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 2023وینایر  2022أبرز العناوین من شھرّي دیسمبر  -النشرة الشھریة 

  
 فرق  سارعتتسببت الزالزل المدمرة التي ضربت تركیا والحدود السوریة بخسارة األالف من الناس ألرواحھم، حیث  لقد  

للتواجد في موقع الحدث لتقدیم ید العون للمتضررین، حیث شكلت فرق اإلنقاذ واإلغاثة السوریة والتركیة  المساعدةاإلنقاذ و
لتقدیم   بأرواحھم على مسؤولیتھم الشخصیة  قرروا المخاطرة  الغالبیة العظمى من الجھات األولى المستجیبة لھذه الكارثة حیث

أضافت المزید من المعاناة لحیاة المالیین من النازحین. ومن ھنا قد  لزالزل  . وال یخفى على أحد أّن ھذه اید العون والمساعدة
 تضامنھا الشدید مع العائالت المتضررة من الزالزل. تعلن إكفا عن

 
  رسالة المدیر التنفیذي

 
 طالبان المھِددة للحیاة على األمد القصیر والطویل   قراراتالعواقب الناجمة عن 

 
دیسمبر عن وزیر االقتصاد في سلطة األمر الواقع، والقاضي بمنع النساء األفغانیات    24الصادر بتاریخ  "  المرسوم"ترك  

اإلنسانیة، حیث أوقفت العدید من  من العمل في المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والدولیة، أثراً مباشراً على عملیات اإلغاثة  
فیھا المشاركة  من  النساء  ُمنعت  التي  األنشطة  مؤقتًا  الحكومیة  غیر  نسبة    ، المنظمات  تشكل  وقت  في  المنفذة    البرامجفي 

بعد أیام من صدور  ھذا القرار الرسمي    یأتي  في المائة، حیث  70أكثر من    المنظمات غیر الحكومیة  من خاللأفغانستان  
 . ُمنعت النساء بموجبھ من الذھاب إلى الجامعةمرسوم آخر 

 
 واجھ المنظمات غیر الحكومیة سلسلة من التحدیات البیروقراطیةت،  2021منذ تولّي حركة طالبان السلطة في شھر أغسطس  

الحظر   نفیھ نظام اإلغاثة اإلنسانیة م  یعانيفي وقٍت  ف،  في البالد على الرغم من تحسُّن الوضع األمني    التي تعیق عملھا 
المباشرة   التشغیلیة  بالتحدیات  االھتمام  یزداد  الصلة،  ذات  التشغیلیة  األوسعوالقرارات  النطاق  على  لمبادئ ل  والتداعیات 

 .  تان وخارجھااإلنسانیة والنُھج القائمة على الحقوق في أفغانس
 

الفرص اإلنساني جمیع  المجال  في  اآلخرون  الحكومیة والشركاء  المنظمات غیر  الحظر    من  المتاحة  واالستثناءات  تنتھز 
في  لمواصلة   المساعد العمل  السیاق  ات ضمنتقدیم  ب  المتغیر، حیث  ھذا  النمط  بشأن   وجود یرتبط ھذا  استراتیجیة سیاسیة 
 .  أفغانستان

 
 ھیئة التنسیق بین الوكاالت إلغاثة األفغانیین دعمھا لمنتدى  من  إكفا    العامة في  مانةاألة المتفاقمة، تُعّزز  في ظل ھذه األزمو
)ACBAR(    بین المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة في أفغانستان، حیث تتعاون   یجمعالذي

. ولویة للمشاركة المتواصلة مع الجھات الفاعلة اإلقلیمیة واإلسالمیة حیثما أمكنإكفا مع الدول والجھات المانحة وتُعطي األ
بشكٍل كامل على كافة األصعدة،  )  IASC(نظام اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت    دفع الوضع الراھن إلى تسخیر  لقد 

 ) IASC(مبادئ اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت  تواصل إكفا لعب دورھا في تمثیل المنظمات غیر الحكومیة في  بینما  
إكفا مع األعضاء   ة العامة فيماناألتتعاون  كما  .   ومجموعة مدراء برامج الطوارئ وغیرھا من المجموعات ذات الصلة

العام والخاص من خالل تعزیز القانون    ة لھم على الصعید مناصرتقدیم الو  وضعھم في المشھد العامفي تحدید    وتساعدھم
 . الدولي ومبادئ اإلغاثة اإلنسانیة

 
لعمل اإلنساني من أن تصبح مناصرة ورائدة في مجال ا  إكفا  تمكینفي    2030إستراتیجیة إكفا  ضمن    التحول األّولیتمثل  

ترجمة ھذه المبادئ إلى أرض الواقع بشكل فعال  إلى احترام الحیّز اإلنساني وحمایتھ، ودعم    والدعوةالقائم على المبادئ،  
 ومناسب.

 
تنوع آراء العاملین في المجال اإلنساني،  الخاصة بھذه المسألة باإلضافة إلى    تعقیداتالإلى بعض    اإلصدار من النشرة یشیر ھذا  

 .لقطاع اإلنساني األوسععلى ا طویلة األمد  والتداعیات
 

شة مناقحیث تمنحھم الفرصة لمارس لحظة رئیسیة ألعضاء إكفا    16الذي سیُقام في جنیف بتاریخ    یوم عضویة إكفا  یعتبر
كما .   أفغانستان  ما یحدث في  العمل اإلنساني مثل  التي تقف في وجھالقیم والمبادئ في ضوء التحدیات الرئیسیة الحالیة  

في  أحرزناه    مدى  سننظر  الذي  الجماعي  أجلالتقدُّم  في  من  المحددة  طموحاتنا  العامة    اجتماع  تحقیق  ،  2021الجمعیة 
 .  2024-2022األولویات االستراتیجیة و 2030استراتیجیة إكفا و
 

https://www.acbar.org/
https://www.acbar.org/
https://www.icvanetwork.org/resource/statement-by-principals-of-the-inter-agency-standing-committee-on-afghanistan-womens-participation-in-aid-delivery-must-continue/
https://www.icvanetwork.org/transforming-our-network-for-impact/transformation-1-champion-principled-humanitarian-action/
https://www.icvanetwork.org/resource/ngos-deem-taliban-female-staff-ban-unacceptable-aid-group-head/
https://www.icvanetwork.org/events/icva-membership-day-2023/
https://www.icvanetwork.org/resource/icva-2030-strategy/
https://www.icvanetwork.org/resource/strategic-priorities-2022-2024/
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: الوقت والمكان المناسب"  2023مؤتمر إكفا السنوي    كمحضورعند  مارس في جنیف    17نتطلع إلى استقبالكم شخصیًا في  
 ." اإلنسانيتحسین الوصول إلى التمویل النوعي للعمل 

 
 

 إغناسیو باكر 
 إكفا| المدیر التنفیذي 

  
  إكفا آخر أخبار

 
 ویوم عضویة إكفا 2023مؤتمر إكفا السنوي . 1

 2023مؤتمر إكفا السنوي    للمشاركة فيفي جنیف  )  Maison de la Paix( مارس في مبنى بیت السالم    17انضم إلینا في  
 الوقت   :حولسیكون محور الحدث  .  المتاحة لزیادة الوصول إلى التمویل النوعي للعمل اإلنساني  الطرق  حیث سیتم استعراض

المناسب اإلنساني:  والمكان  للعمل  النوعي  التمویل  إلى  الوصول  آراء وس   .تحسین  الیوم  سیُقام طوال  الذي  الحدث  یضم 
 : الجلسات ما یلي وستشمل . وأنشطةوأسئلة وأجوبة  تحفیزیة،المتحدثین الرئیسیین، وجلسات 

 عرض تمھیدي   •
 مستقبل الصفقة الكبرى  •
 تمویل األنشطة المناخیة والعمل اإلنساني   •
 الشراكات •

 . العربیة والفرنسیةسیُسّجل الحدث باللّغة اإلنجلیزیة مع ترجمة فوریة إلى 

تابعونا  .  یةمذكرة المفاھیمالو  صفحة الویب، یرجى االطالع على  2023لمزید من المعلومات حول مؤتمر إكفا السنوي لعام  
 .لالّطالع على أجندة المؤتمر

  .إن لینكد و تویترعبر  النقاشلمشاركنا   ICVAconference2023#استخدم ھاشتاغ 
 

  یوم عضویة إكفا
یعقد  العضویة   سوف  المسكوني    2023مارس    16  الموافق  الخمیس  یوم  یوم  المركز  في  )  Ecumenical Centre(في 

  یتمكن ألعضاء إكفا والضیوف المدعوین فقط، حیث  حیث تتاح فرصة المشاركة في ھذا الحدث المھم بشكل حصري  جنیف،  
 .ات االھتمام المشتركالقضایا ذ وجھات نظرھم حول ُمشاركة  من ألعضاءا
 
 
  األعضاء الجُدد .2

  .نائب ممثل إكفا في منطقة شرق وجنوب إفریقیافي منصب  معنا حیث انضمت للعملنرّحب بـالسیدة نكیروت الیبوني  
 
 

 الھجرة القسریة 
 
 حوار مع المفوضیة السامیة حول التحدیات المتعلّقة بالحمایة. 3

بالحمایة في   المتعلّقة  التحدیات  السامي حول  المفوض  التركیز على    2022دیسمبر    8و  7ُعقد حوار  تم  في جنیف، حیث 
. الرامي إلى تعزیز الحمایة واإلدماج والحلول لّالجئین والنازحین داخلیًا واألشخاص عدیمي الجنسیة"  التعاون اإلنمائي"
بیان جماعي واحد للمنظمات غیر الحكومیة من قِبل لجنة   طرح  الحكومیة المختلفة، تمبفضل مساھمات المنظمات غیر  و

الحوار، حیث سلّط الضوء على التوصیات الرئیسیة   ھذا   خالل)  International Rescue Committee(اإلنقاذ الدولیة  
من ھنا    یمكنك االطالع  .دائمةال حلول  ال  لتحسین التعاون اإلنمائي في اتخاذ إجراءات مبكرة وإدماج النازحین والسعي إلیجاد 

 .من البیانات النسخ المكتوبة والشفویةعلى 
 

https://www.icvanetwork.org/events/icva-annual-conference-2023/
https://www.icvanetwork.org/events/icva-annual-conference-2023/
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.icvanetwork.org/events/icva-membership-day-2023/
https://www.icvanetwork.org/resource/the-high-commissioners-dialogue-on-protection-challenges/
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ل المتوقعة  النتائج  أیًضا إطالق  لحوا ھذا اتشمل  المتعدّدینر  التصدي لتحدیات محددة    مبادرات أصحاب المصلحة  من أجل 
المنظمات غیر الحكومیة   بالتعاون معساھمت إكفا بشكٍل خاص في تأسیس مختبرین لالبتكار  كما  .  تعلّق بموضوع الحوارت

مع    المنظمة بالتعاون  )Better Lives Now(حیاة أفضل اآلن  أوًال من خالل حملة  وذلك  .  وأصحاب المصلحة اآلخرین
تھدف    حیثیكیة لشؤون السكان والالجئین والھجرة،  ومكتب وزارة الخارجیة األمر  مبادرة االعتماد على الذات لدى الّالجئین

وثانیًا، من خالل .  أفضل الممارسات والنُھج الناشئة لتعزیز االعتماد على الذات لدى الّالجئینوالتحدیات    التعرف علىإلى  
االبتكار   العنوانمختبر  یحمل  الحیاة  المستقبل  رسم  الذي  خالل   Shaping the Future Living as( كجیران    من 
Neighbours (  إلى تعزیز الجھود والبرامج من أجل تمكین الجھات الفاعلة الدینیة، فضالً عن    ھذا المشروع  یھدف  حیث

 .الجھات الفاعلة اإلنسانیة واإلنمائیة، لدعم النازحین والمجتمعات المضیفة بشكٍل أفضل
 

معلومات إضافیة حول الحوار    ویمكن االطالع علىر مع أعضاء إكفا،  تمت مشاركة العدید من المالحظات الخاصة بالحوا
ركن المتحدث باسم لجنة اإلنقاذ ، بما في ذلك  )UNHCR(موقع المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین    من خالل

 ‘. دور الحمایة االجتماعیة الشاملة:  نازحین في المناطق الحضریة في شرق إفریقیاأزمة تكلفة المعیشة لل’حول    )IRC(الدولیة  
 
 
 االستجابة لّالجئین في البلدان المجاورة ألوكرانیا تقریر حول دور المنظمات غیر الحكومیة المحلیة والوطنیة في . 4
 

تقریر   على صدر  تركز  التي  الحكومیة  غیر  للمنظمات  والتابعة  القائمة  الوطنیة  التنسیق  آللیات  السریع  والتقییم  التخطیط 
بتكلیف من مفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین وإكفا من أجل تقدیم    ا وجمھوریة مولدوفاھنغاریا وبولندا ورومانی

نظرة عامة شاملة عن ائتالفات المنظمات غیر الحكومیة المحلیة والوطنیة واتحاداتھا وشبكاتھا مبادراتھا ومنصاتھا التي 
. یات االستجابة الحتیاجات الالجئین من أوكرانیا في ھنغاریا وبولندا ورومانیا وجمھوریة مولدوفاتشارك بنشاط في عمل

سعى التقریر إلى تحلیل كل من قدرات واحتیاجات ھذه المنظمات غیر الحكومیة وآلیات التنسیق القائمة والتابعة للمنظمات 
وعالوةً على  .  یم الخدمات مع تفادي ازدواجیة الجھود اإلنسانیةنا تعمل معًا لسد الفجوات في نجال تقد آغیر الحكومیة حیث  

 .ذلك، یستكشف التقریر أیًضا أي العوائق المحتملة أو فرص المشاركة التي قد تنشأ بسبب االختالفات بین ھذه المنظمات
 
 الداخليمراجعة المجموعة المرجعیة لالستجابات اإلنسانیة للنزوح : دعوة إلبداء االھتمام. 5

في إطار متابعة الفریق رفیع المستوى التابع لألمین العام لألمم المتحدة وبرنامج العمل بشأن النزوح الداخلي، قّررت اللجنة 
الداخلي للنزوح  اإلنسانیة  لالستجابات  إجراء مراجعة مستقلة  الوكاالت  بین  المشتركة  ید .  الدائمة  المراجعة على  ستُجرى 

اإلنس السیاسات  التنمیةمجموعة  دراسات  معھد  مع  بالشراكة  الخارجیة  التنمیة  معھد  في  ترتئي  .  انیة  المراجع  كما  شروط 
ستقدم لھ  "إنشاء وتحدید الوظائف األساسیة لمجموعة مرجعیة من شأنھا أن تدعم فریق المراجعة الذي    خاصة بالمراجعةال

 ". المشورة وتعمل لصالحھ بصفة مجلس الستطالع اآلراء والتقییم
  

كومیة في المجموعة المرجعیة، تسعى إكفا حالیًا إلى ترشیح سعیًا لضمان التمثیل المتنوع لوجھات نظر المنظمات غیر الح
یُرجى من أعضاء المنظمات غیر الحكومیة .  للمجموعة  إكفامنظمة  أحد أعضاء المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة التابعة ل

 . للحصول على مزید من المعلومات coordination@icvanetwork.orgالمھتمون التواصل معنا عبر 
 
 
 االتفاق العالمي بشأن الّالجئین والمنتدیات العالمیة لالجئین  . 6

المنظمات غیر الحكومیة في عملیات االتفاق العالمي بشأن الّالجئین والمنتدیات ، ستواصل إكفا دعم مشاركة 2023في عام 
المعلومات وتحلیلھا وعقد اجتماعات ألصحاب المصلحة البیانات  .  العالمیة لالجئین من خالل نشر  تنسیق  تشمل األنشطة 

لمنتدى العالمي الثاني لالجئین الذي الجماعیة للمنظمات غیر الحكومیة التي ستقدّم في ثالثة اجتماعات تحضیریة رسمیة ل
حول اإلحاطات واالجتماعات ذات الصلة بالمفوضیة السامیة لشؤون    المزید من المعلوماتاّطلع على  .  سیعقد في دیسمبر

 . الالجئین
 

 loise.dairocheteau@icvanetwork.orgع على مزید من المعلومات، یُرجى التواصل على لالطال •
 

 المھاجرون في حاالت الضعف 
 
 مبادرة حقوق المھاجرین. 7

https://www.unhcr.org/publications/brochures/638f3a754/development-cooperation-initiatives.html
https://www.unhcr.org/protection/hcdialogue%20/639211674/statement-development-cooperation-initiative-better-lives.html
https://www.refugeeselfreliance.org/
https://www.unhcr.org/protection/hcdialogue%20/639212214/development-cooperation-initiative-shaping-future-living-neighbors.html
https://www.unhcr.org/protection/hcdialogue%20/639212214/development-cooperation-initiative-shaping-future-living-neighbors.html
https://www.unhcr.org/high-commissioners-dialogue-on-protection-challenges-2022.html
https://www.unhcr.org/high-commissioners-dialogue-on-protection-challenges-2022.html
https://www.unhcr.org/high-commissioners-dialogue-on-protection-challenges-2022.html
https://www.icvanetwork.org/uploads/2022/12/Mapping-and-Rapid-Assessment-of-existing-NNGO-Coordination-Mechanisms.pdf
https://www.icvanetwork.org/uploads/2022/12/Mapping-and-Rapid-Assessment-of-existing-NNGO-Coordination-Mechanisms.pdf
https://www.icvanetwork.org/resource/call-for-eoi-national-ngo-reference-group-for-independent-review-of-humanitarian-responses-to-internal-displacement/
https://www.icvanetwork.org/resource/call-for-eoi-national-ngo-reference-group-for-independent-review-of-humanitarian-responses-to-internal-displacement/
mailto:coordination@icvanetwork.org
https://www.unhcr.org/preparatory-meetings.html
mailto:Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
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الخاصة بھا من أجل تسلیط الضوء    لقاعدة بیانات حقوق المھاجریننشرت مبادرة حقوق المھاجرین مؤخًرا تصوًرا تفاعلیًا  
من خالل نظام التصفُّح الذكي  .  ٪ من المھاجرین في العالم70دولة ونحو    36على حقوق اإلنسان لجمیع المھاجرین، شاملةً  

مؤشًرا مزعین على   65یستطیع الُمستخِدمین استكشاف تنفیذ كل بلد، شامالً    - اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة    -بثالث لغات  
 . 2020فئة اعتباًرا من عام  17

 
 

 التمویل  
 
 مستقبل الصفقة الكبرى. 8

مستوى جھة االتصال  على  )  عن بُعد وشخصیًا(المناقشات    فریق تیسیر الصفقة الكبرىفي شھرّي دیسمبر وینایر، تابع  
وقع التركیز األساسي للمناقشات حتى  .  لتقییم الُمدخالت الواردة من الموقعین وتحسین الخیارات المحتملة للمضي قدًما  الفنیة

سینتقل تركیز المناقشات في األسابیع المقبلة إلى .  ت توفیر الموارد للصفقة الكبرىاآلن على النطاق والجدول الزمني ومجاال
 .  الھیكل والحوكمة والمساءلة

 
الدبلوماسیین لتقییم الطموح المشترك لمستقبل الصفقة الكبرى    مكون من عدد منفي نھایة شھر ینایر، اجتمع فریق تیسیر  

ع المنظمات غیر الحكومیة 2022ناقشات التي جرت في نھایة عام  تبعًا للم.  من حیث النطاق والجدول الزمني ، یفّضل تجمُّ
توسیع استخدام المنّصة الفریدة التي توفرھا الصفقة الكبرى لتحسین التركیز على تقلیص االحتیاجات اإلنسانیة وتوسیع قاعدة 

ال.  الموارد  للتمویل  التمكینیة  األولویات  كذلك  الحكومیة  غیر  المنظمات  المحلیة تدعم  المؤسسات  ودعم  مع  والعمل  نوعي 
.  المشاركة، كما أنھا تقّر بأن شفافیة البیانات تُعدّ حاسمة لقیاس التقدُّم المحرز بفعالیة في تلك األولویات التمكینیة  /والوطنیة  

ع في فبرایر لمناقشة الخیارات المقت رحة وطلب المدخالت واستنادًا إلى الجدول الزمني المقترح، ستتواصل مشاورات التجمُّ
ع المنظمات غیر الحكومیة في أوائل شھر فبرایر. من الموقعین  .  ستعقد إكفا مشاورة ثانیة لتجمُّ

 
الذي ُعقد في أوائل شھر دیسمبر على تناول   أسبوع الشراكة اإلنسانیة اإلقلیمي في منطقة آسیا والمحیط الھادئ  رّكز  .9

اإلنساني الحیّز  وتقلص  االقتصادي  واالنكماش  السیاسي  االستقرار  وعدم  المناخ  تغیُّر  بسبب  المعقدة  التشغیلیة  .  السیاقات 
) A4EP(وكجزء من الحدث، قامت إكفا بتیسیر جلسة حول مستقبل الصفقة الكبرى مع شبكتي التحالف من أجل الشراكات  

للنظر في حالة تنفیذ التزامات الصفقة الكبرى ونتائج االستبیان حول )  NEAR(واالستجابة من خالل مساعدات التمكین  
آسیا والمحیط   الفاعلة اإلنسانیة في منطقة  للجھات  الھادفین  المشاركة والتمثیل  االتفاقیة، واستكشاف كیفیة ضمان  مستقبل 

 .    الھادئ في إطار العملیة
  

 .   jeremy.rempel@icvanetwork.orgلى مزید من المعلومات، یُرجى االتصال عبر لالطالع ع •
  

 الوصول إلى التمویل النوعي . 10
 

حول توفیر النفقات  )  IASC(إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت  في أوائل شھر دیسمبر، رحبت إكفا بإصدار  
للشركاء   والوطنیینالعامة  النتائج  .  المحلیین  أجرتھا مجموعة  التي  األبحاث  إلى  اإلرشادات  الدائمة    5تستند  للجنة  التابعة 

المشتركة بین الوكاالت بشأن التمویل اإلنساني، وتقدم توصیات حول كیفیة تحسین السیاسات والممارسات الحالیة لضمان  
منظمة المبادرات دیسمبر، فقد شاركت    5إذا فاتك حدث اإلصدار في  .  لمحلیین والوطنیین إلى النفقات العامةوصول الشركاء ا

یر  ستُعقد مناقشات مائدة مستدیرة حول اإلرشادات اعتباًرا من فبرا.  منشور على المدونةإلى جانب    التسجیل)  DI(اإلنمائیة  
كما ستدعم اللجنة الدائمة  .  على المستوى الوطني لضمان الحث على التغییر من قِبل المقر الرئیسي والمستوى القطري  2023

  .نشر اإلرشادات بین الجھات المانحة وتیسیر المناقشات حول تنفیذھا) IASC(المشتركة بین الوكاالت 
 

دیسمبر، شاركت إكفا في تنظیم جلسة تفاعلیة   8و  7الذي أُقیم في    )GHPF( المنتدى العالمي للسیاسات اإلنسانیة  كجزء من  
حول العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة والمساءلة تجاه األشخاص المتضررین، مستكشفًا كیف سیبدو النجاح في 

لعمل اإلنساني في أولویات نقل العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة من سیاسة إلى ممارسة، فضالً عن كیفیة ترسیخ ا 
بیانات موثوقة  .  المجتمعات المحلیة بنجاح النقاش دعوة إلى إنشاء قاعدة  تضمنت التوصیات الصادرة عن مختلف حلقات 

التكالیف غیر المباشرة  تعترف بالشبكات على المستوى المحلي، ودعوة جماعیة حول تقاسم المخاطر وسیاسات استرداد 

https://www.migrantrightsinitiative.org/en
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.youtube.com/watch?v=c5faMpKbPTo&ab_channel=DevelopmentInitiatives
https://devinit.org/blog/indirect-cost-recovery-local-ngos-humanitarian-reform/
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وقدرات الجاھزیة  المحلیة  وتحسین  المجتمعات  في  على  .  االستجابة  المعلوماتاّطلع  من  العالمي   المزید  المنتدى  حول 
 ). GHPF(سیاسات اإلنسانیة لل
 

تماشیًا مع القرار والھدف الرئیسي المتمثل في تخفیف األثر اإلنساني غیر المقصود للعقوبات الموجھة من قِبل األمم المتحدة،  
الذي یحدد جمیع   تطبیق عقوبات األمم المتحدةأطلق معھد الدراسات العلیا والمجلس النرویجي لالجئین النسخة المنقّحة من  

 .عقوبات األمم المتحدة ومكان تطبیقھا، بما في ذلك تأثیرھا على العمل اإلنساني والمجتمعات المحلیة
 

 شراكات األمم المتحدة وشروط الجھات المانحة. 11
 

منظمة   مع  التنسیق  إكفا  تواصل  العالمي،  األغذیة  لبرنامج  السنویة  الشراكة  مشاورات  الستخالص    InterActionعقب 
المقدمة خالل  العالمي  النتائج األّولیة الستبیان شركاء برنامج األغذیة  السنویة ومتابعة  الشراكة  المعلومات من مشاورات 

 .  المشاورات
 

بالنسبة ألعضاء إكفا الذین یرغبون في االنضمام إلى المجموعة أو المشاركة بشكٍل مباشر في العمل على شراكات األمم  
 . manon.glaser@icvanetwork.orgالمتحدة، یُرجى االتصال على 

  
   الصنادیق المشتركة. 12

 
)  CBPF( المبادئ التوجیھیة العالمیة للصنادیق القطریة المشتركة  بعد عملیة طویلة، رّحبت إكفا بنشر النسخة المنقّحة من  

تتمثل األولویة والتحدي الذي    ، حیثدیسمبر  7في    )OCHA(الصادرة عن مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون االنسانیة  
بین    یواجھ المشترك  الحوار  المشتركة  منتدى  القطریة  للصنادیق  العالمیة  التوجیھیة  غیر  )  CBPF(المبادئ  والمنظمات 

 .  المبادئ التوجیھیةالحكومیة في الفترة القادمة في ضمان إیالء األولویة لنشر  
 

في   إكفا  الصنادیق  شاركت  لفریق عمل  المواضیعي  الدروس    المشتركةاالجتماع  دیسمبر حول  تجربة   المستفادةفي  من 
كانیات أي تطبیقات أوسع للنموذج في مناطق وإم  2021المستضاف إقلیمیًا والذي تم إطالقھ في عام    المشتركالصندوق  

الرسائل الرئیسیة للمنظمات غیر الحكومیة حول أھمیة مكتب األمم  مجموعة من  بالتشاور مع األعضاء، مررت إكفا  .  أخرى
الفعّال للموارد  المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة والصنادیق القطریة المشتركة في دعم االستجابة اإلنسانیة وضمان التوجیھ 

النموذج وتوسیع نطاق وصول شركاء  المتاحة لتحسین  الوسائل  الُمستجیبین في الخطوط األمامیة، وأھمیة استكشاف  إلى 
إقلیمي استراتیجي واضح للمضي    وجود توجھ  المنظمات غیر الحكومیة إلى الصنادیق القطریة في ھذا المجال، والحاجة إلى

 .  مستضاف إقلیمیًاال المشتركقدًما في الصندوق 
 

أھدافھا   تحقیق  تقدم نحوال  المزید من  إحراز"  عند مفترق طرق التمویل المشترك  "  تحت عنوانواصلت استشارات إكفا  
إمداد عملیات  ) 2(دول مختارة، و 10في   المتاحة التمویل المشترك فرصیتضمن  بدلیل تزوید أعضاء إكفا )  1(المتمثلة في 

  التمویل  ھذا النوع من   ، مع التركیز على إمكانیة وصول أعضاء إكفا إلىبالمعلوماتإكفا    المناصرة المستقبلي في البحث ونھج  
تم تقدیم النتائج األولیة إلى فریق العمل المعني بالتمویل اإلنساني من قبل االستشاریین من منظمة .  ضمان نوعیة التمویلو

HERE-Geneva    النتائج إلى مناقشات    حیث قادت ھذهبالتمویل اإلنساني في شھر ینایر،  في معتكف فریق العمل المعني
 .إكفا وفریق العمل المعني بالتمویل اإلنساني حول ھذا الموضوع للمضي قدًما إرشاد جھود ھامة من شأنھا 

 
  التنسیق 

 ) IASC(اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت  نوابمجموعة . 13

اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت في شھر ینایر لمناقشة مشاركة اللجنة الدائمة المشتركة بین    نواباجتمعت مجموعة  
وتعزیز نھج اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بشأن اإلنذار المبكر والعمل  )  COP28(  28الوكاالت في مؤتمر المناخ  

ل  واالستعراضاالستباقي؛   اإلنسانیة  لالستجابة  حاالت  المستقل  في  اإلغاثة  لمنسق  الرئیسیة  والمبادرات  الداخلي؛  لنزوح 
 .المتاحة العامة وثائق الخلفیةعلى من ھنا اّطلع  . الطوارئ

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Attendee%20Briefing%20Packet_Global%20Humanitarian%20Policy%20Forum%202022.pdf
https://unsanctionsapp.com/
mailto:manon.glaser@icvanetwork.org
https://interagencystandingcommittee.org/deputies-group/iasc-deputies-group-meeting-0?ts=1674743400&tse=1674748800
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ومناقشات منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ مع المنظمات غیر )  IASC( مدراء اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت  
 الحكومیة 

النساء األفغانیات العمل في المنظمات غیر الحكومیة، مما أثّر    یحظر علىدیسمبر، أصدرت حركة طالبان مرسوًما    24في  
واستجابةً لذلك، تتعاون إكفا مع أعضائھا، وال سیما ھیئة التنسیق بین الوكاالت .  القطاع اإلنساني في المنطقة  ىبشكٍل كبیر عل

مدراء اللجنة  مناقشات  مختلفة مثل  المنتدیات  الإلغاثة األفغانیین، لضمان تمثیل وجھات نظر المنظمات غیر الحكومیة في  
قام أعضاء المنظمات غیر الحكومیة بزیارات رفیعة  كما    .الطوارئمنسق اإلغاثة في حاالت  و الدائمة المشتركة بین الوكاالت  

الفعالة النساء لضمان االستجابة  أھمیة إشراك  للتأكید على  مقدمةو.  المستوى  في  إكفا دعم   ھذه  كما ورد  تواصل  النشرة، 
   .تلبیة الحاجة اإلنسانیة الملحة من أجل المساھمة فيائھا العاملین في أفغانستان  أعض

 
 )IASC(المدراء اإلقلیمیون للّجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت 

 حیث تم عقد االجتماع وجاھیًادیسمبر في بانكوك    8في  اجتماع المدراء اإلقلیمیین للّجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت  ُعقد  
على تحسین التنسیق عبر الركائز اإلنمائیة واإلنسانیة لألمم المتحدة،  تركز النقاش في االجتماع  و  ،2019للمرة األولى منذ عام  

، ستدعم إكفا بعثة إلى الفلبین مع مكتب األمم  اتالمناقش انتھاء ھذهبعد  .  االستجابة في المنطقةوذلك بھدف تحسین التخطیط و 
 . المتحدة لتنسیق الشؤون االنسانیة ومكتب التنسیق اإلنمائي للتعلم من آلیات التنسیق الحالیة والفرص المحتملة

 
 )C7( 7المجتمع المدني  

وتم تأكید قیام تحالف المجتمع المدني الیاباني  تولّت الیابان رئاسة مجموعة الدول السبع  ،  2023في األّول من شھر ینایر  
فریق العمل المعني بالمساعدة  ، ستواصل إكفا المشاركة في قیادة  2023في عام  ).  C7(  7بتنسیق عملیة المجتمع المدني  

  .مزید من المعلوماتاّطلع على . مع منّصة الیابان العضو في إكفا اإلنسانیة والنزاعات

 .twork.orgjeremy.wellard@icvane معلالطالع على مزید من المعلومات، یُرجى التواصل  •

 
 المساعدات اإلنسانیة على الوصول إلى  تأثیرال. 14

 
 2664مناقشة حول قرار الجمعیة العامة  - 3المجموعة العاملة 

،  عقد في ینایرلمنا  3اجتماع المجموعة العاملة    خالل  قاش الذي جرى الرئیسي للن  المحور  2664شّكل قرار الجمعیة العامة  
المجتمع اإلنساني لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة ودول األعضاء فیھ،    جانب  منالمبذولة    مناصرةجھود الحیث أسفرت  

 التاریخي الذي ینص على   2664مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم    قرارتبنى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  عن  
العقوبات تحت مسمى أنظمة  للعدید من  اإلنسانیة  إنساني  - "  إنساني  ستثناء ا"  دعم االستثناءات  إعفاء  تجمید دائم ضد    أي 

  الوالیات المتحدة  تقدمت بھ  القرار التاریخي الذي  ھذا  سیسھل  ، حیثالمتحدةاألصول التي تفرضھا أنظمة عقوبات األمم  
في سیاقاتمن عملیة  وأیرلندا    األمریكیة اإلنسانیة  المساعدات  األمم   محددة  تقدیم  قبل  أو مجموعات محددة من  أفراد  مع 

الذي أعدتھ اللجنة الدولیة للصلیب "  المفي الع  لجماعات المسلحة ا  تحدید خریطة "كما تم في االجتماع مناقشة موضوع  .  المتحدة
 .، فضالً عن قانون تسجیل المنظمات في میانمار وآثاره على المنظمات غیر الحكومیة)ICRC(األحمر 

 
 

 فریق إكفا العامل المعني بالحصول على المساعدات اإلنسانیة 

الدولیة    يممثل  عدد من   ناقش اإلنقاذ  االنسانیة ولجنة  الشؤون  لتنسیق  المتحدة  األمم   Stichtingومؤسسة  )  IRC(مكتب 
Vluchteling  الوصول بمفاوضات  المعني  اإلنسانیة    عملھم  المساعدات  تسلیط  وإلى  السیاسات تم  أھمیة  على  الضوء 

 . التنظیمیة والتدریب والوضوح بشأن األدوار والمسؤولیات

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

 
 
 

 19-جائحة كوفید. 15

https://civil7.org/
mailto:jeremy.wellard@icvanetwork.org
http://unscr.com/en/resolutions/doc/2664
mailto:eileen.morrow@icvanetwork.org
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 التحقق من  "ستستضیف قمة عالمیة بعنوان  حیث    2023في مارس    19-شراكة توصیل لقاحات كوفید   من المزمع انتھاء

في  "  التأھب للجائحة  نطاق مدى  في السیاقات اإلنسانیة والمساھمة في توسیع  19-المخزون العالمي للقاحات جائحة كوفید 
 سوف تتضمن .  التأھب للجائحةو  زیادة نطاق مدى الجاھزیةالسیاقات اإلنسانیة في    ضمنفبرایر لمناقشة مساھمة اللقاحات  

إلى المجموعات المعرضة لخطر كبیر في السیاقات    19-التقدم المحرز في توصیل لقاحات كوفید   استعراض مدى  المناقشات
مجموعة   وتحدید توصیات قابلة للتنفیذ تستھدف  ،الحرجة للتلقیح في السیاقات اإلنسانیة  العوائق والعقباتدید  اإلنسانیة؛ وتح

 .أصحاب المصلحة لتلبیة االحتیاجات في السیاقات اإلنسانیة لھذه الجائحة وأي جائحة في المستقبل  محددة من
 
االستفادة "ستترأس إكفا فریق العمل المعني بمسألة    ، حیثعملللقمة، تم تشكیل ثالثة فرق  ضمن الجھود المبذولة للتحضیر  و

إكفا، في    أحد أعضاءستشارك منظمة إنترسوس،  كما  ".  من البنیة اإلنسانیة والجھات الفاعلة اإلنسانیة في االستجابة للجائحة
بمسألة   المعني  العمل  فریق  الصحیة  "رئاسة  النظم  السیاقات   واالستعداد تعزیز  في  لھا  واالستجابة  الجائحات  لمواجھة 

. عضاء من المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والدولیة للمشاركة في ھذه الِفرقاأل  على إشراك  إكفاكما حرصت  ".  اإلنسانیة
 .  ورقة بیضاء في یتم توثیق نتائج المناقشات وس

 
الت • یُرجى  االھتمام،  وإبداء  المعلومات  من  مزید  على  على  لالطالع  واصل 

eileen.morrow@icvanetwork.org . 
 

  تحویل شبكتنا
 

 العمل اإلنساني القائم على مبادئ المناصرة . 16
 

عن  برامج شاملة ورفیعة المستوى  بتطویر    )CCHN(  اإلنسانيمركز الكفاءة في مجال التفاوض  بالتعاون مع  قامت إكفا  
إدارة    فيلمساعدة قادة المنظمات غیر الحكومیة    حیث صممت ھذه البرامج،  لتفاوض والتأثیر للقادة في المجال اإلنسانيا

من  في المجال اإلنساني  العاملینسیتم تقدیم ھذه الدورة التجریبیة المكثفة من قبل كبار . البرامج اإلنسانیة المعقدة بشكٍل فعّال
 . التشغیلیة والتفاوضیة الھامة في ثمانیة سیاقات إنسانیة مختلفة اتالخبر أصحاب

 
الدولیة والوطنیة والمحلیة كیفیة تنظیم  و المنظمات غیر الحكومیة  القطریون من  المدراء  مفاوضات الودعم وتنفیذ  سیتعلم 
نھج تعاوني عن طریق مناقشة المواقف   تبني  من خالل  ن من األزمة بشكٍل أفضللتلبیة احتیاجات السكان المتضرریناجحة  ال

 ما تتضمنھ من   العمل تفاعلیة للغایة مع  ورشةتعتبر  .  المشتركة واستكشاف المعضالت السیاقیة والتفكیر في تجاربھم الخاصة
الوصول    أثاریتم تشجیع المشاركین على تحدید  س  ، حیثبین األقران  المعرفة والخبرات  األنشطة العملیة التي تسھل تبادل

 واالستفادة من الحلول المعتمدة لدیھم.تجاربھم الشخصیة  اآلخرین ، ومشاركةعملھم  بناًء على سیاق
 

 .twork.orgeileen.morrow@icvane معلالطالع على مزید من المعلومات، یُرجى التواصل  •
 

 تناول تأثیر تغیر المناخ في العمل اإلنساني . 17
 

 میثاق المناخ والبیئة للمنظمات اإلنسانیة 
 

اإلنسانیة   للمساعدات  المفوضیة األوروبیة  قِبل مكتب  ممّول من  قامت  ) DG ECHO( في مشروعٍ   Groupeمؤسسة  ، 
URD    من المیثاق، فضالً عن    2و   1القادرین على المساھمة في تنفیذ االلتزامات  بتحدید موارد المناخ والبیئة والخبراء

فبرایر    15النھائي إلى    الموعد تم تمدید  وقد  .  الوصول إلى ھذه الموارد   إمكانیة  تحول دون  من شأنھا أن  تحلیل أي عقبات
یمكنكم  .  المشاركة واستكمال تعبئة النموذج  تشجع إكفا األعضاء الذین لم یكملوا بالفعل نموذج االستشارة علىحیث  .  2023

 .النموذجعلى االطالع من ھنا 
 

السیاق اإلنسانيأصبحت   الكربون في  ینایر    حاسبة  المناخ في  تعتبر من،  2023متاحة على موقع میثاق  رد  اموال  حیث 
القطاع اإلنساني  ة رئیسیال  ةجدید ال المباشرة   المناسبة  منھجیةالو  العمل  توفر إطار   فھي  للمنظمات في  الحتساب االنبعاثات 

 .األداة والموارد ذات الصلةعلى  یمكنكم االطالع من ھنا. للمنظماتوغیر المباشرة 

mailto:eileen.morrow@icvanetwork.org
mailto:eileen.morrow@icvanetwork.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8iOxwyXTpnQAeIRyNwZKLFM4Odkg2b_rFOQOIb-nm-N7-sA/viewform
https://www.climate-charter.org/humanitarian-carbon-calculator/
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تدعو إكفا أعضائھا الذین لم  حیث    -  ، بما في ذلك إكفامنظمة  333بلغ عدد الموقعین على میثاق المناخ حتى ھذه اللحظة  

 مشاكل إلى االّطالع على المیثاق والتواصل مع إكفا بشأن أي استفسارات أو تحدیات أو  حتى ھذه اللحظة  یوقعوا على المیثاق  
موقع میثاق على  یمكنكم االطالع من ھنا  .  التزامات المیثاق بشكٍل واقعيب  الوفاءعلى    تھمقدر  تعیق  التسجیل أو  تمنعھم منقد  

 .المناخ
 

إرسال أي ونرجو من المنظمات الراغبة في  ، المناخ والبیئةفي مجال  إكفا    لجھود  الخالصة الوافیة تحدیث   نعمل حالیًا على
.  Climate@icvanetwork.orgإلى  تضمینھا ضمن ھذه الوثیقة    لغایاتمبادرات أو أدوات أو تقاریر جدیدة    /مشاریع  

 ). یظھر بشكٍل أفضل في جوجل كروم( الملخص الحالياّطلع على 
 

زیارة   یرجى،  مسار التعلُّم بشأن تغیر المناخ والعمل اإلنسانيلمزید من المعلومات حول أنشطة إكفا، بما في ذلك   •
أو ترغب في االنضمام إلى فریق العمل المعني /، وإذا كان لدیك أي أسئلة و صفحة الویب الخاصة بالمناخ والبیئة

 nishanie.jayamaha@icvanetwork.org  : برید إلكتروني إلى رسالة یُرجى إرسالبتغیُّر المناخ، 
  
 

 كن منتشراً عالمیًا وراسًخا محلیًا .18
  
 العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة  

التابع المعني بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة و  5فریق العمل  خطة عمل    من ضمن األولویات التي تتضمنھا
 تھا وقیاد   ھاالة وتمثیلالفعّ الجھات الفاعلة المحلیة  مشاركة  بشأن    تجمیع الممارسات الجیدةجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت  للّ 

المتضررین. ولھذه الغایة،   األشخاص  ج إشراكھُ بما في ذلك المنظمات التي تقودھا النساء ونُ   ،في آلیات تنسیق العمل اإلنساني
الوطنیة. یعتمد ھذا لتجمیع الممارسات الجیدة في مجال العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة و  قالبًا   "5فریق العمل  "ر  طوّ 

تعزیز مشاركة الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة وتمثیلھا على إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت حول "   القالب
فریق العمل  إنھا مخصصة ألعضاء  ، حیثجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت"للّ   وقیادتھا في آلیات تنسیق العمل اإلنساني

المنظمات غیر الحكومیة المحلیة والوطنیة الشریكة ومنظمات الجھات الفاعلة المحلیة. للتقدیم، نطاق  على    نشروقابلة لل  5
استخدام   على  على  و  القالبنشجعك  إلى:االطالع  إرسالھا  ثم  والتعلیمات،  اإلرشادیة    األسئلة 

 IASCcorrespondence@un.org 
 

  دراسة تعلیمیة   صدارإ  في  من العمل  النھائيالھدف  ویتمثل    ،2023فبرایر    10  وھللتقدیم    النھائي  الموعد یرجى التنویھ أّن  
الممارسات    حول على  لأفضل  معیُ   ،لالستفسار  .واسع  نطاقٍ نشرھا  التواصل  ع  رجى  اإللكتروني كور  البرید   بر 

Kore@fao.org اإللكترونيالبرید  عبر إیمان إسماعیل و Eman.ismail@icvanetwork.org 
 
 من المنتدى العالمي للسیاسات اإلنسانیة  واألفكار رؤىال

خالل المنتدى   (OCHA) تنسیق الشؤون اإلنسانیة األمم المتحدة لمكتب    بالتعاون معفي تنظیم جلسة تفاعلیة   شاركت إكفا 
، 2022في نھایة عام  األوضاع العالمیة  في    للنظر  2022دیسمبر    8-7العالمي الحادي عشر للسیاسات اإلنسانیة الذي ُعقد في  

عنوان "محلّي ھذه الجلسة تحت    ُعقدتوالفرص في مجال العمل اإلنساني في السنوات المقبلة.  الكبیرة  المخاطر  فضالً عن  
دولة مختلفة،   145مشارك من    6000وحضر الحدث أكثر من    ،كیف یبدو النجاح"  :اإلمكان، ودولي بقدر الضرورةبقدر  

 من ضمنھم مختلف وكاالت األمم المتحدة. 
 

  ومؤسسة األمم المتحدة، إلى جانب منظمة األغذیة والزراعة  (OCHA) مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیةعقد  
)FAO(  االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر  وإكفا و )IFRC  (وبرنامج األغذیة العالمي  )WFP(  ،

قد مستدام. و  االحتیاجات والضعف بشكلٍ   الحد من األزمات العالمیة والحلول المحلیة:    وناقش المنتدى  ، عبر اإلنترنتالمنتدى  
،  االحتیاجات المتزایدة لألفراد  القادرة على تلبیةفي الحلول المحلیة  سلط المتحدثون خالل الجلسة الضوء على أھمیة االستثمار  

  علًما أن   ،تعزیز القدرات المحلیة وتحسین الشراكات بین المستویات العالمیة واإلقلیمیة والمحلیة  ضرورةأشاروا إلى  كما  

https://www.climate-charter.org/
https://www.climate-charter.org/
mailto:climate@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/resource/climate-and-environment-action-compendium/
https://www.icvanetwork.org/elearning/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream/
https://www.icvanetwork.org/transforming-our-network-for-impact/transformation-2-address-impact-of-climate-change-on-humanitarian-action/
mailto:nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/resource/iasc-localization-good-practices-template-and-guide/
mailto:IASCcorrespondence@un.org
mailto:Kore@fao.org
mailto:Eman.ismail@icvanetwork.org
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ة  بشدّ التي دعت  و)  WHS(   2016اإلنساني لعام  لعمل  المعنیة باللقمة العالمیة    على ھذه المسألة نتیجةً كان قد وقع  تركیز  ال
 .مبادرات من ھذا النوعإقامة إلى 
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  الترابط بین العمل اإلنساني والتنمیة والسالم
 
 2023أكادیمیة الترابط لعام  

إلى الجمع بین أربع مجموعات من الطالب  كادیمیةاأل تھدف  حیث 2023لعام   الترابط المجموعة األولى من أكادیمیة  انطلقت
األزمات.  المتضررة جّراء  في السیاقات   لعمل اإلنساني والتنمیة وبناء السالملمفھوم ا  فھمھمم وتطویر  تعلُّ تساعدھم على  ل

العمل   ولح  لمحةفي الحصول على    للراغبینیمكن  ویتم افتتاح باب التقدیم قریبًا  وف  للراغبین في االنضمام إلى األكادیمیة، س
ھذه الدورة التدریبیة   تضمأساسیات الترابط.  التدریبیة حول    دورةالاالستفادة من    ،اإلنساني والتنمیة وبناء السالم ونھج الترابط

 ھنا. من  المجانیة عبر اإلنترنت خمس وحدات ویمكن الوصول إلیھا
  
 في السیاقات اإلنسانیة  الترابط نھج 
في السیاقات اإلنسانیة   الترابط مجموعة الحمایة بشأن نُھجلمذكرة توجیھیة الحمایة بنشر  المعنیة بالعالمیة مجموعة القامت  

 .اقرأ المزید عنھا ھناھج الترابط بطریقة عملیة. مساعدة منسقي مجموعات الحمایة على تطبیق نُ من أجل 
  

 :لمعنیة بالترابط، یُرجى إرسال برید إلكتروني إلىلالنضمام إلى القائمة البریدیة لمجموعة عمل إكفا ا
stephanie.yousef@icvanetwork.org . 

 
 التحلي بالتنوع والشمولیة واتباع قیمنا   .19

  
 حقوق الطفل

 : مركز جنیف العالمي للتعلیم في حاالت الطوارئحول التقدم المحرز 2022تقریر السنوي لعام ال
حیث حدد اإلجراءات والمبادرات  ،    2022م السنوي لعام  تقریر التقدُّ مركز جنیف العالمي للتعلیم في حاالت الطوارئ    أصدر

توفیر  شترك بین أصحاب المصلحة وتعزیز التأثیر من خالل  الملھمة المتخذة لرفع مستوى االلتزام السیاسي وتحفیز العمل الم
 .األدلة

  
 النوع االجتماعي

 الحمایة من العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ خاذ إجراءات من أجلاتّ إلى دعوة ال
  2021عام  ال   شّكل  للجمھور، حیثاآلن    امتاحً أصبح    2021م المحرز لعام  حول التقدُّ )  Action-to-Callمنظمة (  تقریرإن  

التقریر2025-2021  ) لألعوامCall-to-Actionمنظمة (في    طریق الل في خارطة  العام األوّ  فقد استند ھذا   55على    ، 
الجھود  والذي تمكن من خاللھ من توضیح  من تقاریر الشركاء والبیانات التي تم جمعھا وغیرھا من المواد اإلضافیة،    اتقریرً 

القائم على النوع االجتماعي في سیاقات    العنف  في مكافحة  تقدمالالعالمیة التي یبذلھا الشركاء في جمیع أنحاء العالم إلحراز  
 . Action-to-Call منظمة  اإللكترونيموقع الللمزید من المعلومات، یرجى االطالع على الطوارئ. 

 
 اإلعاقة  ذوي األشخاص من

 اإلعاقة وكبار السن في إطار العمل اإلنساني: كتالوج االبتكارذوي  شمول
من تحدید )  Humanitarian Innovation Fund(الذي أجراه صندوق االبتكار اإلنساني    2020لعام    تحلیل الفجوات  تمكن

،  الفجواتلمعالجة ھذه    إلعاقة في االستجابات اإلنسانیة.كبار السن واألشخاص ذوي ا  مجال شمولعدد من الفجوات في  
 الكتالوج یوفر    . كماالفجوات  ھذه  االبتكارات التي تسعى إلى معالجة بعضب  یحتوي على موجزكتالوًجا    Elhraمنظمة   طّورت

دون  أدلّة تحول  التي  والعوائق  التجارب  و  شمول  على  السن  من  كبار  اإلعاقة  األشخاص  الموضوعات    في ذوي  مختلف 
 .اإلنسانیة والبیئاتوالسیاقات 

 
 الحمایة

 لحمایة من االستغالل واالنتھاك الجنسیینندوق التواصل والتوعیة المجتمعیة المعني باقاعدة بیانات ص
حیث  من االستغالل واالنتھاك الجنسیین  المعني بالحمایة  تم تحدیث قاعدة بیانات صندوق التواصل والتوعیة المجتمعیة  لقد  

  الفیدیو مقاطع  و  ، بما في ذلك المطبوعاتمادة  45قاعدة البیانات أكثر من    تشمل.  موقع إكفا  من خاللیمكن الوصول إلیھا اآلن  
المناقش إلى أكثر من    تصمم  حیثلغة    40بحوالي    ھي متاحةو  ،المجتمعیة  اتوالمقاطع الصوتیة وأدلة   نوًعا   20لتصل 

تم تطویرھا واستخدامھا ونشرھا من قبل المنظمات غیر الحكومیة قد  حیث العمر والجنس والتنوع، و  األشخاص من  مختلفًا من
ھذا المورد مجانًا لجمیع أعضاء اللجنة  یتاح  من االستغالل واالنتھاك الجنسیین.  المعني بالحمایة  صندوق  التنفیذ مشاریع    أثناء

الدائمة المشتركة بین الوكاالت وأصحاب المصلحة في الحمایة من االستغالل واالنتھاك الجنسیین الستخدامھ وتكییفھ وفقًا  
 الحتیاجاتھم. 

https://elearning.easygenerator.com/326f704e-cbc4-4589-9363-c43c0a5b9eaa/#/sections/37e13f577ecc4075bb1d90d06a78cc5e/questions/01d97d318eaf40fb9420a83921a8de3c
https://www.globalprotectioncluster.org/publications/811/policy-and-guidance/guidelines/nexus-approaches-humanitarian-settings-guidance
mailto:stephanie.yousef@icvanetwork.org
https://eiehub.org/wp-content/uploads/2023/01/EiE-Hub_Annual-Progress-Report-2022.pdf
https://www.calltoactiongbv.com/general-documents
https://www.calltoactiongbv.com/general-documents
https://www.elrha.org/researchdatabase/gap-analysis-humanitarian-inclusion-disabilities-older-people-literature-review/
https://www.elrha.org/researchdatabase/disability-and-older-age-inclusion-in-humanitarian-action-innovation-catalogue/
https://www.icvanetwork.org/psea-community-outreach-and-community-fund-database-deliverables/
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المجتمعیة   والتوعیة  التواصل  صندوق  من  الثالثة  للجولة  الناجح  االختتام  بالحمایة  بعد  واالنتھاك المعني  االستغالل  من 

 . 2022بوضع اللمسات األخیرة على تنفیذ مبادراتھم لعام  على  بعنایةتم اختیارھم مشروًعا  15 یعملالجنسیین، 
 

 ت حول الحمایة من االستغالل واالعتداء الجنسیین والتحرش الجنسيورشة عمل اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاال 
استمرت اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت في ورشة عمل فنیة    معإكفا    شاركت ینایر،    26و  23بین  الفترة الممتدة    خالل

ن  و المشارك   شملمدة أربعة أیام في نیروبي لمعالجة موضوع الحمایة من االستغالل واالعتداء الجنسیین والتحرش الجنسي.  ل
الوكاالت   بین  المشتركة  الدائمة  للجنة  التابعة  الفنیة  االستشاریة  المجموعة  من  االستغالل ب  المعنیینأعضاء  من  الحمایة 

ناقشوا طرق  حیث    ،والجھات المانحة  ،المیدان  فين االستغالل واالنتھاك الجنسیین  ومنسقي الحمایة م  ،واالنتھاك الجنسیین
لعام   األولویات  المیدانیة وتحدید  التحدیات  السیاسات مع  استراتیجیة  2023مواءمة  تنفیذ  اللجنة  و  واستعراض  خطة عمل 

  المعلومات بینسنوات وتبادل    5لمدة    الدائمة المشتركة بین الوكاالت للحمایة من مخاطر االستغالل واالنتھاك الجنسیین  
 .والموارد الالزمةحرز مالم المانحین حول التقدُّ 

 
  .alon.plato@icvanetwork.org معلمزید من المعلومات، یُرجى التواصل ل
 
 . االنخراط بشكٍل استباقي في شراكات تعاونیة نِشطة20 
 

 2023المنتدى اإلنساني األوروبي 
السیاسات وصانعي القرار لمناقشة في مجال  خبراء  الصانعي التغییر من المنظمات اإلنسانیة و  یضمیعقد المنتدى تحالفًا قویًا  

لمساعدة وزیادة جودة التمویل وخلق التزام مستدام من ا األفكار التي تغیر قواعد اللعبة حول موضوعات مثل تعزیز موارد  
المنتدى اإلنساني األوروبي أیًضا لحظة رئیسیة بالنسبة  زمات ذات الصلة بالمناخ. شّكلمجتمع المساعدة األوسع تحسبًا لأل

من المؤتمر السنوي   التي تسافرمن قادة المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة  منظمة    35حضور    تیسیرحیث سنعمل على   إلكفا،
في تنظیم "جلسات اإلحماء" اإلقلیمیة مع المنتدى  وتساھم إكفا المنتدى اإلنساني األوروبي في بروكسل.   إلكفا للمشاركة في

 اإلنساني األوروبي. 
 

 مارس. 9بحلول  البرنامج الكامل وقم بالتسجیل  اّطلع على 
 

 خاص بالمنطقة 
 

 . أفریقیا21
 

 وجنوب أفریقیاشرق 
 

 التأثیر الجماعي للتغییر في السیاقات المعقدة  -إطالق برنامج تعلیمي 
في إثیوبیا والصومال وجنوب   ھا تُطلق إكفا برنامًجا تعلیمیًا یستھدف أعضاء وأمانة منتدیات المنظمات غیر الحكومیة وشبكات

وورشة    في جلسات أسبوعیة عبر اإلنترنت في فبرایرالسودان والسودان. سیتم تقدیم المناھج الدراسیة المصممة خصیًصا  
  تعزیزمارس في نیروبي. ستركز ورشة العمل ھذه على التعلم من األقران وكیفیة    29و  28عمل بحضور شخصي یومي  

المستو   الروابط على  التأثیر  في  ةوالدولی  ةواإلقلیمی  ةوالوطنی  ةالمحلی  یاتبین  غیر   سیُعقد مارس،    30.  المنظمات  منتدى 
 .الشبكات من إثیوبیا والصومال وجنوب السودان واجتماع مجتمعات الممارسة في السودان مدراءلحكومیة / ا
 
 advocacysupport@icvanetwork.orgلمزید من المعلومات، یُرجى االتصال بالسیدة ماكسین كالیتون:  
 

 غرب ووسط أفریقیا
 الوضع في حوض بحیرة تشاد مؤتمر رفیع المستوى حول 

الذي عقد في  الوضع في حوض بحیرة تشاد  حول  المؤتمر رفیع المستوى الثالث  لغرب ووسط أفریقیا إلى   إكفا  انضم ممثل
یة/  وشاركت في تنظیمھ ألمانیا والنرویج ومكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسان  ،2023ینایر    24و  23في    نیجیریا

https://psea.interagencystandingcommittee.org/iasc-strategy
https://psea.interagencystandingcommittee.org/iasc-strategy
mailto:alon.plato@icvanetwork.org
https://europeanhumanitarianforum.eu/
mailto:advocacysupport@icvanetwork.org
https://www.unocha.org/lakechad2023
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، ونظر المؤتمر في الحلول التي تتطلب مناھج منسقة بین الجھات نیجیریابرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبلد المضیف  
الفاعلة المشاركة في الجھود اإلنسانیة والتنمیة والسالم وتحقیق االستقرار لمواجھة التحدیات المتزایدة التي تؤثر على المزید  

الفاعلة اإلنسانیة على الحاجة إلى الدعم المالي الكافي وااللتزامات السیاسیة فیما یتعلق بالقضایا دت الجھات  من الناس. أكّ 
 .الرئیسیة مثل حمایة المدنیین وحقوقھم

 
 شات المنتدى اإلنساني األوروبيت اإلحماء المیدانیة إلثراء مناقجلسا

مارس، وتنظم المدیریة العامة للعملیات األوروبیة للحمایة المدنیة في بروكسل في    2023یُعقد المنتدى اإلنساني األوروبي  
بدعم من معھد إیغمونت الملكي وإكفا    جلستي إحماء میدانیتین إلثراء المناقشات  ) في داكارECHOوالمعونة اإلنسانیة (

فبرایر وستركز على "معالجة    8و  7وفریق العمل اإلقلیمي المعني بمبادئ الوصول والمبادئ اإلنسانیة. ستعقد الجلسات یومي  
 ."عوائق الوصول من خالل الدبلوماسیة اإلنسانیة

 
عبر ل االتصال  یرجى  أفریقیا،  في  إكفا  عمل  فریق  قائمة  إلى  لالنضمام  أو  المعلومات  من  لمزید 

addis.tesfa@icvanetwork.org    أوnkirote.laiboni@icvanetwork.org   أو
adeline.benita@icvanetwork.org. 

 
 . آسیا والمحیط الھادئ22

 الجمعیة الوطنیة للشبكة اإلنسانیة الوطنیة 
إلى الجمعیة الوطنیة للشبكة اإلنسانیة الوطنیة لمناقشة موضوع "متجذّر محلیًا ومتصل عالمیًا"  إكفا ینایر، تمت دعوة  23في  

االستجابة من خالل   ، وشبكة)CHS Alliance( التحالف الدولي للمعاییر اإلنسانیة األساسیة  في حلقة نقاش مع ممثلین من
التمكین الممثل اإلقلیمي  ، والمركز اآلسیو)START( ابدأ  ، وشبكة)NEAR(  مساعدات  نائب  للكوارث. سلط  للتأھب  ي 

وخلق   إلكفا التمثیل  خالل  من  المحلیة  المشاركة  أھمیة  على  غیر  الو   الحیّزالضوء  والمنظمات  المحلیة  للشبكات  فرص 
 .الحكومیة، فضالً عن ربط حوار السیاسات العالمي بالجھات الفاعلة المحلیة

 
 (RHPW) 2022أسبوع الشراكة اإلنسانیة اإلقلیمي 

 
استضافت إكفا بالتعاون مع شبكة األمم المتحدة اإلنسانیة والشبكة اآلسیویة للحد من الكوارث واالستجابة لھا وخدمة المجتمع 

ھذا  ضّم  دیسمبر.    14إلى    9العالمي في آسیا، فعالیة أسبوع الشراكة اإلنسانیة اإلقلیمي في بانكوك في الفترة الممتدة بین  
الممارسات الجیدة. باإلضافة  من أجل  فرص  الرّكز على التعاون وویین والخبراء اإلنسانیین  لمھنلالتجمع الحضور الشخصي  

إلى أسبوع الشراكة اإلنسانیة اإلقلیمي، نظمت إكفا یوًما لألعضاء اإلقلیمیین، والذي أتاح الفرصة ألعضاء إكفا للتواصل  
ھذه الفعالیات كجزء من مھمتھا  إقامة  . تلتزم إكفا بمواصلة  مواجھة التحدیات الحالیة في القطاعمن أجل  وتبادل االستراتیجیات  

  إكفا موقع زیارة  للمزید من المعلومات، یرجىلتعزیز العالقات بین األعضاء. 
 

 قیادة المرأة في المجال اإلنساني البرنامج اإلقلیمي للتدریب على 
 

  6لمدة أربعة أیام من  قیادة المرأة في المجال اإلنساني  نظمت إكفا، بالتعاون مع ھیئة األمم المتحدة للمرأة، تدریبًا إقلیمیًا على  
ھذا البرنامج لتعزیز المھارات القیادیة للمنظمات غیر الحكومیة التي تقودھا النساء ومنظمات   ُصمم. وقد  2022دیسمبر    8إلى  

وباكستان وسریالنكا ومیانمار. خالل التدریب، أتیحت للمشاركین الفرصة لصقل    وبنغالدیش،المجتمع المدني في أفغانستان  
ي الدعوة الجماعیة لتعزیز تأثیر السیاسات والتفاعالت األكثر فعالیة مع الشركاء المانحین. باإلضافة إلى ذلك،  مھاراتھم ف

 .النساء في جمیع أنحاء المنطقة لتشجیع التعاون وتبادل المعرفةبین ربط الركز البرنامج على 
 
  أو اتصل بكیا سھا شودري الھادئ،في آسیا والمحیط  إكفا لمزید من المعلومات حول 

keya.sahachaudhury@icvanetwork.org  أوasma.saleem@icvanetwork.org. 
 

 منطقة أمریكا الالتینیة  .23
 المفاوضات اإلنسانیة

mailto:Addis.tesfa@icvanetwork.org
mailto:nkirote.laiboni@icvanetwork.org
mailto:adeline.benita@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url/?u=21813&qid=1179242
mailto:keya.sahachaudhury@icvanetwork.org
mailto:asma.saleem@icvanetwork.org
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الممتدة من   الفترة  المفاوضات اإلنسانیة ورشة عمل ألمریكا    االختصاصفبرایر، سیستضیف مركز    24إلى    20في  في 

اإلسبانیة.   باللغة  اإلنسانیة  المفاوضات  حول  بالمھارات    ُصممالوسطى  وتزویدھم  المھنیین  لیستھدف  الحدث  ھذا 
لالطالع على معلومات   اضغط ھنافي المفاوضات في إطار السیاقات اإلنسانیة.    للمشاركةواالستراتیجیات األساسیة الالزمة  

 .إضافیة وللتسجیل

 المنظمات الدولیة ترفع صوتھا ضد مشروع القانون الفنزویلي الجدید 

 أُصدرت اجتمعت المنظمات الدولیة لدق ناقوس الخطر بشأن مشروع قانون جدید في فنزویال یھدد منظمات المجتمع المدني.  
تدابیر ب  مصحوبة مستوى غیر مسبوق من الرقابة والتنظیم  فرض  یقترح  ھو  ، و2023ینایر    24الموافقة على ھذا التشریع في  

  ض الحریات األساسیة للخطر. في بیانٍ یعرِّ   األمر الذي  ،بل الحكومةمن قِ   ماد تفتقر للتفویض أو االعتأي منظمة  ضد  صارمة  
كما أنھا حثت    ،لدول الدیمقراطیة على رفض مشروع القانونالمؤلف من امشترك، حثت المنظمات الدولیة المجتمع الدولي  

 . اإلنجلیزیة واإلسبانیة   باللغتین  البیان اّطلع علىحكومة فنزویال لوضع حد لتجریم المدافعین عن حقوق اإلنسان. كذلك 

 حقوق اإلنسان في كولومبیا وضع

ینظر الذي  ول الخاص بھا  تقریر المتابعة المتعمق األوّ  (CIDH-IACHR) أصدرت لجنة البلدان األمریكیة لحقوق اإلنسان
التقریر  خالل احتجاجات اإلضراب الوطني. ویشمل    2021زیارة العمل التي استغرقت ثالثة أیام إلى كولومبیا في یونیو    في

 .استعادة حقوق اإلنسان والسالم داخل المجتمعات المتضررة المتابعة من أجل توصیات

الالتینیة، ألمریكا  إكفا  بریدیة  قائمة  إلى  لالنضمام  أو  المعلومات  من  عبر   لمزید  االتصال  یُرجى 
lina.gomez@icvanetwork.org. 

 الشرق األوسط وشمال إفریقیا .24
 (EHF)األوروبي جلسة إحماء إقلیمیة للمنتدى اإلنساني 

 
وركزت    ،بصیغة مختلطة  2023ینایر    18في عمان في  )  EHFللمنتدى اإلنساني األوروبي (انعقدت المشاورة اإلقلیمیة  

اإلنساني األوروبيعلى إطالع جلسة   الجھات   المنتدى  المحدودة: إشراك  المتزایدة والموارد  اإلنسانیة  على "االحتیاجات 
  ات تأطیر المساعد   ھامن خالل".  ناقش المشاركون "سردًا إنسانیًا" جدیدًا یتم  المانحة غیر التقلیدیة ومصادر التمویل الجدیدة

مصادر تمویل جدیدة في ھذا السیاق.  ناقش ممثلون من    تسخیراإلنسانیة على أنھا استثمار ومصلحة مشتركة، وكیف یمكن  
مزید من االلتزام ال  تأمینالمتحدة كیفیة  المنظمات غیر الحكومیة الدولیة / المنظمات غیر الحكومیة المحلیة ووكاالت األمم  

المالحظات من ھذه الجلسة في غضون الشھر    ستُتاحتقدیم مساعدة أكثر كفاءة وفعالیة.  من أجل  منظمات المعونة  قِبل  من  
 .2023الذي سیعقد في مارس  إثراء المنتدى اإلنساني األوروبي بھدفالمقبل 

 
 زیارة األراضي الفلسطینیة المحتلة

زار نائب الممثل اإلقلیمي إلكفا األراضي الفلسطینیة المحتلة حیث عقد اجتماعات مع العدید من أصحاب المصلحة الرئیسیین، 
، وأعضاء منتدى المنظمات غیر الحكومیة الدولیة،  )PNGOشبكة المنظمات األھلیة الفلسطینیة (بما في ذلك عضو إكفا  

الدولیةو التنمیة  وكاالت  العالمي.  ،  )AIDA(  مؤسسة  األغذیة  وبرنامج  اإلنسانیة،  الشؤون  تنسیق  ھذه   وفرتومكتب 
منصّ  الموضوعاتاالجتماعات  من  متنوعة  مجموعة  حول  والھادفة  الھامة  للمناقشات  في   ،ة  الحالي  الوضع  ذلك  في  بما 

 2023خطة االستجابة اإلنسانیة لعام  وإطالق    والترابطالفلسطینیة المحتلة ودعم والعمل مع المنظمات المحلیة    يضااألر
 للنتائج الجماعیة. )UNSDCF(  مجموعة األمم المتحدة للتنمیة المستدامة وإطالق

  
 (WLO) لمنظمات التي تقودھا النساءا تعزیزاجتماع 

دول مثل األردن وتركیا ال  عدد من  من التي تقودھا النساء  المختارة  منظماتعدد من الاجتماًعا ل ینایر، عقدت إكفا  31في  
برنامج النساء. ركز ھذا   ولیبیا وسوریا ومصر والعراق ودول أخرى شاركت في  تقودھا  التي  على    االجتماعالمنظمات 

 .واالجتماعات التعاونیة القادمة والشراكات وأي دروس وتحدیات مرتبطة بھا 2023عام ل ھذه المنظمات أولویات

https://frontline-negotiations.org/events/taller-sobre-negociacion-humanitaria-en-linea-centroamerica-feb-20-2023-feb-24-2023/
https://www.globalr2p.org/publications/international-organizations-express-concern-over-bill-that-seeks-to-criminalize-and-hinder-the-work-of-civil-society-organizations-in-venezuela/
mailto:lina.gomez@icvanetwork.org
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-response-plan-2023
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-response-plan-2023
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 )FCAاالستضافة مع منظمة الكنیسة الفنلندیة للمساعدة (  وتنظیمشمال إفریقیا إكفا في الشرق األوسط و 

ة الكنیسة الفنلندیة للمساعدة  منظم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا من قبل إكفا ابتداًء من ھذا العام، یتم استضافة فریق
)FCA  (عرضت  ، األردن.في عمان ) منظمة الكنیسة الفنلندیة للمساعدةFCA  (بالدعم المطلوب وتبادل   إكفا تزوید فریق

منظمة الكنیسة الفنلندیة  نشكر فریقومن ھنا فإننا    والترابط.    الخبرات حول الشراكة ودعم والعمل مع المنظمات المحلیة
 .كبیر دعمو تعاون  ما قدموه من على) FCAللمساعدة (

 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، یرجى  الخاصة بإكفا  البریدیة    إكفا  النضمام إلى قائمةللمزید من المعلومات أو  ل

 .stephanie.yousef@icvanetwork.org  أو  eman.ismail@icvanetwork.orgمع  التواصل
 

 فرص التعلم 
 

إضفاء الطابع المحلي على االتفاقات العالمیة بشأن الھجرة والالجئین: العمل   -. دورة تدریبیة مكثفة عبر اإلنترنت  25
 اإلقلیمي بشأن التنقل البشري

في ھذه الدورة التدریبیة المجانیة عبر اإلنترنت وتعّرف على دور الحكومات المحلیة واإلقلیمیة في تشكیل حوكمة    سّجل
 )UCLGمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلیة ( التنقل البشري والمساھمة في التقدم العالمي. نُّظمت الدورة من قبل

 ).GFMD(المنتدى العالمي حول الھجرة والتنمیة/  ن آلیة رؤساء البلدیاتكجزء م
 

 إدارة البیانات المسؤولة في حاالت الطوارئ .26
من أكادیمیة القیادة اإلنسانیة  لدورة التدریبیة المجانیة  ل  الخاضعیناكتشف كیفیة إدارة البیانات التي تم جمعھا من األشخاص  

لجھات الفاعلة اإلنسانیة لضمان التعامل مع المعلومات التي تم جمعھا  االتي تحتاجھا  بأمان ومسؤولیة. تعرف على التقنیات  
 .أخالقي بشكلٍ 

 
 حفظ میاه التربة والنباتات من أجل إدارة مستجمعات المیاه  حول. مقدمة 27 

دورة   ) Medair(عن میاه التربة والحفاظ على الغطاء النباتي إلدارة مستجمعات المیاه؟  أنشأت منظمة    للتعلمھل أنت مستعد  
المجالتدریبیة مجانیة   ھذا  ھذا  في  في  تعزیز معرفتھم  إلى  یتطلعون  لمن  األفضل  بإنشاء حساب على السیاق، وھي  قم   .

DisasterReady.org  .للوصول إلى الدورة 
 

 أخبار جدیدة وجدیرة بالذكر 
 

  أدیسومن حول تجسید التغییر: حلقة عن التعھد بالتغییر مع دیجان علي  بودكاست .28
كیف شكلت التجارب والنجاحات السابقة مثل میثاق التغییر والصفقة الكبرى   CHS Podcastالحلقة من برنامج    تكشف ھذه  

 .، والتزاًما أكبر تجاه التغییر االجتماعي اإلیجابي2030من أجل التغییر  تعھداً 
 

 ) ALNAP( شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء األولى من 25. أصوات من السنوات الـ 29
بالتعلم )  ALNAPشبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء ( حدیثة، یعكس إغناسیو باكر، المدیر التنفیذي إلكفا، التزام  مدونةفي  

 .وتطلعاتھ للنمو المستمر للشبكة من أجل إحداث تأثیر أكبر على الصعید العالمي
 

 لیة الوطنیة القانون والسیاسة بشأن النزوح الداخلي: تنفیذ المسؤو حولالتقریر العالمي  .30
وصنع السیاسات بشأن النزوح الداخلي بما یتماشى مع المعاییر عاًما من الخبرة في القانون المحلي    30 التقریریستعرض  

 .الدولیة
 

. "قالوا لي إنھم ال یستطیعون مساعدتي: مخاطر الحمایة التي تواجھ طالبي اللجوء غیر األوكرانیین والالجئین الفارین  31
 "من أوكرانیا إلى االتحاد األوروبي

والحق في الحمایة أن األشخاص   ) HIAS Europeالمنظمة الیھودیة لّالجئین في أوروبا (حدیث صادر عن   تقریر یُظھر  
الحمایة واالندماج  في وجھفي أوكرانیا قبل الحرب قد واجھوا عقبات كبیرة  یتمتعون بالحمایةیطلبون اللجوء أو  الذین كانوا

 .إلى االتحاد األوروبي مرة أخرىعند نزوحھم 

mailto:eman.ismail@icvanetwork.org
mailto:stephanie.yousef@icvanetwork.org
https://learningwith.uclg.org/p/humanmobility
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=1747&utm_source=social+&utm_medium=linkedin&utm_campaign=post
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=1747&utm_source=social+&utm_medium=linkedin&utm_campaign=post
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=1747&utm_source=social+&utm_medium=linkedin&utm_campaign=post
https://share.transistor.fm/s/e8462ce2
https://www.alnap.org/blogs/voices-from-alnap%E2%80%99s-first-25-years-ignacio-packer-%E2%80%9Calnap-puts-me-personally-on-a-continuous
https://www.globalprotectioncluster.org/publications/810/reports/report/global-report-law-and-policy-internal-displacement-implementing
https://www.globalprotectioncluster.org/publications/810/reports/report/global-report-law-and-policy-internal-displacement-implementing
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 التنقل البشري وأزمة المناخ في األطر الدولیة  -. معالجة فجوة الحمایة 32

  )Bread for the World(  الخبز من أجل العالم  ) ومنظمةACT Allianceكت (آالذي أجراه تحالف    التحلیلیھدف ھذا  
 ر المناخ.وتغیُّ  التنقل البشريإلى توفیر فھم أفضل للعالقة بین 

 
 

 احفظ التاریخ في جدول أعمالك 
2023 

 
  ) للعمل اإلنساني االستباقي GSMAصندوق ابتكار النظام الشامل لالتصاالت المحمولة ( : ینایر 19

   2023منتدى المأوى والمستوطنات في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي  : فبرایر 7-8 
 للتعلیم اإللكتروني المحسنة حدیثًا   BBRاستضافت إكفا إطالق جنیف ألداة   : فبرایر 9

 المستوى إلعالن التبرعات لألزمة اإلنسانیة في الیمن، جنیف : فعالیة رفیعة 2023: الیمن فبرایر 27
 : اإلحاطة غیر الرسمیة األولى بشأن المیثاق العالمي بشأن الالجئین، جنیف مارس 6 
 للمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، جنیف  86: اللجنة الدائمة مارس  7-9 
 یوم عضویة إكفا، جنیف  : مارس 16 
 السنوي، جنیف   إكفا مؤتمر: مارس 17 
 المنتدى اإلنساني األوروبي :  مارس 20-21 
 التأثیر الجماعي للتغییر في السیاقات المعقدة - : برنامج تعلیمي  مارس 28-29 
  (HNPW 2023)األسبوع التاسع للشبكات اإلنسانیة والشراكات : أبریل17-28 
  2023مؤتمر القیادة اإلنسانیة : أبریل26-28 
 : االجتماع التحضیري الرسمي الثاني للمنتدى العالمي لالجئین، جنیف مایو17 
 : اإلحاطة غیر الرسمیة الثانیة حول المیثاق العالمي بشأن الالجئین، عن بُعد یونیو 7 

 المتحدة لشؤون الالجئین : اللجنة الدائمة السابعة والثمانون للمفوضیة السامیة لألمم یونیو  14-16
 : الیوم العالمي لالجئینیونیو 20 
  جنیف -قسم الشؤون اإلنسانیة بالمجلس االقتصادي واالجتماعي  : یونیو 21-23 
 : االجتماع التحضیري الرسمي الثالث للمنتدى العالمي لالجئین، جنیف سبتمبر 1 
اللجنة الدائمة الثامنة والثمانین للمفوضیة السامیة لألمم   سبتمبر (یحدد الحقًا): 15إلى  14سبتمبر أو من   14إلى  13من  

 المتحدة لشؤون الالجئین
 لمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین : اللجنة التنفیذیة الخامسة والسبعین لأكتوبر9-13 
 : اإلحاطة غیر الرسمیة الثالثة حول المیثاق العالمي بشأن الالجئین، عن بُعد أكتوبر 18 
 : اإلحاطة غیر الرسمیة الرابعة بشأن المیثاق العالمي بشأن الالجئین، جنیف نوفمبر 17 
 لمي لالجئین: تقدیم األحداث الجانبیة للمنتدى العادیسمبر 12 
 : المنتدى العالمي لالجئیندیسمبر 13-15 
 

https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/downloads/fachpublikationen/analyse/Addressing_the_protection_gap_01.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/the-gsma-innovation-fund-for-anticipatory-humanitarian-action/
http://www.shelterforum.info/lac/
https://www.icvanetwork.org/events/geneva-launch-of-the-new-building-a-better-response-e-learning/
https://www.icvanetwork.org/events/icva-membership-day-2023/
https://www.icvanetwork.org/events/icva-annual-conference-2023/
https://europeanhumanitarianforum.eu/
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
https://sdg.iisd.org/events/ecosoc-humanitarian-affairs-segment-2023/

