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 االجتامع الثامن عرش لجمعية إكفا العامة

18 و19 مايو 2021



 األولويات االسرتاتيجية 2024-2022

سوف يتم تنفيذ إطار عمل إكفا اإلسرتاتيجي 2030 من خالل مجموعة من 
الخطط الثالثية والخطط السنوية التي تسرتشد باألولويات االسرتاتيجية املستمدة 

من الرؤية الشاملة، حيث سيتم  التصديق عىل األولويات االسرتاتيجية للفرتة 
2022-2024 التي اقرتحها مجلس اإلدارة خالل مؤمتر الجمعية العامة الثامن 

عرش املنعقد يف 18 و19 مايو 2021. 

Tتأيت هذه األولويات بناء عىل الرؤية االسرتاتيجية لعام 2030، حيث تركز بشكل 
أكرث تحديًدا عىل الفرتة 2022-2024. وستقوم األمانة العامة، بناًء عىل هذه 

األولويات، بإعداد خطة ثالثية للفرتة 2022-2024، لتقدميها للمجلس يف نوفمرب 
2021 لغايات التصديق عليها. وستشمل هذه الخطة خيارات محددة بشأن محتوى 

عمل إكفا، وإسرتاتيجيات التمكني، وتخطيط املوارد واملتطلبات، ومجموعة من 
مؤرشات األداء.

 تتبع األولويات االسرتاتيجية للفرتة 2022-2024 السياق، والجوانب االسرتاتيجية، 
واملبادرات الرئيسية، ومعامل النجاح.
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املبادرات الرئيسية 

 ترتيبات االتفاق العاملي بشأن الالجئني، مبا يف ذلك املنتدى العاملي الثاين لالجئني 	 

املزمع تنظيمه يف عام 2023، مع الرتكيز املستمر عىل الحامية والحلول الدامئة 

للشعوب النازحة.

 اإلطار اإلسرتاتيجي ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بشأن العمل من 	 

أجل املناخ واملبادرات املامثلة التي اتخذتها املنظامت غري الحكومية واملنظامت 

الدولية األخرى بهدف التصدي للتهجري القرسي املرتتب عىل املخاطر البيئية.

 متابعة التوصيات الصادرة عن الفريق الرفيع املستوى املعني بالترشد الداخيل.	 

معامل النجاح

 زيادة األثر والتأثري عىل السياسات واملامرسات اإلنسانية ضمن مجاالت تركيز 	 

إكفا وترجمة املبادئ اإلنسانية إىل وقع ملموس.

 تحديد األبعاد البيئية وإدماجها يف عملنا ضمن مجاالت الرتكيز أو كمبادرات 	 

منفصلة تؤثر يف السياسات واملامرسات املتعلقة بتحديد األزمات اإلنسانية 

املرتبطة باملناخ واالستجابة لها والتخفيف من حدتها.

 إنشاء سجل حافل من الرشاكات الفعالة مع األشخاص واملنظامت األقرب إىل 	 
األزمات اإلنسانية، ومع الشبكات األخرى والقطاعات األخرى يف دعم العمل 

اإلنساين والتأثري فيه. 

السياق

 لطاملا كانت النزاعات والعنف املعمم واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان 	 

والدمار املناخي من املحفزات املعقدة واملرتابطة للتهجري القرسي، حيث أنه من 

.e.املتوقع أن يستمر هذا االتجاه بشكل متزايد يف العقد القادم

 فضالً عن ذلك، وبعد عامني من إعادة تأكيد االتفاق العاملي بشأن الالجئني 	 

)GCR(، ظهرت جائحة كوفيد19- وأحدثت خلالً عىل املستوى العاملي يف تقديم 
املساعدة والحامية والحلول الدامئة ملجموعة واسعة من الشعوب النازحة، مع 

وجود تداعيات ضخمة محتملة عىل املدى املتوسط والطويل، خاصًة فيام يتعلق 

بالحصول عىل الحقوق والخدمات.

األولويات/الجوانب االسرتاتيجية

 إننا1  نواصل متابعة التطورات عىل أرض الواقع فيا يتعلق بالقوانني والسياسات 	 

واملامرسات، لضامن وصول املنظامت غري الحكومية يف الوقت املناسب إىل 

معلومات جيدة والتأكد من قدرة هذه املنظامت عىل التأثري يف مثل هذه 

التطورات عىل جميع املستويات.

 ونواصل املشاركة يف عمليات حوكمة التنقل البرشي عىل املستويني العاملي 	 

واإلقليمي، مع الرتكيز عىل الالجئني والنازحني داخليًا واملهاجرين يف األوضاع 

الهشة.
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 مجال الرتكيز 1

التهجري القرسي

1. يشري الضمري يف كلمة “إننا” إىل شبكة إكفا )أمانة وأعضاء إكفا(

 األولويات االسرتاتيجية 2024-2022



املبادرات الرئيسية 

 املشاركة مع اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ودعم عملها، مبا يف ذلك تأييد 	 

إدماج ومتثيل وقيادة مختلف املنظامت غري الحكومية يف جميع آليات التنسيق عىل 

املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية. 

 تكثيف االستثامرات يف دعم محافل املنظامت غري الحكومية باعتبارها جهات 	 

فاعلة مركزية ضمن هياكل التنسيق الوطنية، ومعالجة العوائق التي تعرتض 

عمل املنظامت غري الحكومية القائم عىل املبادئ، واالستمرار يف الدعوة إلنشاء 

مناذج بديلة للتنسيق بهدف دعم املساعدة اإلنسانية الفعالة والقامئة عىل 

املبادئ اليوم ويف املستقبل.

معامل النجاح

 تؤدي مشاركة املنظامت غري الحكومية إىل تحسني الهياكل الحالية التابعة للجنة الدامئة 	 

املشرتكة بني الوكاالت وتحث عىل العمل الجامعي من أجل تأسيس نظام إنساين أكرث 

شمولية ومالءمة للغرض.

 تعمل الرشاكات املرنة والفعالة بني إكفا ومحافل املنظامت غري الحكومية 	 
عىل تحسني العمليات اإلنسانية، كام تستفيد املنظامت غري الحكومية يف 

جميع السياقات اإلنسانية من تأسيس روابط أقوى بالسياسات العاملية وجهود 

املنارصة والدعم والتنسيق. 

السياق

 يساعد التنسيق مختلف الجهات الفاعلة يف العمل اإلنساين عىل العمل بشكل 	 

أكرث كفاءة وفعالية مع بعضها البعض. حيث تضم مجموعة متنوعة من آليات 

التنسيق عدًدا متزايًدا من الجهات الفاعلة عىل املستويات العاملية واإلقليمية 

والوطنية ودون الوطنية، ومع ذلك قد يكون من الصعب عىل املنظامت غري 

الحكومية فهم هذه اآلليات والتأثري فيها.

األولويات/الجوانب االسرتاتيجية

 إننا2  نعمل عىل تعزيز القدرة الجامعية للمنظامت غري الحكومية عىل املشاركة 	 

والتأثري يف مجموعة من آليات التنسيق القامئة أو الناشئة، لضامن شمولها 

ومناسبتها للسياق واستيفاءها الغرض املنشود يف دعم العمل اإلنساين الفعال 

والقائم عىل املبادئ.

 مجال الرتكيز 2

التنسيق

2. يشري الضمري يف كلمة “إننا” إىل شبكة إكفا )أمانة وأعضاء إكفا(
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 مجال الرتكيز 3

التمويل

املبادرات الرئيسية 

 الحفاظ عىل الدور القيادي يف املنصات اإلنسانية الرئيسية التي تسهم يف تشكيل 	 

سياسات التمويل مع الجهات املانحة والوكاالت، مثل الصفقة الكربى والهيئات 

التابعة للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت.

 التعاون الوثيق مع صناديق التمويل املشرتكة التابعة ملكتب األمم املتحدة 	 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية بهدف تحسني التمويل العابر إىل املنظامت غري 

الحكومية وزيادة مشاركة الرشكاء املحليني.

 تسهيل التعاون بني املنظامت غري الحكومية ووكاالت األمم املتحدة للتفاوض 	 

عىل رشوط الرشاكة املبسطة واملنسقة.

معامل النجاح

 	منثل صوتاً موثوقاً به يف مجال سياسات التمويل اإلنساين، مع قدرتنا عىل 	 

التواصل املبارش مع مجموعة من الجهات املانحة ووكاالت األمم املتحدة ملنارصة 

املنظامت اإلنسانية غري الحكومية.

 تم تحسني حصول املنظامت غري الحكومية عىل التمويل الجيد، كام تم تطوير 	 

مجموعة من األدوات لقياس ذلك بشكل أفضل.

 تبسيط رشوط الرشاكة بني وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية 	 

وتنسيقها لينعكس ذلك يف االس

 تخدام املتطور للبوابة اإللكرتونية لرشكاء األمم املتحدة، وتنقيح وتبسيط وثائق 	 

الرشاكة، وما إىل ذلك.

السياق

 ال تزال مجاالت العمل االسرتاتيجية الرئيسية للفريق رفيع املستوى املعني 	 

بالتمويل اإلنساين والتي وضعت يف عام 2016 صالحة لليوم، وهي كالتايل: )1( 

تقليل االحتياجات )أي األعباء امللقاة عىل عاتق املنظومة اإلنسانية(، )2( حشد 

مصادر إضافية للتمويل من خالل اآلليات التقليدية أو املبتكرة، )3( تحسني 

كفاءة التمويل اإلنساين.

 زادت آثار جائحة كوفيد19- من تعقيد التوقعات املستقبلية املتعلقة بالتمويل 	 

اإلنساين. وعىل الرغم من متكن العاملني يف املجال اإلنساين من منع االنخفاض 

يف التمويل املتاح، فقد زادت االحتياجات بشكل كبري، مام زاد من اتساع فجوة 

التمويل اإلنساين.

األولويات/الجوانب االسرتاتيجية

 إننا3 نعمل عىل مواصلة الجهود املبذولة ملنارصة حصول املنظامت غري 	 

الحكومية عىل التمويل الجيد والقائم عىل املبادئ. ويشمل التمويل الجيد 

مجموعة من املبادرات لضامن مرونة تدفقات التمويل اإلنساين وقدرتها عىل 

التكيف مع الصدمات واالحتياجات فور ظهورها، وتوجيه هذه التدفقات 

بشكل مبارش قدر اإلمكان إىل الجهات املستجيبة عىل الخطوط األمامية - 

وخاصة الرشكاء املحليني والوطنيني.
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3. يشري الضمري يف كلمة “إننا” إىل شبكة إكفا )أمانة وأعضاء إكفا(

 األولويات االسرتاتيجية 2024-2022



املبادرات الرئيسية 

 التعاون مع املبادرات املستمرة واملنظامت العاملة عىل القانون الدويل اإلنساين 	 

واملبادئ اإلنسانية التي تفيد أعضاء إكفا يف العمل عىل أرض الواقع.

معامل النجاح

 تم توثيق منارصة إكفا الحرتام العمل اإلنساين املستقل وحامية الحيز املدين.	 

 تم توثيق النجاح يف مواصلة دمج سبل ترجمة املبادئ اإلنسانية إىل واقع 	 
ملموس يف خطط عمل إكفا الخاصة مبجاالت الرتكيز، وذلك بهدف زيادة األثر 

والتأثري عىل السياسات واملامرسات اإلنسانية. 

السياق

 كان ألزمة جائحة كوفيد19- وقع الصدمة يف جميع أنحاء القطاع اإلنساين، مام 	 

أدى إىل طرح أسئلة جديدة والتعجيل باإلجابة عن األسئلة القدمية.

 أصبح مجال العمل اإلنساين الدويل أكرث صعوبة، وذلك مبعزل عن األطر الشاملة 	 

والعمل جنبًا إىل جنب مع األنظمة الدولية والوطنية.

 إن املخاطر أكرب من أن تسمح بالسري عىل الخط الرفيع الفاصل بني الرباغامتية 	 

يف البيئات محدودة املوارد )عىل الصعيدين السيايس واملايل( ومنارصة العمل 

اإلنساين القائم عىل املبادئ، كل هذا مع ضامن مواصلة التنسيق الفعال 

واالستجابة املتعددة األبعاد وإعادة بناء الطريق نحو أهداف التنمية املستدامة.

األولويات/الجوانب االسرتاتيجية

 إننا4 نعمل بشكل مستمر واستباقي عىل إظهار منارصتنا الحرتام العمل اإلنساين 	 

املستقل وحامية الحيز املدين املطلوب لهذا العمل املستقل.

التحول األول 1
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1 
منارصة العمل اإلنساين القائم 

عىل املبادئ

4. يشري الضمري يف كلمة “إننا” إىل شبكة إكفا )أمانة وأعضاء إكفا(

 األولويات االسرتاتيجية 2024-2022



املبادرات الرئيسية 

 تنفيذ االلتزامات الخمسة واقرتاح العمل الذي اعتمده املؤمتر الثامن عرش 	 

لجمعية إكفا العامة يف مايو 20216.

معامل النجاح

 تم دمج األبعاد البيئية يف خطط عمل إكفا الخاصة مبجاالت الرتكيز وهي: التهجري 	 

القرسي والتمويل والتنسيق.

 يجري إعداد وتقديم التقارير املتعلقة بالخطوات التي تتخذها الشبكة لتنفيذ 	 

ميثاق املناخ والبيئة7 .

السياق

 ال ميكن تجاهل حجم وأهمية قضية تغري املناخ.	 

 إننا نشعر بقلق بالغ إزاء حجم أزمتي املناخ والبيئة وقدرتنا عىل االستجابة 	 

لالحتياجات املتزايدة. ومن ثم، أصبحت معالجة هاتني األزمتني مسألة ذات 

أولوية بالنسبة لنا.

 عىل املستوى الفني، توجد بالفعل مجموعة من املبادئ التوجيهية واملعايري 	 

القامئة أو التي يجري إعدادها بشأن سبل دمج املخاطر املناخية يف الربامج 

والعمليات، وسبل الحد من اآلثار البيئية السلبية لعملنا.

األولويات/الجوانب االسرتاتيجية

 إننا5  نوضح دورنا كجهات فاعلة يف العمل اإلنساين وما ميكننا تقدميه عند 	 

التعاون مع اآلخرين فيام يتعلق بالحد من اآلثار املتزايدة لتغري املناخ عىل 

االحتياجات اإلنسانية وتكييف التدابري املتخذة وفًقا لذلك، وكذلك ابتكار سبل 

جديدة للحد من اآلثار البيئية السلبية لعملياتنا.

التحول الثاين 2
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 2
معالجة أثر “تغري املناخ” عىل 

العمل اإلنساين

5. يشري الضمري يف كلمة “إننا” إىل شبكة إكفا )أمانة وأعضاء إكفا(

6. يف انتظار اعتامده من الجمعية العامة

7. يف انتظار اعتامده من الجمعية العامة

 األولويات االسرتاتيجية 2024-2022



املبادرات الرئيسية 

 التوسع يف املناطق واملناطق الفرعية من خالل برنامج دعم محافل منتديات 	 

املنظامت غري الحكومية لدعم أعامل املنارصة املحلية والوطنية واإلقليمية 

والعاملية، والتعبري عن آراء املنظامت األوثق صلًة بالقضايا املطروحة.

معامل النجاح

 زيادة معدل مشاركة الجهات الفاعلة املحلية والوطنية واإلقليمية، واألعضاء يف إكفا أو 	 

العاملني معها، يف وضع السياسات العاملية والتأثري فيها، مع الحفاظ عىل دعم للتحول 

من املستوى العاملي إىل املستوى املحيل.

 تعمل إكفا عىل التوسع من خالل تواجدها يف منطقة الساحل/غرب إفريقيا 	 
الفرعية، كام تتوسع إكفا لتشمل منطقة املحيط الهادئ مدفوعة بأجندة 

العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية وأزمة املناخ. كام يؤدي التعلم 

من مناذج الرشاكة والعضوية يف منطقة أمريكا الالتينية إىل تعزيز التنمية يف 

املنطقة. 

السياق

 يف ظل التحديات العاجلة املتمثلة يف التصدي لجائحة كوفيد19-، اعتمدت 	 

املجتمعات املحلية أكرث من أي وقت مىض عىل القيادة املحلية واملشاركة املطردة 

لالبتكارات.

 متثل جائحة كوفيد19- فرصة “إلعادة البناء بشكل أفضل” وتحقيق الرتابط بني 	 

العمل اإلنساين والتنمية والسالم من خالل الرشاكات الهادفة.

األولويات/الجوانب االسرتاتيجية

 إننا8  نتخذ ونحث عىل اتخاذ خطوات ملموسة لخلق بيئة تتمكن فيها مختلف 	 

املنظامت اإلنسانية غري الحكومية من اإلسهام بشكل هادف يف عمليات النقاش 

وصنع القرار مع الدعم واملوارد املتاحة.

التحول الثالث 3
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3
االنتشار عاملًيا والتأصل محلًيا

8. يشري الضمري يف كلمة “إننا” إىل شبكة إكفا )أمانة وأعضاء إكفا(

 األولويات االسرتاتيجية 2024-2022



املبادرات الرئيسية 

 ال يزال توظيف األعضاء الجدد يعكس ما تتسم به إكفا من التنوع والرتكيز 	 

عىل الشؤون اإلنسانية والبعد العاملي، مع كون املشاركة مع األعضاء الحاليني 

بشكل أفضل وأكرث إسرتاتيجية من بني األولويات.

 تؤثر مبادرات واجب الرعاية يف تنفيذ االلتزامات املتعلقة بالتعامل عىل نحو 	 

أفضل مع قضايا الصحة والسالمة واألمن لجميع العاملني يف املنظامت غري 

الحكومية، بغض النظر عن أوضاعهم وجنسياتهم. 

معامل النجاح

 متثل إكفا شبكة عاملية من األعضاء تتسم باملزيد من التنوع والرسوخ يف املناطق 	 

والبلدان املتأثرة باألزمات اإلنسانية.

 تعكس عضوية إكفا ومنوذج الحوكمة الخاص بها تنوع أعضائها بشكل أفضل، 	 
وتعتمد عىل القيم التي تحققها من خالل العمليات التي تقوم عىل الشمول 

واإلنصاف والدعم. 

السياق

 كشفت أزمة جائحة كوفيد19- عن مدى التمييز وانعدام املساواة املتفشيان 	 

يف مجتمعاتنا. 

 تعمل املنظامت غري الحكومية وغريها من الجهات الفاعلة األخرى يف قطاع 	 

العمل اإلنساين بشكل متزايد عىل تحليل املسائل املتعلقة بالقيم واملواقف 

والثقافة من خالل الحوار حول السلطة والنفوذ. 

األولويات/الجوانب االسرتاتيجية

 لقد9 قمنا  بتأسيس شبكة عاملية من األعضاء تتسم باملزيد من التنوع والرسوخ 	 

يف املناطق والبلدان املتأثرة باألزمات اإلنسانية.

التحول الرابع 4
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4
التنوع والشمول ومعايشة قيمنا

9. يشري الضمري يف كلمة “إننا” إىل شبكة إكفا )أمانة وأعضاء إكفا(

 األولويات االسرتاتيجية 2024-2022



املبادرات الرئيسية 

 املبادرات االستباقية لتعزيز قدرات أعضاء إكفا وغريهم من الجهات الفاعلة 	 

املتنوعة األخرى عىل التعاون الحقيقي والتخيل عن السلطة لصالح التأثري الجامعي، 

عىل نحو يساهم يف تشكيله يف املقام األول املنظامت التي تتعامل مبارشًة مع 

االحتياجات اإلنسانية أو األقرب لها.  

الرابط مبعامل النجاح 

 يستفيد األعضاء من الرشاكات الجديدة والفعالة التي تقدمها إكفا. 	 

السياق

 يتزايد تعقيد العمل اإلنساين ونطاق الجهات الفاعلة املشاركة فيه.	 

 أصبحت الفجوة بني احتياجات الحامية والعمل اإلنساين ومصادرهام أوسع من أي 	 

وقت مىض، ومل يُفلح التمويل املرن والكايف واملُقدم يف الوقت املناسب يف استيفاء 

االحتياجات العاجلة للشعوب األكرث عرضة للخطر عىل نطاق مفزع. 

 إن رضورة التعاون الهادف فيام بني املنظامت والشبكات داخل قطاع العمل اإلنساين 	 

وفيام بني القطاعات املختلفة أصبحت أشد إلحاًحا من ذي قبل.

األولويات/الجوانب االسرتاتيجية

 إننا10  نواصل تعزيز الرشاكات القامئة عىل املبادئ وإعادة النهوض مبكانتنا 	 

كمنظم للعمل الجامعي ووسيط رئييس يف منظومة العمل اإلنساين. 

التحول الخامس 5
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5
املشاركة بصورة استباقية يف 

الرشاكات املرنة والتعاونية

10. يشري الضمري يف كلمة “إننا” إىل شبكة إكفا )أمانة وأعضاء إكفا(

 األولويات االسرتاتيجية 2024-2022
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