أبرز األحداث في يونيو 2020

رسالة المدير التنفيذي
قدرتنا على بناء عالقة الشراكة هي أكبر قدراتنا االستراتيجية.
ال يخفى على الجميع ،إن تمكننا من التعامل مع أكبر المشاكل التي تواجهنا في الوقت الراهن يعتمد بشكل أساسي على مدى قدرتنا على التعاون
وبناء عالقات الشراكة بمختلف أنواعها ،حيث أصبحنا نرى بوضوح أكبر مدى تعقيد ملفات المخاطر في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد"
كوفيد"19-؛ وهو ما يؤشر على عدم وجود تصور محدد ومؤكد حول طبيعة المشكالت والحلول المستقبلية ،وهو ما يؤكد مدى أهمية تعزيز أطر
التعاون بين الجميع ،إذ ال يمكن لمنظمة واحدة أو قطاع واحد االستعداد ومواجهة التحديات باستخدام الموارد الداخلية فقط .ولذلك ،يجب علينا
االعتماد على بعضنا البعض ،والتركيز على التأثير بدالً من السيطرة على عالقات الشراكة.
ومن هذا المنطلق ،يجب علينا إحداث نقلة نوعية في مجال الشراكات لنتمكن من زيادة المساحات االفتراضية حيث يتم توقع االستجابة لألزمات
والتخطيط لها ،وتقديمها ،وتعزيزها .وبناء على ذلك ،يمكننا الجزم بأن أفضل الحلول تبدأ بق درات األشخاص المتأثرين بالمخاطر (كل واحد منا)،
فالحلول بشكل أساسي هي ذات طابع اجتماعي وليست تكنولوجية.
تتمثل مسؤوليتنا في بذل كل في وسعنا لنتمكن من تعزيز عملنا في التعامل مع المتغيرات في المشهد اإلنساني ،فال يوجد لدينا خيار أخر سوى
النظر إلى العالم ومجرياته من خالل منظور الميزة التعاونية لنتمكن من الحصول على فهم أفضل وأعمق بشأن أسباب المشكالت االجتماعية،
وأفضل الطرق لمعالجتها ،حيث تعتبر عالقات الشراكة والتعاون الفعال بين العديد من أصحاب المصلحة حجر األساس في الحلول المقترحة
ً
ووصوال إلى العنف السياسي.
للمشكالت المعاصرة ،بد ًءا من الفقر وتغير المناخ،
أمرا ال بد منه وال يمكن االستغناء عنه ،إن كنا نرغب في إيجاد حلول مبتكرة وفعالة لمواجهة التحديات
لقد أصبحت عالقات الشراكة وتعزيزها ً
العالمية ،حيث ستغطي هذه النشرة الشهرية عددًا من المبادرات التعاونية ،والتأكيد على دعوتكم مجدداً لالنضمام إلى حوار حول الميزة التعاونية،
ومدى قدرة المنصات القطرية على إشراك األعمال وإدراج عالقات الشراكة ضمن استراتيجية إكفا .2030
قدرتنا على بناء عالقات الشراكة هي أكبر قدراتنا االستراتيجية.
إغناسيو باكر
المدير التنفيذي| إكفا

آخر التطورات في إكفا
إستراتيجية إكفا  :2030القيمة اإلضافية المستقبلية لشبكة إكفا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد"19-
من المقرر أن يتبنى األعضاء خالل اجتماع الجمعية العامة في مايو  2021استراتيجتنا الجديدة ،األمر الذي من شأنه تحديد معالم مستقبل شبكة
إكفا ،وتسليط الضوء على مخاوف أعضاء شبكتنا واألطراف المعنية األخرى فيما يتعلق بالعمل اإلنساني.
لقد بذلنا كل ما بوسعنا طوال هذا العام من خالل مجموعة من اإلجراءات الهادفة إلى استطالع أراء األعضاء والتعرف على مالحظاتهم ألخذها في
عين االعتبار خالل عملية إعداد استراتيجية إكفا الجديدة لضمان تقديم استراتيجية مستنيرة ومدروسة بشكل جيد.

استبيان إكفا 2030
مؤخر ا ،حيث أصبح بإمكاننا اآلن مشاركة النتائج المؤقتة معكم .كما نود
إننا نتوجه بالشكر الجزيل لكل من شارك في استكمال هذا االستبيان
ً
التنويه إلى أننا قد قررنا تمديد الموعد النهائي للمشاركة في االستبيان ليصبح الموعد الجديد  15يوليو وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام من يرغب
في المشاركة ولكن لم يتمكن من ذلك خالل الفترة الماضية .يمكنكم اآلن المشاركة في االستبيان من خالل الروابط التالية باللغات اإلنجليزية،
والفرنسية ،والعربية.

انضموا إلينا لحضور جلسات أعضاء إكفا!  3-2سبتمبر
احفظ الموعد :لقاءات أعضاء إكفا عبر االنترنت في  3-2سبتمبر:
كان من المقرر عقد فعالية لمدة يوم واحد تحت عنوان "يوم عضوية إكفا" في  16مارس في جنيف ،حيث يأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن فعاليات
استراتيجية إكفا  ،2030حيث تم تكييف طريقة التقديم لتتكون الفعالية من جلستين يتم بثهما عبر اإلنترنت في الثاني والثالث من شهر سبتمبر،
لمناقشة الموضوعات الرئيسية التي ستلعب دوراً هاما في رسم معالم الدور المستقبلي إلكفا وأعضائها .وسيتم مشاركة مزيد من المعلومات حول
هذه اللقاءات مع األعضاء قريباً.

مقاطع فيديو إكفا 2030
ما الذي ينبغي أن تركز عليه إكفا في استراتيجية 2030؟
سجل األعضاء والجهات المعنية مقاطع فيديو قصيرة لمشاركة آراءهم وأفكارهم فيما يخص مستقبل شبكة إكفا .مقاطع الفيديو متاحة هنا.
للمزيد من المعلومات حول استراتيجية إكفا ،2030
يرجى االطالع على وثيقة التنمية االستراتيجية،
أو التواصل معنا عبر الريد اإللكتروني communications@icvanetwork.org
. 1آخر تطورات العاملين في إكفا:
يسرنا أن نعلن عن تعيين السيد جيريمي ويالرد في منصب رئيس تنسيق الشؤون اإلنسانية في إكفا ،بعد أن شغل السيد ويالرد منصب الممثل
اإلقليمي إلكفا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سابقًا .ومن المتوقع أن يساهم السيد ويالرد من خالل وظيفته الجديدة في مد الجسور بين الواقع في
أرض الميدان وجهود التنسيق والمناصرة .كما كان السيد ويالرد يشغل هذا المنصب بصورة مؤقتة خالل األشهر القليلة السابقة ،وقد أثبت نجاحه
تأدية المهام المنوطة به على أكمل وجه.
 .2وظائف شاغرة:
تعلن إكفا عن وجود وظيفة شاغرة لمنصب الممثل اإلقليمي إلكفا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ .للمزيد من المعلومات ،يرجي االطالع على
الوصف الوظيفي من هنا .الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو  4أغسطس .2020

 .3صفحة مصادر إكفا بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد :"19-
تحتوي صفحة مصادر إكفا الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-على مجموعة من اإلرشادات التوجيهية ،واألدوات ،والبيانات،
والورقات البحثية ،والروابط الهامة المتعلقة بجائحة كورونا التي يعاني منها العالم اليوم .

التهجير القسري
 .4النزوح الداخلي
اجتمعت إكفا ومجموعة أصدقاء الفريق رفيع المستوى في جينيف ونيويورك في  25يونيو مع المنظمات غير الحكومية ،والدول األعضاء ،وأمانة
الفريق رفيع المستوى والجهات المعنية األخرى لمناقشة قضية النازحين داخليًا ،وأهداف التنمية المستدامة ،والرؤى المتعلقة بالحلول الدائمة.
وقد كان الهدف من هذا اللقاء هو االطالع على وجهات النظر والرؤى المختلفة واستخدامها القتراح قائمة بالتوصيات الجديدة للفريق ،حيث شارك
صا ،واستفاد الحضور من مساهمات مختلف الجهات المعنية المختلفة ،ومن بينها ممثلي الدول األعضاء،
في هذه االجتماعات أكثر من  80شخ ً
والمنظمات غير الحكومية ،ومنظومة األمم المتحدة .وكان شهد اللقاء مجموعة من الكلمات ألقاها عدد من المتحدثين ،من ضمنهم سعادة السفير
دايفيد دونوهيو ،والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ،ومركز البيانات المشترك بين البنك الدولي والمفوضية السامية لشؤون الالجئين ،والمجلس
النرويجي لالجئين .كما شارك رئيس أمانة الفريق الرفيع المستوى بالكلمة االفتتاحية وساهم في إثراء النقاش .يمكنكم االطالع على المذكرة المفاهيمية
للفعالية من هنا .ستتم مشاركة بعض المالحظات من هذا االجتماع مع أعضاء إكفا في أقرب وقت ممكن .للمزيد من المعلومات ،يُرجى التواصل
مع  ،jerome.elie@icvanetwork.orgأو زيارة موقع إكفا اإللكتروني.
كما واصلت إكفا في شهر يونيو التعاون مع أمانة الفريق رفيع المستوى من أجل ربط المنظمات غير الحكومية بالجهود المبذولة لتنظيم المشاورات
مع األشخاص النازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة في البلدان الرئيسية.
 .5متابعة المنتدى العالمي لشؤون الالجئين
نظمت المفوضية السامية لشؤون الالجئين في  11يونيو جلسات إحاطة غير رسمية لمتابعة المنتدى العالمي لالجئين .وفي هذه المناسبة ،وبفضل
إسهامات المنظمات غير الحكومية ،أصدرت إكفا بيانًا للمنظمات غير الحكومية يلقي الضوء على الرسائل األساسية للوثيقة الختامية للمنتدى العالمي
لالجئين لعام  ، 2019والدليل التفصيلي لمتابعة التعهدات والمساهمات ،والمبادرات التي تم إطالقها في المنتدى ،والمنصة الرقمية ،باإلضافة إلى
تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد .يمكنك االطالع على هذا البيان في نسخته األولى باإلضافة إلى نسخة أخرى أكثر تفصيالً .كما تمت
مشاركة بعض مالحظات من هذا االجتماع مع األعضاء وهي متاحة أيضًا لألعضاء على موقع إكفا اإللكتروني .للمزيد من المصادر ،يُرجى

االطالع على الموقع اإللكتروني للمفوضية السامية لشؤون الالجئين .للمزيد
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من

المعلومات،

يُرجى

التواصل

مع

تم اإلطالق رفيع المستوى للرئاسة اإلسبانية لمنصة دعم اإلطار اإلقليمي الشامل للحماية والحلول (  )MIRPSفي يوم  29يونيو .وتواصل إكفا
جهودها في تنفيذه ما تعهدت به في المنتدى العالمي لالجئين من العمل على دعم مشاركة المنظمات غير الحكومية في تنفيذ االتفاق العالمي بشأن
الالجئين من خالل نشر المعلومات عن االجتماعات واآلليات ذات الصلة التي يتم تنظيمها على المستوى العالمي مثل منصات الدعم الثالثة .ومن
ثم ،سيتم تبادل ومشاركة المعلومات ذات الصلة بشأن منصة دعم اإلطار اإلقليمي الشامل للحماية والحلول على نطاق واسع مع المنظمات غير
الحكومية ،وعلى الجهات الفاعلة االطالع على تسجيل الفيديو الخاص بالفعالية من هنا.
ضا بشكل فعال في سلسلة من االجتماعات تحت رعاية المشاورات السنوية الثالثية لعام  2020بشأن إعادة
وقد شاركت إكفا في شهر يونيو أي ً
توطين الالجئين ( ،)ATCRبما في ذلك الجهود المبذولة لتحديد المسارات التكميلية بشكل أفضل .وكما جرت العادة ،أصدرت المنظمات غير
الحكومية بيانًا في االجتماع الختامي للمشاورات السنوية الثالثية لعام  2020بشأن إعادة توطين الالجئين ( )ATCRبتنسيق من المجلس الكندي
الالجئين ( )CCRحيث كان مركز تنسيق المنظمات غير الحكومية لهذا العام .وقدم بيان الالجئين ،وهو البيان الثاني من نوعه الذي يتم تقديمه في
المشاورات السنوية الثالثية لعام  2020بشأن إعادة توطين الالجئين ،مجموعة من األفراد الذين عاشوا تجربة اللجوء بنفسهم ،وذلك بالتشاور مع
العديد األفراد اآلخرين حول العالم .كال البيانين متاح لالطالع على موقع المجلس الكندي لشؤون الالجئين من هنا.
 .6جلسة إحاطة اللجنة التنفيذية للمفوض السامي لألمم المتحدة حول استجابة المفوضية السامية لشؤون الالجئين لجائحة فيروس كورونا
المستجد "كوفيد "19-واألولويات التنفيذية
للمرة الثانية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ،"19-عقدت اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين في  3يونيو اجتماعًا
إلكترونيًا للتباحث حول استجابة المفوضية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ."19-ألقت إكفا بيان المنظمات غير الحكومية استنا ًدا إلى
إسهامات هذه المنظمات ،سلطت فيه الضوء على تحديات التمويل التي تواجهها المنظمات غير الحكومية ،والمخاوف المتعلقة بنتائج مؤتمرات جمع
التبرعات األخيرة ،ومخاوف المنظمات غير الحكومية المتكررة فيما يتعلق بالحماية ،وأكدت إكفا مجد ًدا على أهمية العمل على إيجاد حلول للسكان
النازحين ضمن االستجابة لجائحة كورونا المستجد "كوفيد ."19-البيان متاح لالطالع على اإلنترنت ،وقد تمت مشاركة بعض المالحظات من هذه
الجلسة اإللكترونية مع أعضاء إكفا ،وهي متاحة على اإلنترنت لجميع األعضاء.
 .7اجتماعات المفوضية السامية لشؤون الالجئين ( )UNHCRوالمنظمات غير الحكومية بشأن االستجابة لجائحة فيروس كوفيد:19-
واصلت المفوضية السامية لشؤون الالجئين تنظيم لقاءات أسبوعية عالمية في شهر يونيو لتبادل وجهات النظر مع المنظمات غير الحكومية ،وتناولت
هذه اللقاءات مواضيع هامة مثل األطفال والشباب ودور ممارسة الرياضة في سياق الجائحة ،واستجابة المجموعة التي تقودها المفوضية للجائحة،
والمساعدة النقدية في االستجابة للجائحة .وقد قدمت إكفا الدعم للمفوضية في تنظيم هذه اللقاءات ،ونشر المالحظات والوثائق ذات الصلة على نطاق
واسع مع مجتمع المنظمات غير الحكومية ،وهي متاحة أيضًا لألعضاء على موقع إكفا اإللكتروني .للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع
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 .8البرنامج التعليمي الخاص بقانون الهجرة الدولي
قامت كل من إكفا ولجنة عمل المجتمع المدني ومبادرة الشرعة الدولية لحقوق المهاجرين في  9يونيو بعقد أولى دورات برنامجها التعليمي الخاص
بقانون الهجرة الدولي ( )IMLللمنظمات غير الحكومية ،والذي ركز على تقديم لمحة عامة عن قانون الهجرة الدولي (المصادر ،والفروع ،وما إلى
ذلك ) ،كما سلطت الدورة الضوء على الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في دعم حقوق المهاجرين ،وآليات حقوق اإلنسان على المستوى
العالمي.

التمويل
 .9االستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-ومرونة التمويل:
عمل فريق النتائج الخامس للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASC-RG5والمعني بالتمويل اإلنساني (والذي تتشارك إكفا و مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية ( )OCHAفي رئاسته) وبالتنسيق والتشاور مع الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ) (OPAGعلى صياغة مقترح
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن وضع نهج متناسق لمرونة التمويل في سياق جائحة فيروس كورونا المستجد"كوفيد . "19-ويوجز
المقترح تسعة نُ ُهج مقترحة لدعم تناسق ومرونة ال تمويل في سياق جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-من خالل وكاالت األمم المتحدة
وشركائها.
 .10تخصيص تمويل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للمنظمات غير الحكومية:
أخيرا من الحصول على تمويل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ
شهد شهر يونيو وألول مرة اإلعالن عن تمكن المنظمات غير الحكومية
ً
دوالرا أمريكيًا للمنظمات غير
( ،)CERFوالذي كان حتى وقت قريب متا ًحا فقط لوكاالت األمم المتحدة .سيتم توفير إجمالي مبلغ  25مليون
ً
الحكومية في شكل إعانة إجمالية تديرها منظمة الهجرة الدولية ) ،(IOMومن ثم سيكون التمويل متا ًحا للمنظمات غير الحكومية العاملة في االستجابة
لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-في مجاالت الصحة ،والمياه ،والصرف الصحي في ستة بلدان هي :بنغالديش ،وجمهورية إفريقيا
الوسطى ،وهايتي ،وليبيا ،وجنوب السودان ،والسودان.

 .11التقدم المحرز في خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-و استبيان حول تدفق التمويل:
صدر أول تقرير مرحلي عن خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-في  26يونيو ،والذي يسلط الضوء
على الحاجة الملحة لزيادة سرعة وحجم التمويل المقدم للمنظمات غير الحكومية العاملة في الخطوط األمامية لالستجابة ،باإلضافة إلى الحاجة إلى
تمويل غير مخصص وأكثر مرونة.
وفي إطار دعم العمل من أجل زيادة التمويل العابر للمنظمات غير الحكومية بشأن جائحة "كوفيد "19-من حيث الكم والسرعة ،أجرت إكفا استبيا ًنا
ألعضائها ،وبدعم من منظمة الخطة الدولية ،حول تدفق التمويل وتدابير المرونة من أجل تكوين صورة أكثر دقة عن التمويل الذي يصل إلى
الجهات الفاعلة على خطوط المواجهة .ومن ثم ،فإننا نأمل أن تُظهر النتائج صورة أكثر دقة عن مستويات التمويل الذي يصل إلى جهات االستجابة
على خطوط المواجهة  ،باإلضافة إلى درجة إلمام الشركاء بتدابير المرونة .وسيتم جمع النتائج مع الجهود المماثلة التي تضطلع بها منظمة
 InterActionوالمجلس النرويجي لالجئين وغيرهما.
 .12الممارسات السليمة في تقديم المنح اإلنسانية (:)GHD
في إطار مشاركة الجهات المانحة ،وفي االجتماع المنعقد بين رؤساء ومديري الممارسات السليمة في تقديم المنح اإلنسانية )( (GHDسويسرا
واالتحاد األوروبي) و رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) (IASCفي  5يونيو ،أثارت إكفا االعتبارات المتعلقة بجودة ومرونة التمويل
المخصص لالستجابة لجائحة كوفيد ، 19-باإلضافة إلى دعم جهات االستجابة الفعالة في خطوط المواجهة .ودعت إكفا إلى إحداث ضغط عام كبير
بسبب تعزيز التمويل على نحو قصير المدى فقط ،مع وجود مخاوف كبيرة تتعلق بالتمويل المستقبلي في ظل تفاقم االحتياجات.
 .13االجتماع السنوي للصفقة الكبرى
انعقد االجتماع السنوي للصفقة الكبرى ) (GBعلى مدار يومي  24و 25يونيو .بعد انقضاء أربع سنوات منذ بداية الصفقة الكبرى ،كان هذا
االجتماع بمثابة لحظة حاسمة للتأمل في التقدم المحرز ،وأولويات السنة النهائية ،والعمليات المستقبلية .وشهد االجتماع تقديم ومناقشة تقرير الصفقة
الكبرى السنوي المستقل الرابع ،والذي يقيم التقدم الجماعي الذي تم إحرازه ويوصي بأربعة مجاالت عمل رئيسية وضرورية ألجل التغيير الدائم.
كما ركزت المناقشات خالل االجتماع على تقاسم المخاطر وممارسات اإلدارة فيما بين الموقعين وكيف تؤثر على تقدم الصفقة الكبرى ،باإلضافة
إلى رؤية مرحلة ما بعد السنة األخيرة من الصفقة الكبري .وقد قدمت المنظمات غير الحكومية رسالة دعم قوية الستمرار المنصة التي تجمع بين
المشاركات الملموسة ،والوكاالت المانحة واألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على المستوى السياسي .وتعمل إكفا حاليًا على صياغة بيان
مشترك بالنيابة عن المنظمات غير الحكومية الموقعة على الصفقة الكبرى.

التنسيق
 .14أبرز تطورات خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لجائحة فيروس كوفيد:19-
دعمت إكفا االستعراض الثاني لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية ) (GHRPلجائحة كوفيد ،19-وجاء ذلك لتسهيل مشاركة األعضاء في هذه
ال عملية .ومن ثم فقد تم تقديم مشاركات األعضاء الموحدة إلى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ) (OCHAقبل نشر المراجعة في  16يوليو .كما
نظمت إكفا اجتماعًا إلكترونيًا مع فريق صياغة خطة االستجابة اإلنسانية العالمية من أجل مناقشة عملية االستعراض وإلقاء الضوء على مخاوف
المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بجمع المشاركات ،ورصد إطار العمل ،والشمولية المشاركة بشكل عام .وقد تم تنظيم اجتماع متابعة للنقاش
حول إعداد وتقديم التقارير من خالل دائرة التتبع المالي.
 .15مجموعة مديري برامج الطوارئ ) (EDGالتابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ):(IASC
شهد شهر يونيو خمسة اجتماعات عقدها مدراء برامج الطوارئ ( )EDGلمناقشة مجموعة من القضايا الهامة .وقد عُقد االجتماع العام إللقاء نظرة
أشمل الستكشاف اآلفاق واإلنذار المبكر/العمل المبكر .تحددت فيه مجموعة من القضايا التي تم منحها األولوية لمساعدة الوكالة في عملية التخطيط.
وبنا ًء على طلب رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) ،(IASCفإن مجموعة مديري برامج الطوارئ تدرس حاليا عد ًدا من سياقات العمل
المحددة .كما بحثت هذه االجتماعات االستجابة في كل من سوريا ،وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،وجنوب السودان ،والبلدان ذات األولوية
في حوض الساحل  /بحيرة تشاد (بوركينا فاسو والنيجر وتشاد) .وقد تضمنت كل مناقشة عروضًا تقديمية من المنسقين المقيمين ومنسقي الشؤون
اإلنسانية ذوي الصلة ثم أجريت جلسة نقاشية مع أعضاء مجموعة مديري برامج الطوارئ ( .)EDGوقد شارك أعضاء إكفا بإسهامات قيمة في
كل من هذه االجتماعات ،وعملوا على ضمان إيصال الرسائل األساسية لكل من المنسقين المقيمين ،ومنسقي الشؤون اإلنسانية ،ووكاالت اللجنة
الدائمة المشتركة بين الوكاالت (.)IASC
رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:
اجتمع رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في أيام  4و 16و 24يونيو ،للنقاش حول عدة نقاط رئيسية من بينها التخطيط للمراجعة النهائية
لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية ( ، )GHRPباإلضافة إلى المتابعة مع المنسقين المقيمين و منسقي الشؤون اإلنسانية من أجل تعزيز جهود
المناصرة على المستوى القطري لتناول المخاوف المتعلقة بإمكانية وصول المساعدة اإلنسانية ،وتمويل المنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان،
والتقدم المحرز في القضايا المحددة في أمريكا الالتينية ،ودعم حقوق اإلنسان فيما يخص األشخاص النازحين داخليًا والالجئين ،تم استكشاف اآلفاق
فيما يتعلق بجائحة فيروس كوفيد 19-بمشاركة األمين العام لألمم المتحدة ،ويشمل ذلك التحديات التي ستواجه نظام العمل اإلنساني حتى نهاية العام
الحالي وما يمكن أن يفعله النظام حيال ذلك.
الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة (:)OPAG

ركزت الجلسات األسبوعية للفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ) (OPAGالتي ع ُقدت في يونيو على التقدم الذي أحرزه الفريق األول
والفريق الرابع المعنيان بالنتائج مقابل خطة عمل كل منهما وإعادة ترتيب األولويات ذات الصلة كنتيجة لالستجابة جائحة فيروس كوفيد .19-ومن
ضمن الموضوعات الهامة التي غطاها النقاش العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية ،واستكمال العمل على خطة االستجابة اإلنسانية العالمية
( )GHRPلجائحة كوفيد ،19-والخطة االستراتيجية للتأهب واالستجابة ( ،)SPRPوواجب الرعاية .يمكن االطالع على المحضر الموجز
لالجتماعات ونقاط العمل المتفق عليها والوثائق التي تم إجازتها من هنا.
وخالل شهر يونيو ،أجاز الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ( )OPAGمجموعة من اإلرشادات المختلفة لالستجابة لجائحة فيروس
كوفيد 19-وأقرها رئيس اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( .)IASCيمكن العثور على هذه اإلرشادات من هنا .وقد ساهمت إكفا في العديد
من هذه الوثاق التي تعكس عمل وخبرة أعضائها على أرض الواقع.

 .16آخر المستجدات بشأن فرق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالنتائج:
الفريق األول المعني بالنتائج ( – )RG1االستجابة العملية:
دعمت إكفا مشاركة الدكتور إحسان الرحمن ،ممثل المنظمة غير الحكومية الوطنية Dhaka Ahsania Mission ،في بنغالديش ،أثناء النقاش
حول نهج التأهب لالستجابة إلى حاالت الطوارئ ذات الصلة بجائحة فيروس كوفيد .19-وضمن إطار االستجابة السريعة لتفشي جائحة فيروس
كورونا المستجد عالميًا ،قامت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت باالستفادة من هذه اإلرشادات التوجيهية إلعداد التوجيهات المؤقتة حول نهج
التأهب لالستجابة إلى حاالت الطوارئ ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا المستجد"كوفيد "19-لتكون بمثابة دليل فني مفصل وموجز .وتدعم
اإلرشادات المؤقتة عملية تطوير أو تعزيز تدابير التأهب الخاصة بالفرق القطرية لتنفيذ األنشطة المطلوبة من أجل معالجة اآلثار غير الصحية
المحتملة لجائحة فيروس كوفيد ،19-وتأثيرها المركب على المخاطر الحالية .وفي هذه الندوة اإللكترونية ،قدم أعضاء فريق الخبراء ألكثر من
 130مشاركًا لمحة عامة عن اإلرشادات المؤقتة مع أمثلة سبل تطبيق هذه اإلرشادات ميدانيًا ،بما في ذلك عرض تقديمي حول معالجة الجهات
الوطنية لهذا األمر في بنغالديش .يمكن مشاهدة الندوة اإللكترونية من هنا.
الفريق الثاني المعني بالنتائج ( – )RG2المساءلة والشمول:
اجتمع الفريق الثاني المعني بالنتائج والمسئول عن المساءلة والشمول في  8يونيو (ال يلتقي الفريق الثاني المعني بالنتائج شهريًا) إلطالع األعضاء
على أحدث التطورات بشأن منجزه المستهدف ،وهو المبادرة العالمية الجديدة لالتصال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية ) (RCCEفيما يخص
جائحة فيروس كوفيد ،19-ومراجعة التقدم ذي الصلة الذي أحرزه الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ) .(OPAGيمكنك االطالع على
مالحظات هذا االجتماع من هنا.
الفريق الثالث المعني بالنتائج ( – )RG3المناصرة الجماعية :ال توجد تطورات في هذا الشهر.
الفريق الرابع المعني بالنتائج ( – )RG4الترابط:
 بعد موافقة الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ( )OPAGورؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) (IASCنيابة عن الفريقالرابع المعني بالنتائج والمسؤول عن الترابط ،قامت إكفا بالمشاركة في تيسير نشر توجيهات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن النتائج
الجماعية وستبدأ مشاركة المنسقين المقيمين ومنسقي الشؤون اإلنسانية المعنيين بالموضوع.
 دخلت المشاورات حول عملية صياغة ونشر السالم جولتها األخيرة اآلن وتمت دعوة أعضاء فريق أكفا المعنيين بالترابط لإلسهام فيها. نظمت إكفا دعوة عالمية لبناء جسور تواصل بين المنظمات غير الحكومية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب التنسيق المحلي بشأن اإلطاراالقتصادي االجتماعي لألمم المتحدة فيما يتعلق بجائحة فيروس كوفيد 19-المستجد،حيث تأتي هذه المبادرة بهدف تعزيز التبادل والتواصل مع
الوكاالت التنموية .يمكن االطالع على تسجيل االجتماع من هنا.
.
الفريق الخامس المعني بالنتائج ( – )RG5تمويل األنشطة اإلنسانية :اطلع على آخر المستجدات أعاله في قسم "التمويل".
 .17اجتماع قطاع الشؤون اإلنسانية ( )HASبالمجلس االقتصادي واالجتماعي (:2020 )ECOSOC
عُقدت االجتماعات بين قطاع الشؤون اإلنسانية ( )HASوالمجلس االقتصادي واالجتماعي ( )ECOSOCعلى شبكة اإلنترنت في الفترة من 9
–  11يونيو ،حيث التقت نخبة من الجهات المعنية ،ومن بينها الحكومات ،ووكاالت األمم المتحدة ،والمنظمات والكيانات اإلنسانية المحلية والوطنية
والدولية ،والجهات الفاعلة في مجال التنمية ،والمجتمع المدني ،واالوساط األكاديمية ،والقطاع الخاص ،وذلك لمناقشة التحديات في مجال الصحة،
والوضع القائم في منطقة الساحل الوسطى ،ومكافحة العنف الجنسي والجنساني ( )SGBVوالوقاية منه ،والتكنولوجيا الحديثة واالبتكارات ،وتحسين
المساعدة اإلنسانية المقدمة إلى األشخاص النازحين داخليًا .وقد شهدت الجلسة الختامية لالجتماعات بين قطاع الشؤون اإلنسانية ( )HASوالمجلس
االقتصادي واالجتماعي ( )ECOSOCإطالق دعوة للعمل دع ًما لالستجابة اإلنسانية لمكافحة جائحة فيروس كوفيد .19-يرجى الرجوع إلى
الموقع اإللكتروني الجتماعات قطاع الشؤون اإلنسانية والمجلس االقتصادي واالجتماعي لالطالع على البيانات والمالحظات والوثاق األساسية
األخرى ،كما يمكن الوصول إلى الفرق رفيعة المستوى من خالل ./http://webtv.un.org

 .18دعم محافل المنظمات غير الحكومية:
ضمن إطار برنامج دعم محافل المنظمات غير الحكومية التابع إلكفا ،فإننا نبذل قصارى جهدنا من أجل تعزيز الدعم المقدم إلى  12محفل من
محافل المنظمات غير الحكومية ،حيث يتم ذلك بعد االنتهاء من تقييم الطلبات المستلمة وضمن حدود القدرة التمويلية المتاحة .وابتدا ًء من  1يوليو،
ستدعم إكفا محافل المنظمات غير الحكومية التالية – من خالل مشروع دعم محافل المنظمات غير الحكومية – في جهودها من أجل العمل مع
ودعم المؤسسات المحلية والوطنية والشراكة خالل االستجابة اإلنسانية الدولية بشأن جائحة فيروس كوفيد:19-
إفريقيا :اتحاد المنظمات غير الحكومية الصومالية ( ،)SNCوتنسيق المنظمات اإلنسانية الدولية غير الحكومية ( )CHINGOفي الكاميرون،
منتدى المنظمات اإلنسانية واإلنمائية الوطنية ( )FONHADفي دولة الكونغو الديموقراطية ،ومبادرة منظمة الكاميرون اإلنسانية ،وشبكة تنزانيا
لالجئين والهجرة.
آسيا والمحيط الهادئ :المنتدى اإلنساني في إندونيسيا ( ،)HFIومركز الموارد المحلية في ميانمار ( ،)LRCوالشبكة اإلنسانية الوطنية ()NHN
في باكستان.
الشرق األوسط وشمال إفريقيا :شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية ( ،)PNGOومنتدى منظمات المجتمع المدني اليمني ( ،)YCFومنتدى
المنظمات غير الحكومية الوطنية في األردن (.)JONAF
أمريكا الالتينية :منتدى المنظمات غير الحكومية اإلنسانية الدولية في كولومبيا.
يتمثل الهدف من هذا المشروع في ترسيخ نهج العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية ،باعتباره النهج األساسي للتعامل مع االحتياجات
والصعوبات اإلنسانية القطرية ،حيث سيتم من خالل هذا المشروع ،استخدام جميع الدروس المستفادة ل دفع وتعزيز االستجابات اإلنسانية على
المستويين الوطني والعالمي.
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع Obele.Oluchukwu@icvanetwork.org

إدارة التغيير :قضايا شاملة
 .19حقوق األطفال:
جلسات اإلحاطة المشتركة بين المنظمات غير الحكومية واليونيسيف
استمرت سلسلة جلسات اإلحاطة المنعقدة بين المنظمات غير الحكومية واليونيسف طوال شهر يونيو على هيئة ندوات إلكترونية مواضيعية حول
الشراكات اإلنسانية في  4و 11و 18و 25يونيو على التوالي ،حيث بحثت اليونيسف مع شركاؤها من المنظمات غير الحكومية تدابير التبسيط
والمرونة ،وحماية الطفل ،واالستجابة في قطاع التغذية ،والصحة العامة في حاالت الطوارئ .يمكن االطالع على مزيد من المعلومات المتعلقة
بالندوات اإللكترونية السابقة والقادمة للمنظمات غير الحكومية من هنا.
ستستمر سلسلة الندوات اإللكترونية على مدار شهر يوليو ،وستُستأنف في سبتمبر القادم .تركز الندوة اإللكترونية المنعقدة في  2يوليو على استجابة
اليونيسف في قطاعات الحماية االجتماعية ،والتحويل النقدي لألغراض اإلنسانية ،والتعليم في ظل جائحة فيروس كوفيد .19-أما الندوة اإللكترونية
المنعقدة في  9يوليو تدور حول استجابة اليونيسف في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ( )WASHفي ظل جائحة فيروس كوفيد
 .19للمزيد من المعلومات ،يُرجى التواصل مع .vania.gobbo@icvanetwork.org .20فضاء المجتمع المدني في العمل اإلنساني:
نظمت إكفا ندوة إلكترونية في  17يونيو  2020بعنوان "مستقبل المجتمع المدني" بالتعاون مع عدد من المنظمات؛  ،Bondوالتحالف العالمي
من أجل مشاركة المواطنين ( ،)CIVICUSومؤسسة كونكورد أوروبا ،ومؤسسة فورس الدولية (  ،)Forus Internationalولجنة الخدمة
المدنية الدولية ( ،)ICSCوالشبكة الدولية للعمل المناخي ( ،)Climate Action Networkومنظمة ، InterActionحيث انعقدت هذه الندوة
في أعقاب نشر سلسلة من المقاالت بعنوان" :مستقبل منظمات المجتمع المدني".
إذا لم يتسن لك حضور الندوة اإل لكترونية ،يمكنك االطالع على التسجيل الخاص بالندوة ،وأسئلة االستطالع ،والمقاالت المنشورة من خالل موقع
إكفا اإللكتروني.
 .21دعم منظمة  TrustLawللمنظمات غير الحكومية بشأن جائحة فيروس كوفيد:19-
ضمن إطار االستجابة لجائحة فيروس كوفيد 19-المستجد ،أطلقت منظمة  TrustLawسلسلة من المبادرات الجديدة ل دعم المنظمات غير الحكومية
والمؤسسات االجتماعية في جميع أنحاء العالم ومنها:
•
•

مركز المصادر الخاص بجائحة فيروس كوفيد 19-ويشمل جميع المصادر القانونية العالمية التي ينتجها أعضاؤنا.
سلسلة من الندوات االلكترونية شارك في استضافتها أعضاء وشركاء منظمة  TrustLawالقانونيين لمناقشة اآلثار القانونية
لجائحة فيروس كوفيد.19-

•

القائمة المرجعية القانونية لجائحة فيروس كوفيد 19-لمساعدة المنظمات في تحديد المشورة القانونية المناسبة التي قد تكون
مطلوبة خالل هذه الفترة العصيبة .يمكن الوصول للقائمة المرجعية في صيغة بي.دي.أف من هنا.

سوف يتمكن أعضاء إكفا من االستفادة من ميزة إسراع إجراءات منح العضوية من منظمة  TrustLawللحصول على الخدمات واالستشارات
القانونية المجانية المقدمة من المحامين لدى المنظمة الذين يقدمون خدماتهم على سبيل التبرع مجانًا.
لل مزيد من المعلومات واألدوات والموارد والتطورات بشأن مساحة وعمل المجتمع المدني ،يرجى التواصل مع
 nishanie.jayamaha@icvanetwork.orgلالنضمام في فريق إكفا العامل المعني بمساحة المنظمات غير الحكومية (ألعضاء إكفا فقط).
 .22العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية:
عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بالتعاون مع الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة جلستين للتباحث حول موضوع العمل مع
ودعم المؤسسات المحلية والوطنية ،وطرق تحسين الدعم المقدم من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت للجهود المبذولة بشكل أعمق وأشمل.
يمكن االطالع على تقرير االجتماع األخير من هنا.

 .23الوقاية:
آخر تطورات صندوق التوعية والتواصل بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ( :)PSEAأطلقت المفوضية السامية لشؤون الالجئين
في إبريل وبالتعاون مع إكفا صندوق التوعية والتواصل بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ( )PSEAالذي يهدف إلى تقديم الدعم
المادي السريع والموجه إلى المنظمات غير الحكومية من أجل تطوير ونشر مواد ذات سياق محدد ومالئمة ثقافيًا للتوعية والتواصل بشأن الحماية
من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ،وتلقى الصندوق ما يزيد عن  1500طلب من حوالي  100بلد مختلف من كل قارة ،مما يؤكد على الحاجة
الماسة بالفعل إلى التوعية بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي ) ،(PESAوتجري حاليا ً عملية االختيار التي سينهيها الفريق التوجيهي
الذي يضم خبراء من المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة .للمزيد من المعلومات ،يُرجى التواصل مع
.alon.plato@icvanetwork.org
القائمة المرجعية للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ):(PSEA
تم إصدار قائمة مرجعية جديدة للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين خالل جائحة فيروس كوفيد 19-لتكون جنبًا إلى جنب مع المذكرة التقنية
المؤقتة الكاملة الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين خالل االستجابة لجائحة فيروس
كوفيد .19-حيث يفترض أن يتم استخدام هذه المذكرة كبطاقة مرجعية سريعة ،تمثل الحد األدنى من اإلجراءات الخاصة بمديري المشاريع الميدانية
في المواقع النائية .ولقد تم بالفعل اعتماد المذكرة التقنية المؤقتة الكاملة في صحائف اإلرشاد من قبل العديد من الشبكات القطرية الخاصة بالحماية
من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ( )PSEAحيث ساهمت هذه القائمة المرجعية في إلهام جهود هذه الشبكات .يمكن االطالع على مصادر إضافية
بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ) (PSEAعبر موقع  IASCاإللكتروني.

خاص بالمنطقة
تعمل الفرق اإلقليمية في إكفا على نحو مكثف مع فرق التنسيق المشتركة بين الوكاالت لضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية
وإسهامها النشط في عمليات التأهب واالستجابة القائمة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ،"١٩-ويشمل ذلك التنسيق على المستويات القطرية
واإلقليمية والعالمية.
 .24آسيا ومنطقة المحيط الهادئ:
فريق العمل المعني بالتأهب لحاالت الطوارئ
انعقد الربع الثاني من اجتماع فريق العمل المعني بالتأهب لحاالت للطوارئ ( )EPWGفي  11يونيو ،والذي ركز على تحديد األولويات بشأن
تحديات اإلنذار المبكر والتأهب خالل األشهر القليلة القادمة – بما في ذلك التركيز على اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة فيروس كوفيد-
ضا
19وظاهرة تفشي الجراد على األمن الغذائي .وقدم كل من مصرف التنمية األفريقي وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة عرو ً
تقديمية حول الموضوعات ذات الصلة.
جلسة توجيهية حول العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ
نظمت منظمة مجال المسؤولية ( )AoRالخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في آسيا والمحيط الهادئ بالتعاون مع إكفا جلسة توجيهية
إلكترونية يوم  24يونيو للمنظمات غير الحكومية في المنطقة لمساعدتهم على فهم هيكل االستجابة اإلنسانية وآليات التنسيق في مجال العنف القائم
على النوع االجتماعي بشكل أفضل .تشمل الموضوعات الرئيسية التي غطتها الجلسة وضع تعريف للعنف القائم على النوع االجتماعي ،وتحديد
أسبابه الجذرية ،والعوامل المساهمة في حدوثه ،وعواقبه ،باإلضافة إلى سبل إحالة الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي للحصول على
الرعاية والدعم .وستنعقد جلسة ثانية في  29يوليو لتناول سبل الحد من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي .ستتم مشاركة معلومات التسجيل
في أقرب وقت إلى تاريخ انعقاد الندوة اإللكترونية.

مركز دراسات جديد معني بشؤون الالجئين في آسيا والبحر الهادئ
سيتم في  15يوليو  2020تأسيس مركز دراسات قضايا الالجئين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ( )CAPRSفي جامعة أوكالند بوصفه مركز
بحثي مخصص إلرشاد وتطوير االستجابات للنزاعات والنزوح الناجم عن تغير المناخ في جميع أنحاء المنطقة .وسيتم تحقيق ذلك من خالل المنح
الدراسية القائمة على األدلة والبحوث عالية التأثير .يمكن االطالع على مزيد من التفاصيل حول المركز من هنا.
لمزيد من المعلومات حول منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،يُرجى التواصل مع .Qingrui.Huang@icvanetwork.org
 .25منطقة إفريقيا:
•
•

•
•

شاركت إكفا في االجتماعات مع المكاتب اإلقليمية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في غرب ووسط إفريقيا والجنوب اإلفريقي،
باإلضافة إلى اجتماعات فريق الشراكة اإلنسانية اإلقليمي ( )RHPTالتابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في شرق إفريقيا الذي
نوقشت فيه القضايا ذات الصلة بـجائحة فيروس كوفيد 19-باإلضافة إلى االحتياجات الموجودة مسبقًا والناشئة حديثًا في المناطق الفرعية.
بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAومكتب التنسيق المحلي ) ،(DOCقامت إكفا بتيسير انعقاد
فعاليات منتدى المنظمات غير الحكومية في مالي ( )FONGIMفي فعالية قطاع الشؤون اإلنسانية بالمجلس االقتصادي واالجتماعي
( )ECOSOC HASالخاص بالعملية االنتقالية .وتناولت الفعالية التحديات المتشابكة المتعددة األبعاد في منطقة وسط الساحل :من
خالل الحد من االحتياجات ،والمخاطر ،وأوجه الضعف عبر التعاون اإلنساني واإلنمائي وبناء السالم.
أطلعت إكفا مجموعة الجهات المانحة اإلنسانية لشرق إ فريقيا على األنشطة والتعديالت الحالية للمنظمات غير الحكومية بشأن التأهب
واالستجابة.
تواصل إكفا دعم أعضائها في المنطقة.

للمزيد من المعلومات ،يُرجى التواصل مع  marco.rotelli@icvanetwork.orgأو .Addis.Tesfa@icvanetwork.org

 .26منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
عقدت الشبكة العالمية للنساء صانعات السالم نقاشًا ها ًما بعنوان "ضمان التمكين السياسي واالقتصادي للمرأة في أعقاب النزاعات واألزمات:
النوع الجنساني في صفقات السالم واالستجابات لجائحة فيروس كوفيد "19-بمشاركة مركز الشؤون العالمية في جامعة نيويورك ،وهيئة األمم
المتحدة للمرأة ،والشبكة العالمية للنساء صانعات السالم .يمكن العثور على تسجيالت الجلسة على فيسبوك ويوتيوب .
المبادرة العالمية لمؤسسة تمدين شباب في اليمن:
تطلق مؤسسة تمدين شباب وهي أحد أعضاء إكفا في اليمن مبادرة دولية إلنقاذ اليمن من األوبئة ودعم القطاع الصحي .وتهدف المبادرة إلى رفع
مستوى التنسيق مع أطراف النزاع الداخلي وتعبئة الموارد واالستجابة للحاالت الصحية الطارئة .انقر هنا لمزيد من التفاصيل حول المبادرة.
مؤتمر بروكسيل بشأن سوريا وأيام الحوار الوطني:
جاء مؤتمر بروكسل الرابع في  22يونيو تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة المجاورة" مع فعالياات الحوار الوطني ،حيث تفاعل ممثلو
منظمات المجتمع المدني من سوريا والمنطقة مع الوزراء وكبار المسؤولين من الدول المضيفة لالجئين والدول المانحة واالتحاد األوروبي واألمم
المتحدة ،ليصل مجموع التعهدات للمؤتمر إلى  6.9مليار يورو.
فيما يلي التسجيالت والملخصات من بعض الفعاليات الرئيسية التي شاركت فيها إكفا في الشرق األوسط وشمال إفريقيا:
•
•

•
•

تقرير وملخص تنفيذي" :نحو المجهول :اإلصغاء إلى معاناة النازحين السوريين في البحث عن حلول دائمة" ،شارك في إعداده  50منظمة
غير حكومية سورية ودولية.
فعالية جانبية :القدرة على الصمود واألزمة السورية – االستجابة في مجال القدرة على الصمود في البلدان المجاورة لسوريا :الدروس
المستفادة وآفاق المستقبل .يمكنك االستماع إلى تسجيل االجتماع واالطالع على منشورات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ذات الصلة بالقدرة
على الصمود ،بما في ذلك القدرة على الصمود محليًا ،وسبل كسب العيش ،والممارسات السليمة المتعلقة بإعادة اإلعمار واالنتقال في أعقاب
الصراع في سوريا.
• "المرأة تبني مستقبل سوريا – تحقيق السالم النسوي" .انقر هنا لالطالع على ملخص التوصيات التي عبر عنها الفريق.
نتائج الفعالية الجانبية لالتحاد األوروبي حول وصول المساعدات اإلنسانية في سوريا.

تقرير المهاجرين في ليبيا
أصدرت مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة ) )IOMلتتبع النزوح ) (DTMتقرير المهاجرين في ليبيا الذي يعرض نتائج جمع بيانات الجولة الثالثين
مهاجرا في ليبيا من أكثر من  44دولة مختلفة.
من مصفوفة تتبع النزو ح (في مارس وأبريل) ،والتي حددت ما ال يقل عن 625،638
ً
للمزيد من المعلومات عن أنشطة المكتب اإلقليمي إلكفا في الشرق
 eman.ismail@icvanetwork.orgوclaire.whiting@icvanetwork.org

األوسط

وشمال

إفريقيا،

يُرجى

التواصل

مع

منشورات باللغة العربية
" التعزيز ،التعزيز ،التعزيز :العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية في االستجابة اإلنسانية العالمية لجائحة كوفيد ،19"-متاح اآلن باللغة
العربية.
لالطالع على النسخ باللغة اإلنجليزية ،واإلسبانية ،والعربية ،أنقر هنا.
 .27منطقة أمريكا الالتينية:
شاركت إكفا بالتعاون مع منظمة " " FM4 Paso Libre, Dignidad y Justicia en el Camino A.C.في االجتماعات األسبوعية
لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (  )OCHAمع المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
( )ROLACالستطالع آخر مستجدات وتأثيرات جائحة فيروس كوفيد 19-في المنطقة .وقد تم توزيع ورقة المعنية بالعمل مع ودعم المؤسسات
المحلية والوطنية بين المشاركين بسبب االهتمام بهذا الموضوع في المنطقة.
عقدت خالل الشهر الماضي عدة ندوات إلكترونية حول إدارة المآوي في سياق االستجابة لجائحة فيروس كوفيد 19-في المنطقة .وتم تنظيم هذه
الندوات بواسطة مجموعة آلية التنسيق القطرية في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي ( )CCM-LACبحضور منظمة .FM4
قام الفريق المكون من إكفا ومنظمة  FM4بمشاركة المعلومات ودعوة األعضاء في المنطقة لحضور الندوة اإللكترونية التي عقدتها منظمة
 TrustLawبعنوان "الفحص الطبي القانوني لفيروس كورونا.

فرص التعلم
 .28التنوع والشمول :تتبنى المنظمات في مختلف أنحاء العالم حاليًا مفاهيم جديدة عن التنوع واإلنصاف والشمول .وفي هذا الصدد ،قامت
منظمة  Disasterreadyبتنظيم مجموعة جديدة من مصادر التعلم المجانية لمساعدة المؤسسات األخرى على دمج هذه القيم في رؤيتها ومهامها
وعملياتها وسياساتها.
وتشمل الموضوعات :أهمية التنوع ،واحترام وتقبل االختالف ،والهوية الجنسية مقابل التوجه الجنسي ،والتحيز الالواعي ،ودعم الثقافة الشاملة
واالستثمار في إنصاف المواهب وغيرها.
صفحة فرص التعلم والمصادر على موقع إكفا اإللكتروني :تشتمل صفحة مصادر التعلم الخاصة بإكفا على قائمة منسقة لبرامج التعلم والتدريب
اإللكترونية والمباشرة (حيثما كانت متاحة) .يرجى مشاركتنا أي فرص مثيرة لالهتمام قد تكون مفيدة لنعرضها في الموقع اإللكتروني .للمزيد من
المعلومات ،يُرجى التواصل مع nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

جديد وجدير بالذكر
 170 .29إجراء لمكافحة تغيرات المناخ:
أطلق الفريق المعني بمشروع تغيير المفاهيم التابع لمكتب األمم المتحدة في جينيف في يوم البيئة العالمي  5يونيو 2020منشوره الجديد بعنوان
" 170إجراء لمكافحة تغير المناخ" (أنقر هنا لالطالع على النسخة الصادرة باللغة الفرنسية) ،والذي يوضح عشرة إجراءات يومية لكل هدف
عالمي من أجل الحفاظ على كوكب األرض ومساعدة الناس.
 .30أصدرت منظمة اإلنسانية والشمول ( )Humanity & Inclusionفي  12يونيو  2020تقريرها الجديد بعنوان "حكم اإلعدام على المدنيين:
اآلثار بعيدة المدى لألسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان في اليمن" حيث سلط الضوء على كيف أدى القصف في المناطق المأهولة
إلى القضاء على ثمار عقود من التنمية في اليمن .يمكن االطالع على التقرير من هنا.
 .31اليوم العالمي للعمل اإلنساني
في اليوم العالمي للعمل اإلنساني هذا العام وال ُمقام في  19أغسطس  ،2020ستسلط األمم المتحدة الضوء على األبطال الحقيقيين الذين يعملون بجد
كل يوم في مختلف بلدان ومناطق العالم للمساعدة في بناء عالم أفضل ،حيث تهدف الحملة العالمية لعام  2020وعنوانها "أبطال حقيقيون" إلى
توجيه االنتباه إلى أبطال الحياة الواقعية في مختلف أنحاء العالم من خالل مقارنتهم باألبطال الخارقين الخياليين في كل الثقافات ،عبر األفالم ،والبث
الصوتي ،ووسائل التواصل االجتماعي.

أضف إلى جدول مواعيدك
 9-7يوليو :االجتماع الثامن والسبعين للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ،جنيف
 19أغسطس :اليوم العالمي للعمل اإلنساني
 3-2سبتمبر :استراتيجية إكفا  :2030القيمة التي ستضيفها شبكتك في المستقبل بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -"19-اجتماعات
أعضاء إكفا عبر اإلنترنت.
 10-9سبتمبر :مؤتمر قمة المناخ اإللكتروني – المناخ :أحمر
 17-16سبتمبر :االجتماع التاسع والسبعين للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ( ،)UNHCRجنيف
 9-5أكتوبر :االجتماع الحادي والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ( ،)UNHCRجنيف
 23-19أكتوبر :مشاورات الشراكة السنوية لبرنامج األغذية العالمي
 14ديسمبر :الذكرى السنوية السبعين للمفوضية السامية لشؤون الالجئين
2021
 19-18مايو :المؤتمر السنوي والجمعية العامة إلكفا

