نشرة إكفا الشهرية – أبرز أحداث شهر فبراير 2021
تمت ترجمة نشرة إكفا الشهرية إلى اللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية! يمكنكم االطالع على النسخ المترجمة واإلصدارات السابق
من النشرة الشهرية على موقعنا اإللكتروني.

رسالة المدير التنفيذي
عيوننا على أزمة المناخ
ال شك أن جائحة كوفيد 19-تذكرنا بمدى ارتباطنا الوثيق ببعضنا البعض خالل األزمات وعند الحلول؛ كما ذكرنا في دعوتنا األخيرة إلى الدول
التي كانت بعنوان :لن نحقق شيئًا من دون التضامن!"
واليوم ،ينصب معظم االهتمام في العالم على االستجابة إلى جائحة كوفيد 19-بينما تتفاقم األزمة المناخية مخلفة تداعيات هائلة .والجميع يعلم أننا
لن نستطيع تحمل عواقب تجاهل أزمة المناخ!
لم يحدث من قبل أن تعرض الدعم اإلنساني الدولي إلى مثل هذا المستوى من االستنزاف ،حيث ال يزال المجتمع الدولي غير قادر (إلى هذه اللحظة)
على االستجابة بصورة مالئمة والتمكن من إنهاء االنتهاكات والمعاناة التي تحدث في العديد من الدول ،مثل :اليمن وسوريا وفنزويال وغيرها من
مريرا يعيش فيه عدد هائل من السكان ،وأصبح رفع مستوى التضامن الدولي لمواجهة
الدول األخرى؛ فقد أصبح انعدام األمن الغذائي واقعًا
ً
األزمات الجديدة واالستثمار في العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث تحديًا حقيقيًا!
أما فيما يتعلق بموضوع المناخ ،فمعظم جهود المنظمات اإلنسانية انحصرت ضمن إطار االستجابة إلى الكوارث المناخية والطبيعية ،ودعم تأهب
المجتمعات ،حيثما أمكن .ولكن ال يخفى على أحد أن هناك ثمة حاجة إلى المزيد من االستجابات اإلنسانية األكبر واألوسع نطاقًا ،حيث ينبغي أن
يراعي العمل اإلنساني جوانب تقليص التأثير البيئي للعمليات (التخفيف من اآلثار) والحد من تعرض المجتمعات المحلية إلى مخاطر تغير المناخ
والكوارث المناخية (التكيف) .كما تستلزم الحاجة وجود العمل الجماعي والتعاوني ،والتخلص من القوالب النظامية القائمة (العمل اإلنساني-التنمية-
السالم-حقوق اإلنسان).
ولكي نتمكن من تقديم أقصى ما يمكن والوصول إلى مستوى إمكاناتنا الكاملة في مجال العمل اإلنساني ،فإننا في إكفا نحتاج إلى تطوير شبكتنا على
نحو يمكنها من االستفادة من الماضي .وفي هذا الصدد يأتي مسار التعلم ومؤتمر إكفا السنوي  – 2021والمنعقد في  25و 26مايو المقبل –
بعنوان " المناخ ،والبيئة ،والعمل اإلنساني :كيف تستطيع المنظمات غير الحكومية تخفيف اآلثار والتكيف؟" ،والقائم على المشاورات المتعلقة
بإستراتيجية إكفا  ،)2030-2022( 2030والتي ستعرض في اجتماع الجمعية العامة إلكفا في  18و 19مايو  2021بغرض اعتمادها .تقدم
االستراتيجية خمس تحوالت ،تركز أحداها على التغلب على تداعيات التغير المناخي على العمل اإلنساني ،والحد من اآلثار البيئية السلبية على
االستجابات اإلنسانية؛ فلدى إكفا طموحات إلحداث التغيير!
وعلى الرغم من تحقيقنا لبعض التقدم ،إال أننا ال زلنا بحاجة إلى فعل المزيد لضمان وصول التمويل الكافي والمرن والجيد والمتاح في الوقت
المناسب إلى الجهات الفاعلة المحلية والعاملة في الخطوط األمامية ،باإلضافة إلى توفير الوسائل الفعالة لضمان المشاركة المجتمعية الحقيقية .كما
يجب أن يستثمر المجتمع اإلنساني والجهات ا لمانحة الدولية في دعم وتمكين الهياكل والمنظومات المحلية والوطنية إلى جانب العمل اإلنساني
المحلي ،من أجل بناء القدرة على الصمود في مواجهة األزمات المحتملة  ،من أجل تلبية االحتياجات اإلنسانية المتسارعة في خضم األزمة المناخية
التي نعيشها في الوقت الراهن.
ي نبغي أن تؤدي هذه الجائحة العالمية وأزمة المناخ الراهنة إلى تنفيذ أجندة اإلصالح التي طالما انتظرناها طويالً :فالمسارعة بتمكين العمل المحلي
واالستثمار فيه تماشيًا مع تعهدات الصفقة الكبرى ،هو التغيير األكبر واألوحد المطلوب في القطاع لنتمكن كعاملين في مجال المساعدة اإلنسانية
من تخفيف آثار أزمة المناخ ،والتكيف معها واالستجابة إليها!
إغناسيو باكر
المدير التنفيذي| إكفا
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آخر التطورات في إكفا
 .1اجتماع جمعية إكفا العامة في  18و 19مايو 2021
ينعقد االجتماع القادم لجمعية إكفا العامة عبر اإلنترنت ،حيث سيتضمن قيام أعضاء إكفا باعتماد إستراتيجية إكفا  2030واختيار مجلس اإلدارة
الجديد.
إننا حريصون للغاية على عقد انتخابات ديناميكية الختيار مجلس إدارة جديد يعكس مدى تنوع أعضائنا؛ ولذلك ،فإننا ندعو جميع أعضاءنا إلى
ترشيح من يرونه مناسبًا لعضوية مجلس اإلدارة ورئاسة المجلس .الموعد النهائي لتقديم الترشيحات في  31مارس  .2021انقر هنا لمعرفة المزيد
من المعلومات عن متطلبات وعملية الترشيح ،وهنا لالطالع على نموذج الترشيح .نتطلع قد ًما إلى مشاركاتكم!
 .2مؤتمر إكفا السنوي في  25و 26مايو 2021
سينعقد مؤتمر إكفا السنوي الثاني عبر اإلنترنت في  25و 26مايو  2021بعنوان " :المناخ ،والبيئة ،والعمل اإلنساني :كيف تستطيع المنظمات
غير الحكومية تخفيف اآلثار والتكيف؟" و سيركز على الدور الذي ستلعبه المنظمات غير الحكومية في تكييف الطرق التي نعمل بها لتصبح أكثر
مالءمة للتغير المناخي والبيئي والصدمات ،وتقديم المساعدات التي ال تميز أحدًا ،خاصةً في األوضاع اإلنسانية التي يتم فيها تنفيذ البرامج الموجهة
لدعم الالجئين والنازحين والمهاجرين المستضعفين.
كما تدعو إكفا أعضائها وشركائها لإلسهام بأفكارهم خالل المؤتمر السنوي .للمزيد من المعلومات حول المؤتمر والدعوة لإلسهام باألفكار ،ترجى
زيارة الصفحة اإللكترونية للمؤتمر السنوي اإللكتروني .2021
 .3دراسة حالة :االستجابة إلى جائحة كوفيد 19-في 2020
مع زيادة انتشار الجائحة وشروع المزيد من الدول في اتخاذ التدابير التقييدية للوقاية من انتقال فيروس كوفيد ،19-بدأت إكفا في تنفيذ إجراءات
خاصة لدعم أعضائها في التخطيط واالستجابة إلى هذا التحدي غير المسبوق .اقرأ المزيد عن استجابة إكفا في دراسة الحالة التي نشرناها بعنوان
"االستجابة إلى جائحة كوفيد 19-في ."2020

التهجير القسري
 .4المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية في الحوار األوروبي
شاركت إكفا مع كل من المجلس األوروبي المعني بالالجئين والمنفيين ( )ECREوالمكتب اإلقليمي للمفوضية السامية لشؤون الالجئين
( )UNHCRفي أوروبا في تنظيم الحوار المواضيعي اإلقليمي األول لهذه السنة في  18فبراير بين المفوضية والمنظمات غير الحكومية العاملة
في أوروبا  .ركز هذا الحوار التفاعلي على آراء ووجهات نظر المنظمات غير الحكومية ،والمكتب اإلقليمي لمفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
( )OHCHRفي أوروبا ،والمفوضية السامية لشؤون الالجئين بشأن آليات الرصد الوطنية المستقلة التي اقترحتها المفوضية األوروبية في الميثاق
األوروبي للهجرة واللجوء .وركز الحوار أيضًا على جهود المناصرة الحالية والمستقبلية في سياق الضغط المتزايد على الحدود األوروبية البرية
والبحرية.
 .5المشاورات الشهرية بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية
قامت إكفا بالمشاركة مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين بتنظيم المشاورات الثانية لهذه السنة مع المنظمات غير الحكومية في  24فبراير بعنوان
" حوار بين المنظمات غير الحكومية والمفوض السامي لشؤون الالجئين" ،وذلك في أعقاب التدخالت التي قام بها المفوض السامي ومدير إكفا
التنفيذي ،السيد فيليبو غراندي ،وقد ركز هذا النقاش مع المنظمات غير الحكومية على أولويات عام  ،2021وت داعيات الحماية والحلول المتعلقة
بجائحة كوفيد ، 19-والشراكة بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية ،باإلضافة إلى حاالت الطوارئ اإلنسانية الحالية.
سيتم توزيع مالحظات االجتماع والوثائق األساسية على المشاركين ،كما ستكون متاحة ألعضاء إكفا على الصفحة اإللكترونية .انقر هنا لالطالع
على المزيد من المعلومات المتعلقة بالمشاورات الشهرية ،بما في ذلك المعلومات األساسية ،واألهداف ،ومعايير المشاركة.
 .6الحماية والحلول الدائمة في األوضاع في غرب ووسط منطقة البحر األبيض المتوسط
مؤخرا عن
حضرت إكفا في  3فبراير جلسة إحاطة إلكترونية للمنظمات غير الحكومية حول اإلستراتيجية ووثيقة المناشدة المستكملة والصادرة
ً
المفوضية السامية لشؤون الالجئين بشأن تخفيف المخاطر المتعلقة باألوضاع في غرب ووسط منطقة البحر األبيض المتوسط .وانعقد هذا االجتماع
المهم بحضور كل من المبعوث الخاص للمفوضية المعني بالوضع في وسط منطقة البحر األبيض المتوسط ،وممثلي الصليب األحمر الدنماركي،
ولجنة اإلنقاذ الدولية ،وغيرها من المنظمات غير الحكومية ،وركز الحضور على الحماية والمساعدات الملموسة للسكان النازحين ،والدروس
المستفادة ووجهات النظر المتعلقة بالتحركات على امتداد الطرق في وسط منطقة البحر األبيض المتوسط  ،حيث ستتابع إكفا نتائج هذا االجتماع
على وجه الخصوص لتتشارك مع المنظمات غير الحكومية أنشطة وجهود المناصرة ذات الصلة.
 .7جائزة نانسن لعام 2021
نظمت إكفا في  9فبراير اجتماعًا لتبادل وجهات النظر مع كل من المنظمات غير الحكومية والبعثات الدائمة للنرويج وسويسرا في جنيف والمفوضية
السامية لشؤون الالجئين ،وذلك بخصوص عملية الترشيح لجائزة نانسن لالجئين لعام  ،2021حيث تبادلت المنظمات غير الحكومية في هذا اللقاء
اآلراء حول أهمية جائزة نانسن ،وعملية متابعة الفائزين بها على المستويين اإلقليمي والعالمي .للمزيد من المعلومات حول جائزة نانسن ،يرجى
زيارة الصفحة اإللكترونية المخصصة لذلك على موقع المفوضية السامية لشؤون الالجئين .أتاح هذا اللقاء أيضًا فرصة النقاش مع البعثات الدائمة
حول مختلف الموضوعات واألعمال ذات االهتمام المشترك ،مثل المنتدى العالمي لالجئين ،وتغير المناخ ،والفريق الرفيع المستوى المعني بالنزوح
الداخلي ،باإلضافة إلى االستجابة إلى جائحة كوفيد.19-
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للمزيد من المعلومات حول أي من الموضوعات المذكورة أعاله ،يرجى التواصل مع jerome.elie@icvanetwork.org
و.Loise.dairocheteau@icvanetwork.org

التمويل
 .8فريق النتائج الخامس التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعني بتمويل األنشطة اإلنسانية ()RG5
بد ًءا من شهر مارس المقبل ،سيقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAبنقل دور الرئيس المشارك في قيادة فريق النتائج الخامس والذي
تشغله حاليًا السيدة مارسي فيجودا ،والتي ستصبح رئيسة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في إثيوبيا ،إلى السيدة أليس سيكي ،رئيس الفرع اإلداري
لصندوق التمويل المشترك التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .بينما تشغل إكفا منصب الرئيس المشارك الثاني في قيادة فريق النتائج الخامس.
وسيواصل الف ريق عمله على تحديد تدابير مرونة التمويل التي استحدثت خالل  2020في إطار االستجابة إلى جائحة كوفيد ،19-والتي ينبغي أن
تتحول إلى ممارسات معيارية .وقد ناقش أعضاء الفريق خالل االجتماع الذي انعقد في يناير الماضي الخطوات التالية فيما يتعلق بمرونة التمويل،
ويشمل ذلك العمل الجاري الذي تقوم به منظمة اليونيسيف بالتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية من أجل تقييم مدى نجاح تدابير المرونة في
 .2020ستصدر التوصيات النهائية بحلول يونيو .2021
 .9تبسيط وتنسيق منظومة األمم المتحدة:
التقت إكفا بأعضائها المهتمين في فبراير للنقاش حول إعادة المشاركة في العمل على تنسيق وتبسيط اتفاقيات الشراكة وغيرها من الجوانب الفنية
الهامة للشراكة بين األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية .وكانت  2019قد شهدت الشروع في إنجاز الكثير من األعمال في هذا الصدد وفقًا
للتحليل الذي قامت به المنظمات غير الحكومية بقيادة منظمة أوكسفام للشروط واألحكام التعاقدية الخاصة باتفاقيات األمم المتحدة ،إال أن اندالع
جائحة كوفيد 19-في  2020عطلت بعض جهود المتابعة في هذا السياق .وفي  ،2021ستعمل إكفا مع أعضائها على تنظيم المناقشات الثنائية مع
الوكاالت حول قضايا الشراكة الرئيسية ،ويعقب ذلك المناقشات المشتركة بين المنظمات غير الحكومية والوكاالت حول سبل تنسيق االتفاقيات فيما
بين الوكاالت .وإننا مهتمون بشكل خاص بمعرفة وجهات نظر شركائنا المحليين أو الوطنيين الذين قد يهتمون بالمشاركة الفعالة في فريق العمل
الذي يركز على تبسيط وتنسيق منظومة األمم المتحدة .يرجى التواصل مع .alon.plato@icvanetwork.org
 .10آخر تطورات االتفاق على المستوى الميداني الخاص ببرنامج الغذاء العالمي ()FLA
أعلن برنامج الغذاء العالمي في خريف  2020إدخال بعض التعديالت على نماذج االتفاق على المستوى الميداني التابع للبرنامج في عام ،2021
وفي الثالثاء 25 ،فبراير ،استضاف قسم الشراكات الخاص بالبرنامج لقاء مع شركائه من المنظمات غير الحكومية لتبادل المعلومات ووجهات
النظر حول النسخة الجديدة من اتفاقيات الشراكة مع برنامج الغداء العالمي (  ،)FLAوالتي تركز ،حسبما أفادت التقارير ،على تبسيط اللغة والبنود
والمالحق الحالية ،دون إدخال أية تغييرات جوهرية قانونية أو تنفيذية  .والجدير بالذكر أن هذه السنة ستشهد البدء في تنفيذ هذه النسخة الجديدة من
اتفاقيات الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي في العديد من البلدان التجريبية ،ومع ذلك ،ال يزال النقاش قائ ًما حول المواقع النهائية .وستواصل إكفا
العمل مع برنامج الغذاء ال عالمي على عملية مراجعة اتفاقيات الشراكة على المستوى الميداني ( ،)FLAكما سنقوم بإعالمكم بالتغيرات فور اتضاحها.

التنسيق
 .11لقاحات كوفيد19 -
المخزون /االحصة اإلنسانية
من المتوقع أن يقوم مجلس التحالف العالمي للقاحات والتحصين ( )Gaviفي أواخر شهر مارس المقبل باعتماد الخطة ارامية إلى إرسال  %5من
مخزون لقاحات كوفاكس إلى المخزون /االحصة اإلنسانية  ،ل تكون بمثابة المالذ األخير لألشخاص المستضعفين والمستثنيين من الخطط الوطنية
للتطعيم .وقد استضافت إكفا اجتماعًا حضره أكثر من  100شخص من ممثلي المنظمات غير الحكومية ومنظمة الصحة العالمية ()WHO
والمجموعة الصحية العالمية ،للنقاش حول التقدم المحرز في تطوير مرفق كوفاكس اإلنساني وسبل مشاركة المنظمات غير الحكومية فيه.
تم إعداد مذكرة إرشادية حول الرسائل الخاصة بإستراتيجيات التحصين الوطنية ضد فيروس كوفيد ،19-وذلك بدعم من منظمة أطباء بال حدود
( ،)MSFوذلك لتكون من ضمن موارد المنظمات غير الحكومية.
إعالن المساواة في الحصول على اللقاح
تمت دعوة المنظمات غير الحكومية للتصديق على إعالن المساواة في الحصول على اللقاح – والذي يدعوها إلى اتخاذ اإلجراءات الرامية إلى
ضمان إعطاء لقاحات فيروس كوفيد 19-في كل بلد بحلول يوم الصحة العالمي في  7إبريل المقبل ،كرمز لألمل في التغلب على الجائحة والفوارق
الهيكلية والتي تكمن وراء العديد من المشكالت الصحية العالمية .يمكنكم االطالع على المزيد من الرسائل والرسوم البيانية ومقاطع الفيديو التي
تدعم اإلعالن في مجم وعة أدوات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.
خطاب مفتوح إلى الدول بشأن الوصول العالمي إلى لقاحات فيروس كوفيد19 -
قامت إكفا في  8فبراير وباالشتراك مع العديد من منظمات المجتمع المدني بالتوقيع على خطاب مفتوح إلى الدول بخصوص الوصول العالمي إلى
لقاحات كوفيد .19-تمثل الهدف من هذا الخطاب في المناصرة وال تعبئة الجماعية لصالح قضية الوصول إلى لقاحات كوفيد ،19-وذلك على أساس
من روح التضامن العالمي ،والتركيز بوجه خاص على حقوق أولئك الذين يعانون من اإلهمال واالستثناء الشديد.
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 .12آخر تطورات خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لجائحة كوفيد19-
تم في فبراير إصدار التقرير المرحلي النهائي الخاص بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية ( )GHRPلجائحة كوفيد ،19-والذي يعكس إنجازات
األمم المتحدة (وبعض المنظمات غير الحكومية) في االستجابة إلى جائحة كوفيد 19-خالل عام  ،2020ويشمل التقرير تحليل حشد التمويل
والموارد وأبرز التطورات بشأن الدعم المقدم من صناديق التمويل المشترك بما في ذلك التمويل المقدم إل ى المنظمات غير الحكومية الوطنية .كما
يذكرنا التقرير بأن أزمة كوفيد 19-لم تنته بعد ،خاصةً في البلدان التي يوجد بها أعداد هائلة من األشخاص المستضعفين الذين هم في أمس الحاجة
إلى المساعدات اإلنسانية للبقاء على قيد الحياة .ثمة حاجة ملحة إلى تقديم الدعم المستدام لجميع حاالت الطوارئ اإلنسانية ،بما في ذلك العمل الجاري
على مواجهة التداعيات الرئيسية والثانوية للجائحة.
مجموعة مديري برامج الطوارئ التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت (:)EDG
وجهت إكفا الدعوة إلى إبداء االهتمام بتمثيل أعضاء إكفا في مجموعة مديري برامج الطوارئ التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
( .)EDGتركز المجموعة حاليًا على األزمات الراهنة لضمان حشد الدعم على النحو المطلوب من أجل استيفاء االحتياجات اإلستراتيجية والتنفيذية
على المستوى الميداني.
يمثل المنظمات غير الحكومية في مجموعة مديري برامج الطوارئ ثالثة من أعضاء اتحادات المنظمات غير الحكومية في اللجنة الدائمة المشتركة
بين الوكاالت ،وهم إكفا ،ومنظمة  ،InterActionواللجنة التوجيهية لالستجابة اإلنسانية ( ،)SCHRويشغل كل من هذه االتحادات ثالث مقاعد،
أحدها لألمانة العامة ،ويشغل المقعدين اآلخرين بالتناوب أعضاء المنظمات غير الحكومية التنفيذيين.
تقوم إكفا منذ يناير  2016بتنفيذ نظام التناوب لتمثيل المنظمات غير الحكومية في مجموعة مديري برامج الطوارئ ،مما يضمن إتاحة الفرصة
لزيادة المشاركة واإلسهام والشفافية .سيتم االختيار على أساس فردي ومؤسسي معًا ،وسيشغل كل ممثل للمنظمات غير الحكومية دوره في مجموعة
مديري برامج الطوارئ لمدة سنتين.
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع .Jeremy.Wellard@icvanetwork.org

 .14رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت (:)IASC
التقى رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCفي  23فبراير للنقاش حول الفترة المفضية إلى مؤتمر إعالن التبرعات بشأن اليمن،
والمزمع عقده في  1مارس المقبل ،باإلضافة إلى وصول المساعدة اإلنسانية إلى تيجراي ،والمخاوف المتعلقة بحوادث العنف القائم على النوع
االجتماعي في إثيوبيا .وفي سياق لقاحات فيروس كوفيد ،19-ناقش الحضور أيضًا اإلصرار على الرصد والدعم ،لضمان تقديم اللقاحات إلى
المجموعات المعرضة لخطر التهميش أو االستثناء من خطط التحصين الوطنية ،ويشمل ذلك الجهود المستمرة لتفعيل عملية تقديم اللقاح في السياقات
ا إلنسانية وتوفير الموارد الالزمة في هذا الصدد .كما صدق رؤساء اللجنة على أولويات أبطال الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين بالتركيز
على تعزيز اآلليات القطرية للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ،وتحسين فرص وصول الضحايا إلى المعلومات والمساعدة الجيدة ،وتعزيز
التنسيق والترابط.
 .15الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ()OPAG
عقد الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ( )OPAGاجتماعًا في  10فبراير للنقاش حول نتائج التقييم اإلنساني المشترك بين الوكاالت
( )IAHEبشأن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ( .)GEEWGكما تم النظر في الخطط المستقبلية للتقييم ،بما في ذلك المعايير
المرجعية لالستجابة إلى األوضاع في اليمن .للمزيد من المعلومات حول العمل الجاري للتقييم اإلنساني المشترك بين الوكاالت كما ورد في النقاش
الخاص بأعضاء الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ،انقر هنا.
شهد شهر فبراير التصديق على التوجيه العملي بشأن مسؤولية البيانات في العمل اإلنساني والصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.
سيضمن هذا التوجيه العملي األول من نوعه على نطاق المنظومة اتخاذ خطوات ملموسة في مجال مسؤولية البيانات في جميع مراحل العمل
اإلنساني .ويأتي هذا التوجيه العملي نتيجة عملية شاملة وتشاورية شارك فيها أكثر من  250من األطراف المعنية في قطاع العمل اإلنساني،
وسيصدر خالل ندوة إلكترونية من المقرر عقدها في مارس المقبل.
تم في فبراير الماضي االنتهاء من إعداد ونشر " القيادة في العمل اإلنساني :دليل منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية" .تمت صياغة
هذا الدليل لدعم منسقي األمم المتحدة المقيمين ومنسقي الشؤون اإلنسانية على وجه خاص ،ويمكن االستعانة به كمرجع لمجتمع العاملين في مجال
العمل اإلنساني ككل .مرفق بهذا الدليل كتيب بعنوان :الدليل الموجز لقيادة االستجابة اإلنسانية ،وهو أداة مدمجة ومتاحة الستخدام المنسقين المقيمين
في حاالت الطوارئ المفاجئة التي قد تتطلب العمل اإلنساني.

 . 16آخر المستجدات بشأن فرق النتائج التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:
الفريق األول المعني بالنتائج ( – )RG1االستجابة العملية:
قامت ك ل من إكفا ومنظمة  InterActionباعتبارهما من رؤساء الفريق الفرعي المعني بالعوائق البيروقراطية واإلدارية ( )BAIعلى إعداد
إطار مشروع لثالث دراسات حالة سيتم عقدها على مدار الشهور المقبلة في أفغانستان ونيجيريا وفنزويال .سيدري هذا المشروع مختلف عوامل
وأسباب العوائق البيروقراطية واإلداري ة ،وتأثيرها على العمليات ،والنهج التي تتبعها المنظمات غير الحكومية واألمم المتحدة للتغلب على هذه
األسباب بشكل فردي أو جماعي .سيتم االستفادة من نتائج دراسات الحالة المذكورة آنفًا في إعداد توجيهات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
للفرق اإلنسانية القطرية بشأن التعامل مع العوائق البيروقراطية واإلدارية ،والتي من المقرر إعدادها في منتصف .2021
انتهى الفريق الفرعي المعني بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية من عملية إشراك الجهات الفاعلة المحلية والوطنية في الفريق.
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يقوم حاليًا الفريق الفرعي بوضع اللمسات األخيرة على عملية استعراض مسودة التوجيهات الجديدة بخصوص إشراك الجهات الفاعلة المحلية
والوطنية في هياكل التنسيق .كانت إكفا قد أعدت المسودة المبدئية لهذه التوجيهات ،وذلك بالعمل مع أعضاء الفريق الفرعي اآلخرين على تحسين
وتطوير المؤشرات الرئيسية التي تدعم تنفيذ هذه التوجيهات .وقام أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمنظمات غير الحكومية الوطنية
والدولية خالل شهر فبراير باستعراض هذه المودة على نطاق واسع .من المتوقع أن يقوم الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة بالتصديق
على النسخة النهائية من التوجيهات في غضون األسابيع المقبلة.
(للمزيد حول العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية ،يرجى االطالع على قسم منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا).
الفريق الثاني المعني بالنتائج ( – )RG 2المساءلة والشمول :ال توجد تطورات لهذا الشهر.
الفريق الثالث المعني بالنتائج ( – )RG 3المناصرة الجماعية:
تقوم إكفا حاليًا بدعم عملية تحديد ممثلي المنظمات غير الحكومية الوطنية المناسبين لالنضمام إلى الفريق.
الفريق الرابع المعني بالنتائج ( – )RG 4الترابط:
ال يزال العمل جاريًا بالنسبة للفريق الرابع المعني بالنتائج وفرق العمل الفرعية ذات الصلة.
تعمل إكفا حاليًا على تنظيم جلسة إحاطة وتبادل وجهات النظر بين مكتب األمم المتحدة للتنسيق اإلنمائي ( )UNDCOومجموعة متنوعة من
الجهات الفاعلة ،منها المنظمات غير الحكومية .سيتم تنظيم هذا اللقاء في إطار عمل شبكة الممارسين المعنيين بالترابط التابعة للفريق الرابع المعني
بالنتائج والتي يشارك في تيسيرها كل من إكفا وبرنامج الغذاء العالمي.
الفريق الخامس المعني بالنتائج ( – )RG 5تمويل األنشطة اإلنسانية :يمكنكم االطالع على آخر المستجدات أعاله في قسم "التمويل".
 .17دعم محافل المنظمات غير الحكومية:
ال يزال العمل جاريًا على تعزيز قدرات التنسيق الخاصة بمحافل المنظمات غير الحكومية في القرن اإلفريقي وذلك من خالل برنامج إكفا لدعم
محافل المنظمات غير الحكومية .شارك منتدى المنظمات غي ر الحكومية العاملة في جنوب السودان في جلسة اإلحاطة الخاصة بالمنظمات غير
الحكومية والبعثات الدائمة في جنيف ،ودار النقاش حول الوصول الشامل إلى لقاحات كوفيد .19-وقد كانت محافل المنظمات غير الحكومية العاملة
في المنطقة قد استضافت قبل انعقاد هذه الجلسة دعوة إلى النقاش حول القضايا الشاملة بين مختلف الدول في القرن اإلفريقي ،وتقديم العديد من
المعلومات التي استفاد بها منتدى جنوب السودان.

إدارة التغيير :قضايا شاملة
 .18حقوق الطفل
المشاورات السنوية لعام  2020بين اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية بشأن الشراكة في العمل اإلنساني
في أعقاب المشاورات السنوية لعام  2020بين اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية بشأن الشراكة في العمل اإلنساني بعنوان "العمل معًا من أجل
التغلب على التحديات الناشئة" ،والتي انعقدت إلكترونيًا في نوفمبر  2020بحضور  489مشاركًا من  90بلدًا ،يسر كل من إكفا ومنظمة اليونيسيف
إصدار التقرير الموجز الخاص بالمشاورات والملحق ذي الصلة .يشمل هذا التقرير أبرز النقاط التي تحددت في الجلسات وأعمال المتابعة وروابط
مقاطع الفيديو المتاحة للمشاهدة على المنصة  .ويضم ملحق التقرير الموجز روابط الوثائق المرجعية األساسية التي تمت اإلشارة إليها خالل
المشاورات.
 .19حيز المجتمع المدني في العمل اإلنساني
نشرت منظمة الخط األمامي (" )Front Line Defendersالدليل إلى تأمين أدوات المحادثات الجماعية" .ففي ظل جائحة كوفيد ،19-وزيادة
عمل الفرق عن بعد ،نواجه جميعًا نفس األسئلة :ما هي أفضل منصات أو أدوات التواصل المتاحة لالستخدام؟ ما هي الوسيلة األكثر أمانًا لعقد
االجتماعات اإللكترونية ذات الطبيعة الحساسة؟ أي هذه المنصات يتميز بالخصائص الالزمة لعقد الجلسات التدريبية أو الدورات اإللكترونية دون
اإلخالل بخصوصية وأمان المشاركين؟ تقدم منظمة الخط األمامي (  )Front Line Defendersهذا االستعراض المبسط الذي قد يساعدكم في
اختيار األداة التي تحتاجون إليها .هذا الدليل متاح باللغات اإلنجليزية والعربية والفرنسية والروسية واإلسبانية وغيرها.
الكتاب األبيض من إصدار لجنة اإلنقاذ الدولية (( )IRCفبراير  – )2021الطريق إلى التحصين ضد فيروس كوفيد :19-بناء الثقة ومكافحة
المعلومات المضللة
بينما ينتظر ماليين األشخاص في الدول ذات الدخول المرتفعة دورهم في الحصول على لقاح فيروس كوفيد ،19-لن يحصل مليارات األشخاص
اآلخرين في الدول ذات الدخول المنخفضة والفقيرة على اللقاح مطلقًا هذا العام ،ليس هذا فحسب ،بل لن تتاح لهم الفرصة بسبب المعلومات المضللة.
إننا نعرف أنه وفقًا لتجارب وخبرات لجنة اإلنقاذ الدولية في العمل على مكافحة األمراض المعدية في البلدان المتضررة من النزاعات واألزمات،
إذا كانت المعلومات صحيحة من الناحية العلمية ،ولكنها ليست مالئمة للسياقات المحلية ،تقل اح تمالية ثقة الناس في هذه المعلومات ،وقد يبحثون
عن اإلجابات بطرق أخرى .من الضروري البدء خالل هذه الشهور في بناء الثقة وإشراك المجتمعات المحلية وزيادة مستوى معرفتهم باللقاح
وتقبلهم له حتى يمكن تنفيذ التحصين بنجاح عند وصول جرعات اللقاح.
في حال الرغبة في مشار كة البحوث أو التوجيهات أو األدوات أو الدعوات للعمل أو الدروس المستفادة وأفضل الممارسات فيما يتعلق بحيز المجتمع
المدني ،يرجى زيارة صفحة حيز المجتمع المدني على موقع إكفا اإللكتروني والتواصل مع نيشاني جياماها على
.nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
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 .20العمل البيئي والمناخي:
في إطار عمل اللجنة االستشارية على إعداد مسودة ميثاق المناخ والبيئة ،عقدت إكفا بالتعاون مع كل من اللجنة الدولية للصليب األحمر ()ICRC
واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر (  )IFRCسلسلة من المشاورات مع المنظمات غير الحكومية في مناطق شرق آسيا
والمحيط الهادئ ،والشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وأوروبا ،وأمريكا الشمالية والالتينية ،وذلك لتتمكن المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني
باإلسهام بالمعلومات الضرورية إلعداد مسودة الميثاق .وخالل هذه المشاورات ،عقدت اللجنة االستشارية أكثر من  18لقاء للتشاور إلى جانب
العروض التقديمية الخاصة بمسودة لميثاق بحضور  200مشارك من حوالي  110منظمة ،وتم في هذه العملية التشاور مع أكثر من  50منظمة
غير حكومية من هذه المنظمات (الدولية والوطنية والمحلية) .أتاح هذا الفرصة أمام المنظمات غير الحكومية ليس فقط للمشاركة في عملية إعداد
الميثاق ،ولكن أيضًا تقديم المالحظات األكثر دقة والمتعلقة بالمجتمع المدني عند إ عداد هذه السلسلة من االلتزامات الموجزة والواضحة التي قد
نستفيد منها في توجيه جهودنا كعاملين في جال المساعدة اإلنسانية فيما يتعلق بالحد من تداعيات تغير المناخ والتدهور البيئي على المجتمعات
المحلية ،والخفض من انبعاثاتنا الكربونية.
للمزيد من المعلومات حول م سودة الميثاق ،ومظاهر مشاركة المنظمات غير الحكومية في موضوعه ،يمكنكم زيارة صفحة المناخ والبيئة على موقع
إكفا اإللكتروني أو التواصل مع نيشاني جياماها على .nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

خاص بالمنطقة
 .21تقرير التوجيهات واإلنجازات اإلقليمية
تعمل مراكز إكفا اإلقليمية في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط وشمال إفريقيا ،والتي تأسست في  ،2013على تعزيز القرب بين
األعضاء وشبكات المنظمات غير الحكومية والشركاء في المنطقة ،وتوسيع نطاق التمثيل أمام الجهات الفاعلة اإلنسانية والسياسية اإلقليمية ،وتعزيز
الروابط بين الوقائع الميدانية والسياسات العالمية ،بالإلضافة إلى تعزيز الدعم والمناصرة الجماعية .يمكنكم االطالع على آخر اإلنجازات في هذه
المناطق وخطط إكفا للتوجيهات المستقبلية.
 .22آسيا والمحيط الهادئ
التخطيط للمشاورات اإلقليمية مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين
تعمل إكفا حاليًا على دعم المفوضية السامية لشؤون الالجئين في عملية المشاورات السنوية اإلقليمية بالتعاون مع شبكة حقوق الالجئين في منطقة
آسيا والمحيط الهادئ ( ) APRRNوالتي من المقرر انعقادها في الشهور المقبلة .تم إرسال استبيان إلى المنظمات غير الحكومية للحصول على
عملية المشاورات.
تشكيل
والتي ستساعد في
الموضوعات والنماذج المقترحة
حول
آرائها ومالحظاتها
تبادل المعلومات حول الوضع في ميانمار
بالنسبة الجتماع الفريق العامل اإلقليمي المعني بالتأهب لحاالت الطوارئ والذي ينعقد في أوائل مارس المقبل ،رتبت إكفا بالتعاون مع رؤساء الفريق
(مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ( ))IFRCجلسة إحاطة مشتركة بين
الوكاالت للنقاش حول الوضع الديناميكي والمتفاقم في ميانمار والمنطقة ،وشملت الجلسة آخر التطورات التي عرضها الزمالء في مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية القطري وشبكة حقوق الالجئين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ( .)APRRNتأتي هذه الجلسة في إطار الجهود األوسع نطاقًا
لدعم العمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية ومحافلها لرصد الوضع عن كثب .وفي منتصف فبراير ،أصدرت أكثر من  30منظمة غير
هنا.
عليه
االطالع
يمكنكم
ميانمار
في
الوضع
حول
بيانًا
دولية
حكومية
توسيع نطاق عملية الحد من مخاطر الكوارث في العمل اإلنساني في إطار عمل فريق النتائج الرابع التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
انضم ممثلو إكفا اإلقليميين إلى اجتماع مخصص حول توسيع نطاق عملية الحد من مخاطر الكوارث في العمل اإلنساني في إطار عمل فريق النتائج
الرابع التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت (التعاون بين العمل اإلنساني والتنمية) .شارك الزمالء في مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
( )OCHAومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( )UNDRRفي هذا االجتماع آخر التطورات بشأن التوصيات والقائمة المرجعية
الخاصة بتوسيع نطاق عملية الحد من مخاطر الكوارث في العمل اإلنساني  ،والتي يجري تنفيذها في باكستان ،وهاييتي ،وبنغالديش .ستستمر
مشاركة إكفا في هذه العملية من خالل المشاركة في مجموعة المراجعة المشتركة بين الوكاالت والمكلفة باستعراض عملية الحد من مخاطر الكوارث
في  2021واالستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية وخطط االستجابة اإلنسانية ،وذلك للمساعدة في تحديث القائمة المرجعية المقرر إصدارها
بحلول أواخر هذه السنة.
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع .Keya.Sahachaudhury@icvanetwork.org

 .23منطقة إفريقيا
دعم المناصرة اإلقليمية لمنطقة شرق إفريقيا
ال يزال العمل جاريًا في عملية استقدام المشاركين في دعم المناصرة اإلقليمية لمنطقة شرق إفريقيا .وإننا نأمل في قدرتنا على اإلسهام قريبًا في
عمل محافل المنظمات غير الحكومية في المنطقة على تعزيز مناصرة المبادئ اإلنسانية والحصول على المساعدة اإلنسانية ودور المنظمات غير
الحكومية.
عقدت إكفا لقاءات مع مختلف شركائها للنقاش حول تعزيز فرص التعلم في منطقة شرق إفريقيا فيما يتعلق بالمبادئ والهياكل اإلنسانية .ستكون
هذه الدورات التدريبية متاحة للعاملين في مجال المساعدة اإلنسانية فور االنتهاء من إعدادها وذلك بالتعاون مع المحافل القطرية.
عقد مكتب إكفا في إفريقيا عدة لقاءات في شهر فبراير مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الصومال للنقاش حول اهتمام المنظمة بتعزيز العالقات
مع الجهات الفاعلة الوطنية من أجل إعداد اإلستراتيجيات والتخطيط والتنفيذ.
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تخطيط المشاورات بينا لمنظمات غير الحكومية والمفوضية السامية لشؤون الالجئين
تعمل إكفا حاليًا مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين على جمع الم علومات من المنظمات غير الحكومية حول المشاورات بين الطرفين المقرر
عقدها هذه السنة .كان معدل االستجابة إلى االستبيان مرضيًا ،وال يزال التقدم يجري على قدم وساق من أجل تحديد نسق ومحتوى المشاورات.
يعمل مكتب إكفا في إفريقيا على تنظيم اجتماع بين المكتب اإلقليمي ل مكتب المفوضية األوروبية للمعونة اإلنسانية ( )ECHOوالمكاتب اإلقليمية
للمنظمات غير الحكومية في نيروبي ،ومن المقرر أن ينعقد هذا االجتماع عبر اإلنترنت في أوائل مارس المقبل.
دراسة عن آليات التنسيق الشامل
من المقرر إجراء دراسة لتحديد آليات التنسيق البديلة والمبتكرة الشاملة للجهات الفاعلة الوطنية والمحلية ،وذلك بالتعاون مع كلية لندن لالقتصاد
والعلوم السياسية .وفي هذا الصدد ،يعمل فريق كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية على اللقاء مع الجهات الفاعلة الرئيسية لجمع المعلومات.
دعم مناطق غرب ووسط إفريقيا
ستعمل إكفا على تعزيز تغطية مناطق غرب ووسط إفريقيا ب الدعم المقدم من أحد المستشارين المسؤولين عن تحليل أنماط التنسيق والشراكة في
المنطقة ،واقتراح التعديالت الالزمة وسبل المناصرة الفعالة ذات الصلة.
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع  marco.rotelli@icvanetwork.orgأو .Addis.Tesfa@icvanetwork.org
 .24منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
شارك مكتب إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في  23فبراير  2021في ندوة إلكترونية عقدها المكتب اإلقليمي للمجلس النرويجي
لالجئين ( )NRCحول الشراكات والعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وذلك بحضور ممثلي المجلس
النرويجي لالجئين من األردن ولبنان وسوريا والعراق واليمن وا ألراضي الفلسطينية المحتلة .عرض ممثل إكفا اإلقليمي في المنطقة التوصيات
الرئيسية وأفضل األمثلة المتعلقة بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،كما عرض نتائج آخر البحوث
التي أجريت في هذا الصدد ،باإلضافة إلى توصيات تعزيز دور الجهات الفاعلة المحلية وسبل إقامة الشراكات على أساس المبادئ المؤسسية وليس
فقط التشغيلية.
وعلى مدار شهر فبراير ،قام مكتب إكفا في الشرق األوسط وشمال إفريقيا بدعم الجهات الفاعلة المحلية وجمع الطلبات النهائية لالنضمام إلى الفريق
الفرعي التابع لفريق النتائج األول والمعني بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية  ،بقيادة ستيال أوغينالد ،رئيس قسم المنظمات غير الحكومية
في المفوضية السامية لشؤون الالجئين ،ونيمو حسن ،مدير اتحاد المنظمات غير الحكومية الصومالية ،بدعم من إيمان إسماعيل ،ممثل إكفا اإلقليمي
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا .يتمثل الهدف الرئيسي من ذلك في أن يكون  %50من إجمالي عدد أعضاء الفريق الفرعي التابع لفريق النتائج
األول والمعني بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية من المنظمات غير الحكومية الوطنية .وعالوةً على ذلك ،قام أعضاء الفريق الفرعي
المعني بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية بإعداد مسودة التوجيهات والمؤشرات ذات الصلة والمتعلقة بتعزيز مشاركة وتمثيل وقيادة
الجهات الفاعلة المحلية والوطنية في آليات تنسيق العمل اإلنساني ،وقامت إكفا بنشر هذه المسودة ومتابعتها .يأتي ذلك بهدف توجيه الفرق القطرية
اإلنسانية في عملية دعم المشاركة الهادفة للجهات الفاعلة اإلنسانية غير الحكومية المحلية والوطنية في هياكل التنسيق التابعة للجنة الدائمة المشتركة
بين الوكاالت ،وفقًا لما أصدرته اللجنة من إرشادات مؤقتة حول العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية في ظل جائحة كوفيد ،19-والتي
صدقت عليها اللجنة في إبريل .2020
إصدار تقرير العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية
يستضيف مكتب إكفا في الشرق األوسط وشمال إفريقيا في  3مارس المقبل فعالية إصدار تقرير بعنوان "العمل مع ودعم المؤسسات المحلية
والوطنية في القيادة اإلنسانية :تحديد سمات مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية في هياكل التنسيق اإلنسانية الدولية في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا " .تهدف هذه الفعالية باألساس إلى تبادل النتائج والتوصيات مع أعضاء إكفا وممثلي وكاالت األمم المتحدة والجهات المانحة في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،كما تهدف إلى الحث على عقد المزيد من النقاشات والحوارات حول التقدم المحرز والتحديات في هذا الصدد.
سيواصل فريق إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مشاركة األدلة ودراسات الحالة المستمدة من هذا البحث المطور لالستفادة بها في
جهود المناصرة والنقاشات الخاصة بالسياسات فيما يتعلق بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية.
المشاورات اإلقليمية مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين
قام مكتب إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،في إطار دوره كأحد أطراف التواصل والدعم مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين خالل
المشاورات اإلقليمية ،بتعميم استبيان طوال شهر فبراير بهدف تحديد نسق وموض وعات ومحتوى المشاورات التي من المقرر انعقادها في أواخر
هذه السنة ،حيث أنه من المقرر أن يدعم ذلك جهود الوصول إلى نهج تشاركي في هذه المشاورات.
مؤتمر إعالن التبرعات لليمن:
استضافت إكفا في  18فبراير جلسة إحاطة بين المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة وذلك قبيل المؤتمر الرفيع المستوى إلعالن التبرعات
لليمن .سلطت هذه الجلسة الضوء على أولويات الجهات المانحة المشاركة في استضافة المؤتمر ،كما أتاحت الفرصة أمام المنظمات غير الحكومية
لعرض المالحظات واألسئلة والتعليقات.
عالوةً على ذلك ،وفي إطار التحضير للمؤتمر ،قام كل من إكفا وشبكات منظمات المجتمع المدني في اليمن بإعداد بيان مشترك مسجل مسبقًا،
للدعوة إلى زيادة التمويل والتنسيق الشامل والشفاف ،والشراكات القائمة على المبادئ ،ووقف إطالق النار ،على أن يتم عرض هذا البيان على
صفحة فعالية اليمن على موقع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
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مراسم االفتتاح اإللكتروني مع شبكات منظمات المجتمع المدني السورية في تركيا 5 ،فبراير :2021
التقى أعضاء فريق إكفا اإلقليمي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا مع شركائه من شبكات منظمات المجتمع المدني السورية في المراسم المبدئية
الفتتاح المقر المؤسس حديثًا للشبكات السورية المحلية من أجل عقد االجتماعات وتنفيذ الدورات التدريبية لجميع الشبكات والمنظمات غير الحكومية
السورية العاملة في مدينة غازيانتيب ،في تركيا .عرضت إكفا خالل الفعالية الرسائل الرئيسية للتأكيد على أهمية الشراكة الفعالة مع الشبكات
السورية ،والتركيز على التعاون مع البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وغيرهما من الشركاء ،بهدف تعزيز دور
الجهات الفاعلة المحلية السورية.
فعالية إحاطة حول إطالق الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات ( 2022-2021 )3RPفي  4فبراير:
شارك فريق إكفا اإلقليمي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا في جلسة اإلحاطة التي نظمها رؤساء الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على
مواجهة األزمات ( )RP3من المكاتب اإلقليمية للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ( )UNDPوالمفوضية السامية لشؤون الالجئين ()UNHCR
لعرض استعراض اإلستراتيجية اإلقليمية  2022-2021على الشركاء والجهات المانحة .شارك فريق إكفا اإلقليمي باعتباره متحدثًا رئيسيًا ،وركز
على البيانات المتعلقة بدور المنظمات غير الحكومية في الخطط اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات ،والتنسيق الفعال ومشاركة
المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في خطط االستجابة السورية اإلقليمية.
عالوة على ذلك ،تمت دعوة ممثل إكفا اإلقليمي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى االنضمام إلى فرقة العمل المعنية بالتقييم والتي أسسها في
هذا الشهر رؤساء الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات .يتمثل الهدف العام من هذا التقييم في ( )1تقييم ما نجح أو لم ينجح
فيما يخص الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات حتى اآلن فيما يتعلق بأسباب وضعها والمبادئ الكامنة ورائها )2( ،تقييم
سبل تطوير الخطة واالستجابة إلى السياقات المتغيرة في جميع أنحاء المنطقة وإصدار التوصيات ذات الصلة.
للمزيد من المعلومات حول العمل الجاري حاليًا في منطقة الشرق األوسط
 Eman.ismail@icvanetwork.orgو. stephanie.yousef@icvanetwork.org

وشمال

إفريقيا،

يرجى

التواصل

مع

 .25منطقة أمريكا الالتينية
لقاء حول الحصول على لقاحات كوفيد 19-في المنطقة
شارك الفريق المشترك بين إكفا و FM4في  26فبراير في جلسة إحاطة مع الدول والمنظمات غير الحكومية بعنوان "ال نترك أحدًا :دعم العمل
اإلنساني الفعال خالل جائحة كوفيد 19-وما بعدها" .شارك ممثل مؤسسة  LATAMمع الحضور الجوانب الرئيسية لعملية التحصين في فنزويال
وكولومبيا ونيكاراغوا والمكسيك .كما شارك الممثلون اإلقليميون التحديات المتعلقة بحصول الالجئين والمهاجرين على اللقاحات ،باإلضافة إلى
السكان المستضعفين مثل جماعات السكان األصليين واألشخاص النازحين داخليًا بسبب العنف.
كما شارك الفريق المشترك بين إكفا و FM4بانتظام في اجتماعات شبكة الصناديق البيئية في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي (،)REDLAC
مؤخرا عامها الثامن عشر من العمل المستمر في المنطقة .تستلزم أولويات هذا الفريق العامل تسليط المزيد من الضوء على خطة
والتي أكملت
ً
عمل نيكاراغوا.
للمزيد من المعلومات حول العمل الجاري في منطقة أمريكا الالتينية ،يرجى التواصل مع .lina.gomez@icvanetwork.org

فرص التعلم
 .26إدارة المخاطر في الواقع العملي
يمثل مسار التعلم اإللكتروني الخامس الذي تقدمه إكفا بالتعاون مع الجمعية الدولية للعاملين في المساعدة والحماية اإلنسانية ( )PHAPبعنوان
"إدارة المخاطر في الواقع العملي" منصة تمكن مجتمع المنظمات غير الحكومية من تبادل الممارسات الحالية ،والنقاش ،والتعلم من بعضهم البعض
من أجل تحسين فهم سبل إدارة المخاطر عند العمل في قطاع العمل اإلنساني وتطبيق ذلك في مهام عملهم اليومية .يمكنكم االطالع على التسجيالت
ومقاطع البودكاست للندوات اإللكترونية السابقة على الصفحة اإللكترونية .ترقبوا الندوة اإللكترونية األخيرة المقرر انعقادها في إبريل المقبل.
إصدار مشترك بين إكفا وتحالف المعايير اإلنسانية األساسية ( – )CHS Allianceقريبًا!
في خواتيم عام  2020العاصف باالضطرابات ،قامت إكفا باالشتراك مع تحالف المعايير اإلنسانية األساسية ( )CHS Allianceبدعوة  15من
قادة المنظمات اإلنسانية األعضاء للمشاركة في مشروع استكشاف المخاطر والفرص المتعلقة بسالمة العاملين والثقافة المؤسسية .سيتم قريبًا نشر
ورقة بحثية بعنوان " قيادة جيدة؟ قادة أنشطة اإلغاثة يفكرون في سالمة العاملين والثقافة المؤسسية" على موقع إكفا اإللكتروني ،وفي إطار
التحضير لنشر هذه الورقة ،نشر تحالف  CHS Allianceورقة تحفيزية ومقطع بودكاست يتناوالن العديد من الموضوعات التي تناقشها الورقة
البحثية كجزء من سلسلة تجسيد التغيير .ال تنسوا أننا حصلنا في ديسمبر على استعراض لهذه الورقة البحثية في صورة ندوة إلكترونية انعقدت
بالتعاون مع الجمعية الدولية للعاملين في المساعدة والحماية اإلنسانية ( .)PHAPيمكن االطالع على التسجيل هنا.
 .27ستراجع شبكة التعلم النشط من أجل المساءلة واألداء في العمل اإلنساني ( )ALNAPتوجيهاتها المشهورة حول تقييم العمل اإلنساني
باستخدام معايير مركز جمع البيانات التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ( .)OECDولتحقيق هذا الغرض ،تسعى الشبكة إلى
تأسيس فريق استشاري لإلسهام بالخبرات والمعارف واالقتراحات المناسبة لهذه العملية .في حين أن هذه التوجيهات قدمت الدعم العملي ألخصائيي
التقييم لعدة سنوات ،إال أن التغذية الراجعة من المستخدمين تقترح وجود العديد من المشكالت واالعتبارات عند تطبيق هذه المعايير في مختلف
السياقات اإلنسانية.
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إذا كنتم مهتمين بالمشاركة في هذا الفريق ،يرجى التواصل مع سوزانا موريسون ميتويس قبل حلول  15مارس للتعبير عن االهتمام .يمكن
االطالع على المعايير المرجعية والمذكرة المفاهيمية المفصلة الخاصة بهذه العملية على موقع شبكة  ALNAPاإللكتروني.
" . 28التدريب اإللكتروني والدورة اإللكترونية المفتوحة الحاشدة بعنوان "إسفير في التطبيق العملي"
سينعقد تدريب إسفير المفتوح الحاشد على مدار األسابيع الخمسة المقبلة بين  21مارس و 3مايو ،ويشمل التكليفات ومنتديات النقاش والندوات
اإللكترونية التفاعلية .إن المشاركة في الدورة اإللكترونية المفتوحة الحاشدة تساعد المشاركين على تبادل وجهات النظر والمعلومات مع الزمالء
من الطالب ،والنقاش مع الممارسين ذوي الخبرة ،وتوسيع نطاق الشبكات وتحقيق أكبر قدر من االستفادة من تجربة التعلم .ولكن يمكن للطالب أن
يلتحق بالنسخة البديلة المخصصة للتعلم الذاتي وإكمال التدريب في  10-8ساعات.
لمعرفة المزيد من المعلومات ومشاهدة مقطع الفيديو اإلعالني ،يرجى الضغط هنا.
مؤخرا قائمة الدورات التدريبية .2022-2021
 .29أصدر مركز جنيف للدراسات اإلنسانية
ً
صفحة فرص التعلم والمصادر على موقع إكفا اإللكتروني:
تشتمل صفحة مصادر التعلم الخاصة بإكفا على قائمة منسقة لبرامج التعلم والتدريب .يرجى مشاركتنا بأي فرص مثيرة لالهتمام قد يكون من المفيد
عرضها على الموقع اإللكتروني .للمزيد من المعلومات ،يُرجى التواصل مع .nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

جديد وجدير بالذكر
 .30المنتدى اإللكتروني لمنظمة  25-23 :2021 InterActionمارس 2021
يتمثل هدف منظمة  InterActionمن هذا المنتدى في جمع اآلراء واألفكار والرؤى خالل هذه األوقات العصيبة ،واالنضمام إلى اآلخرين الملتزمين
بتأسيس مجتمعات أكثر استدامة وإنصافًا .تقوم المنظمات غير الحكومية األعضاء في منظمة  InterActionبجهود كبيرة في االستجابة الفعالة
للجائحة العالمية ،والتوتر العرقي ،والفقر وانعدام االستقرار على المستوى العالمي ،إلى جانب تغير المناخ والنزوح البشري – نحن اآلن على حافة
الهاوية بينما العالم مهدد بخسارة مجهود عقد كامل من التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة .ولذلك ،يشكل هذا المنتدى فرصة للتعلم من ومع
القادة العالميين بينما نتلمس طريقنا في هذه اللحظات الحالكة معًا ،كما ستكون هذه فرصة قوية للتواصل المباشر مع قادة المنظمات غير الحكومية
األمريكية في مجالي التنمية والمساعدة اإلنسانية .يمكن االطالع على أجندة المنتدى بالكامل هنا.
 .31مؤتمر  – HEREماذا بعد؟ من التحليل إلى الحلول –  18-16مارس 2021
حوارا مع العديد من أقسام القطاع ألغراض البحث الذي نشره المركز
أجرى مركز جنيف للبحوث اإلنسانية ( )HEREعلى مدار الشهور الماضية
ً
مؤتمرا تفاعليًا عمليًا بعنوان
بعنوان "ما بعد الجائحة" ،وذلك بهدف فهم الطرق التي يتغير بها القطاع .وينظم المركز في إطار هذا المشروع البحثي
ً
" ماذا بعد؟ من التحليل إلى الحلول" والمقرر انعقاده بشكل متقطع ،عبر اإلنترنت ،على مدار ثالثة أيام في  18-16مارس المقبل ،وذلك لمراعاة
مختلف مناطق التوقيت .يمكن االطالع على المزيد من المعلومات على صفحة التسجيل .سيفتتح المؤتمر بالحوار مع بيتر مورر ،رئيس اللجنة
الدولية للصليب األحمر (.)ICRC
 .32إسفير تصدر إستراتيجية جديدة 2025-2021
تأمل منظمة إسفير في أن يكون لكم دور في عملية إعداد األولويات اإلستراتيجية على مدار السنوات الخمس المقبلة ،ومشاركة التقدم المحرز
واإلنجازات المتحققة في كل سنة ،حيث ستتم مواءمة خطط إسفير السنوية مع األولويات اإلستراتيجية المتفق عليها .يتمثل الهدف األساسي لمنظمة
إسفير من هذه اإلستراتيجية الجديدة في تعزيز دور إسفير القيادي في الترويج لمدى األهمية على المستوى العالمي ،والتطبيق المتواصل للمعايير
اإلنسانية للمساءلة أمام المجتمعات المتضررة ،وذلك من خالل مجتمع إسفير العالمي المعني بالمقاصد والممارسات.
 .33استبيان حول سلوكيات صنع القرار في األزمات اإلنسانية
في األزمات اإلنسانية ،تظهر الحاجة إلى اتخاذ القرارات في ظروف مضطربة وخطيرة وفي ضيق من الوقت وقلة في المصادر ،ومن المحتمل أن
تؤثر هذه الظروف على سلوكيات البشر ،ومن المعروف تأثير بعض السلوكيات المحددة على عملية صنع القرار بالسلب أو اإليجاب .يهدف هذا
االستبيان ،الذي يتم في إطار بحث رسالة دكتوراة حول صنع القرار في العمل اإلنساني من إعداد ديفيد بولز في جامعة دلفت للتكنولوجيا ،إلى فهم
السلوكيات الشائعة في عملية صنع القرار أثناء األزمات اإلنسانية .وستساعد النتائج في تطوير التدخالت الجديدة الرامية إلى دعم عملية صنع القرار
والتي تضع في االعتبار السلوكيات المحددة ،واختبار هذه التدخالت عمليًا ،لتطوير عملية صنع القرار في العمل اإلنساني.
مؤخرا تقرير سجل األداء بعنوان "حان وقت الصفقة األفضل :كيف تغير منظومة المساعدة اإلنسانية النساء
 .34نشرت منظمة CARE
ً
والفتيات في األزمات" .يتناول التقرير تقييم الجهات المانحة المؤسسية الكبرى ،وكبرى وكاالت األمم المتحدة العاملة في القطاع اإلنساني ،ومنظمة
 CAREاستنادًا إلى األسس المرجعية للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ( )GEEWGفي التدخالت اإلنسانية ،ويشمل ذلك تمويل
المنظمات النسائية ،وتمويل أنشطة المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ( ،)GEEWGوالمشاركة والقيادة النسائية في وكاالت األمم
المتحدة وهياكل التنسيق اإلنسانية وما إلى ذلك.
 .35استبيان حول ابتكارات الصحة الجنسية واإلنجابية في األوضاع اإلنسانية
يقوم مركز جنيف للدراسات اإلنسانية ( ،)GCHSبالتعاون مع كلية لندن للنظافة الصحية والطب االستوائي ( )LSHTMومؤسسة Science
 ،Practiceبعقد دراسة بالنيابة عن مؤسسة  Elrhaالستكشاف أحدث االبتكارات في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية في األوضاع اإلنسانية.
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تهتم الدراسة باالبتكارات التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر أوج ه التكيف الجديدة أو الكبيرة مع المنتجات والتقنيات والخدمات وطرق التنفيذ
والعمليات والنُهُج أو السياسات المعنية بالمشكالت الهامة في هذا الصدد.
إذا كنت على اطالع باالبتكارات القائمة ،يرجى إكمال االستبيان عبر اإلنترنت ومدته  15دقيقة باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية ،لتقديم
المزيد من المعلومات عن هذه االبتكارات والمساعدة في تحديد مواقعها وكيفيتها واألسباب الكامنة ورائها.
لالستفسار عن البحث ،يرجى التواصل مع آن غوميز على  anne.golaz@unige.chأو كيمبرلي بوبل على
.kimberley.popple@lshtm.ac.uk

أضف إلى جدول مواعيدك
 18-16مارس :مؤتمر  – HEREماذا بعد؟ من التحليل إلى الحلول – سجل
 25-23مارس :المنتدى اإللكتروني لمنظمة  – 2021 InterActionسجل
 25-23مارس :االجتماع الثمانون للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين (عبر اإلنترنت)
 19-18مايو :مؤتمر الجمعية العامة إلكفا (عبر اإلنترنت)
 26-25مايو :مؤتمر إكفا السنوي (عبر اإلنترنت)
 29-28مايو :المؤتمر البحثي الثاني لمركز البيانات المشترك بين البنك الدولي والمفوضية السامية لشؤون الالجئين حول التهجير القسري
 23يونيو :جلسة إحاطة غير رسمية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين بشأن النتائج األولية لتقييم اجتماع المسؤولين رفيعي المستوى (تنفيذ االتفاق
العالمي بشأن الالجئين  /متابعة المنتدى العالمي لالجئين)
 25يونيو :االحتفال باليوم العالمي لالجئين
 7-5يوليو :االجتماع الحادي والثمانون للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين
 28يوليو :الذكرى السنوية السبعون التفاقية عام  1951الخاصة بوضع الالجئين
 19أغسطس :اليوم العالمي للعمل اإلنساني
 30أغسطس :الذكرى الستون التفاقية عام  1961بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية
 16-15أو  23-22سبتمبر :االجتماع الثاني والثمانون للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين
 8-4أكتوبر :االجتماع الثاني والسبعون للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين
 27أكتوبر :مشاورات المفوضية السامية لشؤون الالجئين بشأن طرائق وبرنامج اجتماع المسؤولين رفيعي المستوى (تنفيذ االتفاق العالمي بشأن
الالجئين  /متابعة المنتدى العالمي لالجئين)
 15-14ديسمبر :اجتماع المسؤولين رفيعي المستوى (تنفيذ االتفاق العالمي بشأن الالجئين  /متابعة المنتدى العالمي لالجئين)

10

