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

رسالة المدير التنفيذي
أهم من أن يفشل
أثبتت تجربة تنفيذ الصفقة الكبرى على مدار السنوات الخمسة الماضية أنه يمكن تحقيق التغيير اإليجابي عندما تتوافر اإلرادة السياسية القوية
المصحوبة بالجهود الجماعية للتوصل إلى حلول فنية.
شهد االجتماع السنوي للصفقة الكبرى في هذا العام ( 17-15يونيو) ،تجديد الموقعون اللتزامهم حيث تمت مناقشة إطار عمل مبسط للنسخة الثانية
من الصفقة الكبرى ،وذلك بهدف المضي قد ًما في الصفقة الكبرى مع التركيز على التمويل الجيد والعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية
باعتبارهما من "األولويات التمكينية" ،حيث ترى إكفا أن هذه األولويات تستند إلى اإلنجازات السابقة وتتناول بعض نقاط الضعف مع الحفاظ على
الرابط الوثيق بااللتزامات األساسية األولية.
كما أفادت إكفا في "لجعل "الصفقة الكبرى" صفقة كبرى مرة أخرى" (يوليو  ،)2018أن الصفقة الكبرى لن تنجح إال عند استفادة العاملين في
الخطوط األمامية بشكل كبير من تحوالتها الموجهة لتعزيز الفعالية والكفاءة ،حيث تلتزم إكفا بتقديم النسخة الثانية من الصفقة الكبرى إلى الخطوط
األمامية؛ ف جميع القرارات السياسية التي سيتم اتخاذها في النسخة الثانية من الصفقة الكبرى ينبغي أن تكون موجهة للميدان قدر اإلمكان ،ومع
مشاركة حقيقية من جانب جميع الجهات الفاعلة ،بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية ،والمجتمعات المحلية ،والسكان المتضررين
من األزمات .لقد أظهرت لنا جائحة كوفيد 19-مدى أهمية المرونة في التمويل وجودته وتوقيته المناسب والسياسات والممارسات الجيدة إلدارة
المخاطر بشكل مشترك بالنسبة للعمليات الميدانية .وعلى النحو المبين في بيان إكفا حول تنفيذ النسخة الثانية من الصفقة الكبرى (يونيو ،)2021
فهذه أيضًا من ضمن أولوياتنا مع التحاقنا بفريق تيسير الصفقة الكبرى الجديد.
إننا في إكفا على أهبة االستعداد لدعم جان إيغالند ،كشخصية بارزة ،كما أننا على استعداد للعمل معكم جميعًا ،ليس عن طريق التفاوض ،بل عن
طريق تلبية هذه المتطلبات الضرورية التي ال بد منها وال يمكننا الفشل في تنفيذها.
إغناسيو باكر
المدير التنفيذي | إكفا

آخر التطورات في إكفا
 .1مؤتمر إكفا السنوي  – 2021متابعة!
إذا فاتكم أي من الجلسات ،ال يزال بإمكانكم متابعة ما تمت مشاركته عن طريق مشاهدة التسجيالت! تم تسجيل كل جلسة من الجلسات األربعة حتى
ال يفوتكم شيء.
ال تزال جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر متاحة على موقعنا اإللكتروني ،بما في ذلك معلومات مثل مبادرات "المقهى العالمي ()World Cafe
والوثائق األساسية! ترقبوا تقرير المؤتمر السنوي لعام  2021والذي سيُنشر خالل األسابيع المقبلة.
 .2ال يفوتكم تقرير إكفا السنوي لعام 2020
سنوافيكم في تقريرنا السنوي بالمعلومات المستفيضة عن الطرق التي استجابت بها إكفا إلى التحديات التي نشأت في عام  ،2020حيث شاركنا
جميعًا في تنفيذ كم هائل من األعمال اإلنسانية على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية .اعرفوا المزيد عن إنجازات إكفا الرئيسية لهذا
العام!

التهجير القسري
 .3النزوح الداخلي
إدراك المساءلة الوطنية والمسؤولية الدولية فيما يتعلق بالتصدي للنزوح الداخلي
نظمت إكفا بالتعان مع منظمة بالن إنترناشونال ومنظمة الرؤية العالمية ،بالتعاون مع الفريق الرفيع المستوي المعني بالنزوح الداخلي ،اجتماع
المائدة المستديرة مع المنظمات غير الحكومية واألطراف المعنية األخرى في  3يونيو لبحث ومناقشة البيان المشترك بين الوكاالت بشأن "إدراك
المساءلة الوطنية والمسؤولية الدولية" ،وذلك بهدف جمع المداخالت من أجل صياغة التوصيات التي سيخرج بها التقرير المرتقب للفريق الرفيع
المستوى .وقد تركز النقاش على إمكانية ( )1تأسيس منصة أو منتدى عالمي للنزوح الداخلي و/أو تعزيز المنتديات اإلقليمية القائمة بالفعل و()2
استحداث منصب الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة المعني بالحلول التي تستهدف النزوح الداخلي (أو أي منصب مشابه) .يمكنكم االطالع
على موجز التقرير هنا.
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نهج مجموعة البنك الدولي للتصدي للنزوح الداخلي
التقى أعضاء إكفا عن بعد بأعضاء مجموعة البنك الدولي في  15يونيو للنقاش حول مبادئ المجموعة للمشاركة في التصدي للنزوح الداخلي الناشئ
مؤخرا بعنوان "النهج
عن النزاعات واستكشاف أوجه التآزر مع نهج المنظمات غير الحكومية .تطرق النقاش إلى الورقة التي نشرها البنك الدولي
ً
اإلنمائي للنزوح الداخلي الناشئ عن النزاعات" ،ونظر الحضور في مختلف الجوا نب المتصلة بهذا النهج اإلنمائي ،ومنها سبل ضمان حصول
األشخاص النازحين داخليًا على فرص التنمية ،وسبل تعزيز فهمنا الجماعي ألوجه الضعف المتعلقة بهؤالء األشخاص ،إلى جانب تعزيز المشاركة
مع المنظمات غير الحكومي ة والمجتمعات المتضررة على المستويات اإلقليمية والقطرية .ستتم مشاركة الملحوظات مع األعضاء كما سيتم النظر
في المزيد من المشاركات.

مشاكل اإلسكان واألراضي والممتلكات في سياق النزوح الداخلي
تقريرا جديدًا في يونيو 2021
نشر المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان الخاصة باألشخاص النازحين داخليًا ،السيدة سيسيليا خيمينيز داماري،
ً
حول مشاكل اإلسكان واألراضي والممتلكات في سياق النزوح الداخلي ،حيث تؤثر هذه المشاكل على السالمة واألوضاع المعيشية والصحة وسبل
كسب العيش وفرص الحلول الدائمة لألشخاص النازحين داخليًا .ويشتمل التقرير الذي عُرض في مجلس حقوق اإلنسان في  25يونيو العناصر ذات
الصلة والمتعلقة باإلسكان واألراضي والممتلكات وأطر العمل القانونية والسياساتية المتعلقة بها ،وحقوق اإلنسان ،والتحديات إلى جانب التوصيات.
 .4متابعة المنتدى العالمي بشأن الالجئين
نظمت إكفا باالشتراك مع منظمة الرؤية العالمية في زامبيا والمكتب المفوضية السامية لشؤون الالجئين في زامبيا اجتماعًا إلكترونيًا في  17يونيو
ركز على "تطوير اإل دماج المحلي في زامبيا" ،وذلك في إطار تعهد حكومة جمهورية زامبيا في المنتدى العالمي بشأن الالجئين في " 2019بإنهاء
اإلدماج المحلي لالجئين السابقين من أنغوال ورواندا" .حضر هذا االجتماع ما يزيد على  40ممثالً لحكومة زامبيا ،والمنظمات غير الحكومية،
والمنسق المقيم لألمم المتحدة ،والمفوضية السامية لشؤون الالجئين ،والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ،وغيرها من الوكاالت التابعة لألمم المتحدة،
حيث سنحت الفرصة للنظر في الفرص والمتطلبات الالزمة لتعزيز هذا التعهد .كما سلط الحاضرون الضوء على التقدم الذي تم إحرازه على مدار
السنين الماضية في مجال اإلدماج المحلي ،مع تحديد التحديات وسبل المضي قد ًما .يجري اآلن العمل على صيغة مشروع موجز التقرير والذي
سيهدف إلى إثراء النقاشات حول الحلول الدائمة في اجتماع المسؤولين رفيعي المستوى المقرر انعقاده في ديسمبر .2021
 . 5المشاورات الشهرية بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية
نظمت إكفا بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين جلسة مشاورات في  8يونيو مع المنظمات غير الحكومية حول "حماية الطفل" ،وذلك
بحضور متحدثين من مؤسسة نهر األردن ،منظمة التوعية لمكافحة االتجار بالبشر في كينيا ( ،)HAART Kenyaومنظمة إنقاذ الطفل .دار
النقاش حول سبل تطوير قدرات حماية الطفل ،خاصةً من خالل الشراكات بين ال مفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية ،على
وأخيرا ثغرات المناصرة ،والتي تفاقمت
الرغم من وجود ثغرات في التوظيف ،والتصدي لنقص التمويل والخبرة أحيانًا على المستوى التنفيذي،
ً
جميعها في أعقاب جائحة كوفيد .19-استندت هذه المشاورات إلى تقرير البيانات والتحليالت المقرر أن تنشره المفوضية السامية لشؤون الالجئين
حول الثغرات القائمة في حماية الطفل ،إلى جانب عرض التوصيات الموجهة والعملية لتحسين قدرات حماية الطفل ،وذلك في ضوء المبادئ
التوجيهية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين بشأن تحديد المصالح الفضلى للطفل لعام  2021وتوجيهات تعزيز نتائج حماية الطفل من خالل
المساعدات النقدية .ركز الحاضرون أيضًا على العمل الذي تم إنجازه من خالل الحماية المجتمعية ذات الصلة بجهود العمل مع ودعم المؤسسات
المحلية والوطنية .سيتم توزيع المذكرات على المشاركين.
كما شارك كل من إكفا والمفوضية السامية لشؤون الالجئين في  30يونيو في تنظيم جلسة مشاورات حول "تجهيزات اجتماع المسؤولين رفيعي
المستوى ومتابعة المنتدى العالمي لالجئين  ،" 2019وتم النقاش حول تقارير المنظمات غير الحكومية حول خبرتها في استعراض تنفيذ التعهدات،
والخطوات القادمة في المرحلة التي تسبق اجتماع المسؤولين رفيعي المستوى المقرر انعقاده في ديسمبر المقبل ،ويشمل ذلك المواءمة بين التعهدات
ونقاط التدخل المناسبة للمنظمات غير الحكومية .قامت كل من مبادرة حقوق الطفل في المواثيق الدولية والتحالف الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة
بعرض دراساتهم التحليلية للتعهدات التي تم اتخاذها في مجاالت حماية الطفل واإلعاقة ،كما قدمت الجهتان التوصيات ذات الصلة من أحل تعزيز
تنفيذ هذه التعهدات .سيتم مشاركة المذكرات مع الحضور .يمكن االطالع على المزيد من المعلومات حول المشاورات الشهرية هنا.
•

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

 .6المهاجرون في األوضاع الهشة
االتفاق العالمي بشأن الهجرة
من المتوقع انعقاد المنتدى األول الستعراض الهجرة الدولية في مايو  2022في مدينة نيويورك ،والذي سيتناول التقدم المحرز على صعيد تنفيذ
االتفاق العالمي بشأن الهجرة .يجري اآلن إقامة العديد من الفعاليات اإلقليمية والعالمية المختلفة للتجهيز لهذا المنتدى .وفي هذا السياق ،عقدت لجنة
عمل المجتمع المدني جلسة مشاورات عالمية مفتوحة لمنظمات المجتمع المدني في  28يونيو الستعراض األفكار والتوقعات واإلستراتيجيات
المبدئية لدى هذه المنظمات من أجل المشاركة في منتدى استعراض الهجرة الدولية ،كما سيتم عقد فعاليات أخرى مشابهة ،وعرض اإلسهامات على
الدول األعضاء في سلسلة من الحوارات التي سيتم عقدها حتى مايو .2022
تقرير المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين حول عمليات صد المهاجرين
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نشر المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين ،السيد فيليبي غونزاليس موراليس ،تقريره األخير إلى مجلس حقوق اإلنسان
وبحرا على حقوق اإلنسان .يرتكز هذا التقرير إلى العديد من المصادر ،ومنها بيانات منظمات
برا
ً
والذي يتناول تأثير عمليات صد المهاجرين ً
المجتمع المدني واألطراف المعنية األخرى ،كما يسلط الضوء على أنه في السنوات األخيرة تم اإلبالغ عن عمليات صد المهاجرين على امتداد
معظم مسارات الهجرة من جميع المناطق ،و كيف أن هذه العمليات تحرم المهاجرين من حقوقهم األساسية عن طريق حرمانهم من الحصول على
الحماية التي تنص عليها القوانين واألعراف الدولية والوطنية ،باإلضافة إلى الضمانات اإلجرائية.
القانون الدولي للهجرة
انعقدت الجلسة الثانية عشرة واألخيرة من جلسات مبادرة القانون الدولي للهجرة في  6يونيو ،بتنظيم من إكفا ولجنة عمل المجتمع المدني ومبادرة
الشرعة الدولية لحقوق المهاجرين في جامعة كورنيل .منحت هذه المبادرة الفرصة للزمالء من المنظمات غير الحكومية لتعلم المزيد حول القانون
الدولي وتبادل اآلراء ووجهات النظر فيما بينهم ومع الخبراء واألطراف المعنية األخرى حول مختلف المبادرات الرامية إلى ضمان تنفيذ اإلطار
القانوني لصالح المهاجرين .ركزت هذه الجلسة األخيرة على إستراتيجيات مناصرة حماية حقوق المهاجرين ،وكان من بين الحضور السيد فيليبي
غونزاليس موراليس ،المقرر الخاص لألمم المتحدة والمعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين ،والسيدة مايا ساحلي فاضل ،المفوض والمقرر الخاص
المعني بالالجئين وملتمسي اللجوء واألشخاص النازحين داخليًا في إفريقيا .كانت هذه الجلسة مفتوحة للجميع ،وسيتم نشر التسجيل فور توافره على
الموقعين اإللكترونيين لمبادرة القانون الدولي للهجرة ولجنة عمل المجتمع المدني.

التمويل
 .7النسخة الثانية من الصفقة الكبرى
انعقد االجتماع السنوي للصفقة الكبرى لعام  2021في القترة  17-15يونيو بالتزامن مع اجتماع الموقعين إلكترونيًا للنقاش حول إطار العمل
المقترح للنسخة الثانية من الصفقة الكبرى الذي أعرب المشاركون عن دعمهم الكبير له ،مع تحديد الحاجة إلى مواصلة تطوير التفاصيل األساسية
للخطط الخاصة بالمجموعات والفرق المرجعية الوطنية الجديدة .وبنا ًء على ذلك ،سيضيف فريق التيسير مقعدًا جديدًا ألحد ممثلي المنظمات غير
الحكومية المحلية ،والذي ستشغله شبكة التعليم والحقوق األكاديمية في عام  ،2021مع االنتقال المدروس إلى منظمة التحالف من أجل تمكين
الشراكة بعد مرور عام .ستشغل إكفا أيضًا المقعد الثاني المخصص للمنظمات غير الحكومية في فريق التيسير بعد لجنة التوجيه المعنية باالستجابة
اإلنسانية ،والتي مثلت المنظمات غير الحكومية طوال العامين الماضيين .وما أن يتم التأكيد على ممثلي الجهات المانحة الجدد ،يتوقع أن يبدأ
األعضاء الجدد في فريق التيسير في مباشرة أعمالهم في شهر سبتمبر المقبل .وفي الفترة من شهر يوليو وحتى سبتمبر ،ستقوم كل من إكفا ولجنة
التوجيه المعنية باالستجابة اإلنسانية وشبكة التعليم والحقوق األكاديمية بالتواصل مع الزمالء من المنظمات غير الحكومية لتحديد نقاط العمل ذات
األولوية في إطار دعم إطالق النسخة الثانية من الصفقة الكبرى.
قامت أمانة الصفقة الكبرى بتجميع بيانات الموقعين المتاحة بشأن النسخة الثانية من الصفقة الكبرى ،كما نشر معهد التنمية الخارجية استعراضه
السنوي المستقل للصفقة الكبرى قبيل انعقاد االجتماع السنوي.
 . 8فريق النتائج الخامس التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعني بتمويل األنشطة اإلنسانية ()RG5
وي األولوية في مجال مرونة التمويل وترتيب التكاليف اإلدارية/غير
ال يزال العمل جاريًا في فريق النتائج الخامس حول اإلنجازين المستهدفين ذ ْ
المباشرة .سنوافيكم بآخر المستجدات في أعقاب اجتماعات فريق النتائج الخامس الرئيسي والفرعي والتي يجري انعقادها حاليًا في شهر يوليو ،بينما
من المتوقع صدور نتائج كال اإلنجازين المستهدفين قبل نهاية فصل الصيف .قام كل من إكفا ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بصفتهما رؤساء فريق
النتائج الخامس بعرض تقرير عن أعمال تمويل الترابط بين التنمية والسالم والعمل اإلنساني في مطلع شهر يونيو ،كما سيقوم أعضاء فريق مسار
عمل ال تمويل الجيد في إطار الصفقة الكبرى بالنقاش حول تقسيم العمل لضمان التغطية المناسبة للمسائل الفنية والسياسية ،مع التركيز بشكل أساسي
على تحول النسخة الثانية من الصفقة الكبرى نحو حل العقبات السياسية.
 .9إدارة المخاطر لدى المنظمات غير الحكومية
بعد إتمام سلسلة الندوات اإللكترونية حول إدارة المخاطر التي نظمتها إكفا بالتعاون مع الجمعية الدولية للعاملين في المساعدة والحماية اإلنسانية،
باشرت إكفا عملية استشارية لتحقيق هدفين )1( :إعداد سلسلة من اإلرشادات المحمولة حول إدارة المخاطر بالتعاون مع منصة Disaster
 )2( ،Readyاالنتهاء من تحديد النطاق إلعداد توصيات حول سبل دعم الممارسات المتطورة إلدارة المخاطر للعاملين في مجال المساعدة
اإلنسانية على المستوى القطري .ترقبوا الفرص في شهري يوليو وأغسطس لإلسهام في تحديد نطاق الخطوات المقبلة في إدارة المخاطر.

التنسيق
 .10لقاحات كوفيد( 19-مرفق كوفاكس اإلنساني وبرنامج التحصين على مستوى منظومة األمم المتحدة)
شهد منتصف شهر يونيو انتهاء فترة عمل استشاري دعم المنظمات غير الحكومية في إطالق مرفق كوفاكس اإلنساني ،والتي أسهمت في ضمان
تدفق المعلومات بشكل جيد وتمثيل شواغل المنظمات غير الحكومية جيدًا ،وذلك بالمشاركة في فرق العمل العالمية التي تعمل على إسداء المشورة
إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية في مجموعة مديري برامج الطوارئ ومجموعة الصحة العالمية ،وإجراء الحوارات الفردية واإلقليمية مع
المنظمات غير الحكومية .ال تزال ا لمرحلة التالية من دعم المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بلقاحات كوفيد 19-في األوضاع اإلنسانية قيد اإلعداد.
جلسات اإلحاطة اإلقليمية حول مرفق كوفاكس اإلنساني
تم في شهر يونيو عقد جلسات إحاطة حول مرفق كوفاكس اإلنساني لصالح المناطق اإلقليمية في إفريقيا والشرق األوسط وشمال إفريقيا وآسيا
والمحيط الهادئ ،والتي اشتملت على النقاش حول:
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•
•
•

آخر المستجدات بشأن طرح لقاحات كوفيد 19-ومرفق كوفاكس اإلنساني
التحديات الناشئة والممارسات الجيدة
الخطوات التالية للرصد والمناصرة

 .11اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ()IASC
مجموعة مديري برامج الطوارئ ( )EDGالتابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
التقى أعضاء مجموعة مديري برامج الطوارئ للنقاش حول سياقين محددين :وضع تفعيل بروتوكول توسيع النطاق في شمالي إثيوبيا ،والتحديات
التي تواجه المنظومة اإلنسانية في هاييتي .كما التقى أعضاء المجموعة الستكشاف اآلفاق على مدار الشهور المقبلة والنظر في التأثير المتزايد
لجائحة فيروس كوفيد 19-وسالالته الجديدة على األوضاع اإلنسانية على الصعيد العالمي.
الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ()OPAG
التقى أعضاء الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة مرتن خالل شهر يونيو للنقاش حول التعاون بين العمل اإلنساني والتنمية وتمويل
الترابط ،إلى جانب التأثير االقتصادي االجتماعي لجائحة كوفيد ، 19-مع التركيز بوجه خاص على المخاطر المتعلقة بحماية النساء واألطفال .يمكن
االطالع على تسجيل ملخص لالجتماع وأية وثائق معتمدة من الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة هنا.

 .12آخر المستجدات بشأن فرق النتائج التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت (:)IASC
الفريق األول المعني بالنتائج – ) (RG1االستجابة العملية :
الفريق الفرعي المعني بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية:
مؤخرا إلى الفريق الفرعي عن فريق النتائج األول والمعني
تم عقد اجتماع توجيهي مع المنظمات غير الحكومية المحلية الثمانية التي انضمت
ً
بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية ،والتي تمثل أربعة مناطق:
•
•
•
•

الشرق األوسط وشمال إفريقيا :جمعية نساء بغداد ورابطة الشبكات السورية.
آسيا :التحالف الوطني للجهات اإلنسانية في بنغالديش ،وممثل منظمة تمكين المرأة من باكستان.
أمريكا الالتينية :ممثلي منظمات كاريتاس في فنزويال والهالل األحمر الهندوراسي في هندوراس.
إفريقيا :ممثلي منظمات مشروع قانون الالجئين في أوغندا ومبادرة المرأة في االستجابة اإلنسانية في نيجيريا (.)WiHRiNI

قام ممثل إكفا اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل هذا االجتماع بعرض خطة عمل الفريق الفرعي التابع لفريق النتائج األول
والجهود التي تبذلها إكفا في مختلف المجاالت المتعلقة بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية.
كما قامت إكفا بدعم رؤساء فريق النتائج األول من المفوضية السامية لشؤون الالجئين ومحافل المنظمات غير الحكومية الصومالية في استعراض
خطة العمل والنقاش حول األولويات األساسية حتى نهاية عام .2021
الفريق الثاني المعني بالنتائج ( – )RG2المساءلة والشمول :ال يوجد تطورات لهذا الشهر.
الفريق الثالث المعني بالنتائج ( – )RG3المناصرة الجماعية :ال يوجد تطورات لهذا الشهر.
الفريق الرابع المعني بالنتائج ( - )RG4الترابط:
التقى أعضاء شبكة الممارسين في شرق إفريقيا في  21يونيو للنقاش حول موضوع "النوع االجتماعي في العمل اإلنساني" .إذا أردتم معرفة المزيد
من المعلومات حول هذا االجتماع ،يرجى التواصل مع .marco.rotelli@icvanetwork.org
الفريق الخامس المعني بالنتائج ( – )RG5تمويل األنشطة اإلنسانية :يمكنكم االطالع على آخر المستجدات أعاله في قسم "التمويل".
 .13دعم محافل المنظمات غير الحكومية
نظمت إكفا اجتماعًا في نيروبي بين منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في إثيوبيا ومديره ومديري المنظمات غير الحكومية اإلقليمية والجهات
المانحة ،و نجح هذا االجتماع في تسليط الضوء على التحديات التنفيذية وما تحتاجه المنظمات غير الحكومية لمباشرة أعمالها .كان منتدى المنظمات
غير الحكومية الدولية في إثيوبيا في وضع يسمح بالتفاوض حول الدعم المق دم من الجهات المانحة في هذه المرحلة الحرجة.
لقد عملت إكفا بشكل مكثف للتحضير من أجل المكتب اإلقليمي للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في داكار ،وذلك بالتنسيق مع األعضاء ومحافل
المنظمات غير الحكومية في المكاتب اإلقليمية وعلى الصعيد القطري .ستضم أجندة العمل أيضًا آخر المستجدات بشأن األصول المحدودة للمنظمات
اإلنسانية في نيجيريا ومتابعة أعمال البعثة المشتركة بين الوكاالت التي أرسلت إلى الكاميرون في مطلع هذا العام.
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كما عملت إكفا على تنظيم جلسات تبادل اآلراء والخبرات بين قيادة األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في إفريقيا ،بحضور السيد إدوارد
كالون ،المنسق اإلقليمي/منسق الشؤون اإلنسانية في نيجيريا ،والسيدة سوزانا تكاليك ،نائب المفوض السامي المقبل في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
 .14الجزء المتعلق بالشؤون اإلنسانية من دورة المجلس االقتصادي واالجتماعي
انعقد الجزء المتعلق بالشؤون اإلنسانية من دورة المجلس االقتصادي واالجتماعي لـعام  2021في الفترة  25-23يونيو  2021في جنيف بعنوان
"تعزيز المساعدة اإلنسانية لمواجهة تحديات عام  2021وما ورا ءها :حشد االحترام للقوانين اإلنسانية الدولية والشمول والنوع الجنساني واالبتكار
والشراكات" ،حيث تم عقد ثالث حلقات نقاشية رفيعة المستوى حول الموضوعات التالية:

•
•
•

"الرعاية الصحية في زمن كوفيد :19-أجندة الحماية الدولية"
االبتكار كأحد دوافع التغيير :استخدام التقنيات والبيانات اإلنسانية الجديدة والناشئة"
"العمل اإلنساني وتغير المناخ :تطوير النهج االستباقية وتقوية القدرة على الصمود وتعزيز التعاون في إطار االستجابة إلى أزمة المناخ"

وباإلضافة إلى هذه الحلقات النقاشية رفيعة المستوى ،شمل تنظيم الجزء المتعلق بالشؤون اإلنسانية من دورة المجلس االقتصادي واالجتماعي
الجلسات االفتتاحية والختامية ،واعتماد القرار السنوي للمساعدة اإلنسانية الخاص بالجزء المتعلق بالشؤون اإلنسانية من دورة المجلس االقتصادي
واالجتماعي  .كما تم عقد سلسلة من الفعاليات الجانبية اإللكترونية على هامش هذه االجتماعات والنقاشات ،والتي شارك فيها أعضاء إكفا مشاركة
فعالة.

إدارة التغيير :قضايا شاملة
 .15حقوق الطفل
االجتماع السنوي للتحالف من أجل حماية األطفال في العمل اإلنساني لعام  8-4 :2021أكتوبر 2021
يستعد التحالف من أجل حماية األطفال في العمل اإلنساني (التحالف) لتنظيم اجتماعه السنوي لعام  2021حول حماية األطفال في العمل اإلنساني،
عبر منصة إلكترونية في الفترة  8-4أكتوبر  ، 2021وذلك بعنوان "منع اإلضرار باألطفال" .يهدف هذا االجتماع إلى استكشاف الدروس المستفادة
والممارسات الواعدة والنهج المبتكرة لمنع اإلضرار باألطفال في السياقات اإلنسانية .ويجري السعي للحصول على أمثلة برامج الوقاية في حاالت
الطوارئ لدى القطاعات األخرى لتبادل الخبرات وإنشاء الصالت فيما بين القطاعات .يرجى التسجيل عن طريق هذه االستمارة اإللكترونية قبل
حلول  1أغسطس .2021
 .16حيز المجتمع المدني في العمل اإلنساني
دليل التضامن
أصدر المركز الدولي للمجتمع المدني دليل التضامن ،والذي يحتوي على  18دراسة حالة حول آليات القدرة على الصمود والتضامن التي وضعتها
منظمات وائتالفات المجتمع المدني الدولية للتصدي للقيود على الحيز المدني وظروف العمل المتغيرة بالنسبة للمجتمع المدني .يمكن االطالع على
دراسات الحالة والنتائج األساسية من الدليل – ومن بينها مختلف الطرق التي يمكن أن تتضامن بها جهات المجتمع المدني مع بعضها البعض – في
النشرة اإلعالمية.
إصدار تقرير :إزالة المخاطر المصرفية للعمالء غير الهادفين للربح :من منظور العمل التجاري وحقوق اإلنسان
تقريرا بعنوان " إزالة المخاطر المصرفية
نشر المكتب األوروبي للمشورة القانونية للصالح العام ،والتابع لكلية الحقوق بجامعة نيويورك في باريس،
ً
للعمالء غير الهادفين للربح :من منظور العمل التجاري وحقوق اإلنسان" ،وذلك بالتعاون مع كل من مؤسسة األمن البشري الجماعي وبنك ABN
 AMROوشركة  . Dentons Netherlandsيتناول هذا التقرير القرارات التي اتخذتها البنوك والتي أدت إلى إزالة المخاطر ،ويشرح أشكال
إزالة المخاطر وأسبابها الجذرية وعواقبها ،كما يعرض األعراف والتصرفات العملية ذات الصلة من جهة حقوق اإلنسان والتي تمكن البنوك من
إدارة المخاطر المتصورة لعمالئهم من الم نظمات غير الهادفة للربح مع الحفاظ على احترام حقوق اإلنسان.
ولنشر هذا التقرير ،شارك كل من منظمة اإلغاثة اإلسالمية العالمية والمجلس النرويجي لالجئين في ندوة إلكترونية نظمها مؤسسة األمن البشري
الجماعي وبنك  ABN AMROالهولندي .يمكنكم مشاهدة تسجيل الندوة اإللكترونية واالطالع على شرائح العرض التقديمي.
•

للمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على صفحة حيز المجتمع المدني على موقع إكفا اإللكتروني أو التواصل مع
.nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

. 18العمل البيئي والمناخي:
ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات اإلنسانية
يمكنكم اآلن العثور على األدوات والمصادر واإلرشادات المفيدة لدعم التنفيذ تحت كل التزام من التزامات ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات اإلنسانية.
تعد إكفا من الموقعين على هذا الميثاق ،كما نعلن أننا سنواصل التزامنا بالمشاركة في هذا الموضوع من خالل "االلتزام واالقتراح بالعمل بشأن
المناخ والبيئة" ،والذي صدق عليه أعضاء إكفا في اجتماع الجمعية العامة في  119-18مايو الماضي .وإننا نشجع المنظمات األخرى على التوقيع!
يمكنكم االطالع على قائمة الموقعين.
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أداة المساءلة عن الكربون
تشارك إكفا مع اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وغيرهما من المنظمات في مشروع يهدف
إلى المشاركة والتعاون مع أكبر عدد ممكن من المنظمات اإلنسانية إلعداد معيار وأداة مشتركين لقياس االنبعاثات الكربونية .ستتفق هذه المجموعة
على طرق قياس انبعاثات غاز الدفيئة في قطاع العمل اإلنساني ،ثم سيتم تكييف/تطوير أداة وتو فيرها بشكل مجاني للقطاع ،إلى جانب التدريب
اإللكتروني وإعداد دليل للمستخدم ،وذلك باالستفادة من األدوات القائمة بالفعل .يتوقع أن يكون هذا المشروع حجر أساس التعاون على مستوى
القطاع من أجل الحد من البصمة الكربونية السلبية على المستوى العالمي.
•

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

المناخ

والبيئة

على

موقع

إكفا

اإللكتروني

أو

التواصل

مع

 .18الوقاية:
صندوق مد الجسور بشأن الحماية من االنتهاك واالستغالل الجنسيين
بعد نجاح دورة  2020للصندوق المشترك بين الوكاالت لمد الجسور والتواصل المجتمعات المحلية للحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين،
أطلقت إكفا والمفوضية السامية لشؤون الالجئين دورة جديدة سيوفر فيها الصندوق الدعم المالي السريع والموجه إلى المنظمات غير الحكومية من
أجل تطوير وتوزيع مواد التواصل ومد الجسور للحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين بواسطة العاملين في مجال المساعدة اإلنسانية .الحظت
الجهات المعنية المحلية الحاجة إلى مواد اإلعالم والتعليم والتواصل الفعالة والمحدثة بشأن الحماية من االنتهاك واالستغالل الجنسيين والتي تم
تصميمها لتناسب السياقات الثقافية المحلية والحقائق العملية والفئات األكثر عرضة للخطر ،والتي تأخذ في اعتبارها اعتبارات اللغات والمستويات
التعليم والسن والقدرة وغير ذلك .افتتحت الدعوة إلى تقديم الطلبات والتي كانت متاحة باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية في هذا العام في
الفترة بين  15يونيو و 2يوليو ،تلقى خاللها الصندوق ما يزيد عن  100طلب يجري اآلن استعراضها واالختيار من بينها بواسطة المجموعة
التوجيهية المكونة من خبراء المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة .يمكنكم االطالع على المزيد عن الصندوق هنا .للمزيد من المعلومات،
يرجى التواصل مع .alon.plato@icvanetwork.org

 .19حقوق اإلنسان
الدورة العادية السابعة واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان
افتتحت رسميًا الدورة العادية السابعة واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان في  21يونيو ،وستستمر حتى  13يوليو .افتتحت المفوض السامي لحقوق
اإلنسان الدورة بعرض تقريرها السنوي حول حقوق اإلنسان ،والذي سلطت فيه الضوء على أهمية الدعوة للعمل من أجل حقوق اإلنسان التي أطلقها
األمين العام ،ووصفتها بأنها برنامج عمل يربط بين ركائز التنمية والسالم واألمن لدى األمم المتحدة وحقوق اإلنسان ،وذلك لدعم النطاق الكامل
لجميع حقوق اإلنسان (يمكن االطالع على النص الكامل لبيان المفوض السامي لحقوق اإلنسان).
وحوارا تفاعليًا
حوارا تفاعليًا حول الدور المركزي للدول في االستجابة إلى الجائحة وغيرها من حاالت الطوارئ الصحية،
شهدت هذه الدورة أيضًا
ً
ً
وحوارا مع المقرر الخاص حول العنف ضد
مع المقرر الخاص حول المهاجرين ،وآخر مع المقرر الخاص المعني باألشخاص النازحين داخليًا،
ً
وحوارا آخر مع المستشار الخاص المعني بمنع اإلبادة الجماعية ،وغير ذلك .وقد ركز عدد من هذه الحوارات التفاعلية على أوضاع حقوق
المرأة،
ً
اإلنسان على المستويات القطرية ،في فنزويال – مثالُ – وجمهورية سوريا العربية وجمهورية إفريقيا الوسطى وغيرها.
الدعوة إلى تقديم التعليقات واالقتراحات النصية :مشروع اتفاقية الحق في التنمية
بناء على طلب مجلس حقوق اإلنسان ( )res. 39/9قدم رئيس الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالحق في التنمية مشروع اتفاقية الحق في
التنمية ،مع الشروح ،في الدورة الواحدة والعشرين للفريق.
تدعو المفوضية السامية لحقوق اإلنسان جميع أعضاء األمم المتحدة والدول المراقبة لعملية السالم والوكاالت المتخصصة وغيرها من المنظمات
الحكومية الدولية العاملة مع الدول المراقبة لعملية السالم ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية "من الدرجة األولى" والمنظمات غير الحكومية ذات
المركز االستشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي إلى تقديم التعليقات واالقتراحات النصية حول مشروع اتفاقية الحق في التنمية.
يرجى إرسال تعليقاتكم في موعد أقصاه الجمعة  20أغسطس  2021إلى  ،r2d@ohchr.orgباللغة اإلنجليزية وفي صيغة  MS Wordأو
أي تنسيق آخر متوافق .سيتم نشر جميع التعليقات والمقترحات على الصفحة اإللكترونية للفريق العامل.

خاص بالمنطقة
 .20آسيا والمحيط الهادئ
اجتماع الرؤساء اإلقليميين للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
شاركت إكفا في  15يونيو في اجتماع الرؤساء اإلقليميين األول لعام  ،2021والذي عرض فيه المنسق المقيم في ميانمار ونيبال آخر مستجدات
الوضع الخاص باالنقالب وجائحة كوفيد .19-ركز النقاش الخاص بميانمار حول متابعة النقاط التي أثيرت خالل اجتماع نواب مديري اللجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت في الشهر الماضي .شارك كل فريق عمل إقليمي أبرز األحداث الرئيسية ،بما في ذلك تعريف المنسق اإلقليمي المشترك
بين الوكاالت للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين بالمنطقة.
مشاورات المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية
شاركت إكفا في رئاسة المشاورات اإلقليمية التي دارت بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية في الفترة  30-21يونيو،
مع المفوضية وشبكة حقوق الالجئين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ .تناولت المشاورات موضوعًا عا ًما هو "اإلدماج االجتماعي االقتصادي
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لالجئين في سياقات جائحة كوفيد ."19-أدى انعقاد جميع ال جلسات إلكترونيًا إلى المشاركة المتنوعة للمنظمات غير الحكومية والمنظمات التي
يقودها الالجئون باإلضافة إلى المفوضية .كما غطت النقاشات مجموعة واسعة من الموضوعات ،من إصالح سياسات المفوضية ،إلى التقدم المحرز
في التزامات المنتدى العالمي لالجئين في المنطقة ،وانعدام الجنسية ،والعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية ،وتغير المناخ .ستتمثل الخطوات
التالية في اإلسهام في النقاشات العالمية ومواصلة التشجيع على التعاون بين المفوضية والمنظمات غير الحكومية على المستوى اإلقليمي.
إننا نتوجه بجزيل الشكر إلى جميع أعضاء إكفا على إسهاماتهم الجوهرية فيما يتعلق بإعداد الجلسات والتحدث والمشاركة في النقاشات النشطة.
•

للمزيد من المعلومات حول العمل الذي
.Keya.Sahachaudhury@icvanetwork.org

يجري

حاليًا

في

منطقة

آسيا،

يرجى

التواصل

مع

 .21منطقة إفريقيا:
المشاورات بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية في المنطقة
تعاونت إكفا مع مكاتب المفوضية السامية لشؤون الالجئين في شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي والبحيرات العظمي على تنظيم أول مشاورات بين
المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية في المنطقة ،والتي أسهمت فيها أعداد كبيرة من المنظمات غير الحكومية بالرؤى
ا لقيمة من العمليات الميدانية .كما أسهمت العديد من المنظمات غير الحكومية ومحافلها في الجلسة المشتركة مع مكتب المفوضية في إفريقيا (بريتوريا
ونيروبي وداكار) والمقر الرئيسي في جنيف حول تغير المناخ والبيئة.
التدريب اإللكتروني لمشروع بناء استجابة أفضل في شرق إفريقيا
انعقد التدريب اإللكتروني لمشروع بناء استجابة أفضل في شرق إفريقيا في  24-22يونيو ،والذي شارك فيه منتدى شرق إفريقيا/شبكة الممارسين
بسبعة مقاعد .قامت إكفا بتيسير المشاركة في ورش العمل ،بما في ذلك ورش العمل حول الملوثات العضوية العصية التحلل وتغير المناخ في

البرامج اإلنسانية في شرق إفريقيا.
التدريب على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني
سيتم في شهر سبتمبر  2021عقد تدريب إلكتروني لشبكة الممارسين في شرق إفريقيا حول موضوع "النوع االجتماعي في العمل اإلنساني" .يهدف
هذا التدريب إلى تأسيس مجموعة من المدربين المهرة في إعداد وتنفيذ برامج المساواة الجنسانية ،وتوظيف مجموعة أدوات المساواة الجنسانية في
العمل اإلنساني وتكييف منهجياتها ،وذلك لتقديم التدريب على المساواة الجنسانية خاصةً ألعضاء المحافل القطرية واألطراف المعنية ذات الصلة
حول المساواة الجنسانية في العمل اإلنساني.
مؤتمر قمة االتحاد اإلفريقي للعمل اإلنساني
يعمل االتحاد اإلفريقي على التحضير لمؤتمر القمة للعمل اإلنساني المقرر انعقاده في الربع األخير من  .2021تشارك إكفا بفعالة في أعمال
التحضير للمؤتمر ،كما ستقوم بالتواصل مع أعضائها لبحث سبل المشاركة في االتحاد ،وتعمل إكفا أيضًا على التحضير لعقد لقاء بين أعضائها
و مكتب المفوضية األوروبية للمعونة اإلنسانية حول مؤتمر القمة المشترك بين االتحادين األوروبي واإلفريقي ،حيث سيركز هذا اللقاء على سبل
المشاركة في أعمال التحضير لهذا المؤتمر.
•

للمزيد من المعلومات أو للمشاركة في فريق إكفا العامل في إفريقيا ،يرجى التواصل مع  marco.rotelli@icvanetwork.orgأو
.Addis.tesfa@icvanetwork.org

 .22منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
الشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في سوريا والشبكات السورية المحلي في غازي عنتاب
ال تزال الشراكة مستمرة للعمل بفعالية مع الشبكات السورية المشاركة من خالل برنامج المشاركة والشراكة بين البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة
وشبكات المنظمات غير الحكومية السورية .زودت إكفا هذه المنظمات بجلسات توجيهية وتدريبية متعلقة بالتخطيط اإلستراتيجي ،ومن ثم تمكنت
هذه الشبكات من تحليل هيكلها الحالي بدقة والنظر في نقاط قوتها وضعفها والتهديدات التي تواجهها والفرص السانحة أمامها .ونتيجة لذلك ،قدمت
إكفا الدعم إلى  8شبكات من أجل إنهاء إطار عملها اإلستراتيجي للفترة من سنتين إلى خمس سنوات مقبلة ،وستواصل إكفا تقديم هذا الدعم إلى
الجهات الفاعلة لمحلية إلى جانب إنشاء الروابط والصالت مع األعضاء اآلخرين.
برنامج تعزيز القدرات لشبكات المجتمع المدني في اليمن
شرع فريق إكفا في الشرق األوسط وشمال إفريقيا في التخطيط لبرنامج تعزيز وتعلم القدرات لشبكات المجتمع المدني في اليمن ،حيث سيعمل فريق
إكفا مع أحد االستشاريين على إعداد وتقديم تدريب إلكتروني مفصل ،مع األدوات والمصادر الداعمة ،لشبكات المجتمع المدني المحلية في اليمن،
وذلك لتعزيز مهاراتها في تنسيق العمل اإلنساني والحوكمة الجيدة والتخطيط اإلستراتيجي وتطوير وتيسير التدريب على تنسيق العمل اإلنساني.
ستتم إتاحة المزيد من المعلومات قريبًا ،أما اآلن ،يمكنكم االطالع على اإلطار المرجعي للتدريب على موقع إكفا اإللكتروني وموقع اإلغاثة.
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اجتماع إحاطة األعضاء مع السيد مهند هادي ،المنسق اإلنساني اإلقليمي في سوريا
نظمت إكفا بالتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية اجتماعًا عبر اإلنترنت مع الشركاء اإلنسانيين في جنيف والشبكات السورية المحلية في
غازي عنتاب والمنظمات غير الحكومية الدولية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وذلك بهدف مساعدة قادة العمل اإلنساني على فهم
المخاوف واألولويات اإلنسانية القطرية ،ومواءمة التوقعات مع الشركاء الرئيسيين حول أدوارهم وأهدافهم ،وتعزيز العالقات مع األطراف المعنية
في المقر الرئيسي .ركز مختلف األعضاء على قضايا مختلفة متعلقة بالتمويل وتجديد قرارات األمم المتحدة العابرة للحدود والدعم الذي يحتاجه
مكتب تنسيق األمم المتحدة لتطوير دور الجهات الفاعلة المحلية (خاصة المنظمات التي تقودها النساء) والدعم المتوقع من جانب مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية لتسليط الضوء على قضايا الحماية والدول الحيوي الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في برامج إنقاذ الحياة.
فريق عمل العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية التابع لصندوق التمويل اإلنساني المشترك في األردن
واصل مكتب إكفا في الشرق األوسط وشمال إفريقيا المشاركة في فريق عمل العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية التابع لصندوق التمويل
اإلنساني المشترك ف األردن حيث دار النقاش حول التقدم المحرز والتحديات فيما يتعلق ب عرض إطار رصد وتقييم العمل مع ودعم المؤسسات
المحلية والوطنية على صندوق التمويل اإلنساني المشترك ألجل التصديق عليه ،وقد صدق الصندوق بالفعل على إطار العمل .ستقوم إكفا بمشاركة
أعضائها من منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية األردنية ومحافل المنظمات غير الحكومية األردنية والدعم الهائل الذي تقدمه هيئة األمم المتحدة
للمرأة بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل إطار العمل بروح المسؤوليات والشراكة المشتركة.
•

للمزيد من المعلومات أو لالنضمام إلى القائمة البريدية لمكتب إكفا في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،يرجى التواصل مع
 eman.ismail@icvanetwork.orgأو .stephanie.yousef@icvanetwork.org

 .23منطقة أمريكا الالتينية
يستأنف كل من إكفا وفريق  FM4المشاركة في االجتماعات الشهرية لشبكة الصناديق البيئية في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي بتنسيق من مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية في المنطقة .تهدف هذه االجتماعات إلى أن تكون بمثابة جسر إعالمي بين الفرق اإلقليمية والمنظمات في شبكتنا على
العالمي.
المستوى
المشاورات اإلقليمية بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية في أمريكا الالتينية
يعمل كل من إكفا وفريق  FM4على التعاون مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين في المشاورات اإلقليمية المقبلة مع المنظمات غير الحكومية.
سنوافيكم بالمزيد من المعلومات قريبًا حول أجندة العمل وطرق المشاركة.
•

للمزيد من المعلومات أو لالنضمام إلى القائمة البريدية لمكتب إكفا في أمريكا الالتينية ،يرجى التواصل مع
.lina.gomez@icvanetwork.org

فرص التعلم
 .24التسجيل متاح :إدارة المخاطر وشراكات التمويل
يمكنكم اآلن الحصول على تسجيل و"بودكاست" الندوة اإللكترونية التي نظمتها إكفا والجمعية الدولية للعاملين في المساعدة والحماية اإلنسانية
بعنوان "إدارة المخاطر وشراكات التمويل" ،والتي تنظر في دور إدارة المخاطر في شراكات التمويل السليمة عند تعامل المنظمات غير الحكومية
دورا متزايد األهمية في اختيار ومشاركة الشركاء عندما تحصل المنظمات غير
مع الجهات المانحة الخارجية .تلعب ممارسات إدارة المخاطر ً
الحكومية على التمويل من وكاالت األمم المتحدة أو الجهات المانحة الحكومية .هذه الندوة هي الخامسة واألخيرة في سلسلة التعلم بشأن إدارة
المخاطر في الواقع العملي .وستبدأ سلسلة التعلم التالية لدينا في سبتمبر حول المناخ والبيئة والعمل اإلنساني.
• صفحة فرص التعلم والمصادر على موقع إكفا اإللكتروني :تشتمل صفحة مصادر التعلم الخاصة بإكفا على قائمة منسقة لبرامج التعلم
والتدريب عبر اإلنترنت أو وج ًها لوجه (إن أمكن) .يرجى مشاركتنا بأي فرص مثيرة لالهتمام قد يكون من المفيد عرضها على الموقع
اإللكتروني .للمزيد من المعلومات ،يُرجى التواصل مع .nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
•

جدد وجدير بالذكر
 .25تقرير المساعدة اإلنسانية العالمية 2021
نشر في  22يونيو تقرير المساعدة اإلنسانية العالمية للمبادرات اإلنمائية  ، 2021والذي يعرض صورة شاملة للتمويل العالمي لالستجابة اإلنسانية
في عام لم نشهد له مثيالً من قبل ،كما يبين كيف أن االحتياجات اإلنسانية قد تغيرت في  2020وتغير معها مدى إسهام التمويل في تلبية هذه
االحتياجات .يمكنكم االطالع على التقرير للمزيد من المعلومات.
 .26تمويل الحماية :استعراض نصف سنوي
قادت مجموعة الحماية العالمية دراسة تحليلية لعملية تقييم نصف سنوية لتمويل الحماية في العمليات اإلنسانية .وجدت هذه الدراسة أنه في النصف
األول من  ،2021استمرت المخاطر المتعلقة بالحماية دون هوادة مع تأثر أكثر من  200مليون شخص بالنزاعات والكوارث .خططت 32
دوالرا أمريكيًا .وتوصلت
مجموعة وطنية للحماية تقديم المساعدة المتعلقة بالحماية لحوالي  101مليون شخص بحاجة إلى الحماية بقيمة  2.1مليار
ً
اعتبارا من منتصف عام  ،2021فإن الوضع يسير في الطريق الصحيح من جهة التمويل ،ومع ذلك ،ال
نتائج االستعراض نصف السنوي إلى أنه
ً
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تزال الحاجة ماسة إلى الجهود الدبلوماسية إلى جانب التمويل تعزيز احترام القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنسان الدولي ،والوصول إلى
األشخاص المحتاجين إلى الحماية بشكل يقوم على المبادئ وفي الوقت المناسب.
 .27المعايير المهنية لعمل الحماية
تشارك إكفا بفعالية في المجلس االستشاري الذي يهدف إلى دعم تعزيز المعايير المهنية لعمل الحماية .تأسست هذه المعايير إلنشاء قاعدة مشتركة
لضمان أن عمل الحماية الذي تقوم به الجهات اإلنسانية والحقوقية يطابق الحدود الدنيا واألساسية للمعايير اإلنسانية مما يصب في صالح السكان
المتضررين ومجتمع الجهات الفاعلة في مجال الحماية على حد سواء .تعكس هذه المعايير التفكير والتوافق المشترك فيما بين الممارسين اإلنسانيين
والحقوقيين ،وقد تمت صياغتها ألول مرة في  2009في أعقاب عملية تشاورية استغرقت عامين بقيادة اللجنة الدولية للصليب األحمر ،وتمت
مراجعتها الحقًا في  2013و .2018ويبحث المجلس االستشاري حاليًا مدى ال حاجة للمزيد من المراجعات حتى تعكس هذه المعايير السياقات
الحالية والتنمية داخل القطاع بشكل أفضل .وللتمكن من تعزيز إمكانية الوصول لهذه المعايير وضمان مالءمتها للمستخدم ،تم تحويل النسخة المنقحة
األخيرة إلى دليل إلكتروني بواسطة منظمة .Disaster Ready
 .28دراسة الممارسات الجيدة لمنتدى مشاركة الالجئين
مؤخرا تقريرها عن دراسة الممارسات الجيدة لمنتدى مشاركة الالجئين .يعتبر منتدى مشاركة الالجئين آلية فريدة
نشرت منظمة  U-Learnأوغندا
ً
وتشاركية مصممة لضمان أخذ أصوات الالجئين في االعتبار بشكل منهجي ،حيث يستطيع أعضاء هذا المنتدى من خالل النظام التمثيلي المناصرة
بشكل مباشر نيابة عن مجتمعاتهم ،وحتى أعلى مستوى من هيكل تنسيق االستجابة المتعلقة بالالجئين في أوغندا .لمعرفة المزيد ،اضغط هنا.

أضف إلى جدول مواعيدك
 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
 8-4أكتوبر :االجتماع السنوي للتحالف لعام  2021لحماية األطفال في العمل اإلنساني
 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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