفرعية لمجال األولوية  المناقشات  القدرات)  2ة  حول دراسة تحديد  (  مشاركة 
شاركت إكفا دراسة تحديد النطاق حول مشاركة  .  النطاق التي تم إعدادها حول مشاركة القدرات وخطة التشاور ذات الصلة

 . القدرات مع األعضاء من أجل جمع مالحظاتهم واقتراحاتهم قبل وضع الصيغة النهائية
 

 ص بأصحاب المصلحة اإلقليميين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياالحدث الخا
التي   المرأة، والمنظمات  النساء، ومنظمات حقوق  تقودها  التي  المنظمات  تعزيز  المصلحة حول  يتمحور حدث أصحاب 

لألنظمة اإلنسانية، فضالً عن  تقودها الفتيات، وتمثيل المنظمات النسوية والمشاركة النشطة في عمليات اإلدارة والتنسيق  
سيعقد حدث أصحاب المصلحة  .  تعزيز استراتيجيات العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية في سياقات العمل اإلنساني 

فبراير   بداية  إلى  يناير  نهاية  من  أيام  ثالثة  فترة  على  اإلنترنت  اليونيسف .  2023عبر  قبل  من  الحدث  هذا  تنظيم  يتم 
(UNICEF )امج األغذية العالمي وبرن(WFP )وهيئة األمم المتحدة للمرأة وإكفا. 
 

 بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم  الرابطة
 

 (  COPN)شبكة مجتمع الممارسين 
جلسة عن  (  WFP) ، استضافت إكفا وبرنامج األغذية العالمي  الرابطةكرئيسين مشاركين لشبكة جماعة الممارسين حول  

المتحدة اإلنمائي  .  نوفمبر   16العراق في   تفعيل  (  UNDP)قدم برنامج األمم  العمل اإلنساني   الرابطةعرًضا حول  بين 
ا لبرنامج  البرنامجية  العراق، والمساهمات  الدائمة في  الحلول  آليات  العراق من خالل  المتحدة  والتنمية والسالم في  ألمم 

كما تحدث المنتدى المختلط في لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية . والمرحلة االنتقالية الرابطةفي ( UNDP)اإلنمائي 
قدمت جمعية أيادي الرحمة اإلنسانية، وهي منظمة محلية، أفضل  .  في العراق عن التحوالت وخطط المضي قدًما والتحديات

لالطالع على مزيد من المعلومات  . 2023ستعقد شبكة مجتمع الممارسين التالي في يناير  . الرابطةممارساتها في برمجة 
 . .stephanie.yousef@icvanetwork.orgأو التقدُّم للمشاركة كمتحدث، يُرجى التواصل مع ستيفاني يوسف على  

 
 الهشاشة    تحاال

والتنمية   االقتصادي  التعاون  منظمة  بعنوان  (  OECD)أصدرت  األحدث  ويوضح "2022الهشاشة    تحاال"تقريرها   ،
التابع للجنة   4استضاف فريق العمل  .  الخيارات لسياسات أفضلالتقرير كيفية استجابة العالم حاليًا للهشاشة ويقدم العديد من  

الوكاالت   بين  المشتركة  هذا  (  IASC)الدائمة  بشأن  منبثقة  جلسة  بالسالم  وروابطه  اإلنساني  اإلنمائي  بالتعاون  المعني 
 .التقرير 

 

عمل   • لمجموعة  البريدية  القائمة  إلى  إلكتر   ةالتابع  الرابطةلالنضمام  بريًدا  أرسل  إلى  إلكفا،  ونيًا 
stephanie.yousef@icvanetwork.org  . 
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 حقوق الطفل
 

فبراير   17-16في جنيف، سويسرا في (  ECW" )التعليم ال يمكن أن ينتظر "المؤتمر الرفيع المستوى لتمويل صندوق 
2023    

 
سيتضمن جزًءا رفيع المستوى حيث  في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف  (  HLFC)سيعقد مؤتمر التمويل رفيع المستوى  

الذين   والشباب  لألطفال  التعليمية  االحتياجات  المستديرة حول وضع  المائدة  مناقشات  من  الخلف  وسلسلة  في  في  تركوا 

mailto:stephanie.yousef@icvanetwork.org
https://www.oecd.org/publications/states-of-fragility-fa5a6770-en.htm
mailto:stephanie.yousef@icvanetwork.org


   
 

   
 

الدولي األعمال  جدول  رأس  على  المستوى .  األزمات  رفيع  التمويل  مؤتمر  في  الشخصي  بالحضور  المشاركة  يمكن 
(HLFC  )نموذج التسجيل عبر اإلنترنتجب على المدعوين تأكيد مشاركتهم من خالل استكمال  يو  ، عن طريق الدعوة فقط  

 . دسيتم بث الحدث على الهواء مباشرة ويُرحب بالمشاركين عن بُع.  كحد أقصى 2022ديسمبر  31بحلول 
 

 النوع االجتماعي
ومشروع  (  ProCap)انعقد اجتماع الفريقين االستشاريين لمشروع تطوير قدرة الحماية االحتياطية المشترك بين الوكاالت  

المعنية   لمناقشة  الأتاح االجتماع    ، حيث نوفمبر   22في  (  GenCap)الجنسانية    بالقضاياالقدرة االحتياطية  (  1)فرصة 
مراجعة تنفيذ (  2)المشاريع المستمدة من خبرة منسقي الشؤون اإلنسانية واإلرشادات االستراتيجية والمشورة، ونماذج دعم  

  .مشاركة التحديثات بشأن تنفيذ المشروع( 3)، و(IASC)سياسة الحماية التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 
 

 الحماية 
 

 (RSH)مركز الموارد والدعم 
 .  (RSH)مركز الموارد والدعم إكفا هي عضو في اتحاد 

 
 التعلُّم من برنامج اإلرشاد في مجال الحماية في مركز الموارد والدعم األفريقي

  -برنامًجا إرشاديًا ليتم إطالقه في بلدان إفريقيا المحورية الثالثة  (  RSH)، صمم مركز الموارد والدعم  2020في عام  
يهدف البرنامج إلى زيادة الوعي بممارسات الحماية وكذلك تعزيز قدرات الموظفين بين . إثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان

الخاص به للحصول على مزيد من المعلومات   الملخص التعليميلع على  اطّ .  منظمات المجتمع المدني التي تفتقر إلى الموارد
حول هذا المشروع المبتكر، بما في ذلك إنجازاته والتحديات التي واجهها أثناء التنفيذ، والرؤى المكتسبة من تكييف البرامج  

 . لسياقات ودروس متنوعة
 

 ألوروبا الشرقية  ( RSH)إطالق مركز الموارد والدعم 
الم اتحاد مركز  الموارد والدعم ألوروبا    21في  (.  RSH)وارد والدعم  إكفا هي شريك في  تم إطالق مركز  نوفمبر ، 

مركز الموارد  .  رسميًا من خالل حدث عبر اإلنترنت حضره عدد كبير من الناس  (RSH Eastern Europe)  الشرقية
التي تستجيب للحرب  هو برنامج يخدم منظمات المجتمع المدني  ( RSH Eastern Europe)  والدعم ألوروبا الشرقية

.  يوفر المركز موارد حماية عملية وسهلة الوصول إليها بهدف تقليل مخاطر إلحاق الضرر بمن يعملون معهم.  على أوكرانيا
 . الخاص به لمزيد من المعلومات الموقع اإللكترونيمسجالً وتصفُّح  الحدثيمكنك مشاهدة 

 
  ورشة عمل نهاية مرحلة مركز الموارد والدعم في إثيوبيا

أنهى مركز الموارد  بعد عامين من بناء المعرفة وتطوير القدرات على الحماية بين منظمات المجتمع المدني األقل موارد، 
وعقدت ورشة عمل لالحتفال بإنجازاتها ومناقشة سبل المضي قدما في مجال الحماية في  .  والدعم في إثيوبيا مرحلته الحالية

  . ن خالل الشراكةوساهمت إكفا في هذا الحدث م. إثيوبيا
 

 ندوة عبر اإلنترنت  :  االتصاالت اآلمنة
نوفمبر، عُقدت ندوة عبر اإلنترنت للجهات الفاعلة المحلية في األردن حول االتصاالت اآلمنة لمنظمات المجتمع    29في  

لضمان    سلطت الندوة عبر اإلنترنت الضوء على حساسية االتصال اآلمن وكيف يجب على المنظمة أن تتصرف.  المدني
،  نصائح حول كيفية ضمان أمن اتصاالتك  8بدأت إكفا المناقشة من خالل مشاركة  .  تواصلها بطريقة آمنة مع اآلخرين 

 (. RSH)والتي طورتها مركز الموارد والدعم 
 

 تدريب الحماية في باكستان 
تم إجراء  . نوفمبر، أجرى مركز الموارد والدعم في جنوب آسيا تدريبًا على الحماية في حيدر أباد وكراتشي، السند  16في 

ة الوطنية، والتي تلتزم أيًضا بدعم  التدريب في مكتب إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية بالتعاون مع الشبكة اإلنساني
 . في تعزيز حالة الحماية( RSH)مركز الموارد والدعم 

 
 نظرة عامة على مخاطر االستغالل واالعتداء الجنسيين 

االستغالل    إصدار تم   من  الحماية  موقع  الجنسيين على  واالعتداء  االستغالل  مخاطر  العامة على  للنظرة  تجريبية  نسخة 
النظرة العامة على مخاطر (.  IASC)ة بين الوكاالت  واالعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي التابع للجنة الدائمة المشترك

االستغالل واالعتداء الجنسيين هو مؤشر مركب يجمع مؤشرات حول مجموعة من العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر  
لمستوى    ويصنف المؤشر البلدان التي تنفذ عمليات استجابة إنسانية مستمرة وفقًا.  على مخاطر االستغالل واالعتداء الجنسيين

https://www.ecwhlfc2023.org/event/35c4adbe-09b8-4482-9bf3-009acd6f17f8/summary
https://safeguardingsupporthub.org/
https://safeguardingsupporthub.org/documents/learning-brief-learning-resource-and-support-hub-rsh-africa-regional-mentoring-programme
https://easterneurope.safeguardingsupporthub.org/webinars/launch-safeguarding-resource-and-support-hub-eastern-europe
https://easterneurope.safeguardingsupporthub.org/
https://safeguardingsupporthub.org/sites/default/files/2021-12/RSH%20Media%20Comms%20Infographic_final.pdf
https://psea.interagencystandingcommittee.org/iasc-sea-risk-overview-index


   
 

   
 

يمكن أن تساعد  .  المخاطر فيها، مما يتيح إجراء مقارنات للمخاطر بين البلدان وتقييم كيفية تغير هذه المخاطر بمرور الوقت
والجهات المانحة والمنظمات غير  (  IASC)الجهات الفاعلة المختلفة مثل أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  

. بشكٍل أكبر للموارد اإلنسانية المحدودة تجاه القضايا ذات األولوية والبلدان موضع االهتمام  الحكومية على استخدام مدروس 
تشارك إكفا في المجموعة االستشارية لهذا المشروع وتعتقد بأنه سيكون أداة مفيدة، علًما أنه ال ينبغي أن يكون األداة الوحيدة 

 . هناالع عليها وإبداء رأيك بالمشروع ندعوك لالط. لتحديد أولويات البلدان المعرضة للخطر
 

 . alon.plato@icvanetwork.orgلمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل على  •
 
 
 ستباقي في الشراكات التعاونية السريعة اال االنخراط . 24
 

 المنتدى اإلنساني األوروبي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
مارس    21إلى    20ستنعقد النسخة الثانية من المنتدى اإلنساني األوروبي في بروكسل ويتم بثها عبر اإلنترنت في من  

المفوضية األوروبية تعمل إكفا في جميع المناطق بطرائق مختلفة لدعم مكتب . هنااّطلع على مزيد من المعلومات . 2023
 . مشاورات اإلحماء اإلقليمية التي ستعقد بشكٍل رئيسي في يناير  /من أجل تنظيم جلسات ( ECHO)للمساعدات اإلنسانية 

 
 

  حول مناطق معينة
 
 أفريقيا. 25
 

 شرق وجنوب أفريقيا
 

 ( GHO) 2023االستعراض اإلنساني العالمي 
، مع إطالقات ممتابعة في أديس 2022ديسمبر  1في جنيف يوم الخميس  2023تم إطالق االستعراض اإلنساني العالمي 

(. KSrelief  -بالشراكة مع مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية  )والرياض  (  بالشراكة مع االتحاد األفريقي)أبابا  
تغير المناخ وانعدام "ث ممثل إكفا لشرق وجنوب إفريقيا في حلقة نقاش بعنوان من أجل اإلطالق مع االتحاد األفريقي، تحد

العالمي   الغذائي  اإلنسانية  -األمن  لالحتياجات  الرئيسية  في  "العوامل  استجابات  تقديم  إلى  الحاجة  الضوء على  مسلًطا   ،
  .المنطقة الحترام االلتزامات بموجب الصفقة الكبرى

 
 الثنائية االجتماعات 

وما   2023في منطقة شرق إفريقيا، عقدت إكفا عدًدا من االجتماعات الثنائية مع مختلف األعضاء والشركاء للتخطيط لعام  
تضمنت المناقشات التحضير لصندوق البيئة والصحة، حيث ستوفر إكفا منصة لألعضاء في المنطقة .  بعده وخلق أوجه تآزر 

  .ذلك القانون اإلنساني الدوليلتقديم معطيات حول تغير المناخ وك
 

 في نيروبي( إيغاد)قمة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية 
حوالي   الدول    200انضم  إلى  المتحدة  األمم  ووكاالت  الخاص  القطاع  في  الفاعلة  والجهات  الحكوميين  المسؤولين  من 

.  أكتوبر لتقييم تنفيذ إعالن كمباال 26إلى  24في نيروبي من ( إيغاد)األعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية 
شاركت إكفا في حلقة نقاش  . الشمول المالي والرقمنة والطاقةدارت المناقشات حول حواجز الالجئين أمام روابط السوق و

  .وسلطت الضوء على الحاجة إلى أطر شراكة قائمة على المبادئ للشروع في الرحلة نحو حل دائم
 

 إطالق برنامج التعلم الهجين القائم على المناصرة 
المناصرة الذي سيعقد خالل شهري فبراير ومارس    أعلن مركز إكفا في أفريقيا عن إطالق برنامج التعلم الهجين القائم على

تم تنظيم برنامج التأثير الجماعي على التغيير في السياقات المعقدة ألعضاء وأمانة منتديات وشبكات المنظمات  .  2023
يهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات اإلستراتيجية لتحليل  . غير الحكومية في إثيوبيا والصومال وجنوب السودان والسودان

في عام  الجماعي  اإلنساني  العمل  لدعم  الفعالة  المناصرة  استراتيجيات وخطط  وتصميم  أفضل  بشكل  اإلنسانية  السياقات 
مارس   22و 21ستُعقد الجلسات عبر اإلنترنت كل يوم أربعاء في فبراير، مع ورشة عمل بحضور شخصي في . 2023

  .2022مارس    23مجتمعات الممارسين في    -القرن األفريقي    /شبكات شرق أفريقيا    /شبكات    /ي نيروبي، تليها منتديات  ف
 

https://psea.interagencystandingcommittee.org/iasc-sea-risk-overview-index
mailto:alon.plato@icvanetwork.org
https://humanitarian.forum.europa.eu/index_en


   
 

   
 

  advocacysupport@icvanetwork.org:  ماكسين كاليتون:  لمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ •
 < Addis.Tesfa@icvanetwork.org>يسفا وأديس ت

 
 غرب ووسط أفريقيا

 
 حوار مع السلك الدبلوماسي في داكار 

ممثاًل دبلوماسيًا في داكار بما في ذلك بوركينا فاسو   11نوفمبر، سهل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية اجتماًعا مع    3في  
ممثلين اثنين من األمم المتحدة وممثلين اثنين من المنظمات غير الحكومية  تمت دعوة  .  واالتحاد األوروبي ونيجيريا وألمانيا

لتقديم نشرة عن الوضع اإلنساني في منطقة الساحل األفريقي لإلشارة إلى التأثير على المدنيين وحمايتهم، وتزايد انعدام 
 .   حيز اإلنسانياألمن الغذائي والتغذوي، واتساع نطاق األزمة لتشمل البلدان الساحلية وتقييد ال

  
 حوار حول تحقيق االستقرار في العمل اإلنساني 

التابع لبرنامج    عقب جلسات الحوار التي عُقدت على المستوى اإلقليمي بين المجتمع اإلنساني ومرفق تحقيق االستقرار  
في   داكار  في  اإلنمائي حدثًا  المتحدة  األمم  برنامج  نظم  اإلنمائي،  المتحدة  بعنوان    16األمم  تحقيق  "نوفمبر  حوار حول 

تمت دعوة المنظمات غير الحكومية على المستوى ".  كيف يمكننا تفعيله على أرض الواقع:  االستقرار في العمل اإلنساني
القطري واإلقليمي للتدخل بشأن التحديات التي تمت مواجهتها على أرض الواقع فيما يتعلق بنهج تحقيق االستقرار وكيفية  

 .  ن المخاطر ذات الصلةالتخفيف م
  

 (RIASC)اللجنة اإلقليمية الدائمة المشتركة بين الوكاالت 
 : في نوفمبر على ما يلي ( RIASC)ركزت اللجنة اإلقليمية الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

  
البلدان الساحلية،  تمت معالجة طلب إلجراء مزيد من التنسيق بين . تدهور الوضع في غانا مع تدخل المنسق المقيم في غانا

وكذلك الحاجة إلى التدريب والدروس المستمدة من تجربة الساحل األفريقي فيما يتعلق بالرد العسكري وتأثيره المحتمل  
 . على المدنيين والحيز اإلنساني 

تشاد   بحيرة  الوضع في حوض  القادم حول  أجل(.  2023يناير  )المؤتمر  من  الرئيسية  االهتمامات  بعض  )مناقشة   :1 )
إمكانية صعوبة الحصول على التزام قوي ودائم من الجهات (  2)التركيز على تحقيق االستقرار وليس على الحلول الدائمة و

 . الفاعلة السياسية قبل أقل من شهر واحد من االنتخابات النيجيرية
 

مع  • التواصل  يُرجى  أفريقيا،  في  إكفا  عمل  مجموعة  قائمة  في  إلدراجها  أو  المعلومات  من  لمزيد 
addis.tesfa@icvanetwork.org  أوgadeline.benita@icvanetwork.or . 

 
 
  آسيا والمحيط الهادئ .26

 

 ديسمبر في بانكوك 14إلى  9من ( RHPW)أسبوع الشراكة اإلنسانية اإلقليمي 

ديسمبر في فندق رامبرانت في    9مباشرةً وجًها لوجه يوم الجمعة  (  RHPW)سينطلق أسبوع الشراكة اإلنسانية اإلقليمي  
بالتعاون مع األمم المتحدة اإلنسانية والشبكة اآلسيوية للحد من الكوارث واالستجابة  يتم تنظيم هذا الحدث من قبل إكفا  .  بانكوك

، ستعقد إكفا أيًضا يوًما  (RHPW)على هامش أسبوع الشراكة اإلنسانية اإلقليمي  .  لها وخدمة المجتمع العالمي في آسيا
مشاركة وتبادل االستراتيجيات للتكيف مع  ، والذي سيجمع أعضاء إكفا ل2019لألعضاء اإلقليميين، وهو األول منذ عام  

 .لمزيد من المعلومات موقعنا اإللكتروني قم بزيارة  .نتطلع إلى تعميق العالقات مع أعضائنا. المشهد اإلنساني المتغير 

، تنظم إكفا بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة برنامًجا إقليميًا للتدريب  (RHPW)قبل أسبوع الشراكة اإلنسانية اإلقليمي  
المدني في   المجتمع  النساء ومنظمات  تقودها  التي  الحكومية  للمنظمات غير  أيام  لمدة أربعة  للمرأة  القيادة اإلنسانية  على 

يركز التدريب على   .2022ديسمبر    8إلى    6ستان وبنغالديش وباكستان وسريالنكا وميانمار من  البلدان المختارة في أفغان
تعزيز القيادة والمناصرة الجماعية والربط بين النساء في جميع أنحاء المنطقة ومشاركة المانحين والشركاء وتأثير السياسات 

  .لمشاركينوغيرها من الموضوعات ذات الصلة المصممة الحتياجات وتوقعات ا

 حوار المفوضين الساميين حول الحماية 

mailto:advocacysupport@icvanetwork.org
mailto:Addis.tesfa@icvanetwork.org
mailto:adeline.benita@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url/?u=21813&qid=1179242


   
 

   
 

المستديرة اإلقليمية آلسيا والتي   المائدة  إكفا في  شاركت  الحماية،  الساميين بشأن  المفوضين  التي سبقت حوار  الفترة  في 
البنوك    وشارك في الحوار ممثلون عن.  ركزت على الحلول والتعاون اإلنمائي في أفغانستان والبلدان المضيفة المجاورة

 . كما سيتم عرض النتائج الرئيسية للحوار كجزء من الحوار العالمي. ومجتمع الجهات المانحة واألمم المتحدة

 أزمة الفيضانات في باكستان 

في نوفمبر، زار نائب ممثل إكفا المناطق المتضررة من الفيضانات للقاء األعضاء ومناقشة كيفية عملهم لتلبية احتياجات 
 .المجتمعات المتضررة من الفيضانات

 اإلقليمية مع المنظمات غير الحكومية( UNHCR)مشاورات المفوضية السامية لشؤون الالجئين 

الالجئين   السامية لشؤون  المفوضية  الحكومية (  UNHCR)التحضيرات جارية لمشاورات  المنظمات غير  اإلقليمية مع 
ان إلى أعضاء إكفا اللتماس اآلراء حول الموضوعات الرئيسية التي يرغبون  تم إرسال استبي.  2023المقرر عقدها في عام  

فيها المشاورات  التي يفضلون عقد  الالجئين .  في مناقشتها والطريقة  الهادئ لحقوق  إكفا مع شبكة آسيا والمحيط  ستعمل 
(APRRN  )  وشبكة آسيا والمحيط الهادئ لالجئين(APNOR  )ن  والمفوضية السامية لشؤون الالجئي(UNHCR  )  لدعم

 . المنظمات في المشاورات

شودري،   • ساها  بكيا  اتصل  الهادئ،  والمحيط  آسيا  في  إكفا  حول  المعلومات  من  لمزيد 
keya.sahachaudhury@icvanetwork.org  أوasma.saleem@icvanetwork.org 

 
 
 منطقة أمريكا الالتينية . 27
 

 2024ديسمبر  - 2023يناير ( RMRP)خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين 
  1.72بقيمة    خطة إقليمية(  R4V)أطلقت منصة التنسيق اإلقليمية المشتركة بين الوكاالت لالجئين والمهاجرين من فنزويال  

الالجئين والمهاجرين من فنزويال التشغي.  مليار دوالر أمريكي لدعم احتياجات  العام إطاًرا لالستجابة  لية  توفر خطة هذا 
 . منظمة شريكة معنية بمساعدة الالجئين والمهاجرين 22المنسقة لـ 

 
 خطة تنفيذ العمل اإلنساني لمكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلقليمية

المدنية والمعونة اإلنسانية   للحماية  للعمليات األوروبية  العامة  لمديرية  المكتب اإلقليمي  أمريكا   في(  DG-ECHO)قدم 
 5في  2023الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي خطة تنفيذ العمل اإلنساني لمكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلقليمية 

 .  تم اعتماد النموذج الهجين. ديسمبر 
 

 تحديث بشأن تطوير نداء عاجل لالستجابة لظهور الكوليرا من جديد في هايتي 
 135.4مليون شخص، ومتطلبات التمويل البالغة    1.4تشمل األرقام الرئيسية للنداء العاجل السكان المستهدفين البالغ عددهم  

و   دوالر،  منسقة  37مليون  بطريقة  يستجيبون  اإلنساني  المجال  في  األمريكية  .  شريًكا  للبلدان  الصحة  لمنظمة  وفقًا 
(PAHO  /)  منظمة الصحة العالمية(WHO)  3000حالة مشتبه بها، وحوالي    2886، تم في نهاية أكتوبر اإلبالغ عن 

ولكن يُذكر أن  .  حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا في جزيرة هيسبانيوال  70حالة مؤكدة، و  334حالة دخول إلى المستشفى، و
بقيادة منظمة الصحة  )تعقد المجموعة العاملة في القطاع الصحي  .  سجلتها منظمة أطباء بال حدود تفوق ذلكاألرقام التي  

واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر  (  WHO) منظمة الصحة العالمية  (/  PAHO)للبلدان األمريكية  
(IFRC  ))يسف حالة طوارئ من المستوى الثاني لمعالجة األزمة في  أعلنت اليون.  اجتماعات لالستجابة لتفشي الكوليرا

 .  هايتي، مما يعني توفير دعم معزز، بما في ذلك الدعم االفتراضي من المستويين اإلقليمي والعالمي
 

عبر   • التواصل  يُرجى  الالتينية،  ألمريكا  البريدية  إكفا  قائمة  في  لتضمينها  أو  المعلومات  من  لمزيد 
lina.gomez@icvanetwork.org.. 

 
  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .28

 
نُُهج النزوح العملية لحلقة العمل اإلقليمية المعنية بالتعلم التابعة لمنصة الحلول    –(  DSP)منصة الحلول المستدامة  

األوسط(  DSP)المستدامة    للشرق 
المستدامة    22و  21في   الحلول  التابعة لمنصة  بالتعلم  المعنية  العمل اإلقليمية  في عمان،  (  DSP)نوفمبر، عُقدت حلقة 
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التعامل مع البرمجة المتكاملة في "  كيفية"لى األفكار والتعلم والتجارب حول  األردن لدعم الممارسين من خالل االستناد إ
.  سياقات مختلفة، والروابط إلى تطوير الحلول الدائمة وكيفية االستفادة من هذه المعرفة إلثراء ودعم الطريق بالمضي قدًما

وركزت المناقشات  .  دل الخبراتجمعت حلقة العمل هذه مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة ووفرت لهم منصة لتبا
المحلية والوطنية والنُُهج  المؤسسات  المتكاملة والشراكات والشمول االقتصادي والمالي والعمل مع ودعم  البرمجة  على 

شاركت الممثلة اإلقليمية إلكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إيمان إسماعيل،  .  المحلية والنُُهج القائمة على المنطقة
 .  في حلقة العمل وتولت تيسير الجلسة الخاصة بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية والمقاربات المحلية

 
اإلنسانية هارفارد  اإلنترنت    :مبادرة  عبر  ندوات   سلسلة 

نوفمبر، شارك نائب الممثل اإلقليمي إلكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كمناظر في الندوة عبر اإلنترنت    22في  
للحصول على المعلومات حول  ." دور وخبرات الجهات الفاعلة الوطنية في التفاوض: نحو مشاركة إنسانية محلية"بعنوان 

 . الخاص بهم الموقع اإللكترونياألحداث القادمة، قم بزيارة 
 
 

على   • التواصل  يُرجى  الالتينية،  ألمريكا  البريدية  إكفا  قائمة  في  لإلشتراك  أو  المعلومات  من  لمزيد 
eman.ismail@icvanetwork.org  أوstephanie.yousef@icvanetwork.org . 

 
  فرص التعلُّم 

 
 إدارة المخاطر وشراكات التمويل -دورات مجانية  .29

إلتاحة الموارد التعليمية المجانية عبر اإلنترنت للمتخصصين في مجال    DisasterReadyشراكة مع  عالقة  أبرمت إكفا  
.  كيفية تطبيق أفضل ممارسات إدارة المخاطر في عملهم اليوميل همتقديم المساعدات اإلنسانية والتنمية من أجل تعزيز فهم

 . حول إدارة المخاطر في الممارسة وإدارة المخاطر وشراكات التمويل الدورات المجانيةاّطلع على 

 مركز جنيف للدراسات اإلنسانية . 30

٪ للمسجلين  10يفتح باب التسجيل للحصول على منحة ماجستير الدراسات المتقدمة في مجال العمل اإلنساني وخصم بنسبة  
 .2023المتاحة لعام  جميع الدورات واطلع على  المعلوماتاّطلع على مزيد من  .2023فبراير  1باكراً لغاية 

 أخبار جديدة وجديرة بالذكر 
 
 العمل العالمي الفوري المطلوب لمنع المجاعة في القرن األفريقي . 31

البيان  اقرأ  .  األفريقيدعت وكاالت المعونة الدولية إلى إنشاء تضامن عالمي فوري للمساعدة في منع المجاعة في القرن  
 . المشترك

 
 مليار سبب إلنهاء أزمة المناخ العالمي وعدم المساواة  2.4": جينيريشن هوب"جيل األمل . 32

طفل   54,000الذي أعدته منظمة إنقاذ الطفل يلخص آراء ووجهات نظر أكثر من    "جينيريشن هوب"تقرير جيل األمل  
 .وهو ليس عالًجا للالمباالة فحسب، بل يوفر لنا أيًضا اإللهام المطلوب للتغيير . دولة 41من 

 
 مشاريع منظمة إنقاذ الطفل العالمية . 33

 . من قبل منظمة إنقاذ الطفل إلى تحفيز االستثمارات في القطاع الخاص لتغيير حياة األطفال المحرومين  المبادرةتهدف هذه  
 
 النهوض بالعمل المراعي لمنظوراإلعاقة بشأن النزوح الداخلي. 34

الدروس المستمدة من المنظمات المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة (  IDMC)مركز رصد النزوح الداخلي    تقرير يشارك  
من ذوي  والمنظما النازحون  يواجهها  التي  المخاطر  بعض  من  التخفيف  كيفية  المدني حول  والمجتمع  الحكومية  ت غير 

 .اإلعاقة ويسلط الضوء على األدوات والممارسات الواعدة لتوجيه العمل المستقبلي
 
 العالم االنبعاثات االستثمارية الناتجة عن األشخاص األكثر ثراًء في :  مليارديرات الكربون. 35

من أثرى المليارديرات في العالم أنهم يُنتجون ما متوسطه   125الستثمارات  أجرتها منظمة أوكسفام الدولية دراسةوجدت 
٪ من  90أي شخص آخر في أدنى  ماليين طن من انبعاثات الكربون سنويًا، أي أكثر من مليون ضعف من متوسط    3

 . البشرية
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 ا ضمان حماية وإدماج الالجئين من أوكرانيا في رومانيا ومولدوف: التأهُّب لما اليمكن التهكن به. 36

الضوء على النتائج والتوصيات  (Refugees International)التقرير الصادر عن الرابطة الدولية لالجئين يسلط هذا 
األخيرة من رحلتها البحثية إلى رومانيا ومولدوفا أثناء دراسة كيفية تعامل أصحاب المصلحة مع التحول من االستجابة  

 . اإلنسانية الطارئة إلى استجابة أخرى مصممة لدعم اإلدماج
 
 (SEADS)دليل سيدز . 37

في حال  .  على تحديد ما إذا كانت االستجابة المتعلقة بالمحاصيل مناسبة وضرورية ومجدية في سياق معين  الدليلسيساعدك  
 . بة بشكٍل سليموفاء االستجابة المتعلقة بالمحاصيل بهذه المعايير، فسيساعدك الدليل على تصميم وتنفيذ وتقييم تلك االستجا

 
  احفظ التاريخ في جدول أعمالك

 
2022 

 
حول توفير النفقات العامة للشركاء المحليين  ( IASC)إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت إطالق  :5ديسمبر 

 .والوطنيين
 عبر اإلنترنت – 2022 للعام الهجرة المختلطة استعراضاحفظ تاريخ إطالق  :6ديسمبر 
 2023إلعالن التبرعات ( UNHCR)مؤتمر المفوضية السامية لشؤون الالجئين : 6ديسمبر 
المستوى حول الجفاف والصمود في مواجهة تغير المناخ في الصومال، باستضافة جامعة الدول المؤتمر رفيع  :6ديسمبر 

 العربية واألمم المتحدة
المعيار األساسي اإلنساني كأداة تشغيلية لمواجهة التحديات المناخية والبيئية في االستجابة  ’  :ندوة عبر اإلنترنت  :6ديسمبر  
 ‘ اإلنسانية
 منصة الحوار العالمي العاشر حول العمل اإلنساني االستباقي :8-6ديسمبر 
 حدث عبر اإلنترنت حول الشراكات المحلية التي تؤدي إلى التأثير العالمي   :الالجئين+ تعاون المدينة  :7ديسمبر 
  الحماية حوار المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين حول تحديات  :8-7ديسمبر 
 ( عبر اإلنترنت)منتدى السياسة اإلنسانية العالمية  :8-7ديسمبر 
العمل اإلنساني    :8ديسمبر   للمساءلة واألداء في مجال  النشط  التعلم  هل يولي    (:ALNAP)ندوة عبر اإلنترنت لشبكة 

 اإلنساني اهتماًما كافيًا بالتعلم في الخطوط األمامية؟ العاملون في مجال العمل 
 2022أسبوع الشراكة اإلنسانية اإلقليمية  –التسجيل  :14-9ديسمبر 
 اجتماع عضوية إكفا السنوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ :10ديسمبر 
وضعتها    :15ديسمبر   التي  الدنيا  للمعايير  ألفريقيا  اإلقليمي  المرتبطة  (  SEADS‘)سيدز ’اإلطالق  العيش  سبل  لدعم 

 بالمحاصيل في حاالت الطوارئ
 إحتفال مركز الموارد والدعم في إثيوبيا  :ندوة عبر اإلنترنت:15ديسمبر 
 اليوم الدولي للمهاجرين :81ديسمبر 

 
2023 
 للعمل اإلنساني االستباقي( GSMA)صندوق ابتكار النظام الشامل لالتصاالت المحمولة  :19يناير 

 
 يوم عضوية إكفا، جنيف :مارس 16
 مؤتمر إكفا السنوي، جنيف :مارس 17

 
 ( HNPW 2023)األسبوع التاسع للشبكات والشراكات اإلنسانية  :أبريل 17-28
 2023مؤتمر القيادة اإلنسانية  :أبريل 26-28
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https://www.un.org/en/observances/migrants-day
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/the-gsma-innovation-fund-for-anticipatory-humanitarian-action/
https://www.icvanetwork.org/events/icva-membership-day-2023/
https://www.icvanetwork.org/events/icva-annual-conference-2023/
https://vosocc.unocha.org/Report.aspx?page=o0t9pExuBwMwml9Wkc49cgxxxequalxxxequal
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcentreforhumanitarianleadership.org%2Fthe-centre%2Fevents%2F2023conference%2F&data=05%7C01%7Cj.hallwright%40deakin.edu.au%7C185655a634024e0b801d08dab5e97e75%7Cd02378ec168846d585401c28b5f470f6%7C0%7C0%7C638022311720267731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8HkrlJdkwngFwN5SX6NxkEwOIxaMCiM4Ik%2BKKTFLg1w%3D&reserved=0
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