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المنظمات
غير الحكومية 

الوطنية

التحليل والتفســير الـربــط اإلجتماعاتالدعم التأثير والمناصرة

طرقنــا في العمــل

تضــم إكفــا المنظمــات اإلنســانية غيــر الحكوميــة مــن جميــع أنحــاء العالــم 
ــه. ــر في ــه والتأثي ــاركة ب ــاني والمش ــاع اإلنس ــم القط ــى فه ــاعدها عل وتس

تأسست إكفا في عام ١٩٦٢.

لدينا أكثر من ١٠٠ عضو يعملون في أكثر من ١٦٠ بلد. بفضل عملنا مع
محافل المنظمات غير الحكومية، يمكننا الوصول إلى شبكة تضم أكثر

من ١٠٠٠ منظمة غير حكومية.

لدينا شبكة مكونة من أكثر من ١٠٠٠ منظمة غير حكومية، بفضل عملنا 
المشترك مع محافل المنظمات غير الحكومية.

توجد أمانة السر في إكفا في جنيف، وإفريقيا، وآسيا، والشرق األوسط 
وشمال إفريقيا.
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المبادئ اإلنسانية

مجــاالت عملنا

نســعى إلــى أن نتمكــن بحلول عــام ٢٠٢١ مــن التأكد 
احتياجــات  اإلنســاني  العمــل  تلبيــة تمويــل  مــن 
وضمــان  الكــوارث،  مــن  المتضرريــن  الســكان 
مــا  علــى  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  حصــول 
علــى  القائــم  الجيــد  التمويــل  مــن  يكفيهــا 

المبادئ.

نســعى إلــى أن نتمكــن بحلــول عــام ٢٠٢١ مــن تعزيــز 
الحكوميــة  غيــر  للمنظمــات  الجماعيــة  القــدرة 
للمشــاركة فــي آليــات التنســيق والتأثيــر فيهــا 
هــذه  شــمولية  لضمــان  وذلــك  فعــال،  بشــكل 
ســبل  وتوفيــر  للســياق،  ومالئمتهــا  اآلليــات 
مــن  للمتضرريــن  الفعالــة  والحمايــة  المســاعدة 

األزمات.

نســعى إلــى أن نتمكــن بحلول عام ٢٠٢١ من تحســين 
ــة  ــول الدائم ــاعدة والحل ــة والمس ــراءات الحماي إج
لالجئيــن، والنازحيــن داخلًيــا، واألشــخاص عديمــي 
والمســتضعفين. والمهاجريــن  الجنســية، 

نســعى إلــى أن نتمكــن بحلــول عــام ٢٠٢١ مــن دعــم 
ــارات  ــر مه ــي تطوي ــة ف ــر الحكومي ــات غي المنظم
التفكيــر االســتراتيجي والتكيــف مــع التغيــرات، 
اإلنســاني  العمــل  مبــادئ  تعزيــز  جانــب  إلــى 

ومبادئ الشــراكة.
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الحكومية

• مساق التعلم

الخاص بإكفا

 • ورقات اإلحاطة

 • مشــاركة وتبادل المعلومات

• مؤتمر إكفا السنوي

 •مجموعــات العمل اإلقليمية 

والمواضيعية

 • الحوارات على المســتويات 

والقطرية اإلقليمية 

•المشاورات بين 

المنظمات غير الحكومية 

والمفوضية السامية لشؤون 

الالجئين

 • الهيئات اإلقليمية

 • الجهــات المعنية بالعمل 

اإلنساني

• تسهيل البيانات التي 

تقدمها المنظمات غير 

الحكومية للدول األعضاء

 • البيانات المشــتركة للمنظمات غير 

الحكومية

 • أوراق السياسات

• المعلومات والمشورة

 • مشــاركة المنظمات غير 

الحكومية في وضع البرامج 

والسياسات

 • محافــل المنظمات غير

الحكومية

لمحــة عامــة عـن إكفا
إكفا هي شبكة عالمية للمنظمات 

اإلنسانية غير الحكومية

من نحن؟

حقائق سريعة
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اإلقليمية المراكز 

آسيا  

تايالند بانكوك، 

 منطقة الشــرق األوسط وشمال أفريقيا

عّمان، األردن

إفريقيا

إثيوبيا أبابا،  أديس 
كينيا نيروبي، 

العضـــوية
٥٥ عاًما من العمل اإلنساني

الربط بين المنظمات غير الحكومية

تعزيز العمل اإلنساني الفعال والقائم على المبادئ

يوجــد لــدى اكفــا أكثــر مــن ١٠٠ عضــو نشــط فــي مجــال اســتجابات العمــل 
االنســاني فــي جميــع انحــاء العالــم. ويتكــون االعضــاء فــي اكفــا مــن 
المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة فــي مجــال العمــل االنســاني الكبيــرة 
والصغيــرة، العلمانيــة والدينيــة، الوطنيــة والدوليــة، تعمــل جميعهــا تحــت 
مظلــة اكفــا انطالقــا مــن التزامهــم المشــترك بالعمــل االنســاني القائــم

علــى المبادئ.

بــاب العضويــة فــي اكفــا مفتــوح لجميــع المنظمــات غيــر الحكوميــة 
الوطنيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة ومحافــل وشــبكات 
المنظمــات غيــر الحكوميــة، حيــث يقــوم االعضــاء بتوجيــه

التوجهــات االســتراتيجية للشــبكة.

يقوم األعضاء من خالل إكفا بما يلي:
• التأثيــر فــي السياســات والممارســات العالميــة مــن خــالل التواصــل مــع 
   صنــاع القــرار والسياســات اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة والمنظمــات 

  الحكوميــة.
• المشــاركة فــي الحمــالت الجماعيــة والشــاملة التــي تقــوم بهــا المنظمــات 

   غيــر الحكوميــة لمناصــرة القضايــا اإلنســانية.
• عــرض الحقائــق الميدانيــة الخاصــة بالممارســات اإلنســانية للمنتديــات 

   العالميــة واإلقليميــة.
• المشــاركة فــي آليــات اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت، وذلــك مــن 
   خــالل مقعــد إكفــا كمدعــو دائــم فــي اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن 

  الــوكاالت.
• التواصــل والتبــادل مــع األعضــاء مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي جميــع 
 أنحــاء العالــم وأصحــاب المصلحــة فــي مجــال العمــل اإلنســاني.
• االطــالع علــى المناقشــات والقضايــا الرئيســية ذات الصلــة بالعمليــات.

• مشــاركة المعلومــات والخبــرات والمصــادر.
• تشــكيل االتجــاه االســتراتيجي إلكفــا، واالنضمــام إلــى مجلــس إدارة إكفــا 

  والتصويــت فــي جمعيتــه العموميــة.

يتــم تنفيــذ معظــم العمــل المهــم فــي إكفــا مــن خــالل فــرق 
العمــل التابعــة لــه، حيــث يوفــر أعضــاء هــذه الفــرق منتــدى خــاص 
لمناقشــة القضايــا وتبــادل المعلومــات حــول مواقــف ومشــاريع 
معينــة، إلــى جانــب تطويــر وســائل المناصــرة واالضطــالع 

باألنشــطة المشــتركة.
للمزيــد مــن المعلومــات حــول العضويــة، يرجــى التواصــل معنــا عبــر: 

secretariat@icvanetwork.org

أولويــات البرنامج للفترة ٢٠١٩-٢٠٢١

فهم متزايد
مساق التعلم اإلنساني

التنسيق
دعم محافل المنظمات

غير الحكومية

مســاق التعلــم اإلنســاني فــي إكفــا هــي عبــارة عــن سلســة مــن المنتجــات 
التعليميــة الموجــزة والمتوفــرة بســهولة حيــث تغطــي الجوانــب المختلفــة 
لمواضيــع الهجــرة القســرية والتمويــل والتنســيق وقيــادة التغييــر والقضايــا 
الشــاملة. تقــدم هــذه الــدورات عبــر اإلنترنــت مــن خــالل الــدورات عبــر اإلنترنــت، 
ومقاطــع الفيديــو القصيــرة واألوراق اإلرشــادية، وهــي متاحــة باللغــات 

اإلنجليزيــة والفرنســية والعربيــة.

تهــدف مســاقات التعلــم الــى ازالــة الغمــوض عــن مشــهد العمــل االنســاني 
المعقــد لدعــم المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي ترغــب فــي الحصــول علــى 
فهــم أفضــل حــول قطــاع العمــل االنســاني، لتمكيــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة مــن ان تكــون اكثــر قــدرة علــى االنخــراط والمشــاركة فــي تطويــر

سياســات العمل االنســاني.

يدعــم برنامــج "دعــم محافــل المنظمــات غيــر الحكوميــة" محفــل المنظمــات 
غيــر الحكوميــة اإلقليميــة والمحليــة، وذلــك بهــدف تعزيــز خبراتهــا فــي 
الحوكمــة، والتخطيــط االســتراتيجي، والمناصــرة، حيــث تقــوم إكفــا بإيصــال 
أراء هــذه المنظمــات علــى المســتويات العالميــة وتعزيــز الــدور الرئيســي 
لمحافــل المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي المجتمــع اإلنســاني ككل.

يدعــم هــذا البرنامــج محافــل المنظمــات غيــر الحكوميــة نظــًرا للــدور 
المحــوري الــذي تلعبــه فــي تيســير تنســيق هــذه المنظمــات فــي نظــام 

االســتجابة اإلنســانية. 

 المشاركة في المناصرة والسياساتالمشاركة في السياسات والمناصرة
 تعزيز عمل المنظمات غير الحكومية معاالتفاق العالمي بشأن الالجئين

الحكومات المضيفة

تعزيز الحوار مع الجهات الفاعلة المتنوعة

مبادرة ورق أقل، مساعدات أكثر

فــي عــام ١٩٦٢، اجتمــع ائتــالف صغيــر مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنية بشــؤون 
الالجئيــن لمواجهــة تحديــات الهجــرة القســرية. واليــوم، أصبحــت إكفــا شــبكة عالميــة 
تضــم أكثــر مــن ١٠٠ منظمــة غيــر حكوميــة وطنيــة وإقليميــة ودوليــة تكــرس جهودهــا 
جميًعــا مــن أجــل جعــل العمــل اإلنســاني أكثــر فعاليــة وقائًمــا علــى المبــادئ.

بنــاًء علــى اســتراتيجيتها لألعــوام ٢٠١٩-٢٠٢١، تســاعد إكفــا المنظمــات غيــر الحكوميــة 
علــى الفهــم والمشــاركة والتأثيــر فــي قطــاع العمــل اإلنســاني، والتركيــز علــى 
القضايــا الشــاملة كالهجــرة القســرية والتنســيق والتمويــل وقيــادة التغييــر والقضايــا

. ملة لشا ا

يجتمــع األعضــاء مــن مختلــف أنحــاء هــذه العالــم عبــر هــذه الشــبكة لتبــادل الخبــرات 
ــرات  ــتى الخب ــن ش ــتفادة م ــتركة، واالس ــا المش ــأن القضاي ــاون بش ــات، والتع والمعلوم
ووجهــات النظــر. تعتبــر إكفــا الجســر الــذي يصــل بيــن هــذه األصــوات المختلفــة، وذلــك 
المتحــدة والحكومــات  األخــرى، بمــا فيهــا األمــم  الفاعلــة  الجهــات  للتأثيــر فــي 
اإلقليميــة. والمنظمــات  والحكومــات  المتحــدة  اإلقليمية.األمــم  والمنظمــات 

تقــع أمانــة إكفــا فــي مدينــة جنيــف، ممــا يمنحهــا فرصــة التواجــد بالقــرب مــن 
المحادثــات اإلنســانية العالميــة وعمليــة صنــع القــرار. تدعــم إكفــا هــذا الحضــور فــي 
جنيــف مــن خــالل ممثليهــا اإلقليمييــن فــي إفريقيــا وآســيا، والشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا، لتقــدم بذلــك حلقــة وصــل مهمــة بيــن المنظــور العالمــي والمنظــور 
ألعضائهــا. التشــغيلي  بالواقــع  تجمعهــا  صلــة  وجــود  وتضمــن  اإلقليمــي، 

تســاهم مراكــز إكفــا اإلقليميــة فــي تمكيــن إكفــا مــن توســيع مشــاركتها مــع 
المنظمــات غيــر الحكوميــة ومحافلهــا، والجهــات  الفاعلــة فــي العمــل اإلنســاني فــي 

. يقيــا إفر األوســط وشــمال  والشــرق  يقيــا  وإفر آســيا 

يعمل مكتب جنيف والمراكز اإلقليمية عن كثب مع األعضاء ومحافل المنظمات غير 
الحكومية لتحقيق ما يلي:

• تيســير مشــاركة إكفــا مــع المنظمــات الحكوميــة والــدول األعضــاء فــي المنطقــة.

العالميــة. بالسياســات والممارســات  العملــي للعمــل اإلنســاني  الواقــع  ربــط   •
ــق  ــى المســتوى اإلقليمــي فيمــا يتعل ــق فــرص التشــاور والعمــل المشــترك عل • خل

ــترك. المش ــام  االهتم ذات  ــا  ي بالقضا   

ــاع  ــة قط ــع عولم ــق م ــا يتواف ــا بم ــل نهجن ــا بتعدي ــاء قيامن ــظ أثن ــا أن نالح يمكنن
العمــل اإلنســاني الــدور الفعــال الــذي تلعبــه مراكزنــا اإلقليميــة فــي تشــجيع الحــوار 
بيــن مجتمــع المنظمــات غيــر الحكوميــة وبيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي

مشــهد العمل اإلنســاني.

منــذ اعتمــاد إعــالن نيويــورك فــي عــام ٢٠١٦، أصبحــت إكفــا إحــدى الجهــات الفاعلة الرئيســية 
لضمــان فهــم المنظمــات غيــر الحكوميــة ومشــاركتها فــي عمليــات تطويــر االتفــاق 
العالمــي بشــأن الالجئيــن وتطبيــق إطــار التعامــل الشــامل مــع مســألة الالجئيــن.

تواصــل إكفــا العمــل عــن كثــب مــع المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن وأصحــاب 
المصلحــة للمســاهمة فــي تنفيــذ هــذه العمليــات ومتابعتهــا، مــن أجــل تحقيــق تحســن 

ملمــوس فــي التجربــة اليوميــة لالجئيــن.

تســعى إكفــا لتحقيــق هــذه األهــداف بطــرق مــن شــأنها تعزيــز االتســاق والترابــط 
والتكامــل مــع العمليــات األخــرى المتعلقــة باألشــخاص المتنقليــن، وبخاصــًة أنهــا تتعلــق 

بالمهاجريــن المعرضيــن للمخاطــر.

تعتبــر "ورق أقــل، مســاعدات أكثــر" إحــدى مبــادرات إكفــا التــي تنفذهــا المنظمــات غيــر 
الحكوميــة للتخفيــف مــن عــبء شــروط الجهــات المانحــة علــى وكاالت اإلغاثــة، وتحســين 
كفــاءة العمــل اإلنســاني. تنفــذ المبــادرة بالتعــاون مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة، واألمــم 
المتحــدة، والجهــات المانحــة الشــريكة، إليجــاد حلــول لتنســيق نمــاذج التقاريــر الميدانيــة، 
وتنســيق وتيســير أنظمــة األمــم المتحــدة الختيــار المنظمــات غيــر الحكوميــة الشــريكة، 
واإلشــراف علــى المشــاريع، ومعالجــة قضايــا إدارة المخاطــر، والتحويــل بيــن الجهــات 

المانحــة ووكاالت اإلغاثــة.
يدعــم هــذا العمــل كال مــن اهــداف الصفقــة الكبــرى لتحقيــق المزيــد مــن المســاعدة التــي 
تتســم بالفعاليــة والكفــاءة، وايضــا العمــل المســتمر لتنســيق اعــداد تقاريــر الجهــات

المانحة.

تعمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة ضمــن مشــهد متنــوع مــن العمــل اإلنســاني، ولكــن 
تعتبــر الحكومــات المضيفــة غالًبــا ذات التأثيــر األكبــر فيمــا يتعلــق بتمكيــن هــذه 
المنظمــات مــن العمــل. ســتقوم إكفــا مــن خــالل هــذا البرنامــج باستكشــاف كيفيــة تعزيــز 
ســبل التعــاون الفعــال بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والحكومــات المضيفــة لتطويــر 
االســتجابة اإلنســانية للســكان المتضرريــن مــن الكــوارث. تهــدف المبــادرة إلــى إزالــة 
العوائــق التشــغيلية الشــائعة وزيــادة مســاحة العمــل اإلنســاني الفعــال والقائــم علــى 

المبــادئ. 

تســعى إكفــا إلــى دعــم وتعزيــز الحــوار بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والجهــات الفاعلــة 
المتنوعــة فــي قطــاع العمــل اإلنســاني، حيــث تتيــح إكفــا أمــام أعضائهــا فرصــة المشــاركة 
مــع الجهــات الفاعلــة الرئيســية عبــر المراكــز اإلقليميــة فــي إفريقيــا، وآســيا، ومنطقــة 

الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.

تلعــب الجهــات الفاعلــة المتنوعــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال المنظمــات اإلقليميــة 
والــدول األعضــاء، دوًرا متزايــد األهميــة فــي وضــع السياســات واإلجــراءات فــي قطــاع 

العمــل اإلنســاني. 

تعــد هــذه المبــادرة جــزًءا مــن اســتراتيجية إكفــا للفتــرة ٢٠١٩-٢٠٢١، لتعزيــز وتيســير تعــاون 
ومشــاركة المنظمــات غيــر الحكوميــة مــع الجهــات الفاعلــة ذات التأثيــر فــي قطــاع العمــل 

اإلنســاني

الفكرة التي تدفعنا ما نريد تحقيقه

رؤيتنا مهمتنا

فيــه  يحصــل  عالــم  فــي  العيــش 
األزمــات  مــن  المتضرريــن  الســكان 
علــى الحمايــة الفعالــة والمســاعدة، 
بنــاء  إعــادة  فرصــة  لهــم  ويتــاح 
ــة. ــتهم بكرام ــبل معيش ــم وس حياته

غيــر  المنظمــات  مــن  عالميــة  شــبكة 
ــي  ــا ف ــل مهمته ــي تتمث ــة الت الحكومي
تمســًكا  أكثــر  اإلنســاني  العمــل  جعــل 
خــالل  مــن  فعاليــة  وأكثــر  بالمبــادئ 
ومســتقلة  جماعيــة  بصــورة  العمــل 
والممارســات. السياســات  فــي  للتأثيــر 

القيم والمبادئ
االنحيــاز  وعــدم  والحياديــة  اإلنســانية  المبــادئ  علــى  إكفــا  عمــل  يقــوم   •

الشــراكة. لــى مبــادئ  إ باإلضافــة    واالســتقاللية، 

الكــوارث  المتضرريــن مــن  إيجــاد نظــام يمكــن األشــخاص  تســعى إكفــا نحــو   •
    اإلنســانية مــن الحصــول علــى المســاعدة والحمايــة الجيــدة علــى نحــو متكافــئ. 

ــر وتنفيــذ السياســات اإلنســانية،  ــز النهــج المبتكــرة لتطوي • تعمــل إكفــا علــى تعزي
لحلــول. لــى األدلــة وا لدعــوة المســتندة إ نــب ســبل ا لــى جا   إ

ــة مــن  ــر الحكومي ــة للمنظمــات غي ــز المشــاركة المتكافئ ــى تعزي • تعمــل إكفــا عل
يــادة شــمولية نظــام العمــل اإلنســاني.  ز  أجــل 

لمحــة عامــة عـن إكفا
٢٠١٩ - ٢٠٢١

شبكة عالمية من المنظمات 

غير الحكومية التي تدعو إلى 

العمل اإلنساني الفعال

أراء  إيصــال   – الوصــل  حلقــة 
إلــى  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
علــى  السياســات  تطويــر  عمليــات 
واإلقليميــة  العالميــة  األصعــدة 

ــة  والقطري

االحتــرام – احتــرام مبــادئ العمــل 
الشــراكة ومبــادئ  اإلنســاني 

الشــمولية – إشــراك المنظمــات 
ــاء  ــف أنح ــن مختل ــة م ــر الحكومي غي
ــات  ــة، ومنتدي ــة، ودولي ــم (وطني العال
الحكوميــة) غيــر  المنظمــات 

الدعــم – تقديــم الدعــم الســتيعاب 
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
ــة  ــا العالمي ــي القضاي ــاركتها ف ومش

ــد لتعقي ا ــدة  ي متزا

النطــاق العالمي إلكفا
المراكز اإلقليمية

التعلم في إكفا
 حول العمل اإلنساني

REPORT

URGENT

MORE URGENT
TOO BUSY TO HELP!

نبذة عن إكفا


