أبرز األحداث في مايو 2020

رسالة المدير التنفيذي
مراقبة التغيرات
هناك بعض التقدم المحرز في عملية توفير التمويل للمنظمات غير الحكومية العاملة في خطوط المواجهة لالستجابة لجائحة فيروس كورونا
المستجد "كوفيد ،"19-ومع ذلك ثمة حاجة إلى بذل المزيد لمعالجة عدم االتساق في عملية توفير التمويل وتوزيعه على المنظمات غير الحكومية،
حيث تجري حاليًا متابعة المقترحات الملموسة التي حددها فريق النتائج التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعني بتمويل األنشطة اإلنسانية
اإلنساني الذي يتشارك رئاسته كل من مكتب األمم المتحددة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAوإكفا ،وذلك على المستويين اإلقليمي والعالمي.
لقد تمت ترجمة الدعوات الموجهة إلى الجهات المانحة لمواصلة تمويل الخطط اإلنسانية باإلضافة إلى تخصيص تمويل جديد لالستجابة لجائحة
مؤخرا إلى واقع ملموس في مؤتمرات إعالن التبرعات لصالح فينزويال واليمن وجلسة استعراض خطة
فيروس كورونا المستجد "كوفيد"19-
ً
االستجابة اإلنسانية العالمية ( )GHRPالتي شاركت فيها إكفا .ومن المقرر أن تنعقد الجلسة التالية الستعراض خطة االستجابة اإلنسانية العالمية
ضا مع الدول المانحة بشكل فردي في العواصم والبلدان التي تُنفذ فيها التدخالت اإلنسانية ،باإلضافة
التالية في  16يوليو القادم ،حيث تشارك إكفا أي ً
إلى مشاركتها في الممارسات السليمة في تقديم المنح اإلنسانية وخاصةً فيما يتعلق بأثر جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-على العمل
اإلنساني القائم على مبادئ العمل اإلنساني وإصالح المنظومة اإلنمائية لألمم المتحدة واآلثار المحتملة لذلك على المنظمات غير الحكومية.
أما بالنسبة للمنظمات التي تعمل بموجب المهام المنوطة بها ،يعتبر مصدر الدخل لها مجرد وسيلة وليس غاية؛ حيث يتمثل الغرض منه في توفير
الموارد لتحقيق التأثير المنشود.
ومن هنا ،فإننا في إكفا ندعو اإلدارة العليا في جميع منظمات العمل اإلنساني لتولي زمام المبادرة من أجل قيادة الجهود المبذولة في تنفيذ التدابير
األربعة عشر لتعزيز تدابير الصحة والسالمة واألمن لجميع العاملين في المجال اإلنساني وخاصة الموظفين الوطنين ،ويشمل استحقاق الحصول
على ترتيبات اإلجالء الطبي المنظمات غير الحكومية الدولية الشريكة لألمم المتحددة واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCفي البلدان
حوارا حول كيفية توسيع نطاق نظام اإلجالء الطبي
التي تُنفذ فيها خطط االستجابة اإلنسانية المحلية ( )HRPوالعالمية ( .)GHRPكما تُجري إكفا
ً
ليشمل جميع الموظفين في المنظمات الوطنية.
إن التركيز القطري أمر ال غنى عنه في كل من قضايا العمل مع ودعم المؤسسات الوطنية والمحلية والتدفق النقدي ،ولكن االستجابة ال تكون
كافية على الدوام ،وفي هذا الصدد ،ستقرأون في هذه النشرة الشهرية عن العمل اإلقليمي المحدد الذي تقوم به إكفا ،والمبادئ التوجيهية المؤقتة
الخاصة باللجنة الدولية المشتركة بين الوكاالت حول ا لعمل مع ودعم المؤسسات الوطنية والمحلية واالستجابة اإلنسانية لجائحة فيروس كورونا
المستجد ،إلى جانب المشروع البحثي الذي يدرس مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية ومنتديات المنظمات غير الحكومية ضمن فرق العمل
ضا كيف تشدد إكفا على أهمية المنتديات القطرية للمنظمات غير الحكومية ألجل تعزيز العمل الجماعي لهذه
اإلنساني القطرية ،كما ستقرأون أي ً
المنظمات على المستوى الميداني خالل االستجابة لجائحة فيروس كوفيد 19-المستجد.
وفي أعقاب مؤتمر إكفا السنوي لعام  2020بعنوان “حوار صريح حول المخاطر" ،تناولت السلسلة التعليمية حول إدارة المخاطر بدعم من ورقات
اإلحاطة الخاصة بإكفا هذا األسبوع موضوع "إدارة المخاطر األمنية وواجب تقديم الرعاية في أوقات انتشار فيروس كوفيد."19-
وستقرأون في هذه النشرة الشهرية أيضًا المزيد حول أنشطة متابعة المنتدى العالمي لالجئين :لوحة متابعة التعهدات ورصيد الممارسات الجيدة،
والممارسات الجيدة الخاصة بمفوضية األمم المتحددة السامية لشؤون الالجئين ،وتبادل أعضاء إكفا التقارير مع أمانة الفريق الرفيع المستوى المعني
ضا المعلومات واألدوات والمصادر والتحديثات الخاصة بفضاء المجتمع المدني في العمل اإلنساني
بالنزوح الداخلي ،كما تغطي هذه النشرة أي ً
والمناقشات الجارية حول الترابط وبرنامج التعلم الدينامي الذي تم تقديمه في األسابيع األخيرة.
وإننا ندعوكم ،على المدي الطويل ،لالنضمام إلى المباحثات الجماعية حول ورشة عمل "مستقبل منظمات المجتمع المدني" في  17يونيو،
واالنضمام كذلك إلى العمل الذي نقوم به في وضع استراتيجية إكفا .2030
إغناسيو باكر
المدير التنفيذي| إكفا

آخر التطورات في إكفا
ساعدنا في رسم معالم مستقبل إكفا – استبيان إكفا 2030
مؤخرا ،حيث أصبح بإمكاننا اآلن مشاركة النتائج المؤقتة معكم.
إننا نتوجه بالشكر الجزيل لكل من شارك في استكمال هذا االستبيان
ً
ضا تمديد الموعد النهائي للمشاركة في االستبيان ليكون  15يوليو إلتاحة الفرصة لمن يرعب في المشاركة ولم
كما نود التنويه إلى أننا قد قررنا أي ً
يتمكن من ذلك خالل الفترة الماضية .وقد أضفنا سؤالين جديدين حول اآلثار طويلة المدى في رأيكم لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد"19-
على منظماتكم بشكل خاص وعلى قطاع العمل اإلنساني بشكل عام.

يمكنكم اآلن المشاركة في االستبيان من خالل الروابط التالية باللغات اإلنجليزية ،والفرنسية ،والعربية.
تخطط إكفا حاليًا الستراتيجية جديدة من المقرر عرضها على الجمعية العامة في مايو  ،2020حيث ستعمل هذه االستراتيجية على رسم معالم
مستقبل شبكة إفكا ،لذلك نحتاج إلى مشاركتكم وآرائكم من أجل إعداد استراتيجية مدروسة ،تركز على مخاوف أعضاء شبكتنا واألطراف المعنية
األخرى فيما يتعلق بالعمل اإلنساني.
-

سجل رأيك في مقطع مرئي مدته  90ثانية ،وأجب أمام الكاميرا على هذا السؤال " :ماذا الذي ينبغي أن تركز عليه إكفا في هذه
االستراتيجية لعام 2030؟" طريقة تسجيل الفيديو متاحة هنا.

-

أرسل إلينا مذكرة خطية بمالحظاتك على الرابط التالي .communications@icvanetwork.org

-

للمزيد من المعلومات حول استراتيجية إكفا  ،2030يرجى االطالع على وثيقة التنمية االستراتيجية.

 .1آخر التطورات بشأن العاملين في إكفا:
غادرت السيدة إيمانويل أوسموند منصبها كرئيس مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في إكفا لتشغل قريبًا منصب نائب لرئيس مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ،و بفضل تفانيها والتزامها بالعمليات اإلنسانية في إكفا ،نجحت إيمانويل في توسيع الحيز
المخصص للمنظمات غير الحكومية في آليات التنسيق المختلفة ،وإننا في إكفا نتمنى كل التوفيق إليمانويل في منصبها الجديد ونتطلع إلى استمرار
التعاون المشترك بيننا .و يشغل السيد جيريمي ويالرد ،الممثل اإلقليمي إلكفا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،منصب رئيس مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية في إكفا.
كما ا نضمت السيدة كلير ويتينغ إلى فريق إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا كنائب الممثل اإلقليمي المؤقت للمنطقة على مدار األشهر
الثالثة القادمة ،وقد تعاونت كلير مع إكفا على مدى سنوات عديدة وأضافت إلى دورها  15عا ًما من الخبرة ذات الصلة في المجال اإلنساني قدمت
فيها النتائج الممتازة والخدمات ال شاملة لدعم السياسات والممارسات اإلنسانية.
وانتدب السيد أوبيل أولوتشوكو أيهيكاندو ،منسق برنامج رابطة المعونة المسيحية ومقره في أبوجا ،نيجيريا ،للعمل في إكفا في الفترة من شهر
مايو وحتى شهر ديسمبر  2020في منصب مسؤول دعم االستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-ودعم منتديات المنظمات غير
الحكومية.
 .2أعضاء جدد:
يسرنا اإلعالن عن انضمام المنظمات التالية إلى شبكة إكفا:
-

مؤسسة أميتي ( ،)Amity Foundationالصين
شبكة االستجابة اإلنسانية في كندا ( ،)HRNكندا
منظمة  ،Kerke in Actieهولندا
منظمة " ،"International Lifeline Fundالواليات المتحددة األمريكية
مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية في فرنسا ()SIF
منتدى جنوب السودان للمنظمات غير الحكومية ،جنوب السودان
مؤسسة تمدين شباب ،اليمن
مؤسسة تيتي ،جنوب السودان
منظمة أطفال الحروب في هولندا ،هولندا
جمعية رعاية األسرة اليمنية ( ،)YFCAاليمن.

 .3واجب الرعاية:
في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ،"19-أصبح ضمان واجب الرعاية الكافية لجميع العاملين في المجال اإلنساني ،والموظفين
الوطنيين أوالً وقبل كل شيء على رأس األولويات ،ولذلك تدعو إكفا إلى توجيه الجهود نحو تجديد االلتزامات بالوقاية من خالل تعزيز تدابير األمن
اإلنساني.
المجال
في
العاملين
لجميع
المهنية
والصحة
والسالمة
 .4صفحة المصادر الخاصة بإكفا فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد:"19-
تحتوي صفحة المصادر الخاصة بإكفا والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-على مجموعة من اإلرشادات التوجيهية ،واألدوات،
والبيانات ،والورقات البحثية  ،والروابط الهامة المتعلقة بجائحة كورونا التي يشهدها العالم اليوم.
وإننا ندعوكم لالطالع على تقرير إكفا السنوي الرقمي لعام !2019

التهجير القسري
 .5متابعة المنتدى العالمي لالجئين:
على الرغم مما يعانيه العالم اليوم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ،"19-واصل المنتدى العالمي لالجئين ( )UNHCRأنشطة
المتابعة في شهر مايو ،مع مزيد من التطوير والتحديث للوحة متابعة التعهدات ورصيد الممارسات الجيدة الخاص بالمفوضية السامية لشؤون
الالجئين ،وال تزال المفوضية ترحب بالممارسات الجيدة وال سيما تلك التي توضح سبل إسهام االتفاق العالمي بشأن الالجئين في االستجابة العالمية
لجائحة فيروس كورونا المستجد .كما أصدرت المفوضية السامية لشؤون الالجئين ( )UNHCRالوثيقة الختامية لمنتدى الالجئين العالمي لعام
 ،2019حيث كانت المنظمات غير الحكومية تمثل أكبر عدد من الجهات المقدمة للتعهدات .كما أطلقت المفوضية آلية تتبع تنفيذ التعهدات وطلبت
من األطراف المعنية تقديم تقارير مستوفاة عن تعهداتها ،وقدمت إكفا المعلومات المطلوبة لعملية المتابعة وتدعو أعضائها (األطراف المعنية األخرى)
إلى اإلسهام في هذا العنصر الرئيسي لنظام المساءلة والذي اشتمل عليه االتفاق والمنتدى.
كما تضمنت أنشطة المتابعة التي شاركت فيها المنظمات غير الحكومية العمل الذي قام به تحالف الرعاية المشتركة للتعليم المتعلق بالمنتدى العالمي
لالجئين وتحدي الطاقة النظيفة .وركزت مشاركة إكفا وفقًا للتعهد الخاص بها على الحلول الدائمة من خالل المشاركة في اجتماع فريق الرعاية
المشتركة للحلول المتعلقة بالمنتدى العالمي لالجئين في  15مايو ،والذي ركز على تحليل االتجاهات والتعهدات وخيارات المشاركة المستقبلية،
وستتم مشاركة بعض المالحظات من هذا االجتماع قريبًا مع أعضاء إكفا ،كما أسهمت إكفا أيضًا في العديد من المناقشات المرتبطة بمشاركة
المنظمات غير الحكومية في المشاورات السنوية الثالثية لعام  2020بشأن إعادة توطين الالجئين ( )ATCRواستراتيجية الثالث سنوات إلعادة
التوطين والمسارات التكميلية ،واقترحت إكفا أيضًا تحديث الورقة الصادرة حديثًا عن المفوضية السامية لشؤون الالجئين حول "دور االتفاق العالمي
بشأن الالجئين ( )GCRفي االستجابة الدولية لجائحة فيروس كورونا المستجد" مع المزيد من التركيز على الحلول الدائمة.
للمزيد من المعلومات حول متابعة المنتدى العالمي لالجئين ،يرجى التواصل مع jerome.elie@icvanetwork.org
Loise.dairocheteau@icvanetwork.org

و

 .6اجتماعات المفوضية السامية لشؤون الالجئين ( )UNHCRوالمنظمات غير الحكومية حول االستجابة لجائحة فيروس كوفيد:19-
واصلت المفوضية السامية لشؤون الالجئين تنظيم لقاءات أسبوعية عالمية في مايو لتبادل وجهات النظر مع المنظمات غير الحكومية ،وتناولت هذه
اللقاءات مواضيع هامة مثل العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية والوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-واالستجابة لهذه
الجائحة ،ودور الشراكة بين منظمة الصحة العالمية من جهة والمفوضية السامية لشؤون الالجئين ( )UNHCRوالمنظمات غير الحكومية من جهة
أخرى ،والحماية من االنتهاك واالستغالل الجنسيين في سياق الجائحة ،باإلضافة إلى إمكانات االتفاق العالمي ومنتدى الالجئين بشان االستجابة
للتحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد ،وقد تم تبادل المالحظات من تلك االجتماعات والوثائق ذات الصلة على نطاق واسع مع
المنظمات غير الحكومية وهي متاحة أيضًا لألعضاء على موقع إكفا اإللكتروني .للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع
 jerome.elie@icvanetwork.orgو. Loise.dairocheteau@icvanetwork.or
المكتب اإلقليمي للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ( )UNHCRفي األميركتين:
شارك كبير مسؤولي السياسات في إكفا المعني بالتهجير القسري في إدارة جلسة إحاطة عبر اإلنترنت مع المنظمات غير الحكومية نظمها المكتب
اإلقليمي للمفوضية السامية لشؤون الالجئين في األميركتين ،في  27مايو ،للتركيز على تأثير جائحة فيروس كوفيد 19-على السكان النازحين
في المنطقة ،و ركز االجتماع على البرازيل ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية ،كما تناول تحليالت األوضاع واالتجاهات في هذه المناطق،
وأمثلة واقعية لتنفيذ المنظمات غير الحكومية أعمالها وتكيفها مع جائحة كورونا في األميركتين ،فضالً عن معلومات حول الجهود التي تبذلها
المفوضية السامية لشؤون الالجئين لتكون أكثر مرونة واستجابة .كان هذا هو االجتماع الثالث من نوعه ،وقد تم تنظيم االجتماعين األولين في وقت
سابق من شهر مايو بعد تصميمهما بشكل يالئم الجماهير الناطقة باإلسبانية في أمريكا الجنوبية والوسطى ،وستنشر المفوضية قريبًا نتائج هذه
االجتماعات .للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع .jerome.elie@icvanetwork.org
 .7النزوح الداخلي:
تبادل العديد من أعضاء إكفا في أوائل شهر مايو التقارير المكتوبة مع أمانة الفريق رفيع المستوى المعني بالنزوح الداخلي ،وهذه التقارير باإلضافة
إلى التقارير األخرى من مختلف الجهات المعنية متاحة اآلن على اإلنترنت .كما أطلق الفريق ست مسارات عمل مواضيعية كإطار لتنظيم العمل
الفني للفريق والنهوض به فيما يخص :خلق اإلرادة السياسية والمسؤولية والقدرة ،ومنع النزوح ،ودور النظام الدولي في تيسير الحلول ،بما في ذلك
عبر "الترابطات" ،وتعزيز فرص التمويل المبتكر ،والنهوض بدور القطاع الخاص  ،وتحسين البيانات واألدلة .وإننا ندعو المنظمات غير الحكومية
المهتمة باإلسهام في مسارات العمل للتواصل مع الفريق.
كما تتعاون إكفا مع أمانة الفريق رفيع المستوى لربط المنظمات غير الحكومية بالجهود المبذولة لتنظيم المشاورات مع األشخاص النازحين داخليًا
والمجتمعات المضيفة في البلدان الرئيسية .للمزيد من المعلومات حول عمل إكفا المتعلق بالفريق رفيع المستوى المعني بالنزوح الداخلي ،يرجى
التواصل مع  jerome.elie@icvanetwork.orgأو زيارة موقع إكفا اإللكتروني.
 .8مشاورات مجموعة البنك الدولي مع أعضاء إكفا حول إطار استعراض السياسات الجديدة المتعلقة بالالجئين
أعلنت مجموعة البنك الدولي ( )WBGالتزامها "بإجراء استعراض منهجي للسياسات المتعلقة بالالجئين والبيئات المؤسسية" في البلدان المؤهلة،
وذلك ضمن رؤية المؤسسة اإلنمائية الدولية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-بالنسبة لالجئين والمجتمعات المضيفة ،كما نظمت إكفا
في  8مايو مشاورات حية بين أعضائها من جهة ومجموعة البنك الدولي من جهة أخرى حول إطار استعراض هذه السياسات الجديدة المتعلقة
بالالجئين ،وقد رحبت المجموعة خالل هذا االجتماع بإسهامات المنظمات غير الحكومية وتعقيباتها على منهجية اإلطار وأولوياته ،وستتم مشاركة
محاضر هذا االجتماع قريبًا مع أعضاء إكفا إل ى جانب تنظيم أنشطة المتابعة في المستقبل القريب.

 .9المؤتمر الدولي للمانحين المعني بالتضامن مع الالجئين والمهاجرين الفنزويليين:
مؤتمرا
قام االتحاد األوروبي ودولة إسبانيا ،بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين ( )UNHCRوالمنظمة الدولية للهجرة ( ،)IOMبعقد
ً
دوليًا إلكترونيًا للمانحين للتضامن مع الالجئين والمهاجرين الفنزويليين في بلدان المنط قة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد،"19-
وكان الهدف من هذا المؤتمر هو تعبئة الموارد ،وتوعية المجتمع الدولي ،وتيسير التفاعل األقوى واألكثر تنسيقًا للجهات الفاعلة الرئيسية ،وتم جمع
ما يزيد عن  2.5مليار يورو في صورة قروض ومنح ،وفي هذا الصدد ،دعمت إكفا مشاركة أعضائها عن طريق مشاركة المعلومات ،والتحليالت،
خاصةً العمل على الربط بين المناصرة على المستوى اإلقليمي والشبكة العالمية ،حيث انضم أعضاء إكفا إلى منظمات المجتمع المدني األخرى
لمناصرة تخصيص التمويل للمنظمات المتواجدة على المستوى المحلي ولألشخاص األمس احتياجًا ،مع تسليط الضوء على أهمية تعزيز الحوار
ومشاركة المجتمع المدني في آليات التنسيق المشتركة بين الوكاالت .سيتم تعميم بعض المالحظات من المؤتمر وستُبقي إكفا أعضائها على اطالع
بالخطوات التالية .يمكن االطالع على المزيد من المعلومات حول المؤتمر هنا.
 .10المهاجرين المعرضين للخطر:
قام كل من إكفا ولجنة عمل المجتمع المدني ومبادرة الشرعة الدولية لحقوق المهاجرين في  19مايو بتنظيم ندوة إلكترونية حول تأثير جائحة فيروس
كورونا المستجد "كوفيد "19-على حقوق المهاجرين ،وذلك بحضور أكثر من  300مشاركًا ،وكان من بين المتحدثين ممثلي الدول وقادة منظمات
وأكاديميات المجتمع المدني ،وركزت الندوة على التحديات التي يواجهها المهاجرون ،وبعض الممارسات الجيدة التي تتبعها الحكومات الوطنية
والمحلية لضمان حصول جميع المهاجرين المتواجدين عل ى أراضيها على الرعاية الصحية والوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ،"19-كما
ناقش الحضور أيضًا التدابير األخرى التي اتخذت لمعالجة أوجه الضعف المحددة التي يواجهها بعض الالجئين ،ال سيما هؤالء المقيمين بصورة
هنا.
متاح
بالندوة
الخاص
التسجيل
قانونية.
غير
تقريرا موجزً ا للسياسات حول "كوفيد 19-واألشخاص المتنقلين" تقدم فيه تحليالً للتحديات اإلضافية التي قد يواجهها النازحون
نشرت األمم المتحدة
ً
داخليًا والالجؤون والمهاجرون كنتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-والتدابير ذات الصلة ،كما يسلط التقرير الضوء على عدة
خطوات إيجابية اتخذتها الحكومات والدعوة إلى المزيد.

التمويل
 .11االستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-ومرونة التمويل:
على مدار الشهر الماضي ،عملت إكفا عن كثب مع الزمالء في فريق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCالخامس المعني بالنتائج
( )RG5من أجل وضع مجموعة من النُ ُهج المتوائمة لمرونة التمويل ،تقوم على أربع مجاالت تحددت مسبقًا كأولويات لزيادة التمويل وهي :التمديد
دون تكلفة ،ومرونة الموازنة ،وإعادة تطوير البرامج ،وتبسيط إجراءات بذل العناية الواجبة وإدارة المخاطر .وستُرسل المسودة النهائية إلى الفريق
المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ( ) OPAGفي األسبوع الثاني من شهر يونيو ،وذلك بهدف إصدار الوثيقة النهائية قبل نهاية الشهر.
على الرغم من االتفاق المشترك الجاري بين أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( ،)IASCإال أن الوكاالت الفردية قد أصدرت بالفعل
توجيهاتها وفقًا للمباحثات التي تمت حتى اآلن ،ومنها صناديق التمويل الجماعي القطرية التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)OCHA
والمفوضية السامية لشؤون الالجئين ( ،)UNHCRواليونيسيف ،ومن ال ُمتوقع أن يقوم المزيد من الوكاالت بوضع التوجيهات المتعلقة بالوثيقة
النهائية لمرونة التمويل التي وافقت عليها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت .للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع
.jeremy.rempel@icvanetwork.org
 .12فتح الطريق أمام حصول المنظمات غير الحكومية على التمويل المتعلق بجائحة "كوفيد:"19-
 بلغ حجم التمويل الذي سجلته دائرة التتبع المالي في مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHA FTSمنذ البداية إلى تاريخ  4يونيو مادوالرا أمريكيًا من مجمل التمويل المقترح حسب خطة االستجابة اإلنسانية العالمية ( )GHRPلجائحة فيروس كورونا
يقارب  2.3مليار
ً
دوالرا أمريكيًا فقط (حوالي  )%2.3منه
دوالرا أمريكيًا ،حيث تم تخصيص  54مليون
المستجد "كوفيد "19-والذي يبلغ  6.71مليار
ً
ً
لصالح المنظمات غير الحكومية  ،ومن المعروف على المستوى العالمي أن حصول المنظمات غير الحكومية على تمويل خطة االستجابة
اإلنسانية العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد " 19-يحتاج إلى التوسع السريع لضمان قدرة المنظمات غير الحكومية
الشريكة على اإليفاء باالحتياجات المطلوبة على أرض الواقع  .وفي هذا الصدد ،كلف رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
الفريق الخامس التابع للجنة والمعني بالنتائج ( )RG5بصياغة مجموعة من المقترحات بحلول نهاية إبريل لفتح الطريق أمام حصول
المنظمات غير الحكومية على التمويل المتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ،"19-وفي مايو ،قدم الفريق إلى رؤساء اللجنة
أربع مقترحات للنظر فيها ،وهي كما يلي:
 تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية في عمليات التخطيط والتنسيق االستفادة من آليات التمويل الجماعي والنظر في فرص رفع مستوى الفعالية والكفاءة من أجل تحسين التمويل المقدم إلى المنظمات غيرالحكومية
 زيادة التمويل العابر للمنظمات غير الحكومية من وكاالت األمم المتحدة ،واتحادات المنظمات غير الحكومية ،والوسائل األخرى ضمان إعداد وتقديم التقارير المفصلة في الوقت المناسب عن تدفق التمويل من وكاالت األمم المتحدة إلى المنظمات غير الحكومية.وبمجرد أن يقدم رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت تعقيباتهم ،سيستمر العمل في شهر يونيو من أجل المشاركة في المزيد من المباحثات
المفصلة والتخطيط فيما يتعلق بهذه المقترحات األربعة ،كما ستسعى إكفا إلى الحصول على إسهامات أعضائها عندما تتضح التفاصيل.
 .13جمع البيانات حول التمويل المتعلق بجائحة فيروس "كوفيد:"19-
في إطار دعم العمل على زيادة التمويل العابر الخاص بجائحة "كوفيد "19-إلى المنظمات غير الحكومية ،ستجري إكفا استبيانًا في الجزء األول
من شهر يونيو ،بدعم من منظمة الخطة العالمية ،وذلك في محاولة لتكوين صورة أكثر دقة عن مستويات التمويل الذي يصل إلى جهات االستجابة
على خطوط المواجهة ،باإلضافة إلى درجة إلمام الشركاء بتدابير المرونة ،كما سيتم الجمع بين النتائج والجهود المماثلة التي تضطلع بها منظمة
 InterActionوالمجلس النرويجي لالجئين وغيرهما ،وفي أمثل األحوال ،سيُستفاد من وجود قاعدة أكثر متانة للبيانات المتعلقة بتمويل االستجابة

لجائحة "كوفيد "19-واستخداماته في عمل تحديث مطور لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية ( )GHRPلجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-
 "19والمقرر إجراؤه في يوليو  .2020عند استالم مواد االستبيان ،ستساعد استجابتكم السريعة بشكل كبير في إثراء الجهود المبذولة لفهم التحديات
المتعلقة بالتمويل والتغلب عليها.
 .14الفريق العامل التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والمعني بالتمويل الجماعي
سينعقد االجتماع اإللكتروني التالي للفريق العامل المعني بالتمويل الجماعي ( )PFWGفي  12يونيو ،وسيتضمن جدول أعمال هذا االجتماع نقطة
حول تدابير مرونة التمويل ،بما في ذلك النقاش حول الفعالية الراهنة ،وفي هذا السياق ،ستجمع إكفا إسهامات األعضاء لتقديمها إلى الفريق ،بما في
ذلك أثناء اجتماع الفريق العا مل المعني بتمويل األنشطة اإلنسانية والمقرر انعقاده األربعاء 10 ،يونيو .لالنضمام إلى اجتماع الفريق العامل المعني
بالتمويل أو لمشاركة اإلسهامات المتعلقة بالجهود المبذولة لتنفيذ تدابير مرونة التمويل في صندوق التمويل القطري المشترك التابع لمكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية ( ،)OCHA GHDيرجى التواصل مع .alon.plato@icvanetwork.org
 .15الممارسات السليمة في تقديم المنح اإلنسانية (:)GHD
•

•
•

قام رؤساء مبادرة الممارسات السليمة في تقديم المنح اإلنسانية ( ،)GHDسويسرا (الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ())SDC
واالتحاد األوروبي (المكتب اإلنساني للجماعة األوروبية ( ،))ECHOبدعوة كل من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ()OCHA
واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ( )IFRCوإكفا (المدير التنفيذي) للمشاركة في الجلسة اإللكترونية لتبادل
المعلومات على مستوى الخبراء ( 30إبريل) التي ينظمها صندوق التمويل القطري المشترك ( )GHDبعنوان "نظرة على المعوقات
العملية للعمل اإلنساني في سياق جائحة فيروس "كوفيد."19-
شاركت إكفا أيضًا في الجلسة اإللكترونية لتبادل المعلومات على مستوى الخبراء التي ينظمها صندوق التمويل القطري المشترك
( 28( )GHDمايو) بشأن إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ( )UNDSوذلك بتوضيح أفكار المنظمات غير الحكومية حول
إصالح المنظومة.
اجتمع مديرو اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت مع رؤساء صندوق التمويل القطري المشترك ( )GHDفي  5يونيو للنقاش حول
جودة ومرونة التمويل في سياق االستجابة لجائحة "كوفيد "19-وسبل دعم الجهات المستجيبة على خطوط المواجهة.

إصدار جديد!
 .16سلسلة إدارة المخاطر :أصدرت إكفا العدد الثاني من سلسلة ورقات اإلحاطة بشأن المخاطر ،والتي تتناول إدارة المخاطر األمنية في قطاع
العمل اإلنساني ،مع التركيز على عمليات صنع القرار في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية العاملة في تقديم المساعدات اإلنسانية ،وتعتبر
هذه الدراسة نسخة موجزة من تقرير أطول قدمه إيمانويل هيرمان وسيلفان أوبرهولزر ،من المعهد الدراسات العليا الدولية واإلنمائية ،في جنيف،
يستند إلى عدة مقابالت أجراها الباحثان مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ،ووكاالت األمم المتحدة ،والخبراء ،والجهات المانحة.
تال إصدار هذه الورقة ندوة إلكترونية اشترك في تنظيمها إكفا و الجمعية الدولية للعاملين في المساعدة والحماية اإلنسانية حول التحديات المتعلقة
بإدارة المخاطر األمنية وواجب العناية خالل االستجابة لجائحة كوفيد .19-يمكنكم مشاهدة التسجيل هنا.

التنسيق
 .17أبرز تطورات خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لجائحة فيروس كوفيد:19-
في إطار االستجابة لمالحظات المنظمات غير الحكومية حول عملية إعداد النسخة المبدئية لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية ( ،)GHRPقدمت
إكفا الدعم للجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية في عملية مراجعة الخطة على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية ،وقد
تم التوسع في الخطة المحدثة لالستجابة اإلنسانية العالمية نتيجة لالحتياجات المتزايدة في حاالت الطوارئ المتعلقة بجائحة كوفيد ،19-ويشمل ذلك
تسع بلدان إضافية معرضة للخطر ،وهي :بنين ،وجيبوتي ،وليبيريا ،وموزمبيق ،وباكستان ،والفلبين ،وسيراليون ،وتوغو ،وزيمبابوي ،وذلك
باإلضافة إلى البرامج التي تهدف إلى االستجابة النعدام األمن الغذائي المتزايد.
 .18اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ()IASC
رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:
انعقدت االجتماعات المخصصة لرؤساء اللجنة في  7و 21مايو للتباحث حول االستجابة لجائحة فيروس كوفيد 19-المستجد ،وشملت موضوعات
المباحثات معلومات محدثة عن الجهود المبذولة لتعزيز تعبئة الموارد من أجل خطة االستجابة اإلنسانية العالمية ( )GHRPومراجعتها ،وإمكانية
إيصال المساعدات اإلنسانية ومواطن الضعف ،والوضع الصحي ،والخدمة الجماعية المقترحة لالتصال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية،
واللوجستيات ،واإلجالء الطبي ،وواجب العناية ،كما قادت إكفا المباحثات حول العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية في سياق االستجابة
لجائحة كوفيد.19-
 7مايو – اجتماع مخصص لرؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCللنقاش حول االستجابة لجائحة فيروس كوفيد ،19-ويشمل
ذلك النقاش حول موضوعات العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية والحماية من االستغالل الجنسي ( )PSEAواالنتهاك والتحرش الجنسيين.

 21مايو – اجتماع مخصص لرؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCللنقاش حول االستجابة لجائحة فيروس كوفيد ،19-ويشمل
ذلك المعلومات المحدثة حول موضوعات الصحة واللوجستيات.
مجموعة مديري برامج الطوارئ ( )EDGالتابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت (:)IASC
التقت مجموعة مديري برامج الطوارئ ( )EDGفي  5مايو للنقاش حول العديد من الموضوعات المتعلقة باالستجابة لجائحة كوفيد 19-ومراجعة
خطة االستجابة اإلنسانية العالمية ( ،)GHRPوأثارت إكفا القضايا المتعلقة بالعراقيل التي تحول دون حصول المنظمات غير الحكومية العاملة في
الميدان على التمويل ،والحاجة إلى تعقب عمليات تدفق التمويل إلى المنظمات غير الحكومية بشكل أفضل ،كما انتقلت المجموعة أيضًا إلى التركيز
على تبادل الممارسات والخبرات فيما بين البيئات التشغيلية ،وذلك من خالل عقد سلسلة من الندوات المقامة عبر اإلنترنت لمجموعة مديري برامج
الطوارئ ( )EDGوالجلسات الفردية المشتركة للنظراء التي تهدف إلى طرح القضايا التشغيلية الهامة التي يواجهها منسقو الشؤون اإلنسانية
( )HCsنتيجة لجائحة كوفيد ، 19-وإتاحة الفرصة لتبادل التوجيهات والدروس المستفادة ،باإلضافة إلى إفساح المجال لتبادل وجهات النظر فيما
بين منسقي الشؤون اإلنسانية .وفي هذا الصدد ،انعقدت ثالث ندوات إلكترونية في مايو تمت إتاحة التسجيالت الخاصة بها على شبكة اإلنترنت.
وساهمت إكفا أيضًا في فريق العمل التابع لمجموعة مديري برامج الطوارئ بخصوص استمرارية العمليات واالبتكار ،وعرضت اإلسهامات من
وجهة نظر أعضائها ،بما في ذلك المنظمات المتوسطة والمنظمات الدولية.
الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة (:)OPAG
عقد الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ( )OPAGاجتماعاته في  21و 28مايو على اإلنترنت كحل بديل لالجتماع السنوي للفريق،
مع التركيز المواضيعي المشترك إلى جانب مناقشة التقارير الواردة من الفرق المعنية بالنتائج والتابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
(.)IASC
ركز االجتماع الذي انعقد بتاريخ  21مايو على سبل تفعيل الخدمة الجماعية العالمية لالتصال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية ( )RCCEمع
االستفادة من البنى القائمة ،كما تم النقاش حول التقدم الذي أحرزه الفريق الثاني المعني بالنتائج والمسؤول عن المناصرة والشمول فيما يتعلق بخطة
العمل التي وافق عليها الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ( )OPAGلعام  2020وإعادة ترتيب األولويات ذات الصلة كنتيجة لالستجابة
لجائحة كوفيد .19-يمكن العثور على التسجيل الموجز على اإلنترنت.
وركز االجتماع الذي انعقد بتاريخ  28مايو على اشتراطات/مرونة الجهات المانحة وإعداد وتقديم التقارير في ضوء االستجابة لجائحة فيروس
كوفيد 19-المستجد ،باإلضافة إلى آخر تطورات التقدم الذي أحرزه الفريق ال خامس المعني بالنتائج فيما يتعلق بتمويل األنشطة اإلنسانية ،والذي
تشارك إكفا في رئاسته.
وسينعقد االجتماع التالي للفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ( )OPAGفي  4يونيو ،وسيتم فيه التركيز على موضوع العمل مع ودعم
المؤسسات المحلية والوطنية.
كما تم أيضًا إصدار قائمة محدثة برؤساء الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ( )OPAGوالفرق المعنية بالنتائج التابعين للجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت (.)IASC
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بالنتائج:

الفريق األول المعني بالنتائج ( – )RG1التحرك التنفيذي :ال توجد تطورات في هذا الشهر.
الفريق الثاني المعني بالنتائج ( – )RG2المساءلة والشمول :ال توجد تطورات في هذا الشهر.
الفريق الثالث المعني بالنتائج ( – )RG3المناصرة الجماعية :ال توجد تطورات في هذا الشهر.
الفريق الرابع المعني بالنتائج ( – )RG4الترابط:
التقت شبكة الممارسين المعنية بالترابط ( )CoPNب الفريق الرابع المعني بالنتائج والتابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في  28مايو،
بمشاركة ممثلين من األراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب السودان ،وقام مكتب منسق األمم المتحدة المقيم في القدس ( )RCOبعرض الوضع
الحالي للترابط في األراضي الفلسطينية المحتلة ،وأطلع الحضور على السبل المتبعة حاليًا للتكيف مع جائحة فيروس كوفيد 19-المستجد ،كما
عرضت هيئة المعونة الكنسية الدنماركية ،أحد أعضاء إكفا ،نتائج الدراسة التي قامت بها حول دور المنظمات الدينية فيما يتعلق بالترابط في جنوب
السودان.
ومن الجدير بالذكر ،أن شبكة الممارسين ( )CoPNال تزال في تطور ونمو مستمر ،حيث خضعت اإلطارات المرجعية واالختصاصات ()ToRs
مؤخرا.
الخاصة بها للتحديث
ً
يعمل الفريق الرابع المعني بالنتائج والتابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت على تشكيل ركيزة السالم بشكل أفضل في الترابط الثالثي بين
العمل اإلنساني و التنمية والسالم ،كما يعمل فريق عمل آخر متخصص على صياغة مسودة وثيقة ستتم مشاركتها قريبًا للتعليق عليها.
كما كلف رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( ) IASCالفريق الرابع المعني بالنتائج بالعمل على المؤشرات المشتركة إلعداد قائمة
مرجعية للعمليات بهدف دعم عمليات التخطيط المساندة ،وتساهم إكفا في العمل الرامي إلى االستفادة من خبرات ووجهات نظر أعضائها ،وستتم
مشاركة الوثائق في الوقت المناسب عن طريق فريق عمل إكفا المعني بالترابط.

للمزيد من المعلومات حول الترابط ،يرجى التواصل مع .Marco.rotelli@icvanetwork.org
الفريق الخامس المعني بالنتائج ( – )RG5تمويل األنشطة اإلنسانية :اطلع على آخر المستجدات أعاله في قسم "التمويل".
 .19اجتماع قطاع الشؤون اإلنسانية ( )HASبالمجلس االقتصادي واالجتماعي (:2020 )ECOSOC
ستنعقد اجتماعات قطاع الشؤون اإلنسانية ( )HASوالمجلس االقتصادي واالجتماعي ( )ECOSOCعلى شبكة اإلنترنت في الفترة  11-9يونيو
 ،2020حيث سيُستهل أسبوع هذه االجتماعات بفعالية انتقالية تركز على منطقة وسط الساحل ،يعقبها اجتماعات الفرق رفيعة المستوى التي تناقش
التحديات المتعلقة بالصحة ،ومكافحة العنف الجنسي القائم على النوع االجتماعي ( )SGBVوالوقاية منه ،والتكنولوجيا الحديثة واالبتكارات،
وتحسين المساعدة اإلنسانية المقدمة إلى األشخاص النازحين داخليًا .يرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني لقطاع الشؤون اإلنسانية ()HAS
والمجلس االقتصادي واالجتماعي ( )ECOSOCلالطالع على تفاصيل جدول أعمال اجتماعات الفرق رفيعة المستوى والفعاليات الجانبية والمزيد
من المعلومات.
 .20دعم منتديات المنظمات غير الحكومية:
نظمت إكفا ،في أعقاب تفشي جائحة فيروس كوفيد 19-المستجد ،مشروعًا تحت عنوان " تعزيز المنتديات القطرية للمنظمات غير الحكومية من
أجل تعزيز النهوض بالعمل الجماعي لهذه المنظمات على المستوى الميداني خالل االستجابة لجائحة فيروس كوفيد ،"19-وذلك لدعم منتديات
المنظمات غير الحكومية عبر مجهودات العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية/الشراكة في عمليات االستجابة اإلنسانية الدولية ،ويلتزم هذا
المشروع بنهج منتديات المنظمات غير الحكومية في ترسيخ العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية من أجل اإليفاء باالحتياجات اإلنسانية
القط رية ،وسيجري تنفيذ هذا المشروع في الفترة من يونيو وحتى ديسمبر  ،2020ويسعى إلى توفير الدعم عن طريق الموارد والمساعدة المنظمة
إلى/مع منتديات المنظمات غير الحكومية التي وقع عليها االختيار في بعض المجاالت األساسية لالستجابة اإلنسانية ،ومنها :العمل الجماعي
للمنظ مات غير الحكومية ،وتبادل المعلومات ،وبناء القدرات ،وتعزيز فرص التعلم والمناصرة ،والتوجيه بشأن الحوكمة والقضايا ذات الصلة
باألعضاء في سياق جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد."19-
يرجى النقر على الرابط للمزيد من المعلومات باللغات اإلنجليزية أو الفرنسية أو العربية.
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع .Obele.Oluchukwu@icvanetwork.org

إدارة التغيير :قضايا شاملة
 .21حقوق األطفال :جلسات اإلحاطة المشتركة بين المنظمات غير الحكومية واليونيسيف
نظم كل من اليونيسيف وإكفا ومنظمة  InterActionو لجنة التوجيه المعنية باالستجابة اإلنسانية ( )SCHRالندوة اإللكترونية الثانية من سلسلة
جلسات إحاطة المنظمات غير الحكومية حول االستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "١٩-في  5مايو ،التي كانت مطابقة لسابقتها التي
كبيرا وأتيحت الفرصة للمنظمات غير الحكومية لطرح أسئلة ُمحددة على
حضورا
عُقدت في  28إبريل الماضي ،وشهدت الندوتان اإللكترونيتان
ً
ً
منظمة اليونيسيف بشأن االستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ،"١٩-والشراكة مع المنظمات غير الحكومية ،والمرونة في سياسات
وإجراءات الشراكة ،وبدورها أعدت منظمة اليونيسيف وفقًا لألسئلة الواردة إليها وثيقة األسئلة الشائعة ،كما نظمت اليونيسيف باالشتراك مع إكفا
ومنظمة  InterActionو لجنة التوجيه المعنية باالستجابة اإلنسانية ( )SCHRالمزيد من النقاشات اإللكترونية حول تنفيذ تدابير المرونة والتبسيط،
والتعليم ،وحماية الطفل ،والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة ) ،(WASHوغير ذلك من الموضوعات .يمكن العثور على األسئلة الشائعة
وجميع المعلومات المتعلقة بالندوات اإللكترونية السابقة والقادمة للمنظمات غير الحكومية هنا.
 .22النوع االجتماعي
شاركت إكفا في  7مايو في اجتماع المجلس االستشاري لمشروع القدرة االحتياطية المعنية بمسائل النوع االجتماعي ) (GenCapومشروع تطوير
قدرة الحماية االحتياطية ( ،)ProCapوالذي استهدف النقاش واالتفاق حول استجابة المشروع لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد"١٩-
ومقترح إعادة التصميم في المشروع ،والذي يقر بالحاجة إلى ما يلي :تقديم الدعم الجيد للقيادات الميدانية في الوقت المناسب عن طريق ترتيب
سرعة وجودة التوزيع حسب درجة األولوية؛ والحاجة إلى تحليل شامل وأقوى لالحتياجات المتعلقة بالحماية والنوع االجتماعي ،ولكن مع مراعاة
أهمية ربط هذا التحليل بالتحليالت األخرى التي أعدتها كيانات أخرى على نحو تكاملي؛ ودور المشاريع على وجه الخصوص فيما يتعلق بأولويات
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCوالكيانات المتصلة بها (مجموعة مديري برامج الطوارئ ( ،)EDGوسلسلة النظراء ())P2P؛
والنهج الشامل لتنمية القدرات؛ والمناصرة ،ومن ثم ،قام المجلس االستشاري بدعم مقترح إعادة التصميم والموافقة عليه.
 .23الوقاية:
آخر تطورات صندوق التوعية والتواصل بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ( :)PSEAأطلقت المفوضية السامية لشؤون الالجئين
في إبريل وبالتعاون مع إكفا صندوق التوعية والتواصل بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ( ،)PSEAالذي يهدف إلى تقديم الدعم
المادي السريع والموجه إلى المنظمات غير الحكومية من أجل تطوير ونشر أدوات ُمحددة السياق ومالئمة ثقافيًا للتوعية والتواصل بشأن الحماية
من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ،وقد تم تلقي ما يزيد عن  1200طلب بحلول الموعد النهائي لتقديم الطلبات في  15مايو ،مما يؤكد على الحاجة
الماسة بالفعل إلى التوعية بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ( .)PSEAوتجري حاليًا عملية االختيار التي سيضع صيغتها النهائية
الفريق التوجيهي الذي يضم خبراء المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة .للمزيد من المعلومات ،يُرجى التواصل مع
.alon.plato@icvanetwork.org
إطالق مجموعة عناصر التعلم المشتركة بين الوكاالت حول الحماية من االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي ( :)PSEAHتم إطالق مجموعة
المواد التدريبية التي طال انتظارها حول الحماية من االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي بعنوان "التصدي لسوء السلوك الجنسي" في  13مايو،
حيث تهدف المجموعة التفاعلية التي شاركت فيها إكفا إلى رفع مستوى الوعي بين الموظفين و التأكد من امتالكهم للمهارات واألدوات الالزمة

لتعريف سوء السلوك الجنسي واكتشافه والتصدي له ،ويمكنكم االطالع على المجموعة الكاملة على الموقع اإللكتروني للجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت ( .) IASCللمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع .alon.plato@icvanetwork.org
 .24فضاء المجتمع المدني في العمل اإلنساني:
منشورا بعنوان "مستقبل منظمات المجتمع المدني" الذي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسات  ،Bondوالتحالف العالمي من أجل
أصدرت إكفا للتو
ً
مشاركة المواطنين ( ،)CIVICUSومؤسسة كونكورد أوروبا ،ومؤسسة فورس الدولية (  ،)Forus Internationalوالمركز الدولي للمجتمع
المدني ( ،)ICSCوالشبكة الدولية للعمل المناخي ،ومنظمة ( InterActionشبكات منظمات المجتمع المدني).
صا جديدة لمستقبل منظمات المجتمع المدني .قام إغناسيو باكر مدير إكفا التنفيذي
خلقت تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "١٩-فر ً
باالشتراك مع قادة آخرين من شبكات ومنصات المجتمع المدني عبر سلسلة من المقاالت بتبادل األفكار وتحديد االتجاهات الجديدة الممكنة التي قد
ترغب منظمات المجتمع المدني في اتباعها.
مستقبل منظمات المجتمع المدني في ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – "١٩-االجتماع اإللكتروني
عصرا بتوقيت وسط أوروبا الصيفي
ظهرا إلى الساعة الرابعة
 17يونيو – 2020 ،من الساعة الثانية
ً
ً
تدعو التحديات والفرص الحالية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "١٩-إلى الحوار حول التغييرات التي نرغب في رؤيتها في
مجتمعنا وفي قطاع العمل اإلنساني وقطاع العدالة االجتماعية والقطاع البيئي.
كما أننا في إكفا نعقد أيضًا ندوة إلكترونية مدتها ساعتين للبحث في هذا الحوار مع مجموعة من قادة شبكات ومنصات المجتمع المدني.
للمزيد من المعلومات واألدوات والمصادر والتحديثات حول فضاء وعمل المجتمع المدني ،يرجى التواصل
مع  nishanie.jayamaha@icvanetwork.orgلالنضمام إلى فريق العامل التابع إلكفا والمعني بفضاء المنظمات غير الحكومية (أعضاء
إكفا فقط).
 .25العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية:
ساهمت إكفا – من خالل الفريق األول المعني بالنتائج التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCوالمسؤول عن العمل مع ودعم
المؤسسات المحلية والوطنية – في إعداد التوجيهات المؤقتة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCحول العمل مع ودعم المؤسسات
المحلية والوطنية واالستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ."١٩-وقد تم إعداد هذه المذكرة في سياق االستجابة للجائحة وتأثيرها المحتمل
على العمليات اإلنسانية حول العالم ،استنادًا إلى العمل الذي قام به مسار عمل الصفقة الكبرى المعني بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية،
وتقدم هذه المذكرة التوجيهات حول سبل تكييف المجتمع اإلنساني الدولي لمنهجيات تقديم المساعدات اإلنسانية في إطار االستجابة لجائحة فيروس
كورونا المستجد "كوفيد "١٩-بما يتماشى مع االلتزامات القائمة بإضفاء الطابع المحلي على المساعدات ،وتعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة
المحلية والوطنية ،والعمل الفعال في أي بيئة متضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد."١٩-
كما انتهى كل من إكفا وكلية االقتصاد بلندن من عمل المشروع البحثي المشترك الذي يدرس مشاركة المنظمات غير الحكومية ومحافل المنظمات
غير الحكومية في الفرق القطرية للعمل اإلنساني ،والذي أكد على األهمية المتصورة الستثمار أعضاء الفرق الوطنية للعمل اإلنساني ()HCT
في العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية بالرغم من العقبات والتحديات المعروفة ،واعُتبرت المنظمات غير الحكومية الوطنية ()NNGOs
الجهات الفاعلة األقدر على إرشاد اآلخرين من أعضاء الفرق الوطنية للعمل اإلنساني حول االحتياجات ووجهات النظر المحلية ،وكذلك الخصائص
الثقافية والسياسية والسياقية لألزمات اإلنسانية ،وبالرغم من انتشار هذا المنظور بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية ،سلط البحث الضوء على
التحديات الهامة المستمرة التي تواجهها الفرق الوطنية للعمل اإلنساني من أجل إشراك المنظمات غير الحكومية الوطنية بشكل فعال في الكثير من
األحيان .يمكن االطالع على الورقة البحثية من هنا.

خاص بالمنطقة
تعمل فرق إكفا اإلقليمية على نحو مكثف مع فرق التنسيق المشتركة بين الوكاالت لضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية
وإسهامها النشط في عمليات التأهب واالستجابة القائمة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ،"١٩-بما في ذلك التنسيق على المستويات القطرية
واإلقليمية والعالمية.
 .26آسيا ومنطقة المحيط الهادئ:
التباحث مع الجهات المانحة حول جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "١٩-واالستجابة اإلنسانية في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ:
بعد إطالق آخر النسخ المحدثة من خطة االستجابة اإلنسانية العالمية ( )GHRPوخطة التأهب واالستجابة القطرية لمنظمة الصحة العالمية ( WHO
 )CPRPومجموعة من الخطط القطرية واإلقليمية األخرى ،استضاف مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAفي  14مايو
المباحثات مع الهيئات المانحة للعمل اإلنساني ومنها المكتب اإلنساني للجماعة األوروبية ( ،)ECHOومكتب المساعدة الخارجية في حاالت
الكوارث/وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة ( ،)OFDA/USAIDووزارة التنمية الدولية ( ،)DFIDووزارة الشؤون الخارجية والتجارة
( ،)DFATوالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ( ،)SDCومؤسسة  ،NFATحول منظورهم االستراتيجي عن سبل تطور االستجابة لجائحة
فيروس كورونا المستجد "كوفيد "١٩-وتحديات العمل اإلنساني األخرى في المنطقة ،وقد أثارت إكفا في االجتماع عدة نقاط أساسية حول الدعم
المنتظم لشبكات المنظمات غير الحكومية بشكل خاص ،ودعم استمرارية البرامج اإلنسانية غير المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-
 ،"١٩ودور الجهات المانحة في مناصرة الحكومات ،وغير ذلك من الموضوعات.
استكمال العملية التشاورية لمنظمات المجتمع المدني ( )CSOحول مسودة برنامج عمل اتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعنية بإدارة
الكوارث واالستجابة لحاالت الطوارئ (:2025-2021 )ASEAN AAMDER

من أجل فهم أفضل لسبل تنفيذ برامج عمل اتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعنية بإدارة الكوارث واالستجابة لحاالت الطوارئ ()AADMER
على الصعيد القطري والمحلي في إطار جهود منظمات المجتمع المدني لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ( )ASEAN CSOsلدعم تطوير برنامج
العمل الجديد التفاقية الرابطة  ،2021-2025قامت إكفا بتيسير المشاورات في أربع بلدان تم اختيارها ،وهي كمبوديا وإندونيسيا ميانمار والفلبين،
وتولى تنظيم هذه المشاورات شبكات المنظمات غير الحكومية الوطنية ،ومنها بالترتيب المنتدى اإلنساني في كمبوديا ( ،)CHFومنتدي مركز
الموارد المحلية ( )LRCومنتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في ميانمار ،والمنتدى اإلنساني في إندونيسيا ( ،)HFIوفرق تنمية شبكات
المنظمات غير الحكومية ( ،)CODE-NGOsوالمنظمة الدولية للخدمات المجتمعية واألسرية ( )CFSIفي الفليبين ،مع الدعم القوي المقدم من
أعضاء الفريق المعني بالشراكة التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ( ،)APGوتمثلت إحدى النتائج األساسية لهذه المشاورات في إعداد تقرير
ومذكرات موجزة لتسليط الضوء على بعض التوصيات الجماعية الرئيسية ورسائل المناصرة ومشاركتها مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا.
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع .Qingrui.Huang@icvanetwork.org
 .27منطقة إفريقيا:
الجهات المانحة:
قامت إكفا بتيسير العديد من اللقاءات بين أعضائها من جهة والجهات المانحة من جهة أخرى للتباحث حول الوضع الفعلي للتمويل المتصل بجائحة
فيروس كورونا المستجد "كوفيد ،"١٩-وتناول النقاش مجموعة من القضايا منها قضية التمويل العابر من األمم المتحدة إلى المنظمات غير الحكومية،
عبر اآلليات القائمة والجديدة ،ووصول جزء ضئيل جدًا من هذا التمويل إلى المنظمات غير الحكومية على أرض الواقع ،كما تم تصعيد هذه القضية
إلى المستوى العالمي إليجاد الحلول المناسبة.
وفي  2يونيو ،التقت شبكة إكفا وأعضاؤها بالجهات المانحة في جينيف ،في اجتماع قام على تنسيقه اللجنة التوجيهية لالستجابة اإلنسانية ()SCHR
بهدف تقديم اإلسهامات ذات الصلة من المستوى القطري واإلقليمي.
جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد:"١٩-
تشارك إكفا حاليًا في أعمال اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCاإلقليمية في جنوب وغرب ووسط إفريقيا ،باإلضافة إلى الفريق اإلقليمي
للشراكة اإلنسانية في شرق إفريقيا ،بهدف جمع عناصر مشاركة المنظمات غير الحكومية في عمليات التخطيط واالستجابة لجائحة فيروس كورونا
المستجد "كوفيد "١٩-واألزمات الكثيرة الموجودة مسبقًا في أفريقيا.
كما يخطط مكتب إكفا في إفريقيا اجتماعًا لتبادل وجهات النظر بين منظمة  TrustLawوأعضاء إكفا ،حول الفحوصات الصحية والقانونية
للمنظمات غير الحكومية ،ويتسم هذا االجتماع لتبادل وجهات النظر ب أهمية خاصة في هذه المرحلة من القواعد والقيود اإلضافية التي تؤثر على
إمكانية وصول المساعدات اإلنسانية ،وواجب الرعاية ،والوضع القانوني للمنظمات غير الحكومية.
وتعمل إكفا أيضًا مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAومكتب التنسيق المحلي ( )DCOلتقديم التمثيل المناسب لألوضاع
في منطقة وسط الساحل وذلك خالل االجتماع الوشيك بين قطاع الشؤون اإلنسانية بالمجلس االقتصادي واالجتماعي (.)ECOSOC HAS
كما أضافت إكفا منتديات المنظمات غير الحكومية الوطنية إلى دعمها اإلقليمي ،ويشمل ذلك الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع  marco.rotelli@icvanetwork.orgأو .Addis.Tesfa@icvanetwork.org
 .28منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:
المؤتمر رفيع المستوى إلعالن التبرعات لمواجهة األزمة اإلنسانية في اليمن 2 ،يونيو :2020
عقدت المملكة العربية السعودية باالشتراك مع األمم المتحدة المؤتمر رفيع المستوى إلعالن التبرعات لمواجهة األزمة اإلنسانية في اليمن ،بهدف
جمع ما يلزم من األموال لصالح االستجابة اإلنسانية إلنقاذ األرواح في اليمن ،وذلك بحضور أكثر من  130حكومة وجهة مانحة أخرى باإلضافة
إلى المنظمات اإلنسانية الدولية والجهات المسؤولة عن تقديم المعونة ،عن طريق اإلنترنت ،إلعالن التبرعات ورفع مستوى الوعي بالتدهور السريع
دوالرا أمريكيًا لصالح جهود االستجابة
لألوضاع في اليمن ،ومن جانبها أعلنت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية حاجتها إلى  2.4مليار
ً
دوالرا أمريكيًا لصالح االستجابة لجائحة فيروس كوفيد 19-المستجد ،ولكن التمويل المقدم لصالح هذه القضايا
حتى آخر العام ،منها  180مليون
ً
أقل بدرجة خطيرة من المطلوب .يمكنك العثور على التسجيل الكامل للفعالية من هنا.
قرأ ممثل إكفا بيان إكفا خالل المؤتمر :لقد حظيت إكفا بفرصة عرض إسهامات أعضائها في إطار تكاملي مع الرسائل الجماعية للمنظمات غير
الحكومية الدولية ،مع إدراج البيان والرسائل الرئيسية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية المحلية وشبكات المنظمات غير الحكومية في اليمن (اضغط
أدناه لالستماع إلى بيان إكفا).
وعلى الصعيد ذاته ،قامت منظمة أوكسفام ( )OXFAMوالمجلس الدنماركي لالجئين ( )DRCومنظمة إنقاذ الطفل ( )SCومنظمة ( )IRبقراءة
بياناتهم خالل المؤتمر ،حيث سنطلعكم على بيانات المنظمات غير الحكومية في أقرب وقت ممكن .اضغط هنا لالطالع على لمحة عامة عن المؤتمر
والوثائق الكاملة.
االجتماع باألعضاء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والمكتب اإلقليمي للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ( )UNHCRفي منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا:
عقدت إكفا اجتماعًا مع أعضاء مكتبها في منطقة الشرق األوسط وأعضاء المكتب اإلقليمي للمفوضية السامية لشؤون الالجئين في المنطقة للتباحث
حول استراتيجية المفوضية ،واستجابتها ،والنُ ُهج التي تتبعها فيما يتعلق باالستجابة لجائحة كوفيد ،19-وشارك في هذا االجتماع الذي تم عبر

عضوا وشبكة من المنظمات غير الحكومية من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .للمزيد من المعلومات ،انقر هنا.
اإلنترنت أكثر من 30
ً
العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية والندوة اإللكترونية المتعلقة بجائحة فيروس كوفيد:19-
شارك مكتب إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في ندوة إلكترونية عالمية حول العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية في ضوء
االستجابة لجائحة فيروس كوفيد ،19-والتي نظمها فريق العمل المعني بالمستوطنات الحضرية الذي تشارك في رئاسته مبادرة Impact
ومنظمة  InterActionوخدمات اإلغاثة الكاثوليكية ( .)CRSوركز العرض الذي قدمته إكفا على إنفاذ العمل مع ودعم المؤسسات المحلية
والوطنية في السياقات المعقدة وضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية المحلية في آليات التنسيق والتخطيط.
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع .Eman.ismail@icvanetwork.org
 .29منطقة أمريكا الالتينية:
قامت إكفا بالتعاون مع منظمة  ،)Dignidad y Justicia en el Camino A.C. ( FM4 Paso Libreبالمشاركة في اجتماعات
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAمع المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
( ،)ROLACوبسبب انتشار جائحة فيروس كوفيد 19-في المناطق المتضررة في المنطقة ،أثيرت بعض الشواغل حول بعض الفئات المعرضة
للخطر ،خاصةً الشعوب األصلية ،حيث يعمل حاليًا فريق مكون من ممثلين محليين ووطنيين من عدة منظمات غير حكومية إلى جانب قادة الشعوب
األصلية من أجل تخفيف تبعات جائحة فيروس كوفيد 19-المستجد على هذه المجموعات ،كما يجري اآلن ترجمة المعلومات المتعلقة بفيروس
كوفيد ،19-ومواءمتها ثقافيًا ،وتوزيعها عن طريق القنوات المتاحة بهدف تعزيز اإلجراءات الرامية إلى تناول العوامل االجتماعية المحددة للصحة
والتي تؤثر على جهود الوقاية في الفئات المعرضة للخطر.
تستعد المنطقة حاليًا لموسم األعاصير  ،وهناك خوف من التحديات والضغوط اإلضافية التي قد تتعرض لها جهود االستجابة لألعاصير فيما يتعلق
بالرعاية الصحية والوظائف وسبل كس ب العيش والحصول على الخدمات ،وذلك بسبب زيادة التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كوفيد19-
المستجد.
عقد الفريق المكون من إكفا ومنظمة  FM4اجتماعًا لتبادل المعلومات ووجهات النظر مع مكاتب منظمة  Trust Lawفي أمريكا الالتينية،
الستكشاف سبل عقد الشراكات وتعزيز الوصول إلى أعضاء إكفا فيما يتعلق بالعمل اإلنساني والجوانب القانونية ذات الصلة بالمنظمات غير
الحكومية العاملة في المنطقة.

فرص التعلم
 .30مشاركة الخبرات الميدانية :قامت كل من جامعة جون هوبكنز وكلية لندن للنظافة الصحية والطب االستوائي ومركز جنيف للتعليم والبحوث
في مجال العمل اإلنساني ( )CERAHبإنشاء المنصة اإلنسانية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-بهدف جمع وتنسيق وتحليل وتفسير
ونشر التوجيهات والخبرات الميدانية من المنظمات اإلنسانية العاملة في االستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-والتكيف معها،
والتي ستُنفذ في مجموعة متنوعة من األوضاع اإلنسانية ،وذلك بهدف تيسير تبادل الخبرات الميدانية ُمحددة السياق حول سبل استجابة ومواءمة
البرامج اإلنسانية للجائحة .لمشاركة التجارب.
يمكنكم تقديم تعديالتكم وابتكاراتكم محددة السياق عبر تبويب بعنوان "مشاركة الخبرات الميدانية" أعلى صفحة الموقع ،كما يتم إجراء مقابالت
موجزة مع الزمالء في ميدان العمل ،لتلخيص خبراتهم ثم نشرها على الموقع اإللكتروني في نماذج موحدة ،مراعاةً لجداول العمل المزدحمة للجهات
الفاعلة في العمل اإلنساني .شاركوا خبراتكم على الموقع اإللكتروني مباشرةً أو بالتواصل مع  covid19humanitarian@gmail.comحال
الرغبة في المشاركة في المقابالت الموجزة.
 .31الوقاية في الواقع االفتراضي:
مبتكرا يستخدم تقنية الواقع االفتراضي ( )VRويسهل الوصول إليه عبر الهواتف المحمولة وأجهزة الواقع
تعد الوقاية في الواقع االفتراضي تدريبًا
ً
االفتراضي ( ،) VRوهذا البرنامج من تطوير أكاديمية القيادة اإلنسانية بالتعاون مع منصة ® BODYSWAPSللتعليم الغامر ،باإلضافة إلى
أكبر أخصائيي/خبراء أنشطة الوقاية في قطاع العمل اإلنساني بأكمله.
 .32الدورة التدريبية بمقرر دوام جزئي على التعلم المختلط في العمل اإلنساني:
بالرغم من هذه األيام الصعبة التي نعيشها حاليًا ،يواصل مركز جنيف للتعليم والبحوث في العمل اإلنساني تقديم دورته التدريبية الرائدة بمقرر دوام
جزئي للتعلم المختلط بعنوان "تصميم االستراتيجي ات والمشروعات في العمل اإلنساني" ،والتي تقدم للمشاركين فيها ثمانية أشهر من التعلم اإللكتروني
منها أسبوعين من التدريب المقيم في أوغندا ،كما تتيح لطالبها فرصة تطبيق ما تعلموه مباشرةً وعلى الفور في أعمالهم الخاصة وإيجاد الحلول التي
تعود بالنفع على منظماتهم وبرامجهم .الموعد النهائي للتسجيل  30يونيو .تبدأ الدورة التدريبية في  7سبتمبر.
للمزيد من المعلومات ،يرجى النقر هنا أو التواصل مع ( Helena.merelo@unige.chمنسق الدورة التدريبية).
للمزيد من فرص التعلم ،يرجى زيارة صفحة فرص التعلم والمصادر على موقع إكفا اإللكتروني أو التواصل مع
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

جديد وجدير بالذكر

 .33إصالح منظومة األمم المتحدة وتأثيرات ذلك على المنظمات غير الحكومية
تشرح الورقة الجديدة التي أصدرتها إكفا حول إصالح منظومة األمم المتحدة التغيرات المتوقعة وتناقش الجوانب اإليجابية لعملية اإلصالح ،كما
تسرد بعض المخاوف وسبل المضي قد ًما من منظور المنظمات غير الحكومية.
 .34ما دور التمويل المبتكر في إعادة التفكير في حل المشكالت وتدبير الموارد ذات الصلة في الفضاء اإلنساني؟
تنظم منصة  IMDندوة إلكترونية في  10يونيو لمشاركة بعض الدروس المستفادة من عمل الرابط األول لألثر اإلنساني ،وستدور المناقشات في
هذه الندوة حول مسارات االبتكار الحالية في المجال ،خاصةً من منظور االستجابة لجائحة فيروس كوفيد 19-المستجد .سجل هنا.

أضف إلى جدول مواعيدك
 3يونيو :الندوة اإللكترونية إلكفا والجمعية العامة للعاملين في المساعدة والحماية اإلنسانية ( )PHAPحول رعاية الموظفين وإدارة المخاطر
المتعلقة باألمن (انظر التسجيل)
 11-9يونيو :اجتماع قطاع الشؤون اإلنسانية بالمجلس االقتصادي واالجتماعي ( 2020 )ECOSOC
 12يونيو :الفريق العامل التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAوالمعني بالتمويل الجماعي ،إلكترونيًا
 19-17يونيو :المشاورات السنوية بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين ( )UNHCRوالمنظمات غير الحكومية ،جنيف
 20يونيو :اليوم العالمي لالجئين
 25يونيو :االجتماع السنوي للصفقة الكبرى ،إلكترونيًا
 26يونيو :اجتماع رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( ،)IASCجنيف
 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 ( ،)UNHCRجنيف
 9-5أكتوبر :االجتماع الحادي والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ( ،)UNHCRجنيف
 23-19أكتوبر :مشاورات الشراكة السنوية ( )APCلبرنامج الغذاء العالمي ()WFP
 14ديسمبر :الذكرى السنوية السبعين للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ()UNHCR

