
 

 )إكفا( المجلس الدولي للوكاالت التطوعيةالنشرة الشهرية 

 2018أبرز أحداث شهر سبتمبر 

 رسالة المدير التنفيذي

 كيف يمكننا الحد من المخاطر ومواجهتها مًعا؟

، أعربت المنظمات غير الحكومية عن قلقها كون 2016الجولة األولى لمفاوضات الصفقة الكبرى في فبراير  أن بدأت  منذ
سيؤدي إلى عدم تمكننا  معالجة هذه القضايا الكامنةإّن عدم التعرض ل الصفقة الكبرى ال تعالج المخاطر على نحو مالئم.

والتخفيف من عبء شروط الجهات المانحة وغيرها  العمل االنسانيمحلية الوفاء بالتزامات الصفقة الكبرى ذات الصلة بمن 
 األخرى.  المواضيع المهمةمن 

وفي ظل السياق الحالي من الرقابة المشددة على قضايا االحتيال والحماية ومكافحة اإلرهاب، فإّن األنظمة تتسم بدرجة 
ير استخدام أموال ر الجهات المانحة لضغوط محلية مستمرة لتبمتدنية من القدرة على التعامل مع المخاطر، حيث تتعرض 
لمخاطر كما أصبحت متطلبات التقارير الخاصة با أقل اهتماًماالمساعدات اإلنسانية، مما أدى إلى أن أصبحت البرامج 

ل بين الجهات أّن تحمل المخاطر ال يتم بشكل عاد ،ومن المالحظ كذلك .جودتهو بالجهات المانحة تحد من توافر التمويل 
 . المانحة والمنظمات غير الحكومية خالل عملهم المشترك لتلبية احتياجات السكان المتضررين

والتعامل معها القدرة على التخفيف من المخاطر  يمتلكون تشكل الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية أساس الحل، إذ 
لشركاء والنقاش حول المزاعم والتحقيقات، فال يمكن لهذه الجهات من خالل اتفاقات الشراكة وتقييم قدرات ا بشكل مشترك

 المانحة والمنظمات غير الحكومية التمكن من إحداث التغيير إال بالتعاون الوثيق وزيادة مستويات الثقة فيما بينها. 

انحة ومنظمات اإلعانة وقد أكد االجتماع رفيع المستوى للصفقة الكبرى الذي عقد مؤخًرا على أنه يجب "على الجهات الم
 بشكل متساو طوال سلسلة المعامالت.   المتعاقبة  االلتزام بشروط التمويل

نحن نؤمن أّن فعل ذلك يمكنه بل وسيؤدي إلى تضافر جهود الجهات المانحة ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير و 
 قديم خدمات أفضل للناس.  الحكومية للوصول إلى طرق مبتكرة لمعالجة المخاطر بصورة جماعية وت

 إجناسيو باكر

 )إكفا( مجلس الدولي للوكاالت التطوعيةللالمدير التنفيذي 

  



 

 

 آخر أخبار إكفا

ديسمبر  14-11: اجتماع أعضاء المكتب اإلقليمي إلكفا في آسيا ومنتدى المنظمات غير الحكومية في احفظ التاريخ. 1
مكتب األمم المتحدة ، و تم تنظيم اجتماع هذا العام بالشراكة مع الشبكة اآلسيوية للحد من الكوارث واالستجابة لهافي بانكوك: 

ومشروع سفير، حيث ستشتمل أجندة هذا  ،عية العالمية في آسياوهيئة الخدمات المجتم، لتنسيق المساعدات اإلنسانية 
لشبكة اآلسيوية للحد من ل"، واالجتماع السنوي العام محلية العمل االنساني والرابطةاالجتماع على ما يلي: حوار إكفا حول "

الكوارث واالستجابة لها، والمنتدى اإلقليمي لالبتكار، باإلضافة إلى اإلصدار اإلقليمي للنسخة المنقحة من دليل سفير وتقرير 
شبكة التعلم اإليجابي للمساءلة واألداء في مجال العمل اإلنساني حول وضع نظام المساعدات اإلنسانية. للمزيد من 

 Jeremy.wellard@ICVAnetwork.orgيرجى التواصل على عنوان البريد اإللكتروني: المعلومات، 

 2019يدور المحور العام لمؤتمر إكفا لسنة مارس، جنيف:  26في  2019: مؤتمر إكفا السنوي لعام احفظ التاريخ. 2
: عمليات اإلصالح الخاصة الى افعالأفعال"، حيث سنبحث في مدى ترجمة االلتزامات التالية حول "ترجمة االلتزامات إلى 

، والرابطة بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم، واالتفاقات العالمية بشأن الالجئين محلية العمل االنسانيباألمم المتحدة، و 
 وسنوفر المزيد من المعلومات الحًقا.     –شهر مارس من  28و 27والمهاجرين. كما سيتم عقد اجتماعات إضافية في 

ورقة اإلحاطة األخيرة التتناول تحت المجهر:  محلية العمل االنساني –خاصة بـإكفا  تلخيصية: ورقة أحدث االخبا. 3
والفرص والتحديات واالتجاهات المستقبلية  محلية العمل االنسانيجوانب تطور مفهوم ب

المتعلقة به، إلى جانب تأثيرات هذه العوامل على سبل تعزيز العمل اإلنساني الفعال 
  والقائم على المبادئ.

 "حمل ملف "بي دي أف

 

 

 

 

إكفا على جمع المعلومات من األعضاء حول القضايا والمخاوف الحالية : تعمل االساءة الجنسية واالستغالل. منع 4
خالل الفترة التي تسبق قمة الحماية التي تستضيفها وزارة التنمية الدولية البريطانية  االساءة الجنسية واالستغاللالمتعلقة بمنع 

أكتوبر. للمزيد من  16كما سيعقد االجتماع التحضيري الخاص باألعضاء في  أكتوبر. 18في في المملكة المتحدة 
 Secretariat@ICVAnetwork.orgالمعلومات، يرجى التواصل على البريد اإللكتروني: 

 في تركيا والتي انضمت مؤخًرا لشبكة إكفا. برابطة مركز دعم الالجئينيسرنا أن نرحب . آخر أخبار أعضاء إكفا: 5
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( قد IIROSAالرجاء مالحظة أّن منظمة اإلغاثة اإلسالمية الدولية أو منظمة اإلغاثة اإلسالمية بالمملكة العربية السعودية )
 تغير اسمها ليصبح الهيئة العالمية لإلغاثة والرعاية والتنمية. 

 النزوح القسري 

سبتمبر(:  20-19لسامية لشؤون الالجئين ). بيانات المنظمات غير الحكومية المقدمة إلى اللجنة الدائمة للمفوضية ا6
قامت إكفا بتيسير عملية صياغة وتقديم بيانين من بيانات المنظمات غير الحكومية خالل االجتماع الثالث والسبعين للجنة 

 إطار عمل االستجابة الشاملة لقضايا الالجئينالتنفيذية للجنة الدائمة لبرنامج المفوض السامي. ركزت هذه البيانات على 
 . والصفقة الكبرى 

 90شارك ما يقرب من سبتمبر(:  25لمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكومية ). المشاورات اإلنسانية بين ا7
دولة، إلدارة النقاش حول  20ية في منظمة غير حكوم 39ممثاًل عن  61لهذا العام، كان من بينهم  المشاوراتمشارًكا في 

موضوع رئيسي وهو النزوح الداخلي، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التكامل بين المنظمات غير الحكومية والمنظمة 
الدولية للهجرة للتمكن من االستجابة للمشكالت الخاصة بالنزوح الداخلي. وقد كان هناك توافق تام بين الجميع على أنه يجب 

لجهات الفاعلة في قطاعات العمل اإلنساني والتنمية الذهاب إلى ما هو أبعد من نهج االنعزالية المتبعة في إعداد على ا
البرامج والتركيز على النتائج المشتركة. كما عقدت جلسة خاصة حول الحماية لبحث مدى حاجة المنظمات غير الحكومية 

ية، حيث شدد المشاركون من كولومبيا والعراق والبوسنة على أهمية العدالة والمنظمة الدولية للهجرة إلى تحسين نتائج الحما
االنتقالية في حل مشكلة النزوح الداخلي، كما قام المقرر الخاص باألمم المتحدة لحقوق اإلنسان لألشخاص النازحين داخلًيا 

ه المشاورات قضايا أخرى مثل دعم القدرات بتقديم أول عرض عام حول تقريره القادم بشأن العدالة االنتقالية. كما بحثت هذ
المحلية وتسهيل مشاركة األشخاص النازحين داخلًيا عبر استخدام لغة سلسة وسهلة الفهم، إلى جانب أهمية البيانات المتعلقة 

 Jerome.elie@ICVAnetwork.org.بالنزوح الداخلي. للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على البريد اإللكتروني:  

تم إرفاق نص االتفاق العالمي لالجئين بالتقرير السنوي للمفوض السامي، وهو متاح بكل . االتفاق العالمي لالجئين: 8
)يمكنكم البحث عنه باستخدام رمز  نظام الوثائق الرسمية الخاص باألمم المتحدةاللغات الرسمية لألمم المتحدة في 

A/73/12والمنظمات  بتيسير االجتماع الذي جمع بين المفوضية السامية لشؤون الالجئينسبتمبر  26في  (. قامت إكفا
سبل المضي قدًما في اتجاه تنفيذ هذا غير الحكومية لتقييم عملية المشاورات الرسمية بشأن االتفاق العالمي لالجئين ومناقشة 

فاق فور اعتماده، حيث ستظل إكفا دوًما مستعدة لدعم مشاركة المنظمات غير الحكومية في هذه العملية. للمزيد من االت
 Jerome.elie@ICVAnetwork.org.المعلومات، يرجى التواصل على البريد اإللكتروني: 

ينعقد هذا الحوار في جنيف خالل : سوف 2018ون الالجئين حول تحديات الحماية لعام . حوار المفوض السامي لشؤ 9
وكما هو الحال  ".تعامل مع المدنالحماية والحلول في المناطق الحضرية: الديسمبر، وسيركز على موضوع " 20-19الفترة 

في كل سنة، ستعمل إكفا على تيسير مشاركة المنظمات غير الحكومية في هذا الحوار عن طريق تأسيس مجموعة غير 
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رسمية تحت اسم "أصدقاء الحوار". لالنضمام إلى هذه المجموعة، يمكن للمنظمات غير الحكومية التواصل 
 Jerome.elie@ICVAnetwork.org.معنا عبر البريد اإللكتروني: 

جئين المرموقة والتابعة للمفوضية السامية بجائزة نانسن لالتهنئ إكفا بحرارة الفائز لهذا العام . جائزة نانسن لالجئين: 10
، الذي يدير المشفى الوحيد في والية أعالي النيل بجنوب السودان حيث يعالج لشؤون الالجئين: د. إيفان عطار أضحى

األشخاص الذين أجبروا على الهرب من مناطق النزاع واالضطهاد. تشارك إكفا كأحد أعضاء لجنة جوائز نانسن لالجئين 
. وبهذه المناسبة، فإننا نفخر بانضمام د. عطار إلى قوائم الفائزين بهذه 1963لها الحصول على الجائزة في عام وسبق 

 الجائزة.  

 تمويل األنشطة اإلنسانية

سبتمبر، التقى المشاركون في تنظيم الصفقة الكبرى في جنيف لمناقشة طرق تنفيذ توصيات  14في . الصفقة الكبرى: 11
وي للصفقة الكبرى الذي انعقد في شهر يونيو الماضي، حيث تم االتفاق على إعطاء األولوية إلحدى عشر االجتماع السن

التزاًما جوهرًيا للمساعدة في التركيز على تنفيذ الصفقة الكبرى. كما تم االتفاق على تنظيم مسارات العمل التي تغطي التمويل 
مسار واحد من اآلن فصاعًدا. كما وافقت إكفا، باعتبارها أحد  متعدد السنوات وتقلل من حجم التمويل المخصص في

المشاركين في إعداد تقارير مسار العمل مع ألمانيا، على التعاون في التخطيط المشترك بين مسارات العمل المتعلقة بالشفافية 
 والحد من االزدواجية وتكاليف اإلدارة، وإعداد التقارير من اآلن فصاعًدا.     

للممثلين السياسيين لألطراف  على مستوى عاليكريستالينا جورجيفا، الشخصية البارزة بالصفقة الكبرى، اجتماًعا استضافت 
سبتمبر في مدينة نيويورك، حيث هدف االجتماع إلى تجديد التزامهم السياسي  23المعنية الخاصة بالصفقة الكبرى، في 

سبتمبر وعملوا على تحسين  14المتخذة في االجتماع المنعقد بتاريخ نحو الصفقة الكبرى. وأكد هذا الجمع على القرارات 
االلتزام السياسي للتخلص من العوائق القائمة في طريق مسار العمل الخاص بتقييم االحتياجات. كما تم بحث مسألة تطوير 

 ر الصفقة الكبرى.  فهم مشترك حول المخاطر في العالقات بين الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية داخل إطا

سبتمبر في جنيف  13قامت إكفا باالشتراك مع ألمانيا باستضافة ورشة عمل في . تجربة التقارير السردية المنسقة: 12
جمعت المشاركين الحاليين والمحتملين في تجربة التقارير السردية المنسقة في العراق وميانمار والصومال. كما قام المعهد 

سوف تستمر هذه التجربة حتى شهر  .باالستعراض النصف مرحلي األوليالنتائج الخاصة بعرض  للسياسات العامةالعالمي 
. يمكن لشركاء والعمل نحو التوسع واالنطالقعلى توسيع المشاركة مع التركيز المتزايد في الشهور القليلة المقبلة  2019 أيار
 Jeremy.Rempel@ICVAnetwork.orgالمهتمين بالمشاركة في هذه التجربة التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني:  إكفا

نوفمبر في ماليزيا:  29-28. مختبر التعلم حول التمويل المبتكر للعمل اإلنساني: التمويل االجتماعي اإلسالمي: 13
يعمل فريق العمل المعني بالتمويل اإلنساني والتابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، بدعم من جمعية اإلغاثة الطبية 

فريق الخبراء، على تدشين مختبر التعلم بين الوكاالت حول تمويل العمل اإلنساني المبتكر. الماليزية وإكفا واللجنة التوجيهية ل
سوف ينعقد النموذج األول من التمويل االجتماعي اإلسالمي في نهاية شهر نوفمبر في كوااللمبور. ويأتي هذا المختبر 

" والذي جاء فيه أن "موضوع معالجة ثغرات التمويل اإلنساني –أهم من أن يفشل نتيجة تقرير الفريق عالي المستوى بعنوان "
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التمويل االجتماعي اإلسالمي لم يتم االستفادة منه بالشكل الكافي بعد" وأنه "يمكنه إيجاد حلول" ألزمة 
يجري اآلن إعداد األجندة واختيار المتحدثين. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني: التمويل. 

Alon.Plato@ICVAnetwork.org.  

لشهر الماضي، قام عدد من على مدار اعقود اليونيسيف:  –االساءة الجنسية واالستغاللفي قضايا  التقدم. مدى 14
الخاصة بالجهات الشريكة،  االساءة الجنسية واالستغاللاألعضاء بمتابعة تنفيذ بروتوكول األمم المتحدة الجديد بشأن مزاعم 

حيث تولت منظمة اليونيسيف بشكل خاص زمام المبادرة في وضع شروط وأحكام جديدة التفاقيات الشراكة المتسقة مع هذا 
سبتمبر بالمساعدة في التفاوض حول تأجيل العمل باشتراط التوقيع على الشروط  26وقامت إكفا اعتباًرا من البروتوكول. 

واألحكام المنقحة انتظاًرا للحوار المرتقب مع الجهات الشريكة من المنظمات غير الحكومية حول كيفية المضي قدًما. للمزيد 
حوار مع اليونيسيف، يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني: من المعلومات حول بروتوكول األمم المتحدة أو ال

Jeremy.Rempel@ICVAnetwork.org 

 تنسيق العمل اإلنساني

 :. أخر أخبار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت15

في أوائل شهر سبتمبر، انعقد اجتماع بين المنظمات غير أ. تطورات وباء اإليبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية: 
نائب الممثل الخاص لألمين العام لتنسيق الحكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في العاصمة كينشاسا وفي جنيف و 

جنيف لمتابعة تيسير النقاش حول تمويل االستجابة لوباء اإليبوال ومفهوم الشؤون اإلنسانية ومنظمة الصحة العالمية في 
استخدام الحراسة المسلحة المرافقة لقوافل المساعدة اإلنسانية في بعض المناطق التي يتعذر الوصول إليها. وفي االجتماعات 

وبي وأعضاء المكتب اإلقليمي للجنة أورسوال مولر، نائب منسق عمليات اإلغاثة في حاالت الطوارئ، في نير الالحقة مع 
الدائمة المشتركة بين الوكاالت في داكار، دعت إكفا األطراف المشاركة للحفاظ على مشاركة المنظمات غير الحكومية في 

  مراحل التخطيط.

دهور الوضع سبتمبر، ناقشت مجموعة مدراء برامج الطوارئ وضع وباء اإليبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية وت 21في 
اإلنساني في اليمن والجهود الجماعية التي يبذلها المجتمع اإلنساني لالستجابة الحتياجات المتضررين ومواجهة مختلف 
التحديات. كما قامت إكفا بالتعاون مع الجهات الشريكة برفع تقرير إلى مجموعة مدراء برامج الطوارئ يشمل العناصر التي 

ل في االستجابة الخاصة بوباء اإليبوال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما قامت الحًقا تحتاج إلى المزيد من التحلي
بتيسير النقاش على المستوى الميداني بمشاركة نائب مسؤول تنسيق الشؤون اإلنسانية )للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل 

وللمزيد من المعلومات حول الوضع في اليمن، يرجى ، marco.rotelli@ICVAnetwork.orgعبر البريد اإللكتروني: 
  Eman.Moankar@ICVAnetwork.org :التواصل عبر البريد اإللكتروني

 المجال بشكلدعم إلتاحة لما قدمه من نحن نتوجه إليه بالشكر لذلك فجينغ، و آخر اجتماع يرأسه جون لك االجتماع  كانلقد 
يسعدنا الترحيب  . وفي ذات السياق،أمام المنظمات غير الحكومية لمشاركة وجهات نظرها خالل هذه االجتماعات كبير

 بخليفته السيدة رينا غيالني. 
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سبتمبر مع  4االجتماعات حيث نظمت اجتماًعا في نظمت إكفا عدًدا من ب. االجتماع مع القيادات: 
سبتمبر مع رئيس مكتب تنسيق الشؤون  14مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، واجتماًعا آخر في 

كوليس، واجتماًعأ آخر مع نائب منسق عمليات اإلغاثة في حاالت الطوارئ، أورسوال مولر، في  ياإلنسانية في مالي، أوت
نيروبي لعرض نتائج زيارتها األخيرة إلى مالي وتبادل المعلومات قبل زيارتها بوروندي واستعراض الوضع اإلنساني العام في 

 منطقة شرق إفريقيا.

 Osmond@ICVAnetwork.orgEmmanuelle.للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني: 

 برنامج دعم منتدى المنظمات غير الحكومية

ومنظمة  (SATHIإكفا بدعم شبكة جنوب آسيا مًعا ألجل اإلنسانية ) تقام. دعم شبكات المنظمات غير الحكومية: 16
مًعا ألجل اإلنسانية  أوكسفام لتنظيم يوم التعلم الخاص بعرض الممارسات الجيدة والتخطيط االستراتيجي لشبكات جنوب آسيا

ممارسة جيدة تم اختيارها  12سبتمبر على تبادل التعلم عبر استعراض أفضل  26سبتمبر. ركزت الفعالية في  26-25في 
دولة، وأتبع هذه العروض ورشة عمل مفصلة للتخطيط الخاص بشبكة جنوب آسيا  18ممارسة مقدمة من  145من بين 

شبكات الجتماع السنوي العام في ديسمبر. تضم شبكة جنوب آسيا مًعا ألجل اإلنسانية مًعا ألجل اإلنسانية قبل انعقاد ا
  مجموعة تعمل بشكل جماعي لدعم العمليات والمناصرة.المنظمات غير الحكومية الوطنية من جنوب آسيا والتي تشكل 

 Jeremy.Wellard@ICVAntwork.orgللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني: 

 مسار التعلم في العمل اإلنساني

ولكن يمكنكم االستماع إلى جميع  انتهت سلسلة مسار التعلم الخاص بالرابطة بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم،. 17
 التسجيالت الخاصة بالندوات التي عقدت عبر اإلنترنت واالطالع على المعلومات اإلضافية حول موضوعات السلسلة:

 ؟"الرابطة": كيف ومتى يتضافر العمل اإلنساني والتنمية والسالم شرح: الموضوع األول -

 البنك الدولي والرابطة بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم الموضوع الثاني: -

عمليات اإلصالح في األمم المتحدة: عالقتها "بالرابطة الثالثية" وماذا تعني للجهات الفاعلة غير التابعة  الموضوع الثالث: -
 لألمم المتحدة

 الرابطة بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم من منظور الجهات الفاعلة في عملية بناء السالم الموضوع الرابع:-

 ن منظور الجهات المانحةالرابطة بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم م الموضوع الخامس: -

 Nishanie.Jayamaha@ICVAnetwork.orgللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني: 

المجلس  -، والتي ينظمها عضو إكفا . الدورة التمهيدية اإللكترونية الجديدة حول الوصول إلى المساعدات اإلنسانية17
دقيقة وهي متاحة أمام الجميع، لذلك يرجى منكم مشاركتها مع  60 الدورة التدريبية اإللكترونية. مدة هذه النرويجي لالجئين

م في العمل. بعد إتمام الدورة التدريبية بنجاح، ستكون مجهًزا باألدوات األساسية التي ستمكنك من إجراء تحليل سياق زمالئك
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وصول المساعدات اإلنسانية باإلضافة إلى تحديد الجهات الفاعلة والعوامل المؤثرة في هذه العملية. للمزيد 
 .nrcgeneva.policy@nrc.no: من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني

 جدير بالذكرالجديد و ال

والتي تحدد األنشطة التي  حزمة االستثمار في النزاهةنشرت المفوضية السامية لشؤون الالجئين . االستثمار في النزاهة: 18
والتحرش  يواالنتهاك الجنس االساءة الجنسية واالستغاللتقوم بها المفوضية فيما يتعلق باالستجابة إلى وسبل الوقاية من 

الجنسي وغيرها من أشكال سوء السلوك والتي تم تصنيفها إلى عدة مجاالت مواضيعية واسعة النطاق: إدارة المخاطر، 
 التحقيقات وإنفاذ القانون، واألنظمة واألدوات، والتغير الثقافي وبناء القدرات، ودعم الموظفين، والتنسيق وإطار العمل.

 

 الفعاليات المقبلة

 عاليات إكفااجتماعات وف

 التهجير القسري في آسيا والمحيط الهادي: التأثيرات واالتجاهات المستقبلية، بانكوك أكتوبر: 22

 ورشة عمل منتدى المنظمات غير الحكومية الوطنية، جنيف نوفمبر: 7-8

 اجتماع أعضاء المكتب اإلقليمي إلكفا بآسيا ومنتدى المنظمات غير الحكومية، بانكوك ديسمبر: 10-14

 

 2019فعاليات عام 

 مؤتمر إكفا السنوي، جنيف مارس: 26

 

 االجتماعات والفعاليات األخرى:

 أكتوبر: منتدى نواب اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، جنيف 1

 أكتوبر: اجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين )جنيف( 1-5

 ذي تنظمه المفوضية السامية لشؤون الالجئينأكتوبر: حفل تسليم جوائز نانسن ال 1

 أكتوبر: الحوار الدولي بشأن الهجرة الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة، جنيف 8-9

 أكتوبر: اجتماع فريق العمل التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، جنيف 8-9

 حول الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين، لندنأكتوبر: القمة التي تستضيفها وزارة التنمية الدولية البريطانية  18
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 مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ لحقوق الالجئين، بانكوكأكتوبر:  23-25

 ، برلين الدوليمركز المجتمع المدني الذي ينظمه  نوفمبر: مؤتمر المنظورات العالمية  1-2

 نوفمبر: أسبوع جنيف للسالم، جنيف 5-8

 داكار –نوفمبر )األسبوع األول( اجتماع المدراء اإلقليميين للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت حول غرب ووسط إفريقيا 

 نوفمبر: اجتماع رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، جنيف 29

 يتم تحديده الحقا(: الندوة اإلنسانية التي ينظمها االتحاد اإلفريقي، نيروبينوفمبر )األسبوع األخير س

 ديسمبر: اجتماع رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، جنيف 3

 ، جنيف2018ديسمبر: اإلطالق المشترك للمحة العالمية اإلنسانية الشاملة وتقرير البيانات واالتجاهات اإلنسانية العالمية  4

 ديسمبر: المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، مراكش 5-7

 ديسمبر: منتدى رؤساء البلديات، مراكش 8-9

 ديسمبر: منتدى الشباب للهجرة، مراكش 8-9

ديسمبر: البرنامج التنشيطي لتدريب المدربين الخاص بهيئة الخدمات المجتمعية العالمية في آسيا حول تعزيز الجودة  6-11
 أكتوبر( 15نحو السكان المتضررين، بانكوك، تايالند )يقفل باب التسجيل في  ةيوالمساءلة الجماع

ديسمبر: ورشة عمل هيئة الخدمات المجتمعية العالمية في آسيا حول إدارة آليات االستجابة للشكاوي، بانكوك، تايالند  7-11
 أكتوبر( 15)يقفل باب التسجيل في 

 الدولي العتماد االتفاق العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية ، مراكشديسمبر: المؤتمر الحكومي  10-11

شبكة التعلم اإليجابي للمساءلة واألداء في مجال ديسمبر: اإلصدار اإلقليمي للنسخة المنقحة من دليل سفير وتقرير  11
 العمل اإلنساني حول وضع نظام المساعدات اإلنسانية ، بانكوك

 اإلقليمي لالبتكار، بانكوك ديسمبر: المنتدى 12

 حوار المفوض السامي لشؤون الالجئين حول تحديات الحماية، المفوضية السامية لشؤون الالجئين، جنيفديسمبر:  18-19

 ديسمبر: التدريب على بناء استجابة أفضل، ياوندي، الكاميرون  5-6
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