نشرة إكفا الشهرية – أبرز أحداث شهر مارس 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
المنظمات غير الحكومية والمساواة في الحصول على اللقاح
إن تعميم الحصول على لقاح كوفيد 19-هو السبيل الوحيد للقضاء على الجائحة والتخفيف من تفاقم التفاوتات االجتماعية االقتصادية الناشئة عن
التدابير التي اتخذتها الدول للحد من انتشار الفيروس ،وهو ما يستدعي تكاتف مجتمع منظمات العمل اإلنساني للعمل معًا من أجل دعم التوزيع العال
والمتكافئ للقاحات وعالجات كوفيد ،19-وضمان أن هذه الجهود ال تأتي على حساب التدخالت األخرى في قطاعي الصحة والعمل اإلنساني.
لقد أسهمت إكفا في تنسيق تواصل المجتمع المدني الجماعي مع الدول ،كما أعلنت انضمامها إلى إعالن المساواة في الحصول على اللقاح ،ومن ثم
فإننا ندعو المنظمات غير الحكومية لالنضمام إلى ال دعوة الموجهة إلى القادة الدوليين والوطنيين والمحليين من أجل التعجيل بالتوزيع العادل
للقاحات في كل بلد ،والبدء بإعطاء اللقاح العاملين في القطاع الصحي واألشخاص األكثر عرضة لإلصابة بفيروس كوفيد ،19-ويشمل ذلك أيضًا
النهوض بعملية تصنيع اللقاحات ورفض حصر اللقاحات في مواطنين الدول واستبعاد غيرهم عند توزيع اللقاحات.
ومن هذا المنطلق ،تواصل إكفا دعمها للمنظمات غير الحكومية من أجل التأثير في عمليات التخطيط لنشر لقاحات كوفيد 19-والتحصين على
المستوى الوطني في البلدان/السياقات التي تعمل بها هذه المنظمات ،حيث يجب علينا مواصلة تذكير الدول بمسؤولياتها عن ضمان شمول جميع
األفراد والشعوب األكثر عرضة للخطر ،بغض النظر عن أماكن إقامتهم أو أوضاعهم القانونية.
كان العمل جاريًا على مدار األشهر الماضية من أجل تأسيس مرفق إنساني إلتاحة لقاحات كوفيد ،19-وعلى الرغم من أنه وفي جميع الحاالت
دورا أساسيًا في تغطية احتياجات
تتحمل الدول مسؤولية ضمان حصول جميع من يتواجد على أراضيها على اللقاح ،إال أن هذا المرفق سيلعب ً
األشخاص األكثر عرضة للخطر والمستبعدين من الجهود الوطنية ،إما ألسباب متعلقة بالعرق أو الجنسية أو وضعهم القانوني في البالد كمهاجرين
دورا ها ًما في تنفيذ أعمال هذا المرفق ،سوا ًء بتوصيل اللقاحات
أو هويتهم الجنسانية أو الفقر أو أي سبب آخر .كما تلعب المنظمات غير الحكومية ً
بشكل مباشر إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها ،أو إشراك المجتمعات المحلية في جهود دعم قبول اللقاح ،أو توفير المعلومات الالزمة حول
الثغرات الموجودة في جهود التطعيم الوطنية الجارية.
وفي المراحل التحضيرية إلنشاء المرفق اإلنساني كوفاكس ،عملت إكفا عن كثب مع أعضاء مجموعة مجلس التحالف العالمي للقاحات والتحصين
ومنظمات المجتمع المدني ) ،(GAVIباإلضافة إلى أعضاء مجلس إدارة مجلس التحالف) ، (GAVIمن أجل ضمان وضوح فهم األدوار المتوقعة
من المنظمات غير الحكومية في تنفيذ أعمال المرفق .وقد أكد مجلس إدارة مجلس التحالف العالمي للقاحات والتحصين بشكل رسمي إطالق مرفق
كوفاكس اإلنساني في  22مارس  ،وسيتم استئناف هذا العمل على مدار الشهور المقبلة ،وذلك في أعقاب اختيار مجموعة مديري برامج الطوارئ
التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لتكون هيئة صنع القرار الخاصة بهذا المرفق اإلنساني.
لقد قمنا بتعزيز جهود فريقنا من أجل دعم المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بتأسيس مرفق كوفاكس اإلنساني ،حيث تعتبر مساهمة المنظمات
غير الحكومية في العمليات األساسية العالمية المشتركة بين الوكاالت واالسترشاد بها من أولويات إكفا ،ويشمل ذلك الفريق المعني بصنع القرار
والتابع لمجموعة مديري برامج الطوارئ (والمفوض لالضطالع بمسؤولية تحديد مخصصات كل جهة من الللقاحات) والفريق العامل المعني بلقاح
كوفيد 19-والتابع لمجموعة الصحة العالمية (المسؤول عن إطالق مرفق كوفاكس ومعالجة الثغرات الموجودة في تغطية الخطة الوطنية) .وتركز
صا على ربط هذه النقاشات العالمية بالحقائق الواقعية لعمليات المنظمات غير الحكومية على المستوى القطري ،وذلك لضمان وصول
إكفا تركيزً ا خا ً
جهود التحصين التي يبذلها المرفق اإلنساني إلى األشخاص األكثر احتياجًا ،بدعم من المنظمات غير الحكومية على المستويات العالمية واإلقليمية
والوطنية.
إغناسيو باكر
المدير التنفيذي| إكفا
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آخر التطورات في إكفا
 .1اجتماع جمعية إكفا العامة في  18و 19مايو 2021
سينعقد االجتماع الثامن عشر لجمعية إكفا العامة في المواعيد واألوقات التالية
•
•

عصرا بتوقيت وسط أوروبا الصيفي
ظهرا إلى الثالثة ونصف
 18مايو من الواحدة
ً
ً
عصرا بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.
ظهرا إلى الرابعة
 19مايو من الواحدة
ً
ً

المشاركة :إننا نتطلع إلى رؤية العديد منكم بين حضور هذا االجتماع اإللكتروني .يمكن لألعضاء الذين لم يقوموا بالتسجيل بَع ُد ملء نموذج التسجيل
اإللكتروني .يجوز حضور أكثر من ممثل لنفس المنظمة ،مع األخذ في االعتبار أن لكل منظمة من المنظمات األعضاء صوتًا واحدًا فقط.
جدول األعمال :ستقوم الجمعية العامة بانتخاب مجلس إدارة ورئيسًا جديدين ،واعتماد إستراتيجية إكفا  2030واألولويات اإلستراتيجية للفترة
 ،2024-2022وتعديل قوانين ولوائح إكفا ،إلى جانب استالم تقرير حول عمل الشبكة منذ انعقاد اجتماع الجمعية العامة الماضي في .2018
المزيد من المعلومات :يمكن االطالع على المزيد من المعلومات على موقع إكفا اإللكتروني أو عن طريق التواصل مع
 .secretariat@icvanetwork.orgستتم مشاركة وثائق العمل وجدول األعمال كامالً مع جميع المندوبين المصوتين وجهات التنسيق التابعة
إلكفا قريبًا.
 .2مؤتمر إكفا السنوي  25و 26مايو  – 2021باب التسجيل مفتوح!
ستقوم إكفا في يومي  25و 26من شهر مايو  2021باستضافة مؤتمرها السنوي اإللكتروني الثاني حول موضوع" :المناخ والبيئة والعمل
اإلنساني :كيف تستطيع المنظمات غير الحكومية تخفيف اآلثار والتكيف؟" وسيركز المؤتمر 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 أح دًا ،خاصةً في األوضاع
اإلنسانية التي يتم فيها تنفيذ البرامج الموجهة لدعم الالجئين والنازحين والمهاجرين المستضعفين .سجل اآلن!
 .3دراسة األثر لمنتصف مدة الخطة اإلستراتيجية للفترة 2020-2019
يتمثل الغرض من إجراء هذه الدراسة في تقييم األثر الذي حققته إكفا بعد مرور نصف مدة خطتها اإلستراتيجية للفترة  ،2021-2019وتحديد ما
نجحت مجهودات إكفا في إنجازه للتأثير في وجهات نظر المنظمات غير الحكومية وتعزيزها في الحوار اإلنساني وسياسات العمل اإلنساني في كل
مجال من مجاالت التركيز التي وقع عليها االختيار ،إلى جانب القضايا األخرى التي برزت على الساحة في الفترة  .2020-2019تتبع هذه
الدراسة منهجية مؤلفة من استعراض ا لوثائق ،والمقابالت الشخصية مع بعض األطراف المعنية ،باإلضافة إلى استعراض قدر كبير من البيانات
مؤخرا مع أعضائها.
المتوفرة حاليًا من مشاورات إستراتيجية  2030التي أجرتها إكفا
ً

التهجير القسري
 .4متابعة المنتدى العالمي بشأن الالجئين
المعونة القضائية في األوضاع اإلنسانية من أجل تعزيز الحماية والحلول الدائمة
قامت إكفا باالشتراك مع منظمة إنترسوس ( )INTERSOSبتنظيم ندوة إلكترونية عقدت عبر اإلنترنت بعنوان "تعزيز الحماية والحلول الدائمة
من خالل المعونة القضائية في األوضاع اإلنسانية" ،وذلك في إطار ما تعهدت به منظمة إنترسوس في المنتدى العالمي بشأن الالجئين بإصدار
"ورقة حول الدروس المستفادة من تقديم المعونة القضائية في األوضاع اإلنسانية" .كان الهدف من هذه الندوة اإللكترونية هو تسليط الضوء على
االلتزام الذي أعلنته منظمة إنترسوس في المنتدى العالمي بشأن الالجئين ،إلى جانب إثارة النقاش حول أهمية المعونة القضائية اإلنسانية باعتبارها
من أشكال الدعم األساسي لضمان حماية السكان المهجرين قسريًا وتنفيذ الحلول الدائمة ذات الصلة .حضر هذه الندوة عدد من المنظمات غير
الحكومية ،والدول األعضاء ،ووكاالت األمم المتحدة ،والمنظمات الدولية ،باإلضافة إلى المقرر الخاص باألمم المتحدة والمعني بحقوق اإلنسان
للمشردين داخليًا ،ومنسق المجموعة العالمية للحماية ،والمفوضية السامية لشؤون الالجئين .كما استهدفت هذه الفعالية اإلسهام في حشد المزيد من
التعهدات في مجال المعونة القضائية ،خاصةً بالنظر إلى العجز الحاد في التمويل في هذا المجال.
 .5اجتماع المفوضية السامية لشؤون الالجئين مع المنظمات غير الحكومية بشأن اجتماع المسؤولين رفيعي المستوى بخصوص المنتدى العالمي
بشأن الالجئين
نظمت إكفا في  11مارس جلسة تفاعلية لتبادل اآلراء بين المنظمات غير الحكومية وفريق المنتدى العالمي بشأن الالجئين التابع للمفوضية السامية
لشؤون الالجئين ،وذلك للنظر في اجتماع المسؤولين رفيعي المستوى (المقرر انعقاده في  15-14ديسمبر  ،)2021والتقدم المحرز فيما يتعلق
بتعهدات المنتدى العالمي بشأن الالجئين وتنفيذها ،وعملية إطار المؤشرات.
كما ناقش المشاركون في االجتماع الدور الهام الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية وإسهاماتها في هذه العمليات واألولويات المتعلقة بتنفيذ التعهدات،
خاصةً التعهدات التي تركز على العمر والنوع االجتماعي والتنوع ،وانعدام الجنسية ،وحماية الطفل ،والمشاركة الهادفة لالجئين .ستتم مشاركة
الملحوظات قريبًا مع المشاركين ،كما سيتم إتاحتها ألعضاء إكفا.
 .6االجتماع الثمانون للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين
بفضل اإلسهامات القيّمة للمنظمات غير الحكومية ،قامت إكفا بتنسيق عملية إعداد و تقديم  7بيانات للمنظمات غير الحكومية خالل االجتماع الثمانين
للجنة الدائمة الذي انعقد في  25-23مارس ،وركزت هذه البيانات على الحماية الدولية والحلول الدائمة في سياق طوارئ الصحة العامة ،والشراكة
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اإلستراتيجية وتشمل التنسيق ،باإلضافة إلى آخر التطورات اإلقليمية بشأن أوروبا ،والشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وإفريقيا ،واألمريكتين ،وآسيا
والمحيط الهادئ.
 .7المشاورات الشهرية بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية
شاركت إكفا مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين في تنظيم المشاورات مع المنظمات غير الحكومية في  31مارس حول "اإلصالحات التي تقوم
بها المفوضية السامية لشؤون الالجئين في إطار عمل الشراكات الممولة" .كانت هذه المشاورات فرصة لتقييم التقدم المحرز خالل السنة الماضية
من أجل تحسين إطار عمل الشراكات الممولة الخاص بالمفوضية السامية لشؤون الالجئين ،وتقييم سبل مواصلة تحسين اإلصالحات المقررة ،كما
انتهزت المنظمات غير الحكومية هذه الفرصة للتأكيد على ضرورة ضمان زيادة فرص وصول المنظمات المحلية والوطنية والتي يقودها الالجؤون
إلى شراكات المفوضية السامية لشؤون الالجئين .سيتم نشر المالحظات والوثائق الخاصة بهذه المشاورات مع الحضور ،وستتم إتاحتها ألعضاء
إكفا على صفحتنا اإللكترونية .للمزيد من المعلومات حول المشاورات الشهرية ،ترجى زيارة الموقع اإللكتروني للمفوضية السامية لشؤون الالجئين.
 . 8لقاء تبادل اآلراء بين فريق الخبراء رفيع المستوى المعني بالتشرد الداخلي والمنظمات غير الحكومية
نظمت إكفا في  25مارس اجتماعًا مع رئيس أمانة فريق الخبراء رفيع المستوى ومساعد األمين العام ،السيد جورج أوكوث-أوبو وزمالئه .شهد
هذا االجتماع تبادل اآلراء ووجهات النظر بين المنظمات غير الحكومية وأمانة فريق الخبراء رفيع المستوى حول التقدم المحرز في عمل األخير،
والتحوالت الالزمة من أجل التصدي لقضية التشرد الداخلي واالستجابة لها وتنفيذ الحلول المتعلقة بها ،باإلضافة إلى إمكانية متابعة تقرير الفريق.
للمزيد من المعلومات حول عمل إكفا في فريق الخبراء ،يرجى النقر هنا.
للمزيد من المعلومات حول أي من الموضوعات المذكورة أعاله ،يرجى التواصل مع  jerome.elie@icvanetwork.orgو
.Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
 .9المهاجرون في األوضاع الهشة
منتدى استعراض الهجرة الدولية ( :2022 )IMRFسلسلة الندوات اإللكترونية حول أولويات المجتمع المدني
تعتبر هذه السلسلة من الندوات اإللكترونية ثمرة جهد  7من شبكات المجتمع المدني العالمية واإلقليمية ،وتمتد في الفترة من  13إبريل إلى  18مايو
 ،2021وتمثل بداية عملية عالمية موسعة لمنظمات المجتمع المدني تسلط الضوء على األولويات الواقعية وتكشف عن التفسيرات الطموحة لالتفاق
العالمي بشأن ا لهجرة وتحدد االلتزامات التي ينص عليها .وسيعقب ذلك عملية موسعة وشاملة لحشد المجتمع المدني يكللها منتدى استعراض الهجرة
الدولية .يمكنكم التسجيل في جميع الندوات اإللكترونية الخمسة والحصول على المذكرة المفاهيمية الخاصة بالندوة اإللكترونية األولى التي تدور
حول الهجرة وجائحة كوفيد 19-والعقد االجتماعي الجديد.
االتفاقية النموذجية للحراك الدولي
إطارا قانونيًا عالميًا وشامالً وتراكميًا للحراك الدولي،
تقترح االتفاقية النموذجية للحراك الدولي ،برعاية مجلس كارنيجي لألخالق والشؤون الدولية،
ً
بهدف إعادة التأكيد على الحقوق القائمة للشعوب المتنقلة وتوسيع نطاق هذه الحقوق األساسية متى استلزم األمر ذلك .ويركز هذا المشروع حاليًا
على المبادئ التي ينبغي أن يقوم عليها النهج العالمي العادل لتقاسم المسؤولية عن إعادة توطين الالجئين ،كما يركز المشروع أيضًا على سبل
استخدام تأشيرات العمال كمسار تكميلي إلعادة توطين الالجئين ،إلى جانب نشر مقال مثير لالهتمام في هذا الصدد في مجلة "نيوزويك".
إطالق حملة مشاركة المجتمع المحلي ""It Takes a Community
أطلق الفريق العامل المخصص المعني بالسرد العام بشأن الهجرة والتابع للمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية حملة " It Takes a
 "Communityوالتي تهدف إلى االحتفال بقدرة جميع الناس ،بصرف النظر عن مكان نشأتهم ،على اإلسهام في أن تكون مجتمعاتنا وطنًا حقيقيًا
لنا ،مع تسليط الضوء على ما يقوم به المهاجرون وأفراد المجتمع المحلي من العمل سويًا على أن تتمتع األماكن التي يعيشون ويعملون فيها بالمزيد
من اإلنتاجية واالبتكار والرعاية واألمان والود .لالنضمام إلى الحملة ،انقر هنا!
مبادرة القانون الدولي للهجرة
انعقدت في شهر مارس الجلسة الثامنة لمبادرة القانون الدولي للهجرة التي تنظمها إكفا بالتعاون مع لجنة عمل المجتمع المدني والشرعة الدولية
لحقوق المهاجرين  .ركزت هذه الجلسة على قضية انعدام الجنسية في ضوء الهجرة الدولية ،وكان من بين المتحدثين في الجلسة ميالني خانا ،كبير
المنسقين القانونيين ورئيس القسم المعني بانعدام الجنسية في المفوضية السامية لشؤون الالجئين ،ولورا فان واس ،المدير المشارك في معهد انعدام
الجنسية والدمج ،حيث تم عرض اإلطار القانوني الدولي المتعلق بانعدام الجنسية وتوضيح الرابط بين انعدام الجنسية والهجرة .وتطرق النقاش أيضًا
إلى العمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية حاليًا من أجل تعزيز حقوق األشخاص عديمي الجنسية على الصعيد العالمي ،باإلضافة إلى مبادرة
المفوضية السامية لشؤون الالجئين بعنوان #أنا_أنتمي ( )#IBelongمن أجل القضاء على انعدام الجنسية في العالم.

التمويل
 . 8فريق النتائج الخامس التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعني بتمويل األنشطة اإلنسانية ()RG5
انتقل اآلن منصب الرئيس المشارك لفريق النتائج الخامس في مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إلى السيدة أليس سيكي ،رئيس الفرع اإلداري لصندوق
التمويل المشترك التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .وقد ركزت الفرق الفرعية التابعة لفريق النتائج الخامس في شهر مارس على التكاليف غير
المباشرة (النفقات اإلدارية) وتمويل الترابط .كما تقوم منظمة اليونيسيف باالشتراك مع منظمة أوكسفام ب قيادة العمل الجاري على تخطيط الممارسات
الحالية ألعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت فيما يتعلق بالتكاليف غير المباشرة .سيدعم هذا العمل في نهاية المطاف الحوار حول سبل
تنسيق الممارسات المتعلقة بالتكاليف غير المباشرة فيما بين الوكاالت وشركائها ،ويشمل ذلك ضمان تعميم هذه السياسات على جميع الشركاء
المحليين على قدم المساواة .كما يجري العمل بقيادة مبادرات التنمية على وضع اللمسات النهائية على الوثيقة التجميعية التي تحدد الجهود الحالية
المبذولة من أجل تحديد أدوات ونُ ُهج التمويل الالزم لدعم الترابط بين التنمية والسالم والعمل اإلنساني .ومن المفترض أن يقوم فريق النتائج الخامس
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في شهر إبريل المقبل باستئناف الحوار حول مرونة التمويل ،وذلك بهدف إعداد مقترح إلدراج تدابير مرونة التمويل كممارسات معيارية في
الشراكات بين األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ،وذلك بحلول شهر يونيو .2021
 .11تبسيط وتنسيق اتفاقيات الشراكة مع األمم المتحدة:
في إطار متابعة الدراسة التحليلية التي قادتها منظمة أوكسفام في  2019حول اتفاقيات الشراكة الخاصة باألمم المتحدة ،عملت إكفا على تيسير عمل
مجموعة من المنظمات غير الحكومية على تحديث هذه الدراسة التحليلية والتوصيات ذات الصلة وفقًا لما تم من مراجعات على وثائق اتفاقيات
الشراكة في  2019و .2020ويجري العمل حاليًا على استعراض االتفاقيات والوثائق الداعمة الخاصة بالمفوضية السامية لشؤون الالجئين،
ومنظمة اليونيسيف ،وبرنامج الغذاء العالمي ،والصندوق القطري للتمويل المشترك التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،وصندوق األمم المتحدة
للسكان .وبد ًءا من إبريل المقبل ،سيتم عقد مباحثات ثنائية مع الوكاالت الفردية للنقاش حول أهم قضايا الشراكة وإمكانية التبسيط ،ومن المقرر أن
تسهم هذه المباحثات الثنائية في إثراء الحوار بين األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية حول عملية التنسيق في جميع الوكاالت في وقت الحق
من فصل الربيع .وال يزال تحسين التفاعل مع الشركاء المحليين بشأن اتفاقيات الشراكة الخاصة باألمم المتحدة من أهم أولويات إكفا ،ولذلك فإننا
نحث أعضاءنا المحليين المهتمين بهذا النقاش على التواصل مع .alon.plato@icvanetwork.org
 . 12دورة العناية الواجبة في أسبوع الشبكات والشراكات اإلنسانية ( :)HNPWسيُعقد أسبوع الشبكات والشراكات اإلنسانية لهذا العام عبر
اإلنترنت وسيمتد لعدة أسابيع حيث ست شارك إكفا في دورة من تخطيط تحالف المعايير اإلنسانية األساسية ( )CHSتحت عنوان "العناية الواجبة
المتدرجة ومنح جوازات السفر على مستوى القطاع :الطريق نحو الشمول والكفاءة" والتي من المزمع عقدها في  29أبريل في تمام الساعة 3:00
م حسب توقيت وسط أوروبا الصيفي ،وستبحث هذه الدورة إمكانية تبني ممارسات موحدة للعناية الواجبة كجزء من عملية انتقاء الشركاء مع التركيز
بشكل خاص على أهمية تبسيط عمليات العناية الواجبة الخاصة بالشركاء المحليين .ومن بين المشاركين الذين تأكد حضورهم تحالف المعايير
اإلنسانية األساسية ،وإكفا ،ومبادرة محور التنمية والتمكين ( )IDEAفي باكستان ،وشبكة ستارت .اضغط هنا للمزيد من المعلومات والتسجيل.

التنسيق
 .13لقاحات فيروس كوفيد19-
مرفق كوفاكس
وافق مجلس التحالف العالمي للقاحات والتحصين في  22مارس  2021على تخصيص نسبة  %5من التمويل الخاص بالتزامات مرفق كوفاكس
التابع للمجلس المسبقة بطرح اللقاحات في األسواق لصالح توزيع الجرعات عن طريق مرفق كوفاكس اإلنساني ،وذلك بعد اعتماده المبدئي في
ديسمبر  ،2020مع اإلشارة إلى أن تمويل هذه العملية سيتم بصورة تدريجية مع تزايد تمويل االلتزامات المسبقة بطرح اللقاح في األسواق ،كما
اعتمد المجلس أيضًا تفويض عملية صنع القرار بشأن تخصيص جرعات المرفق اإلنساني لمجموعة مديري برامج الطوارئ التابعة للجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت.
يجرى في الوقت الحالي إعداد عملية اتخاذ القرار ووسائل التنفيذ وآليات المساءلة الخاصة بالمرفق اإلنساني ،كما سيتم تمثيل المنظمات غير
الحكومية في الفريق المعني بصنع القرار والتابع لمجموعة مديري برامج الطوارئ ،وستحتل هذه المنظمات مكانة تسمح لها باإلسهام في هذه
والعالمية.
واإلقليمية
القطرية
األصعدة
على
العملية
يسرنا أن نرحب بالسيدة صوفي باتاس التي انضمت إلكفا للعمل في منصب مستشار دعم المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بتأسيس مرفق كوفاك،
حيث ستساعد صوفي في ضمان إسهام المنظمات غير الحكومية في العمليات العالمية الرئيسية المشتركة بين الوكاالت وتسترشد بها ،ويشمل ذلك
الفريق المعني بصنع القرار والتابع لمجموعة مديري برامج الطوارئ (والمفوض لالضطالع بمسؤولية تحديد مخصصات كل جهة من اللقاحات)
والفريق العامل المعني بلقاح كوفيد 19-والتابع لمجموعة الصحة العالمية (المسؤول عن إطالق مرفق كوفاكس ومعالجة الثغرات الموجودة في
تغطية الخطة الوطنية).
لقد قمنا في إكفا بتشكيل فريق عامل جديد للتركيز بوجه خاص على المسائل المتعلقة بلقاحات كوفيد ،19-وسيمثل هذا الفريق العامل جهة االتصال
الرئيسية فيما يتعلق بهذه العملية ،وسيكون بمثابة قناة منفصلة لفرق إكفا العاملة اإلقليمية والمعنية بتنسيق العمل اإلنساني.
•

في حالة الرغبة في تعيين أي جهة (جهات) اتصال في منظماتكم لالنضمام إلى هذا الفريق العامل ،يرجى إرسال التفاصيل إلى
.Sophie.battas@icvanetwork.org

 .14جهود تحصين الموظفين على مستوى منظومة األمم المتحدة
استمرت النقاشات داخل األمم المتحدة بشأن البدء في تحصين موظفي األمم المتحدة (وشركائها) على مدار األشهر القليلة الماضية .تأتي هذه الجهود
المبذولة على نطاق منظومة األمم المتحدة ككل بقيادة الفريق العامل المعني بتوزيع اللقاح والتابع لألمين العام لألمم المتحدة ،ويتم التركيز عليها في
جميع قطاعات التنمية وحفظ السالم والعمل اإلنساني .كما تقود األمم المتحدة جهودًا إلدراج بعض موظفي المنظمات غير الحكومية في البروتوكوالت
مؤخرا لالنضمام إلى الفريق الفرعي التابع لهذا الفريق العامل والمكلف بالنظر في أهلية موظفي المنظمات غير
الخاصة بها .وقد تمت دعوة إكفا
ً
الحكومية الذين ينبغي إدراجهم في جهود التحصين المذكورة آنفًا.
لقد كانت رسالة المنظمات غير الحكومية بشأن األهلية واضحة ،إذ نصت على ضرورة أن يتصف أي نهج يتم اتباعه على مستوى المنظومة
بالشمول والعدل  ،وينبغي أن تغطي األهلية موظفي جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في منظومة العمل اإلنساني وعائالتهم ،خاصةً العاملين
لدى المنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية الذين هم على األرجح األكثر عرضة للخطر .كما تم بذل العديد من الجهود من أجل معالجة هذه
المسألة من خالل الفريق العامل ،ومجموعة مديري برامج الطوارئ ،وعلى مستويات أعلى .وفي مارس الماضي ،اجتمع مديري اتحادات المنظمات
غير الحكومية بالسيد مارك لوكوك لتبادل وجهات النظر والمخاوف المشتركة إزاء هذه العملية وآثارها المترتبة على منظومة العمل اإلنساني،
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وستواصل إكفا والمنظمات األخرى على أعلى المستويات مناصرة التزام منظومة األمم المتحدة باتباع نهج شامل وحقيقي إزاء األهلية على نطاق
المنظومة ككل.
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع .jeremy.wellard@icvanetwork.org
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
 .15رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:
أصدر رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بيانًا لإلعراب عن قلقهم إزاء العنف الجنساني الجاري في إقليم تيغراي في إثيوبيا.
وفي هذا الصدد ،أُعيد تفعيل مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات في إثيوبيا – بالتشاور مع رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت – تحت قيادة
منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون الالجئين ،مع مشاركة منظمة العمل من أجل المحتاجين في إثيوبيا ،وهي أحد أعضاء إكفا،
باعتبارها المنسق/الرئيس المشارك للمجموعة.
كما اجتمع رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت للتشاور بشأن عمل فريق العمل الخاص الرفيع المستوى التابع لألمين العام والمعني بمنع
وقوع المجاعة ،حيث سيقوم هذا الفريق بالتعاون مع أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بتعزيز النهج المتبع على مستوى المنظومة ككل
لمنع وقوع المجاعات في البلدان التي تواجه خطر المجاعة الوشيكة في عام ( 2021وهي في الوقت الحالي اليمن ،و جنوب السودان ،وشمال شرق
نيجيريا ،ومن المحتمل أن تنضم بوركينا فاسو أيضًا إلى هذه القائمة) .كما سيقوم الفريق بالتعاون مع رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
بإعداد رسائل المناصرة واإلجراءات المقترحة لألشهر الستة القادمة مع التركيز على تعبئة الموارد وتحسين وصول المساعدات اإلنسانية وضمان
التعاون األفضل بشأن البيانات المتعلقة بمنع المجاعات.
 .16مجموعة مديري برامج الطوارئ التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:
اختيار ممثلي مجموعة مديري برامج الطوارئ
تمت في شهر مارس عملية اختيار أعضاء إكفا المقرر انضمامهم إلى مجموعة مديري برامج الطوارئ التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.
تركز مجموعة مديري برامج الطوارئ على األزمات الحالية وتضمن حشد الدعم الالزم لتلبية االحتياجات التشغيلية واإلستراتيجية على الصعيد
الميداني .تم تمثيل المنظمات غير الحكومية في مجموعة مديري برامج الطوارئ من خالل اتحادات المنظمات غير الحكومية الثالثة التابعة للجنة
الدائمة المشتركة بين الوكاالت ،وهي :إكفا ،وتحالف  ،InterActionولجنة التوجيه المعنية باالستجابة اإلنسانية ( .)SCHRيحصل كل اتحاد
على  3مقاعد ،أحدها لألمانة العامة والمقعدين اآلخرين لألعضاء العاملين في المنظمات غير الحكومية على أساس التناوب .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.
واآلن بعد أن انتهت عملية االختيار ،يسرنا أن نعلن عن انضمام السيدة آن رايتسيما ،مدير البرامج الدولية في منظمة ميدير ( ،)Medairإلى
اعتبارا
مجموعة مديري برامج الطوارئ لتحل محل السيدة إيزابيل موسارد كارلسن ،مدير العمليات في منظمة العمل ضد الجوع ( ،)ACFوذلك
ً
من  12إبريل المقبل؛ كما ستحل السيدة ديبماال ماهال ،نائب رئيس الشؤون اإلنسانية في منظمة كير بالواليات المتحدة ( ،)CARE USAمحل
السيد كريستيان جاد ،مدير برامج الطوارئ في المجلس الدنماركي لالجئين ( .)DRCإننا نقر ما أسهمت به كريستيان وإيزابيل في تمثيل وجهات
نظر المنظمات غير الحكومية في مجموعة مديري برامج الطوارئ ،ونتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق مع السيدتين ديبماال وآن.
 .17الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة (:)OPAG
التقى أعضاء الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لبحث الفرص والتحديات المتعلقة بمعالجة
العوائق البيروقراطية واإلدارية والتخفيف من آثار تشريعات مكافحة اإلرهاب على العمل اإلنساني .للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع
.mirela.shuteriqi@icvanetwork.org
 .18آخر المستجدات بشأن فرق النتائج التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:
الفريق األول المعني بالنتائج ( – )RG 1االستجابة العملية:
الفريق الفرعي المعني بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية
عملت إكفا طوال شهر مارس على تقديم أشكال الدعم إلى فريق النتائج األول التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت فيما يتعلق باالنتهاء من
اختيار  8جهات فاعلة محلية لالنضمام لعضوية الفريق الفرعي المعني بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية.
(للمزيد من المعلومات حول العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية ،يرجى االطالع على قسم منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أدناه).
الفريق الفرعي المعني بالعوائق البيروقراطية واإلدارية
إن العوائق البيروقراطية واإلدارية هي ممارسات وسياسات متعمدة أو غير متعمدة تعوق بدرجة كبيرة قدرة الجهات الفاعلة في العمل اإلنساني
تأثيرا مفرطًا في عمليات المنظمات غير الحكومية ،إلى جانب تزايد
على تقديم المساعدة للمتضررين بطريقة آمنة ودون قيود .وتؤثر هذه المسائل
ً
تأثيرها في الجهود التي تبذلها األمم المتحدة كما تبين خالل االستجابة لجائحة كوفيد ،19-ومن ثم يلزم اتخاذ إجراءات جماعية لمحاولة التصدي
لهذه التحديات .ويركز هذا المشروع ،تحت قيادة إكفا باالشتراك مع تحالف  ،InterActionوبدعم من أعضاء الفريق األول المعني بالنتائج ،على
فهم أنواع العوائق البيروقراطية واإلدارية التي تواجهها المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة أثناء عملها ،والنُ ُهج المتبعة للتغلب على
هذه العوائق على الصعيدين الوطني ودون الوطني عند التعامل مع الحكومات المضيفة أو الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة أو الجهات المانحة
أو الشركاء التنفيذيين.
اعتبارا من  1مارس على إعداد ثالث دراسات للحالة على الصعيد القطري في أفغانستان ونيجيريا وفينزويال .ستساعد هذه الدراسات
يجري العمل
ً
في تأسيس قاعدة أدلة لتسليط الضوء على النُ ُهج المتخذة لمعالجة هذه المسائل عن طريق المنظمات الفردية وعلى المستوى المشترك بين الوكاالت
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في مختلف السياقات .بدأ العمل على دراسات الحالة في  1مارس ،ومن المقرر أن تستمر مرحلة جمع البيانات ومقابالت مجموعات التركيز حتى
منتصف إبريل القادم .يدعم شركاؤنا القطريون هذا المشروع بعدة طرق منها ضمان إخبار الفريق القطري المعني بالعمل اإلنساني والفريق العامل
المعني بإيصال المساعدات اإلنسانية وغيرهما من الهيئات المعنية بأهمية هذه المجهودات وبوجود مساحة كافية للنقاش حول هذه المجهودات
والمشاركة فيها.
الفريق الثاني المعني بالنتائج ( – )RG 2المساءلة والشمول :ال توجد تطورات لهذا الشهر.
الفريق الثالث المعني بالنتائج ( – )RG 3المناصرة الجماعية:
التقى أعضاء الفريق الفرعي المعني بتغير المناخ والتابع للفريق الثالث المعني بالنتائج في  30مارس للنقاش حول الموضوعات التالية)1( :
الموضوع المناخي لليوم العالمي للعمل اإلنساني لهذا العام؛ ( )2آخر المستجدات بشأن مواثيق البيئة والمناخ؛ ( )3فتح باب النقاش حول المبادرة
المشتركة للفريق الثالث المعني بالنتائج بشأن المناخ وذلك قبل مؤتمر األمم المتحدة القادم لتغير المناخ وفقًا إلستراتيجية المناصرة الخاصة بالفريق
الفرعي.
الفريق الرابع المعني بالنتائج ( – )RG 4الترابط:
تواصل إكفا جهودها في نشر األدوات التي وضعها الفريق المعني بالنتائج وأعضاءه على الصعيد القطري .وفي هذا الصدد ،سنبدأ مجموعة من
الندوات اإللكترونية بمشاركة العاملين في المنظمات غير الحكومية على الصعيدين القطري واإلقليمي لتقديم آخر المستجدات بشأن نواتج السياسة
العامة وتيسير تبادل وجهات النظر.
تم في شهر مارس إطالق مبادرة تحديد الممارسات السليمة لتطبيق نُ ُهج الترابط بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم على الصعيد القطري ،وسيتم
إتاحة النتائج في وقت الحق من هذه السنة .وتُعد مكاتب المنسقين المقيمين جهة االستقبال الرئيسية لمراسالت الفريق الرابع المعني بالنتائج بشأن
هذه المبادرة .وإننا ندعو المنظمات غير الحكومية للتواصل مع مكاتب المنسقين المقيمين لضمان االنخراط والمشاركة على نحو كامل.
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع  marco.rotelli@icvanetwork.orgواالنضمام إلى فريق إكفا العامل والمعني بالترابط.
الفريق الخامس المعني بالنتائج ( – )RG 5تمويل األنشطة اإلنسانية :يمكنكم االطالع على آخر المستجدات أعاله في قسم "التمويل".
 . 19الجزء المتعلق بالشؤون اإلنسانية من دورة المجلس االقتصادي واالجتماعي
سين عقد الجزء المتعلق بالشؤون اإلنسانية من دورة المجلس االقتصادي واالجتماعي لـعام  2021في الفترة  25-23يونيو  ،2021وسيتم تنظيم
فعالية انتقالية في  22يونيو ،يعقبها حلقات النقاش رفيعة المستوى التي تركز على الرعاية الصحية في ظل جائحة كوفيد 19-واالبتكار وحماية
البيانات والعمل اإلنساني وتغير المناخ .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للجزء المتعلق بالشؤون اإلنسانية من دورة المجلس
االقتصادي واالجتماعي.
 .20دعم محافل المنظمات غير الحكومية:
تعمل إكفا على تعزيز الدعم الذي تقدمه لمحافل المنظمات غير الحكومية في إثيوبيا والصومال وجنوب السودان والسودان من خالل إطار مشروع
دعم محافل المنظمات غير الحكومية في منطقة شرق إفريقيا ،كما تم توظيف مسؤول بارز من كبار الموظفين لالضطالع بهمة دعم محافل المنظمات
ً
وفضال عن ذلك ،تجري إكفا حاليًا مباحثات مع
غير الحكومية في البلدان األربعة ،وسيشمل هذا الدعم فرص التعلم وأشكال الدعم الفني األخرى؛
مختلف الشركاء لتوفير فرص التدريب لمحافل المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بمواضيع الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين والجوانب
الجنسانية.
قامت إكفا أيضًا بتعزيز الدعم المقدم إلى غرب ووسط إ فريقيا مع التركيز بوجه خاص على ثالثة سياقات رئيسية :جمهورية الكونغو الديمقراطية،
والكاميرون ،وجمهورية إفريقيا الوسطى ،وذلك بهدف ضمان تعزيز التقارب بين األعضاء والمحافل العاملة في المنطقة .كما سنواصل تقديم الدعم
المالي إلى محافل المنظمات غير الحكومية – الوطنية والدولية على حد سواء – في الكاميرون ،من أجل تحقيق أفضل النتائج من الدعم المقدم في
عام  2021والذي يرمي إلى تحسين تنسيق العمل اإلنساني والتفاعل بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية.

إدارة التغيير :القضايا الشاملة
 .21حقوق الطفل
ندوة إلكترونية بين اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية" :االلتزامات األساسية إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني ( –)CCCsأداة جديدة
للشراكة مع اليونيسيف"
في إطار متابعة المشاورات السنوية لـعام  2020حول الشراكة القائمة بين اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية في مجال العمل اإلنساني تحت
عنوان "العمل معًا لمواجهة التحديات الناشئة" ،والتي عُقدت على اإلنترنت في نوفمبر  ،2020يسر كل من اليونيسيف وإكفا توجيه الدعوة إلى
مؤخرا .ستركز هذه الجلسة
األعضاء المهتمين للمشاركة في حوار مفتوح حول االلتزامات األساسية إزاء األطفال ( )CCCsالتي تمت مراجعتها
ً
النقاشية على تعزيز التفاهم بشأن ما يترتب على مراجعة هذه االلتزامات وسبل استخدام الشركاء لها كأداة للشراكة والمساءلة وإعداد وتنفيذ البرامج.
وقد تقرر مبدئيًا عقد الجلسة عبر اإلنترنت في يوم الخميس الموافق  6مايو في الساعة  7:30ص حسب التوقيت الصيفي لشرق الواليات
المتحدة 1:30/م حسب توقيت وسط أوروبا الصيفي ،وسيجرى إطالعكم على المزيد من المعلومات قريبًا .لألسئلة واالستفسارات ،يرجى التواصل
مع .vania.gobbo@icvanetwork.org
 .22حيز المجتمع المدني في العمل اإلنساني
أعدت منظمة اإلغاثة اإلسالمية مذكرة إعالمية بعنوان " الشمول المالي للمنظمات غير الحكومية :لماذا يجب أن تهتم؟" بشأن تحديات الحصول
على الموارد المالية وتخفيف المخاطر المصرفية بالنسبة للمنظمات غير الحكومية .تتضمن هذه المذكرة بعض المعلومات األساسية عن هذه
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القضايا وتأثيرها ،ومجموعة من التوصيات المقدمة إلى الحكومات والمشرعين والبنوك .هذا وقد أدى التفسير الخاطئ لتدابير محاربة تمويل
اإلرهاب التي تتخذها بعض الحكومات والمؤسسات المالية إلى "تخفيف المخاطر" المتعلقة بالمنظمات الخيرية اإلنسانية وعرقلة أو منع وصول
المساعدات اإلنسانية المشروعة ،مما يؤدي إلى وقوع عواقب وخيمة غير مقصودة على بعض شعوب العالم األكثر عرضة للخطر.
ومع أن هذا يشكل تحديًا شائعًا في جميع أنحاء القطاع ،إال أن بعض قطاعات المجتمع المدني مثل القطاعات اإلسالمية ومجتمعات الشتات والمنظمات
تأثرا مفرطًا ،وفي هذا الصدد ،تأمل منظمة اإلغاثة اإلسالمية أن يستفيد أعضاء وشركاء إكفا من هذه المذكرة
غير الحكومية المحلية قد تأثرت ً
اإلعالمية وتدعو المنظمات األخرى إلى سلوك هذا االتجاه .للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع
.Osmawani.osman@irworldwide.org
•

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة صفحة إكفا اإللكترونية
.nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

بشأن حيز المجتمع المدني أو التواصل مع

 .23العمل البيئي والمناخي:
ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات اإلنسانية  27 -أبريل ،من  2:00إلى  3:00عصرا (بتوقيت جرينتش)
ستقوم إكفا باالشتراك مع كل من شبكة البيئة والعمل اإلنساني ( )EHANواللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت واللجنة الدولية للصليب األحمر
) )ICRCواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ( )IFRCباستضافة إحدى فعاليات أسبوع الشبكات والشراكات اإلنسانية
حول ميثاق المناخ والبيئة .ستمثل هذه الجلسة فرصة لالستماع إلى آراء المنظمات غير الحكومية والوكاالت المحلية والوطنية والدولية بشأن
محتويات الميثاق والغرض منه ،حيث ستتبادل المنظمات الرؤى واألفكار حول سبل استخدام هذا الميثاق ،واألدوات التي قد تكون متاحة للمساعدة
في تنفيذه ،وما يمكن للمنظمات من مختلف األحجام والقدرات فعله لدعم بعضها البعض .وسيعقب هذه الحلقة النقاشية فقرة األسئلة واألجوبة تحت
إشراف أحد الحضور .التسجيل مفتوح لهذه الفعالية.
•

للمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة صفحة
.nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

إكفا

اإللكترونية

الخاصة

بالمناخ

والبيئة

أو

التواصل

مع

خاص بالمنطقة
 .24آسيا والمحيط الهادئ
الفريق رفيع المستوى التابع لألمين العام لألمم المتحدة والمعني بالنزوح الداخلي
قام الفريق رفيع المستوى التابع لألمين العام لألمم المتحدة والمعني بالنزوح الداخلي بالتعاون مع إكفا بعقد مشاورات إلكترونية في  25مارس مع
المنظمات غير الحكومية ،واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ،واللجنة الدولية للصليب األحمر) ،)ICRCواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر ( ،)IFRCوالمنصة المعنية بالتشرد الناتج عن الكوارث ( ،)PDDوالمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي (.)GP20
افتتحت الفعالية بمالحظات األمين العام المساعد ،السيد جورج أوكوث أوبو ،وعرض تقديمي من األمانة تاله مناقشة مفتوحة.
مراجعة سياسة المساعدة في حاالت الكوارث والطوارئ لعام  )DEAP( 2004الخاصة ببنك التنمية اآلسيوي )(ADB
عقد بنك التنمية اآلسيوي ( )ADBفي شهر مارس مشاورات مع أصحاب المصلحة المهتمين بمساعدة البنك على تحسين سياسة المساعدة في حاالت
إطارا حديثًا للسياسات بهدف تعزيز التوجيه اإلستراتيجي
الكوارث والطوارئ لعام  ،)DEAP( 2004حيث ستقدم النسخة المنقحة من هذه السياسات
ً
لمساعدة بنك التنمية اآلسيوي في حاالت الكوارث والطوارئ وتغطية مجاالت الحد من المخاطر والتأهب واالستجابة .للمزيد من المعلومات ،انقر
هنا.
ما دور المساعدات بالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط؟ وجهة نظر من الصين
استضاف مركز التنمية العالمية ( )CGDفي  25مارس حلقة نقاشية حول الدور الذي تلعبه المساعدة في البلدان ذات الدخل المتوسط ،وذلك بالنظر
إلى الدور الذي تلعبه الصين باعتبارها إحدى الجهات المانحة الجديدة في البلدان المتوسطة الدخل ،واإلستراتيجية التي تتبعها الصين ،ومدى استجابتها
لتجربتها كأحد البلدان المتلقية للمعونة .وعرض رانيل ديسانايك نتائج المشروع البحثي الذي أجراه مركز التنمية العالمية ( )CGDفي عام ،2020
والذي تناول استخدام المساعدات في البلدان المتوسطة الدخل وسبل تعزيز إمكاناتها لتحقيق تأثير إنمائي أكبر .وأعقب العرض التقديمي حلقة نقاشية
بين الممثلين األكاديميين وخبراء سياسات التنمية .شاهد التسجيل.
•

للمزيد من المعلومات حول العمل الجاري في منطقة آسيا ،يرجى التواصل مع:
.Keya.Sahachaudhury@icvanetwork.org

 .25منطقة إفريقيا:
إن تطور األزمات اإلنسانية المتعددة في منطقة إفريقيا يفرض ضغوطًا شديدة على المنظمات اإلنسانية غير الحكومية .فمع تفاقم األزمة في تيغري،
كثفت إكفا دعمها لمنتدى المنظمات غير الحكومية اإلنسانية في إثيوبيا ( )HINGOولمحافل المنظمات غير الحكومية في السودان.
انعدام األمن الغذائي :على الرغم من أن العدد المتزايد زيادة كبيرة لألشخاص الذين يواجهون خطر الجوع أو الموت جوعًا ال يقتصر على منطقة
إفريقيا ،إال أن الوضع في جنوب السودان يمثل مصدر قلق متزايد .ولذلك ،تعمل إكفا على دعم أعضائها من خالل محفل المنظمات غير الحكومية
العاملة في جنوب السودان .كما تعمل إكفا في الوقت الراهن على التواصل مع األعضاء العاملين في مدغشقر فيما يتعلق بأزمة األمن الغذائي في
مؤخرا إلى إصدار نداء عاجل .كما تقوم مجموعة مديري الطوارئ التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت برصد
غراند سود والتي أدت
ً
العنف والنزوح المستمرين في شمال موزمبيق ،وقد أعربت إكفا عن استعدادها للمشاركة في مهمة الدعم.
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نظرا
نظمت إكفا أيضًا جلسة لتبادل وجهات النظر مع مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات في الصومال حول تمويل الجهات الفاعلة المحلية والوطنية ً
الستمرارها في دعم السكان النازحين من خالل العديد من القنوات .كما تعمل إكفا حاليًا على دعم ورشة عمل جماعية حول هذا الموضوع من
المفترض أن تنعقد في أوائل إبريل القادم.
وتعمل إكفا جنبًا إلى جنب مع مجتمع المنظمات غير الحكومية في زامبيا وأوغندا على إعداد إطار الميثاق العالمي لالجئين وتعزيز العالقات مع
األعضاء ومحافل المنظمات غير الحكومية العاملة في بوروندي.
•

للمزيد من المعلومات أو لالنضمام إلى فريق إكفا العامل في منطقة
 marco.rotelli@icvanetwork.orgأو .Addis.tesfa@icvanetwork.org

إفريقيا،

يُرجى

التواصل

مع

 .26منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية
استضاف مكتب إكفا في الشرق األوسط وشمال إفريقيا في  3مارس فعالية إلكترونية إلصدار 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" .شاركت إكفا خالل هذه الفعالية نتائج وتوصيات البحث واستضافت حلقة نقاشية بعنوان "تعزيز الجهود الجماعية للنهوض بالعمل
مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا" .أدار هذه الحلقة النقاشية السيد أشرف المسلم ،رئيس اللجنة
التوجيهية لرابطة الشبكات السورية ( ،)SNLوشارك في النقاش السيد س امر الداودي ،مستشار السياسات في شبكة المنظمات غير الحكومية
الفلسطينية ،والسيدة هبة الحاج ،أخصائي تعزيز المجتمع المدني في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والسيد جورج غالي ،قائد الحملة اإلنسانية
اإلقليمية في منظمة أوكسفام .يمكن االطالع على التقرير الكامل باللغتين العربية واإلنجليزية إلى جانب الموجز من هنا.
يشارك ممثل إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في فريق العمل المعني بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية التابع للفريق
القطري للعمل اإلنساني /منتدى الشركاء في العمل اإلنساني والمكلف بتقديم الدعم إلى منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية األردني ومنتدى
المنظمات غير الحكومية األردنية فيما يتعلق ب جهودهما لوضع اللمسات األخيرة على إطار العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية في األردن.
•

للمزيد من المعلومات ،يُرجى التواصل مع Eman.Ismail@icvanetwork.org

برنامج المشاركة والشراكة مع شبكة المنظمات غير الحكومية السورية
مباشرا في غازي عنتاب بتركيا في الفترة من  15إلى  19مارس حول الحوكمة السليمة والتخطيط اإلستراتيجي الثني عشرة
عقدت إكفا تدريبًا
ً
شبكة سورية في إطار برنامج الشراكة والمشاركة مع شبكة المنظمات غير الحكومية السورية من إعداد إكفا باالشتراك مع برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي .يتمثل الغرض من هذا التدريب في تعزيز مهارات الشبكات السورية فيما يتعلق بهذه الموضوعات ،وتعزيز فهمهما للنماذج اإلقليمية
والعالمية المختلفة ،وإجراء النقاشات المتعمقة حول العمليات الالزمة لمراجعة حوكمة الشبكات وإستراتيجياتها .وقد ركز هذا التدريب الشامل أيضًا
على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وإدماج ذوي اإلعاقة وإشراك الشباب .كما سيتم توفير التدريب الفردي للشبكات السورية من أجل إعداد
إطار عمل إستراتيجي.
مؤتمر إعالن التبرعات لليمن
عُقدت في  1مارس الفعالية اإللكترونية رفيعة المستوى إلعالن التبرعات لصالح الوضع اإلنساني في اليمن ،والتي قدمت فيها إكفا بيانًا مشتركًا
مسجالً أدلى به السيد عبده أحمد القباطي ،مدير إكفا التنفيذي وعضو إكفا وممثل اتحاد شبكات منظمات المجتمع المدني.
مؤتمر بروكسل الخامس
انعقد مؤتمر بروكسل الخامس في  29و 30مارس الماضي ،وقامت إكفا بإشراك المنظمات غير الحكومية في هذا المؤتمر من خالل تبادل
المعلومات ،ودعم الفعاليات الجانبية المختلفة ،وتقديم المعلومات المحدثة بانتظام إلى األعضاء طوال فترة المؤتمر.
•

للمزيد من المعلومات حول العمل الجاري في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،يرجى التواصل مع
 Eman.ismail@icvanetwork.orgو stephanie.yousef@icvanetwork.org

 .27منطقة أمريكا الالتينية
تتعاون كل من إكفا ومنظمة  FM4بشكل وثيق مع محافل المنظمات غير الحكومية في كولومبيا وفنزويال ،من أجل إيالء اهتمام خاص إلى انعدام
األمن الغذائي الناجم عن األزمات اإلنسانية في هندوراس وفنزويال.
•
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للمزيد من المعلومات حول العمل الجاري في منطقة أمريكا الالتينية ،يرجى التواصل مع.lina.gomez@icvanetwork.org :

فرص التعلم
 .28ندوة إلكترونية :إدارة المخاطر وشراكات التمويل 28 ،إبريل 3:00 ،مساء –  4:30مساء (بتوقيت جرينتش)
دورا متزايد األهمية في اختيار الشركاء ومشاركتهم عندما تحصل المنظمات غير الحكومية على التمويل من وكاالت
تلعب ممارسات إدارة المخاطر ً
األمم المتحدة أو الجهات المانحة الحكومية .انضموا إلى إكفا والجمعية الدولية للعاملين في المساعدة والحماية اإلنسانية ( )PHAPفي الندوة
اإللكترونية القادمة حيث ندرس دور إدارة المخاطر في شراكات التمويل السليمة عند تعامل المنظمات غير الحكومية مع الجهات المانحة الخارجية.
يمكنكم التسجيل في الندوة اآلن .تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة التعلم بشأن إدارة المخاطر في الواقع العملي .يمكنكم االطالع على التسجيالت
ومقاطع البودكاست للندوات اإللكترونية السابقة على الموقع اإللكتروني.
 .29القيادة الناجحة :إصدار مشترك بين إكفا وتحالف المعايير اإلنسانية األساسية ()Alliance CHS
في خواتيم عام  2020العاصف باالضطرابات ،قامت إكفا باالشتراك مع تحالف المعايير اإلنسانية األساسية ( )CHS Allianceبدعوة  15قائدًا
من قادة المنظمات اإلنسانية األعضاء للمشاركة في مشروع استكشاف المخاطر والفرص المتعلقة بسالمة العاملين والثقافة المؤسسية .وتم نشر
ضا
ورقة بحثية بعنوان "القيادة الناجحة :آراء قادة أنشطة اإلغاثة في سالمة العاملين والثقافة المؤسسية" على موقع إكفا اإللكتروني .يمكنكم أي ً
االستماع إلى مقطع البو دكاست الذي يناقش العديد من مواضيع هذه الورقة البحثية التي صدرت في إطار سلسلة تجسيد التغيير .وللتذكرة ،قمنا في
شهر ديسمبر الماضي بعرض فكرة عامة عن هذه الورقة في شكل ندوة إلكترونية تم تنظيمها بالتعاون مع الجمعية الدولية للعاملين في المساعدة
والحماية اإلنسانية ( .)PHAPتسجيل الندوة متاح من هذا الرابط.
 .30تحالف حماية الطفل في العمل اإلنساني
الدورة اإللكترونية المفتوحة الحاشدة حول حماية الطفل في سياق جائحة كوفيد 19-وغيره من األمراض المعدية المتفشية
يركز هذا اإلصدار الثاني من الدورة اإللكترونية المفتوحة الحاشدة بعنوان "حماية الطفل في سياق تفشي جائحة كوفيد 19-وغيره من األمراض
المعدية المتفشية" على تداعيات تفشي جائحة كوفيد 19-وغيره من األمراض المعدية من شخص آلخر في األوضاع اإلنسانية واإلنمائية على رفاه
األطفال وحمايتهم .وتبدأ الدورة ،المصممة لألخصائيين المعنيين بحماية األطفال في جميع أنحاء العالم ،في  12إبريل  ،2021والتسجيل فيها متاح
حاليًا .يمكنكم االطالع على المزيد من المعلومات هنا.
صفحة فرص التعلم والمصادر على موقع إكفا اإللكتروني:
تشتمل صفحة مصادر التعلم الخاصة بإكفا عل ى 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
 .31بحث حول "العمل اإلنساني القائم على المبادئ في سياقات النزاع – فهم دور الشراكات"
قام بإجراء هذه الدراسة البحثية مجموعة من المنظمات وهي :منظمة كاريتاس في النرويج ،ومنظمة  ،)DCA( DanChurchAidومنظمة
 ،)KNH( Kindernothilfeوهيئة الكنيسة النرويجية لإلغاثة ( ،)NCAوتحالف اإلغاثة الهولندي ( .)DRAعبرت هذه الدراسة البحثية عن
آراء الجهات الفاعلة المحلية في جنوب السودان ونيجيريا حول سبل تفعيل وفهم مبادئ العمل اإلنساني وسبل ربطها (أو فصلها عن) مبادئ الشراكة.
•
•

لالطالع على التقرير الكامل
لالطالع على الرسائل الرئيسية

 .32تحليل المخاطر العالمية من إعداد منظمة ACAPS
مؤخرا عن منظمة  ACAPSثمانية سياقات رئيسية قد يحدث فيها تدهور ملحوظ في االحتياجات اإلنسانية
يحدد تحليل المخاطر العالمية الصادر
ً
ضا آخر المستجدات بشأن المخاطر التي تم تحديدها في أكتوبر .2020
في غضون األشهر الستة المقبلة .ويتضمن التقرير أي ً
 .33المبادئ التوجيهية الخاصة برابطة المنظمات غير الحكومية األلمانية للتنمية والمساعدات اإلنسانية ( )VENROوالمتعلقة بمشاريع
وبرامج التنمية
ما الذي يجعل مشاريع التنمية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية فعالة؟ هذا هو السؤال الذي يسعى إلى اإلجابة عنه دليل رابطة المنظمات غير
الحكومية األلمانية للتنمية والمساعدات اإلنسانية ( )VENROبعنوان "سبل تحويل النوايا الحسنة إلى مشاريع فعالة" .يهدف هذا الدليل إلى دعم
المنظمات في جهودها لمواءمة عملها مع المبادئ التوجيهية الخاصة برابطة المنظمات غير الحكومية األلمانية للتنمية والمساعدات اإلنسانية
( ،)VENROويتناول األسئلة المتعلقة بتصميم المشروع والحوار مع الشركاء ،فضالً عن الثقافة والسلوك داخل المنظمات.
 .34إطالق مركز جنيف العالمي للتعليم في حاالت الطوارئ
يسر كل من منظمة التعليم ال يمكن أن ينتظر ( ،)ECWومجموعة التعليم العالمية ( ،)GECومعهد الدراسات العليا الدولية واإلنمائية ،واللجنة
الدولية للصليب األحمر ) ،)ICRCوالشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ ( ،)INEEوسويسرا ،واليونيسف ،وجامعة جنيف،
واليونسكو ،والمفوضية السامية لشؤون الالجئين اإلعالن عن إطالق مركز جنيف العالمي للتعليم في حاالت الطوارئ .ويأتي هذا المركز في إطار
االلتزام الواعد تجاه إعمال الحق في التعليم لألطفال والشباب المتضررين من األزمات والنازحين ،وذلك من خالل تعزيز السياسات والنهج المتكاملة،
وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة الدولية في جنيف ،وتعزيز تأثير التعليم على المستوى القطري في تدابير التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابات
ذات الصلة .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة حسابات المركز على  Twitterو  Facebookو .LinkedIn
 .35منظمة  :BST Impactشركاء في رحلتك لالستدامة
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تقدم منظمة  BST Impactخدمات استشارية حول سبل القيام بعمل أفضل فيما يتعلق باالستدامة المجتمعية والحوكمة وف ًقا ألهداف التنمية
المستدامة ،واألهم من ذلك ،وفقًا ل لمعايير القانونية الدولية .وبينما تركز منظمة  BSTفي الغالب على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص ،بسبب
ضا بالعمل مع السلطات المحلية واألوساط
الحاجة الملحة إلى وضع استراتيجيات أفضل لالستدامة وتحقيق تأثير حقيقي في القطاع ،ترحب المنظمة أي ً
األكاديمية والمنظمات غير الحكومية ،وتشارك في صنع السياسات مع مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة العامة.

أضف إلى جدول مواعيدك
 19أبريل  7 -مايو :الشبكات اإلنسانية وأسابيع الشراكات (عبر اإلنترنت)  -للتسجيل
 19-18مايو :مؤتمر جمعية إكفا العامة (عبر اإلنترنت)
 26-25مايو :مؤتمر إكفا السنوي (عبر اإلنترنت)
 27-25مايو :الحوار الدولي بشأن الهجرة حول موضوع "تسريع العمل المتكامل في إطار أهداف التنمية المستدامة :الهجرة والبيئة وتغير المناخ"
 29-28مايو :المؤتمر البحثي الثاني لمركز البيانات المشترك بين البنك الدولي والمفوضية السامية لشؤون الالجئين حول التهجير القسري -تم
تأجيله لعام 2022
 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)
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