أبرز األحداث في فبراير 2020

رسالة المدير التنفيذي
المنظمات غير الحكومية تستعد لفعل المزيد
بعد مرور عشر سنوات على الحرب الدائرة في سوريا ،وكما هو الحال بالنسبة للسياقات اإلنسانية األخرى ،لم تعد األزمة السورية محط اهتمام
المجتمع الدولي؛ فالعالم يرزح اليوم تحت وطأة جائحة ،احتلت أخبارها وسائل اإلعالم وانتشرت أخبارها في جميع أنحاء العالم كالنار في الهشيم
بل وبعثرت أوراق األولويات .لقد أضاف فيروس كورونا المتجدد – الذي يعرف باسم "كوفيد –  - "19المزيد من التعقيد على األوضاع اإلنسانية
الراهنة بل ويشكل تهديدًا قد يؤدي إلى تفاقم هذه األزمات اإلنسانية.
ولضمان استدامة التنوع في المنظمات غير الحكومية وتمكينها من االستمرار في العمل وإنجاز أهدافها في المنظومة ،يجب أن يوجد دعم عالمي
حقيقي يتجسد في ال تضامن في تقديم المساعدة اإلنسانية القائمة على مبادئ العمل اإلنساني .تتعرض المنظمات غير الحكومية حاليًا إلى ضغوط
هائلة بد ًءا من القيود المفروضة على السفر وغيرها من القيود ،والحاجة إلى الحفاظ على أمن العاملين لديها ،وخسارة الدخل المتأتي ،وتعليق
المشروعات إلى ِإشعار آخر ،واالعتماد على احتياطياتها المالية ،إن وجدت ،وانتها ًء بتحويل مسارات طاقاتها لوضع خطط بديلة.
تستعد المنظمات غير الحكومية لفعل المزيد.
إننا نشهد اليوم كيف تقوم المنظمات غير الحكومية بالتأقلم مع األوضاع الجديدة و تقديم خدماتها وتنفيذ أعمالها .كما نشهد كيف أن المنظمات غير
الحكومية المحلية والمجموعات غير الرسمية للمواطنين باتخاذ اإلجراءات ودعم مجتمعاتهم المحلية .لقد سارعت بعض الجهات المانحة والداعمة
إلى تعزيز دعمها المستدام والتزامها بتمكين عمل المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة األخرى ،وهي عالمة تدل على ثقة هذه الجهات في
الدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني.
وعلى الرغم من ذلك ،فإننا – بصورة جماعية ،وكجهات فاعلة في العمل اإلنساني – ال زلنا نواجه عددًا من التحديات األساسية التي تشمل بيان
كيفية رفع مستوى القدرات المهمة وكيفية توفير التعزيزات الفعالة والمالئمة للجهات الفاعلة المحلية والوطنية ،حيث تحتاج جميع األطراف المعنية
إلى المشاركة في حوار بناء لتحديد الجهات الفاعلة األفضل في تقديم المساعدة اإلنسانية القائمة على مبادئ العمل اإلنساني لمن هم في أمس الحاجة
إليها ،اآلن وفي المستقبل.
دورا أساسيًا في مناصرة حماية الفئات األكثر ضعفًا في العمليات اإلنسانية
وكما ستقرأون في بيان إكفا وفي هذه النشرة الشهرية ،يلعب أعضاء إكفا ً
الجارية ،واستمرار إمكانية وصول عمال اإلغاثة ،وتبني موقف فعلي تجاه تقاسم المخاطر.
وقد استضافت إكفا في المؤتمر اإللكتروني السنوي األول من نوعه في  18مارس مناقشات ملهمة حول المخاطر التي يواجهها العمل اإلنساني
القائم على المبادئ ،والمخاطر التي تواجهها المنظمات غير الحكومية من أجل ت قديم المساعدة اإلنسانية الفعالة والناجحة إلى من هم في أمس الحاجة
إليها .لقد أرفقنا لكم تقرير مؤتمر إكفا السنوي في هذه النشرة الشهرية إلى جانب تقرير إكفا السنوي لعام  2019ووثائق المعلومات ،كتلك التي
تتناول "العمل مع ودعم المؤسسات الوطنية والمحلية واالستجابة اإلنسانية لمرض فيروس كورونا المستجد".
يقوم أعضاء إكفا في الوقت الراهن بموائمة عملياتهم مع األوضاع الجارية والحفاظ على أمن منظماتهم؛ نقوم في أمانة إكفا بإدارة أزمة كوفيد19-
باعتبارها إحدى القضايا الشاملة التي تغطي مجاالت التركيز الحالية لدينا وطرق العمل ضمن إطار شبكة إكفا .وفي محاور جديدة لم تتضح معالمها
بعد ،توفر إكفا  2030العديد من الفرص لألعضاء للمشاركة في تعديل القيمة التي تضيفها إكفا وتكييف طرقنا في العمل.
المشاركة ال تكون وأنت في العزلة ،ولذلك فإننا ندعوك لالنضمام إلى إكفا .2030
إغناسيو باكر
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آخر التطورات في إكفا
مؤتمر إكفا السنوي عبر اإلنترنت
تفخر إكفا بعقدها مؤتمرها السنوي عبر اإلنترنت األول من نوعه في  18مارس  ،2020حيث شهد المؤتمر ،الذي حضره  1300مشارك عبر
منصة الندوة اإللكترونية أو عن طريق البث المباشر المرئي أو المسموع ،العديد من المشاركات النشطة والمساهمات الحيوية.
إذا لم يتسن لك الحضور؛ فال تقلق! يمكنك قراءة التقرير واالطالع على تسجيالت جميع الجلسات الثالثة عبر الموقع اإللكتروني لمؤتمر إكفا السنوي
اإللكتروني ،حيث بإمكانك العثور على الترجمة اإلنجليزية أسفل التسجيالت ،كما يمكنك االطالع على الترجمتين الفرنسية والعربية من خالل
تفعيلهما من إعدادات يوتيوب .للمزيد من المعلومات والوثائق المرجعية ،يرجى زيارة موقع إكفا اإللكتروني.

تقرير المؤتمر السنوي 2020
تقرير مؤتمر إكفا السنوي  2020متاح اآلن! اطلع عليه اآلن!

تقرير إكفا السنوي 2019
ندعوك لالطالع على تقرير إكفا السنوي الرقمي لعام !2019
يحتوي هذا التقرير على ملخص بأهم إنجازات إكفا طوال العام! إن تقديم التقرير على شكل ملف إلكتروني يساهم في الحد من تأثيرنا على البيئة،
ويربطه بموقعنا اإللكتروني ،ويستجيب بشكل أفضل لبعض االحتياجات الخاصة للقراء ،ويعرض بعضًا من محتوانا المرئي.
 .1صفحة إكفا الخاصة بمصادر مرض فيروس كورونا المستجد:
أنشأت إكفا صفحة مصادر خاصة تحتوي على مجموعة من اإلرشادات التوجيهية ،واألدوات ،والبيانات ،واألبحاث ،والروابط الهامة المتعلقة
بجائحة كورونا اتي يشهدها العالم اليوم.
 .2حصلت إيمان إسماعيل ،نائب الممثل اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،على ترقية جديدة لتشغل منصب ممثل إكفا اإلقليمي لمنطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا .ومن هنا ،فإننا نفخر في إكفا بانضمام إيمان لفريق عملنا ،ونتوجه إليها بالتهنئة لحصولها على هذه الترقية في عملها
مع إكفا! وتسعى إكفا حاليًا إلى تعيين نائب ممثل إقليمي للعمل جنبًا إلى جنب مع إيمان.
 .3وظيفة شاغرة – نائب الممثل اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
تعلن إكفا عن وجود وظيفة شاغرة لمنصب نائب الممثل اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .للمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على
إعالن الوظيفة الشاغرة .مقر الوظيفة في العاصيمة عمان ،األردن .الموعد النهائي للتقدم للوظيفة هو  19إبريل .2020

إكفا 2030
 .4تخطط إكفا الستراتيجية جديدة من المقرر عرضها على الجمعية العامة في مايو  ،2021حيث ستعمل هذه االستراتيجية على رسم معالم مستقبل
شبكة إكفا .إننا بحاجة إلى الحصول على المعلومات منك لنتمكن من إعداد استراتيجية مستنيرة ،تركز على المخاوف المتعلقة بالعمل اإلنساني ذات
الصلة بأعضائنا واألطراف المعنية .يمكنك على مدار الشهور القليلة المقبلة تقديم التغذية الراجعة لنا حول ما ينبغي أن تركز عليه استراتيجية
إكفا .ومن اآلن ولغاية شهر سبتمبر  ،2020ستتوافر العديد من الطرق التي يمكنك أن تشارك بها أفكارك حول مستقبل قطاع العمل اإلنساني
ومستقبل إكفا.
للمشاركة في استراتيجية إكفا  2030يمكنك:
 ملء استبيان إكفا  :2030باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية .الموعد النهائي لتقديم االستبيان هو 30 :إبريل .2020 تسجيل تغذيتك الراجعة في مقطع فيديو مدته  90ثانية .أجب أمام الكاميرا عن هذا السؤال" :ما الذي ينبغي أن تركز عليه إكفا فياستراتيجية 2030؟" طريقة تسجيل الفيديو متاحة على هذا الرابط.
 أرسل لنا مذكرة خطية تتضمن مالحظاتك وتغيتك الراجعة.  -شارك في ندوات واجتماعات إكفا اإللكترونية (سيتم اإلعالن عن التواريخ قريبًا).للمزيد من المعلومات حول استراتيجية إكفا  ،2030يرجى االطالع على وثيقة التنمية االستراتيجية أو التواصل مع
.communications@icvanetwork.org

التهجير القسري
 .5االجتماع السابع والسبعون للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين
قامت إكفا بتيسير صياغة ستة بيانات للمنظمات غير الحكومية وتقديمها خالل االجتماع السابع والسبعين للجنة الدائمة ( 12-10مارس) ،وذلك
بفضل المساهمات القيمة التي قدمتها العديد من المنظمات غير الحكومية ،حيث سلطت هذه البيانات الضوء على أبرز التطورات اإلقليمية في
أوروبا ،وإفريقيا ،ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،واألمريكتين ،إلى جانب االتفاق العالمي بشأن الالجئين ونواتج المنتدى العالمي لالجئين.
 .6النزوح الداخلي
عقد اجتماع مع سيسيليا جيمينيز -داماري ،المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان لألشخاص النازحين داخليًا:
عقدت إكفا في  9مارس اجتماعًا مع المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان للنازحين من أجل تبادل وجهات النظر حول زيارتها
الرسمية األخيرة إلى العراق ( 23-15فبراير) ،وبخاصة النقاط العشرة التي تطرقت إليها في بيان البعثة الختامي ،والتباحث حول سبل مشاركة
المنظمات غير الحكومية من أجل تعزيز االستجابة .كما مثل هذا االجتماع فرصة مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن تقريرها القادم حول حماية
األشخاص النازحين داخليًا من ذوي اإلعاقات.
الفريق رفيع المستوى المعني بالنزوح الداخلي
نظمت إكفا في  19مارس اجتماعًا آخر مع رئيس أمانة الفريق رفيع المستوى ومساعد األمين العام ،السيد جورج أوكتو -أوبو ،وزمالئه .وبهذه
المناسبة ،وبعد انتهاء االجتماع االفتتاحي للفريق المنعقد في فبراير الماضي ،قامت المنظمات غير الحكومية واألمانة العامة بتبادل وجهات النظر

حول عدة قضايا ،تشمل أولويات الفريق ،وخطة العمل ،والتكيف مع الوضع الحالي في ظل جائحة كورونا ،والطرق التي يمكن للمنظمات غير
الحكومية أن تشارك بها .كما تعمل المنظمات غير الحكومية في الوقت الراهن على إعداد مذكرات خطية للمساهمة في عمل الفريق رفيع المستوى.
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع ،jerome.elie@icvanetwork.org :و .Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
كما يمكنك أيضًا زيارة موقع إكفا اإللكتروني.
 .7متابعة المنتدى العالمي لالجئين
شاركت إكفا في  13مارس في ورشة عمل استمرت على مدار يوم كامل حول خطة العمل العالمية لتنفيذ استراتيجية السنوات الثالث ()2021-2019
إلعادة التوطين والمسارات التكميلية ،حيث تأتي هذه المشاركة ضمن أنشطة إكفا ذات الصلة بمتابعة المنتدى العالمي لالجئين المنعقد في ديسمبر
 .2019وتعتبر ورشة العمل هذه فرصة هامة لتبادل وجهات النظر والعمل الجماعي من أجل تحديد األنشطة الجارية أو المستقبلية التي من شأنها أن
تساهم في تحقيق أهداف االستراتيجية .كما من المقرر تنظيم المزيد من أنشطة واجتماعات متابعة المنتدى العالمي لالجئين خالل األسابيع المقبلة ،بما
في ذلك تقديم التغذية الراجعة إلى المفوضية السامية لشؤون الالجئين حول النسخة المحدثة من لوحة متابعة التعهدات والمساهمات .
 . 8اجتماعات المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية حول االستجابة لجائحة كورونا ،خاصةً في أوضاع الالجئين.
تنظم المفوضية السامية لشؤون الالجئين منذ  17مارس لقاءات عالمية أسبوعية مع المنظمات غير الحكومية بهدف البقاء على تواصل عن قرب
ومناقشة القضايا المتعلقة بجائحة كورونا  ،كالحماية ،واستمرارية الخدمات واتفاقيات الشراكة ،حيث تمت مشاركة المالحظات المنبثقة عن هذه
االجتماعات والوثائق ذات الصلة مع األعضاء ،وتواصل إكفا توجيه مدخالت األعضاء وأسئلتهم إلى المفوضية السامية .كما كانت هذه االجتماعات
مفيدة في إثارة االنتباه نحو اإلرشادات التوجيهية وتقارير الموقف الخاصة بالمفوضية والمتاحة على صفحة  RefWorldوصفحة التركيز العالمي
اإللكترونية .للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع .jerome.elie@icvanetwork.org
 . 9تبادل وجهات النظر حول دور المفوضية السامية لشؤون الالجئين في القيادة والتنسيق في أوضاع االستجابة ألزمات الالجئين.
في  12مارس ،تمت دعوة السيد إد شينكينبرغ فان ميروب ،مدير منظمة  ، Here-Genevaللنقاش مع المنظمات غير الحكومية حول التقرير
الذي شارك في إعداده بشأن دور المفوضية السامية لشؤون الالجئين في القيادة والتنسيق في أوضاع االستجابة ألزمات الالجئين ،حيث تمت
االستفادة من هذا اللقاء للمشاركة في نقاش حي ومباشر للنظر في أهداف البحث ونتائجه ،إلى جانب المتابعة المحتملة التي قد يسفر عنها هذا التقرير.
قامت دائرة التقييم في المفوضية السامية لشؤون الالجئين بإعداد هذا االستعراض المستندي المستقل.
 .10معالجة جوانب ضعف المهاجرين
بعد إعالن تركيا عن عزمها فتح الحدود أمام الالجئين والمهاجرين المتواجدين على الحدود التركية اليونانية للوصول إلى اليونان ،وانطالقًا من قلقها
حيال الوضع المزري تجاههم ،أصدرت لجنة عمل المجتمع المدني التي تشارك إكفا في عضويتها بيانًا مشتركًا تدعو فيه الدول إلى حماية حقوق
الالجئين والمهاجرين والحفاظ عليها ،وعدم استخدامهم كأوراق للمساومة .يمكن االطالع على البيان من هنا.
كما شاركت إكفا أيضًا في البيان الذي أصدرته لجنة عمل المجتمع المدني والذي يدعو إلى تجديد التضامن مع الالجئين والمهاجرين في مواجهة
جائحة كورونا .يمكن االطالع على هذا البيان هنا.
وعالوةً على ذلك ،شاركت إكفا في إعداد اإلرشادات التوجيهية المؤقتة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن جائحة كورونا :التركيز على
األشخاص المحرومين من حرياتهم ،والتي تدعو الدول بشكل عاجل إلى إيجاد بدائل ال تنطوي على احتجاز المهاجرين وفقًا للقانون الدولي.
 .11شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة
عقد السيد أنطونيو فيتورينو ،منسق شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة (الشبكة) والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ،جلسة إحاطة للدول األعضاء
في  4مارس  ، 2020بحضور السيدة باشيليت ،المفوض السامي لألمم المتحدة لمكتب حقوق اإلنسان ،والسيد أومارو ،نائب المدير العام لمنظمة العمل
الدولية ،والسيدة تريغز ،المفوض السامي المساعد لشؤون الحماية في المفوضية السامية لشؤون الالجئين .لالطالع على ملخص جلسة اإلحاطة،
يرجى زيارة هذا الرابط.

التمويل
 .12مرونة التمويل واالستجابة لجائحة كورونا :شاركت إكفا ،من خالل منصة الفريق الخامس المعني بالنتائج اإلنسانية التابعة للجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت المعنية بنتائج تمويل األنشطة اإلنسانية ،في حوار هام على مدار األسابيع الثالثة الماضية من أجل الحث على زيادة المرونة
في المنح الحالية واتفاقيات الشراكة استجابة للضغوط الراهنة التي يتعرض لها العاملون في الميدان من أجل الح فاظ على استمرارية العمليات
اإلنسانية بينما يتم تكييف العمل للتغلب على التحديات التي تفرضها جائحة كورونا .ومن خالل مشاركة الفريق الخامس المعني بالنتائج ،امتد هذا
العمل ليدعم الجهود المستمرة لتبسيط ومواءمة بنود اتفاقيات الشراكة مع األمم المتحدة كذلك.
 .13في  31مارس ،أصدرت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت رسائل رئيسة مؤقتة حول التمويل المرن لالستجابات اإلنسانية ،يمكن االطالع
عليها من هنا؛ وتهدف هذه الرسائل إلى ( )1اتخاذ موقف موحد تجاه طرق المضي قد ًما ألعضاء اللجنة بشأن مرونة التمويل )2( ،تقديم رسائل
مشتركة للتواصل مع الحكومات المانحة ومواءمة الممارسات في جميع قطاعات منظومة العمل اإلنساني ألقصى حد ممكن )3( ،تحديد أربعة
مجاالت لمرونة التمويل من أجل توجيه المناقشات الجارية :مرونة الموازنة /التكلفة ،التمديد دون تكبد أي تكاليف ،إعادة برمجة األموال ،وإجراءات
العناية الواجبة  /إدارة المخاطر.

وبالنسبة للخطوات القادمة ،يعمل أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت حاليًا على تحديد الممارسات التفصيلية في هذه المجاالت األربعة،
والتركيز على وضع اإلرشادات التوجيهية المشتركة المفصلة حول مرونة التمويل بحلول منتصف إبريل .إلى هذه اللحظة ،انصب تركيز الجهود
على االتفاقيات المبرمة مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين ،ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،واليونيسيف ،وبرنامج األغذية
العالمي ،وصندوق األمم المتحدة للسكان  ،كما يعمل فريق إكفا العامل المعني بتمويل األنشطة اإلنسانية على متابعة هذه المناقشات وجمع المساهمات
من المنظور اإلنساني .لالنضمام إلى فريق إكفا العامل المعني بتمويل األنشطة اإلنسانية ،يرجى التواصل مع
.jeremy.rempel@icvanetwork.org
 .14العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية وتمويل األنشطة اإلنسانية :باإلضافة إلى الورقة الجديدة التي أصدرتها إكفا حول العمل مع
ودعم المؤسسات المحلية والوطنية في االستجابة لجائحة كورونا (ويشار إليها أدناه في قسم "إدارة التغيير") ،لعب موضوع العمل مع ودعم
دورا محوريًا في خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لجائحة كورونا ،وذلك بالنظر إلى حقيقة أن هذه االستجابة ستعتمد
المؤسسات المحلية والوطنية ً
إلى حد كبير على الشركاء المحليين والوطنيين بسبب القيود الحالية على تنقل الموظفين الدوليين ،ويسعى أعضاء الفريق الخامس المعني بالنتائج
حاليًا إلى زيادة المشاركة والعمل الميداني مع الشركاء الوطنيين ،وبالمثل ،سيعمل فريق إكفا العامل المعني بتمويل األنشطة اإلنسانية على متابعة
اآلثار المترتبة على العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية فيما يتعلق بتمويل األنشطة اإلنسانية ،إلى جانب االستفادة من زيادة مشاركة
أعضائنا المحليين والوطنين  .لالنضمام إلى فريق إكفا العامل المعني بتمويل األنشطة اإلنسانية ،يرجى التواصل مع
.jeremy.rempel@icvanetwork.org

التنسيق
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
 .15مدراء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:
عقدت االجتماعات مخصصة الغرض لمديري اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في  13و 23و 27و 30مارس حول االستجابة لمرض
فيروس كورونا المستجد ،حيث ناقش المدراء التطورات الراهنة للجائحة ،وتم استعراض مدى التقدم المحرز في خطة االستجابة اإلنسانية العالمية
للجائحة ،وتبادل وجهات النظر بشأن النُ ُهج التعاونية من أجل مواصلة العمليات اإلنسانية وسبل االستجابة إلى الجائحة في خضم المخاوف المتعلقة
بواجب العناية ،باإلضافة إلى التحديات اللوجيستية /المدنية  -العسكرية والقيود على السفر /التنقل .كما تمت مراجعة اإلرشادات التوجيهية
والتوجيهات الحالية والتكميلية ذات الصلة ،ومناقشة سبل الحفاظ على استدامة تمويل خطط االستجابة اإلنسانية.
قام عدد من أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بمشاركة الفرق المرجعية للجنة بإعداد ثمان وثائق توجيهية مؤقتة وكتاب قصص لألطفال
حول جائحة كورونا ،ساهمت إكفا في إعداد عدد منها .يمكن تحميلها جميعًا من هنا.
 .16مجموعة مدراء برامج الطوارئ التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:
دعت مجموعة مديري برامج الطوارئ في  14مارس إلى مناقشة المستجدات األخيرة والخطوات التالية بشأن جائحة فيروس كورونا المستجدة
(كوفيد  ،)19 -تلتها دعوة أخرى في  18مارس ركزت على مشروع موجز خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لجائحة كورونا ،وفي  19مارس،
عقدت المجموعة اجتماعًا إلكترونيًا لمناقشة الدعم المقدم إلى العمليات ،وتوسيع نطاق العمليات وواجب العناية ،كما ناقشت المجموعة سبل مواصلة
(وتوسيع النطاق ،إن أمكن) العمليات اإلنسانية في إطار تأثير جائحة كورونا ،بما في ذلك ما يتعلق باستعراضات األهمية الحيوية للبرامج ،واعتبارات
واجب العناية ،والخيارات اللوجيستية /سالسل التوريد ،وفي أعقاب إطالق خطة االستجابة اإلنسانية العالمية ،في  26مارس ،نظمت مجموعة
مديري برامج الطوارئ دعوة حول جائحة كورونا لمناقشة آخر التطورات وإمكانية تفعيل بروتوكوالت توسيع النطاق للسيطرة على حوادث
األمراض المعدية.
 .17أبرز التطورات بشأن الفرق التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالنتائج:
الفريق األول المعني بالنتائج – التحرك التنفيذي :في ضوء آخر تطورات جائحة كورونا  ،قرر الفريق األول المعني بالنتائج تركيز عمله على
مجاالت الثالث ذات األولوية اآلتية .1 :تفعيل العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية .2 ،معالجة العوائق البيروقراطية .3 ،مركزية الحماية.
سيتم تعليق أو تأجيل العمل على المجاالت األخرى ذات األولوية للوقت الراهن.
الفريق الثاني المعني بالنتائج – المساءلة والشمول :ال توجد تطورات في هذا الشهر.
الفريق الثالث المعني بالنتائج – المناصرة الجماعية :ال توجد تطورات في هذا الشهر.
الفريق الرابع المعني بالنتائج – الترابط :قامت إكفا ،باعتباره أحد أعضاء الفريق المرجعي لمحور بلورة السالم في إطار الفريق الرابع المعني
بالنتائج ،باستشارة أعضاء الفريق العامل المعني بالترابط حول الخطوط العريضة لورقة بحثية بعنوان "بلورة السالم" ،وعالوةً على ذلك ،تم إطالق
دعوة تمنح األعضاء فرصة تبادل وجهات النظر مع  World Vision Internationalكجزء من الفريق المعني بالصياغة.
وتم إطالق استبيان لتحديث شبكة الممارسين بشأن الترابط ،وستكون النتائج متاحة قريبًا وستسترشد بها عملية مراجعة اختصاصات شبكة الممارسين
والعمل المقرر تنفيذه في الشهور التالية .تسعى شبكة الممارسين وفريق إكفا العامل المعني بالترابط إلى التوسع ،إذا كنت مهت ًما باالنضمام ألي
منهما ،يرجى التواصل مع .marco.rotelli@icvanetwork.org

الفريق الخامس المعني بالنتائج – تمويل األنشطة اإلنسانية :اطلع على آخر المستجدات أعاله تحت قسم "التمويل".
 .18أبرز التطورات القطرية واإلقليمية من القيادة اإلنسانية :استضاف إكفا في  2و 5مارس على التوالي اجتماعات مع السيد دايفيد ماكالكالن-
ك ار ،نائب الممثل الخاص لألمين العام/المنسق المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ،وآالين نوديهو ،نائب الممثل
الخاص لألمين العام/المنسق المقيم/منسق الشؤون اإلنسان ية في جنوب السودان ،لمناقشة األوضاع اإلنسانية واالستجابات داخل البالد ،كما نظم إكفا
في  27مارس مباحثات إلكترونية حول خطة االستجابة اإلنسانية العالمية مع ستيف أومالي ،رئيس الفريق المعني بجائحة كورونا التابع لمكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.
وانض م كل من إكفا والمنظمات غير الحكومية والمنتدى اإلقليمي للمنظمات غير الحكومية الدولية في سوريا إلى اجتماع مع كيفين كينيدي ،المنسق
اإلقليمي للشؤون اإلنسانية ،وبول هاندلي ،مدير المكتب اإلقليمي لألزمة السورية التابع لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،وركزت
المباحثات الرئيسة على جائحة كورونا وتأثيرها على االستجابة اإلنسانية إلعمار سوريا ،والتنسيق والعوائق ،والقيود على الحركة.
 .19دعم محافل المنظمات غير الحكومية
 تم تنفيذ إحدى البعثات في مالي لدعم أعضاء ومنتديات المنظمات غير الحكومية في البالد ،كما نفذ مكتب إكفا في إفريقيا بعثة متابعة لبعثته التينفذها في  2019في مالي لزيادة عالقات العمل مع المحافل المعنية في البالد.
 كانت جهود مكتب إكفا في إفريقيا منصبة على تنفيذ عمليات المناصرة مع الجهات المانحة في منطقتي غرب ووسط إفريقيا لصالح تمويل محافلالمنظمات غير الحكومية ،بما في ذلك المنتدى الدولي والوطني للكاميرون ( CHINGOو )CHOIإلى جانب مجموعة المنظمات غير الحكومية
الدولية  GOAHفي بوركينا فاسو .لقد كانت االستجابات مبشرة ،ولذلك ستواصل إكفا جهودها المبذولة في المناصرة.
 قامت إكفا بتيسير تبادل وجهات النظر بين األقران بين منتديات المنظمات غير الحكومية في البالد لضمان تبادل الخبرات والمعارف ،وجمعالمعلومات ،وربط المحافل بالتحديات التشغيلية التي يواجهها أعضاؤها بشكل أفضل ،حيث كانت المنظمات غير الحكومية التي تم تمثيلها من
الكاميرو ن ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وتنزانيا ،وإثيوبيا ،وغيرها من البلدان األخرى.
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع .marco.rotelli@icvanetwork.org
 .20محافل المنظمات غير الحكومية وجائحة كورونا
 كما هو متوقع ،شغلت جائحة كورونا حيزً ا ها ًما هذا الشهر في جميع المناطق مع محاولة النظام والمنظمات غير الحكومية االستعداد للتأثيراتالمدمرة المحتملة لهذه الجائحة على السياقات الهشة والمجتمعات الضعيفة ،حيث عملنا جنبُا إلى جنب مع األعضاء والمحافل على المستويين اإلقليمي
والقطري لضمان إطالع صناع القرار على مستوى العالم ابلحوادث الميدانية ،واسترشاد اإلجراءات بها.
 قام مكتب إكفا في إفريقيا بدعم تنفيذ ورش عمل  READYحول تفشي األمراض ،والتركيز على جائحة كورونا في إفريقيا. مناقشات محافل المنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حول كوفيد 21 :19-مشارك من  15محفل للمنظمات غيرالحكومية والشبكات اإلقليمية .تمثل الهدف األساسي في تبادل المعلومات المتعلقة بجائحة كورونا بين مختلف منتديات المنظمات غير الحكومية
حول سبل عملها للتغلب على التحديات (إمكانية الوصول ،واستمرارية تصريف األعمال ،والتمويل ،والشراكات ،وواجب العناية ،وتدابير األمان
والمخاطر ،وما إلى ذلك) ،وستتم مشاركة قائمة باألفكار المقترحة ونقاط العمل مع منتديات المنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،على أن ينعقد االجتماع التالي في الشهر القادم لمواصلة النقاش مع أعضاء منتديات المنظمات غير الحكومية.
 بدأت مختلف محافل المنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في تكييف عملها التشغيلي وجهود المناصرة من أجلاالستعداد لالستجابة إلى االحتياجات المتعلقة بجائحة كورونا ،وست واصل إكفا دعم المنظمات غير الحكومية في عملها وتشارك المعلومات وأفضل
الممارسات مع مختلف محافل المنظمات غير الحكومية .يمكنك االطالع على البيانات من خالل صفحة مصادر إكفا حول جائحة كورونا.

إدارة التغيير :قضايا شاملة
 .21فضاء المجتمع المدني في العمل اإلنساني
تم إدراج التطورات الخاصة بفضاء المجتمع المدني وجائحة كورونا في قسم تنسيق الشؤون اإلنسانية .يتم إرسال رسائل إلكترونية نصف شهرية
إلى األعضاء الراغبين في االنضمام إلى فريق إكفا العامل المعني بفضاء المجتمع المدني .إذا رغبت في االنضمام إلى الفريق ،يرجى التواصل مع
.nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

منشورات جديدة!
 .22العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية
نشرت إكفا ورقة جديدة بعنوان " التعزيز ،التعزيز ،التعزيز :العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية في االستجابة اإلنسانية العالمية لجائحة
كورونا " ،وقد أعد إكفا هذه المذكرة لدعم الحوار حول تعزيز العمل اإلنساني الفعال والقائم على المبادئ الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية
خالل االستجابة إلى جائحة كورونا  ،مع التركيز على تعزيز العمل المحلي والوطني حيثما أمكن.
 .23مقتطفات من التقرير النهائي ل لمكتب اإلنساني للجماعة األوروبية من برنامج "دفع عجلة العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية من
خالل الشراكات" .استجاب البرنامج إلى الطلب المتزايد بين الجهات الفاعلة في العمل اإلنساني بتنفيذ التزامات القمة اإلنسانية العالمية حول العمل
مع ودعم المؤسسات المح لية والوطنية في العمليات الميدانية ،وتشمل الوثيقة النتائج والدروس المستفادة من البرنامج .االطالع من هنا.

 .24الحماية
عملية تقييم الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين للشركاء من وكاالت األمم المتحدة:
ينبغي أن تدرك المنظمات غير الحكومية الشريكة لمنظمة اليونيسيف أن اليونيسيف سوف تطلق مجموعة أدوات جديدة مع إجراءات تقييم الحماية
من االستغالل واالنتهاك الجنسيين لجميع الشركاء في عام  ،2020يمكنك االطالع عليها هنا .وفي هذا الصدد ،عقدت إكفا بالتعاون مع اليونيسيف
ندوة خاصة عبر اإلنترنت في  20مارس للمنظمات غير الحكومية ،تضمنت عرضًا تقديميًا من اليونيسيف حول هذه اإلجراءات باإلضافة إلى
جلسة لطرح األسئلة واإلجابة عليها .كما يتم العمل اآلن على إعداد وثيقة مفصلة بشكل أكبر لألسئلة الشائعة استنادًا لما جاء في هذه الندوة حيث
من المقرر نشر هذه الوثيقة خالل األسابيع المقبلة.
ومن بين القضايا التي تم تسليط الضوء عليها خالل المناقشات مع اليونيسيف الحاجة إلى توحيد جهود تقييم الحماية من االستغالل واالنتهاك
الجنسيين في جميع وكاالت األمم المتحدة ،حيث يجري اآلن العمل على تطوير تقييم مشترك للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين في وكاالت
األمم المتحدة .كما تم تنظيم جولة من المشاورات حول مسودة أداة التقييم .ويجدر التنبيه إلى أنه إلى حين االنتهاء من إعداد تقييم األمم المتحدة
مؤخرا لصالح اليونيسيف أو المفوضية السامية
بصورته النهائية ،فإنه ينبغي على المنظمات غير الحكومية الشريكة العلم بأن التقييمات التي نفذت
ً
لشؤون الالجئين ستكون صالحة لوكاالت األمم المتحدة األخرى .لالنضمام إلى المحادثات مع ال فريق المعني بالحماية من االستغالل واالنتهاك
الجنسيين التابع إلكفا ،يرجى التواصل مع .alon.plato@icvanetwork.org
ساهمت إكفا في إعداد التوجيهات المؤقتة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت :التنبيهات المتعلقة بالنوع االجتماعي في ظل جائحة كورونا
والمذكرة الفنية المؤقتة :الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين خالل جائحة كورونا.

خاص بالمنطقة
تعمل فرق إكفا اإلقليمية على نحو مكثف مع فرق التنسيق المشتركة بين الوكاالت لضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية
والمساهمة النشطة في عمليات التأهب واالستجابة القائمة لجائحة كورونا  ،بما في ذلك التنسيق على المستويات القطرية واإلقليمية والعالمية.
 .25آسيا ومنطقة المحيط الهادئ:
أرسلت إكفا بعثة خاصة إلى باكستان من أجل لقاء أعضاء وشركاء إكفا ومناقشة القضايا المتعلقة بعملهم في سياقات الالجئين والكوارث في البالد،
كما تفاعلت إكفا مع المحافل األساسية للمنظمات غير الحكومية ،والشبكة اإلنسانية الوطنية ،والصندوق الباكستاني لتمويل العمل اإلنساني ،فيما
يتعلق بمشاركة المنظمات غير الحكومية في التنسيق .كما عقد حوار بين األطراف المعنية المتعددة عملت فيه إكفا على إشراك المنظمات غير
الحكومية والجهات الفاعلة األخرى فيما يتعلق بالسياق اإلنساني المتغير في أفغانستان.
العملية التشاورية القطرية لبرنامج عمل اتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعنية بإدارة الكوارث واالستجابة لحاالت الطوارئ 2025-2021
المنفذ في ميانمار وإندونيسيا
يعمل فريق الشراكة بين إكفا واتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعني بإدارة الكوارث واالستجابة لحاالت الطوارئ مع المنظمات غير الحكومية/
محافلها على المستوى القطري (في كمبوديا ،وميانمار ،والفلبين ،وإندونيسيا) لعقد مشاورات من أجل تقديم مشاركات جماعية تساهم في عملية
إعداد برنامج العمل  2025 - 2021التفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعنية بإدارة الكوارث واالستجابة لحاالت الطوارئ .وقد عُقد اجتماعان
للتشاور في ميانمار وإندونيسيا على الترتيب بمشاركة شبكات المنظمات غير الحكومية ذات الصلة ،والمنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية،
والدولية .سوف يتم تقديم تقرير موجز لرابطة أمم جنوب شرق آسيا عق ب انتهاء العملية التشاورية في جميع البلدان المختارة وعلى المستوى
اإلقليمي.
 .26منطقة إفريقيا:
 شارك مكتب إكفا في إفريقيا بمساهماته في فريق  EWAREالتابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت من المنطقة ،بتسليط الضوء علىاألوضاع الحرجة الراهنة في الجنوب اإلفريقي ،والمخاوف المتزايدة في إمكانية وصول المساعدة اإلنسانية في منطقة الساحل الوسطى وحوض
بحيرة تشاد.
 شارك الفريق اإلقليمي في مكتب إكفا في إفريقيا في تدريبات المكتب اإلقليمي للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في شرق وجنوب وغربووسط إفريقيا.
 عمل مكتب إكفا في إفريقيا على مناصرة بعض القضايا المحددة في المنطقة من أجل إنهاء تضييق المساحات أمام الجهات الفاعلة في العملاإلنساني ،وتجريم اإلغاثة ،ومختلف المعوقات البيروقراطية ،وقد تضمنت جهود المناصرة ال بعثات الدائمة في جنيف ،واللجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت ،والمركز الدولي للممارسة القانونية غير الساعية للربح ،ومنظمة  .TrustLawللمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع
 marco.rotelli@icvanetwork.orgأو .Addis.Tesfa@icvanetwork.org
 .27منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:
شاركت إكفا في جلسات النقاش التي أجريت مع منظمة إدارة األزمات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من أجل بحث حملة المناصرة
العالمية لوقف إطالق النار في العالم ،حيث تم إطالق هذه الحملة بعد ال دعوة لوقف إطالق النار في العالم التي أطلقها األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيسيرس في ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد .وركزت المباحثات على الغاية التي تسعى حملة المناصرة العالمية إلى تحقيقها وهدفها
ومؤشرات نجاحها ورسائلها الرئيسة والتكتيكات واألنشطة المحتملة.

ال تمكين بدون سالم! نشر االئتالف الذي يقوده المجتمع المدني ورقة مناصرة حث فيها على الدمج العالمي ألجندات العمل المتعلقة بالمرأة والسالم
واألمن والشباب والسالم واألمن في منتدى المساواة بين األجيال ،وقد نُشرت ورقة المناصرة التي أطلقتها الشبكة العالمية لصناع السالم في مارس
بعنوان "الربط بين المرأة والسالم واألمن ،والشباب والسالم واألمن لبكين  25+ومنتدى المساواة بين األجيال".
الحلول اإلقليمية طويلة األمد للمفوضية السامية لشؤون الالجئين – تشارك إكفا في منظمة الحلول اإلقليمية طويلة األمد ( Regional
 )Durable Solutionsالذي يشارك في رئاسته المكتب اإلقليمي للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ومقره في العاصمة عمان .وخالل هذه
المباحثات المنعقدة في مارس ،عرضت المفوضية معلومات حديثة عن بيانات لوحة متابعة الحلول طويلة األمد المتعلقة بعودة الالجئين السوريين
وإعادة توطينهم ،وأبرز تطورات إعادة التوطين و الجهود المبذولة في هذا الصدد .كما يجري العمل على تأسيس مسارات عمل مختلفة لمتابعة
المجاالت المواضيعية الرئيسة المتعلقة بالصحة النفسية االجتماعية والعقلية ،ومسار عمل التوعية بمخاطر المواد المتفجرة.

فرص التعلم
 .28فرص التعلم التي تقدمها إكفا وصفحة المصادر :تعرض صفحة مصادر التعلم على الموقع الرسمي لمنظمة إكفا قائمة مختارة من برامج
التعلم والتدريب اإللكتروني والمباشر (حيثما كان ذلك متاحًا) .نرجو منك مشاركتنا أية فرص تعلم ميرة لالهتمام قد يكون من المفيد إدراجها في
الصفحة .للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع .nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
 .29ندوة عبر اإلنترنت :نُهُج الجودة والمساءلة أثناء االستجابة لحاالت الطوارئ كجائحة كورونا
توصلت منظمة إسفير وتحالف المعايير اإلنسانية األساسية ) (CHSAإلى معلومات مهمة لتعزيز العمل اإلنساني القائم على المبادئ من أجل
االستجابة إلى األزمة الراهنة ،حيث يقوم أحد أعضاء إكفا ،وهي منظمة الخدمة المجتمعية العالمية في آسيا ) (CWSAبتنظيم ندوة إلكترونية
بعنوان :معايير طرح األسئلة واإلجابة عليها في االستجابة إلى جائحة كورونا ،وذلك في الحادية عشرة صباحًا من يوم  9إبريل (بتوقيت باكستان)،
لمنح الفرصة للعاملين في قطاع العمل اإلنساني للتعرف على استخدام نُ ُهج الجودة والمساءلة أثناء االستجابة لحاالت الطوارئ ،جائحة كورونا
مثاالً.
ستعمل الندوة اإللكترونية على إرشاد الممارسين في قطاع العمل اإلنساني حول استخدام أدوات طرح األسئلة واإلجابة عليها في استجاباتهم،
وستساعدهم على إعداد الرسائل األساسية للتوعية للسكان األكثر ضعفًا والمتضررين من جائحة كورونا .للتسجيل في هذه الندوة اإللكترونية ،انقر
هنا.
 .30مصادر منظمة  TrustLawحول تأثيرات جائحة كورونا على المنظمات غير الهادفة للربح:
عضوا في مؤسسة تومسون رويترز ،حيث يجري العمل حاليًا على تكثيف خدماتها األساسية لالستجابة إلى حالة الطوارئ الناتجة عن
تعتبر إكفا
ً
جائحة كورونا ،وقد أعدت شبكة  TrustLawالعالمية الخيرية التابعة لمؤسسة تومسون رويترز قائمة بالمصادر المجانية من جميع أنحاء العالم
المتعلقة بالتأثيرات القانونية لجائحة كورونا ،حيث توفر معلومات مفيدة للمؤسسات غير الهادفة للربح ،والمؤسسات االجتماعية التي تحاول شق
طريقها وسط التحديات التي تفرضها الجائحة الحالية .تمت اإلشارة على الموقع الرسمي إلى هذه المصادر العالمية والمصادر األخرى من مختلف
المناطق.
وباإلضافة إلى ما سبق ،تخطط شبكة  TrustLawحاليًا إلى عقد سلسلة من الندوات اإللكترونية للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات االجتماعية،
لتتيح بذلك الفرصة أمام أعضاء الشبكة للحصول على المشورة المتخصصة بشكل مباشر من المحامين حول ال قضايا القانونية المتعلقة بالجائحة،
مثل قضايا التوظيف ،والحقوق التعاقدية ،والتأمين ،واللوائح العامة لحماية البيانات ،والحوكمة ،والصحة والسالمة .للمزيد من المعلومات ،يرجى
التواصل مع .nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

جديد وجدير بالذكر
 .31نحتاج إلى رأيك من أجل تطوير إطار عمل المعايير اإلنسانية األساسية )(CHS
يقدم تحالف المعايير اإلنسانية األساسية خدمات استشارية الستكشاف تنفيذ تقييمات القدرات الخاصة بالجهات المانحة الشريكة بواسطة األمم المتحدة
والحكومات المانحة عند تقييمهم أهلية المنظمات المستلمة للتمويل أو المنح اإلنسانية ،وهم مهتمون بمعرفة رأيك حول التغييرات التي حدثت في
تقييمات قدرات الشركاء منذ  Grand Bargainفي عام .2016
بإمكانك إكمال االستبيان اإللكتروني القصير ومدته  5دقائق .الموعد النهائي إلرسال االستبيان هو  17إبريل  .2020للمزيد من المعلومات،
يرجى التواصل مع تحالف المعايير اإلنسانية األساسية على البريد اإللكتروني.info@chsalliance.org :
 .32مجموعة من البحوث من تحالف  DCA/ACTومبادرة التعلم المشترك في جنوب السودان متاحة اآلن حول دور الجهات الفاعلة الدينية في
الترابط الثالثي .التقرير بعنوان" :الترابط الثالثي والجهات الفاعلة الدينية في جنوب السودان :نتائج البحث األساسي".
 .33الحوار الدولي حول الهجرة ،الكتاب األحمر رقم  :29الشباب والهجرة
مهاجرا دوليًا في عام  ،2017بلغت نسبة من هم دون الرابعة والعشرين من العمر .%11
من بين  258مليون
ً
دورا أساسيُا في مناقشات السياسة العامة المعنية بالهجرة ،حيث يقدم منشور جديد ،استند على جلستي الحوار الدولي بشأن الهجرة
يلعب الشباب ً
في عام  ،2019مجموعة من أفضل الممارسات ،والدروس المستفادة ،والتوصيات حول دور الشباب في حوكمة الهجرة .يمكن تحميل المنشور من
هنا.

 .34تبادل المعلومات بقيادة منظمة  :ACAPSمن أجل الحصول على وجهات النظر المهمة وفي الوقت المناسب حول جائحة كورونا وتأثيراتها،
تعمل منظمة  ACAPSعلى تشكيل شبكة من خبراء العمل اإلنساني ،وهي شبكة عالمية تضم خبراء العمل اإلنساني العاملين في الميدان يشاركون
معلومات حقيقية عن تأثير جائحة كورونا .إذا أردت االنضمام ،اضغط هنا.

أضف إلى جدول مواعيدك
 9-8إبريل :المشاورات اإلقليمية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،بانكوك – تم
تأجيلها
9إبريل :ندوة عبر اإلنترنت :نُ ُهج الجودة والمساءلة أثناء االستجابة لحاالت الطوارئ
 23-22إبريل :منتدى ، InterAction 2020واشنطن العاصمة
 28إبريل :وضع المهن في المجال اإلنساني ،جنيف
 8-7مايو :مؤتمر الشبكة األوروبية بشأن انعدام الجنسية :تناول قضية انعدام الجنسية في أوروبا ،إسبانيا – تم تأجيله
 11-9يونيو :اجتماع قطاع الشؤون اإلنسانية بالمجلس االقتصادي واالجتماعي 2020
 12يونيو :الفريق العامل التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والمعني بالتمويل الجماعي ،نيويورك
 19-17يونيو :المشاورات السنوية بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية ،جنيف
 20يونيو :اليوم العالمي لالجئين
 25يونيو :االجتماع السنوي للصفقة الكبرى ،جنيف
 26يونيو :اجتماع رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ،جنيف
 9-7يوليو :االجتماع الثامن والسبعين للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ،جنيف
 19أغسطس :اليوم العالمي للعمل اإلنساني
 17-16سبتمبر :االجتماع التاسع والسبعين للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ،جنيف
 9-5أكتوبر :االجتماع الحادي والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ،جنيف
 14ديسمبر :الذكرى السنوية السبعين للمفوضية السامية لشؤون الالجئين

