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Üç ayda bir yayınlanır

23 EKİM 2015

S İ TA P ’ TA N H A B E R L E R

BM Dünya İnsani Yardım Zirvesi’nin Son
Ulusal İstişare Toplantısı Gerçekleşti.
BM Dünya İnsani Yardım Zirvesi’nin son bölgesel toplantısı olan Güney
ve Orta Asya Bölgesel İstişare Toplantısı 28 – 30 Temmuz tarihleri arasında Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de gerçekleşti. Toplantı, BM İnsani
Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) yönetiminde, Tacikistan Hükümeti
ve Aga Khan Kalkınma Ağı’nın ev sahipliğinde yapıldı.

Zirve’nin çoklu paydaş yaklaşımının özü gereği; akademiyi, etkilenen
toplulukları, sivil toplum kurumlarını, hükümetleri, medyayı, ulusal ve
uluslararası organizasyonları, İslami İşbirliği Organizasyonu’nu, özel sektörü, Uluslararası Kızılhaç/Kızılay Hareketini, bölgesel organizasyonları,
Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarını, programlar ve fonları, gençliği ve
Dünya İnsani Yardım Zirvesi istişare toplantılarına veya diğer etkinliklerine ev sahipliği yapmış veya yapacak olan ülkelerden gözlemcilerini temsil eden 16 ülkeden yaklaşık 200 katılımcı bir araya geldi. SİTAP kurucu
üyesi Sema Genel Karaosmanoğlu, toplantıda panelist olarak yer aldı.
Önceki istişarelerden ve hazırlayıcı paydaş istişarelerin çıktılardan gelen
önerilerin ve sonuçların üzerine inşa edilen tartışmalar, BM Üyelerinin
liderliğini ve diğer paydaşlarla birlikte çalışmanın uygunluğunu vurgulamış ve şu başlıklar üzerine odaklanmıştır;
İnsani yardım hareketinin merkezine krizden etkilenen toplulukları koymak;
Hazırlıklı olma ve müdahalenin spesifik bağlamlıve uygun lokalizasyonu;
Açıkça dile getirilen planlama çerçevesinin gelişimi, insani yardımın finansmanı ve dağıtımının faklı bağlamları, spesifik olarak(i) afet, (ii) anlaşmazlık ve (iii) uzun süreli kriz.
Toplantının final raporuna (ing) ulaşmak için lütfen tıklayınız.
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BM Dünya İnsani Yardım Zirvesi’nin Son Toplantısı Küresel
Küresel İstişare, 14 – 16 Ekim tarihlerinde Cenevre / İsviçre’de gerçekleşti. 23 - 24 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan Dünya İnsani Yardım Zirvesi'nden önceki son toplantıya SİTAP kurucu üyelerinden Sema Genel Karaosmanoğlu katıldı.
Küresel istişare; istişare sürecini tamamlayacak, bugünün ve yarının en önemli insani yardım sorunlarına işaret ederek harekete geçirecek en önemli yapı taşlarından biri.

SİTAP Sivil Toplum Kuruluşları Afet ve Acil Durum

Ankete katılarak ve
yaygınlaşmasına
katkıda bulunarak siz de
araştırmanın bir parçası
olabilirsiniz.

12 Kasım Afete Hazırlık Günü kapsamında ülkemizde afet ve acil
durum alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan STK’ların
afet ve acil durum planlaması açısından durumlarını ölçmek amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları Afet ve Acil Durum Planı Anketi
hazırladı. 24 Ağustos - … tarihleri arasında erişime açık olacak
anketin sonuç raporu, 12 Kasım Afete Hazırlık Günü’nde
www.sitap.org adresinden paylaşılacaktır.
Siz de ankete katılarak ve yaygınlaşmasına katkıda bulunarak
araştırmanın bir parçası olabilirsiniz.
Ankete ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bir Sonraki Depreme Hazır Mısınız?
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde farkındalık yaratmak amacıyla Aile Afet Planı info grafiği hazırladı. Deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında yapılacaklarla
ilgili çevrenizde farkındalık yaratmak için infografi buradan indirebilir ve basabilirsiniz.

SİTAP 1K2N Mülteci Destek Programı Matrisi Yayınlandı.
SİTAP tarafından hazırlanan 1K2N (Kim, Nerede, Ne Yapıyor) matrisi Suriyeli ve Iraklı mültecilere yönelik çalışan sivil toplum kuruluşlarının projeleri hakkında detaylı bilgiler içeriyor.
Matrise buradan ulaşabilir ve harita üzerinde yer alan sivil toplum kuruluşlarının isimlerine tıkladığınızda açılan pencerelerden Suriyeli mültecilere yönelik geliştirilen projeler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
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SİTAP ÇALIŞMA GRUPLARI
Çalışma Gruplarına Online Forumlarla Katılın!
Çalışma grupları online forumlar üzerinden toplanmaya başladı.
www.sitap.org adresi üzerinde oluşturulan forumlar aracılığıyla
siz de çalışma gruplarına üye olabilir, etkinliklere katılabilirsiniz.
Çalışma grupları, SİTAP’ın
somut uygulanabilir, politika
ve eylem planları başta olmak
üzere çeşitli faaliyetlerde bulunan önemli bir organıdır.

ETKİNLİKLER
Organizasyonlar için Afet ve Acil Durum Planlaması Semineri Gerçekleşiyor.
Afet ve acil durumun en kısa sürede kontrol altına alınması
ve
kuruluşun bu durum öncesindeki rutin işleyişine dönmesinin sağlanması ile ilgili yol haritasinin tanıtımı niteliğinde olan seminer, 12 Kasım Perşembe günü Cezayir Restaurant Parkeli Salon’da gerçekleşecek.
Seminer organizasyonlarda; afet acil durumlara karşı önlem alınması, acil durum müdahalesinin aşamalarının oluşturması, temel müdahale becerilerinin ekip olarak alınması, mevcut
çalışmalar varsa bunların bir yol haritası eşliğinde tamamlanması ve gözden geçirmesine
destek olmak konularında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.
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YENİ YAYINLAR
Mülteciler veya Yerinden Edilmiş Topluluklar için Hızlı Sağlık Değerlendirmesi
Çalışmalarınızda kullanabileceğiniz en
güncel yayınları sizin
için derledik.

Sınır Tanımayan Doktorlar’ın (MSF) farklı saha deneyimi ve araştırmalarının
bir ürünü olan yayın; ülke içinde yerinden edilmiş topluluklar ya da mülteciler gibi acil durumlardan etkilenmiş nüfusun sağlık durumunu hızla değerlendirmek isteyenler için değerli bir kaynak niteliğinde.
Yayına ulaşmak için tıklayınız.
.

The Insidiers’ Guide To Social Media For Charities
Rehber; var olan destekçilerinizle birleşmeniz, yeni destekçilere erişmeniz ve
organizasyonunuzu tanıtmanız için size yardımcı olacak.
Yayına ulaşmak için tıklayınız.
.

Livelihood Programming in UNHCR: Operational Guidelines
Geçim Kaynağı Programlaması için Operasyonel Rehber, Geçim Kaynağı birimi ve bölgesel geçim kaynağı sorumlularının toplanması ve UNHCR saha
ofisleri ve ortaklarına eğitimler ve workshoplar boyunca yapılan danışmalar
sonucundan şekillenmiştir. Bu rehber, geçim kaynağı sektöründe kullanılan
kilit dokümanların ve yapısal çerçevelerden oluşmaktadır.
Yayının tamamı için tıklayınız.

ORTAKLAR

Bu proje “Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı” tarafından desteklenmektedir.
Ancak bu yayının içeriği hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

