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 القراء األعزاء،  
 

في   وقائمة على المبادئ  استجابة منسقة  توفیر  إلىداعیة  وتصریحاتنا ال  إكفا،الستین لتأسیس  الذكرى  نشرتنا األسبوعیة ھذه    نغطي فيسوف  
كما سنتعرف    في العمل اإلنساني.المخاطر المناخیة والبیئیة  فھم ودمج بیانات    التي سوف تتمحور حول   القادمةلكترونیة  اإلندوة  ال، وأوكرانیا

 التھجیر القسري والتمویل والتنسیق والعمل المناخي والحمایة والمراكز اإلقلیمیة. بشأن معًا على آخر التطورات الجدیدة

أّن   العلم  للتسجیل في    التسجیل مفتوحیرجى  ب  ةفعالیحالیًا  لتأسیس  الذكرى  االحتفال  مایو    18في  عبر اإلنترنت    ستبثالتي    إكفاالستین 
 .التسجیل اآلنیرجى  .2022

 !قراءة سعیدةنتمنى لكم جمیعًا 
 

 رسالة المدیر التنفیذي
 حول لتا من أجل  جراءاتاتخاذ اإل

، 1962إكفا في عام    منظمة  تأسیسمن  الالجئین والھجرة  تستھدف في عملھا قضایا    تحالف صغیر من المنظمات غیر الحكومیة التي  تمكن
 من المنظمات غیر الحكومیةوشبكة  عضًوا    140  تحت مظلتھا  تضممتنوعة    عالمیة  شبكة  لتنمو مع مرور الوقت وتكبر حتى أصبحت الیوم

  ، منظمة غیر حكومیة   8000تواصل مع أكثر من    توفیر قنوات و ملیار فرنك سویسري،  20تتجاوز قیمتھا  یة  بصمة تشغیل  تمكنت من تقدیم
 المستویات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة والمحلیة. جمیع دولة على 160تعمل في حیث 

وكذلك    ،ان وبنما ونیروبي وبانكوك وجنیفسیكون االحتفال في عمّ حیث  إكفا،  لتأسیس  سوف نجتمع ھذا العام لالحتفال بالذكرى الستین  
تساعدنا في  المستقبل و  وجھ  تشكیلتمكننا من  أداة قویة    بالنسبة لنا   الماضيف  ،لمؤسسي إكفاإننا الیوم نقف إجالًال واحتراًما    .عبر اإلنترنت

 تنفیذ االستراتیجیات الجماعیة.

ھناك   كانت  المنظماتلطالما  تكاتف  إلى  ملحة  تطبیق  معً   العملو  ،حاجة  أجل  من  الماضيا  من  تعلمناه  بالوعود    ،ما  الجماعي  والوفاء 
 لسابق اأكبر من  والیوم تعتبر ھھذ الحاجة ملحة بشكل ،تجاه الناس تعھداتوال

الكثیرة في العدید من المجاالت، ومن ھنا نود أن    إكفا إنجازات  إلى    مارسشھر    التي نُشرت في  إلكفا  دراسة تقییم األثر الخارجي   أشارت
أكثر   جعل العمل اإلنسانيل  من تحقیق مھمتھا  إكفاكبیر لنمكین  دعم  ما قدموه من جھود و ل  اوموظفیھ  إكفاألعضاء  نتقدم بالشكر واالمتنان  

فال تخلو حیاة   ومع ذلك،  من خالل العمل الجماعي والمستقل للتأثیر على السیاسات والممارسات.بشكل أكبر    فعالیة وقائًما على المبادئ
فالیوم یرزح العالم تحت  عاًما،    60قبل  نا نعرفھ  العالم الذي ك  ذاتلیس    فالعالم الیوم مل.األلحظات خیبة    منالمنظمات غیر الحكومیة  

 ...األوبئة، والمجاعات، وانعدام األمنانتشار  ، ويتغیر المناخ مشكلة العدم المساواة، و   مساحات  النزاعات المسلحة، وتزایدضغط ویالت  
المزید   فإنھ یتوجب علینا بذلومن ھذا المنطلق،    واألمان.یضطر الناس إلى القیام برحالت خطرة بحثًا عن الملجأ  وفي ظل ھذه الظرف  

واألنانیة  "   فردیة الشعور  بدالً من التنافس على الموارد المحدودة من أجل  ،من العمل من أجل زیادة التضامن والتأثیر والكفاءة والتعاون
 والشعارات". 

علیھ، فقد و نتخذ اإلجراءات الالزمة.وف وقبل كل شيء س ،ونظھر االحترام تعلمنو الذكریات ترجعسسنولكننا  ،لن «نحتفل» ، فإننالذلكو
بتنفیذ االلتزام  استراتیجیة   رئیسیةتحوالت  خمسة    قررنا  إلى  لعام    استناًدا  اعتم  2030-2022إستراتیجیة    وھي  ،2030إكفا  دتھا التي 

 .2021الجمعیة العامة إلكفا في مایو 

اإلنساني وحمایتھ الفضاء  باحترام  إكفا  الكبیر ألعضاء  الشاغل  تنحیث س  ،یتعلق  ا  زیعزعمل على  ترجمة  أجل  من  المقدم  لمبادئ الدعم 
المناخ" على العمل اإلنساني (التحول  سنقوم بتسریع معالجة تأثیر "تغیر  و  ؛) 1(التحول رقم    على نحو مناسب وفعال  إلى ممارساتاإلنسانیة  

مدى المشاركة لضمان    مفھوم  وتعزیز  لدینا  الشمولیة  المحافظة على عنصر  تنوعنا من خاللنحرص على االستفادة الكاملة من  وس،  )2رقم  
  ، )4(التحول رقم    المحلي  تواجدناالعالمي و  انتشارنا  زید منسنكما    ؛ )3(التحول رقم    قیمناد  یجستإلى  أھمیتنا وشرعیتنا وتأثیرنا باإلضافة  

لذلك  و،  التعاون  مستوى  مزید من الفرص لمستقبل واعد من خالل تحسینتوفیر المزید من األرواح وال   نا سنتمكن من إنقاذنعتقد أنحیث  
 ).5تعاونیة (التحول رقم  نشطة ةشراك من خالل بناء عالقات مشاركتنا االستباقیةمن سنعزز 

 2030إكفا لعام  طموحات    من  نعززاإلحساس بالھویة والھدف و  في أنفسنا  غرسنل  الزاخر بالجھود والتضحیاتبتاریخ إكفا    الیوم  حتفلإننا ن
 . في جمیع أرجاء العالم التي نأمل أن یتردد صداھا

 أغناسیو باكر
 المدیر التنفیذي | إكفا

https://diagnostics.phap.org/s3/18may2022-register
https://www.icvanetwork.org/resource/impact-study-2019-2021/
https://www.icvanetwork.org/resource/icva-2030-strategy/
https://www.icvanetwork.org/resource/icva-2030-strategy/
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 إكفاآخر التطورات في 
 

 فعالیة االحتفال بالذكرى الستین لتأسیس إكفا عبر اإلنترنت .1
 الساعة   من  مایو  18ستقام عبر اإلنترنت یوم األربعاء  إكفا التي  الستین لتأسیس  االحتفال بالذكرى  فعالیة  لتسجیل في  التسجیل مفتوح اآلن ل

نستعرض مسیرتنا خالل العقود الستة الماضیة، وو رحلتنا  الجمیع علىحیث سیتعرف   ،م بتوقیت وسط أوروبا 4:30الساعة  إلى م 3:00
 واالنضمام إلینا. للتسجیل اآلن مندعوك المستقبل.لتواكب تحویل شبكة إكفا إلى  2030من خالل استراتیجیة إكفا لعام   نطمحكیف معھم 

 
 تصریحات إكفا حول األزمة اإلنسانیة في أوكرانیا وأفغانستان .2
 

 دعت فیھ إلى ما یلي: ابیانً في ضوء األزمة اإلنسانیة المتصاعدة في أوكرانیا، أصدرت إكفا 
 

 عمال العدائیة وحمایة المدنیین وااللتزام بالقانون الدولي.الوقف الفوري لأل  •
 وصول المساعدات اإلنسانیة وفضائھا. احترام وحمایة •
لشمولیة وتعزیز مشاركة الجھات الفاعلة   في آلیات التنسیق،  اإلنساني  العملفي مجال   الجھات المستجیبة  تضافر جھود  •

 وإعطاء األولویة للمساءلة أمام السكان المتضررین.  المحلیة والوطنیة
قیام • المقدمالقیادة والتضامن    مستوى  م نفسیتقدبالحكومات    ضرورة  جمیع األزمات لألوكرانیا    ةستجاباال في    الصریح 

 اإلنسانیة على مستوى العالم.
 

 .لینكد إنو تویتروالتفاعالت على  الكامل بیانالیمكنكم االطالع على 
 

 التھجیر القسري

 جدول مواعید أعمال األمین العام لألمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي  مسودة .3
 

إكفا وشبكة    تانتھ  ، لعام لألمم المتحدة بشأن النزوح الداخليمسودة جدول مواعید أعمال األمین افبرایر حول   14  المنعقد في  جتماعاالبعد  
InterAction    تمت مشاركة  حیث    ،مساھمات أعضاء كلتا الشبكتینبناًء على  لمنظمات غیر الحكومیة  لالمكتوبة  تحضیر المالحظات  من

یمكنكم أیًضا االطالع  و  ،ھنا  من  وھي متاحة اآلن  ؛المتحدة فریق متابعة جدول مواعید أعمال األمین العام لألمم  مع    والمالحظات  التعلیقات
ال سیما من خالل اقتراح    إلى زیادة تعزیز اآللیات المقترحة،  التعلیقات  تھدف  .المشتركة  المدونة اإللكترونیة  من خالل ھذهملخص  على ال
على بعض مقترحات    ابدي بعض المالحظاتكما    .لمجتمع كلھ الشمولي لنھج  التعزیز مساھمات المنظمات غیر الحكومیة و  ن شأنھام  طرق

جدول    إعداد النتھاء منعملیات المتابعتین    وستظل كلتا الشبكتین  .مسودة جدول مواعید األعمال  الفریق رفیع المستوى التي لم تنعكس في
    مواعید األعمال وتنفیذه.

  
 التھجیر القسري: أزمة المناخ والنزوح  استعراض .4

 
"أزمة المناخ والنزوح: من االلتزام   حول  یتضمن مقاالً حیث    اإلنترنت  براآلن ع  االتھجیر القسري متاحً   استعراضأحدث إصدار من  أصبح  

ترجمة االلتزامات السیاسیة رفیعة المستوى إلى إجراءات على تمحیص الطق الناسبة التي یمكن من خاللھا    المؤلفون  عمل  ،إلى العمل"
  ، العدید من أعضاء إكفا مقاالت كتبھا  عدة  یتضمن ھذا اإلصدار    تنقل البشري.ال  حركة  ملموسة من أجل معالجة آثار أزمة المناخ على

 وح الداخلي الفریق رفیع المستوى المعني بالنز  كیفیة معالجة  حول،  الدكتور جیروم إیلي  في إكفا،التھجیر القسري  رئیس  تحلیل  باإلضافة إلى  
  والعملیة الجاریة لوضع جدول مواعید أعمال األمین العام لألمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي.تغیر المناخ قضیة ل
 

 االجتماع الثالث والثمانون للجنة الدائمة للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین .5
 

المقدمة في االجتماع الثالث والثمانون للجنة الدائمة للمفوضیة السامیة   التصریحات الجماعیة للمنظمات غیر الحكومیةنسقت إكفا صیاغة  
تحدیثات إقلیمیة حول إفریقیا واألمریكتین وآسیا والمحیط الھادئ وأوروبا والشرق األوسط   تضمین   معمارس)    10-8(  لشؤون الالجئین

عدة توصیات إلى المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین    لبیاناتالمنظمات غیر الحكومیة المقدمة، تضمنت ا  ساھماتوشمال إفریقیا. وبفضل م
  البیان سلط    كما  في جمیع المناطق.   الجنسیة  يان النازحین قسراً والمجتمعات عدیممستدامة للسكالحمایة والحلول ال  والدول األعضاء بشأن

 أوكرانیا.  رسائل المنظمات غیر الحكومیة الرئیسیة بشأن الوضع في الضوء بشكل خاص على الخاص بأوروبا
 

 النفسي واالجتماعيالصحة العقلیة والدعم بشأن اللجنة التنفیذیة استنتاج  .6

https://diagnostics.phap.org/s3/18may2022-register
https://www.icvanetwork.org/resource/icva-statement-on-the-ukrainian-humanitarian-crisis-a-call-for-a-principled-and-coordinated-response/
https://twitter.com/ICVAnetwork/status/1504355378120773632
https://www.linkedin.com/posts/activity-6910130790852923392-8L1g?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.un.org/en/pdfs/Draft%20SG's%20Action%20Agenda%20for%20consultation_for%20dissemination.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/Draft%20SG's%20Action%20Agenda%20for%20consultation_for%20dissemination.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/Draft%20SG's%20Action%20Agenda%20for%20consultation_for%20dissemination.pdf
https://www.icvanetwork.org/resource/ngo-feedback-on-the-un-secretary-general-draft-action-agenda-on-internal-displacement/
https://www.interaction.org/blog/interaction-and-icva-welcome-the-u-n-secretary-generals-action-agenda-on-internal-displacement-and-call-for-details-on-its-implementation/
https://www.fmreview.org/climate-crisis
https://www.fmreview.org/climate-crisis/elie
https://internaldisplacement-panel.org/
https://internaldisplacement-panel.org/
https://internaldisplacement-panel.org/
https://www.icvanetwork.org/resource/83rd-meeting-of-unhcrs-standing-committee/
https://www.icvanetwork.org/resource/83rd-meeting-of-unhcrs-standing-committee/
https://www.icvanetwork.org/uploads/2022/03/EUROPE-SCOM-NGO-Statement-Written.pdf
https://www.icvanetwork.org/uploads/2022/03/EUROPE-SCOM-NGO-Statement-Written.pdf
https://www.icvanetwork.org/uploads/2022/03/EUROPE-SCOM-NGO-Statement-Written.pdf
https://www.icvanetwork.org/uploads/2022/03/EUROPE-SCOM-NGO-Statement-Written.pdf
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مقرر اللجنة التنفیذیة لبرنامج والمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین  بین المنظمات غیر الحكومیة وجمع  اجتماعاً    إكفا  تمارس، نظم  24في  

اللجنة التنفیذیة لھذا العام بشأن الحمایة الدولیة    حول استنتاج،  ویتیا (المكسیك)جمایاجورج جونزالس  السید  ،  2022لعام  المفوض السامي  
، السیدة التنفیذیة لبرنامج المفوض الساميمقرر اللجنة  كان االجتماع فرصة ل.  التي تركز على الصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي

موظف الصحة العقلیة والدعم   والسید بیتر فینتیفوجل،  ،الحمایة الدولیةشعبة  مادلین جارلیك، رئیسة سیاسة الحمایة والمشورة القانونیة،  
لیقات على األولویات والتوصیات بشأن قدمت المنظمات غیر الحكومیة تعولتقدیم تحدیثات حول العملیة الجاریة.  النفسي االجتماعي األقدم

االجتماعي، النفسي  والدعم  النفسیة  المضیفة،  الصحة  للبلدان  كبیر  إضافي  تمویل  إلى  الحاجة  بشأن  سیما  وتنفیذ   وال  الجنسین،  وحقوق 
ذات   ، وعلى الرغم من أنھا لیست ملزمة رسمیًا، فإنھاكل عام بتوافق اآلراء  نتاجات اللجنة التنفیذیةاستعتمد  السیاسات والمبادئ التوجیھیة. تُ 
على الحمایة الدولیة والحلول المستدامة في سیاق حالة  ، ركز استنتاج اللجنة التنفیذیة  2022في عام  و  .ةصلة بتفسیر نظام الحمایة الدولی

 .2023سیستمر عمل إكفا مع المنظمات غیر الحكومیة بشأن استنتاج اللجنة التنفیذیة طوال عام و ،الطوارئ في مجال الصحة العامة
 

المعلومات،  ل • من  مع:  لمزید  التواصل  و   jerome.elie@icvanetwork.orgیُرجى 
loise.dairocheteau@icvanetwork.org  

 
 

 المھاجرون في األوضاع الھشة .7
 

  2022الموقع اإللكتروني الخاص بمنتدى استعراض الھجرة الدولیة لعام إطالق 
 

الجانبیة خالل  الفاعلیات  باب التقدیم على  ال یزال    معلومات عن جدول األعمال والموارد والتسجیل والبرنامج.  الموقع اإللكترونيیوفر  
فرصة لمناقشة الممارسات الجیدة والتحدیات  الر  یوفت   امن شأنھ  ةجانبی  فاعلیة  20  یشملحیث س ،2022أبریل    8لغایة    االمنتدى مفتوحً 

  .والمنتظمةلھجرة اآلمنة والمنظمة لوالتوصیات لتعزیز تنفیذ االتفاق العالمي 
 
 

 مستودع الممارسات
الذین یعملون على تنفیذ االتفاق العالمي للھجرة من المستویات األشخاص  إللھام    قابلة للتكرار الممارسات  ال  مستودع الممارسات  یستعرض

مارسة حتى اآلن، ویتم نشر ممارسات جدیدة على أساس منتظم،  م  100أكثر من  حیث تم تقدیم    العالمیة والوطنیة واإلقلیمیة والمحلیة.
 بمجرد اعتمادھا من خالل عملیة استعراض األقران.

 
 التمویل 

 
 2.0تنقیذ الصفقة الكبرى  .8

 
 ً على الرغم  و تمویل اإلنساني المرن متعدد السنوات.التحسینات  مع التركیز األولي علىمارس  11في   أُطلق تجمع التمویل النوعي رسمیا

تركز على حل مسائل سیاسیة و  ،تجمعات الصفقة الكبرى تھدف إلى أن تكون مجموعات مغلقة مع مجموعة صغیرة من الموقعین من أن  
سیتم مشاركة التقدم المحرز في التجمع    ،لذلكو  ذات صلة بمجموعة أكبر من الموقعین.  عادة ما تكون  فإن نتائج مناقشات التجمع   محددة،

االطالع على    كمیمكن  .الفریق العامل التابع إلكفا والمعني بتمویل األنشطة اإلنسانیة  من خاللبالمدخالت في الحوار  وأي طلبات ذات صلة  
 .ھنا لصفقة الكبرىاإللكتروني لموقع ال برع ةاحمتالتجمع التمویل النوعي تفاصیل مفھوم 

 
  وتشتمل على ،  كل شھرین  النشرة  تصدر   ، حیثجدیدة عن الصفقة الكبرى  نشرة إخباریة  في نھایة شھر مارس  كما أصدرت األمانة العامة

 .2.0تحدیثات مفصلة عن تنفیذ الصفقة الكبرى 
 

 تنسیق البرمجة النقدیة .9
 

التوصیات    في مارس  ) رسمیًاIASCللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (لالفریق المعني بالمناصرة والسیاسات التنفیذیة التابع    اعتمد
، ھیكل تنسیق معیاري للبرمجة النقدیة  اعتماد  إلى اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بشأنتجمع الصفقة الكبرى المعني بالنقد  قدمھا  التي  

فترة    وجود  ولكن ستكون ھناك حاجة إلى  ،حیث سیوفر ھذا النموذج الجدید ھیكًال موحًدا للتنسیق النقدي على المستویین العالمي والقطري 
فرق   یستمر تقدیم التحدیثات ذات الصلة من خاللوف س ,النموذج الجدیدمن التعرف على  القائمةبالنقد   ةمعنیالالعامل فرق  تمكنلت انتقالیة

  من خالل على تفاصیل النموذج المعتمد    االطالع  كمیمكن  حسب االقتضاء.  ل التابعة إلكفا والمعنیة بتمویل األنشطة اإلنسانیة وتنسیقھاالعم
  .ھنا لجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالتلبا الخاص اإللكتروني موقعال
 

https://www.refworld.org/type,EXCONC,,,617a510e6,0.html
https://www.refworld.org/type,EXCONC,,,617a510e6,0.html
mailto:jerome.elie@icvanetwork.org
mailto:loise.dairocheteau@icvanetwork.org
https://www.un.org/en/migration2022
https://migrationnetwork.un.org/hub/repository-of-practices
https://www.icvanetwork.org/financing/
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/launch-grand-bargain-caucus-quality-funding
https://mailchi.mp/eb82028aa437/the-grand-bargain-bimonthly-updates-march2022
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-cash-coordination-model
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 التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة  الصنادیق القطریة المشتركة  .10
 

ومن    ، للصنادیق القطریة المشتركة في مارس  العالمیةرشادات  لإلالمراجعات   الجولة األخیرة من  فریق عمل الصنادیق المشتركة  أكمل
ومن المقرر إجراء مناقشة  في األیام المقبلة، وسیتم مشاركتھا مع أعضاء إكفا بمجرد اكتمالھا.  المتوقع االنتھاء من ھذه اإلرشادات الجدیدة 

األ اإلنسانیة وأعضاء  بین مكتب  الشؤون  لتنسیق  المتحدة  الحكومیة  حوار منصةمم  لتنسیق   ةالتابع المنظمات غیر  المتحدة  األمم  لمكتب 
العالمیة، ستكون ھناك عملیة لضمان توافق أدلة التشغیل  اإلرشادات   بمجرد االنتھاء من مراجعاتو الشؤون اإلنسانیة في أوائل أبریل.

 الفردیة حسب الحاجة.  المشتركةالخاصة بالصنادیق 
 

أن الصندوق اإلنساني   في مارس  فریق عمل الصنادیق المشتركةكما أعلن مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة خالل اجتماع  
بعد    ملیون دوالر للصندوق،  100بتقدیم أكثر من    تعھدت الجھات المانحة  حیث.  2022عام    األوكراني سیشھد زیادة كبیرة في حجمھ في

المنظمات غیر    .2021مالیین دوالر في عام    10عن  أن كان ما یزید قلیالً   الجدید من خالل مجموعة من  التمویل  وسیتم توجیھ ھذا 
الفریق    ترقبوا المزید من التفاصیل من خالل  .الوكاالت التابعة لألمم المتحدةو  الحكومیة المحلیة والدولیة وكذلك جمعیات الصلیب األحمر

 العامل التابع إلكفا والمعني بتمویل األنشطة اإلنسانیة. 
 

صات المنظمات غیر الحكومیة لمواجھة فیروس كورونا المستجد المقدمة من الصندوق المركزي لمواجھة  استعراض مخص  .11
 )CERF( الطوارئ

 
المركزي   اكتمل اآلن المقدمة من الصندوق  المستجد  الحكومیة لمواجھة فیروس كورونا  المنظمات غیر  استعراض مستقل لمخصصات 

الطوارئ المخصصات.  لمواجھة  ھذه  عن  اإلعالن  یونیو    وتم  في  من  2020الخاصة  التمویل   كجزء  لتحسین سرعة  المبذولة  الجھود 
األمامیةل الخطوط  في  الحكومیة  غیر  لكوفیداالخالل    لمنظمات  تمویل  .19-ستجابة  أن  من  الرغم  لمواجھة    وعلى  المركزي  الصندوق 

 المنظمة الدولیة للھجرةمن خالل ھذه المخصصات الخاصة للمنظمات غیر الحكومیة، فقد تم تنظیم  الطوارئ غیر متاح بصورة مباشرة
قدره  بھدف في    26  تمویل  الحكومیة  غیر  للمنظمات  دوالر  عام  و  دول.  6ملیون  بشكل  إیجابیة  عامة  نظرة  االستعراض  حول  یقدم 

 ستھدف شركاء من المنظمات غیر الحكومیة.ت ةمستقبلیمخصصات مع توصیات للنظر فیھا في أي  ،لمخصصات الخاصةا
 

  jeremy.rempel@icvanetwork.orgللمزید من المعلومات، یُرجى التواصل مع:  •
 

  التنسیق
 

 الستجابة ألزمة أوكرانیا من أجل ادعـم التنسیق  .12
 

حیث   المتصاعد في أوكرانیا.  دعم التنسیق لتوسیع نطاق االستجابة للنزاع  ركزت علیھا إكفا في شھر مارس ھوكان أحد األولویات التي  
ضم أكثر من  یعمل نشط  فریق  وأنشأت    حول االستجابة، مدیري برامج الطوارئ   ةساھمت إكفا في العدید من مناقشات الرؤساء ومجموع

في    عضو،  100 بنشاط  في جنیفخلیة  وشاركت  القائمة  المعلومات    ،لالستجابة  العملیات  تدفق  لدعم  أخرى  تنسیق  فرق  في  وشاركت 
الحكومیة.  التحلیالتاالستباقي و المعلومات لالستجابة،و  للمنظمات غیر  الحكومیة وإدارة  المنظمات غیر  لتنسیق  المراحل األولیة   لدعم 

وبعد ذلك لمدة   خلیة عملیات جنیف،   إلىفي البدایة    ضمھا تم  و  ،ھیئة انقاذ الطفولةعلى سبیل اإلعارة من  زوفیا اوكوینیوسكا  انضمت إلینا  
  وخالل ھذا الشھر، تم إجراء عملیة توظیف، بولندا للمشاركة في آلیات التنسیق المختلفة التي یتم إنشاؤھا في بولندا وأوكرانیا.    إلىأسبوعین  

 أشھر لدعم المرحلة التالیة من تنسیق المنظمات غیر الحكومیة لالستجابة.  3في فریق إكفا، بعقد مدتھ    ویسعدنا أن نرحب بمارتن شاتلیت
ونتطلع إلى دعمھ وقیادتھ في وضع استراتیجیة   یتمتع مارتن بخبرة واسعة في تنسیق المنظمات غیر الحكومیة في بعض البیئات المعقدة للغایة

الحكومیة   للمنظمات غیر  آلیة تنسیق فعالة  إنشاء  الكیفیة  الفریدة للوضع في أوكرانیا،  الستجابة،من أجل  للمتطلبات  ال سیما على    نظًرا 
المنظمات غیر   /منظمات المجتمع المدنيمع الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة من  التعاونو تفاھمألھمیة الإدراًكا و المستوى دون الوطني.

لتوفیر المعلومات   إكفا أیًضا في شراكة مع مركز موارد المنظمات غیر الحكومیة األوكرانیة  تدخل  الحكومیة األوكرانیة في االستجابة،
كما قدم فریق إكفا الدعم فیما یتعلق بتسجیل   والوطنیة في تنسیق االستجابة.  والتحلیالت التي ستدعم مشاركة وتمثیل الجھات الفاعلة المحلیة

 الموضوعات المتعلقة بالتمویل وتنسیق النقد. معالجةو ،الستجابةإلى ا المنظمات غیر الحكومیة في أوكرانیا والدول المجاورة، والدعوة 
 

 القیادات اإلنسانیةإحاطات مع  .13
 

خالل   اإلنسانيالعمل  لألعضاء مع ثالثة من كبار قادة   إكفا إحاطات مختلطة (شخصیًا في مكتب إكفا في جنیف وعبر اإلنترنت)  تاستضاف
نائب الممثل الخاص لألمین العام/ المنسق    ودینیس براون،  لشرق إفریقیا،المنسق اإلقلیمي للشؤون اإلنسانیة  دانیال إندریس،    ؛شھر مارس

 منسق الشؤون اإلنسانیة لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة.  ةنائب وسوزانا تكالیك، الشؤون اإلنسانیة لجمھوریة إفریقیا الوسطى،المقیم/ منسق  
وآلیات   ركزت المناقشات على التحدیات الخاصة بھذه السیاقات، وكیف یمكن للتنسیق أن یدعم بشكل أفضل عمل المنظمات غیر الحكومیة،و

 ورسائل الدعوة الرئیسیة التي یمكن تضخیمھا من المستوى العالمي لدعم االستجابات.التمویل، 

https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/CERF%20Review%20COVID%20NGO%20Allocation%20.pdf
https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/CERF%20Review%20COVID%20NGO%20Allocation%20.pdf
mailto:jeremy.rempel@icvanetwork.org
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 ) IASCاللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت ( .14

 
 رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت

تجمع الصفقة   نحو الذي اقترحھ على ال  نموذج تنسیق النقدتوصل رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت إلى توافق في اآلراء بشأن  
 .النقدبالتنسیق الكبرى المعني 

 
مارس    4بشأن أوكرانیا في    عقد منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ اجتماعات مخصصة لرؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت

  الصادرة عن   نطاق منظومة العمل اإلنسانيتوسیع    تشمل إجراءات المتابعة التنشیط الفوري لبروتوكوالتومارس.    23ومارس    14و
اللجنة الدائمة المشتركة بین  واستجابات جمیع أعضاء توضیح االحتیاجات اإلنسانیة )؛ و04/03( اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت

ً   )؛ 14/03أنحاء العالم (فضالً عن اآلثار الثانویة لألزمة على العملیات األخرى في جمیع    والشركاء في أوكرانیا،   الوكاالت  واالعالن رسمیا
 ).23/03االحتیاجات (نطاق یسعى الشركاء في المجال اإلنساني إلى القیام بھ وما الذي یتم فعلھ لتلبیة   عما

 
 التابع لللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت نوابالفریق 

المشتركة بین   الدائمة  لللجنة  التابع  النواب  الموضوع األول في جدول األعمال    مارس.  28الوكاالت في  اجتمع فریق  متابعة ھو  وكان 
الدائمة المشتركة بین الوكاالت للحمایة من االستغالل واالنتھاك الجنسیین والتحرش الجنسي.  االستعراض اللجنة  تمت و  الخارجي لنھج 

مع بعض الطلبات لزیادة   ،2026- 2022  لفترةاالستغالل واالنتھاك الجنسیین والتحرش الجنسي  مناقشة مسودة استراتیجیة الحمایة من  
وقد تقرر تقدیم   .بصورة منتظمةالتنفیذ  رصد  والعمل على خطة عمل واضحة بأدوار ومسؤولیات، وكذلك ضمان    تركیز االستراتیجیة،

 . العتمادھات االستراتیجیة إلى رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاال
 

وقد ناقش فریق النواب ھذا  ،للنزوح الداخلي االستجابة اإلنسانیة استعراضفھو أما الموضوع الثاني الذي تمت تغطیتھ في جدول األعمال 
 لذلك، في ھذه الجولة من المناقشات، قرر فریق النواب:  .الموضوع في وقت سابق

 إعطاء األولویة للتنسیق والقیادة والحمایة؛ عن طریق ستعراضالتركیز الشدید لالالمذكرة المفاھیمیة من خالل ضمان اعتماد أ) 
 ؛  الدائمة المشتركة بین الوكاالتلجنة لتنفیذ سیاسة الحمایة ل ب) البناء على النموذج والدروس المستفادة من استعراض

 مع الجھات المانحة لتمویل االستعراض.  المناصرةج) دعم جھود 
 

 الفریق المعني بالمناصرة والسیاسات التنفیذیة التابع لللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت
في مارس. اجتماعین  التنفیذیة  والسیاسات  بالمناصرة  المعني  الفریق  األول،    عقد  االجتماع  بالمناصرة في  المعني  الفریق  أعضاء  ناقش 

 والسیاسات التنفیذیة ووافقوا على الرئاسة المشتركة لفرق العمل الجدیدة على النحو التالي:
     

   ) والمفوضیة السامیة لشؤون الالجئینInterActionتحالف انترأكشن ( -مركزیة الحمایة  :1فریق العمل  -        
                            )UNHCR( 

 واالتحاد الدولي   ،)CHSA( تحالف المعاییر اإلنسانیة األساسیة -المساءلة أمام األشخاص المتضررین  :2فریق العمل  -        
 )WFP( برنامج الغذاء العالمي، و)IFRC( لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر                            

 والفریق العامل ) BAI( الحفاظ على الفضاء اإلنساني (الفریق الفرعي المعني بالعوائق البیروقراطیة واإلداریة :3فریق العمل  -        
   ومكتب  )NRC( المجلس النرویجي لالجئین - )) COTER( المعني باإلرھاب التابع لمجلس االتحاد األوروبي                            
 ) OCHA( األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة                            

 وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   )Oxfam(  منظمة أوكسفام - التعاون اإلنساني التنموي وروابطھ بالسالم  :4فریق العمل  -        
                            )UNDP( 

 ) UNICEF( والیونیسیف،  Titiومؤسسة ، NEARشبكة  -العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة  :5فریق العمل  -        
 .5و 4و 3و 2یشترك أعضاء إكفا في الرئاسة بالنیابة عن الجماعة وبدعم من األمانة العامة لفرق العمل  -        
  

التنفیذیة والمناصرة بالسیاسات  المعني  للفریق  الثاني  الكیانات    ركز االجتماع  العالمیة  ریقفوتحدیداً  المنتسبة  على  المجموعات   ،تنسیق 
المرجعي   واالجتماعي،والفریق  النفسي  والدعم  العقلیة  بالصحة  اإلنسانیة، المعني  البرامج  لدورة  التوجیھي  المرجعي   والفریق  والفریق 

الجنسانیةالمعني   اإلنساني. بالشؤون  والمناصرةاقرر  و  والعمل  التنفیذیة  بالسیاسات  المعني  فترة    لفریق  الكیانات والیة  تمدید  جمیع ھذه 
وأنشأ نظاًما للتعلیقات    ،وقدم بعض اإلرشادات لعملھا في المستقبل  ،2023حتى دیسمبر  الدائمة المشتركة بین الوكاالت  اللجنة  إلى    المنتسبة
 .لفریق المعني بالسیاسات التنفیذیة والمناصرةلالدوریة 

 
 السیاقات اإلنسانیةفي   19-كوفیدلقاح  تقدیم معالجة عدم المساواة في .15

 

https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/model-cash-coordination-endorsed-grand-bargain-caucus-outcome-document
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للتأھب المنسق العالمي الرئیسي   ،تید تشایبان و  19-كوفید لقاحاتتقدیم  اجتماعاً بین األعضاء المشاركین في    إكفا  تاستضافمارس،    2في  
اللقاحاتوشراكة   19-كوفید للقاحاتالقطري   اللقاحاتشراكة   تستھدف . تقدیم  ذلك    34  تقدیم  بما في  إنسانیًا:  17دولة،  أفغانستان   سیاقًا 

الوسطى إفریقیا  والصومال    والكامیرون وجمھوریة  ونیجیریا  والنیجر  ومدغشقر  وھایتي  وإثیوبیا  الدیمقراطیة  الكونغو  وتشاد وجمھوریة 
٪ أو أقل، اعتباًرا 10(  تم اختیار البلدان بناًء على تغطیة التطعیم المنخفضة  وجنوب السودان والسودان والجمھوریة العربیة السوریة والیمن.

 ٪ من السكان باللقاح بحلول منتصف العام. 70تغطیة  ھدف تحقیقلعیدة عن المسار الصحیح الب  )2022ایر من ین
وھذا .  ھاتقدیمو 19-كوفید للقاحاتالقطري  تأھب  ال، ودعم  19-كوفید  إلى ضمان استجابة عالمیة فعالة لوباء  تقدیم اللقاحات  تھدف شراكة

في التنفیذ على    العقبات وتقدیم المساعدة المالیة والتقنیة للتغلب على    ات الوكاالت للتنبؤ باحتیاجات اللقاحیشمل تنسیق الجھود المشتركة بین  
  المستوى القطري.

 
 مع التدخالت اإلنسانیة األخرى.   19-كوفید  توصیل لقاحاتوجمع    والمنظمات غیر الحكومیة  یھدف العمل إلى حشد وكاالت العمل اإلنساني

والمساءلة أمام  خالل االجتماع، ناقش األعضاء أھمیة المشاركة المجدیة مع المنظمات غیر الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني المحلیة،و
ل  ،التوصیلالسكان المتضررین، وتكالیف   البرنامجي  القائمة وفرص وضمان إعطاء األولویة لالح  اللقاح،  تقدیموالنھج  تیاجات اإلنسانیة 

  التمویل.
 

  eileen.morrow@icvanetwork.org للمزید من المعلومات، یُرجى التواصل مع: •
 

 تحویل شبكتنا 
 

 مناصرة العمل اإلنساني القائم على المبادئ  .16
 

 :اإلنسانیةإمكانیة إیصال المساعدات 
تحدیات وصول المساعدات اإلنسانیة واإلجراءات الالزمة لمعالجتھا في   بحثت فیھا مع األعضاء عن تسلسلة من المناقشا   إكفا  تاستضاف

 مشترك األعضاء من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي لتطویر فھم    توصیلتھدف ھذه االجتماعات إلى  و  الیمن وأوكرانیا وأفغانستان.
المختلفة لمعالجة عوائق الوصول    النُُھج تداعیات وتحلیل    لدوافع واتجاھات عوائق الوصول، واالتفاق المشترك على اإلجراءات واالتصاالت،

 .الفعالة والقائمة على المبادئ المساعدة اإلنسانیة على
 

 في الیمن.   القائمة على المبادئبرامج المساعدة اإلنسانیة    حول  نتائج أبحاثھم  بشأن  HERE Genevaمن  إكفا إحاطة    تكما استضاف
وھو الشيء    ھا، وتنسیقھاوصولو  ،اإلنسانیةالمساعدات  بمفاوضات  ذات الصلة  یھدف المشروع إلى فھم التحدیات وعملیات صنع القرار  و

 في الیمن. القائمة على المبادئالعمل اإلنساني  لدعمإلیھ المنظمات  تسعى الذي
 

  coordination@icvanetwork.org للمزید من المعلومات، یُرجى التواصل مع: •
 

 ) 2022أبریل  1 -فبرایر  28(الدورة المنتظمة التاسعة واألربعون لمجلس حقوق اإلنسان 
 

السودان والسودان والجمھوریة العربیة السوریة ناقش المجلس وضع حقوق اإلنسان في أفغانستان ومیانمار وإثیوبیا ولیبیا وفنزویال وجنوب  
دھا مختلف القرارات التي تم اعتمااستكشف    الج المجلس مجموعة واسعة من قضایا حقوق اإلنسان.عكما    ،وأوكرانیا ودول أخرى كثیرة

 . والوثائق واإلجراءات
 

 المناخ على العمل اإلنساني  ر یتغ ریمعالجة تأث .17
 

 إعالن الجھات المانحة للمساعدات اإلنسانیة بشأن المناخ والبیئة 
 

تعزز الوثیقة نظام حیث    .2022مارس    23-21رسمیًا في المنتدى اإلنساني األوروبي األخیر في    اإلعالنالمجلس األوروبي على  صدق  
  جانببیان االلتزام بشأن المناخ من  الوثیقة  ھذه    تكملو  االستجابة اإلنسانیة الذي یمنع، ویھیئ، ویتوقع، ویستجیب لتحدیات المناخ والبیئة. 

وقعت علیھ حتى اآلن )، الذي 2021( میثاق المناخ والبیئة للمنظمات اإلنسانیةمنظمات، و 10)، الذي وقعتھ 2020( المنظمات اإلنسانیة
 منظمة.  220أكثر من 

 
 ) 2022أبریل   28فھم ودمج بیانات المخاطر المناخیة والبیئیة في العمل اإلنساني ( ندوة إلكترونیة:

 
سلسة التعلم المعنیة بتغیر المناخ من    الخامسةشاركت إكفا مع الجمعیة الدولیة للعاملین في المساعدة والحمایة اإلنسانیة في تنظیم الجلسة  

  . بتوقیت وسط أوروبا  16:00  -   14:00أبریل    28  في  میثاق المناخ والبیئةمن    الرابعمع تركیز محدد على االلتزام    والعمل اإلنساني

mailto:eileen.morrow@icvanetwork.org
https://here-geneva.org/wp-content/uploads/2022/02/Principled-H-programming-in-Yemen_HERE-Geneva_2021-1.pdf
mailto:coordination@icvanetwork.org
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session49/regular-session
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session49/regular-session
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session49/regular-session
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session49/regular-session
https://humanitarian.forum.europa.eu/outcomes-and-reports-2022_en
https://www.urd.org/en/publication/statement-of-commitment-on-climate-by-humanitarian-organisations-2020/
https://www.urd.org/en/publication/statement-of-commitment-on-climate-by-humanitarian-organisations-2020/
https://www.climate-charter.org/
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18024&qid=978229
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18024&qid=978229
https://www.climate-charter.org/guidance/#commitment-3
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االلتزام مناسب  ویشجع  بشكل  االستجابات  معایرة  أجل  من  أفضل  بشكل  والبیئیة  المناخیة  المخاطر  فھم  على  ندوة التھدف  و  .المنظمات 
 لكترونیة إلى تقدیم رؤى حول:اإل
 

 المخاطر المناخیة والبیئیة مھمة في السیاقات اإلنسانیة لماذا تعتبر بیانات  •
 والزراعیة والقطاع الخاص والحكومیة لتنویر البرامج اإلنسانیة واإلنمائیة الجویة فوائد مشاركة البیانات من المصادر  •
 للتخطیط والبرمجةوالتحلیل  كیف یمكن للجھات الفاعلة في المجال اإلنساني الوصول لھذه البیانات واستخدامھا •

 
 !احجز مقعدك اآلن 

 
بزیارة   تفضل  المعلومات؛  من  والبیئةموقع  للمزید  بالمناخ  المعني  اإللكتروني  مع:   إكفا  تواصل    أو 
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org  

 
18.  ً  االنتشار عالمیاً مع تعزیز تواجدنا محلیا

 
 العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة والوطنیة 

 
على دعم   إكفاركز فیھا  تالتي    2030ھو أحد مجاالت التحول في استراتیجیة إكفا لعام    المؤسسات المحلیة والوطنیةالعمل مع ودعم  

من    الوطني،  الھیكلعلى  التأثیر  الھیكل العام للمساعدة اإلنسانیة، وفي بعض األحیان  الجھات الفاعلة المحلیة من خالل التأثیر على  
لتعزیز القدرات القائمة للجھات الفاعلة المحلیة   اجھودھ  إكفاكرس  ت .في المجال اإلنساني  تتسم بالشمولیةوقیادة  تھیئة بیئة تمكینیة  أجل  
 المناصرة الجماعیة. أعمالواالضطالع بدور قیادي في مختلف  تمكن من التنسیق بفعالیةتحتى 

 على: افي نھوجھا وتدخالتھ إكفا ركز تبإیجاز، 
 

 .اإلنسانيتعزیز المشاركة الھادفة للجھات الفاعلة المحلیة في القیادة وصنع القرار في منصات التنسیق  •
القائمة   • القدرات  الحكومیةالزیادة ودعم  المنظمات غیر  المستجیبة    ئتالفات  التركیز على    المحلیة والوطنیةوالجھات  مع 

 المنظمات غیر الحكومیة المحلیة التي تقودھا النساء والمبادرات التي یقودھا الالجئون.تعزیز قیادة 
وتكون بمثابة مرجع لألعضاء  الجماعیة،  المناصرةأعمال  التي تسھم في    تجمیع وتطویر الوثائق واألبحاث القائمة على األدلة  •

 .في جھودھم في مجال المناصرة والسیاسات
قیادتھا ونمو االستجابة    فھمالتحسین   • المحلیة والوطنیة من تعزیز  الفاعلة  الجھات  التي تمنع  الحواجز  تقلیل  والعمل على 

المنظمات غیر الحكومیة لدعم واستكمال محافل  التركیز على تحسین جودة الشراكة والعمل مع    باإلضافة إلى   ،اإلنسانیة
 المناصرة. أعمال 

 
 إطار/ خط أساس   وضعل  وأوغندا وكامیرون  منیفي ال  ةیوالوطن  ةیأساس العمل مع ودعم المؤسسات المحل  دیتحدعملیة  حالیا    ىجرت  وأخیرا،

في البلدان   المنظمات غیر الحكومیة الدولیة ھذه العملیةوالجھات الفاعلة المحلیة    جريتحیث    ،ةیوالوطن  ةیلعمل مع ودعم المؤسسات المحلا
  تحدید وقیاس إطار وأدوات العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة سیتم  و   .)HAGالمجموعة االستشاریة اإلنسانیة (بالتعاون مع    المختارة
العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة في  خالل ھذه العملیة لتوفیر نھج لقیاس التقدم المحرز    البلدانالشركاء داخل    جانبمن    اسیاقھفي    والوطنیة
شاملة.  والوطنیة والوطنیة  إلى  طاراإلینظر  حیث س  بطریقة  المحلیة  المؤسسات  ودعم  مع  مترابطة:   سبع  بموجب  العمل  أولویة   مجاالت 

   الشراكات، والقیادة، والتنسیق والتكامل، والمشاركة (المساءلة)، وتأثیر السیاسات والدعوة، والقدرة، والتمویل.
 

 منایونجسد ق ة،یلنحتضن التنوع والشمول .19
 

   الوقایة:
 

  من حاالت االنتھاك واالستغالل الجنسیین  الحمایةو الشراكات إطالق فعالیة
 

إطالق   فعالیة  وزارة الخارجیة والكمنولث والتنمیةو  لجنة التوجیھ المعنیة باالستجابة اإلنسانیة ت إكفا مع  استضاف  ،2022مارس    16في  
من  إجرائھ    وتم  لتحلیل دراسات الحالة األخیرةنتیجة  . وكان التقریر  الحمایة من حاالت االنتھاك واالستغالل الجنسیینو  الشراكات  تقریر
بدعم تقني من و  ،لجنة التوجیھ المعنیة باالستجابة اإلنسانیة وإكفا  من  باستشارةو  ،)GCPSاستشارات الممارسة السریریة الجیدة (  جانب

الالجئین  لشؤون  السامیة  في    .المفوضیة  الشراكات  تؤدیھ  الذي  الھام  الدور  التقریر على  االستغالل واالنتھاك ویركز  التصدي الدعاءات 
  .اإلطالق فعالیةالتقریر الكامل وشاھد تسجیل وعرض اقرأ  الجنسیین ضد العاملین في مجال تقدیم المساعدات اإلنسانیة.

 

https://diagnostics.phap.org/s3/28apr2022-register
https://www.icvanetwork.org/elearning/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream/
https://www.icvanetwork.org/elearning/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream/
https://www.icvanetwork.org/elearning/climate-change-and-humanitarian-action-learning-stream/
mailto:nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
https://humanitarianadvisorygroup.org/
https://humanitarianadvisorygroup.org/insight/measuring-localisation-framework-and-tools/
https://humanitarianadvisorygroup.org/insight/measuring-localisation-framework-and-tools/
https://humanitarianadvisorygroup.org/insight/measuring-localisation-framework-and-tools/
https://humanitarianadvisorygroup.org/insight/measuring-localisation-framework-and-tools/
https://www.icvanetwork.org/resource/sexual-exploitation-and-abuse/
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 الطوارئ اإلنسانیةالوقایة في حاالت 
لمنظمات المجتمع المدني وھي مفیدة    لوقایة في حاالت الطوارئ اإلنسانیةل  ةمخصص  ة إلكترونی  صفحة  )RSHدعم (الموارد والأنشأ مركز  

أو تم تكییفھا لسیاق بشكل خاص  حتوي على معلومات وموارد ذات صلة  حیث ت ،خبرة في مجال الوقایة  لدیھا والتي    الوقایةالجدیدة في مجال  
 الطوارئ. 

 
 الصون یحدث فرقًارصة تدریب افتراضي: ف

مجانیة وتفاعلیة   وحداتالھذه  .  "الصون یحدث فرقًا"تسمى   وحدات تدریبیة عبر اإلنترنت  من خمس    سلسلة   دعمالموارد والمركز    طور
القائم على   التعلم   ةمصحوب  وحدة  كلو  بیئات عمل أكثر أمانًا.  تھیئةوالوقایة  لدعم المنظمات في مواجھة تحدیات  السیناریوھات  وتستخدم 

اإلنجلیزیة والفرنسیة   غةمتوفرة بالل  وحداتالباإلضافة إلى أن    شھادة إتمام.  قدمتو  ةإضافی  ةتعلیمی  محفزاتتوفر    إشعارات حول مسائل الصونب
 والعربیة. الھوسیةواألمھریة والسواحیلیة و

 
  األشخاص كیف تحافظ منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة على سالمة 

بحثًا مع منظمات األشخاص    )JONAPWDنیجیریا (  في  والرابطة الوطنیة المشتركة لألشخاص ذوي اإلعاقة  دعمالموارد والمركز    أجرى
لفھم كیف OPDsذوي اإلعاقة ( التحافظ    )  الذي    منظمات على سالمة األشخاص،ھذه  الدعم اإلضافي  لتعزیز نھجھتوما ھو  إلیھ    احتاج 

وشارك   2021والیات ومنطقة العاصمة الفیدرالیة في نیجیریا في نھایة عام    6في   أُجري البحثو  التنظیمي لوقایة األشخاص ذوي اإلعاقة.
 والملخص التنفیذي والملخص المكون من صفحة واحدة.  التقریر الكاملاقرأ  .منظمة لألشخاص ذوي اإلعاقة 40فیھ 

 
 الفرنسیة والسواحیلیة المراكز 

إذا كنت و  .ھناك  اللغاتیمكنك العثور على التدریب والموارد بھذه  و السواحیلیةو  الفرنسیةباللغتین    مراكز  دعمالموارد والمركز    لدىیوجد  
 . اإلخباریة تھماشترك في نشر -القادمة فعالیات الدعوتك إلى  أن یتم في ترغب في تلقي آخر األخبار و

 
    alon.plato@icvanetwork.org المعلومات، یُرجى التواصل مع:للمزید من  •

 
 المشاركة االستباقیة في الشراكات التعاونیة السریعة .20

 
 )EHFالمنتدى اإلنساني األوروبي (

في مھمة  الحظات  للاو  .إكفاعدد من أعضاء    ھوشارك فی  ،بروكسلمارس في    23إلى    21انعقد المنتدى اإلنساني األوروبي في الفترة من  
إلكفا.    والمدیر التنفیذي   في الشرق األوسط وشمال أفریقیاإلكفا    بالممثل اإلقلیميممثلة    ،إكفا جتماعات الرسمیة وغیر الرسمیة ألمانةاال

مشاركة  من أجل    البدایة  فریقبصفتھا عضًوا في   ، فریقیافي الشرق األوسط وشمال أة إلكفا  اإلقلیمی  ةشاركت إیمان إسماعیل، الممثلحیث  
خالل المشاورات اإلقلیمیة   وطنیةال   المالحظات والتوصیات التي جاءت من المنظمات غیر الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة

المعونة وسط إطالق النیران: حمایة الجھات الفاعلة  كما شاركت إیمان في فریق "  .إكفافي تنظیمھا    تللمنتدى اإلنساني األوروبي التي شارك
  ".في المجال اإلنساني والقتال

 
المشترك للمنظمات غیر   البیانو  ،دورات المقابلةالوتسجیالت    المختلفة،  بدورات المنتدىالنتائج والوثائق الرئیسیة المرتبطة  طلع على:  ا

 .مكافحة اإلرھاب على العمل اإلنسانيجزاءات وحول تأثیر تدابیر المنتدى اإلنساني األوروبي  انعقادقبل  الحكومیة
 

 التابع للمنتدى االقتصادي العالمي   التكیفالقدرة على  و  وضاع الھشاشةالجدید أل  عمالاألجدول  ب  المعني)  GFCمجلس المستقبل العالمي (
) المعني بجدول األعمال الجدید ألوضاع الھشاشة والقدرة على التكیف  GFCمجلس المستقبل العالمي (  في  عضًوا  كفاالمدیر التنفیذي إل  إن

تھدف إلى توجیھ الجھات الفاعلة   إرشادات األخیرة لمجلس المستقبل العالمي ھي    المخرجاتوتعتبر  .  التابع للمنتدى االقتصادي العالمي
حول كیفیة العمل المتضافر لتلبیة احتیاجات المجتمعات التي تمر بأزمات   ،على المستویات المحلیة والوطنیة والدولیة ،العامة والخاصة

 .درة على التكیفاقبشكل أفضل وتطویر اقتصادات مزدھرة و
 

 شراكات مع قطاع العمل الخیري األوروبي 
وكرانیا" و "المنظمات غیر بعنوان "األعمال الخیریة ألإلكترونیین  أطلق الشركاء الرئیسیون من قطاع العمل الخیري األوروبي بوابتین  

إلى تنسیق أفضل للجھود والمبادرات   في المرحلة المبكرة،  إكفا  تھادعمالتي  و  Phileaتھدف المبادرة، التي تقودھا  و  الحكومیة ألوكرانیا".
من قطاع العمل الخیري األوروبي ومجتمع المنظمات غیر الحكومیة في أوكرانیا والدول المجاورة. تعرف على   ات التبرع  تقدیم  ودعوات

 والشركاء الرئیسیین وراءھا.  البواباتالمزید حول 
 

 خاص بالمنطقة 
 

https://safeguardingsupporthub.org/theme/safeguarding-humanitarian-emergency
https://safeguardingsupporthub.org/theme/safeguarding-humanitarian-emergency
https://safeguardingsupporthub.org/theme/safeguarding-humanitarian-emergency
https://mena.safeguardingsupporthub.org/learning
https://mena.safeguardingsupporthub.org/learning
https://safeguardingsupporthub.org/documents/how-organisations-persons-disabilities-are-keeping-people-safe
https://safeguardingsupporthub.org/fr
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/track/click?u=94361631c523b438d06a94539&id=e51c2ba96a&e=add3f86ca8
https://safeguardingsupporthub.us8.list-manage.com/subscribe?u=94361631c523b438d06a94539&id=8a0e6b6b26
mailto:alon.plato@icvanetwork.org
https://app.swapcard.com/event/european-humanitarian-forum/planning/UGxhbm5pbmdfODQxNTEw
https://app.swapcard.com/event/european-humanitarian-forum/planning/UGxhbm5pbmdfODQxNTEw
https://humanitarian.forum.europa.eu/outcomes-and-reports-2022_en
https://www.icvanetwork.org/resource/ngo-joint-statement-on-the-impact-of-counterterrorism-measures-and-sanctions-on-humanitarian-action/
https://www.icvanetwork.org/resource/guidelines-for-complementary-action-in-fragile-contexts/
https://philea.eu/press-release-key-partners-from-the-european-philanthropy-sector-launch-philanthropy-for-ukraine-ngos-for-ukraine-online-portals/
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  منطقة أفریقیا .21

 
 لغرب ووسط أفریقیا  الجدید إكفاممثل 

اإلنسانیة  مع التركیز بشكل خاص على السیاقات    في داكار، السنغالإلكفا    یسعدنا أن نعلن أن السیدة آدلین بینیتا قد تم تعیینھا كممثلة جدیدة
بخبرة كبیرة في مجال المساعدات اإلنسانیة في  آدلین  تتمتع    منصبھا الجدید بدًءا من شھر مایو.  ستتولى آدلینو  ،في غرب ووسط أفریقیا

حیث   ،مع التخصص في تنسیق المنظمات غیر الحكومیة  إفریقیا والشرق األوسط وشمال إفریقیا ومنطقة أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي
الحكومیة    إكفاإلى    آدلین  نضمتا المنظمات غیر  الحالي كمنسق منتدى  بالشؤون اإلنسانیة في مالي.المن منصبھا  نتقدم  و  معنیة  نود أن 

بدونھم ما كنا لنصل  ف  ،الذین جعلوا ھذه اإلنجازات ممكنة من خالل توفیر الموارد للبرنامج المحدد  إكفابخالص الشكر إلى مجموعة أعضاء  
   إلى ھذه المرحلة.

 
 بعثة دعم األقران إلى موزمبیق

ریر البعثة وقد تم اآلن إصدار تق  دعمت إكفا مشاركة تمثیل المنظمات غیر الحكومیة في بعثة دعم األقران إلى موزمبیق.  في أواخر فبرایر، 
وإنشاء   وتركز التوصیات الرئیسیة على مشاركة المنظمات غیر الحكومیة في آلیات االستجابة السریعة  عند الطلب.   إكفاوھو متاح ألعضاء  

 بشأن   اإلنسانیة،بما في ذلك التبادالت مع نائب منسق الشؤون    في السابق التبادالت،  إكفا  تقاد  .منتدى المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة
التوصیات في الفترة في  ونتطلع إلى تحقیق تقدم    كما تمت مناقشة تعزیز منصات المنظمات غیر الحكومیة مع األعضاء،  مواضیع مماثلة،

 المقبلة.
 

 جمھوریة أفریقیا الوسطى إحاطة
  ، المقیم/ منسق الشؤون اإلنسانیة لجمھوریة إفریقیا الوسطى، نائب الممثل الخاص لألمین العام/ المنسق  برودینیس    نظمت إكفا تبادًال مع

وتطرق االجتماع المختلط الذي حظي بحضور جید إلى القضایا المتعلقة بالوصول والتمویل واألثر .  والمنظمات غیر الحكومیة األعضاء
 المحتمل لألزمة األوكرانیة على الجھات الفاعلة غیر الحكومیة العاملة ھناك.

 
 وریة الكونغو الدیمقراطیةإحاطة جمھ

تبادل    تیّسر مع  بشأنإكفا  الدیمقراطیة  الكونغو  جمھوریة  في  تكالیك  العملیات  سوزانا  اإلنسانیة،  الشؤون  منسق  وكان  نائبة  بین .  من 
المخاوف المتعلقة بالتمویل الكافي وزیادة العوائق البیروقراطیة واإلداریة التي تؤثر بشكل خاص على قدرة   تم تغطیھاالموضوعات التي  

الذي تم تحدیده    -المنقح  المساعدة اإلنسانیة  واتفق المشاركون على التعاون من أجل توحید ھیكل    المنظمات غیر الحكومیة على العمل.
تحقیق  باإلضافة إلى    ،الفریق القطري المعني بالعمل اإلنساني  جانبیتم شحذه اآلن من    لذيوا  2021  تقریبًا خالل بعثة دعم األقران لعام

 . الفریق القطري المعني بالعمل اإلنساني وزیادة وصول المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة إلى صنادیق التمویل الالمركزیة في
 

یُجرى   • الذي  العمل  حول  المعلومات  من  مع للمزید  التواصل  یُرجى  إفریقیا،  منطقة  في   حالیاً 
marco.rotelli@icvanetwork.org  أوaddis.tesfa@icvanetwork.org   

 
 نیروبيفي   "بناء استجابة أفضل نحو" ي تدریبال برنامجال

السودان وجنوب السودان   دول  عضاء مناألتوجیھیة واللجان  الوالمنظمات غیر الحكومیة    األمانة العامة لمختلف محافلمشارًكا من    29استفاد  
أول برنامج تدریب  ، حیث یعتبرتعزیز القدرة على التنسیق في مجال االستجابة اإلنسانیة  حول الذي تمحور تدریبال والصومال وإثیوبیا من

التدریب    ھذا  "بناء استجابة أفضلنحو  "برنامج    نظم  وبتیسیر من إكفا.  ،ھذه المحافل  جانب  منتم تخصیصھ لمشاركین یتم ترشیحھم  للمنطقة  
  تمت دعوة الجھات المانحة اإلقلیمیة ومكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة لاللتقاءو  ؛ھارفرد من  بالتعاون مع المبادرة اإلنسانیة  

 المباشرة من المنظور اإلقلیمي.  ھمبخبرات يالتدریب المحتوىإثراء  ھم من أجلوتبادل اآلراء مع بالمشاركین
 
 

   advocacysupport@icvanetwork.org مات، یُرجى التواصل مع: ماكسین كالیتون:للمزید من المعلو •
 
 

 آسیا والمحیط الھادئ . 22
  

 مناقشات المنظمات غیر الحكومیة بشأن تطور األزمة اإلنسانیة في أفغانستان

 

mailto:marco.rotelli@icvanetwork.org
mailto:addis.tesfa@icvanetwork.org
mailto:advocacysupport@icvanetwork.org
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مارس، عقدت إكفا فعالیتین واحدة لألعضاء وواحد مع الجھات المانحة   31في الفترة التي سبقت مؤتمر إعالن التعھدات ألفغانستان في  
في ظل   الحكومیة  المنظمات غیر  أداء  كیفیة  الضوء على  الفعالتین  كلتا  الوضع. سلطت  تفاقم  السیاسات حول  المتحدة وصانعي  واألمم 

وما   الصعبة  بعنوان الظروف  االفتراضیة  الفعالیة  تضمنت  والعالمي.  اإلقلیمي  الصعیدین  على  الدولي  المجتمع  من  المطلوب  الدعم  ھو 
" حلقة نقاش شارك فیھا ممثلون عن المنظمات الوطنیة والمنظمات غیر الحكومیة 2021تفاقم الحالة اإلنسانیة منذ أغسطس    – "أفغانستان  

ي  المجلس النرویجو  وھیئة التنسیق بین الوكاالت المعنیة بإغاثة أفغانستان  إكفا قاریر حدیثة صادرة عن  الدولیة لمناقشة النتائج من ثالثة ت
بشأن التحدیات التي یشكلھا السیاق اإلنساني المتغیر، وذلك باإلضافة إلى توصیات حول كیفیة المشاركة البناءة في التقدم. وحضرت   لالجئین

  وكالة التنمیةووزارة الشؤون الخارجیة والتجارة  و  االتحاد األوروبيوالفعالیات وكاالت مانحة مثل (وزارة الخارجیة والكمنولث والتنمیة  
وغیرھم)، وممثلون دائمون ورؤساء على مستوى السیاسات، ووكاالت تابعة لألمم المتحدة (برنامج األمم   لیة التابعة للوالیات المتحدةالدو

رنامج األغذیة وب  الیونیسیفو  نلشؤون الالجئی  مفوضیة السامیةولمنظمة الدولیة للھجرة  وا  مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیةو  اإلنمائي المتحدة  
. وبناًء على ھذه المناقشات والمدخالت القیادةمقرمستوى    ومن، وغیرھم)، ومنظمات غیر حكومیة ذات تمثیل من المستوى القطري  يلعالما

من األعضاء، قدمت رئیسة إكفا جین باكھیرست بیانًا من الحضور في مؤتمر إعالن التعھدات ألفغانستان. اطلع على البیان الكامل من  
 .وسائل التواصل االجتماعيو موقعنا اإللكترونيخالل 

 

مسودة جدول مواعید أعمال  كفا في منطقة آسیا والمحیط الھادئ مناقشة إقلیمیة غیر رسمیة حول  إلى جانب ذلك، حضر الممثل اإلقلیمي إل
مارس، حیث ھدفت ھذه المناقشة إلى تسلیط الضوء على القضایا والدوافع التي   29في    األمین العام لألمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي

 تتعلق بحالة النزوح في منطقة آسیا.

 

مع: • التواصل  یُرجى  الھادئ،  والمحیط  آسیا  منطقة  في  حالیاً  یُجرى  الذي  العمل  حول  المعلومات  من   للمزید 
keya.sahachaudhury@icvanetwork.org 

 

 منطقة أمریكا الالتینیة  .23
 
 

مع:  • التواصل  یُرجى  الالتینیة؛  أمریكا  في  إكفا  لمكتب  البریدیة  القائمة  إلى  لالنضمام  أو  المعلومات  من  للمزید 
lina.gomez@icvanetwork.org 

 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا .24
 

 
 األوسط وشمال أفریقیامنطقة الشرق  –مركز موارد الوقایة 

، تم إجراء تدریب تفاعلي لمدة ثالثة أیام بعنوان "رحلة الوقایة"، حیث استھدف التدریب الجھات الفاعلة المحلیة في ثالثة  2022في مارس  
لحمایة والنھج مواقع مختلفة وھم سوریا والیمن واألردن. وتمثل الھدف من التدریب في تحسین معرفة وفھم الجھات الفاعلة المحلیة في ا

  42  بمجموعھا  تمثل،  في الیمنجھة    15في األردن وجھة أخرى    12جھة فاعلة محلیة في سوریا و   15المختلفة. وكان من بین المشاركین  
 حیث تمكنوا من تبادل اآلراء حول معنى وتعاریف الوقایة ودور وتوقعات المنظمات المحلیة ونھج الوقایة، باإلضافة إلى   ،منظمة محلیة

المنظمات   سوف تستفیدبعد االنتھاء من التدریب،  ودوات باللغة العربیة.  األ  وفیرتم ت؛ ودور ومسؤولیات األفراد داخل المنظمة  استعراض
 الوقایة.و الحمایة ستة أشھر من التدریب واإلرشاد لدعمھم في تلبیة متطلبات منظمة من  42 االبالغ عددھ

  

 2022اإلعالنات المالیة لمؤتمر تعھدات الیمن لعام 

دوالر لالستجابة   ملیار  1.3جھة مانحة بتقدیم ما یقرب من    36تعھدت    ، حیث2022مارس    16انعقد مؤتمر إعالن تعھدات الیمن في  
 .ة في استضافة المؤتمر المشارك الجھاتمن  اإلعالنات المالیة والتفاعالتن. اطلع على اإلنسانیة في الیم 

  

mailto:https://www.icvanetwork.org/resource/report-between-a-rock-and-a-hard-place/
mailto:https://www.acbar.org/Document/2746709613.pdf
mailto:https://www.nrc.no/resources/reports/life-and-death-ngo-access-to-financial-services-in-afghanistan
mailto:https://www.nrc.no/resources/reports/life-and-death-ngo-access-to-financial-services-in-afghanistan
mailto:https://www.nrc.no/resources/reports/life-and-death-ngo-access-to-financial-services-in-afghanistan
mailto:https://www.nrc.no/resources/reports/life-and-death-ngo-access-to-financial-services-in-afghanistan
mailto:https://www.icvanetwork.org/resource/icva-statement-afghanistan-conference-2022/
mailto:https://twitter.com/ICVAnetwork/status/1509807508638121997
mailto:keya.sahachaudhury@icvanetwork.org
mailto:lina.gomez@icvanetwork.org
mailto:https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-conference-2022-financial-announcements-last-updated-16-march-2022
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 اجتماع العمل الجماعي للیمن

على مستوى األعضاء بھدف إجراء تحلیل مشترك   یةنقاشة  سجلنظم فریق أمانة إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا وجنیف  
وتحدید   ،التأثیر والمناصرة  مجال  في  جھودھم  مشاركةلالفرصة    األعضاء  ومنح  التي تقف في وجھ إمكانیة الوصول  لتحدیات الرئیسیةل

ھامة  الشاملة  القضایا  ال  عدد من   التدابیر ذات األولویة للعمل الجماعي. تطرقت المناقشات أیضاً إلى  وضعو  ،وفرص المشاركة   الفجوات
أھمیة الحوار الجاري مع السلطات واالستراتیجیة الرئیسیة للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة للحصول على القبول والوصول بحثت مدى  و

لحكومیة عند التعامل مع مختلف الجھات المعنیة وأھداف المناصرة. لمزید من التفاصیل حول وأھمیة ضمان االتساق بین المنظمات غیر ا
 ھذه المناقشة والمتابعة، یرجى التواصل مع فریق إكفا العامل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا. 

 
القائمة البریدیة لمكتب إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا؛ یُرجى التواصل مع    للتسجیل فيللمزید من المعلومات أو   •

eman.ismail@icvanetwork.org  أوstephanie.yousef@icvanetwork.org 
 

 

 فرص التعلم
 

 2022یونیو   17-6أنجح؟ و أفضل في ظل األزمات اإلنسانیة: أیھما اإلعانة النقدیة وقسائم اتدورة تعلیمیة: المساعد .25
التي یقدمھا مركز جنیف للدراسات اإلنسانیة إلى بناء المھارات العملیة للطالب في مجال تصمیم وتنفیذ ورصد المشاریع    الدورةتھدف ھذه  

النقدیة    اتواالنعكاسیة حول موضوع المساعد  المھمة    القسائم باإلضافة إلى بناء مھاراتھمالمساعدات عبر  النقدیة و  اتباستخدام المساعد
 والقسائم. سجل اآلن.

 

 2022مایو  20-17للعاملین في المجال اإلنساني في جنیف،  تقدم التدریب وسطاء الشراكةرابطة  .26
أیام لتزوید األشخاص العاملین في الشراكات اإلنسانیة وما یتعلق بھا   4"دورة مدتھا  17ستجري رابطة وسطاء الشراكة ومنظمة "إمباكت  

  الدورة التدریبیة مزید من المعلومات حول  یمكنك قراءة البأطر ورؤى وتقنیات ومھارات تعد أساسیة للوفاء بااللتزامات اإلنسانیة للمنظمات.  
 . التقدیموكیفیة 

 
 جدید وجدیر بالذكر

 

من بشأن العمل    أولویات رئیسیةیسلط المدیر التنفیذي إلكفا، إغناسیو باكر، الضوء في مدونة صدرت مؤخراً على ست   .27
تكیفي للتخطیط والتمویل والتنفیذ، إلى جانب توقع الوضع  النھج التشمل دعم  ،تقدیم استجابة مناسبة لألزمة األوكرانیةأجل 

 نزوح طویل األمد وأزمة الجئین واسعة النطاق. الحالي الذي سیؤدي إلى 
 

 القیادة الجیدة: وجھات النظر الخاصة بقیادة المساعدات بشأن رفاھیة الموظفین والثقافة التنظیمیة   .28
ال اإلنساني التي أعدتھا إكفا وتحالف المعاییر اإلنسانیة األساسیة إلى المناقشة الجاریة حول رفاھیة الموظفین في المج  الورقةتضیف ھذه  

 وتثیر المناقشة كیفیة تطورنا كأفراد ومنظمات ونظام في محاولة تلبیة احتیاجات األشخاص في األزمات.

 فرصة البحث! .29
 المحلي  تعزیز العمل  ھم ذلك فيسایالقائمة على األدلة في العمل اإلنساني والتنمیة، ولكن ھل    اتالممارس  تطبیق  ھناك دعوة متزایدة إلى
والمشاركة في   م معناتعریف األدلة وتطبیقھا؟ یرجى مشاركة أفكارك  طریقة؟ كیف یمكننا تحسین  أم یعرقل عملھا  والجھات الفاعلة المحلیة

بقیادة المعھد الملكي للتكنولوجیا في ملبورن، أسترالیا، حول تأثیر األدلة في    لي یتما  جزء من ھذا المشروع البحثيضمن  مقابلة قصیرة  
 .julia.hartelius@student.rmit.edu.auتواصل مع: یرجى المجال المساعدة. 
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mailto:https://www.icvanetwork.org/resource/paper-leading-well-aid-leader-perspectives-on-staff-well-being-and-organisational-culture/
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 أضف إلى جدول مواعیدك
2022 

مع  أبریل:    26 تواصل  والھشة.  اإلنسانیة  السیاقات  في  المستضعفین  للسكان  اللقاح  تقدیم  حول  إكفا  عمل  ورشة 
oordination@icvanetwork.org  .للتسجیل 

 

 )HNPW2022األسبوع الثامن للشبكات والشراكات اإلنسانیة (التسجیالت مفتوحة لالنضمام إلى   مایو: 2-20

 منتدى استعراض الھجرة الدولیة مایو: 17-20

 االحتفال بالذكرى الستین إلكفا مایو: 18

مؤتمر القمة اإلنساني ومؤتمر إعالن التعھدات، ومؤتمر القمة االستثنائي المعني باإلرھاب والتغییرات غیر الدستوریة للنظام مایو:    25
 في أفریقیا

 

المشاورات العالمیة للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین مع المنظمات غیر الحكومیة حول العمل مع ودعم المؤسسات المحلیة   یونیو:  7-10
 والوطنیة وتغیر المناخ

 الیوم العالمي لالجئینیونیو:  20

 الجزء المتعلق بالشؤون اإلنسانیة  یونیو: 21

 للجنة الدائمة للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین.االجتماع الرابع والثمانون یونیو:   28-30

 

 االجتماع السنوي للصفقة الكبرى یونیو (یُحدد الیوم الحقاً):
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