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

رسالة المدير التنفيذي
التركيز على الحماية من المجاعة
تلقى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في  21إبريل  2020تحذيرات من أن تأثير جائحة كوفيد 19-الذي يتفاقم في ظل االحتياجات اإلنسانية
األخرى قد يدفع الماليين إلى حافة المجاعة ،وعلى الرغم من مرور عام كامل على هذا التحذير ،لم تُتخذ اإلجراءات الكافية للحيلولة دون وقوع
ذلك ،حيث أدت تبعات النزاع وتغير المناخ وعدم المساواة ،باإلضافة إلى أزمة كوفيد ،19-إلى حالة حرجة من انعدام األمن الغذائي في عدة مناطق
من العالم ،في وقت ال نستطيع فيه بالفعل تلبية االحتياجات ،بل و تزداد احتمالية اضطرارنا لمواجهة العديد من المجاعات إذا لم نتخذ اإلجراءات
الالزمة اآلن.
وفي إطار االستجابة لهذه االحتياجات ،أطلقت إكفا وأعضاؤها دعوة جماعية للدول وقياداتها التخاذ اإلجراءات المناسبة ،وذلك من خالل خطاب
مفتوح وقعت عليه أكثر من  300منظمة من المنظمات غير الحكومية وشبكاتها على المستويات العالمية واإلقليمية والقطرية ،كما نُشر هذا الخطاب
في وسائل اإلعالم ،وأُرسل إلى الدول في  20إبريل .2021
قام أعضاء إكفا بالحشد من أجل إعداد حملة إعالمية حول هذا الخطاب ،والعمل على تجميع الخبرات بهدف تنفيذ هذه الحملة الجماعية والموزعة،
حيث حصل هذا الخطاب –من خالل هذه الجهود وغيرها– على تغطية إعالمية مكثفة ألكثر من  330مرة في  56بلدًا .وقد ساعد هذا الدعم في
إطالق جرس اإلنذار بشأن ارتفاع مستويات الجوع والحاجة التي نواجهها اليوم .فغالبًا ما تتفاقم مشكلة انعدام األمن الغذائي الحاد نتيجة القرارات
السياسية السيئة التي تُعرض األشخاص للخطر ،وإذا لم نتعامل مع ذلك؛ سيؤدي حت ًما إلى ازدياد مشكلة انعدام األمن الغذائي سو ًءا.
ال يخفى على أحد أن المسؤولية تقع على كاهل الدول ،إذ يجب أن تتصدى الدول لحالة انعدام المساواة المتزايدة ،وأن تتخذ اإلجراءات السياسية
المطلوبة لوقف النزاعات التي تشكل الدافع األساسي ألزمة الجوع والعقبة الرئيسية أمام استيفاء االحتياجات .كما يجب أن توفر الدول الموارد
الالزمة لتلبية االحتياجات الراهنة ،والعمل على الحد من تفاقم هذه االحتياجات في المستقبل.
وفي هذا الصدد ،يمكن أن يحمل صوت المجتمع المدني الدول على اتخاذ المزيد من اإلجراءات ،ولكن صوت المجتمع المدني وحده ليس كافيًا ،إننا
بحاجة إلى صوت جماعي؛ إذا كنا نريد ضم ان الحصول على االهتمام الدولي الذي تستحقه هذه القضية قبل فوات األوان .ولذلك ،عملنا أثناء إعداد
الخطاب المفتوح عن كثب مع كل من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة األغذية والزراعة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،وذلك للمواءمة بين هذه
الجهود والمناصرة والمشاركة العامة األوسع نطاقًا فيما يتعلق باستيفاء االحتياجات الملحة واالستثمار في تنمية القدرة على الصمود.
ومن هنا ،فإننا ندعوكم إلى مواصلة ال عمل على ما بدأناه في هذا الخطاب المفتوح من خالل جهودكم الخاصة للمناصرة ،على المستويين الوطني
والعالمي ،لتوجيه االهتمام العاجل إلى محور المعاناة البشرية الناجمة عن النقص الحاد في المواد الغذائية وغير ذلك من االحتياجات غير المستوفاة
حتى وقتنا الحالي.
فبالعمل معًا ،يمكننا إنقاذ األرواح ،والحد من المعاناة ،والحيلولة دون وقوع المجاعات في .2021
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 األوقات التالية
•
•

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

المشاركة :نتطلع إلى رؤية العديد منكم بين حضور هذا االجتماع اإللكتروني ،حيث يمكن لألعضاء الذين لم يقوموا بالتسجيل بَع ُد؛ التواصل معنا
من خالل البريد اإللكتروني.secretariat@icvanetwork.org :
جدول األعمال ووثائق العمل :ستقوم الجمعية العامة باعتماد إستراتيجية إكفا  2030واألولويات اإلستراتيجية للفترة  ،2024-2022وتعديل قوانين
ولوائح إكفا ،وإعادة التأكيد على المبادئ والمعايير ،وتبني االلتزام واالقتراح بالعمل بشأن المناخ والبيئة .جميع وثائق العمل متاحة باللغات اإلنجليزية
والعربية والفرنسية ،ويمكنكم تنزيلها من هنا.
انتخابات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة :ستقوم الجمعية العامة بانتخاب مجلس إدارة ورئيس جديدين .انقر هنا لالطالع على القائمة الكاملة
للمرشحين ومعلومات عنهم.
المزيد من المعلومات :يمكن االطالع على المزيد من المعلومات على موقع إكفا اإللكتروني أو عن طريق التواصل مع
.secretariat@icvanetwork.org
 .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!
يمكنكم اآلن التسجيل لحضور المؤتمر واالطالع على جدول األعمال.

التهجير القسري
 .3متابعة المنتدى العالمي بشأن الالجئين :المشاورات اإللكترونية غير الرسمية مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين حول البرنامج المقترح
الجتماع المسؤولين رفيعي المستوى
نظمت المفوضية السامية لشؤون الالجئين في  28إبريل مشاورات إلكترونية غير رسمية للتركيز على البرنامج المقترح واألولويات الثالثة المنبثقة
عن اجتماع المسؤولين رفيعي المستوى حول المنتدى العالمي بشأن الالجئين (( )GRFوالمقرر انعقاده في  15-14من ديسمبر  ،)2021حيث
سلطت إكفا الضوء خالل هذه النقاشات على مركزية الحماية ،وضرورة السماح لالجئين واألشخاص عديمي الجنسية بالحصول على جميع الحلول،
كما أعلنت إكفا ترحيبها بإصدار تقرير مؤشرات االتفاق العالمي بشأن الالجئين قُبيل انعقاد اجتماع المسؤولين ،وأصرت على تأكيد الدور الذي
تلعبه المنظمات غير الحكومية قبل انعقاد اجتماع المسؤولين رفيعي المستوى وخالله .انقر هنا لالطالع على المزيد من التفاصيل .لالطالع على
المزيد من المعلومات حول برنامج اجتماع المسؤولين رفيعي المستوى وملخص المشاورات والتسجيل والعرض التقديمي ،تُرجى زيارة موقع
المفوضية السامية لشؤون الالجئين.
 .4المشاورات الشهرية بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية
قامت إكفا بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين بتنظيم جلسة مشاورات مع المنظمات غير الحكومية في  28إبريل بعنوان "مناهضة
العنصرية والتمييز وكراهية األجانب " ،حيث دار النقاش حول السبل التي يجب أن تتبعها المفوضية والمنظمات غير الحكومية لمكافحة هذه
االتجاهات والتصدي لها عند االستجابة إلى احتياجات الشعوب المهجرة قسريًّا ،كما ركزت المشاورات أيضًا على الجهود المبذولة على األصعدة
التنظيمية المحلية لتعزيز التنوع ،وباألخص الجهود التي تبذلها المفوضية السامية لشؤون الالجئين بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية لدراسة
التوجيهات القائمة والنُ ُهج المتعلقة بآليات حقوق اإلنسان واالتجاهات اإلستراتيجية ذات الصلة .ومع اقتراب اليوم العالمي لالجئين الذي ينعقد في
 20يونيو من كل سنة ،مثلت هذه المشاورات فرصةً لمعرفة المزيد عن التحضيرات لهذا اليوم العالمي من أجل دعم الالجئين في جميع أنحاء العالم،
والذي يركز في هذه السنة على "قوة الشمول" وأهمية الوقوف مع الالجئين " ."#withrefugeesسيتم توزيع مالحظات االجتماع على المشاركين،
كما ستكون متاحة ألعضاء إكفا على موقعنا اإللكتروني .يمكن االطالع على المزيد من المعلومات حول المشاورات الشهرية هنا.
 .5أهداف التنمية المستدامة ( )SDGsوالمهجرون قسريا
تمت في  14أبريل دعوة السيد جيروم إيلي ،رئيس قسم التهجير القسري في إكفا ،لإلسهام في أحد حوارات التنمية التي ينظمها برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ( )UNDPتحت عنوان "أين الشعوب األكثر معاناة من التهميش؟ ولِ َم ال نستطيع الوصول إليهم؟!" .وقد ركز السيد إيلي في كلمته على
أن العمل الجوهري الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في مجال الحماية يمثل إسها ًما ها ًما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتيسير شمول
الالجئين والمهاجرين (على سبيل المثال ،من خالل المساعدة القانونية والتوثيق) .يمكن الحصول على تسجيل الفعالية من هنا.

2

•

للمزيد من المعلومات حول أي من الموضوعات المذكورة أعاله ،يُرجى التواصل مع jerome.elie@icvanetwork.org
و.Loise.dairocheteau@icvanetwork.org

 .6المهاجرون في األوضاع الهشة
منتدى استعراض الهجرة الدولية ( )IMRFلعام  :2020سلسلة 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 الهجرة وتحدد االلتزامات التي ينص عليها .وسيعقب ذلك عملية موسعة وشاملة لحشد المجتمع المدني يكللها منتدى استعراض الهجرة
هنا.
من
القادمة
اإللكترونية
الندوات
جميع
في
التسجيل
يمكنكم
الدولية.
الدليل اإلرشادي لتنفيذ االتفاقات العالمية لصالح األطفال
أصدرت حملة "الوجهة غير معروفة (" ")DUالدليل اإلرشادي – األطفال واالتفاقات العالمية بشأن الالجئين والمهاجرين :فهم محتويات االتفاقات
وطرق التعامل معها" ،وذلك في إطار برنامج تنمية القدرات الذي تنفذه الحملة ،ويهدف هذا الدليل اإلرشادي إلى دعم أعضاء حملة "الوجهة غير
معروفة" وجميع األطراف المعنية األخرى ،بما في ذلك الو كاالت الحكومية ،من أجل تنفيذ االتفاقات العالمية لصالح األطفال .يعتبر هذا الدليل
اإلرشادي أداةً للتعلم الذاتي مصحوبةً بأسئلة الختبار درجة المعرفة ودراسة اإلجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع تنفيذ االتفاقات العالمية.
يمكنكم معرفة المزيد عن الدليل اإلرشادي عبر هذا المقطع المرئي القصير.
مبادرة القانون الدولي للهجرة
انعقدت في شهر إبريل الجلسة التاسعة لمبادرة القانون الدولي للهجرة التي تنظمها إكفا بالتعاون مع لجنة عمل المجتمع المدني والشرعة الدولية
لحقوق المهاجرين ،حيث ركزت هذه الجلسة على قضية التصدي لالتجار بالبشر وتهريب األشخاص من منظور حقوقي .وكان من بين المتحدثين
في الجلسة كريستينا توزينيس ،الشريك اإلداري في منظمة  ، BST Impactوبوريسالف غيراسيموف ،منسق االتصال والمناصرة في التحالف
العالمي لمكافحة اإلتجار بالنساء ( )GAATWورئيس تحرير دورية "( Anti-Trafficking Reviewاستعراض اإلتجار بالبشر)" ،حيث تم
عرض اإلطار القانوني الدولي والممارسات السليمة والتحديات ذات الصلة بمكافحة اإلتجار بالبشر وتهريب األشخاص.

التمويل
 .7فريق النتائج الخامس التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعني بتمويل األنشطة اإلنسانية ()RG5
يقوم فريق النتائج الخامس بالتحضير للتطورات المقبلة في الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ( )OPAGوالتابع للجنة الدائمة المشتركة
بين الوكاالت بشأن التقدم المحرز في تحقيق نواتج خطة العمل الخاصة بالفريق .يركز أحد الفرق الفرعية التابعة لفريق النتائج الخامس حاليًا على
إعداد مذكرة مفاهيمية حول تقييم الممارسات القائمة لتحديد معدالت التكاليف غير المباشرة (النفقات العامة) فيما بين وكاالت األمم المتحدة وشركائها،
ويشمل ذلك طرق تحويل هذه التكاليف إلى الشركاء المحليين ،بينما يقوم أحد الفرق الفرعية األخرى بوضع اللمسات النهائية على التوصيات المتعلقة
وأخيرا ،يواصل أعضاء الفريق الخامس المعني بالنتائج
بطرق تطوير إرشادات التمويل في سياقات الترابط بين السالم والتنمية والعمل اإلنساني.
ً
ا لنقاش حول تدابير مرونة التمويل المعروضة في إطار االستجابة إلى جائحة كوفيد ، 19-وسبل تحويل هذه التدابير إلى ممارسات معيارية ،حيث
سيستمر العمل بتدابير المرونة القائمة على المدى قصير األجل ،لحين انتهاء العديد من وكاالت األمم المتحدة من االستعراضات الداخلية لفعالية هذه
التدابير ،و حتى يتفاوض أعضاء فريق النتائج الخامس على مقترح محدد ،مع طلب الحصول على تغذية راجعة واسعة النطاق من المنظمات غير
الحكومية حول كل من هذه الجهود ،وذلك من خالل فريق إكفا العامل المعني بتمويل األنشطة اإلنسانية ،حسب االقتضاء.
 .8تحليل اتفاقيات الشراكة مع األمم المتحدة
تعمل إكفا حاليًا مع مجموعة صغيرة من شركائها من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية على تحديث الدراسة التحليلية التي قادتها منظمة
أوكسفام في عام  2019التفاقيات الشراكة بين األمم المتحدة وكل من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)OCHAوالمفوضية السامية لشؤون
الالجئين ( ،)UNHCRوبرنامج الغذاء العالمي ( ،)WFPواليونيسيف ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ( .)UNFPAوقد انتهى العمل على
اعتبارا من أول مايو ،مع التركيز على التوصيات المتعلقة بتعديل أو تبسيط البنود المحددة في اتفاقيات
مشروعات الدراسات التحليلية األولية
ً
الشراكة ،إلى جانب النقاط التي يمكن تحسينها في إرشادات تنفيذ االتفاقيات .كما ستقوم إكفا خالل الشهر المقبل بتيسير دعوة الوكاالت الفردية
للمشاركة في المباحثات الثنائية حول مشاريع التحليالت والتوصيات ،وسيتم إطالع أعضاء إكفا على أية فرص لتقديم المزيد من التغذية الراجعة
والنتائج النهائية للتحليالت.
 .9النسخة الثانية من الصفقة الكبرى
يشارك الموقعون على الصفقة الكبرى حاليًا مشاركة كاملة في المرحلة الثانية من هذه المبادرة – النسخة الثانية من الصفقة الكبرى ،وسيركز
االجتماع السنوي المقرر انعقاده في شهر يونيو القادم على التصديق على هذه المرحلة الجديدة من الصفقة الكبرى .ومن العناصر األساسية المقترحة
من أجل المستقبل إعادة تنظيم مسارات العمل القائمة فيما يتعلق باألولويات التمكينية رفيعة المستوى لجودة التمويل ،والعمل مع ودعم المؤسسات
المحلية والوطنية ،والمشاركة .ترقبوا إصدار إكفا ورقة موقف أكثر تفصيالً حول مستقبل الصفقة الكبرى قريبًا .يمكن في الوقت الحالي االطالع
على آخر التطورات من أمانة الصفقة الكبرى من هنا.
 .10الصناديق المشتركة المستضافة إقليميًا والتابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ()OCHA
مؤخرا من أجل المضي قد ًما في منطقة وسط غرب إفريقيا (الساحل) لمكتب تنسيق
تم اآلن اعتماد الصناديق المشتركة المستضافة إقليميًا المقترحة
ً
الشؤون اإلنسانية .وعلى الرغم من أن التصور المتعلق بهذا المفهوم يشتمل على نهج إقليمي للوصول إلى الصناديق المشتركة في العديد من بلدان
المنطقة ،إال أن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية سيقوم في البداية بتأسيس صندوق للنيجر ،ثم يتم بعد ذلك التوسع داخل المنطقة .ستشارك إكفا المزيد
من المعلومات فور توافرها من خالل فريق العمل المعني بتمويل األنشطة اإلنسانية.
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التنسيق
 .11لقاحات كوفيد19 -
مرفق كوفاكس
واصلت إكفا دعم جهود التخطيط والرصد المتعلقة بتأسيس مرفق كوفاكس اإلنساني ،والمتوقع أن يفتح بابه للطلبات في أوائل شهر مايو ،كما
أصدرت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في  21إبريل وثيقة األسئلة األكثر شيوعًا حول المرفق والتي سيتم تحديثها بانتظام.
•

أسست إكفا الفريق العامل الخاص والمعني بلقاحات كوفيد 19-ومرفق كوفاكس .إذا أردتم ترشيح أي جهة اتصال في منظماتكم لالنضمام
إلى هذا الفريق العامل؛ يُرجى إرسال كافة التفاصيل إلى .Sophie.battas@icvanetwork.org

 .12جهود تحصين الموظفين على مستوى منظومة األمم المتحدة
شرعت منظومة األمم المتحدة في بذل الجهود العالمية من أجل تحصين جميع العاملين فيها ،باإلضافة إلى موظفي بعض المنظمات غير الحكومية
الشريكة في بعض البلدان .وتواصل إكفا مشاركتها الفعالة في فريق العمل المعني بتحصين موظفي األمم المتحدة للضغط من أجل أن تشمل حملة
التحصين جميع موظفي المنظمات غير الحكومية (بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية) ،كما نواصل دعم المنظمات غير الحكومية
ومحافلها في االضطالع بجهود المناصرة المباشرة مع المنسق المقيم على المستوى القطري ،حيث يظل هذا أفضل الخيارات للتأكيد على الرسائل
المتعلقة بالحاجة إلى تنفيذ نهج شامل لجميع العاملين في قطاع المساعدة اإلنسانية.
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ()IASC
 .13رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:
التقى رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في التاسع من أبريل للنقاش حول األوضاع في كل من شمال شرق نيجيريا وجنوب السودان،
وذلك بحضور منسقي الشؤون اإلنسانية في المنطقتين كلتيهما ،كما اجتمع رؤساء اللجنة مرة أخرى في  26إبريل للتباحث حول إجراءات متابعة
الوضع في إثيوبيا .يسهم أعضاء إكفا في جميع اجتماعات رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بإعداد نقاط الحوار من خالل فريق إكفا
العامل والمعني بتنسيق الشؤون اإلنسانية إلى جانب المراكز اإلقليمية .والجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة إكفا ومديرها التنفيذي من بين أعضاء
إكفا المشاركين في رئاسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.
 .14مجموعة مديري برامج الطوارئ ( )EDGالتابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:
التقى أعضاء مجموعة مديري برامج الطوارئ ( )EDGلل تباحث حول الوضع في كل من إثيوبيا وميانمار ،ولإلسهام بالمعلومات في جولة حاالت
الطوارئ ناقصة التمويل التابعة للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ.
 .15الفريق المعني بال سياسات التنفيذية والمناصرة ()OPAG
التقى أعضاء الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة في  22أبريل لدراسة التقييمات اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت ( )IAHEsوالتي تم
مؤخرا وذلك بهدف تحديد الدروس المستفادة من النتائج الرئيسية لهذه التقييمات ،واالتفاق على خطط االستجابة اإلدارية ،باإلضافة إلى النظر
تنفيذها
ً
شترك بين الوكاالت لالستجابة
في نتائج التقييم اإلنساني المشترك بين الوكاالت لتوسيع نطاق االستجابة في موزمبيق إلى جانب التقييم اإلنساني ال ُم َ
إلى كارثة الجفاف في إثيوبيا.
كما التقى أعضاء الفريق مجددًا في  29إبريل للنقاش المتعمق حول ال ُمساءلة أمام السكان المتضررين ،وكان الهدف من هذا اللقاء حول استعراض
إطار العمل الجماعي الخاص بالمساءلة أمام السكان المتضررين وأداة تتبع النتائج ،وللنقاش أيضًا حول ما يمكن فعله إلحداث تغيير حقيقي في
تحويل السياسات إلى واقع ملموس .وقام أعضاء الفريق أيضًا باستعراض وضع تنفيذ األولويات األساسية لفريق النتائج الثاني .سيتم نشر موجز
التسجيالت الخاصة باللقاءين قريبًا على الموقع اإللكتروني للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.
 .16آخر المستجدات بشأن فرق النتائج التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:
الفريق األول المعني بالنتائج ( – )RG 1االستجابة العملية:
الفريق الفرعي المعني بالعوائق البيروقراطية واإلدارية
قام الفريق الفرعي ،تحت القيادة المشتركة لمنظمة  InterActionوإكفا ،باالنتهاء من إعداد االستبيانات والمقابالت الشخصية في أفغانستان
ونيجيريا وفنزويال ،وذلك لإلسهام بالمعلومات في إعداد ثالث دراسات حالة سوف تنبني عليها اآلن عملية تطوير مجموعة األدوات أو غير ذلك
العمليات.
مسرح
في
واإلدارية
البيروقراطية
العوائق
على
بالتغلب
الخاصة
التوجيهات
من
الفريق الثاني المعني بالنتائج ( – )RG 2المساءلة والشمول :ال توجد تطورات لهذا الشهر.
الفريق الثالث المعني بالنتائج ( – )RG 3المناصرة الجماعية:
الفريق الفرعي التابع لفريق لنتائج الثالث والمعني بتغير المناخ:
صدق الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ( )OPAGعلى السرد المشترك الخاص باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن حاالت
الطوارئ المناخية والعمل اإلنساني ،والمتاح حاليًا على موقع إكفا اإللكتروني  .ويتمثل الهدف من هذا السرد المشترك في تيسير عمليات إعداد
ونشر الرسائل ال متسقة فيما بين أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت خالل فعاليات المناخ القادمة المقرر انعقادها في .2021
الفريق الرابع المعني بالنتائج ( – )RG 4الترابط:
تعمل إكفا حاليًا على تنظيم لقاء لشبكة الممارسين بشأن الترابط بين السالم والتنمية والعمل اإلنساني للتركيز على استضافة جمهورية الكونغو
الديمقراطية للمنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة والجهات المانحة ،بحضور العديد من المشاركين الذين تفاعلوا على وجه الخصوص
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مع التقدم المحرز في مجاالت مشاركة األطراف المعنية المتعددة ،والنتائج الجماعية ،وتوصيات مركز جمع البيانات .العرض التقديمي الرئيسي
متاح عند الطلب.
قامت المنظماتُ غير الحكومية والجهات المانحة ووكاالت األمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتبادل المعلومات ووجهات النظر حول
التقدم المحرز في الترابط بين السالم والتنمية والعمل اإلنساني ،وتم هذا اللقاء بحضور أعضاء فريق إكفا العامل في أفريقيا والفريق المعني بالترابط،
وذلك في إطار شبكة الممارسين التابعة للفريق الرابع التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعني بالنتائج الخاصة بالترابط ،تحت القيادة
المشتركة لكل من إكفا وبرنامج الغذاء العالمي.
قامت إكفا بإحاطة الشبكة الدولية المعنية بحاالت النزاع والهشاشة ( )INCAFالتابعة ل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ()OECD
وتخطيط جلسات تبادل المعلومات ووجهات النظر مع أعضاء الشبكة حول وضع توصيات مركز جمع البيانات فيما يتعلق بالترابط بين السالم
والتنمية والعمل اإلنساني إلى جانب عملية التصديق.
للمزي د من المعلومات ،ولالنضمام إلى فريق إكفا العامل المعني بالترابط؛ يُرجى التواصل مع .marco.rotelli@icvanetwork.org
الفريق الخامس المعني بالنتائج ( – )RG 5تمويل األنشطة اإلنسانية :يمكنكم االطالع على آخر المستجدات أعاله في قسم "التمويل".
 .17الجزء المتعلق بالشؤون اإلنسانية من دورة المجلس االقتصادي واالجتماعي ()ECOSOC HAS
سين عقد الجزء المتعلق بالشؤون اإلنسانية من دورة المجلس االقتصادي واالجتماعي لـعام  2021في الفترة  25-23يونيو  2021بعنوان "تعزيز
المساعدة اإلنسانية لمواجهة تحديات عام  2021وما وراءها :حشد االحترام للقوانين اإلنسانية الدولية والشمول والنوع الجنساني واالبتكار
والشراكات" .كما ستنعقد ثالث حلقات رفيعة المستوى للنقاش حول ما يلي( :أ) الرعاية الصحية في ظل جائحة كوفيد :19-أجندة الحماية العالمية،
(ب) االبتكار كأحد دوافع التغيير :استخدام التكنولوجيا الحديثة والناشئة والبيانات اإلنسانية( ،جـ) العمل اإلنساني وتغير المناخ :تطوير النُ ُهج
التشاركية وتعزيز القدرة على الصمود وتقوية التعاون في إطار االستجابة إلى أزمة المناخ .للمزيد من المعلومات ،تُرجى زيارة الموقع اإللكتروني
للجزء المتعلق بالشؤون اإلنسانية من دورة المجلس االقتصادي واالجتماعي.
 .18دعم محافل المنظمات غير الحكومية:
تم تعزيز مشروع إكفا لدعم محافل المنظمات غير الحكومية في شرق أفريقيا بانضمام أحد الخبراء إلى الفريق لدعم محافل المنظمات غير الحكومية
في أربعة بلدان في منطقة شرق أفريقيا.
واصلت إكفا التعاون الوثيق مع أعضائها العاملين في إثيوبيا على تجديد الدعم المادي لضمان قدرة محافل المنظمات غير الحكومية التي تم تعزيزها
مؤخرا على مواصلة عملياتها القطرية دون انقطاع إلى أن يتم الحصول على التمويل المؤسسي لمنتصف المدة .وقد تضمن العمل في إثيوبيا ،بدعم
ً
من األعضاء ،تبادل المعلومات وعقد االجتماعات على المستويات القطرية واإلقليمية والعالمية ،باإلضافة إلى اإلسهام في المباحثات والمشاورات
الدائرة حول تفعيل بروتوكول واسع النطاق على مستوى المنظومة في منطقة تيغراي.

إدارة التغيير :قضايا شاملة
 .19حقوق الطفل
ندوة إلكترونية بين اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية" :االلتزامات األساسية إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني ( –)CCCsأداة جديدة
للشراكة مع اليونيسيف" – تواريخ جديدة 12 :مايو و 9يونيو
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" ،يَسُر كُ ًّال من اليونيسيف وإكفا توجيهُ الدعوة إلى األعضاء المهتمين للمشاركة في حوار مفتوح حول
مؤخرا .ستركز هذه الجلسة النقاشية على تعزيز التفاهم بشأن ما يترتب على
االلتزامات األساسية إزاء األطفال ( )CCCsالتي تمت مراجعتها
ً
مراجعة هذه االلتزامات وسبل استخدام الشركاء لها كأداة للشراكة والمساءلة وإعداد وتنفيذ البرامج .وقد تقرر عقد ندوتين إلكترونيتين متطابقتين
كجزء من هذه الجلسة النقاشية ،وذلك في التواريخ التالية:
•
•

ظهرا بتوقيت جنيف).
باللغة اإلنجليزية في األربعاء الموافق  12مايو (السابعة والنصف صباحًا بتوقيت نيويورك ،الواحدة والنصف
ً
ظهرا بتوقيت جنيف).
باللغة الفرنسية في األربعاء الموافق  9يونيو (السابعة والنصف صباحًا بتوقيت نيويورك ،الواحدة والنصف
ً

يمكن االطالع على المزيد من المعلومات حول االلتزامات األساسية إزاء األطفال ( )CCCsهنا.
للمزيد من المعلومات أو للتسجيلُ ،يرجى التواصل مع .vania.gobbo@icvanetwork.org
 .20حيز المجتمع المدني في العمل اإلنساني
عصرا
الحيز المدني بعد جائحة كوفيد :19-السلطات االستثنائية ،والحريات األساسية ،والخطوات المقبلة بعد الجائحة –  24مايو ،من 3:00
ً
عصرا بتوقيت غرينيتش
إلى 5:00
ً
نظ م المجلس الدولي للممارسة القانونية غير الساعية للربح بالتعاون مع الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي جلسة مباحثات رفيعة المستوى
حول استعادة العمل بتدابير الطوارئ وإعادة تنشيط الحيز المدني في أعقاب جائحة كوفيد ،19-حيث قام أكثر من  70بل دًا بتبني تدابير الطوارئ
في إطار االستجابة إلى جائحة كوفيد ،19-مما نتج عنها تقييد الحريات األساسية وتقويض سيادة القانون في العديد من هذه الحاالت .وبينما نتطلع
قد ًما إلى انحسار هذا الوباء ،من الجائز أن يتواصل العمل بهذه السلطات االستثنائية وتتحول إلى وضع دائم .يمكنكم االطالع على المزيد من
المعلومات حول هذه الفعالية على الموقع اإللكتروني للمجلس الدولي للممارسة القانونية غير الساعية للربح.
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•

للمزيد من المعلومات؛ تُرجى زيارة صفحة إكفا اإللكترونية الخاصة بحيز المجتمع المدني أو التواصل مع
.nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

 .21العمل البيئي والمناخي:
في إطار متابعة المشاورات التي عقدتها إكفا باالشتراك مع اللجنة الدولية للصليب األحمر ( )ICRCواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر ( )IFRCواللجنة االستشارية حول ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات اإلنسانية ،يمكنكم الحصول على رابط أحدث نسخ ميثاق
المناخ والبيئة للمنظمات اإلنسانية باللغة اإلنجليزية ،مصحوبةً بالترجمات غير الرسمية إلى اللغات الفرنسية واإلسبانية والعربية ،والتي نشرها
كل من اللجنة الدولية للصليب األحمر ( )ICRCواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر (.)IFRC
يشتمل النص على بعض التعديالت الطفيفة التي تمت وفقًا آلخر ما حصلنا عليه من التغذية الراجعة ،كما يشمل الرابط أيضًا:
•
•

األسئلة األكثر شيوعًا بأربع لغات.
تقريرا معدالً للتغذية الراجعة (باللغة اإلنجليزية فقط).
ً

سيتم تقديم هذه النسخة إلى مجلس إدارة االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ( )IFRCوإدارة اللجنة الدولية للصليب األحمر
( )ICRCللتصديق عليها في أواخر مايو .وفي هذه األثناء ،سنواصل إدخال التعديالت الطفيفة على نص الميثاق ،ثم سيكون الميثاق بعدها متاحًا
لجميع المنظمات اإلنسانية للتصديق عليه وتنفيذه.
ستواصل إكفا التزامها بالمشاركة في هذا الموضوع من خالل ما يلي:
 .1االلتزام واالقتراح بالعمل بشأن المناخ والبيئة (والمقرر أن يصدق عليه أعضاء إكفا في اجتماع الجمعية العامة في الفترة  19-18مايو
.)2021
 .2مؤتمر إكفا السنوي اإللكتروني حول المناخ والبيئة والعمل اإلنساني :كيف تستطيع المنظمات غير الحكومية تخفيف اآلثار والتكيف؟"
والمقرر انعقاده في  25و 26مايو  ،2021حيث ستكون الفرصة سانحة للنقاش حول سبل المضي قد ًما في تنفيذ الميثاق ،واألدوات
واإلرشادات ،وتقديم الدعم إلى المنظمات طوال فترة المؤتمر .كما ستقوم إكفا بتنظيم مسار تعلم يُعنَى بمتابعة الفجوات والنقاشات المتعمقة
ذات الصلة بهذا الموضوع ،وذلك في أعقاب المؤتمر.
•

للمزيد من المعلومات؛ تُرجى زيارة صفحة
.nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

إكفا

اإللكترونية

الخاصة

بالمناخ

والبيئة،

أو

التواصل

مع

 .22تأثير الجائحة على أنشط المنظمات غير الحكومية في جنيف
تمت دعوة مدير إكفا التنفيذي لحضور الفعالية التي انعقدت في  22إبريل لعرض نتائج االستبيان الخاص بتأثير الجائحة على أنشطة المنظمات غير
الحكومية في جنيف ،وذلك لتبادل الفرص وبواعث القلق الخاصة بالمنظمات غير الحكومية اإلنسانية .يمكن االطالع على الموقع اإللكتروني لمركز
جنيف الدولي للترحيب ( .)CAGIتتطلع إكفا وأعضاؤها الذين لديهم مكاتب جنيف إلى تكييف طرق العمل الجماعي مع مركز جنيف الدولي
وتعزيزها بمشاركة مجموعة متنوعة من المنظمات غير الحكومية اإلنسانية .للمزيد من المعلومات؛ يرجى التواصل مع
.Ignacio.packer@icvanetwork.org

خاص بالمنطقة
 .23آسيا والمحيط الهادئ
اتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعنية بإدارة الكوارث واالستجابة لحاالت الطوارئ ( )AADMERللفترة 2025-2021
عقدت أمانة رابطة أمم جنوب شرق آسيا في  28إبريل جلسة إحاطة بقيادة قسم الكوارث واإلدارة والمساعدة اإلنسانية للشركاء فيما يتعلق باتفاقية
رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعنية بإدارة الكوارث واالستجابة لحاالت الطوارئ ( )AADMERللفترة  ،2025-2021والتي قادت إكفا
المشاورات حولها بين المنظمات غير الحكومية والشركاء في  .2020وعرض رؤساء الفرق العاملة المتنوعة التابعة للرابطة البرامج والنُ ُهج
والقضايا ذات األولوية ،ورحبوا بالتعاون والدعم ال ُمقدمين من مختلف األطراف المعنية لدعم تنفيذ الخطة .وفي  ،2021تخطط إكفا لمواصلة العمل
مع شركائها على تحديد فرص مشاركة المنظمات غير الحكومية المحلية في دعم خطة عمل إدارة الكوارث واالستجابة لحاالت الطوارئ
(.)AADMER
الفريق العامل المعني بالتأهب لحاالت الطوارئ
تشارك إكفا حاليًا في المباحثات المشتركة بين الوكاالت حول الوضع في ميانمار و تداعياته على المنطقة ،ومن بين ذلك تنظيم جلسات اإلحاطة من
خالل المشاركة في رئاسة الفريق العامل المعني بالتأهب لحاالت الطوارئ.
إصدارات منشورة حول "المساءلة أمام السكان المتضررين في أوقات الجائحة"
نشرت نائب إكفا اإلقليمي السابق ،السيدة كينغروي هوانغ ،مقا ً
ال تاب ًعا لمعهد تخفيف آثار الكوارث في الهند ( ،)AIDMIوهو أحد أعضاء إكفا،
بعنوان" :المساءلة والجائحة :الدروس المستفادة من كوفيد ."19-يمكنكم االطالع على هذا التقرير في الصفحة  .23يأتي هذا المقال في إطار سلسلة
من المنشورات اإللكترونية حول "المساءلة أمام السكان المتضررين في أوقات الجائحة".
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•

للمزيد من المعلومات حول العمل الجاري في منطقة آسيا؛ يُرجى التواصل مع .Keya.Sahachaudhury@icvanetwork.org

 .24منطقة أفريقيا
حظي السودان بالكثير من االهتمام في هذا الشهر ،حيث قامت إكفا بالتباحث مع أعضائها حول الوضع المتدهور في غرب دارفور وإمكانية تعزيز
محافل المنظمات غير الحكومية على المستوى القطري.
بعثة دعم األقران في جمهورية الكونغو الديمقراطية :عمل مكتب إكفا في أفريقيا عن كثب مع فريق دعم األقران على تجهيز بعثة تهدف إلى دعم
االستعراض الطموح وواسع النطاق لألثر اإلنساني في المنطقة بهدف تقديم االستجابة اإلنسانية لألشخاص المتضررين بشكل أكثر كفاءة ومساءلة.
غرب ووسط أفريقيا  :االجتماع اإلقليمي ألعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في مايو  :2021لقد كنا نعمل بشكل وثيق مع الفريق
اإلقليمي المشترك بين الوكاالت والمعني بغرب ووسط أفريقيا في داكار لإلسهام في االجتماع اإلقليمي ألعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
في مايو والتحضير له وتقديم الدعم ألعضائه.
إحاطة مع نائب المفوض السامي الجديد في موزمبيق :قامت إكفا بدعم تعيين نائب المفوض السامي الجديد في موزمبيق ،ونظمت جلسة لإلحاطة
وتبادل المعلومات بين نائب المفوض السامي وأعضاء إكفا والتي تقرر انعقادها في  10مايو .2021
الوضع اإلنساني الحرج في منطقة الجنوب الكبير في مدغشقر :أدت األعوام المتتالية من الجفاف في منطقة الجنوب الكبير في مدغشقر إلى انتشار
انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية ،ومع تدهور الوضع في هذه المنطقة ،تدعو إكفا أعضاءها إلى مواصلة دعمهم للمنطقة ،كما أسهمت إكفا في
إعداد ونشر الرسائل الرئيسية المتعلقة بإحاطة الجهات المانحة ،ودعت إلى إدراج مدغشقر في نافذة تمويل الطوارئ ناقصة التمويل التابعة للصندوق
المركزي لمواجهة الطوارئ ( )CERFوالتي تجري مناقشتها في الوقت الحالي .تم ذلك على المستويين اإلقليمي والعالمي من خالل وحدة التنسيق
والتمويل اإلنساني التابعة إلكفا.
المشاركة مع المنظمات المشتركة بين الحكومات :قام فريق إكفا اإلقليمي بالتعاون مع عدد من المنظمات المشتركة بين الحكومات من أجل تسليط
الضوء على مختلف القضايا اإلنسانية في المنطقة والتباحث حولها ،وتطرقت هذه المباحثات أيضًا إلى طرق تعزيز الشراكة بين إكفا واالتحاد
األفريقي ،بما في ذلك االستفادة من نطاق عمل أعضاء إكفا في التفاعل على نحو أفضل مع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي بشأن االحتياجات
اإلنسانية الحالية والناشئة .كما شاركت إكفا ،بما يتماشى مع التفاعل مع الهيئات المشتركة بين الحكومات ،في اللقاء األول للخبراء اإلقليميين المنعقد
في  28-27إبريل بشأن إعالن كامباال حول الوظائف وسبل كسب العيش واالكتفاء الذاتي.
•

للمزيد من المعلومات أو لالنضمام إلى فريق إكفا العامل في أفريقيا ،يُرجى التواصل مع  marco.rotelli@icvanetwork.orgأو
.Addis.tesfa@icvanetwork.org

 .25منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
برنامج المشاركة والشراكة مع شبكة المنظمات غير الحكومية السورية
أعلنت إكفا عن تقديم خدماتها االستشارية في مجال إعداد دراسة حالة شاملة حول تطور شبكات المنظمات غير الحكومية السورية العاملة في غازي
عينتاب ،في تركيا ،وذلك في إطار برنامج المشاركة والشراكة مع شبكة المنظمات غير الحكومية السورية بين إكفا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
للمزيد من المعلومات حول أهداف دراسة الحالة المذكورة ،يُرجى االطالع على اإلعالن هنا.
المشاورات بين المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتقييم المنتدى العالمي لالجئين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
انعقدت المشاورات بين المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتقييم المنتدى العالمي لالجئين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
في  20و 21أبريل  ،حيث شاركت إكفا مع المنظمات غير الحكومية من خالل تبادل المعلومات وإرسال األفكار واالقتراحات حول الفعاليات
والموضوعات والتفاصيل اللوجيستية إلى المفوضية السامية لشؤون الالجئين ،باإلضافة إلى إطالع األعضاء انتظام على آخر التطورات الخاصة
بالتسجيل ،ونشر جميع الفعاليات المتعلقة بالمؤتمر.
كما قام مكتب إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بتنظيم وإدارة جلسة بعنوان" :الشراكات والعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية
في االستجابة اإلنسانية" ،وذلك للنظر في األدوار الحالية والمستقبلية للجهات الفاعلة المحلية ،وتداعيات جائحة كوفيد 19-على االستجابات المحلية،
والمسؤوليات المشتركة ،وديناميات الشراكة ،ومشاركة الالجئين في جهود االستجابة ،والشمول الفعال للجهات الفاعلة المحلية في هياكل التنسيق
اإلنساني الدولية.
•

للمزيد من المعلومات أو للتسجيل في قائمة البريد اإللكتروني الخاصة بمكتب إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،يرجى
التواصل مع  eman.ismail@icvanetwork.orgأو .stephanie.yousef@icvanetwork.org

 .26أمريكا الالتينية
أزمة الغذاء في أمريكا الوسطى وفنزويال
عقد الفريق المشترك بين إكفا ومنظمة  FM4اجتماعًا مع نظرائه في فنزويال وأمريكا الوسطى الستخالص المعلومات عن أزمة الغذاء التي تعاني
منها المنطقتان.
كما سيتم عقد اجتماع آخر في  20مايو بهدف متابعة هذه القضية ،وتتمثل أولويات هذا االجتماع في فهم التحديات التي تواجهها المنظمات غير
الحكومية في الميدان واالنطباعات التي تتركها ،وفي هذا السياق ،تم إجراء استبيان لجمع المعلومات ذات الصلة .إذا كنتم مهتمين باالجتماع و/أو
االستبيان؛ يرجى التواصل مع .lina.gomez@icvanetwork.org
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فرص التعلم
 .27تاريخ جديد للندوة اإللكترونية :إدارة المخاطر وشراكات التمويل 10 ،يونيو 3:00 ،مسا ًء –  4:30مسا ًء (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.
 .28من القول إلى الفعل :دورة التعلم اإللكتروني حول التشرد الناتج عن الكوارث :سبل الحد من المخاطر والتعامل مع اآلثار وتعزيز القدرة
على الصمود
هل تتساءلون عن سبل التعامل مع مشكلة التشرد في سياسات وممارسات الحد من مخاطر الكوارث الخاصة بكم؟ هل تريدون تعلم المزيد عن طرق
الحد من مخاطر التشرد ،والتصدي آلثار التشرد وتعزيز القدرة على الصمود؟ يفخر المجلس النرويجي لالجئين ( )NRCبالتعاون مع مكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( )UNDRRوالمنصة المعنية بالتشرد الناتج عن الكوارث ( )PDDبإطالق أداتين إلكترونيتين جديدتين لمساعدة
صناع السياسات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث والخبراء ذوي الصلة في بناء معارفهم ومهاراتهم الالزمة للتصدي لمشكلة التشرد الناتج عن
الكوارث في مجتمعاتهم وبلدانهم الخاصة .تتكون هذه األدوات من قائمة مرجعية ودورة للتعلم اإللكتروني ،وهي متاحة حاليًا على اإلنترنت مجانًا
وبعدة لغات.
 .29تحالف حماية الطفل في العمل اإلنساني :الدورة اإللكترونية المفتوحة الحاشدة حول حماية الطفل في سياق جائحة كوفيد 19-وغيرها من
األمراض المعدية المتفشية
يركز هذا اإلصدار الثاني من الدورة اإللكترونية المفتوحة الحاشدة بعنوان "حماية الطفل في سياق تفشي جائحة كوفيد 19-وغيرها من األمراض
المعدية المتفشية" على تداعيات تفشي جائحة كوفيد 19-وغيرها من األمراض المعدية من شخص آلخر في األوضاع اإلنسانية واإلنمائية على رفاه
األطفال وحمايتهم .بدأت الدورة ،المصممة لألخصائيين المعنيين بحماية األطفال في جميع أنحاء العالم ،في الوقت الحالي ،وهي متاحة عند الطلب
اعتبارا من  10مايو .يمكنكم االطالع على المزيد من
على المنصة .النسخة اإلسبانية من هذه الدورة جاهزة للتسجيل ومفتوحة أمام المتعلمين
ً
المعلومات هنا.
 .30العمل اإلنساني في ظل جائحة كوفيد19-
شاركت إكفا في سلسلة من المناظرات اإللكترونية بعنوان" :العمل اإلنساني في ظل جائحة كوفيد ،"19-نظمها معهد دراسات النزاع والعمل
اإلنساني ( ،)IECAHمركز الفكر اإلسباني الرائد ،بالتعاون مع منظمة  .ActionAid Spainيمكنكم المشاهدة هنا.
صفحة فرص التعلم والمصادر على موقع إكفا اإللكتروني:
تشتمل صفحة مصادر التعلم الخاصة بإكفا على قائمة منسقة لبرامج التعلم والتدريب .يرجى مشاركتنا بأية فرص مثيرة لالهتمام قد يكون من المفيد
عرضها على الموقع اإللكتروني .للمزيد من المعلومات ،يُرجى التواصل مع .nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

جديد وجدير بالذكر
 .31األمم المتحدة تلتمس التعليق على مستقبل تعددية األطراف
في ظل التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم ،تسعى األمم المتحدة إلى الحصول على تعليق األطراف المعنية قبيل إصدار التقرير
المرجعي المقرر نشره في سبتمبر  .2021انضموا إلى المشاورات الرقمية التي يستضيفها معهد إيغارابيه بعنوان "نحن الشعوب" وشاركوا
مقترحاتكم لبناء مستقبل أفضل .هذه المشاورات متاحة حتى  21مايو بجميع اللغات الرسمية الستة لألمم المتحدة .سجلوا اليوم!
 .32المشاورات العالمية :دورة تدريبية لالجئين حول الصحة
تقوم منظمة  ، InZoneبالتعاون مع مركز جنيف للدراسات اإلنسانية وكلية الطب في جامعة جنيف ،بمراجعة الدورة التدريبية على الصحة التي
تقدمها المنظمة لالجئين ،حيث يحرص منظمو الدورة على الحصول على المعلومات من الالجئين أنفسهم ومن الذين عملوا في مخيمات الالجئين
حول الكفاءات األساسية الالزم إدراجها في الدورة التدريبية ،والكيفية التي ينبغي بها تقديم هذه الدورة التنفيذية ،وسبل استخدام هذه الكفاءات .ترجى
المشاركة في هذا االستبيان الموجز.
 .33الوثيقة الختامية لمنتدى السياسات اإلنسانية العالمية 2020
مؤخرا موجز السياسات والوثيقة الختامية لمنتدى السياسات اإلنسانية العالمية 2020
نشر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومؤسسة األمم المتحدة
ً
بعنوان" :هل هي حالة تحول؟ التداعيات طويلة المدى لجائحة كوفيد ،" 19-والتي تحدد األولويات األساسية للعمل ،ومنها االستثمار في التأهب،
والنهوض بالقيادة المحلية على الخطوط األمامية ،وا لقيادة على أساس اإلنصاف والشمول ،وتحقيق الوعد الرقمي ،وبناء االئتالفات من أجل النجاح.
 .34استبيان" :من يحكم الحوكمة اإلنسانية؟"
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إننا ندعوكم إلى المشاركة في هذا االستبيان البالغة مدته  15-10دقيقة بعنوان" :من يحكم الحوكمة اإلنسانية؟" ،والذي تجريه منظمة خدمة المجتمع
العالمي في آسيا ( )CWSAللحصول على تغذيتكم الراجعة بشأن العالقة بين الوكاالت الدولية والمحلية ،والعوائق األساسية أمام العمل مع ودعم
المؤسسات المحلية والوطنية ،وسبل تحقيق مستوى أعلى من الشمول في قطاع العمل اإلنساني.
 .35إطالق الدراسة البحثية الجديدة المشتركة بين منظمة إنقاذ الطفل وجامعة أوكسفورد بعنوان" :النهوض بالعدالة من أجل األطفال :ابتكارات
عصرا بتوقيت جنيف
عصرا إلى 4:30
لتعزيز المساءلة عن االنتهاكات والجرائم المؤثرة في األطفال في حاالت النزاع"  19مايو ،من 3:00
ً
ً
تتعاون منظمة إنقاذ الطفل مع كلية بالفاتنيك لإلدارة الحكومية في جامعة أو كسفورد على عقد نقاش إلكتروني لعرض النتائج والتوصيات الخاصة
بتقريرهم المنشور بعنوان" :النهو ض بالعدالة من أجل األطفال :ابتكارات لتعزيز المساءلة عن االنتهاكات والجرائم المؤثرة في األطفال في حاالت
عصرا بتوقيت جنيف .يمكنكم التسجيل هنا.
عصرا إلى 4:30
النزاع" ،وستنعقد هذه الفعالية إلكترونيًا في  19مايو ،من 3:00
ً
ً

أضف إلى جدول مواعيدك
 12مايو :ندوة إلكترونية لليونيسيف والمنظمات غير الحكومية :االلتزامات األساسية إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني ( –)CCCsأداة
جديدة للشراكة مع اليونيسيف (باللغة اإلنجليزية).
 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
 9يونيو :ندوة إلكترونية لليونيسيف والمنظمات غير الحكومية :االلتزامات األساسية إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني ( –)CCCsأداة
جديدة للشراكة مع اليونيسيف (باللغة الفرنسية).
 20يونيو :اليوم العالمي لالجئين.
 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.
 8أكتوبر :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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