أبرز األحداث في أكتوبر 2020

رسالة المدير التنفيذي
الثقة والتهديدات :وجهان لعملة واحدة
ال يمكننا أن ننكر حجم المخاطر الكبيرة اآلنية التي تواجهنا؛ وهو األمر الذي دفعنا إلى التركيز على التهديدات التي تواجهنا بشكل كبير ،حيث نسعى
إلى "االستعداد لألسوأ بينما نأمل حصول األفضل"،
لقد أبرزت االستجابة إلى جائحة كوفيد 19-بعضًا من أفضل الجوانب اإلنسانية لدى األشخاص العاديين والمنظمات على حد سواء؛ حيث نجد كل
يوم معاني التضامن والتعاطف المتبادل تتجسد في جهود عامة الناس لمواجهة هذه األزمة ،وبذل أفضل ما في وسعهم لتحقيق ذلك ،بينما نشاهد
المنظمات تبني جسور التعاون بينها ،ونلمس مدى التطوير الحاصل في عالقات الشراكة ،وتسارع وتيرة االبتكارات..
ولكن على الرغم من ذلك ،أدت الجائحة وطريقة استجابتنا لها في خالل بضعة شهور فقط إلى إعادتنا عقدين من الزمن إلى الوراء في مجاالت
متعددة ،مثل :تحسين أوضاع النساء واألطفال ،والتعليم ،والحماية ،وانتشال الناس من بؤرة الفقر ..وبينما ال تزال االحتياجات اإلنسانية تتزايد بشكل
سريع ،يتعين علينا اإلجابة على أحد أهم األسئلة ،وهو :كيف يمكن للبلدان ذات الدخل المنخفض العودة إلى حيث كانت قبل الجائجة ،وبدء إحراز
التقدم من جديد.
إننا نعيش اآلن فترة صعبة ،حيث تزعزعت ثقة الجمهور من حول العالم في العديد من جوانب "النظام" األساسية ،حتى إننا بدأنا نشهد مستويات
غير مسبوقة من الشك في الحكومات ،وفي النظام متعدد األطراف ،وفي وسائل اإلعالم ،وفي المنظمات غير الحكومية ،وفي عالم األعمال التجارية،
بل حتى امتد األمر للتشكيك في العلوم..
والثقة هنا ،كما ناقشنا سابقًا في مسار التعلم  2020الذي تقدمه إكفا بعنوان "إدارة المخاطر في الواقع العملي" ،تتمحور حول ضمان التقييم الصحيح
للمخاطر ،والمساءلة ،وإيجاد الطريقة المناسبة لتحقيق التوازن وقياس كل ذلك.
هنالك الكثير من األسئلة التي تطفو على السطح ،لعل أهمها :إلى أي مدى ستسوء األحوال بسبب الجائحة؟ وإلى أي مدى ستواصل هذه الجائحة
التأثير على سبل كسب العيش والسالم واالستقرار؟ وكيف تتسبب الجائحة في تغيير النسيج االجتماعي للمجتمعات؟ وكيف سيسهم العمل مع ودعم
المؤسسات المحلية في رأب الصدع الذي أحدثته الجائحة في جدار الثقة في العمل اإلنساني؟
ال يزال المستقبل إلى حد كبير تحت سيطرة العالم ،ولكا ما يهمنا حقًا في هذا الصدد هو كيف يستعد مجتمع المنظمات غير الحكومية للمستقبل،
وكيف سيتطور نظام العمل اإلنساني؟ وكيف سيتكيف العالم على نطاق أوسع على مدار الشهور المقبلة؟ يجب أن تتولى قيادة المستقبل منظمات
المجتمع المدني ،والحكومات ،ووكاالت األمم المتحدة ،والمنظمات متعددة األطراف ،في جهد تعاوني.
وكما ستقرأون في هذه النشرة الشهرية ،تعد الشراكات والعالقات ذات المنفعة المتبادلة جوهر عمل إكفا :،وذلك فيما بين المنظمات غير الحكومية،
ووكاالت األمم المتحدة ،والقطاع الخاص ،والمنظمات األكاديمية..
تشكل الثقة العملة األساسية في العالقة التي تحرص شبكة إكفا على االستثمار فيها مع أصحاب المصلحة؛ فالثقة تسمح باتخاذ المخاطرة المسؤولة،
طالما هناك رغبة لالستجابة إلى احتياجات الناس.
إغناسيو باكر
المدير التنفيذي| إكفا

آخر التطورات في إكفا
 .1آخر آخبار موظفي إكفا:
بحلول نهاية شهر نوفمبر ،تغادر كينيجرو يوانغ ،نائب ممثل إكفا اإلقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،عملها في إكفا بسبب اضطرارها للسفر
إلى بلدها ألسباب عائلية خاصة .ومن هنا ،نود شكر السيدة كينيجرو على كل ما بذلته من عمل جاد وإخالص طوال فترة عملها في إكفا لمدة سنتين
ونصف السنة ،ونتمنى لها كل التوفيق في مستقبلها!
 .2دراسات الحالة لتقرير األثر الخاص بإكفا
مؤخرا دراسات الحالة التابعة لتقرير تقييم األثر الخاص بإكفا ،حيث يمكن االطالع عليه من خالل موقع إكفا اإللكتروني .تتناول دراسات
نشرت إكفا
ً
الحالة أربعة موضوعات:
•
•
•
•

نموذج  3+8إلعداد التقارير السردية
التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتعاون الصين
المناصرة من أجل منطقة الساحل
المشاركة في آليات اللجنة الدولية المشتركة بين الوكاالت

 .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 .

النزوح القسري
 .4االجتماع الحادي والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين:
قامت إكفا بتنسيق صياغة وتقديم بيانين للمنظمات غير الحكومية في االجتماع الحادي والسبعين للجنة التنفيذية الذي انعقد في الفترة من  5إلى 9
أكتوبر ،حيث نود أن نتوجه بالشكر إلى أعضاء المنظمات غير الحكومية لما قدموه من مساهمات .وقد ركزت هذه البيانات على األطفال والشباب
في المناقشة العامة وعلى الحماية الدولية ،كما تم تقديم استعراض مشترك بين المنظمات غير الحكومية والمفوضية السامية لشؤون الالجئين حول
مشاوراتهم السنوية المشتركة لعام .2020
الفعالية الجانبية للمنظمات غير الحكومية برعاية اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي ()ExCom
قامت إكفا بالتعاون مع منظمة "كير" الدولية والمركز الدولي لرصد النزوح ( )IDMCوالتقصي االجتماعي ،بتنظيم فعالية جانبية للمنظمات غير
الحكومية برعاية اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي ( )ExComبعنوان "المجتمعات الصامدة في النزوح الناتج عن تغير المناخ" وذلك على
هامش اجتماع اللجنة التنفيذية في  9أكتوبر الماضي .وقد حضر هذه ا لفعالية أكثر من ثمانين مشارك منهم الدول األعضاء ،والمنظمات غير
الحكومية ،ومنظمات األمم المتحدة ،والعديد من األكاديميين ،حيث منحت هذه الفعالية ال فرصة لتبادل وجهات النظر حول ضرورة تناول قضية
النزوح الناتج عن تغير المناخ ،وسلطت الضوء على ال دور الذي تلعبه المجتمعات المحلية ونُ ُهج للتحول في قضايا النوع االجتماعي في هذا الصدد.
يمكن االطالع على ملخص الفعالية من هنا .للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع .Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
 .5مؤتمر الجهات المانحة حول استدامة دعم االستجابة إلى الالجئين الروهينغا
ألقى مدير إكفا التنفيذي خالل مؤتمر الجهات المانحة الذي انعقد في  22أكتوبر البيان المشترك للمنظمات غير الحكومية القائم على العديد من
اإلسهامات التي تولت إكفا تنسيقها بالتعاون مع منظمة  ،InterActionووقعت عليها  32منظمة ،وذلك بهدف تعزيز الدعم المقدم ألكثر من مليون
الجئ من الروهينغا الذين هم بحاجة إلى المساعدة في بنغالديش والمنطقة ،كما سلط البيان الضوء على التوصيات األساسية المتمحورة حول تعزيز
حقوق اإلنسان والحلول المستدامة ،والدعم الموجه إلى البلدان المضيفة لالجئين ،وكذلك التمويل المقدم إلى المنظمات غير الحكومية .يمكن االطالع
على المزيد من المعلومات حول المؤتمر ،بما في ذلك البيانات التي ألقاها المشاركون في عقد المؤتمر والدول األعضاء والمنظمات غير الحكومية،
على الموقع اإللكتروني الخاص بالمؤتمر .للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع .jerome.elie@icvanetwork.org
 .6الحوار مع المفوض السامي حول التحديات التي تواجه الحماية
شهد  21أكتوبر انعقاد الحوار مع المفوض السامي حول التحديات التي تواجه الحماية حيث تم التركيز فيه على "الحماية والصمود خالل الجائحة،
مباشرا بالمشاورات السنوية لعام
وإدارة التحديات التي تواجه الحماية في سياق االستجابة إلى جائحة كوفيد ."19-ويرتبط هذا الحوار ارتباطًا
ً
 2020بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية ،واشتمل ضمن وثائقه األساسية على مجموعة من التوصيات المنبثقة
المشاورات.
عن
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع  jerome.elie@icvanetwork.orgو.Loise.dairocheteau@icvanetwork.org

 .7تخفيف اآلثار الصحية غير المباشرة لجائحة كوفيد 19-على النازحين في األوضاع اإلنسانية والوقاية منها 11 ،نوفمبر 2020
ينظم برنامج الصحة والتهجير القسري التابع لجامعة كولومبيا ،ضمن إطار التعاون البحثي مع الجامعة األمريكية في بيروت ،وجامعة برانديز،
وجامعة جورج تاون ،وجامعة األنديز ،اجتماعًا عن طريق اإلنترنت لفريق الخبراء في األربعاء 11 ،نوفمبر ،من التاسعة إلى العاشرة والربع
صباحًا بالتوقيت الشرقي القياسي ،بهدف تقديم موجز حول تخفيف اآلثار الصحية غير المباشرة لجائحة كوفيد 19-على النازحين في األوضاع
اإلنسانية وسبل الوقاية منها ،وذلك في إطار مشروع بحثي مدته سنتين ،بدعم من البنك الدولي .يهدف هذا الموجز إلى استعراض األدلة والتوجيهات
الرامية إلى تعزيز األنظمة الصحية من أجل استيفاء احتياجات النازحين والمجتمعات المضيفة في سياقات النزوح طويلة األمد .يسعى هذا المشروع
إلى فهم طرق تحسين األنظمة الصحية والتمويل المقدم إليها من أجل تحسين االستجابة إلى احتياجات النازحين والمجتمعات المضيفة ،ويتم ذلك
استنادًا إلى نتائج البحوث التي تجرى في االتجاهات االقتصادية والديموغرافية والمتعلقة باألوبئة .سجل هنا.
 .8المهاجرون في األوضاع الهشة
االستعراضات اإلقليمي لتنفيذ االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية ()GCM
يدعو االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية ( )GCMجميع العمليات والمنصات والمنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية
واألقاليمية  ،بما في ذلك اللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة أو العمليات التشاورية اإلقليمية ،إلى استعراض تنفيذ االتفاق داخل هذه
المناطق؛ فعلى الرغم من التأخير الناجم عن جائحة كوفيد ، 19-نظمت جميع المناطق حتى اآلن عددًا من االجتماعات التحضيرية كما قامت أوروبا
وأمريكا الالتينية ودول البحر الكاريبي بتنظيم عدد من اجتماعات االستعراض اإلقليمية الخاصة بها عبر اإلنترنت في نوفمبر  ،2020وهو ما
قامت به الدول العربية كذلك في ديسمبر  .2020انقر هنا للمزيد من المعلومات حول العمليات التحضيرية واجتماعات االستعراض.
استعراض االتفاق العالمي بشأن الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية ( )GCMفي منطقة اللجنة االقتصادية األوروبية ( :)UNECEتنفيذ االتفاق
العالمي بشأن الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية ألجل األطفال في االتحاد األوروبي
قامت مبادرة حقوق الطفل في االتفاقات العالمية ،والتي تعد إكفا من األعضاء فيها ،بإعداد تقرير من المزمع تقديمه قبل استعراض تنفيذ االتفاق
العالمي بشأن الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية في أوروبا ،ويركز هذا التقرير على أربع مجاالت ذات أولوية :ضمان تحقيق المصلحة العليا
للطفل ،وتعزيز فرص لم شمل األسرة ،والقضاء على ظاهرة احتجاز المهاجرين األطفال ،والتصدي ألثر جائحة كوفيد 19-على األطفال المهاجرين.
يمكن االطالع على التقرير من هنا.
مبادرة التعلم من International Migrants Bill of Rights Initiative
نظمت إكفا ،بالتعاون مع لجنة عمل المجتمع المدني ومبادرة وثيقة حقوق المهاجرين الدولية ،الجلسة الرابعة من مبادرة التعلم من الهجرة العالمية
( )IMLفي السادس من شهر أكتوبر ،حيث سلطت الجلسة الضوء على الحقوق العمالية للمهاجرين .وبعد اإلسهاب في تناول إطار العمل القانوني
الدولي الذي يجري تنفيذه ،عرضت بعض األمثلة للمشاركين عن اإلجراءات التي اتخذتها المنظمات غير الحكومية لدعم المهاجرين من أجل تمكينهم
من الحصول على حقوقهم.

التمويل
 .9الفريق الخامس التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعني بالنتائج والمسؤول عن التمويل ( :)RG5عقد الفريق الخامس التابع
للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعني بالنتائج والمسؤول عن التمويل اجتماعه الشهري المعتاد في  26أكتوبر ،استعرض فيه عدة موضوعات
منها الرابط بين تمويل األنشطة اإلنسانية والتقييم اإلنساني المشترك بين الوكاالت ( )IAHEلعملية االستجابة إلى إعصار إيداي في موزمبيق في
 ،2019والخطوات القادمة في سياق مرونة التمويل (المزيد من التفاصيل أدناه) ،والمشاركة في الممارسات السليمة في تقديم المنح اإلنسانية،
باإلضافة إلى الخطوات القادمة في سياق العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية .وقد عرض تقييم عملية االستجابة إلى إعصار موزمبيق
العديد من الدروس المستفادة المرتبطة بتمويل األنشطة اإلنسانية ،وشملت بعض نقاطه الرئيسية الحاج إلى تحسين التنسيق مع الجهات الفاعلة في
القطاع الخاص ،والحاجة إلى تعزيز العمل االستباقي ،والحاجة إلى تحسين عمليات االنتقال من التنمية إلى العمل اإلنساني إلى التعافي في قطاعي
العمليات والتمويل .يمكن االطالع على التقييم بالكامل هنا.
ويجري العمل في الوقت الراهن ،من خالل الفريق الخامس المعني بالنتائج ،على إعداد إرشادات داخلية واضحة لمشاركة الشركاء المحليين
والوطنيين في مناقشان فريق النتائج ،وتحسين المشاركة عند تنفيذ األنشطة على المستوى القطري ،وفي هذا الصدد ،ستواصل إكفا جمع اإلسهامات
من خالل الفريق العامل المعني بتمويل األنشطة اإلنسانية فيما يتعلق بهذه الجهود من أجل تحسين الرابط بين العمل مع ودعم المؤسسات المحلية
والوطنية من جهة وتمويل األنشطة اإلنسانية من جهة أخرى.
 .10مرونة التمويل اإلنساني المقدم من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في سياق جائحة كوفيد 19-والمشاركة في الممارسات السليمة
في تقديم المنح اإلنسانية :يعمل أعضاء إكفا حاليًا ،من خالل الفريق الخامس المعني بالنتائج ،على إعادة اختبار تدابير مرونة التمويل الخاص
بجائحة كوفيد 19-المتفق عليه في يونيو  2020الماضي ،بهدف تحديد سبل تحويل ذلك إلى ممارسة معيارية في  .2021يمكن االطالع على
تدابير مرونة التمويل الحالية من هنا  .كما سيتم التركيز على جودة التمويل ،بما في ذلك مرونة التمويل ،في الحوار المقرر عقده في نوفمبر 2020
بين الفريق الخامس المعني بالنتائج وأعضاء مبادرة الممارسات السليمة في تقديم المنح اإلنسانية ،ويهدف هذا االجتماع إلى تحسين االتساق في فهم
واستخدام نُ ُهج جودة التمويل (المرونة وتعدد السنوات) بين الجهات المانحة وأعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.
 .11أولويات التمويل اإلنساني :إننا في إكفا نعمل حاليًا على وضع أولويات التمويل وخطة العمل لعام  ،2021وذلك في أعقاب اجتماع أعضاء
الفريق العامل المعني بالتمويل اإلنساني في أكتوبر الماضي .ستواصل إكفا أيضًا المشاركة في عدد من األنشطة المرتبطة بسياسات التمويل اإلنساني،
ومجاالت التركيز الحالية لعام  2021والتي تشمل :المزيد من إجراءات تبسيط ومواءمة أنظمة األمم المتحدة من خالل تطوير بوابة شركاء األمم
وأخيرا تطوير سياسات وأدوات جودة التمويل .لتقديم اإلسهامات فيما يتعلق بأولويات إكفا
المتحدة ،واستمرار مسار التعلم في مجال إدارة المخاطر،
ً

أو لالنضمام إلى الفريق العامل المعني بالتمويل اإلنساني ،يرجى التواصل مع Jeremy.Rempel@icvanetwork.org
و.Alon.Plato@icvanetwork.org

التنسيق االنساني
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ()IASC
 .12مجموعة مديري برامج الطوارئ (:)EDG
التقى أعضاء مجموعة مديري برامج الطوارئ خالل شهر أكتوبر الماضي للنقاش حول األوضاع في هاييتي وباكستان ،واالستجابة إلى أحداث
االنتهاك واالستغالل الجنسيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
•

•
•

تمحورت الدعوة الموجهة إلى باكستان حول أهمية إدراج باكستان في االستعراض العام العالمي حول العمل اإلنساني للعام  .2021كما
تمت مناقشة التقدم المحرز في تطوير خطة االستجابة اإلنسانية العالمية ( ،)HRPبما في ذلك أهمية تحسين مشاركة المنظمات غير
الحكومية على مستوى القطاعات ،والتوريد ،والدعم المقدم من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،والرابط المؤدي إلى تناول التحديات
اإلنمائية باعتبارها المحرك الرئيسي لالحتياجات.
ركزت المناقشات الخاصة بهاييتي على تعقيدات الوضع في البالد وكيف تقف التحديات اإلنمائية والسياسية بشكل كبير وراء االحتياجات
اإلنسانية ،كما ركز جانب كبير من النقاش على القضايا المتعلقة بتمويل وتخطيط وإعداد وتنفيذ برامج الترابط الثالثي.
وفيما يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية ،ناقشت مجموعة مديري برامج الطوارئ الخيارات المتاحة فيما يخص الجهود ذات األولوية
والمشتركة بين الوكاالت ،بما في ذلك خطط دعم لجنة مستقلة ولجنة مشتركة بين الوكاالت بهدف تعزيز أنظمة الحماية من االنتهاك
واالستغالل الجنسي ين في البالد ،وهو ما يجري تنفيذه في الوقت الراهن.

 .13رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت (:)IASC
انعقد االجتماع المخصص لرؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCحول جائحة كوفيد 19-في  9أكتوبر و 2نوفمبر ،وركزت
النقاشات الرئيسية على إمكانية الوصول العادل والمنصف إلى لقاح كوفيد 19-وتخصيصه ،وآخر التطورات لدى الوكاالت األساسية ،كما تناول
االجتماع عددًا من القضايا منها حوادث االستغالل واالنتهاك الجنسيين في جمهورية الكو نغو الديمقراطية ،واستمرارية عمليات االستجابة إلى الجئي
الروهينغا ،والحاجة إلى التركيز على الفتيات والنساء ،والعنف القائم على النوع الجنساني ( )GBVوالقضايا الجنسانية في سياق دعم تحضيرات
اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي لعام  ،2021باإلضافة إلى الفيضانات في السودان وغيرها من مناطق شرق إفريقيا .يمكن االطالع على
محاضر االجتماع من هنا.
 .14الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ()OPAG
ركز الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ( )OPAGفي اجتماعه الذي انعقد في  29أكتوبر الماضي على مناقشة الحماية .ناقش
الفريق مسودة اإلطار المرجعي الستعراض سياسات الحماية الخاصة باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت وتنفيذها على أرض الواقع ،كما بحث
الفريق سبل تحسين إدماج قضايا الحماية في عمل جميع فرق النتائج ،وتعزيز آليات االستجابة المتعلقة بالحماية على جميع المستويات.
 .15فريق العمل المعني بالمعايير الدنيا لواجب الرعاية
أنهت فرقة العمل التابعة للفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ( )OPAGوالمعنية بالمعايير الدنيا لواجب الرعاية صياغة مسودة المعايير
الدنيا والتي من المتوقع أن يعتمدها الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة في األيام المقبلة.
 .16آخر تطورات فرق النتائج التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت (:)IASC
الفريق األول المعني بالنتائج – االستجابة التشغيلية:
التقى أعضاء الفريق األول المعني بالنتائج والمسؤول عن االستجابة التشغيلية في  16سبتمبر  2020للنقاش حول الموضوعات التالية :خيارات
تحقيق مركزية الحماية في جميع الهياكل التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الو كاالت ،وتمديد والية اللجنة وآثار ذلك على الفريق األول المعني
بالنتائج ،وتحضيرات الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ( )OPAGوتقدم فرق العمل التابعة له وأولوياتها .يمكن االطالع على ملخص
االجتماع من هنا.
كما اجتمع أعضاء الفريق الفرعي المعني بالعوائق البيروقراطية واإلدارية ( ،)BAIبمشاركة عدد من الجهات الفاعلة التابعة لألمم المتحدة
والمنظمات غير الحكومية ،وذلك للنقاش حول أصداء دراسة الحالة التي أصدرها الفريق عن العوائق البيروقراطية واإلدارية في ميانمار ،إلى
جانب تخطيط العمل المستقبلي للفريق .واتفق الحضور على أنه ،وبالرغم من التحديات التي يفرضها سياق العمل الحالي ،إال أن النهج الذي تضمنته
دراسة الحالة كان نهجًا قيّ ًما وينبغي مواصلته .ويجري اآلن التخطيط للمناقشات المتعلقة باختيار البلدان موضوع دراسات الحالة المقبلة.
الفريق الثاني المعني بالنتائج – المساءلة والشمول:
أطلق الفريق الثاني المعني بالنتائج بوابته الجديدة للمساءلة والشمول ،والتي تعد المكان األنسب بالنسبة للممارسين والقادة الساعين إلى تنفيذ النُ ُهج
التي تتمحور حول اإلنسان ،وتغطية موضوعات المساءلة أمام السكان المتضررين ( ،)AAPوالحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين
( ،) PSEAHوالقضايا المتعلقة بالسن والنوع االجتماعي واألشخاص ذوي اإلعاقات ،وغير ذلك من القضايا المتنوعة.
الفريق الثالث المعني بالنتائج – المناصرة الجماعية:
التقى أعضاء الفريق الثالث المعني بالنتائج في  6أكتوبر الماضي للنقاش حول الموضوعات التالية( :أ) توصيات اجتماعات أعضاء الفريق المعني
بالسياسات التنفيذية والمناصرة ( )OPAGالتي انعقدت في  25سبتمبر الماضي( ،ب) الرسائل الرئيسية المتعلقة باألمن الغذائي وتغير المناخ
والمؤتمر الوزاري لمنطقة الساحل الوسطى( ،جـ) نتائج استبيان مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية حول الجهات المسلحة غير التابعة للدولة( ،د) آخر

تطورات الفريق العامل المعني باإلرهاب التابع لمجلس االتحاد األوروبي (( ،)COTERهـ) آخر تطورات تغير المناخ ،بما في ذلك الفعاليات ذات
وأخيرا (و) فرص المناصرة المتعلقة باليمن في أعقاب النقاش األخير ألعضاء مجموعة مديري برامج الطوارئ.
الصلة،
ً
كما التقى أعضاء الفريق الفرعي المعني بمكافحة اإلرهاب ( )COTERفي  16أكتوبر الماضي  2020للنقاش حول الموضوعات التالية( :أ)
قاعدة البيانات المخصصة لجمع األدلة حول التأثير اإلنساني السلبي لتدابير مكافحة اإلرهاب( ،ب) التطورات ذات الصلة والخاصة بلجنة موظفي
وأخيرا (جـ) حلول معالجة األثر السلبي لمكافحة اإلرهاب على العمل اإلنساني.
األمم المتحدة ( )UNSCومكافحة اإلرهاب على مستوى العواصم،
ً
الفريق الرابع المعني بالنتائج – الترابط:
خالل االجتماع الشهري للفريق الرابع المعني بالنتائج في  8أكتوبر الماضي ،تم عقد جلسة إحاطة بشأن االجتماع األخير بين الفريق والشبكة الدولية
المعنية بحاالت النزاع والهشاشة ( )INCAFالتابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ( )OECDوالذي ركز على ركيزة السالم.
وفي اليوم ذاته ،انعقد اجتماع شبكة الممارسين المعنيين بالترابط ،والذي ركز على دولة الكاميرون بحضور ممثلي هيئة التنسيق اإلقليمية ()RCO
ومنتديات المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
وفي  22أكتوبر الماضي ،أطلق فريق النتائج باالشتراك مع شبكة الممارسين المعنيين بالترابط دعوة لعرض "النتائج الجماعية في الممارسة العملية:
تقليص االلتزامات والتنسيق من خالل إعداد وتنفيذ البرامج دون الوطنية والقائمة على المجاالت – االستفادة من تجربة تشاد" ،حيث تبادل المشاركون
وجهات النظر مع فريق الخبراء المكون من ممثلي المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة في مجموعات الغذاء وتوفير المياه وخدمات
الصرف الصحي والنظافة الصحية على المستوى القطري.
كما أصدر الفريق الرابع المعني بالنتائج ورقة بحثية بعنوان " استكشاف السالم في إطار الترابط بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم (")HDPN
عضوا في الفريق االستشاري ،وقامت بتقديم الدعم للفريق األساسي عن
والتي اعتمدها رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت .كانت إكفا
ً
طريق اإلسهامات والتعليقات الناشئة عن نقاشات األعضاء.
للمزيد من المعلومات حول الترابط ،يرجى التواصل مع .marco.rotelli@icvanetwork.org
الفريق الخامس المعني بالنتائج ( – )RG5تمويل األنشطة اإلنسانية :اطلع على آخر المستجدات أعاله في قسم "التمويل".
 .17التقييم اإلنساني المشترك بين الوكاالت ( )IAHEلالستجابة إلى إعصار إيداي في موزمبيق
نُشر التقرير النهائي للتقييم اإلنساني المشترك بين الوكاالت ( )IAHEلجهود االستجابة الجماعية إلعصار إيداي في موزمبيق في  ،2019والذي
يتضمن بعض النتائج والتوصيات المثيرة ،ومنها مشاركة ودعم منظمات المجتمع المدني ،وأداء نظام مجموعات العمل ،ودور نائب المفوض
السامي .والجدير بالذكر أيضًا أن هذا هو التقييم األول لبروتوكوالت "زيادة التنشيط" (والتي حلت محل بروتوكوالت االستجابة  L3في أواخر
 ، )2018كما ساهمت النتائج في رسم صورة أفضل لآلليات أثناء العمل .يمكن االطالع على التقرير بالكامل من هنا.
 .18مشاورات الشراكة السنوية الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي ( )APCلعام 2020
عقدت إكفا جلسة للنقاش حول "واجب الرعاية والعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية :من المعايير إلى التنفيذ" ،وذلك على هامش مشاورات
الشراكة السنوية الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي ( )APCلعام  ،2020وقد استندت هذه الجلسة إلى مسودة المعايير الدنيا لواجب الرعاية خالل
جائحة كوفيد 19-التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  ،وركزت الجلسة على سبل االنتقال من مرحلة وضع المعايير إلى مرحلة
تنفيذها ،وسبل سد الفجوة بين المعايير النظرية والواقع العملي ،مع مراعاة جميع التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد .19-تسجيالت الجلسات
متاحة على الموقع اإللكتروني لبرنامج الغذاء العالمي .2020
كبيرا أمام تقديم المساعدة اإلنسانية"
 .19مشاورات الخبراء حول "الجزاءات األحادية الجانب باعتبارها عائقًا
ً
تم تنظيم مشاورات الخبراء في إطار مبادرة المقرر الخاص المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية االنفرادية على التمتع بحقوق اإلنسان ،حيث
ناقشت هذه المشاورات العديد من القضايا المتعلقة بالتأثير السلبي للتدابير القسرية االنفرادية على تقديم المساعدات اإلنسانية .وقد ساهمت إكفا
مساهمة نشطة في هذه المناقشات التي انعقدت بموجب قاعدة دار تشاتام للسرية .ومن المتوقع أن تساهم نتائج هذه المشاورات في صياغة التوصيات
التي من شأنها مساعدة المقرر الخاص في إعداد تقاريرها المواضيعية وعرضها أمام مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في جلسته الثامنة
واألربعين التي من المقرر انعقادها في  ، 2021والجمعية العامة في جلستها السادسة والسبعين المقرر انعقادها في أكتوبر .2021

 .20دعم منتديات المنظمات غير الحكومية:
•

من المقرر أن يقوم منتدى المنظمات غير الحكومية األردنية ( ،)JONAFبالتعاون مع إكفا ومنظمة النهضة العربية للديمقراطية
والتنمية (أرض –  ،)ARDDبنشر نتائج "ورقة تقييم جهود االستجابة الخاصة بائتالف منتدى المنظمات غير الحكومية األردنية
خالل جائحة كوفيد "19-في  19نوفمبر  ، 2020وسيتم عقد جلسة أخرى خاصة بورقة العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية
الصادرة عن مركز النهضة التابع لمنظمة "أرض" .يُتوقع مشاركة وزارة التنمية االجتماعية ،ووزارة التخطيط والتنمية الدولية ،واللجنة
التوجيهية لمنتدى المنظمات غير الحكومية األ ردنية ،ومنتدى المنظمات غير الحكومية الدولية األردنية ( ،)JIFوائتالف همم.

•

تعمل إكفا حاليًا على تنظيم منتدى شبكة الممارسين ( )CoPلتعزيز فرص التعلم المشترك لصالح مشروع دعم منتديات المنظمات غير
الحكومية .وتغطي الجلسة األولى التي تعقد في  2نوفمبر موضوع "الحوكمة وإدارة األعضاء أثناء االستجابة إلى جائحة كوفيد."19-

•

قام فريق إكفا اإلقليمي في إفريقيا بتوسيع دائرة اتصاله بمنتديات المنظمات غير الحكومية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.

للمزيد من المعلومات حول دعم منتديات المنظمات غير الحكومية ،يرجى التواصل مع .obele.oluchukwu@icvanetwork.org

إدارة التغيير :قضايا شاملة
 .21حقوق الطفل
شاركت إكفا في تنظيم مشاورات الشراكة اإلنسانية لعام  2020بين اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية ،والتي ستعقد عبر اإلنترنت في الفترة
من  17إلى  19نوفمبر  ، 2020وذلك لمتابعة االلتزامات التي تم التصديق عليها في  ، 2019كما تركز المشاورات على الجهود القائمة للتصدي
إلى التحديات الناشئة في عام  ،2020ومن أبرزها آثار جائحة كوفيد 19-على الشراكات ،كما تتناول المشاورات موضوعات أخرى مثل التصدي
للعنصرية والتمييز العنصري وغيره من أشكال التمييز األخرى ،والتقدم نحو إنهاء التحكم في المساعدات اإلنسانية ،وضمان جودة التمويل ،وتبسيط
إجراءات الشراكة .للمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على مذكرة المفاهيم ومسودة جدول األعمال .سيتم تحديث جدول األعمال بشكل منتظم.
مبكرا قدر اإلمكان في فترة أقصاها انتهاء
التسجيل المسبق مفتوح اآلن ويمكن التقديم من هنا .إننا نحث المشاركين المهتمين بالتقدم بالطلبات
ً
ساعات الدوام ليوم  11نوفمبر .2020
االلتزامات الرئيسية تجاه األطفال في العمل اإلنساني
تتألف االلتزامات األساسية الخاصة باألطفال ( )CCCsفي العمل اإلنساني من السياسات وإطار العمل األساسيين لمنظمة اليونيسيف من أجل
االستجابة اإلنسانية ،والتي تم وضعها باألساس في عام  ،1998وتنقيحها في  ،2010ثم تحديثها مرة أخرى في عام  2020لتعكس تنوع األزمات
اإلنسانية ،واألعراف والمعايير الحديثة ،والسبل التي تعمل بها المنظمات مع شركائها لتحافظ على تقديم المساعدة اإلنسانية المتوقعة والفعالة
والقائمة على المبادئ في الوقت المناسب .يمكن االطالع على المزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني.
 .22العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية
تعلن شبكة الممارسات اإلنسانية التابعة لمعهد التنمية الخارجية ( )ODIاستعدادها لتلقي طلبات التعبير عن االهتمام باإلسهام في مجلتها المرتقبة "
 "Humanitarian Exchangeحول موضوع العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية والعمل اإلنساني المحلي .آخر موعد لتسليم طلبات
التعبير عن االهتمام (والتي ال ينبغي أن تتجاوز  500كلمة) هو انتهاء ساعات الدوام ليوم  9نوفمبر ،وينبغي أن يحدد الطلب بوضوح الموضوعات
التي سيغطيها المقال والكتاب المقترحين .مسموح أيضًا بمقاطع الفيديو القصيرة ،والمقاالت المكتوبة في صيغة حوارية ،والمقاالت المكتوبة باللغات
األخرى ،وغير ذلك من األفكار.
 .23حيز المجتمع المدني في العمل اإلنساني
تقوم جامعة ييل ،بالتعاون مع وزارة الخارجية األمريكية ،بعقد استبيان من أجل تحسين فهم العواقب التي تواجهها المنظمات غير الحكومية/غير
الهادفة للربح ( )NPOsجراء الجزاءات وسياسات مكافحة اإلرهاب .واستنا دًا إلى البيانات المستخلصة من االستبيان ،إلى جانب البحوث
تقريرا بحلول نهاية العام يعرض فيه على صناع القرار الخيارات المتاحة على المستويات الدولية
والمقابالت اإلضافية ،سيصدر فريق جامعة ييل
ً
(مثل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،وفرقة العمل المعنية باإل جراءات المالية) ،واإلقليمية (مثل االتحاد األوروبي) ،والوطنية للقضاء على
معوقات حصول المنظمات غير الهادفة للربح على التمويل .سيرسل هذا التقرير إلى جميع المشاركين.
لن يستغرق االستبيان أكثر من  15دقيقة ،ويحل الموعد النهائي إلكماله في  13نوفمبر  .2020ستعامل جميع اإلجابات بسرية تامة.
المناصرة في المناطق المحظورة :مجموعة أدوات المجتمع المدني ،من إصدار صندوق شريان الحياة لمساعدة مؤسسات المجتمع المدني
المحاصرة
مصدرا عمليًا يؤكد على إمكانية القيام بجهود المناصرة حتى في المناطق شديدة التقييد،
تعد مجموعة أدوات المناصرة في المناطق المحظورة
ً
صا ألجل استخدام المنظمات الشعبية والوطنية واإلقليمية التي تريد المشاركة في أنشطة المناصرة في المناطق
ووضعت هذه األدوات خصي ً
المحظورة ،وتشمل أمثلة ملموسة ووجهات نظر جديدة حول حشد فرص التغيير.
في ظل القيود التي تفرضها جائحة كوفيد ،19-تظهر أهمية التقنيات و دراسات الحالة التي تتضمنها مجموعة األدوات ،حيث يتزايد اضطرار العديد
من منظمات المجتمع المدني إلى العمل في المناطق المحظورة.
معايير وإجراءات مجموعة أدوات فرقة العمل المعنية بمكافحة غسيل األموال والمعايير المالية لمكافحة اإلرهاب واإلجراءات المالية (:)FATF
مجموعة األدوات الخاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح
قام بوضعها المركز الدولي للممارسة القانونية غير الساعية للربح ( )ICNLبالتعاون مع المركز األوروبي للممارسة القانونية غير الساعية للربح
( )ECNLبدعم من التحالف العالمي للمنظمات غير الهادفة للربح بشأن فرقة العمل المعنية بمكافحة غسيل األموال والمعايير المالية لمكافحة
اإلرهاب واإلجراءات المالية ( ،)FATFبما في ذلك  ،Human Security Collectiveو ،European Foundation Centerوشبكة
العمل الخيري واألمن ( ،)The Charity & Security Networkومجموعة غرين كير (.)Greenacre Group
للمزيد من المعلومات وآخر التطورات حول حيز المجتمع المدني ،أو لالنضمام إلى فريق إكفا العامل والمعني بحيز المنظمات غير الحكومية
(لألعضاء فقط) ،يمكن زيارة صفحة إكفا الخاصة بحيز المجتمع المدني ،أو التواصل مع .nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
 .24الوقاية:

شاركت إكفا بصفتها أحد أعضاء فريق الخبراء في ورشة العمل اإللكترونية التي نظمتها منظمة العمل لمكافحة الجوع ( Action Against
 ) Hungerحول الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين داخل دورة حياة الموظف ،مع التركيز على منطقة القرن اإلفريقي وشرق إفريقيا.
وتهدف هذه الورشة اإللكترونية إلى تحديد وتحليل االعتبارات الرئيسية إلدراج أفضل ممارسات الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي
لهما في مختلف مراحل دورة حياة الموظف .عرضت إكفا الجهود المبذولة في هذا الصدد باإلضافة إلى المبادرات المشتركة بين الوكاالت من
منظور شبكة المنظمات غير الحكومية.

شراكات إكفا
 .25دعوة لحضور فعالية :نحو عالم أفضل :دعوة إلى التحرك في  10-9ديسمبر 2020
للوصول إلى مجتمع أوسع نطاقًا بشكل مختلف عن المؤتمرات التقليدية ،والتوصل إلى المزيد من اإلسهامات واإلجراءات مقارنةً بالندوات اإللكترونية
المعتادة ،وبناء شبكات جديدة ،والحث على التفكير في حلول ،والتسلح بإمكانيات أكبر لإلسهام في خلق عالم أفضل.
تشارك إكفا في تنظيم فعالية "نحو عالم أفضل :دعوة إلى التحرك" التي تقودها منظمة  .Impact17وتشمل الموضوعات التي يغطيها المؤتمر:
•
•
•
•

المجتمع المستدام
التكنولوجيا واالبتكار
البيئة والطبيعة
الشراكة من أجل عالم أفضل

انضم إلينا في هذه الفعالية وشارك في سلسلة من لقاءات التعلم التفاعلية التي تقودها منظمة  Impact17وغيرها من الشركاء ،بما فيهم إكفا ،حيث
ستقوم إكفا على مدار يومين باستضافة ثالث جلسات ،مدة كل واحدة منها  45دقيقة ،للنقاش حول بعض مطالب األطراف الفاعلة في القطاع
الخاص بشأن )1( :إزالة المخاطر في المجاالت المصرفية )2( ،الشراكات اإلقليمية مع القطاع الخاص )3( ،مخاطر أقل ،تعاون أكبر (سيتم
اإلعالن عن المزيد من التفاصيل قريبًا!).
ندعو جميع أعضاء إكفا إلى المشاركة ،حيث يمكنهم التسجيل من هنا بسعر مدعوم قدره  5يورو فقط بفضل شركة .Salesforce
نسعى أن ال تقف تكلفة المشاركة في الفعالية عائقًا يحول دون مشاركة أعضاء إكفا؛ فإذا كان الحال كذلك ،يمكنكم التقدم بطلب إلى صندوق تضامن
إكفا .للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع .secretariat@icvanetwork.org

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.
 .26آسيا والمحيط الهادئ:
فعاليات الشراكة اإلنسانية اإلقليمية
ستقوم إكفا باالشتراك مع والشبكة اآلسيوية للحد من الكوارث واالستجابة لها ( )ADRRNومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAبعقد سلسلة
من فعاليات الشراكة اإلنسانية اإلقليمية ،في الفترة بين نوفمبر وديسمبر ،ستتضمن عددًا من الندوات اإللكترونية المواضيعية بقيادة مختلف الشركاء
في المنطقة من المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة .التقدم بطلبات التعبير عن االهتمام باستضافة الن دوات اإللكترونية المواضيعية
مفتوح حتى منتصف شهر نوفمبر .للمزيد من المعلومات ،يرجى النقر على هذا الرابط.
مشاورات إكفا اإلقليمية
ستقوم إكفا في مستهل فعاليات الشراكة اإلنسانية اإلقليمية باستضافة المشاورات اإلقليمية بين أعضاء إكفا والشبكة اآلسيوية للحد من الكوارث
واالستجابة لها ( )ADRRNوالشركاء اآلخرين للنقاش حول االتجاهات الجديدة في قطاع العمل اإلنساني ومستقبل العمل اإلنساني في المنطقة،
وسيتم االستعانة بنتائج هذه المشاورات التي ستنعقد في  18نوفمبر  2020في عملية وضع إستراتيجية إكفا  .2030لتأكيد الحضور ،يرجى ملء
هذا النموذج.
سلسلة التعلم المشتركة بين إكفا و الشبكة اآلسيوية للحد من الكوارث واالستجابة لها ( )ADRRNوالمنتدى اإلنساني في إندونيسيا ()HFI
والمبادرة اإلنسانية (" :)HIالعمل اإلنساني في العصر العادي الجديد"
تقوم كل من المبادرة اإلنسانية ( )HIوالمنتدى اإلنساني في إندونيسيا ( ،)HFIوبدعم من الشبكة اآلسيوية للحد من الكوارث واالستجابة لها
( )ADRRNوإكفا ،بإنتاج سلسلة من الندوات اإللكترونية ( 5ندوات) في الفترة من يوليو وحتى نهاية  ،2020بهدف خلق منصة لمؤسسات
المجتمع المدني وشبكاته في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للنقاش المفتوح حول الموضوعات الهامة ،مع التركيز على طرق تكييف مؤسسات المجتمع
المدني لعملها من أجل استيفاء االحتياجات في عصر جائحة كوفيد.19-

عصرا بتوقيت غرينتش (،)GMT+7
ظهرا وحتى الساعة الثالثة
وستعقد الندوة اإللكترونية التالية في  25نوفمبر  ،2020من الساعة الواحدة
ً
ً
حول موضوع " :تأثير التهديدات متعددة المخاطر على االستجابة اإلنسانية متعددة القطاعات".
للمزيد من المعلومات حول التسجيل ،يرجى التواصل مع .Keya.Sahachaudhury@icvanetwork.org
للمزيد من المعلومات حول منطقة آسيا
.Keya.Sahachaudhury@icvanetwork.org

والمحيط

الهادئ،

يرجى

التواصل

مع

ممثل

إكفا

اإلقليمي:

 .27منطقة إفريقيا:
الفعاليات التي تركز على منطقة الساحل الوسطى
انعقدت على مدار الشهر الماضي سلسلة من الفعاليات التي ركزت على منطقة الساحل الوسطى  ،من بينها أسبوع الفعاليات الجانبية الذي سبق
اجتماعات المائدة المستديرة بين الوزراء والتي نظمتها حكومة الدنمارك ،وحكومة ألمانيا ،ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAواالتحاد
األوروبي في  20أكتوبر  .2020وشاركت إكفا في هذه الفعاليات عن طريق مساعدة المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة في صياغة
بيانها الذي ألقته خالل اجتماع المائدة المستديرة .لالطالع على الرسائل الرئيسية ومقاطع الفيديو ،يرجى زيارة الصفحة اإللكترونية لمنطقة الساحل
الوسطى.
كما استضافت إكفا فعالية جانبية في  14أكتوبر  2020بعنوان " الواقع اإلنساني واإلنمائي في منطقة الساحل الوسطى" ،بحضور ممثلي حكومات
دول المنطقة ،ولجنة الصليب األحمر الدولية ( ،) ICRCوالبنك الدولي ،واألمم المتحدة ،والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني .يمكن
مشاهدة تسجيالت االجتماع هنا.
وقد أسفرت هذه الفعاليات عن مشاورات واسعة وغنية أدت إلى توسيع شبكة الجهات الفاعلة التي تعرض وجهات نظر ونُ ُهج مختلفة تقوم على
الخبرة العملية.
االستجابة إلى مزاعم االنتهاك واالستغالل الجنسيين خالل االستجابة إلى وباء اإليبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية
قامت إكفا بتقديم الدعم إلى المنظمات غير الحكومية العاملة على تنسيق العمل القائم فيما يتعلق بمزاعم االستغالل واالنتهاك الجنسيين أثناء االستجابة
إلى وباء اإليبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية  ،حيث التقى أعضاء مجموعة مديري برامج الطوارئ وفريق الخبراء المواضيعي المعني
باالنتهاك واالستغالل الجنسيين عدة مرات من أجل تنظيم بعثة دعم تم نشرها في البالد في أواخر شهر أكتوبر الماضي .كما تم تنظيم دعوة ألعضاء
إكفا ،بما في ذلك ممثلي فريق إكفا المعني بالحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين وتنسيق الشؤون اإلنسانية ،إلى جانب المشاركات الثنائية ذات
الصلة ،بهدف اإل سهام في مشاركة المنظمات غير الحكومية بشكل هادف وكبير في هذه االستجابة.
التخطيط لدعوة مجموعة مديري برامج الطوارئ بشأن الكاميرون
كانت تعقيدات الوضع في الكاميرون موضع اهتمام أعضاء إكفا في هذا الشهر ،حيث نظمت إكفا اجتماعًا مع أعضائها إلعداد وتبادل المعلومات
قبل إطالق دعوة مديري برامج الطوارئ بشأن الكاميرون والمقرر انعقادها في  5نوفمبر ،وعملت إكفا أيضًا على ضمان تمثيل المنظمات غير
الحكومية على النحو الواجب في البعثة التقنية المشتركة بين الوكاالت والمزمع انطالقها في النصف الثاني من شهر نوفمبر.
االتحاد اإلفريقي
شارك الفريق اإلقليمي في مجموع عمل "الشؤون اإلنسانية وإدارة المخاطر الناجمة عن الكوارث" التي يشارك كل من االتحاد اإلفريقي (قسم
الشؤون السياسية) ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في قيادتها .قام المشاركون في االجتماع باستكشاف األفق والنقاش حول القضايا الرئيسية المتعلقة
بالربع األخير من عام  ،2020وتم تسليط الضوء على انعقاد منتدى االتحاد اإلفريقي اإلنساني السنوي عبر اإلنترنت ،كما سيقوم فريق إكفا
اإلقليمي بتوزيع المعلومات المتعلقة بالمنتدى فور توافرها.
االجتماع اإلقليمي األول لمنصة الدعم التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ()IGAD
ستشارك إكفا في االجتماع اإلقليمي األول لمنصة الدعم التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ( )IGADبشأن عملية نيروبي ،والمقرر
انعقاده في الفترة بين  23و 26نوفمبر  ،2020ويهدف هذا االجتماع إلى تفعيل منصة الدعم ،إلى جانب تقييم التقدم المحرز في خطة عمل نيروبي.
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع  marco.rotelli@icvanetwork.orgو.Addis.Tesfa@icvanetwork.org
 .28منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:
تسليط الضوء على اليمن
في إطار االستجابة إلى دعوة المنظمات غير الحكومية لتركيز المزيد من االهتمام على األوضاع في اليمن ،قامت إكفا بتنسيق الحوار بين رؤساء
مجالس إدارة المنظمات غير الحكومية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ ،السيد مارك لوكوك ،في  21أكتوبر  ،2020وذلك بهدف إجراء نقاش
مباشر ومفتوح بين الحضور حول تحديات العمل ،والتمويل ،والحفاظ على استمرارية االستجابة والمناصرة اإلستراتيجية .كان هذا الحوار فرصة
لتبادل وجهات النظر حول أساليب وفعالية التعاون مع الحكومة والجهات غير التابعة للدولة ،وال دول والجهات المانحة األخرى ،بما في ذلك ما يمكن
أن ينشأ عن ذلك من آثار على االستجابة على مدار الشهور المقبلة.
يعكف فريق إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حاليًا على تطوير دورة تدريبية على التنسيق المشترك ،والحوكمة ،والتخطيط
اإلستراتيجي ،من المقرر تقديمها إلى  9شبكات للمنظمات غير الحكومية السورية في مدينة غازي عنتاب ،تركيا .ومن المتوقع أن يبدأ التدريب

في شهر ديسمبر  ، 2020ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار مجموعة أوسع من ورش العمل المتخصصة التي تركز على الحوكمة الجيدة،
والتخطيط اإلستراتيجي ،وتعزيز مش اركة شبكات المجتمع المدني السورية في مختلف منصات المناصرة والتنسيق اإلقليمية والعالمية.
بدأت إكفا البحوث حول العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية في مجال القيادة اإلنسانية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .ترمي هذه
البحوث إلى تحقيق هدفين رئيسين:
 .1تحديد وتوثيق نطاق مشاركة المنظمات غير الحكومية بشكل فعال وهادف في هياكل تنسيق العمل اإلنساني الدولي في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
 .2تحديد التوصيات التي تستهدف بعض الجهات المسؤولة بعينها ،والرامية إلى تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية بشكل
فعال وهادف في آليات تنسيق العمل اإلنساني الدولي .يأتي هذا في إطار جهود إكفا على صعيد دفع عجلة النقاش حول العمل
مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية القائم على األدلة الملموسة والحقائق اإلحصائية وإسهامات وكاالت األمم المتحدة
والجهات المانحة ،باإلضافة إلى مجتمع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع  Eman.ismail@icvanetwork.orgو.stephanie.yousef@icvanetwork.org
 .29منطقة أمريكا الالتينية:
اجتماع أعضاء وشركاء إكفا اإلقليميين في أمريكا الالتينية
تستضيف إكفا في  11نوفمبر اجتماعًا إلكترونيًا بين أعضائها وشركائها اإلقليميين في أمريكا الالتينية ،كما ستقدم إكفا عرضًا تقديميًا خالل
المشاورات حول الدور الذي تلعبه في المنطقة ،وسيفتح المجال للنقاش حول الشواغل والمالحظات المتعلقة باألحداث في المنطقة.
ستعقد هذه الفعالية باللغة اإلسبانية .ال تتردد في تبادل وجهات نظرك مع زمالئك اإلقليميين .لتأكيد الحضور ،يرجى التواصل مع
.secretariat@icvanetwork.org
محافل المنظمات غير الحكومية في المنطقة
ظلت إكفا على اتصال وثيق بالعديد من منتديات المنظمات غير الحكومية في المنطقة ،وبالذات في فنزويال ونيكاراغوا وكولومبيا ،وذلك بفضل
أعضائنا في المنطقة ،ومنهم منظمة .FM4
وثائق إكفا باللغة اإلسبانية:
تمت ترجمة العديد من مصادر إكفا إلى اللغة اإلسبانية! يمكن االطالع على المستندات التالية:
•
•
•
•
•

ICVA póster
REFORZARSE,
REFORZARSE: Localización respecto de
la respuesta global humanitaria durante el COVID-19
Un análisis sobre la localización
El Gran Pacto Edplicado
Manual de Incidencia de Foros De ONG: Realizando Incidencia Conjunta

REFORZARSE,

للمزيد من المعلومات حول منطقة أمريكا الالتينية ،يرجى التواصل مع .lina.gomez@icvanetwork.org

فرص التعلم
 .30ال تنسوا موعدنا! ندوة إلكترونية حول واجب الرعاية وإدارة المخاطر
 3ديسمبر  – 2020ستدور الندوة الرابعة من سلسلة "إدارة المخاطر في الواقع العملي" حول واجب الرعاية وإدارة المخاطر .ترقبوا المزيد من
التفاصيل على صفحتنا اإللكترونية.
 .31التسجيل:
هل فاتتكم الندوة اإللكترونية التي عقدتها إكفا بمشاركة الجمعية الدولية للعاملين في المساعدة والحماية اإلنسانية ( )PHAPحول إزالة المخاطر
المصرفية وأثر ذلك على العمل اإلنساني؟ تضمنت هذه الندوة نقاشًا صريحًا حول التحديات العملية التي تواجهها المنظمات غير الحكومية العاملة
في مجال المساعدة اإلنسانية ،وسبل التعامل مع هذه القضية من منظور إدارة المخاطر .ومن بين أعضاء الفريق المنظم للندوة :رئيس الشعبة متعددة
األطراف في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ( )SDCوالحاضر بالنيابة عن السيد فيليب بيسون ،الرئيس المشارك لمبادرة الممارسات السليمة
في تقديم المنح اإلنسانية؛ والسيد سانجيتا غوسوامي ،مسؤول المناصرة والتواصل في منظمة )Human Security Collective (HSC؛
والسيد خليل دساي  ،رئيس الحوكمة في منظمة اإلغاثة اإلسالمية العالمية ( .)IRWيمكن الحصول على التسجيالت الصوتية والمرئية مصحوبة
بالترجمات اإلنجليزية والفرنسية (وقريبًا العربية!) من هذا الرابط.
هذه هي الندوة اإللكترونية الثالثة في سلسلة إدارة المخاطر في الواقع العملي  .ال تترددوا في االستماع إلى تسجيالت الندوتين السابقتين على الموقع
اإللكتروني (متاحة اآلن بالترجمات اإلنجليزية والفرنسية والعربية).

 .32منظمة  :DisasterReadyالصحة العقلية وإدارة اإلجهاد :لقد تسببت جائحة كوفيد 19-في زيادة مستويات اإلجهاد واإلضرار بالصحة
العقلية للبشر من جميع أنحاء العالم .واحتفاالً باليوم العالمي للصحة العقلية في  10أكتوبر ،قامت منظمة  Disastereadyبإضافة عدة دورات
تدريبية مجانية لمجموعة مصادر التعلم في مجال الصحة العقلية وإدارة اإلجهاد الخاصة بالمنظمة ،والتي تشمل دورات تدريبية قصيرة وأدلة يمكن
تحميلها لمساعدتكم وموظفيكم في إدارة الضغوط والقلق وتفادي اإلنهاك.
 .33تدريب على حماية األطفال في ظل جائحة كوفيد19-
افتتح التحالف من أجل حماية األطفال في العمل اإلنساني دورة تدريبية إلكترونية بعنوان "حماية األطفال في ظل جائحة كوفيد ."19-سجل اآلن
في هذه الدورة المجانية التي تستغرق  6أسابيع والتي يلقيها خبراء التحالف وأعضائه حول تعلم سبل تكييف عملية إعداد وتنفيذ برامج حماية الطفل
في ظل جائحة كوفيد !19-اعرف المزيد من هنا.
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 بأي فرص مثيرة لالهتمام قد تكون مفيدة لنعرضها في الموقع اإللكتروني .للمزيد من
المعلومات ،يُرجى التواصل مع .nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

جديد وجدير بالذكر
 .34أزمة في األفق :تحليل المخاطر العالمي
تدهورا ملحوظًا على
أصدرت منظمة  ACAPSتحليل المخاطر العالمي الجديد ،والذي حددت فيه عددًا من السياقات الرئيسية التي قد يحدث فيها
ً
تقريرا عن آخر تطورات المخاطر التي
مدار األشهر الستة المقبلة ،مما يؤدي إلى حدوث زيادة مفاجئة في االحتياجات اإلنسانية ،كما يشمل أيضًا
ً
تم تحديدها ف ي مارس الماضي .ويتمثل الهدف من هذا التحليل في تمكين صناع القرار في قطاع العمل اإلنسانية من فهم التغيرات المحتملة التي قد
يترتب عليها عواقب إنسانية  ،وعن طريق كشف التطورات الممكن عملها وفهم تأثيرها ،يمكن وضع هذه التغيرات المحتملة في عين االعتبار أثناء
التخطيط والتأهب .يمكن تحميل التقرير من هنا.
 .35ترشيحات جوائز أصوات الشجاعة التابعة للجنة المرأة المعنية بالالجئات
ستعقد لجنة المرأة المعنية بالالجئات في الخميس 29 ،إبريل  ، 2021فعاليتها السنوية لالحتفال ببطالت "أصوات الشجاعة" .يتم في كل سنة تقديم
جوائز "أصوات الشجاعة" إلى النساء والشابات الصامدات الذكيات  ،التي تعكس قصصهن الشخصية القوية التحديات واالنتصارات التي يمر بها
ماليين البشر النازحين بفعل النزاعات واألزمات .إن لجنة المرأة المعنية بالالجئات بحاجة إلى مساعدتكم في ترشيح هؤالء النسوة والشابات الرائعات
للفوز بالجائزة! رشح النساء أو الشابات اللواتي قدمن إسهامات قوية ودائمة من أجل تمكين النساء أو األطفال أو الشباب النازحين بسبب النزاعات
واألزمات .يمكن أن يكون المرشحون من المتطوعين سكان المجتم عات المحلية ،أو من العاملين في المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية ،ويمكن
أن يكون المرشحون من النازحين أنفسهم أو يعملون في إطار شراكة مع النازحين أو نيابة عنهم .الموعد النهائي لتقديم الترشيحات هو الجمعة،
 4ديسمبر.2020 ،

أضف إلى جدول مواعيدك
كل ثالثاء :سلسلة استعراض أهداف االتفاق العالمي بشأن الالجئين
 11نوفمبر :االجتماع اإللكتروني بين أعضاء وشركاء إكفا اإلقليميين في أمريكا الالتينية
 11نوفمبر :إطالق اإلحاطة اإلعالمية حول التأثيرات الصحية غير المباشرة لجائحة كوفيد 19-على النازحين في األوضاع اإلنسانية
الحكومية
غير
والمنظمات
اليونيسيف
بين
المشاورات
نوفمبر:
19-17
 18نوفمبر :مشاورات إكفا اإلقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ
 18نوفمبر :حوار المفوض السامي حول تحديات الحماية  :2020الحماية والصمود خالل الجائحة – الصمود والشمول في قطاع الصحة
 20نوفمبر :المشاورات رفيعة المستوى التي تسبق مؤتمر أفغانستان  – 2020العودة وإعادة الدمج :بناء مستقبل جميع األفغان
 23نوفمبر :مؤتمر أفغانستان 2020
 26-23نوفمبر  :2020االجتماع اإلقليمي األول لمنصة الدعم التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ()IGAD
نوفمبر – ديسمبر :فعاليات الشراكة اإلنسانية اإلقليمية – آسيا والمحيط الهادئ
 2ديسمبر :حوار المفوض السامي حول التحديات التي تواجه الحماية  – 2020جائحة كوفيد 19-وتغير المناخ :ما الدروس المستفادة؟
 3ديسمبر :الندوة اإللكترونية إلكفا والجمعية الدولية للعاملين في المساعدة والحماية اإلنسانية :واجب الرعاية وإدارة المخاطر
 9ديسمبر :حوار المفوض السامي حول التحديات التي تواجه الحماية  – 2020االستعداد للحماية والحلول المستقبلية
 10-9ديسمبر :نحو عالم أفضل
 14ديسمبر :الذكرى السنوية السبعين للمفوضية السامية لشؤون الالجئين
-

- 2021

 19-18مايو :المؤتمر السنوي والجمعية العامة إلكفا

