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املقدمة
املخترص

يتمثل الغرض من إجراء هذه الدراسة يف تقييم األثر الذي حققته إكفا خالل النصف
األول من فرتة خطتها اإلسرتاتيجية  ،2021-2019حيث متحور السؤال الرئييس الذي
سعت هذه الدراسة لإلجابة عليه حول أثر جهود إكفا يف التأثري عىل وجهات نظر
املنظامت غري الحكومية وتعزيزها يف الحوار اإلنساين والسياسات ذات الصلة يف كل
مجال من مجاالت الرتكيز املختارة والقضايا األخرى التي برزت عىل الساحة يف الفرتة
 .2020-2019حيث تستند املنهجية املتبعة يف هذه الدراسة إىل استعراض الوثائق،
واملقابالت الشخصية مع بعض األطراف املعنية ،واستعراض قدر كبري من البيانات
املتوفرة حال ًيا من مشاورات إسرتاتيجية  2030التي أجرتها إكفا مؤخ ًرا مع أعضائها.

ملخص الخامتة

املخترص

دراسات سابقة إىل أهمية االستفادة من نظريات التغيري ،فبينام
خلصت هذه الدراسة إىل أنّه عند متحيص جهود إكفا من خالل
تعمل إكفا عىل تحقيق األهداف املنشودة عىل مستوى مجال
منظور مجاالت الرتكيز ،وطرق العمل املحددة ،والقيمة املوثقة
الرتكيز ،فإنه ال يزال بإمكانها االستفادة من نظريات التغيري عىل
التي أضافتها إكفا ،فإ ّن أثر هذه الجهود كان كب ًريا .ونظ ًرا إىل أ ّن
املستوى التنظيمي مام سيدعم الجهود املبذولة ،ويؤدي تبا ًعا إىل إكفا ال تقدم املساعدات بشكل مبارش للسكان املترضرين ،وال
تقديم رسد مقنع يعمل عىل بناء التامسك عىل الصعيد الداخيل تعترب من الجهات املانحة الرئيسية ،فقد أدى ذلك إىل أن يكون
وامتالك الفهم الواضح لنهج إكفا عىل الصعيد الخارجي.
هذا األثر غري مبارش ،ولكن عىل نحو يتامىش متا ًما مع املركز الذي
تتبوأه شبكة إكفا .ويعود الفضل يف تحقيق هذا األثر ،بشكل
متتاز إكفا بامتالكها مستويات هائلة من النطاق والتغطية ،حيث جزيئ ،إىل الكفاءة والقدرة التي تتمتع بها إكفا يف مجاالت معينة
يبدو أنها تغطي الكثري من املجاالت باعتبار حجم املنظمة واملوازنة من العمل ،مثل التمويل والتهجري القرسي ،ولعل أبرز ما مييزها
الخاصة بها .كام تعتمد إكفا عىل موارد محدودة بالنظر إىل
نطاق هو جهودها يف جمع الجهات الفاعلة املتنوعة تحت مظلة واحدة،
ً
عملها ،مام يضع العاملني فيها تحت الكثري من الضغوط ،خاصة واحرتام الرؤى واآلراء املختلفة ،وتعزيز قوة املنظامت العاملة م ًعا
خالل الظروف االستثنائية واالضطرابات مثل جائحة كوفيد.-19
وتأثريها مقارنة باملنظامت الفردية ،حيث يستدعي ذلك من إكفا
متكنت إكفا من إدارة عملها عىل نحو جيد ،ولكن اليخفى عىل
الحرص عىل عدم فقدان هذه القيمة املضافة وبذل املزيد من
أحد أ ّن الحفاظ عىل جودة العمل وتحقيق الطموحات ،خاص ًة
الجهود بشكل أفضل من أجل تحديد أهداف ومقاصد واضحة،
مع ارتفاع توقعات األعضاء واألطراف املعنية األخرى بشأن إكفا ،متى ما كان ذلك مجديًا.
يتطلب توفري املوارد الثابتة من الدعم والتعاون القوي مع األعضاء
وفيام بينهم.
ميكننا القول أ ّن إكفا تتصدر املشهد من حيث التنوع ،ولكنها
تسعى إىل تعزيز هذا التنوع ،وانتهاج طرق عمل أكرث شمولية،
ويف إطار ما سبق من اعتبارات ،تجدر اإلشارة إىل أن مسودة
بشكل أفضل ،حيث تعترب املناطق اإلقليمية من العوامل األساسية
إسرتاتيجية إكفا لعام  2030تشتمل بالفعل عىل بعض هذه
التي مكنت إكفا من العمل عن كثب والتكيف بشكل أفضل
الشمول”،
النقاط ،ومن أبرزها ما يتعلق “بالتنوع ،واملساواة ،و
مع السياقات املختلفة ،إذ ال يزال هناك الفرصة لفعل املزيد
والتعاون ،والربط بقدرات األعضاء ،وتعزيز املراكز اإلقليمية
من خالل القدرات الداخلية إىل حد ما ،ولكن رمبا بشكل أكرب
واستمرارية العمل يف مجاالت الرتكيز الرئيسية.
من خالل التوسع يف زيادة نطاق التعاون .وقد أثارت دراسة أثر
وأخ ًريا ،تجدر اإلشارة إىل أن هذا التقرير يعد استعراضً ا للنصف األول سابقة أجرتها مؤسسة ساندستون للخدمات االستشارية بعض
من فرتة االسرتاتيجية ،حيث سيتم تحديثه وفقًا لبيانات عام 2021املخاوف من التواجد الضعيف إلكفا يف مختلف املجاالت ،بينام
أسهمت اختيارات إكفا ملجاالت الرتكيز التي ترغب إكفا يف التعامل
من أجل إعداد النسخة النهائية من دراسة تقييم أثر اإلسرتاتيجية،
معها يف تقديم توضيح أفضل عن طبيعة النشاط األسايس إلكفا
وسيستند التقرير النهايئ إىل االعتبارات املستقبلية مع إبداء
مقارن ًة باإلسرتاتيجيات السابقة ،وإن كانت ال تزال هناك رضورة
املالحظات عىل النهج العام لرصد وتقييم األثر.
ملحة لرتتيب األولويات وتجنب زيادة عبء العمل .كام تطرقت

جوانب من األثر الذي حققته إكفا يف كل مجال من مجاالت الرتكيز
خالل الفرتة 2020-2019
• لعبت إكفا دو ًرا قياديًا يف عملية التنسيق ونجحت يف التأثري عىل إبقاءتعهدات املنظامت غري الحكومية ،وساهمت يف تعزيز
التمثيل الوطني ملنظامت املجتمع املدين خالل املنتدى العاملي لالجئني ،حيث بلغ عدد التعهدات املقدمة لدعم الالجئني
 770تعهدًا.
• متكنتإكفامنزيادةفرصاملساهمةوالتأثرييفسياساتومامرساتالتهجريالقرسي،خاص ًةمنخاللدورهاكوسيطبني
كياناتاألمماملتحدةواملنظامتغريالحكومية(عىلسبيلاملثال،منخاللإيصالأفكاروتصوراتاملنظامتغريالحكومية
إىلفريقخرباءاألمماملتحدةالرفيعاملستوىاملعنيبالنزوحالداخيل)وتحفيزالتعاونبنيمنظامتاملجتمعاملدين(عىلسبيل
املثال منخالل املشاركة يف عقد لجنة عمل املجتمع املدين).

• على المستوى العالمي ،قادت إكفا العديد من النقاشات حول واجب الرعاية في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت،
وأثارت قضية “العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية” على نطاق أوسع فيما بين رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة
بينالوكاالت.
• في إطار مجموعة مديري برامج الطوارئ ،قامت إكفا بتمكين المنظمات غير الحكومية (خاص ًة الوطنية التي ليس لها أي
حضور على المستوى العالمي) من إثارة القضايا الحرجة لتخرج من الصعيد القطري إلى الصعيد العالمي.
• قدمت إكفا لمحافل المنظمات غير الحكومية الدعم المباشر ،وورشات العمل ،وجلسات تبادل المعلومات والخبرات،
والتمويل من أجل تطوير القدرات وتعزيز محافل المنظمات غير الحكومية القطرية.

1.

التهجري القرسي

2.

التنسيق

املخترص

• نتيجة لكل هذه الجهود ،تمكنت المنظمات غير الحكومية من المشاركة بفعالية في آليات التنسيق ،وأسهمت محافل
المنظمات غير الحكوميةفي منظومة العمل اإلنساني بكفاءة أكبر.

• متكنتإكفامنالتأثرييفمجرياتتنفيذالصفقةالكربىمنخاللقيامهابدوراملنظماملشاركملسارالعمل،منأجلتبسيط
ومواءمةمتطلباتإعدادوتقديمالتقاريرالخاصةبالجهاتاملانحةعرب“منوذج”3+8للتقاريرالرسدية.

3.

• عملتإكفاعىلحشدالدعممنأعضائهالتحقيققدرأكربمناملرونةمنالجهاتاملانحةخاللجائحةكوفيد،-19وطالبت
برفعالقيودالتيتعيقحصولاملنظامتغريالحكوميةعىلالتمويلاملتاحمنخاللخطةاالستجابةاإلنسانيةالعامليةلجائحة
كوفيد.-19

التمويل

• قدمتإكفاالعديدمنالتحليالتواملحتوياتذاتالجودةالعاليةلتعزيزفهماملنظامتغريالحكوميةللموضوعاتالرئيسية
(عىلسبيلاملثال،الرتابطبنيالعملاإلنساينوالسالموالتنمية،واالستجابةإىلجائحةكوفيد،)-19حيثتمإتاحتهاللجميع
كملكيةعامة.

4.

• عملتإكفاعىلجمعاملنظامتغريالحكوميةاملتنوعةيفاللقاءاتالتيتهدفإىلتبادلالخرباتومشاركةالتحدياتوالدروس
املستفادةواملامرساتالجيدةلدفععجلةالعملووضعالسياساتوإقامةالرشاكاتفياميتعلقبهذهاملوضوعات.

إدارة التغيري /القضايا
الشاملة

التقريرالكامل
يشتمل التقرير الكامل ،باللغة اإلنجليزية ،عىل دراسات الحالة والنتائج املفصلة .ميكن االطالع عليه من خالل الرابط التايل:
https://www.icvanetwork.org/resources/2019-2020-mid-strategy-impact-study
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