
 

1 

 

 

 حزمة االتصال 

GLOBAL PRIORITISATION EXERCISE ترتيب األولويات العالمية[ ] 

 

إليها مجموعة من أبرز بدعمكم، يمكننا التواصل مع المزيد من األشخاص وضمان توفير المعلومات التي تحتاج  ف  ،Global Prioritisation Exercise (GPE)  نشكركم على مد يد العون في التعريف بمبادرة

خالل  اخر ، ال تترددوا باستخدام هذه الموارد في أي وقت2022مارس /آذار 3في  GPEسعيًا إلى تحسين النتائج بالنسبة للمتضررين من النزاعات. وسنطلق مبادرة  – البحث واالبتكار اإلنسانيين  أثر الفاعلين لزيادة

 ذلك األسبوع وبعده. 

 الفديومن خالل مشاهدة هذا  Global Prioritisation Exerciseتعرف أكثر على مبادرة 

 هنا.يمكنكم تحميل الموجز الصحفي من 

 السياق العام 

 شخًصا في العالم.   29أي شخص واحد من بين   –   20221 مليون شخص في عام 274تستمر االحتياجات اإلنسانية بالتصاعد، ومن المرجح أن يبلغ العدد المتوقع لألفراد المحتاجين إلى الحماية واإلغاثة اإلنسانية نحو  

مع فشل موازنة المساعدات في  و عاًما، وإن لم يظهر التأثير الكامل للتداعيات االقتصادية حتى اآلن.  20تؤثر على المجتمعات حول العالم، معدل الفقر المدقع ارتفع ألول مرة منذ أكثر من  19 وما تزال جائحة كوفيد

 بد للقطاع اإلنساني من استحداث طرق جديدة للعمل، إذ يمكن للبحث واالبتكار اإلنسانيين إنقاذ الكثير من األرواح. مواكبة الحاجة، ال

البحوث واالبتكارات اإلنسانية؛ إذ ال زلنا ال نعرف حجم اإلنفاق على مجاالت البحث  في معرفتنا بالطريقة التي تعمل بها    ألساسيةاالضوء على الفجوات   aElrh سلطت   7201/ 2016 تقرير التخطيط العالميوفي  

 ًدا عن تجارب المجتمعات المتضررة باألزمات ورؤاها. واالبتكار المختلفة، فعلى سبيل المثال، ما يزال معظم التمويل اليوم يذهب إلى الباحثين والمبتكرين فيما يسمى "الشمال العالمي"، بعي

 GPEكلمة عن مبادرة الإطالق هذه المبادرة؛ وتقديًرا للدور الرئيسي الذي تؤديه منظمتك في القطاع اإلنساني، فإنا نتطلع إلى دعمكم في نشر إلى في مسعاها  Elrhaء ذلك، ندعوكم ومنظماتكم إلى االنضمام إلى وإزا

 وبالطرق التالية: زماتاأللمجتمعات المتضررة من اخدمةً لمن خاللها تعزيز أثر االستثمارات في البحوث واالبتكارات اإلنسانية نرجو التي 

 استثمارية ناجحة نماذجالكشف عن االتجاهات واألنشطة االستثمارية في البحوث واالبتكارات اإلنسانية، وتسليط الضوء على  -

 زمات األمن وجهة نظر العاملين في اإلغاثة اإلنسانية والمجتمعات المتضررة من  ،فيها الستثمارل  الحاحً إكثر األ  المجاالت تحديد -

 

 [ (unocha.org)نية العالمية نبذة عن اإلغاثة اإلنسا|  2022 نبذة عن اإلغاثة اإلنسانية العالمية] 2022 نبذة عن اإلغاثة اإلنسانية العالمية 1

https://vimeo.com/683722282
https://www.elrha.org/wp-content/uploads/2022/03/Global-Prioritisation-Exercise_Press_Release_ARABIC.pdf
https://www.elrha.org/researchdatabase/global-prioritisation-exercise-research-innovation-humanitarian-system-phase-one-mapping/
https://www.elrha.org/researchdatabase/global-prioritisation-exercise-research-innovation-humanitarian-system-phase-one-mapping/
https://gho.unocha.org/#:~:text=Global%20Humanitarian%20Overview%202022%20The%20Global%20Humanitarian%20Overview,that%20prioritize%20those%20who%20need%20help%20the%20most.
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 أنشطة العديد من الجهات الفاعلة بما يلبي االحتياجات المحددة لتنظيم تقديم الدعم في تطوير آليات للتنسيق  -

 .معلومات ورؤى حول هذه الجهود التي تحظى بدعم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة ووزارة الشؤون الخارجية الهولنديةوجدير بالذكر أننا سننشر الحقًا في هذا العام 

 

 نص مقترح لنشره على منصات التواصل االجتماعي وعبر واتساب وفي الرسائل اإلخبارية 

هذه النصوص  ا على منصات التواصل االجتماعي، وعبر واتساب، وفي قنواتكم الداخلية الخاصة )كالنشرات اإلخبارية أو الشبكات الداخلية(. يمكنكم نسخ نشرهفي فيما يلي بعض النصوص المقترحة التي قد ترغبون 

 .  الخاصة ولصقها أو حتى االستفادة منها في صياغة منشوراتكم

 ى الحسابات التالية، سيما عند استخدام الصور، لنتمكن من التفاعل مع المحتوى:النشر حول ذلك على منصات التواصل االجتماعي، ترجى اإلشارة إل وعند 

 AUB_Lebanon ،@DutchMFA @FCDOHumRsch @FCDOResearch Elrha@  ،@deakin،@@PhilanthropyA ،eakinresearch@d  ،deakin_ADI@تويتر: 

 PHILANTHROPY ADVISORS | LinkedIn ،Deakin University | LinkedIn ،American University of Beirut | LinkedIn  ،Elrhaإن:  لينكد

PHILANTHROPY ADVISORS | LinkedIn 

 

 GPEالنص المقترح نشره حول  القناة / المنصة 

تعرف على السبل التي    إلى سبل عمل جديدة يمكن استحداثها من خالل البحث واالبتكار.  اإلنساني  والتمويل، يحتاج القطاعمع تزايد الفجوة بين االحتياجات اإلنسانية   الخيار األول على تويتر: 
 مبادرة تساعدنا  

Elrha’s Global Prioritisation Exercise@ .من خاللها 

 https://www.elrha.org/global-prioritisation-exercise/ 

#TransformAid  

 
 وسيلة اإلعالم المقترحة: الرسوم المتحركة 

 )إحصائيات حول االحتياجات المتزايدة والفجوة في التمويل(.  1الصورة المقترحة: #

روا عن آرائهم حول سبل االستثمار في  ليعبّ  زماتاألضرورة إتاحة الفرص للمتضررين من    عن سنوات 5قبل    Elrha@تقرير التخطيط العالمي الصادر عن  كشف   الخيار الثاني على تويتر:
 إحداث التغيير.إلى البدء ب Global Prioritisation Exerciseالبحوث واالبتكارات اإلنسانية. تسعى مبادرة 

https://www.elrha.org/global-prioritisation-exercise/  

TransformAid  # 

 

https://twitter.com/AUB_Lebanon
https://twitter.com/DutchMFA
https://twitter.com/FCDOHumRsch
https://twitter.com/FCDOResearch
https://twitter.com/Elrha
https://twitter.com/deakin
https://twitter.com/philanthropyadv/
https://twitter.com/philanthropyadv/
https://twitter.com/philanthropyadv/
https://twitter.com/philanthropyadv/
https://www.linkedin.com/company/elrha
https://www.linkedin.com/company/elrha
https://www.linkedin.com/company/elrha
https://www.linkedin.com/company/elrha
https://www.linkedin.com/company/philanthropy-advisors
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 رسم بياني للفجوة بين الشمال والجنوب  - 2الصورة المقترحة: # 
 

 إلى: Global Prioritisation Exercise @Elrhaتسعى مبادرة  الخيار الثالث على تويتر:

 االستثمارات في البحوث واالبتكارات اإلنسانيةو تحديد األولويات والفجوات️�� 

  سؤال المنظمات المجتمعية عن القضايا ذات األولوية ❓

 تقديم الدعم في اعتماد نهج شامل ومتسق في البحث واالبتكار ��

https://www.elrha.org/global-prioritisation-exercise/  

TransformAid  # 

 

 وسيلة اإلعالم المقترحة: مقطع فيديو

 خريطة  – 6الصورة المقترحة: #

 الخيار الرابع على تويتر:

 

ألنشطة البحث واالبتكار اإلنسانية، بما يشمل الممولين والجهات الفاعلة. هل ستبدو الصورة   تقييًما  يط العالمي طفي تقرير التخ @Elrha، قدمت  17/2016في  
 كشف عنه.لل Global Prioritisation Exercise؟ هذا ما تسعى مبادرة 2022 مختلفة في عام

https://www.elrha.org/global-prioritisation-exercise/  

TransformAid #InvestinAid  # 
 

 إحصائيات حول عدد الممولين وغيرهم. – 4الصورة المقترحة: الرسم البياني #

ات  وهي أساسي  –  يقوم بهاالبحوث واالبتكارات اإلنسانية القائمة، أين تتم ومن  أحدث  طبيعة    Global Prioritisation Exerciseستحدد مبادرة    -#المبتكرون   الخيار الخامس على تويتر:
 . هل تتفق مع ذلك؟ اطلع على سبل المشاركة. نتائج الدعم اإلنساني وتحسينالتنسيق تعزيز 

https://www.elrha.org/global-prioritisation-exercise/  

TransformAid #InvestinAid#  
 

  :6الصورة المقترحة: الرسم البياني #

https://twitter.com/Elrha
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على أثر االستثمار في البحوث واالبتكارات اإلنسانية، والقيمة التي تحققها مقابل المال. ولكن لن يظل األمر كذلك حتى وقت قريب،  حتى اآلن  ال يوجد دليل حديث   الخيار السادس على تويتر: 
 اطلع على المزيد. . @Exercise Prioritisation Global Elrhaبفضل جهود مبادرة 

https://www.elrha.org/global-prioritisation-exercise/  

TransformAid #InvestinAid # 
 

 حول االستثمار  ”gif“بصيغة رسوم متحركة قصيرة  –ب 3أ و#3وسيلة اإلعالم المقترحة: #

فيسبوك   لينكد أو  الخيار   –إن 
 األول

اإلنساني  مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة هذا العام بحسب التقديرات( والتمويل آخذة بالتزايد، ما يجعل القطاع   274الفجوة بين االحتياجات اإلنسانية )أكثر من  
حاجةً، ال بد من إحداث    كثر األ  ة األطرافمن خالل البحث واالبتكار. ولكن لتحقيق أكبر أثر يساهم في حيا  تطويرهابحاجة إلى استحداث أساليب عمل جديدة يمكن  

 التغيير الالزم.  

 في قيادة هذا التغيير.  Global Prioritisation Exerciseتأمل مبادرة 

 اطلع هنا على المزيد.  
https://www.elrha.org/global-prioritisation-exercise/ 

Humanitarian #Research #TransformAid #InvestinAid  # 
 

 وسيلة اإلعالم المقترحة: الرسوم المتحركة 

 1الصورة المقترحة: #

فيسبوك   لينكد أو  الخيار   –إن 
 الثاني

 

 . زماتاألعن البحوث واالبتكارات اإلنسانية، وتحسين النتائج المتحققة لصالح المجتمعات المتضررة من  الناتجإلى تعظيم األثر التحولي  GPEتسعى مبادرة 

 

 ، وتسعى إلى: @Elrha، وتقودها Global Prioritisation Exerciseيطلق على هذه المبادرة اسم  

 التجاهات والفجوات لتوجيه الموارد توجيًها أفضل. تحديد االستثمارات في البحوث واالبتكارات اإلنسانية على مستوى العالم لبيان ا -

 استثمارية ناجحة نماذجالكشف عن االتجاهات واألنشطة االستثمارية في البحوث واالبتكارات اإلنسانية، وتسليط الضوء على  -

 زمات األ  والمجتمعات المتضررة من ا، من وجهة نظر العاملين في اإلغاثة اإلنسانية تحديد المجاالت األكثر إلحاًحا لالستثمار فيها -

 تقديم الدعم في تطوير آلية تنسيق شاملة تعنى بأنشطة العديد من الجهات الفاعلة بما يلبي االحتياجات المحددة.  -

 

 فيما يلي ما تحتاجون إلى معرفته... 

 وسيلة اإلعالم المقترحة: الرسوم المتحركة 

https://twitter.com/Elrha
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Humanitarian #Research #TransformAid #InvestinAid  # 

 

 النشرات اإلخبارية

 

 العنوان 

 

بحث واالبتكار لتحسين االستفادة  مع التصاعد المستمر في االحتياجات اإلنسانية، وتأخر التمويل عن تلبيتها، تتزايد جهود القطاع اإلنساني الساعية إلى االستفادة من ال

 .  زمات األحتياجات المتغيرة لدى المتضررين من االمن الموارد الشحيحة وتكييفها لتلبية 

مبادرة Elrhaفي معرفتنا بالطريقة التي تعمل بها البحوث واالبتكارات اإلنسانية ما تزال قائمة، أطلقت  ألساسيةاجوات ولكن نظًرا ألن الف

Global Prioritisation Exercise من خالل. زمات األتعزيز أثر االستثمار في البحوث واالبتكارات اإلنسانية على المجتمعات المتضررة من ل تعمل، التي ،  

 استثمارية ناجحة نماذجالكشف عن االتجاهات واألنشطة االستثمارية في البحوث واالبتكارات اإلنسانية، وتسليط الضوء على  -

 زمات األ، من وجهة نظر العاملين في اإلغاثة اإلنسانية والمجتمعات المتضررة من فيها الستثمارا ل لحاحً إ كثراأل المجاالت  تحديد -

 تقديم الدعم في تطوير آلية تنسيق شاملة تعنى بأنشطة العديد من الجهات الفاعلة بما يلبي االحتياجات المحددة.  -

 

الجهود التي تحظى بدعم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة ووزارة  وجدير بالذكر أننا سننشر الحقًا في هذا العام معلومات ورؤى حول هذه 

 الشؤون الخارجية الهولندية.

 /https://www.elrha.org/global-prioritisation-exerciseاقرأ المزيد عبر 

 وسيلة اإلعالم المقترحة: رسوم متحركة 

 6و#  1الصور المقترحة: # 

 واتساب

 

التي أطلقتها الرها إلى تعظيم األثر التحولي الناجم عن البحوث واالبتكارات اإلنسانية؛ لتحسين النتائج المتحققة    Global Prioritisation Exerciseتسعى مبادرة  
الفجوات   وسد  النزاعات،  من  المتضررة  المجتمعات  واالبتكارات  ألساسيةالصالح  البحوث  من  االستفادة  بسبل  المعرفة  تحديد    في  ستعمل على  ولهذا،  اإلنسانية. 

النجاحات،   الضوء على  وتسليط  الصلة،  ذات  األولويات  بشأن  اإلنساني  القطاع  في  والعاملين  المجتمعية  المنظمات  آراء  وتقصي  في  االستثمارات،  الدعم  وتقديم 
   /https://www.elrha.org/global-prioritisation-exerciseاستحداث نهج أكثر شمولية واتساقًا. اقرأ المزيد هنا: 
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 رسوم لنشرها على منصات التواصل االجتماعي 

 هنا.من  مواد التسويقيةليمكنكم تحميل اال تترد في استخدام الرسوم التي أرسلناها مع حزمة التواصل هذه. 

 التواصل  دعوة إلى

 أو سبل المشاركة؟   GPEهل لدى منظمتك أو فريقك أو شبكتك اهتمام في معرفة المزيد حول مبادرة 

 

 لمعرفة المزيد.  media@elrha.orgأو مع  z.umar@elrha.orgبالحديث إليهم للترتيب الجتماع أو عرض تقديمي أو غيره. تواصلوا مع زينب عمر إن كان األمر كذلك، فسيسعد أحد أعضاء فريقنا 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1PaHisgtK6_-opjyOVYmbxakZX97KpEHo?usp=sharing
mailto:z.umar@elrha.org
mailto:media@elrha.org
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