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 رسالة من المدير التنفيذي

 

 نماذج من المشاركة

في المستقبل.  كما هو الحال يستمر من المرجح أنأنه  حيث رتفاعدائمة االمخاطر مستويات وعدم االستقرار حالة من عالم اليوم تسود ال

هائلة للقيادة واالبتكار في جميع القطاعات. وهذا ما أبرزته المساهمات فرص توفيره لتميز بيو بالديناميكية الوضع تسميومع ذلك، 

 .في مارس كفالجمعية العامة السابعة عشر إلوا 2018 سنةالسنوي ل إكفا في مؤتمر المحفزةات والمناقش

 ميع المناطقمن ج عضو 100 أعضائها يتجاوز عدد تيإكفا ال٪ من أعضاء 70ر أكثر من وضح في الجمعية العامةشهد اجتماع 

٪ من األعضاء بترشيح مرشح 20 ، وقام للتصويت عبر اإلنترنت من مجمل األعضاء٪ 10 المزيد منهم حيث بلغت نسبتهم وانضم

يساهمون في التأثير على السياسات والخدمات  ممنالمجال اإلنساني في تضم جهات عاملة ية حيوشبكة . وتعتبر إكفا إكفا لمجلس

 والحلول الجديدة التي تمكن قطاع العمل اإلنساني من تحقيق أداء أفضل.

 ،بشأن منع االعتداء واالستغالل الجنسي والمضايقات الجنسية جراءاتاإلاتخاذ وها التزام ضمن ،جددت الجمعية العامة في إكفا

األدوار الحالية للمنظمات غير الحكومية تتباين  أن  عزمها على االستجابة بشكل أفضل لاللتزامات نحو النزاهة في هذا القطاع. وكما 

 ،األدوار المستقبلية للمنظمات غير الحكومية ، فإن  فريدة للبلدان والثقافاتالسياقات الفي جميع  بايناً كبيراً في الحاضر المضطربت

مثل التغيير التكنولوجي والتحوالت  ستكون متنوعة ومتعددة. تشير العوامل الفردية ،وعلى نطاق أوسع من منظمات المجتمع المدني

، فضالً عن متطلبات نماذج أصحاب المصلحة المتعددين بقوة السياسي واالقتصاديعدم االستقرار والديموغرافية والضغوط البيئية 

 سيستمر في اكتساب األهمية.إكفا دور الشبكات مثل  إلى أن  

المعتمدة في الجمعية العامة خطوة طموحة أخرى في مساهمتها في تمكين واستغالل الفرص  2021-2019كفا للفترة استراتيجية إتعد 

 لبناء القدرة على التكيف بفعالية والتصدي للتحديات االجتماعية العديدة التي ال تزال تواجهنا.

 فيكفا ال يزال تركيز إو تطور مستمر،في  نماذج المشاركة للمجتمع المدني واألعمال التجارية والحكومة والمنظمات الدولية ال تزال

 "تغييرقيادة ال"لمحوركذلك تتطرق و ،"و"التمويل "التنسيقو"على "الهجرة القسرية"  2021-2019 الخاصة بها للفترة االستراتيجية

 مع تعزيز المبادئ اإلنسانية ومبادئ الشراكة.

مساحة لعالقات قائمة  لخلق، اءوي بشكل خاص كداعم ومنافس بن  قال دورهاعلى تعزيز كفا إ تعملوبصفتها شبكة قائمة على العضوية، 

 بشكل أكبر. وفعال قائم على المبادئ على القيم األساسية للثقة والخدمة لجعل العمل اإلنساني

ديدة لتصميم والمنظمات الدولية هي تسخير التشكيالت الجواألعمال التجارية والحكومة  إن الفرصة المتاحة للقادة عبر المجتمع المدني

 حلول للتحديات الجماعية.

 غناسيو باكر / المدير التنفيذي إلكفا

 النزوح القسري

 لالجئين:. الميثاق العالمي 1

 إكفاتواصل  :الميثاق العالمي لالجئينوالدول األعضاء في المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين . اجتماعات مع أ

جتماع بين وفد االتحاد األوروبي في جنيف والدول األعضاء االتنسيق  في عملية بوجه خاص، لالجئين الميثاق العالميمشاركتها في 

كفا اجتماًعا نظمت إ ، حيث الميثاق العالمي لالجئينمنظمة غير حكومية لتبادل وجهات النظر حول جوانب محددة من  12وأكثر من 

 13. وفي ،الميثاق العالمي لالجئينبعد إصدار المسودة األولى لبرنامج عمل  السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين مع المفوضية

ية المفوضية الساممع  وتباحثت، عبر اإلنترنت وأشخصياً  سواء بالحضور منظمة غير حكومية للمناقشة 40من ، انضمت أكثر مارس

يستطيع أعضاء بشأن محتوى المشروع األول ومشاركة المنظمات غير الحكومية. محورية ط انقحول ن لألمم المتحدة لشؤون الالجئي

 .مالحظات من هذا االجتماعإكفا االطالع على 

 صياغة بتيسير  إكفا قامت، مارس( 21-20ات الرسمية الثانية )بالنسبة للمشاور :ينالميثاق العالمي لالجئب. مشاورات رسمية حول 

، الميثاق العالمي لالجئين، ركزت البيانات على خلفية وأهداف بعد بنود جدول األعمالف. ثالثة بيانات للمنظمات غير الحكوميةوتقديم 
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ات غير ساهمت العديد من المنظمقد وومتابعة اإلجراءات.  والمسؤوليات يات تقاسم األعباءآلو األساسيةالوقاية ومعالجة األسباب وهي 

على دمجها في إكفا ، والتي عملت أو مشاركة تحليالتها وتعليقاتها ، إما عن طريق تقديم مدخالت مباشرةالحكومية في هذه البيانات

 .إكفاعلى موقع  بيانات المنظمات غير الحكوميةعلى  اإلطالع مالنسخة النهائية. يمكنك

في جنيف  دال يوجد لهم تواجوال سيما أولئك الذين  -كفا ء إألعضا إلكفا والجمعية العامة ، سمح المؤتمر السنوينفس األسبوع خاللو

الميثاق العالمي واإلطار الشامل لالستجابة لالجئين بشأن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بمواصلة العمل مع  -

حكومية لمناقشة منظمة غير  20مع أكثر من  إحاطة للمعلوماتكفا جلسة أعقاب المشاورات الرسمية الثانية، نظمت إفي و. لالجئين

وبدء عملية صياغة بيانات المنظمات غير الحكومية إلجراء المشاورات الرسمية الثالثة التي ستعقد سُبُل المضي قدماً و ئيسيةالقضايا الر

هذا االجتماع. يجب على المنظمات غير  مالحظاتويستطيع أعضاء إكفا االطالع على  ،(جدول األعمالأبريل )انظر  11و  10في 

لمشاركة في االجتماعات أو المساهمة من خالل اا ، إمالميثاق العالمي لالجئينبشأن عملية  إكفافي أعمال  مشاركةالحكومية المهتمة بال

 .Jerome.Elie@icvanetwork.orgفي بيانات المنظمات غير الحكومية ، االتصال بـ: 

بينما  جئين: دروس من السياسة والممارسة للميثاق العالمي لالجئين:اللا تجاه  : تقاسم المسؤوليةندوة إكفا عبر اإلنترنتج. 

، تستضيف التي يمكن التنبؤ بهاالعادلة و ةآليات تقاسم المسؤوليب ما يتعلقفيلميثاق العالمي لالجئين احول  تعمق المشاورات يستمر

الجئين: دروس من السياسة والممارسة للميثاق ال تجاه وليةؤات غير الحكومية حول "تقاسم المسندوة على اإلنترنت للمنظم إكفا

ة بجامعة كارلتون في مشارك في العلوم السياسيالستاذ األ، قدمها البروفيسور جيمس ميلنر( ةنجليزيباللغة اإل) "العالمي لالجئين

 الحضورعند الرغبة في الحصول على مزيد من المعلومات أو حيث يمكنكم  أبريل 19تعقد هذه الندوة في وف ، كندا. سأوتاوا

 .secretariat@icvanetwork.orgاالتصال بـ 

 

شارك في تولميثاق العالمي لالجئين ابشكل رئيسي على إكفا ركز ت :هجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةأجل ال. االتفاق العالمي من 2

في تنسيق المجتمع المدني والبيانات المشتركة. لميثاق العالمي لالجئين ا رفع مستوى مشاركة بناء قدرات المجتمع المدني والتأثير في

لميثاق العالمي اوالتكامل مع  علقة بالمهاجرين في حاالت الضعف والحوكمة والمساءلةلمتتتمثل المساهمة الرئيسية في القضايا ا

اللجنة الدولية الكاثوليكية للهجرة )بالتعاون مع  العالمياجتماع لجنة العمل الخاصة بالمجتمع المدني  تنظيم في إكفا تشارك . جئينالل

التي و ببعضها مجموعات منظمات المجتمع المدني وربطولجنة المنظمات غير الحكومية المعنية بالهجرة( التي تهدف إلى تقريب 

 القيادة في متابعة االلتزامات الواردة في إعالن نيويورك. تلعب دور

 

 إكفارة و. المنظمة الدولية للهج3

قدم المدير التنفيذي إيغناسيو باكر مدخالت في الحوار الدولي  * الحوار الدولي للمنظمة الدولية للهجرة بشأن الهجرة )نيويورك(:

 "شراكات المجتمع بأكمله من أجل إدارة جيدة للهجرة" فيما يتعلق بموضوع مارس( بما في ذلك 26-27) 2018بشأن الهجرة 

الميثاق العالمي للهجرة اآلمنة المنظمة  استنادًا إلى * حوار المنظمة الدولية للهجرة والمجتمع المدني حول الشراكة )نيويورك(:

، مارس( 28للمناقشة ) مدش ندعوته كجاءت الذي و ،التنفيذي إيغناسيو باكرالمدير  تمت دعوة، لميثاق العالمي لالجئيناوالقانونية 

الدولية المنظمات نماذج المشاركة في المجتمع المدني واألعمال التجارية والحكومة وتطور ت يمكن أن خيارات حول كيفالعرض و

ن وات يقودها المهاجروقادة دينيين ومنظمية دين ومنظمات ةمنظمات غير حكومية وقادة عماليكإن  دورنا .. في السنوات القادمة

مجموعة من األدوار فذال عن أننا نلعب بالغ األهمية هو أمر  المجتمع المدني اآلخرون يأكاديمية وممثلوأوساط  ،والالجئون

 كيف نتكيف؟فمع تغير إدارة الهجرة.  التغي رقد تغيرت هذه األدوار وستستمر في ف ،المتنوعة

 

لمدير العام للمنظمة لمارس  14في ودية ال زيارة المدير التنفيذي إيغناسيو باكرغطت  :إكفا - الدولية للهجرة المنظمة * اجتماع

القطاع من االستغالل  مستوىوالحماية على  مجموعة من القضايا، ال سيما أهمية بناء الثقة ام السي سوينغالدولية للهجرة ولي

نحو اتفاق عالمي من أجل الهجرة اآلمنة  الهادفة لمجتمع المدنيامشاركة كان العمل ون والتحرش الجنسي في مواالعتداء الجنسيي

 والمنظمة والنظامية.

 

الصادر  التقريرأصبح  * المشاورات اإلنسانية اإلقليمية للمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكومية )شرق وقرن أفريقيا(:

على شرق وقرن التي تركز على المشاورات اإلنسانية للمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكومية ب الخاص 2017في سبتمبر 

 .اآلن اأفريقيا متاحً 
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ئ العتماد المباد عشرونـلذكرى الا 2018عام صادف يالداخلي:  النزوح. الذكرى السنوية العشرون للمبادئ التوجيهية بشأن 4

عدد من المبادرات التي تشمل المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة األخرى.  تتبلور حيث ،الداخلي النزوحالتوجيهية بشأن 

تصاالت. لالخطة  مع تقديم المتعددينألصحاب المصالح  ا"داخليً  نازحينويشمل ذلك "خطة عمل لتعزيز الحماية والوقاية والحلول لل

حول خطة العمل باإلضافة إلى مشاركة المعلومات حول  همتعليقاتمالحظاتهم والمنظمات غير الحكومية إلى عرض وتقديم  ندعو

الذكرى السنوية بذات الصلة ن من خالل صفحة الويب الخاصة بالمبادرات والمبادرات والمبادرات التي تحيي الذكرى السنوية العشر

 (.GP20@unhcr.org)يمكن أيًضا إرسال التعليقات على خطة العمل إلى  العشرون للمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي

شمل سمة يس لذي، وامراجعة الهجرة القسريةبالخاص أكتوبر  شهر رإصدالنشرها في مقاالت ال تفتح الباب الستقبالأن  إكفايسر كما 

. 2018يونيو  4لي )الموعد النهائي للتقديم: االثنين الداخ نزوحالن للمبادئ التوجيهية بشأن والعشر السنوية رئيسية بمناسبة الذكرى

نشرة إلى محرري  ةإلكترونيرسالة للمؤلفين وإرسال نشرة الهجرة القسرية ، يرجى الرجوع إلى إرشادات المساهمةب امهتمً  مإذا كنت

 مقالة(الحول  ملمناقشة أفكارك fmr@qeh.ox.ac.ukعلى الهجرة القسرية 

 

صياغة وتقديم بتيسير إكفا  قامت مارس: 8-6مليات بشأن الع لمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئيناللجنة الدائمة ل - 5

للجنة التنفيذية للجنة الدائمة لبرنامج المفوض السامي. ركزت البيانات على  71 الـ حكومية لالجتماعالمنظمات غير للثمانية بيانات 

 الشراكةبيان واحد لكل منها بشأن  تقديم وكذلك على والشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا واألمريكتين أفريقيافي  الوضع

 .اإلطار الشامل لالستجابة لالجئينو وحوار المفوض السامي بشأن تحديات الحماية

 

 لعمل التي عُقدت فيقرير ورشة اتيمكن االطالع على  بأكمله" في كوستاريكا:حول نهج "مجتمع  2017ديسمبر ورشة عمل  - 6

إطار الحماية يدرو سوال حول تنفيذ في كوستاريكا اآلن. تم تأطير ورشة العمل للمساهمة في مناقشات ما بعد سان ب 2017ديسمبر 

. سيتم متحدة للسكان والهجرة والالجئينجزء من مشروع يدعمه مكتب الواليات الك الورشة هذا ، حيث تأتيوالحماية اإلقليمي الشامل

 .2018نظيم ورشات مماثلة في سياقات أخرى في عام ت

 

 نسانياإلتمويل ال

: كفا وأستراليا يجمعان المانحين والمنظمات غير الحكومية معاً لمناقشة ممارسات المانحين في التوطين والصفقة الكبرى. إ7

بين مجموعة متنوعة من المنظمات غير الحكومية  مارس 22ماع في اجت تنظيم كفا فيالبعثة األسترالية في جنيف وإ تشاركت

وجهات نظر المنظمات  طرح، تم . بادئ ذي بدءفي تقديم المنح اإلنسانية ةالممارسات السليماركة في مبادرة والجهات المانحة المش

نقاذ النساء واألطفال نظمة إمو ،تركيا من دعم الحياةمنظمة نحة من قبل لجنة تمثل غير الحكومية الوطنية حول ممارسات الجهات الما

ة مفتوحة يشانق جلسة ، انعقدتذلكالفلبين. وفي أعقاب  من شبكة المنظمات غير الحكومية للتنميةومنظمة  ،الصومال من الصوماليين

رس ال سيما منهاج العمل المكو، تقريبا جميع مسارات العمل الكبرى غطت ات غير الحكومية والجهات المانحةوحيوية بين المنظم

نوات وخفض ، وروابط العمل المرتبطة بشروط الجهات المانحة )الشفافية والتمويل المتعدد السالجهات الفاعلة الوطنية والمحليةلدعم 

، والترابط بين التنمية اإلنسانية. كانت الفجوات التي تم تحديدها التقارير(إعداد / اإلدارة و يةمن تكاليف االزدواج الحدو المخصصات

الوصول )تقلص المساحة إمكانية و االنتقال من الخطابة إلى الواقع( والمساءلة )صعودا وهبوطا(بتنفيذ الصفقة الكبرى )متعلقة 

اتفق المانحون على أهمية تكرار هذا النوع من حيث نخاطر بحياتنا."( نحن ، ارة المخاطر )"أنت تخاطر بأموالكوإد ية(اإلنسان

 كيف لتوضيحفي غضون ستة أشهر  فعالية إمكانية تنظيملى المستوى القطري. واقترح كذلك الشركاء المانحين عبين ناقشات الم

أعربت البعثة األسترالية عن رغبتها في استضافة  هذا وقدتنفيذ الصفقة الكبرى بالكامل في بلد واحد مختار )كحزمة واحدة(.  يمكن

زيد من المعلومات ، يرجى االتصال على . لم2019في عام إكفا حوار متابعة يتوافق مع المؤتمر السنوي 

Jeremy.Wellard@icvanetwork.org 

 

 

في مناقشة جماعية  إكفاشاركت مجموعة متنوعة من أعضاء  التقييم المستقل للصفقة الكبرى: يساهمون في إرشاد إكفا. أعضاء 8

لتنفيذ الصفقة الكبرى. لقد اتضح من النقاش أن  التقييم المستقل إعداد من أجلنتائج العمل اإلنساني مارس مع  22وجهاً لوجه في 

بعضها ال يملك الموارد الالزمة  ، وأن  جموعة العمل الكبرىمال تحصى من المنظمات غير الحكومية تكافح من أجل مواكبة مبادرات 

االلتزامات.  لجميعلالمتثال  والالزمالصفقة الوقت والجهد المهم  الموقعون علىللسفر إلى جميع ورش العمل والفعاليات. وقد الحظ 

ال تزال تؤثر على كيفية عمل  كياتديناميالقوى المتأصلة لل، أن ت المنظمات غير الحكومية الوطنية، على وجه الخصوصالحظكما 
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الحكومات المضيفة والمانحين ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية 

وتصميم العمليات وتضافر العمل  لمجتمعات المتأثرة. سيحتاج نجاح الصفقة الكبرى إلى مزيد من التقدم في مجاالت المساءلةوا

 واالتصاالت. والقيادة

المشترك  معتكفالحقق  تمويل اإلنساني:الب الخاص معتكفالإلى إكفا والمنظمات الطوعية في التعاون في حاالت الطوارئ . انضمت 9

مجموعة العمل المعنية و لمنظمات الطوعية في التعاون في حاالت الطوارئلالتابع صفقة الكبرى ال عمللفريق  مارس 28الذي عقد في 

، قامت المنظمات غير الحكومية بتقييم التطورات الهامة . أوالً نتائج مهمة ثالثة بروكسلالمنعقد في  إكفابتمويل العمل اإلنساني في 

، نوي القادم للصفقة الكبرى. ثانيااالنعكاسات على الصفقة الكبرى قبل االجتماع الس رشادبعض الرسائل الرئيسية إل إلثراء النظر في

لرسم خريطة متابعة المجلس النرويجي لالجئين ( عملية بقيادة 1ثالث مبادرات:  إلىقدمت المنظمات غير الحكومية مدخالت مفيدة 

فريق عمل تمويل العمل اإلنساني التابع للجنة ( مبادرة 2 و 2016ى حول تمويل اإلنسانية لعام المستوأكثر شموالً لتقرير الفريق الرفيع 

فريق عمل تمويل العمل اإلنساني التابع  ( مختبر تعلم3لى مستوى النظام و بشأن تقاسم المخاطر عالدائمة المشتركة بين الوكاالت 

، توصلت المجموعة إلى بعض األفكار لبناء مزيد من التآزر ل إنساني مبتكر. وأخيًراحول تموي للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

في غضون ستة أشهر لى االجتماع مرة أخرى في وافق المشاركون عو ،في المجموعة المتنامية للمجموعات العاملة في قضايا التمويل

أو متابعتها ، فاتصل بـ  بالمساهمة في مناقشة المخاطر ترغب تالمرة القادمة في جنيف. إذا كن

Jeremy.Rempel@icvanetwork.org مختبر التعلم  ". لمزيد من المعلومات حولورق أقل ومساعدات أكثر" مبادرة ، منسق

 .Melissa.Pitotti@icvanetwork.orgب  يمكنكم االتصال، التمويلي المبتكر

 

، استكمل مارس 23-19ي األسبوع الذي يوافق ف لسردية المنسقة:. الزيارات الميدانية للبرنامج التجريبي لتقديم التقارير ا10

زيارات ميدانية في نيروبي لجمع التعليقات المباشرة من المنظمات والجهات المعهد العالمي للسياسات العامة أليكس غاوس من 

دانية إضافية في ميانمار زيارات مي، ستجري على مدى الشهرين القادمينوصومال. المانحة المشاركة في البرنامج التجريبي في ال

يزداد بشكل عدد المشاركين التجريبيين وال يزال . 2018للبرنامج التجريبي في يونيو  ةمؤقتال لمراجعةإصدار اللتمكن من  والعراق

ل حو . لمزيد من المعلومات2018مارس ، أعلنت فرنسا أنها ستنضم إلى اإلصدار التجريبي كجهة مانحة لعام  27: في مستمر

 jeremy.rempel@icvanetwork.org، أو للتعبير عن االهتمام باالنضمام ، يرجى االتصال بـ نموذج اإلبالغ التجريبي الموحد

 ".ورق أقل ومساعدات أكثر" مبادرة ، منسق

 

 التنسيق اإلنساني

 :اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت أخر أخبار. 11

ن االستغالل واالعتداء الجنسيين الحماية م للتحدث حولمارس  15لمشتركة بين الوكاالت في * اجتمع رؤساء اللجنة الدائمة ا

المسائل التي  الجميع على تعرف مك ن االجتماع منت من لعمل معاً باااللتزام الواضح  ساهمت .والتحرش الجنسي في مكان العمل

مايو،  31قبل االجتماع القادم للمعلمين في  وسيتم معالجتها بشكل عاجل.اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  دراءيتعين على م

. وضع مقترحات للتعامل بشكل 2 زدواجية والتعلم من بعضنا البعض وتجنب اال . تحقيق االتساق في الجهود1: ما يلي علىالتركيز 

تعزيز قدرات السبل التي يمكن من خاللها . النظر في 3 ل قطاعنا من وكالة إلى أخرى داخ عتدينالم انتقالجماعي مع قضية 

، واألهم من ذلك األنظمة والعمليات القوية. وقد راءلقيادة الواضحة للمدانتيجة  تكون قدالثقافة اإليجابية  تولد الشعور بأن  كما التحقيق. 

ين الوكاالت المعني بالسياسات اللجنة الدائمة المشتركة ب راءلهذا االجتماع الخاص بمد إكفاتحضيري ألعضاء الجتماع اال ساهم

 المدير التنفيذي في إرشاد تدخالت  والتحرش الجنسي في مكان العمل بالحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسيوالمعنية 

 .إلكفا.

الحماية من ب عقب االجتماع الخاص مايو في نيويورك 31في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  مدراءاجتماع  سيعقد* 

التنفيذي. ومن  هامديرو إكفارئيس  هسيحضر ، والذيمارس 15ل في التحرش الجنسي في مكان العمواالستغالل واالعتداء الجنسيين 

والتعامل مع القطاع الخاص واالقتراح الخاص بنظام  ةين الربط بالدبلوماسية اإلنسانيأن يتضمن جدول األعمال كيفية تحس المرجح

 .لمستوى الثالثآلية ا يستبدل

الحالية على  آلية المستوى الثالث فإن   ،ديسمبر 4في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  مدراء* استجابة لنقطة عمل في اجتماع 

تشغيلي فوري  عال ، نظام لتحريك نطاقديدة واألزمات الممتدة مع "أوالً نطاق المنظومة قيد المراجعة للتمييز بين األزمات الج

الحاجة لالستجابات الرئيسية المستمرة والمستويات  لتسليط الضوء علىو "ثانياً ، نظام  ر استجابة ألزمات جديدة وكبيرةومنسق وكبي

وثائق  العالية للتمويل ألطول األزمات التي طال أمدها." تقوم جهات التنسيق التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت حالياً بإعداد

الطوارئ  مدراءمجموعة  الل االجتماع المقبل المشترك بينمعلومات أساسية تفصيلية عن الخيارات واآلليات التي ستناقش خ



، لم يتم بعد مشاركة جدول األعمال في نيويورك 2018أبريل  26في للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت التابعين ل الفريق العاملو

األفضل للعمل الجماعي واالستجابة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت مناقشة أولويات  نبغي أيًضاماع، ولكن يالنهائي لهذا االجت

 داخليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بنا على: نازحينلألشخاص ال

infoemmanuelle.osmond@icvanetwork.org. 

موافقة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت االت الطوارئ مارك الوكوك عن ، أعلن منسق عمليات اإلغاثة في حمارس 12* في 

المؤشر "عد يحيث . بين الوكاالتللجنة الدائمة المشتركة ل المنقح "المؤشر الجنساني والعمري" النسخة المحدثة منعلى 

اإلنسانية صيغة لتحليل المعلومات الموحدة وتنسيق االستجابات  للجهاتأداة مشتركة بين الوكاالت توفر  "الجنساني والعمري

في العمليات نفيذها الفرنسية لت اللغة تم تصميمها واختبارها بعد المشاورات والتجريب. تُرجمت األداة إلى فقد واإلبالغ عن التحسينات

 ، وما زالت الترجمة إلى اللغتين اإلسبانية والعربية جارية.الفرنكوفونية

 

 الشراكة اإلنسانية

األمم المتحدة:  اتإلى ملتقى المنظمات غير الحكومية حول آثار إصالح إكفا واللجنة التوجيهية لالستجابة اإلنسانية انضمام. 12

السالم والتنمية ب المتعلقةصالحات اإل عددًا من قترح فيهاامن التقارير في األشهر األخيرة أصدر األمين العام لألمم المتحدة عددًا 

، فقد بدأت بالفعل عدة اإلصالحاتأن الدول األعضاء لم توافق بعد على هذه  من رغمعلى المنظومة األمم المتحدة. وفي واإلعمار 

و المنظمات غير اجتمع ممثل ، حيثتأثيرها المحتمل على العمل اإلنسانيمنظمات غير حكومية في تحليل هذه المقترحات لدراسة 

 هذه لدراسةإكفا واللجنة التوجيهية لالستجابة اإلنسانية ، لعقد اجتماع مشترك بين 2018مارس  23الحكومية في جنيف، في 

المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة في قضايا الفضاء اإلنساني والعمل النظر و اتثالمحاد وف تستمر. وسات المقترحةاإلصالح

اقرأ . لألمم المتحدة ات المقترحةلإلصالح إكفاتحليالت والقيادة اإلنسانية. يمكن لألعضاء قراءة  والتمويلوطريقة العمل الجديدة 

 ، مساعد األمين العام لألمم المتحدة للتنسيق االستراتيجي في مكتب األمين العام.فابريزيو هوتشيلدمع  إكفامقابلة 

 

، قبل إطالق خطة االستجابة مارس 16في في الوقت الفعلي:  الروهينجالالجئين  ستجابةاالمراجعة إكفا تعريفية:  غداءمأدبة . 13

وجهات النظر بشأن نتائج  لبحثمأدبة غداء غير رسمية  إكفا، استضافت في بنغالديش الروهينجاألزمة الستجابة لة المشترك

المراجعات بشكل مستقل في أوائل  هذهأجريت  ، حيثشفي بنغالدي الروهينجاألزمة الالجئين  ستجابةحول االين تمنفصل تينمراجع

ت أبرزوقد . في مراحلها المتقدمة الروهينجا ألزمة الالجئين ستجابةاالوقدمت نهج مختلفة لتقييم جودة ومساءلة وفعالية  2018عام 

فرصة الهذه اإلحاطة اإلعالمية  حيث منحتباالستجابة،  المتعلقةاألساسية  والمخاوفمن التحديات الرئيسية  اعددً هذه المراجعات

للمشاركين من المنظمات غير الحكومية لسماع آراء الفرق التي تقف وراء هذه التقييمات ومناقشة وجهات نظرهم في سياق 

ركزت كما ، مع تسليط الضوء على النقاط الرئيسية. على حدة عةمراجكل ملخص لتقديم كل جلسة ب افتتحتاالستجابة الشاملة. 

لتقوية المناهج والتوجهات التشغيلية للمنظمات غير الحكومية،  مراجعاتخرى على الكيفية التي يمكن بها استخدام هذه الاألات مناقشال

حول أيًضا نقاش ال وقد دار والعمل نحو استجابة أكثر قابلية للمساءلة والفعالية في تلبية االحتياجات الحرجة لالجئين من الروهينجا.

لعوامل ا وضرورة معالجةمقترحات قابلة لالستمرار لتحسين ممارسات الوكاالت الجماعية والفردية في بنغالديش  إعدادالحاجة إلى 

بعد سنوات عديدة والعديد من التقييمات والتوصيات وااللتزامات العامة الحاسمة في  -األكثر منهجية التي تستمر في جعلها ممكنة 

 :أنظر، . لمزيد من المعلومات2018في عام يزال ممكنا  أن هذا الوضع الز -المؤتمرات الدولية 

 لجنة الطوارئ في حاالت الكارث في الوقت الفعليمراجعة 

 مناقشة الصفقة الكبرى في بنغالديش

 Jeremy.Wellard@icvanetwork.orgأو اتصل بـ 

 

 كومية الدولية للتنمية . الهيئة الح14

 لبحثمارس  22و  20اجتمعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والشركاء في نيروبي في  نيروبي: في عملالخطة تقييم * 

التقرير العائدين في الصومال. انظر  جوخطة عمل نيروبي بشأن الحلول الدائمة لالجئين الصوماليين وإعادة دم نيبروبي تنفيذ إعالن

للحصول على معلومات حول كيفية  إكفا. يمكن للمنظمات المهتمة االتصال بالممثلين اإلقليميين في السنوي األول والنشرة الصحفية

 .كومية الدولية المعنية بالتنميةالحالمضي قدًما والتواصل مع الهيئة 
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 الشؤون اإلنسانية للهيئةب المتعلقة بشأن العمليات الجارية للمنظمات غير الحكومية جلسة إحاطةكفا مارس، عقدت إ 9* في 

للشؤون السياسية واإلنسانية واإلستشاري  كومية الدولية المعنية بالتنميةقام كبير مستشاري الهيئة الححيث  الحكومية الدولية للتنمية،

االتحاد األفريقي بإطالع المنظمات غير الحكومية على الجوانب المختلفة إللتزامات  /بالتنمية الرئيسي للهيئة الحكومية الدولية المعنية 

ق المشاركون على تحويل هذا الشؤون اإلنسانية ، والتعامل مع المنظمات غير الحكومية والخطوات التالية. واف مجال الهيئة في

 كفا )منتظم. يمكن لألعضاء المهتمين االتصال بالممثلين اإلقليميين إلمعلومات تحدث بشكل  تبادلفعالية الحدث إلى 

Marco.Rotelli@icvanetwork.org ،Addis.Tesfa@icvanetwork.org) .للحصول على الوثائق والمعلومات اإلضافية 

 

 الدعم الميداني

 المنظمات غير الحكومية:منتديات امج دعم . برن15

جل االطالع على أخر المستجداتالمتعلقة من أ العمل اإلنساني المنسق المقيم/ منسقمع  إكفااجتمعت  إلى الكاميرون: إكفا بعثة

إنشاء منصة وطنية  المساهمة فيبدعم و إكفااإلنساني في البالد والتطبيق العملي لتطبيق طريقة العمل الجديدة. تقوم بالوضع 

. قررت المنظمات غير الحكومية الدولية في الكاميرون المنظمات اإلنسانية الكاميرونيةمبادرة يطلق عليها للمنظمات غير الحكومية 

مبادرة المنظمات ، الذي سيدعم أيضاً منسق المنتدى شخص لتولي منصب ة اإلنسانية وتوظيفإضفاء الطابع الرسمي على المجموع

والتنسيق مع المراكز األخرى في المنطقة. لمزيد من المعلومات حول الزيارة ، يرجى االتصال على نية الكاميرونية اإلنسا

Marco.Rotelli@icvanetwork يرجى االتصال بالسيد مبادرة المنظمات اإلنسانية الكاميرونية. لمزيد من المعلومات حول ،

لمزيد من المعلومات حول و. contact.choi2018@gmail.com ة الكاميرونيةمبادرة المنظمات اإلنساني، منسق داميان نوما

، الهيئة الطبية الدوليةمنتدى المنظمات الدولية غير الحكومية ، يرجى االتصال بالسيد روجر شامبوي كاديما ، المدير القُطري في 

 forumrshambuyi@internationalmedicalcorps.orgلمنظمات غير الحكومية الدولية المنسق الحالي ل

لدعم إنشاء منتدى جديد للمنظمات غير كوكس بازار مهمة إلى في آسيا في كفا إل الممثل اإلقليمي ذهب إلى بنغالديش: إكفا* بعثة 

أشخص مؤهلين لتولي منصب  كفا دعمها لعملية تعيينستناداً إلى هذه المهمة، واصلت إالروهينجا. وا إلى أزمة الستجابةلالحكومية 

 لمنصة الجديدة للمنظمات غير الحكومية.ااختصاصات إعداد و للمنصة، ونائب المنس  قلمنسق ا

ومنتدى المنظمات غير الحكومية  كوكس بازار المجتمع المدني ةمنظمو  COAST Trustتها منظمة في حدثين نظ م إكفاشاركت كما 

المنظمات غير  فيها تشاركالتي ، في بازار كوكس ودكا وهذه المناقشات ، حيث حدثتبرى في االستجابةلمناقشة مبادئ الصفقة الك

كفا بمشاركة نتائج األحداث ، التزمت إالفعاليات. وكجزء من دعمهم لهذه الحكومية واألمم المتحدة وممثلي المجتمع المحلي والحكومة

ساس االستجابة لكارثة الرياح الموسمية داخل على أ المتعددين دعمت تسهيل عملية محاكاة أصحاب المصلحةو ،على مستوى جنيف

، وجمعت بتيسير هذه الجلسةقامت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  ، حيثمخيمات الالجئين

سل طت الضوء  ةفي تجربة محاكا بين الحكومة والجيش والمنظمات غير الحكومية وحركة الصليب األحمر وأفراد المجتمع المحلي

 على عدد من المجاالت التي تحتاج إلى مزيد من إجراءات التأهب.

 إذا كنت مهتًما. اتبع هذا الرابط * المنتدى األردني الدولي يبحث عن مدير قطري جديد.

 

 

 مسار التعلم االنساني

 

: الرابطة الدولية للمحترفين في مجال المساعدة اإلنسانية والحمايةوكفا إل عبر اإلنترنت مساق التعلم الثالثفي  سجل اآلن .16

 والسالم. والتنمية اإلنساني الذي يكتنف العالقة بين العملإزالة الغموض 

 12في سوف تعقد الجلسة األولى  "؟والسالم معاً  تنميةالجهود اإلنسانية والتجمع العالقة: كيف ومتى سشرح : "األول الموضوع

يهدف الموضوع األول إلى تزويد المنظمات غير الحكومية )وغيرها من أصحاب  ، حيثبتوقيت جنيف 10.30في الساعة أبريل 

، وكيف يمكن للمنظمات غير الحكومية التنقل التنمية والسالم العمل اإلنساني والمصلحة المهتمين( بمعلومات عامة عن العالقة بين 

 .سجل هنافي مناقشة السياسات الحالية ذات الصلة على مختلف المستويات )العالمية والمحلية(. 

 Nishanie.Jayamaha@icvanetwork.org، أو اتصل بـ كفاإل اإللكتروني موقعال على اطلعلمزيد من المعلومات ، 
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 15.30في الساعة  مايو 24سيعقد في حيث " والتنمية والسالم العالقة بين العمل اإلنسانيوالموضوع الثاني: "البنك الدولي 

الصراع  اتد العمل في سياقدور البنك الدولي عنعلى اإلنترنت  الذي يعقد عبر هذا البرنامج التعليمي يسلطبتوقيت جنيف. سوف 

 عروضال بعض الجلسة ستتضمنكما . 2016، وكيف تغير نهجهم منذ انعقاد مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني في عام والهشاشة

 .سجل هنايعمل فيها البنك الدولي. التي  معقدةال الظروففي  عملمن ممثلي المنظمات غير الحكومية حول كيفية ال التقديمية

 Nishanie.Jayamaha@icvanetwork.org، أو اتصل بـ كفاإل اإللكتروني موقعال ىاطلع عللمزيد من المعلومات ، 

 

حيث  "وما يعنيه بالنسبة إلى الجهات غير التابعة لألمم المتحدة" رابطاألمم المتحدة: االرتباط بـ" ال ات: "إصالح3الموضوع 

 التي أجرتها صالحاتاإلاإلنترنت في  عبربتوقيت جنيف. سوف ينظر هذا البرنامج التعليمي  15.00في الساعة  يونيو 8سيعقد في 

 سجل هنا.ساني. الصلة، واآلثار المترتبة على المنظمات غير الحكومية والعمل اإلن ذاتاألمم المتحدة 

 Nishanie.Jayamaha@icvanetwork.orgأو اتصل بـ  ،كفاإل اإللكتروني عموقال اطلع علىلمزيد من المعلومات ، 

 

لتقديم  خاصة دعوة . أطلق مجلس الالجئين النرويجيلمساعدات اإلنسانية والمفاوضاتلوصول كيفية ال. فرص التدريب على 17

طلبات للحصول على تدريب حول المفاوضات اإلنسانية في مايو في جنوب السودان. هذا التدريب للموظفين الذين يشاركون بالفعل ال

أبريل. لمزيد من المعلومات أو  13في المفاوضات على مستوى المنطقة أو المستوى القطري. الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 

 .Farukh.khan@nrc.noو  llm@nrc.nowi-Clemence.boutantاالتصال 

 

 إكفا أخر أخبار

 . النزاهة والقطاع اإلنساني18

اتخاذ وللتحرك المقترح على وامسؤولياتهم على محمل الجد. ووافقلتزام وأخذ على اال إكفاأعضاء  وأيد ، وافقفي الجمعية العامة

إكفا جميع أعضاء  التي تواجه تحدياتال نقل( توثيق و2) واالستغالل واالعتداء الجنسيين  وة إلى حقوق ضحايا( الدع1إجراء بشأن )

 .وطلب اتخاد االجراءاتاقرأ االلتزام ( الحوار مع البعثات الدائمة لألمم المتحدة في جنيف. 3) و مايةاالمتثال لمعايير الحب ما يتعلقفي

األنظمة  في ضعفوجود عن  اللثام كشف، حيث السابقينإكفا في حالة تاريخية لحماية مخاوف من قبل موظفي إكفا مجلس يبحث 

 بإجراء تحقيق داخليإكفا لقد كلف مجلس  .منع إساءة التصرف وسوء التصرف واإلبالغ عنه والتعامل معهلفي التسعينات الموجودة 

 .في هذه المسألة

قد أعربت عن قلقها ألن هذه إكفا ، فإن أمانة وطنيةالمحلية والحكومية المنظمات غير ال من همإكفا العديد من أعضاء  ونظراً ألن  

يتمثل القلق في الحد من "تنوع  ، حيثمطلوبال بالشكلكافح من أجل إيجاد الموارد الالزمة لوضع إجراءات الحماية المنظمات قد ت

شبكة األنباء "التوطين". أفادت به  -تقديم المساعدات المحلية لالدعم المقدم  تدنيفي المجال اإلنساني" في القطاع و العاملة الجهات

 .اإلنسانية )إيرين(

 

منظمات غير ال وجهات نظر: التنقل عبر الرابطة" ،مارس 20اعتمد مؤتمرنا الذي عقد في  :2018المؤتمر السنوي  - 19

كان التنوع الغني لخبرات المنظمات غير الحكومية لقد يبدأ وينتهي بأصوات الالجئين. و، نهجا يركز على الناس، "الحكومية

المهمة: الطريقة الجديدة للعمل السياسات واألفكار العالمية  جمعت لجنة قيادية بعض فقد والمبادرات التي تم تبادلها ملهماً 

والدور الناشئ للبنك الدولي وأهمية الحفاظ على طار الشامل لالستجابة لالجئين األمم المتحدة واإل ات المتخدة من قبلصالحاإلو

 .ة والصمودالتركيز على المرون

الممارسات مبادرة سبوع مع ت خالل األيجرأالحوارات التي  طرح وجهات نظرها خالل المنظمات غير الحكومية في استمرت

، ونظراء مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين لدعم العملية م المستقل للصفقة الكبرىقي هي المُ ، وفي تقديم المنح اإلنسانية ةالسليم

إكفا واللجنة التوجيهية لالستجابة  بعقد معتكف جمع بين واختتم الحدث. عالمي بشأن الالجئينالتفاق االإلى  من شأنها أن تقودالتي 

 األمم المتحدة. ات المتخذة من قبلصالحاإل نتيجةاآلثار المترتبة على المنظمات غير الحكومية لبحث اإلنسانية 

 هنا. صور المؤتمر السنوي يمكنك مشاهدة
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ـ يسعدنا أن نرحب بحيث جديد، الدارة اإلانتخب األعضاء مجلس  :2018مارس  21 - إلكفا. الجمعية العامة السابعة عشر 20

هذا وقد . إكفامجلس ألعضاء الجديد. انظر القائمة الكاملة  إكفابصفته رئيس  تحالف الكنائس للتنميةمنظمة من  انوب سوكوماران

سوف نتواصل وتقبل. لما تأمل في تحقيقه في المساالتجاه الصحيح  الشبكة في مما وضع، 2021-2019 إكفا استراتيجية اعتمادتمت 

 وطلب اتخاذ االجراءاتااللتزام . واعتمد األعضاء أيًضا إكفامع األعضاء حول التنشئة االجتماعية والتبادل حول تنفيذ إستراتيجية 

واألمانة العامة بوضع  إكفا، وإلزام أعضاء ضد أي شكل من أشكال اإلساءةونسية واالستغالل الجنسي والمضايقات الجمنع االعتداء ل

 لمنع وكشف واالستجابة لإلساءة وسوء التصرف. الالزمة نظمةاأل

 هنا. لجمعية العامةاصور  يمكنك مشاهدة

 ! أحدث المنشورات. 21

 متوفر اآلن على اإلنترنت 2017 كفاالتقرير السنوي إل

 

 جديد وجدير بالمالحظة

الطبعة الثالثة للمعايير، وهي مجموعة من تصدر سوف  :في جنيف الطبعة الثالثة من المعايير المهنية ألعمال الحمايةإصدار . 22

المعايير الدنيا ولكنها أساسية تهدف إلى ضمان أن تكون أعمال الحماية التي تقوم بها الجهات الفاعلة في مجال حقوق اإلنسان 

لمزيد من المعلومات . .في جنيف أبريل في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات 30في  ،والعاملين في المجال اإلنساني آمنة وفعالة

 .أنقر هنا والتسجيل

وصول  تدهورالذي يظهر و"نظرة عامة على المساعدات اإلنسانية"  تقرير (ACAPSمشروع تقييم القدرات ) أطلق -23

 18بلداً مشموالً في التقرير، يواجه نصفهم تقريباً ) 37ي سبعة بلدان خالل األشهر الستة الماضية. ومن بين المساعدات اإلنسانية ف

 .واإلسبانية والفرنسية اإلنجليزيةوصول المساعدات اإلنسانية. التقرير الكامل متوفر باللغات  تمنع( حالياً قيوداً عالية دولة

وهو أداة جديدة على  -انعدام الجنسية  فهرس لجنسيةلشبكة األوروبية لعديمي امارس، أطلقت ا 20في : مؤشر انعدام الجنسية# -24

 لمنع والحد من يفعلونه ومااإلنترنت تسمح ألول مرة بمقارنة فورية لكيفية حماية الدول المختلفة في أوروبا للناس بدون جنسية 

شر للمستخدمين بتحديد أين توجد يسمح المؤوالمعايير الدولية والممارسات الجيدة. حسب ، وتقييم نهج كل بلد انعدام الجنسية حاالت

مجاالت القانون والسياسة والممارسة التي تحتاج إلى تحسين عاجل من قبل الدول للوفاء بالتزاماتها الدولية والممارسات الجيدة 

والباحثين،  ،ع المدني، والمسؤولين الحكوميينوضمان حماية عديمي الجنسية. ومن المؤمل أن يكون المؤشر أداة ال تقدر بثمن للمجتم

، وسيتم بلدًا 12حاليًا على معلومات حول معلومات حول حقوقهم. يحتوي الفهرس الوبالطبع عديمي الجنسية الذين يبحثون عن 

أخرى مفيدة، مثل إحاطات السياسة العامة وحزم التدريب ومواد زيادة الوعي، مع  مصادرلومات إلى جانب إضافة المزيد من المع

 هذه المساحة. تابعنا هنا في، لذلك تطور الموقع

في الهند والصين واإلمارات العربية  العمل الخيري تقاريره المتعلقة بقانون الدولي للقانون غير الهادف للربحأطلق المركز  -25

على المعلومات المتعلقة  التقرير ركزي ، حيثالمتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية وقطر وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا

 سات غير الحكومية.بالقوانين واللوائح الوطنية التي تؤثر على المؤسسات الخيرية. بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات والمؤس

"سد الفجوة في حاالت الطوارئ: تأمالت  :الطوارئ أصدرت منظمة أطباء بال حدود تقريرها عن مشروع الفجوة في حاالت - 26

 االستجابة الطارئة للتصدي لحاالت الطوارئ في النزاعات الحادة".ونداء للعمل بعد سنتين من 

 

 أحداث قادمة

 إكفااجتماعات وفعاليات 

2018 

وجوليان  ،ونغو الديمقراطيةجمهورية الك المنسق اإلنساني لدى اجتماع المنظمات غير الحكومية مع كيم بولدوك، أبريل: 11

 ، جنيفكونغو الديمقراطيةجمهورية ال نائب المنسق اإلنساني لدى، هارنيس

 والتنمية والسالم اإلنسانيالعمل إزالة الغموض عن العالقة بين  :ندوة مساق التعلم عبر اإلنترنت أبريل: 12
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https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=6981&qid=362862
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https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=6985&qid=362862
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=6986&qid=362862
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=6986&qid=362862
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=6986&qid=362862
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=6988&qid=362862
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=6989&qid=362862
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=6989&qid=362862
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=6989&qid=362862
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=6989&qid=362862


لالجئين: دروس من السياسة والممارسة من أجل االتفاق العالمي بشأن  تجاه : تقاسم المسؤوليةعبر اإلنترنتكفا ندوة إ أبريل: 19

 الالجئين

 والتنمية والسالم اإلنساني ة بين العملك الدولي والعالق: البنندوة مساق التعلم عبر اإلنترنت مايو: 24

عنيه للجهات الفاعلة غير التابعة لألمم ي" وما الرابطةاألمم المتحدة: الرابط مع " ات: إصالحندوة مساق التعلم عبر اإلنترنت يونيو: 8

 المتحدة

 ى:االجتماعات والفعاليات األخر

، مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، الميثاق العالمي لالجئينثالثة حول الرسمية المشاورات ال أبريل: 11إلى  10من 

 جنيف

 اجتماع مجموعة عمل فريق العمل التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت أبريل: 26إلى  25من 

 الطبعة الثالثة من المعايير المهنية ألعمال الحماية، جنيف إصدار أبريل: 30

 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، الميثاق العالمي لالجئينالمشاورات الرسمية الرابعة حول  مايو: 8-9

 ، نيويوركللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتامنتدى ممثلي  مايو: 9

 ، نيويوركللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتا مدراءاجتماع  :مايو 31

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، الميثاق العالمي لالجئينالمشاورات الرسمية الخامسة حول  يونيو: 12-13

 ، جنيف جئينلمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالالتابعة ل 72ال  لجنة الدائمة للحمايةاجتماع ال يونيو: 19-21

 ، نيويوركقتصادي واالجتماعيقسم الشؤون اإلنسانية التابع للمجلس اال :يونيو 19-2

 اليوم العالمي لالجئين يونيو: 20

 الثالثية السنوية حول إعادة التوطين، جنيف اتالمشاور :يونيو 25-26

 غير الحكومية، جنيفوالمنظمات  السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لمفوضيةا بين المشاورات السنوية :يونيو 25-29

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون ، الميثاق العالمي لالجئينإجراء المشاورات الرسمية السادسة حول  يوليو: 4إلى  3من 

 الالجئين

 (6/6) عالمي للهجرة اآلمنة المنظمة القانونيةالميثاق البالمفاوضات الحكومية الدولية الخاصة  يوليو: 13إلى  9من 

 المؤتمر الوزاري اآلسيوي للحد من مخاطر الكوارث، أوالنباتار، منغوليا يوليو: 16-19

 اليوم العالمي للعمل اإلنساني أغسطس: 19

 الذكرى الثانية العتماد إعالن نيويورك سبتمبر: 19

 المشتركة بين الوكاالتللجنة الدائمة ااجتماع مجموعة عمل  أكتوبر: 8-9

 )جنيف( لمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينلاجتماع اللجنة التنفيذية  أكتوبر:


