أبرز األحداث في أبريل 2020

رسالة المدير التنفيذي
مستقبل

المنظمات

غير

الحكومية

العاملة

في

المجال

اإلنساني

أثناء محاولتنا العمل على مواجهة بعض التحديات الملحة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19-فإننا ننظر أيضًا في المدى البعيد للمنظمات
غير الحكومية وسبل دعم قيادة المنظمات غير الحكومية لعملية التغيير ،ف مستقبل المنظمات غير الحكومية في قطاع العمل اإلنساني ليس مجرد
مسألة هامة بالنسبة لهذه المنظمات؛ بل هو مسألة هامة للقطاع بأكمله.
وقد حددت إكفا هذه المسألة في عملية إكفا  2030بالبحث عن عمليات التكيف في طرق العمل ومستقبل القيمة المضافة إلكفا.
ومن المحتمل أن تشهد التوجهات االقتصادية والسياسية الحالية تواجد عدد من المنظمات غير الحكومية التي ال تمتلك القدرة الكافية على تحمل
الصدمات ،حيث قد يؤدي هذا األمر إلى توحيد الجهود بين المنظمات غير الحكومية ،وانخفاض مدى التنوع والتعقيد ل لمنظمات غير الحكومية،
ومن ثم ،ستتعرض منظومة العمل اإلنساني إلى خطر تدني قدرتها على الصمود أكثر مما هي عليه اليوم.
ولذلك ،يجب أن تجد المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمحلية والمنظمات األهلية طرقًا جديدة للعمل مع بعضها البعض ومع اآلخرين،
وأن تسطر مستقبل المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال اإلنساني ،فالخيار الذي نملكه يتمحور حول األدوار التي يلعبها التكيف والتعاون
وإعادة االكتشاف ،وهذا يتطلب منا جميعًا أن ننظر في سبل انتقال السلطة ،وتحسين المساءلة ،وبناء الروابط االجتماعية ،وتعزيز الثقة.
إن المنظمات غير الحكومية ذاتها هي األقدر على كتابة مستقبلها ،طالما أنها تملك القدرة على العمل انطالقًا من استعدادها لالستجابة إلى احتياجات
األشخاص الذين ترغب هذه المنظمات في خدمتهم ً
بدال من حماية الوضع الراهن داخل المنظومة.
إغناسيو باكر
المدير التنفيذي | إكفا

آخر التطورات في إكفا
تقرير إكفا السنوي لـعام 2019
يمكنكم اآلن االطالع على التقرير السنوي االرقمي إلكفا لعـام !2019
يلخص هذا التقرير اإلنجازات الرئيسية التي حققتها إكفا طوال العام! كما تساهم الصيغة اإللكترونية للتقرير في الحد من تأثيرنا على البيئة ،وتربط
ضا من محتوانا المرئي.
القارئ بموقعنا اإللكتروني ،وتستجيب بشكل أفضل لبعض االحتياجات الخاصة لقرائنا ،وتقدم بع ً

شارك في رسم مستقبل إكفا – امأل استقصاء إكفا 2030
تعمل إكفا على صياغة استراتيجية جديدة من المقرر اقتراحها في اجتماع الجمعية العامة في مايو  ،2021ستشكل هذه االستراتيجية مستقبل شبكة
إكفا ،ومن ثم فإننا بحاجة إلى معرفة آراءكم من أجل وضع استراتيجية مدروسة جيدًا تركز على الشواغل اإلنسانية التي تهم أعضاءنا واألطراف
المعنية!
هذا االستقصاء متاح باللغات التالية:
اإلنجليزية والفرنسية والعربية .ويستغرق حوالي  20دقيقة.
الموعد النهائي هو  15مايو .2020
واعتبارا من اآلن وحتى شهر
يمكنكم على مدار األشهر القليلة القادمة تقديم التغذية الراجعة بشأن ما ينبغي أن تركز عليه إكفا في االستراتيجية،
ً
سبتمبر  2020ستكون هناك مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكنكم من خاللها مشاركة أفكاركم بشأن مستقبل قطاع العمل اإلنساني ومستقبل
إكفا .وللمزيد من المعلومات يرجى االطالع على إكفا .2030
 .1عمل إكفا فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد:"19-
كما ستقرأون في هذه النشرة ،تقوم إكفا بإدارة ملف فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-باعتباره قضية شاملة في جميع مجاالت التركيز الحالية،
حيث ينصب تركيزنا الحالي على  7أولويات للمساهمة في االستجابة للتحديات الخطيرة التي تواجه جميع مجتمعاتنا واستكشاف فرص إعادة النظر
في طرق العمل وزيادة تأثير المنظمات غير الحكومية في قطاع العمل اإلنساني وخارجه.
صفحة المصادر الخاصة بإكفا فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد:"19-
أنشأت إكفا صفحة مصادر خاصة تضم مجموعة من اإلرشادات التوجيهية ،واألدوات ،والبيانات ،واألبحاث ،والروابط الهامة المتعلقة بجائحة
فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-التي يشهدها العالم اليوم.
 .2وظيفة شاغرة – رئيس تنسيق الشؤون اإلنسانية
تعلن إكفا عن وجود وظيفة شاغرة لمنصب رئيس تنسيق الشؤون اإلنسانية .للمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على إعالن الوظيفة الشاغرة.
مقر الوظيفة في جينيف ،سويسرا .الموعد النهائي للتقدم للوظيفة هو  29مايو .2020

التهجير القسري
 .3النزوح الداخلي
نظمت إكفا في  20أبريل باالشتراك مع مجموعة من األصدقاء من الفريق رفيع المستوى اجتماعًا لتبادل وجهات النظر مع المنظمات غير الحكومية
والدول األعضاء وأمانة الفريق وغيرهم من األطراف المعنية بشأن الدعوة الحالية لتقديم المساهمات والمذكرات الخطية للفريق رفيع المستوى بشأن
النزوح الداخلي ،حيث كان الهدف من عقد هذا االجتماع خلق مساحة لتبادل األفكار ووجهات النظر بصورة جماعية حول المذكرات الخطية التي
يجرى إعدادها .وقد استفاد االجتماع الذي شارك فيه ما يزيد عن  90شخص من مساهمات مجموعة متنوعة من األطراف المعنية ،من بينهم ممثلي
الدول األعضاء ومجتمع المنظمات غير الحكومية ومنظومة األمم المتحدة المنصة المعنية بالتشرد الناتج عن الكوارث ،خطة العمل للنهوض بالوقاية
والحماية وإيجاد الحلول لألشخاص النازحين داخليًا ( ،)GP20والدائرة المشتركة المعنية بتحديد سمات األشخاص النازحين داخليًا ،وقد دارت
المناقشات حول المذكرات الخطية المخطط لها وفرص االنضمام لعملية كتابة هذه المذكرات ودعمها ،كما ساهمت أمانة الفريق رفيع المستوى في
النقاش من خالل تقديم المدخالت والمالحظات االفتتاحية ،ويحل الموعد النهائي المعدل لتقديم المذكرات الخطية في  8مايو  ،2020وقد اطلع
أعضاء إكفا على بعض مالحظات هذا االجتماع ،كما يوجد ملخص االجتماع على هذا الرابط .للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل
مع  jerome.elie@icvanetwork.orgأو زيارة الصفحة اإللكترونية إلكفا المعدة لهذا الغرض.
 .4إحاطات بشأن سوريا والبلدان المجاورة وأزمة النزوح في فينزويال
استضافت إكفا جلستي إحاطة للدول األعضاء والمنظمات غير الحكومية ،أحدهما في  31مارس بشأن األوضاع اإلنسانية في سوريا واألخرى في
 30أبريل بشأن أزمة النزوح المستمرة في فينزويال ،وذلك على سبيل دعم عمل المنظمات غير الحكومية في كلتا األزمتين ،وقامت بعقد هاتين
الجلستين – على الترتيب – بالتعاون مع منظمة إنترسوس ( )INTERSOSومنظمة اإلغاثة اإلسالمية العالمية ( Islamic Relief
 ،)Internationalومنظمة الرؤية العالمية ( ،)World Vision Internationalوالجمعية العبرية لمساعدة المهاجرين ( ،)HIASومنظمة
بالن إنترناشونال ( ، )Plan Internationalحيث أتاحت هاتان الجلستان الفرصة لعرض تفاصيل عمليات ومالحظات المنظمات غير الحكومية
والتحديات التي واجهتها أثناء التصدي لكلتا األزمتين ،ويشمل ذلك االعتبارات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ،"19-وكان الهدف
من هاتين الجلستين أيضًا ضمان استمرارية مشاركة مجتمع المنظمات غير الحكومية في ضوء مؤتمري إعالن التبرعات ذوي الصلة والمقرر
انعقادهما في عام .2020
 .5اجتماعات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( )UNHCRوالمنظمات غير الحكومية بشأن االستجابة لفيروس كورونا
المستجد "كوفيد ،"19-خاصةً في مخيمات الالجئين.
نظمت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين اجتماعات أسبوعية عالمية لتبادل اآلراء مع المنظمات غير الحكومية على مدار األسابيع
السبعة الماضية ناقشت خاللها موضوعات مختلفة مثل التواصل في ظل الجائحة وتقديم الخدمات العامة لصالح جميع العاملين في المجال اإلنساني
ودور المنظمات الدينية ،وقد اطلع أعضاء إكفا على بعض مذكرات هذه االجتماعات باإلضافة إلى الوثائق ذات الصلة ،وتواصل إكفا إرسال
مساهمات واستفسارات أعضائها إلى المفوضية السامية لألمم المتحدة ( ،)UNHCRكما ستكون المذكرات متاحة لألعضاء على الصفحة
jerome.elie@icvanetwork.org
مع
التواصل
يرجى
المعلومات
من
للمزيد
إلكفا.
اإللكترونية
و Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
 .6إحاطة اللجنة التنفيذية للمفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بشأن استجابة المفوضية ( )UNHCRلجائحة فيروس كورونا
المستجد "كوفيد "19-واألولويات العملية
نظمت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين (- )UNHCRوللمرة األولى في تاريخها -اجتماعًا إلكترونيًا للجنتها التنفيذية في 22
أبريل ،وفي هذه المناسبة ،قدم المفوض السامي السيد فيليبو غ راندي وفريق اإلدارة العليا إحاطات للدول األعضاء وغيرها من األطراف المعنية
بشأن استجابة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( )UNHCRلفيروس كورونا المستجد "كوفيد ،"19-وفي هذا الصدد ،قامت إكفا
بصياغة وإصدار بيان المنظمات غير الحكومية -بنا ًء على مساهمات هذه المنظمات – والذي يلقي بالضوء على  5رسائل رئيسية بشأن الحماية
والحلول المستدامة واستمرارية تقديم الخدمات وأولويات التمويل وتعبئة ترتيبات االتفاق العالمي بشأن الالجئين ( )GCRلضمان الترابط وتقاسم
المسؤولية أثناء االستجابة لجائحة كوفيد .19-يمكن االطالع على هذا البيان على اإلنترنت وسيجرى مشاركة بعض المالحظات من جلسة اإلحاطة
اإللكترونية قريبًا مع أعضاء إكفا.
 .7متابعة المنتدى العالمي لالجئين
تابعت إكفا االجتماع الثاني لفريق العمل (المتفرع من فريق الرعاية المشتركة المعني بالطاقة والبنية التحتية) واالجتماع األول لفريق الرعاية
المشتركة المعني بفرص العمل وسبل كسب العيش ،وذلك في يومي  9و 16أبريل على الترتيب ،كجزء من تعهد إكفا في المنتدى العالمي لالجئين
( )GRFب دعم فهم والتزامات المنظمات غير الحكومية باالتفاق العالمي بشأن الالجئين (.)GCR
انصب تركيز اجتماع الفريق المعني بفرص العمل وسبل كسب العيش على موجز التعهدات المقطوعة والنتائج المحرزة في مجال فرص العمل
وسبل كسب العيش ،وعرض التعهدات المشتركة الرئيسية ،ومستقبل فريق الرعاية المشتركة ،وسيتم التخطيط لعقد االجتماع القادم في مايو ،كما
انصب تركيز االجتماع الثاني لفريق العمل على تنفيذ تحدي الطاقة النظيفة ،والتكيف مع االستجابة لجائحة كوفيد ،19-واألنشطة المقترحة لـعام
 ،2020وتقديم اقتراحات لهيكل إدارة التحدي.
كما انضمت إكفا لجلسة اإلحاطة اإللكترونية للمنتدى العالمي لالجئين ( )GRFالتي نظمها المكتب اإلقليمي للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ( )UNHCRفي شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي في  21أبريل ،والتي اشتملت على جلسة إحاطة بشأن النتائج الرئيسية للمنتدى العالمي

لالجئين ( ،)GRFوالتدابير المقترحة لتفعيل االتفاق العالمي بشأن الالجئين ( )GCRفي المنطقة ،وعرض برنامج إقليمي للجهات المانحة حول
المساهمة في نتائج المنتدى العالمي لالجئين (.)GRF
 .8المشاورات اإلقليمية بين منظمة الهجرة الدولية ( )IOMوالمنظمات غير الحكومية حول الشؤون اإلنسانية عام 2019
يُسعدنا أن نطلعكم على الملخص التنفيذي للمشاورات اإلقليمية بين منظمة الهجرة الدولية ( )IOMوالمنظمات غير الحكومية حول الشؤون اإلنسانية
والتي عقدت في شهر أكتوبر من عام  2019في إسطنبول ،بحضور  67مشاركًا من بينهم  47ممثالً عن  37منظمة غير حكومية ،إلى جانب
مشاركة الخبرات ووجهات النظر من  18بلدًا.
 .9التنقل البشري وحقوق اإلنسان خالل جائحة كوفيد :19-مبادئ حماية المهاجرين والالجئين وغيرهم من النازحين
أصدرت كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا (  )Columbia University's Mailman School of Public Healthباالشتراك
مع برنامج الهجرة وحقوق اإلنسان بكلية كورنيل للحقوق (،)Cornell Law School's Migration and Human Rights Program
والكلية الجديدة لمعهد زولبيرج للهجرة والتنقل ( )The New School's Zolberg Institute on Migration and Mobilityفي 28
إبريل سلسلة المبادئ من  14نقطة لحماية المهاجرين والالجئين وغيرهم من النازحين أثناء مجابهة العالم للتحديات الناجمة عن جائحة كوفيد.19-
يمكن االطالع على المبادئ األربعة عشر في هذا الرابط والبيان الصحفي المصاحب لها في هذا الرابط.
 .10لجنة العمل تفتتح حلقة دراسية إلكترونية للمجتمع المدني :مجابهة السرديات السلبية بشأن الهجرة
نظمت لجنة عمل المجتمع المدني حلقة دراسية إلكترونية مفتوحة للمجتمع المدني في  22أبريل لمناقشة سبل مشاركة المنظمات غير الحكومية
بصورة فعالة في مجابهة السرديات السلبية بشأن الهجرة بدون تعزيز التصورات السلبية القائمة ،إلى جانب سبل مشاركة الرسائل اإليجابية ودعوات
الدعم بصورة أكثر فعالية ،وسمات مناصرة حماية المهاجرين في خضم جائحة كوفيد 19-الحالية.

التمويل
 .11فريق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCالمعني بنتائج تمويل العمل اإلنساني (الفريق الخامس المعني بالنتائج )RG5 -
وكوفيد :19-يواصل فريق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت الخامس المعني بالنتائج ( )IASC RG5برئاسة مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية وإكفا التركيز على قضايا تمويل العمل اإلنساني المرتبطة باالستجابة لكوفيد ،19-وقد سبق وأصدر الفريق رسائل المناصرة
ً
تفصيال من أجل
المشتركة إلى الجها ت المانحة بشأن الحاجة إلى تحسين مرونة التمويل والمتاحة هنا ،وتركز الجهود حاليًا على وضع اقتراح أكثر
إيجاد نهج متسق لمرونة التمو يل بين أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCيركز على عمليات التمديد بدون تكلفة ،والمرونة في
الميزانية ،وإعداد وتنفيذ البرامج ،وإجراءات العناية الواجبة/إدارة المخاطر ،ومن المقرر اعتماد االتفاق النهائي قبل نهاية شهر مايو.
وقد كلف رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCالفريق الخامس المعني بالنتائج ( )RG5بإيجاد حلول إلفساح المجال للمنظمات
غير الحكومية للحصول على التمويل المتاح من خالل خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لجائحة كوفيد ،19-وستكون مساهمات أعضاء إكفا ،ال
سيما بشأن الخبرات الميدانية في الحصول على تمويل لالستجابة إلى جائحة كوفيد 19-من وكاالت األمم المتحدة أو الجهات المانحة الحكومية،
ذات أهمية خاصة لضمان تحديد العوائق وإنشاء آليات قوية من أجل تحسين فرص حصول المنظمات غير الحكومية على التمويل .للمزيد من
المعلومات أو مشاركة التعقيبات ،يرجى التواصل مع .jeremy.rempel@icvanetwork.org
 .12مناصرة الجهات المانحة وكوفيد :19-في إطار التحضير لجلسة اإلحاطة التي تنظمها إكفا مع الدول بشأن التأهب لجائحة كوفيد ،19-تم
وضع األولويات القصوى الحالية لمناصرة الجهات المانحة بشأن تمويل العمل اإلنساني (رابط المذكرات متاح أدناه في قسم التنسيق) .وتشمل هذه
األولويات القصوى الحالية التالي:
 .1عدم تحويل األموال لصالح كوفيد :19-يجب أن يستمر تقديم الدعم للعمليات اإلنسانية الجارية مع إضافة موارد جديدة لتلبية االحتياجات
المتعلقة بجائحة كوفيد.19-
 .2تحسين تدابير مرونة التمويل :يجب أن تتسم شروط الجهات المانحة بالمرونة الكافية لتمكين الشركاء من االستجابة على نحو فعال
لالحتياجات اإلنسانية في ظل الضغوط المتغيرة الناشئة عن جائحة كوفيد.19-
 .3دعم تنوع األطراف الفاعلة من المنظمات غير الحكومية بطريقة مباشرة قدر اإلمكان – ويشمل ذلك الشركاء الوطنيين والمحليين.
 .4يجب تمويل نظام اإلمداد العالمي في حاالت الطوارئ – بما في ذلك خطة األمم المتحدة للخدمات المشتركة – لدعم االستجابة الفعالة.
 .5ثمة حاجة ُملحة العتماد االستراتيجيات التي تضمن استدامة التمويل طويل المدى للعمليات اإلنسانية؛ حيث تهدد األزمة االقتصادية التي
تلت جائحة كوفيد 19-بالحد بدرجة كبيرة من التمويل اإلنساني المتاح على مدار العام المقبل.
 .13سلسلة إدارة المخاطر :ستخطط إكفا لمواصلة تركيزها على إدارة المخاطر عن طريق دفعة جديدة من سلسلة ورقات اإلحاطة بشأن المخاطر
والتي من المقرر إصدارها في مايو ،وستركز هذه الورقة على قضايا إدارة المخاطر األمنية للمنظمات غير الحكومية وستصحبها حلقة دراسية
إلكترونية تنظمها الجمعية الدولية للعاملين في المساعدة والحماية اإلنسانية ( )PHAPوالمقرر عقدها في  4يونيو بشأن التحدي المزدوج المتمثل
في رعاية الموظفين وإدارة المخاطر األمنية ،وسيتم مشاركة المزيد من التفاصيل في األسابيع المقبلة .للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع
.alon.plato@icvanetwork.org

التنسيق
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ()IASC
 .14رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت (:)IASC
عُقدت االجتماعات المخصوصة للرؤساء في أيام  2و 9و 28من إبريل من أجل مناقشة االستجابة لكوفيد ،19-بما في ذلك آخر المستجدات بشأن
الجهود التي تهدف إلى تعزيز تعبئة الموارد لصالح خطة االستجابة اإلنسانية العالمية ( )GHRPوتنقيحها ،باإلضافة إلى إمكانية إيصال المساعدات
اإلنسانية ومواطن الضعف في العمل اإلنساني ،والوضع الصحي ،والخدمة الجماعية المقترحة لإلبالغ عن المخاطر ،والمشاركة المجتمعية،
واإلمدادات ،واإلجالء الطبي ،وواجب بذل العناية.
 .15مجموعة مديري برامج الطوارئ ( )EDGالتابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت (:)IASC
تلقت مجموعة مديري برامج الطوارئ ( )EDGفي السادس من إبريل دعوة للنقاش حول الوضع في سوريا بالتركيز على آثار وتداعيات جائحة
كوفيد 19-والتحديات العملية في الشمال الشرقي والشمال الغربي من البالد ،وعليه عقدت مجموعة مديري برامج الطوارئ ( )EDGفي التاسع
من أبريل اجتماعًا إلكترونيًا لالتفاق على قائمة البلدان التي ستُدرج في المرحلة التالية من خطة االستجابة اإلنسانية العالمية ( ،)GHRPبعد ذلك،
استعرضت المجموعة في  10و 16إبريل آخر المستجدات بشأن تطورات جائحة كوفيد 19-والتخطيط للمرحلة التالية من خطة االستجابة اإلنسانية
العالمية ،وتم إحاطة المجموعة بوحدة التنسيق المشتركة بين الوكاالت والمعنية بسلسلة اإلمدادات والعمل الذي تقوم به هذه الوحدة التي تستضيفها
منظمة الصحة العالمية ( ،)WHOكما ناقشت المجموعة مواصلة العمليات والتغلب على التحديات العملية العاجلة ،وفي  21إبريل ،أطلقت
المجموعة دعوة لمناقشة آخر المستجدات بشأن تطورات جائحة كوفيد ،19-خاصةً عمل وحدة التنسيق المشتركة بين الوكاالت المعنية بسلسلة
اإلمدادات التي تستضيفها منظمة الصحة العالمية ( )WHOفي ضمان إمداد العمليات الميدانية بمعدات الوقاية الشخصية ( ،)PPEوالخطط التي
يقودها برنامج الغذاء العالمي ( )WFPإلعداد خدمات لوجيستية مشتركة ،باإلضافة إلى عملية تنقيح خطة االستجابة اإلنسانية العالمية (،)GHRP
كما اجتمعت المجموعة في  24إ بريل لمناقشة األوضاع في زيمبابوي وبوركينا فاسو والكاميرون.
شاركت إكفا في اجتماع فريق عمل مجموعة مديري برامج الطوارئ التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المعني بالممارسات التشغيلية
( :)IASC EDGالحفاظ على استمرارية العمليات والتصدي للمخاطر الجديدة ،والذي توصل فيه المشاركون بعد تبادل اآلراء ووجهات النظر
فيما بينهم إلى وصف للتحديات والجوانب الرئيسية والحلول الممكنة ،كما تواصلت إكفا مع األعضاء لتسليط الضوء على اإلجراءات المبتكرة التي
تتخذها المنظمات غير الحكومية والدور المحدد الذي تؤديه األطراف الفاعلة الوطنية ،وتمت مشاركة المالحظات مع مجموعة مديري برامج
الطوارئ ( )EDGمن أجل اتخاذ قرارات مستنيرة.
 .16الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ()OPAG
عقد الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ( )OPAGأولى اجتماعاته اإللكترونية في  30مارس  ،2020وتمثل الهدف الرئيسي من هذا
االجتماع في مناقشة سبل تكثيف الفريق لجهوده الهادفة إلى دعم استجابة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCلجائحة كوفيد ،19-كما
أتاح هذا االجتماع أيضًا الفرصة لمناقشة تداعيات جائحة كوفيد 19-على مجاالت العمل ذات األولوية ال ُمكلف بها فريق اللجنة الدائمة المشتركة
بين الوكاالت المعني بالنتائج ،وقد هدف المشاركون إلى التأكد من األنشطة التي ستستمر أو التي ستؤجل أو التي سيعاد توجيهها لدعم االستجابة
لجائحة كوفيد ،19-وفي إطار متابعة قرار الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ( ،)OPAGتجتمع حاليًا جميع الفرق المعنية بالنتائج
لمناقشة أفضل الطرق إلعادة تحديد أولويات وترتيب مسارات عملهم دع ًما لالستجابة لجائحة كوفيد 19-بتحديد اآلتي( :أ) األنشطة/النتائج المنشودة
التي ستؤجل( ،ب) األنشطة/النواتج التي ال ي زال باإلمكان تنفيذها ،و(ج) النتائج المنشودة الجديدة التي يجب منحها األولوية دع ًما لالستجابة لجائحة
كوفيد .19-يمكنك االطالع على المحضر الموجز لالجتماع هنا.
 .17آ خر المستجدات بشأن فرق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالنتائج:
الفريق األول المعني بالنتائج ( – )RG1التحرك التنفيذي :اجتمع الفريق األول المعني بالنتائج في  22إبريل لمناقشة النتائج والقرارات الرئيسية
التي اتخذها الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ( )OPAGوإعادة ترتيب األولويات في ضوء التأثير على االستجابة لجائحة كوفيد.19-
الفريق الثاني المعني بالنتائج ( – )RG2المساءلة والشمول :ال توجد تطورات في هذا الشهر.
الفريق الثالث المعني بالنتائج ( – )RG3المناصرة الجماعية :ال توجد تطورات في هذا الشهر.
الفريق الرابع المعني بالنتائج ( – )RG4الترابط:
اجتمع الفريق الرابع المعني بالنتائج التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASC RG4في السادس من إبريل  .2020بعض مذكرات
هذا االجتماع متاحة هنا.
ستجتمع شبكة الممارسين بشأن الترابط في  14مايو  2020الساعة  2.30مسا ًء بتوقيت وسط أوروبا ،كما ستقوم  OPTومنظمة المعونة الكنسية
الدنماركية (  )Danish Church Aidحيث تعمالن على الترابط في جنوب السودان بتنفيذ عرض تقديمي .للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل
مع .Marco.rotelli@icvanetwork.org

الفريق الخامس المعني بالنتائج ( – )RG5تمويل األنشطة اإلنسانية :اطلع على آخر المستجدات أعاله في قسم "التمويل".
 .18جلسة اإلحاطة التي تنظمها إكفا مع الدول بشأن تأهب واستجابة المنظمات غير الحكومية لجائحة كوفيد19-
نظمت إكفا في  24إبريل جلسة إحاطة للدول بشأن استجابة المنظمات غير الحكومية لجائحة كوفيد ،19-وقد شاركت المنظمات غير الحكومية من
باكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية باإلضافة إلى موظفي إكفا أمثلة لتأهب واستجابة المنظمات غير الحكومية لجائحة فيروس كورونا المستجد
"كوفيد ."19-يمكنك االطالع على بعض مذكرات االجتماع هنا.
 .19مشاركة القطاع الخاص
تشارك إكفا من خالل التعامل مع شبكات ومنصات القيادة في القطاع الخاص في المناقشات القائمة حول سبل دعم األعمال التجارية لعمل المؤسسات
الخيرية والمنظمات غير الحكومية أثناء جائحة فيروس كورونا وبعدها ،وفي هذا الصدد ،وجه المدير التنفيذي إلكفا رسائل رئيسية في المؤتمر
اإللكتروني الذي نظمته منظمات  Impact17و  Alliance4Impactو  ،Meaningful Businessكما انضمت إكفا لمنصة حشد القطاع
االجتماعي لمواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد "19-الذي عقده المنتدى االقتصادي العالمي بمشاركة المنظمات واألطراف الفاعلة الرائدة من
المجتمع المدني ،والجهات المبتكرة االجتماعية ،ومجتمع األعمال الخيرية من أجل االستجابة لألزمة الراهنة وصياغة اإلجراءات والسياسات
متوسطة األجل الالزمة فيما بعد األزمة.
كما يوجه الدكتور أحمد المريخي -المستشار الخاص لألمين العام لألمم المتحدة ( - )UNSGمن خالل عمله مع منظمة Alliance4Impact
الدعوة إلى المنظمات غير الحكومية من أجل تبادل المعلومات بشأن شراكاتها في مجال الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية مع القطاع الخاص
والمنظمات الدولية ووكاالت األمم المتحدة .االستبيان وطلب الحصول على الدروس المستفادة من األبحاث وتقديم اآلراء :الموعد النهائي  21مايو
.2020
 .20دعم محافل المنظمات غير الحكومية
أطلقت إكفا دعوات لعقد اجتماعات إقليمية وأقاليمية تجمع بين منتديات المنظمات غير الحكومية على المستوى القطري من آسيا ومنطقة المحيط
الهادئ ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وإ فريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،كما عقدت المحافل الممثلة للمنظمات غير الحكومية
الوطنية أو الدولية أو كليهما اجتماعات لتبادل وجهات النظر حول التكيف مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-على وجه الخصوص
ومواصلة العمل والممارسات الواعدة للتغلب على التحديات الجديدة.
وقامت إكفا بتيسير اجتماعات المديرين اإلقليميين للمنظمات غير الحكومية الدولية في نيروبي ،بحضور مديري المنظمات غير الحكومية الدولية،
وهم من أعضاء إكفا في أغلب اآلحيان ،وأعضاء الفريق العامل المشترك بين الوكاالت في إفريقيا ( )IAWG Africaوهي شبكة من المنظمات
غير الحكومية العاملة في المنطقة ،حيث قام المديرون بتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات األهمية ،مثل المسائل التشغيلية ،والفضاءات
المخصصة للمنظمات غير الحكومية والتحديات التي تواجهها ،وفرص إقامة الشراكات ،وإضفاء الطابع المحلي على السياسات العالمية على
المستوى اإلقليمي ،وتقديم المعلومات المتعلقة بأعمال الهيئات العالمية ،مثل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت (.)IASC
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع .marco.rotelli@icvanetwork.org

إدارة التغيير :قضايا شاملة
 .21العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية
ساهمت إكفا في إعداد التوجيهات المؤقتة المرتقبة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCحول العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية
فيما يتعلق باالستجابة لجائحة كرونا ،والتي سيتم إصدارها قريبًا.
كما واصلت إكفا تقديم التوجيهات للفريق االستشاري المعني بالشؤون اإلنسانية عن طريق اللجنة االستشارية للبحوث فيما يتعلق ببرنامج
 Humanitarian Horizons Research Programmeالممول من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة ( ،)DFATحيث تناول أحدث
إصدارات هذا المسار البحثي العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية أثناء االستجابة للفيضانات في بنغالديش في .2019

 .22حقوق األطفال
مشاورات الشراكة بين اليونيسف والمنظمات غير الحكومية في األوضاع اإلنسانية
في أعقاب مشاورات الشراكة بين اليونيسف والمنظمات غير الحكومية في األوضاع اإلنسانية ،التي عُقدت في جينيف في نهاية العام الماضي،
قامت إكفا باالشتراك مع اليونيسيف بإعداد التقرير الشامل للمشاورات ووثيقة التوصيات الرئيسية في إبريل عام  ،2020والتي اقترحت فيهما
اليونيسيف اتخاذ تدابير ملموسة فيما يتعلق بالعديد من التوصيات المختارة التي خرجت بها المشاورات ،وستقوم إكفا بتيسير المتابعة مع اليونيسيف
المحرز.
التقدم
وتتبع
المشاركات
مناقشة
أجل
من
إدارة الشراكة بين اليونيسيف ومنظمات المجتمع المدني أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد :"19-المبادئ التوجيهية وتدابير تحسين
الكفاءة

على إثر المناقشات الجارية بين إكفا وشبكات اللجنة التوجيهية لالستجابة اإلنسانية ( )SCHRو InterActionالشقيقة ،نشرت اليونيسف في 8
إبريل بعض المبادئ التوجيهية وتدابير تحسين الكفاءة المتعلقة بالشراكة مع المجتمع المدني أثناء االستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-
 ،"19كما تقوم اليونيسف ،من خالل االلتزام بمبادئ المرونة في الميزانية ،وإعداد وتنفيذ البرامج المواءمة للسياق ،والتفاعل الهادف بين الشركاء،
وتنسيق منظومة األمم المتحدة ،بتعديل اإلجراءات التي تتبعها إل دارة الشراكة مع المنظمات غير الحكومية عن طريق مراجعة وإصدار إجراءات
هنا.
من
التوجيهية
المبادئ
على
االطالع
يمكن
والمرونة.
للتبسيط
جديدة
جلسات اإلحاطة لليونيسيف والمنظمات غير الحكومية
أطلقت اليونيسيف بالتعاون مع ثالث اتحادات للمنظمات غير الحكومية ،وهي إكفا واللجنة التوجيهية لالستجابة اإلنسانية ( )SCHRومنظمة
إنترأكشن ( ،)InterActionسلسلة من الندوات اإللكترونية لإلحاطة بين اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية بشأن الشراكات اإلنسانية أثناء
جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ،"19-وذلك وفقًا للمبادئ التوجيهية .وكجزء من الحوار القائم بين منظمة اليونيسيف وشركائها ،ومتابعة
لعمليات التواصل المذكورة أعاله مع جميع الشركاء في  8إبريل ،تهدف هذه السلسلة من الندوات اإللكترونية إلى ضمان النقاش حول تأثير جائحة
فيروس كورونا المستجد "كوفيد"19-واالستجابة لها على النحو الالزم ،واستفادة اليونيسيف والشركاء من المنظمات غير الحكومية من هذا النقاش
بشكل مشترك ،وذلك لضمان تعاون أفضل على أرض الواقع أثناء جهودنا الجماعية لالستجابة من أجل األطفال ،وفي هذا الصدد ،عُقدت ندوتان
إلكترونيتان عامتان في  26إبريل و  5مايو لتناول الجوانب العامة الستجابة اليونيسيف وكذلك المسائل التنفيذية ،سيليهما ثالث ندوات أخرى
مواضيعية/إقليمية .سيتم مشاركة المزيد من المعلومات قريبًا .للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع
.vania.gobbo@icvanetwork.org

 .23حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة
ال ينبغي أن نغفل أحدًا أثناء االستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ،"19-لذلك ،تنظم منظمة اإلنسانية والشمول – أحد أعضاء إكفا –
عصرا إلى الساعة  5:00مسا ًء بتوقيت وسط أوروبا الصيفي ،ندوة إلكترونية حول "دمج األشخاص من ذوي اإلعاقة
في  7مايو من الساعة 3:30
ً
أثناء االستجابة اإلنسانية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ،""19-وذلك بحضور خبراء فنيين عالميين ووطنيين معنيين بالشمول لمناقشة
المخاطر والعقبات الرئيسية التي تواجه األشخاص من ذوي اإلعاقة أثناء االستجابة اإلنسانية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-وتقديم
اإلجراءات الرئيسية الموصى باتباعها .سجل هنا.
المزيد من التوجيهات قيما يتعلق بدمج األشخاص من ذوي اإلعاقة أثناء االستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد"19-
أصدر األمين العام موجزً ا للسياسات حول اإلعاقة – االستجابة الشاملة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ،"19-قدم فيها توصيات هامة
لضمان شمول جميع جوانب االستجابة للجائحة لألشخاص من ذوي اإلعاقة ،كما تشمل اإلجراءات الهامة الواجب اتخاذها في السياقات اإلنسانية
تحسين فرص الحصول على مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ( ،)WASHوتوفير المعلومات المتعلقة بفيروس "كوفيد "19-بنُسق
متعددة يسهل االطالع عليها ،وتوزيع مواد ومستلزمات النظافة الصحية اإلضافية أو الخاصة بذوي اإلعاقة ،والمساعدة في توفير المأوى لألفراد
المعرضين للخطر للسماح بالتباعد البدني ،وتقديم ترتيبات بديلة لتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية على أسر األشخاص ذوي اإلعاقة.
وفي  19مارس ،أصدر التحالف الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة ( )IDAقائمة تضم المعوقات الرئيسية التي تواجه األشخاص ذوي االعاقة باإلضافة
إلى بعض الحلول والتوصيات العملية ،وتستند هذه الوثيقة إلى إسهامات أعضاء التحالف من جميع أنحاء العالم بهدف مساعدة المناصرة العالمية
واإلقليمية والوطنية والمحلية لتناول مجموعة المخاطر التي يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل أكثر كفاءة.
وأصدر رئيس اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أيضًا بيانًا مشتركًا :األشخاص ذوي اإلعاقة وكوفيد ،19-بالنيابة عن اللجنة والمبعوث
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة المعني باإلعاقة وإمكانية الوصول.
 .24الحماية
صندوق االتصال والتواصل بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ( :)PSEAأطلقت المفوضية السامية لشؤون الالجئين بالتعاون مع
إكفا صندوق االتصال والتواصل بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين (  ،)PSEAوالذي سيقدم ال دعم المالي السريع والموجه للمنظمات
غير الحكومية من أجل تطوير وتوزيع أدوات التواصل واالتصال بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ( )PSEAوالتي ستكون محددة
السياق ومالءمة من الناحية الثقافية .يمكنك االطالع على ال مزيد من المعلومات ونموذج التقديم هنا .لالستفسارات ،يرجى التواصل مع
.PSEAfund@icvanetwork.org

 .25فضاء المجتمع المدني في العمل اإلنساني
أسس المركز الدولي للممارسة القانونية غير الساعية للربح ( )ICNLأداة تتبع لرصد االستجابات الحكومية للجائحة التي تؤثر على الحريات
المدنية وحقوق االنسان ،وذلك بالتركيز على قوانين الطوارئ ،ففي الوقت الحالي ،قامت  82دولة بإعالن حالة الطوارئ ،واتخذت  94دولة تدابير
بشأن التجمهر ،كما اتخذت  25دولة أخرى تدابير تؤثر على حرية التعبير ،ويعد جهاز تتبع الحريات المدنية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد
"كوفيد "19-ثمرة الجهود الجماعية للمركز الدولي للممارسة القانونية غير الساعية للربح ( ،)ICNLوالمركز األوروبي للممارسة القانونية غير
الساعية للربح ( ،)ECNLوشبكتنا العالمية من الشركاء ،باإلضافة إلى ال دعم البحثي السخي المقدم من فيونوال دي آليان ،المقرر الخاص لألمم
المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق االنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب .إنها عملية مستمرة يمكنك المساهمة فيها بالتواصل
مع  epage@icnl.orgو simona@ecnl.orgلمشاركة موارد إضافية من شأنها تحسين عملية الرصد.

االجتماع السنوي الستكشاف األفق ( )Scanning the Horizonلعام ( 2020سيعقد عبر اإلنترنت هذا العام) :المستقبل المحتمل المعقد:
استكشاف الترابط بين التوجهات العالمية
يُعقد االجتماع السنوي لمنصة مستقبل المجتمع المدني الدولي "استكشاف األفق" في شكل اجتماعين منفصلين بين مايو (إلكترونيًا)
وسبتمبر/أكتوبر(إلكترونيًا) ،وسيتضمن اجتماع مايو تشكيل فرق عمل صغيرة لوضع تحليل االتجاهات الجديدة كإسهام في اجتماع سبتمبر/أكتوبر.
عصرا إلى الخامسة مسا ًء بتوقيت وسط أوروبا)
(التسجيل اإللكتروني في  20-18مايو ،من الثالثة
ً
سيساعد هذا االستقصاء الموجز في تحديد مسارات التحري المفضلة لعملية المسح المشتركة بين المجتمع المدني بعنوان "العالم بعد كوفيد:19-
المؤشرات الخاصة بالقطاع" (مايو -سبتمبر  ،)2020على أن تُعرض نتائج هذا االستقصاء حتى  15مايو في االجتماع اإللكتروني الستكشاف
اآلفاق المذكور آنفًا والمنعقد بتاريخ  20مايو.

خاص بالمنطقة
تعمل فرق إكفا اإلقليمية على نحو مكثف مع فرق التنسيق المشتركة بين الوكاالت لضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية
ومساهمتها الفعالة في العمليات الجارية للتأهب واالستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ،"19-بما في ذلك التنسيق على المستويات
القطرية واإلقليمية والعالمية.
 .26آسيا ومنطقة المحيط الهادئ:
عقد كل من المكتب اإلقليمي للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ( )UNHCRفي آسيا ومنطقة المحيط الهادئ ،وشبكة حقوق الالجئين في منطقة
آسيا والمحيط الهادئ ( ،)APRRNباالشتراك مع إكفا حوارا إلكترونيا مع المنظمات غير الحكومية اإلقليمية حول االستجابة لجائحة فيروس
كورونا المستجد "كوفيد ،"19-وذلك في يوم الخميس الموافق  9إبريل ،بحضور  60منظمة غير الحكومية ( 89فر ًدا) تمثل الحقوق والمناصرة،
ومجتمعات الالجئين ،والعاملين في مجال االستجابة اإلنسانية ،والمفوضية السامية لشؤون الالجئين ( )UNHCRفي آسيا ومنطقة المحيط الهادئ،
.Jeremy.wellard@icvanetwork.org
وغيرهم .للحصول على المذكرة الموجزة لالجتماع ،يرجى التواصل مع
عقد الفريق العامل المعني بالتأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ والتابع للمكتب اإلقليمي للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( ،)EPWGوالذي
تشارك إكفا في رئاسته ،اجتماعًا في يوم الخميس الموافق  30إبريل حول التأهب لالستجابة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد:"19-
الدروس المستفادة من االستجابة إلعصار هارولد المداري ،واستند هذا االجتماع إلى الخبرة التنفيذية للوكاالت التي عملت في االستجابة إلعصار
هارولد المداري األخير من الفئة  5الذي ضرب جزر فيجي وتونغا وفانواتو وسليمان ،حيث تمثل هذه االستجابة ،بصفتها أول عملية توسيع نطاق
لالستجابة أثناء حاالت الطوارئ تتطلب مساعدة دولية منذ اندالع جائحة فيروس كورونا ،فرصة كبيرة للتعلم يجب االسترشاد بها في جهود التأهب،
كما ناقش المشاركون أهم الدروس المستفادة لدى كل وكالة والتي تعلقت بتأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-والمجاالت التي
تجلت فيها المرونة والتكيف ،وسلطوا الضوء على التحديات العملية الرئيسية لالسترشاد بها في جهود التأهب المستقبلية .للحصول على المذكرة
الموجزة لالجتماع ،يرجى التواصل مع .Jeremy.wellard@icvanetwork.org
شاركت إكفا في ندوة إلكترونية عقدها مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( )UNDRRحول مكافحة التحديات المزدوجة للكوارث
المتعلقة بالمناخ وكوفيد ،19-وهي قضية أساسية بالنظر إلى أن دول آسيا ومنطقة المحيط الهادئ على وشك بدء مواسم اإلعصار أو الجفاف أو
موجات الحر الشديدة أو الرياح الموسمية ،وركزت المناقشات على سبل مواجهة الدول للكوارث الكبرى المتعلقة بالمناخ أو غيرها من الكوارث
باإلضافة إلى تدابير الوقاية واالستجابة والتعافي القائمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ،"19-كما تم إعداد تقرير موجز يبين
التدخالت والتعقيبات المستخلصة من الندوة اإللكترونية التي عُقدت في  19إبريل.

 .27منطقة إفريقيا:
شاركت إكفا في اجتماعات المكتب اإلقليمي للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في غرب ووسط إفريقيا وجنوب إفريقيا واجتماعات الفريق
اإلقليمي للشراكة اإلنسانية في شرق إفريقيا ،حيث تعمل المنظمات غير الحكومية على تطوير طرق لمعاملة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-
 "19باعتبارها قضية شاملة عالية المستوى تؤثر على العمليات ،كما تبادلت هذه المنظمات اآلراء حول االستمرارية التشغيلية ،وركزت منظمات
شرق إ فريقيا بشكل خاص على البعد المحلي ودور الجهات الفاعلة المحلية ،بينما ركزت منظمات جنوب إفريقيا على منظور المنطقة في األشهر
المقبلة والعالقة مع الجماعة اإلنمائية للجنوب اإلفريقي ( )SADCفي هذه المرحلة بشكل خاص ،ووجهت منظمات غرب ووسط إفريقيا الدعوة
ل نائب الممثل الخاص لألمين العام/المنسق المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية في جمهورية إفريقيا الوسطى ( )CARإلحاطة المشاركين عن الوضع
الحالي في البالد.
ونظمت إكفا اجتماعًا بين المديرين اإلقليمين للمنظمات غير الحكومية األعضاء التي يقع مقرها نيروبي وتغطي شرق وجنوب إفريقيا والمفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( )UNHCRعلى الصعيدين العالمي واإلقليمي ،لتبادل اآلراء حول اإلصالح المؤسسي للوكالة فيما يتعلق
بالشراكة والتكيف الحالي مع التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقام فريق المكتب اإلقليمي إلكفا في إفريقيا بتبادل اآلراء مع مكاتب المركز الدولي للممارسة القانونية غير الساعية للربح ( )ICNLومنظمة
 TrustLawفي إفريقيا ،وذلك لبحث سبل عقد الشراكات ،وتعزيز إمكانية التواصل مع أعضاء إكفا بشأن فضاء منظمات العمل اإلنساني والمجتمع

المدني والجوانب القانونية ذات الصلة بالمنظمات غير الحكومية ،سيتم تنظيم فرص التبادل المباشر لآلراء للمنظمات غير الحكومية مع المنظمتين
المذكورتين في األسابيع القادمة.
مؤخرا في
يعقد فريق إكفا حاليًا مناقشات مع شبكة  STARTحول الشراكة المحتملة فيما يتعلق بمركز المحتوى التابع لـ  STARTالذي أنشئ
ً
جمهورية الكونغو الديمقراطية ومراكز المحتوى المحتملة الجديدة في إ فريقيا ،مع التركيز بشكل واضح على التكامل بين الجهات الفاعلة الدولية
والوطنية.
كما نستكشف أيضًا مبادرة ضمان الجودة في العمل اإلنساني ( )HQAIفي الشراكة المحتملة لمسارات التحقق للمنظمات غير الحكومية الوطنية
في إفريقيا ،وسنبقي أعضائنا على علم بالمستجدات.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع  marco.rotelli@icvanetwork.orgأو .Addis.Tesfa@icvanetwork.org

 .28منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:
شاركت إكفا في االجتماع الذي نظمه المشروع اإلقليمي للمناخ والطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة فريدريش إيبرت
ستيفتونغ حول "دور الشباب والمجتمع المدني في تشكيل التحول في مجال الطاقة لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  -إسقاطات على فرص
التعافي من كوفيد ،"19-حيث ناقش المتحدث الضيف القضايا المتعلقة بتغير المناخ والتحول في مجال الطاقة وقدم التوصيات ذات الصلة ،كما
ناقش دور الشباب ومنظمات المجتمع المدني في التحول في مجال الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة
بجائحة فيروس كورونا وما سبقها .يرجى االطالع على تسجيالت الندوات اإللكترونية والعروض التقديمية للمتحدثين.
الحوار القائم في  30إبريل  2020بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين ( )UNHCRوالمنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا حول القضايا المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد:"19-
حوارا مع المنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،تبادلت فيه هذه المنظمات والمفوضية السامية لشؤون
عقدت إكفا
ً
الالجئين ( )UNHCRالمعلومات وناقشوا استراتيجياتهم المتعلقة بأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ،"19-وعرض الفريق اإلقليمي
للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ( )UNHCRأثناء االجتماع موجزً ا حول استراتيجية المفوضية وجهود المناصرة مع الجهات المانحة
واستراتيجية الحماية الشاملة المتعلقة باالستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-والتدابير المتعلقة باتفاقية الشراكة.
أتاح االجتماع عرض مختلف آراء واستفسارات من المنظمات غير الحكومية على الفريق اإلقليمي للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ،وتم مشاركة
توصيات مختلفة تتعلق بالمشاركة المجتمعية ،ومشاركة الالجئين في صنع القرارات ،والعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية ،والمشاركة
الفعالة في المناقشات وعمليات التخطيط الخاصة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية ( ،)GHRPوالموارد والتمويل ،واستراتيجيات الجهات المانحة،
وما إلى ذلك .للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع .Eman.ismail@icvanetwork.org

فرص التعلم
 .29برنامج التعلم في مجال القانون الدولي للهجرة ( :)IMLفرصة تعلم جديدة للمنظمات غير الحكومية :يسر كل من إكفا ولجنة عمل المجتمع
المدني ( )ACومبادرة الشرعة الدولية لحقوق المهاجرين ( )IMBRفي جامعة كورنيل اإلعالن عن انطالق برنامج التعلم اإللكتروني المشترك
لموظفي المنظمات غير الحكومية العاملين في مجال الهجرة ،حيث تقدم هذه السلسلة من الندوات اإللكترونية – من خالل مجموعة من النهج النظرية
والتدخالت الملموسة ل لمنظمات غير الحكومية والمناقشات – فه ًما لألطر القانونية الدولية ذات الصلة بحوكمة الهجرة من أجل تحسين قدرات
موظفي المنظمة غير الحكومية على القيام بدور أكبر في النهج الشامل للمجتمع ككل ،وتمكينهم من دعم المهاجرين وبلدان المنشأ والعبور والمقصد
على حد سواء ،وذلك لضمان االمتثال باإلطار القانوني الدولي.
للمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على المذكرة المفاهيمية والتسجيل هنا.
لبدأ المناقشة ،تم تنظيم جلسة خاصة يوم الثالثاء الموافق  19مايو  2020في الثالثة عصرا بتوقيت وسط أوروبا الصيفي لتناول التأثيرات
المحتملة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-والتدابير ذات الصلة المتعلقة بحقوق المهاجرين .وسيتم مشاركة المزيد من المعلومات حول
المتحدثين والتفاصيل اللوجيستية لهذه الندوة قريبًا.

 .30االستجابة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد : "19-اإلرشادات التوجيهية للوكاالت اإلنسانية
نشرت شبكة التعلم اإليجابي للمساءلة واألداء في مجال العمل اإلنساني ( )ALNAPورقة بحثية جديدة تقدم إرشادات توجيهية عملية لتطوير
استجابة فعالة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-في مجال الصحة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ،أُعد هذا االستعراض بالشراكة مع
كلية لندن للنظافة الصحية والطب االستوائي ( )LSHTMومركز جنيف للتعليم والبحوث في مجال العمل اإلنساني ( ،)CERAHويتضمن مقدمة
افتتاحية من السير مارك لوكوك ،وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق عمليات اإلغاثة في حاالت الطوارئ.
عصرا بتوقيت وسط أوروبا يُعرض فيها  14إجراء للعاملين في
كما ستُعقد ندوة إلكترونية يوم الثالثاء الموافق  14مايو ،من الثالثة إلى الرابعة
ً
المجال اإلنساني لالستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-لمناقشة الورقة البحثية المذكورة أعاله .يمكنك التسجيل هنا.

 .31تطلق الجمعية الدولية للعاملين في المساعدة والحماية اإلنسانية ( )PHAPمجتمعا إلكترونيا جديدا للعاملين في قطاع العمل اإلنساني
تثير جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-مخاوف جديدة متعلقة بالعمل اإلنساني فيما بين الشعوب في جميع أنحاء العالم ،وتؤثر على عمل
الممارسين في قطاع العمل اإلنساني في جميع مجاالت القطاع ،وفي ظل هذه البيئة الجديدة للعمل ،من المهم اآلن أكثر من أي وقت مضى أن نتعلم
من بعضنا البعض في جميع المجاالت القطاعية والجغرافية ،وانطالقًا من ذلك ،وعلى سبيل االستجابة للطلبات ال ُمقدمة من أعضاء الجمعية والشبكة
صدارا جديدًا من المجتمع اإللكتروني الخاص بها لتيسير
األوسع نطاقًا ،أطلقت الجمعية الدولية للعاملين في المساعدة والحماية اإلنسانية ( )PHAPإ
ً
توفير المعلومات والموارد العملية في الوقت المناسب استجابةً لألسئلة التي تُطرح في العمل اليومي للممارسين ،وذلك باالعتماد على الكم الهائل
من تجارب العاملين في القطاع اإلنساني ومعه.
 .32أعلن مركز التعليم والبحوث في مجال العمل اإلنساني ( )CERAHعن عرض رائع للدورات القصيرة لتثقيف الكوادر ،دورتين بسعر
واحدة – جميعها عبر اإلنترنت أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ."19-للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
للمركز.

جديد وجدير بالذكر
 .33قامت ثالث جامعات (جونز هوبكنز ،وكلية لندن للنظافة الصحية والطب االستوائي ( ،)LSTMHومركز التعليم والبحوث في مجال العمل
اإلنساني ( ))CERAHالمنصة اإلنسانية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-لجمع وتنسيق وتحليل وتفسير ونشر التدخالت الخاصة
جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-والمراعية لها ،والتي ستُنفذ في مجموعة متنوعة من األوضاع اإلنسانية ،وذلك بهدف تيسير تبادل
الخبرات الميدانية ُمحددة السياق حول سبل استجابة ومواءمة البرامج اإلنسانية للجائحة .لمشاركة التجارب ،يرجى التواصل مع
.covid19humanitarian@gmail.com
 .34الدعوة لتحدي االبتكار :عقد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPشراكة حديثة مع  Hackster.ioإلطالق تحدي الكشف عن فيروس
كورونا المستجد "كوفيد "19-والحماية منه وإنشاء منصة عالمية من الحلول ذات المصادر المفتوحة التي من الممكن أن تساعد في التصدي للجائحة
في الدول النامية ،ويعمل التصميم الجديد للتحدي بمثابة دعوة من أجل العمل تستهدف جميع مطوري األجهزة والبرمجيات ومصممي المنتجات
والعلماء وقراصنة الحواسيب والمبدعين والمخترعين للتوصل إلى أفكار مبتكرة لدعم جهود االستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-
 "19بطريقة فعالة من حيث التكلفة ،ال سيما من أجل اكتشاف الحاالت ومنع انتشار العدوى وحماية األفراد والمجتمعات .يمكنك االطالع على
تحدي االبتكار الجديد (يستمر حتى  30يونيو) هنا.

أضف إلى جدول مواعيدك
 8-7مايو :مؤتمر الشبكة األوروبية بشأن انعدام الجنسية :تناول قضية انعدام الجنسية في أوروبا ،إسبانيا – تم تأجيله
 4يونيو :الندوة اإللكترونية إلكفا والجمعية العامة ل لعاملين في المساعدة والحماية اإلنسانية ( )PHAPحول رعاية الموظفين وإدارة المخاطر
المتعلقة باألمن
 11-9يونيو :اجتماع قطاع الشؤون اإلنسانية بالمجلس االقتصادي واالجتماعي ( 2020 )ECOSOC
 12يونيو :الفريق العامل التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAوالمعني بالتمويل الجماعي ،نيويورك
 19-17يونيو :المشاورات السنوية بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين ( )UNHCRوالمنظمات غير الحكومية ،جنيف
 20يونيو :اليوم العالمي لالجئين
 25يونيو :االجتماع السنوي للصفقة الكبرى ،جنيف
 26يونيو :اجتماع رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( ،)IASCجنيف
 9-7يوليو  :االجتماع الثامن والسبعين للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ،جنيف
 19أغسطس :اليوم العالمي للعمل اإلنساني
 17-16سبتمبر :االجتماع التاسع والسبعين للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ( ،)UNHCRجنيف
 9-5أكتوبر :االجتماع الحادي والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ( ،)UNHCRجنيف
 14ديسمبر :الذكرى السنوية السبعين للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ()UNHCR

