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الملخص التنفيذي

مجالت التركيز:

المقدمة
ي 

اتيجية إكفا 2019-2021، حيث تركزت الجهود �ز ي تقييم االأثر الذي تمكنت إكفا من تحقيقه من خالل تطبيقها اس�ت
يتمثل غرض هذه الدراسة �ز

ي 
نسا�ز ي السياسات والحوار االإ

ي تعزيز والتأث�ي عىل وجهات نظر المنظمات غ�ي الحكومية �ز
: "ما مدى تأث�ي جهود إكفا �ز االإجابة عن السؤال الرئيسي

ة 2019-2021؟" اشتملت منهجية البحث  ها من القضايا االأخرى الناشئة خالل الف�ت ي تم اختيارها وغ�ي
ز االأربعة ال�ت ك�ي ي كل مجال من مجاالت ال�ت

�ز
عىل مراجعة الوثائق والمستندات، وإجراء المقابالت مع االأطراف المعنية المختارة، واستعراض البيانات الجوهرية المتوفرة من مشاورات إكفا مع 
كة ساندستون  ي أجرتها �ش

اتيجية ال�ت ي جرت مؤخًرا. كما يستند هذا التقرير إىل نتائج منتصف دراسة االس�ت
اتيجية عام 2030 ال�ت االأعضاء بشأن اس�ت

ة من يناير إىل مارس عام 2021. االستشارية )Sandstone Consulting( خالل الف�ت

الخلفية العامة
ز الفعال لتمكينهم من إعادة بناء حياتهم  رين من االأزمات بالحماية والمساعدة والتمك�ي ي خلق "عالم يحظى فيه السكان المت�ز

تتمثل رؤية إكفا �ز
ي 

ي تتمثل رسالتها �ز
ي مكانة خاصة تجعل منها "شبكة عالمية من المنظمات غ�ي الحكومية ال�ت

وسبل عيشهم بكرامة" حيث تضع هذه الرسالة إكفا �ز
ي السياسات والممارسات".

ي وجعله قائًما عىل المبادئ بشكل أك�ش عن طريق العمل الجماعي والمنفرد بهدف التأث�ي �ز
نسا�ز تعزيز فعالية العمل االإ

ح؛ الربط؛ عقد االجتماعات؛ التأث�ي والمنارصة؛  ي إطار 5 طرق للعمل )وهي: التحليل وال�ش
ة 2019-2021 بإيجاز �ز اتيجية إكفا للف�ت تُصاغ اس�ت

اتيجية بعد حالة  ة االس�ت ز )وهي: الهجرة الق�ية؛ التنسيق؛ التمويل؛ إدارة التغي�ي / القضايا الشاملة(. وقد بدأت هذه الف�ت والدعم( و4 مجاالت ترك�ي
ز من 13 إىل 26  ي إكفا، شملت مستوى المدير التنفيذي والقيادات االأخرى حيث ازداد عدد الموظف�ي

ي شهدتها المناصب العليا �ز
التغي�ي الجوهرية ال�ت

ز زيادة ملحوظة من 6 إىل 11 موظف  قليمي  حيث شهدت أعداد الموظف�ي كز عىل الصعيد االإ موظف بدوام كامل منذ عام 2018 مع االستثمار الم�ت
اتيجية التوظيف وثقافة العمل. ي اس�ت

ي أمريكا الالتينية وغرب إفريقيا؛ فقد بُذلت جهوًدا خاصة لضمان التنوع �ز
بدوام كامل، وتوسع ليشمل التمثيل �ز

ي 
ز داخلًيا وعديمي الجنســية والمهاجرين �ز ز والنازح�ي ز الحماية وتقديم المســاعدة والحلول المســتدامة لالجئ�ي تحســ�ي

حاالت الضعف.

ي آليات التنســيق لضمان أن تكون 
تعزيز القدرة الجماعية للمنظمات غ�ي الحكومية من أجل المشــاركة والتأث�ي بنشــاط �ز

شــاملة ومحددة الســياق وتقدم المســاعدة والحماية الفعالة لالأشخاص المتأثرين باالأزمات.

ي احتياجات الفئات الســكانية المتأثرة باالأزمات مــع التأكد من حصول المنظمات غ�ي  ي يل�ب
نســا�ز ضمــان أن تمويــل العمل االإ

الحكوميــة عىل تمويل جيد وقائم عىل المبادئ بشــكل كاٍف.

اتيجي وإدارة التغي�ي مع تعزيز  ي تطويــر التفك�ي االســ�ت
ضمــان تقديــم الدعــم الفعــال إىل المنظمات غــ�ي الحكومية �ز

اكة. ي ومبادئ ال�ش
نســا�ز مبادئ العمل االإ

الهجرة القرسية  .1

التنسيق  .2

التمويل  .3

 ، 4.  إدارة التغي�ي
القضايا الشاملة

أهداف 2021
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تقديم ومشــاركة وتبادل المعلومــات والتحليالت وفرص التعلم.

ي المناقشــات ومنتديات صنع القرار 
ضمــان التعبــ�ي عن صــوت المنظمات غ�ي الحكومية القوي ومتعدد الجوانب �ز

. ي
نسا�ز ي العمل االإ

ي تؤثر �ز
الرئيســية ال�ت

. ي
نســا�ز ي نظام العمل االإ

تعزيز قدرات المنظمات غ�ي الحكومية للمشــاركة �ز

تيســ�ي وتنظيــم وعقد اجتماعات، حلقات عمل، مناقشــات، ومناظرات لالأعضاء من أجــل تبادل التجارب والمعلومات 
ز وجهات النظر المختلفة. ات والجمع ب�ي كة وتعزيز الخ�ب والتعاون بشــأن القضايا المشــ�ت

كاء متعددي االأطراف )مثل:  تيســ�ي زيــادة وصــول المنظمــات غ�ي الحكومية إىل االأطراف المعنية الهامة، ومــن بينهم ال�ش
ها  قليمية، والقطاع الخاص، وغ�ي (، الدول االأعضاء، الجهات المانحة، الهيئــات االإ وكاالت االأمــم المتحــدة والبنــك الدوىلي

. ي
نسا�ز من الشــبكات االأخرى خارج قطاع العمل االإ

ح التحليل والرسش

التأث�ي والمنارصة

الدعم

عقد الجتماعات

الربط

طرق العمل الخمسة

النتائج

ز االأربعة، حيث تمكنت من تحديد السمات البارزة التالية  ك�ي ي مجاالت ال�ت
ة �ز ز ات المرتبطة بـ49 مبادرة متم�ي قامت دراسة االأثر بتقييم النتائج والمؤ�ش
ة 2021-2019: ز خالل الف�ت ك�ي ي كل مجال من مجاالت ال�ت

الأثر جهود إكفا �ز

الهجرة القرسية  .1
ي تعزيز تماسك واتساق تعهدات المنظمات غ�ي الحكومية، 

ن )2019(: لعبت إكفا دوًرا تنسيقًيا قياديًا وساهمت �ز المنتدى العالمي بشأن الالجئ�ي  •
ي تعزيز تمثيل المنظمات المدنية الوطنية وتعزيز تواجدها عىل الساحة.

وساعدت �ز
ي 

ن )2020-2021(: تمكنت إكفا من زيادة فرص المســاهمة والتأث�ي �ز قليمية والشــهرية للمفوضية الســامية لشــؤون الالجئ�ي المشــاورات الإ  •
ز وكاالت االأمم المتحــدة والمنظمات  سياســات وممارســات الهجــرة الق�يــة، خاصًة من خالل الــدور الذي تؤديه باعتبارها محاور وســيط ب�ي

ي 
ي تنظيم لجنة عمــل المجتمع المد�ز

ي )مثل: المشــاركة �ز
ز منظمات المجتمــع المد�ز ز التعــاون ب�ي ي تحف�ي

غــ�ي الحكوميــة إىل جانــب دورهــا �ز
)”the Civil Society Action Committee“

ي عملية صياغة 
ز المنظمات غ�ي الحكومية من التأث�ي �ز ي تمك�ي

وح الداخلي )2019-2021(: نجحت إكفا �ز ن ي بال�ن
الفريق رفيع المستوى المع�ن  •

كة مع منظمة  تقرير الفريق رفيع المستوى )عىل سبيل المثال من خالل عقد االجتماعات أثناء المرحلة االبتدائية وإرسال الرسائل المش�ت
ز العام لالأمم المتحدة(، حيث تواصل إكفا عملها عىل متابعة التوصيات. InterAction إىل االأم�ي

 
التنسيق  .2

ز الوكاالت  كة ب�ي ي اللجنة الدائمة المش�ت
ن الوكالت: عىل الصعيد العالمي، قادت إكفا عملية مناقشات الرعاية �ز كة ب�ي هيكل اللجنة الدائمة المش�ت  •

كة  ز رؤساء اللجنة الدائمة المش�ت حيث وسعت من نطاق “العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية” ليصل إىل نطاق أوسع من الجمهور ب�ي
ز المنظمات غ�ي الحكومية )خاصًة المنظمات غ�ي الحكومية الوطنية  ي مجموعة مدراء برامج الطوارئ )EDG(، قامت إكفا بتمك�ي

ز الوكاالت. أما �ز ب�ي
ي تفتقر إىل التواجد عىل الصعيد العالمي( من إثارة قضايا بالغة االأهمية ونقلها من الصعيد القطري إىل الصعيد العالمي.

ال�ت
ات والمعلومات، والتمويل بهدف دعم  ، ونظمت العديد من ورش العمل، وتبادل الخ�ب دعم محافل المنظمات غ�ي الحكومية: قدمت إكفا الدعم المبا�ش  •

ة إىل محافل  محافل وشبكات المنظمات غ�ي الحكومية من أجل تنمية القدرات وتعزيز عملها عىل الصعيد القطري، وقد شمل هذا الدعم توف�ي 22 منحة صغ�ي
ي يستفيد منها 30 محفاًل من محافل المنظمات 

كفا وال�ت قليمية التابعة الإ المنظمات غ�ي الحكومية والدعم المنظم الجاري والمخصص من الفرق التمثيلية االإ
قليمية المعقدة مثل  ي السياقات االإ

ي 24 دولة. كما تضمنت جهود إكفا تقديم الدعم المتخصص إىل محافل المنظمات غ�ي الحكومية �ز
ة �ز غ�ي الحكومية منت�ش

اكة مع برنامج االأمم المتحدة  اكة والمشاركة لشبكة المنظمات غ�ي الحكومية السورية؛ فمن خالل ال�ش ق أفريقيا والقرن االأفريقي وبرنامج ال�ش ي �ش
وع منطق�ت م�ش

نجازات االأخرى، تعزيز قدرات محافل المنظمات  ي مدينة غازي عنتاب عىل دورات تدريبية من إكفا. ومن ضمن االإ
ي سوريا، حصلت 12 شبكة سورية �ز

ي �ز
نما�أ االإ

ي وحشد محافل المنظمات غ�ي الحكومية لضمان الحصول عىل لقاحات كوفيد19-.
نسا�ز غ�ي الحكومية من أجل منارصة العمل االإ
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التمويل  .3
ي تنظيم مسار العمل من أجل 

ى من خالل مشاركتها �ز ي عملية تنفيذ الصفقة الك�ب
ى 2.0: قامت إكفا بالتأث�ي �ز ى والصفقة الك�ب الصفقة الك�ب  •

بالغ ورفع التقارير إىل الجهات المانحة من خالل “النموذج 8+3” للتقارير ال�دية، وال تزال إكفا تواصل العمل عىل  تنسيق وتبسيط متطلبات االإ
ى 2.0. تشكيل إطار العمل من أجل الصفقة الك�ب

ي فتحت الباب 
ي زيادة مرونة الجهات المانحة أثناء أزمة كوفيد19- وال�ت

ي بالنتائج: حشدت إكفا االأعضاء فيها للمساهمة �ز
الفريق الخامس المع�ن  •

نسانية العالمية لجائحة كوفيد19-. أمام المنظمات غ�ي الحكومية للحصول عىل التمويل الُمقدم من خالل خطة االستجابة االإ

إدارة التغي�ي / القضايا الشاملة  .4
ي يبذلها 

ي تطوير ومنارصة اعتماد الميثــاق لتوجيه الجهود ال�ت
نســانية )2021(: لعبت إكفا دوًرا أساســًيا �ز ميثــاق المنــاخ والبيئة للمنظمات الإ  •

تبة عليه. وبفضل  ي المجتمعات، وتقليل االأثار البيئيــة الم�ت
ي �ز

ي للحد من أثار التغ�ي المناخي والتدهــور البي�أ
نســا�ز ي مجــال العمــل االإ

العاملــون �ز
ز فهم تغ�ي المناخ واالأثار البيئية، شــاركت الجهات المانحة  ي دعم المنظمات غ�ي الحكومية لتحســ�ي

قــدرة إكفــا التنظيميــة وأخــذ زمام المبادرة �ز
ي أجرتها إكفا، حيث قامت بمتابعة المســألة لمســاعدة 

ي بحث هذه القضية بصورة أك�ب من خالل المشــاورات ال�ت
كاء عىل حد ســواء �ز وال�ش

ز االأعضاء  ي تنفيذ بنود الميثاق )عىل ســبيل المثال من خالل مســار التعلم 2021 والمخصص لمشــاركة االأدوات والتجارب فيما ب�ي
االأعضاء �ز

حــول كيفية تطبيق الميثاق(.
ز فهم المنظمات غ�ي الحكومية  ونية )2019-2021(: قدمت إكفا مستوى جيد من التحليل والمحتوى بهدف تحس�ي لك�ت المنشورات والندوات الإ  •

ي والتنمية والسالم، واالستجابة لجائحة كوفيد19-( من خالل ن�ش ما يزيد عن 10 
نسا�ز ز العمل االإ ابط ب�ي حول المواضيع الرئيسية )مثل ال�ت

منشورات و4 مسارات تعلم أتيحت جميعها للجمهور عامة.
التمويل متعدد السنوات من أجل استدامة صندوق التصال والتواصل مع المجتمعات المحلية للحماية من الستغالل والعتداء   •

ز الوكاالت( حيث تقدم الدعم للمنظمات غ�ي الحكومية  كة ب�ي : تتوىل إكفا إدارة هذا الصندوق )بالتعاون مع مجموعات الدعم المش�ت ن الجنسي�ي
نسانية  رين بأن المساعدات االإ ز من خالل ضمان معرفة جميع االأشخاص المت�ز ي عمبها لمنع حاالت االستغالل واالعتداء الجنسي�ي

المحلية �ز
ي عامي 2020 و2021.

ليست مرهونة أبًدا بأي معامالت أو تبادل من أي نوع؛ وضمن هذا الصدد تم تقديم 34 منحة �ز
المؤتمرات السنوية )2019-2021(: عملت إكفا عىل جمع المنظمات غ�ي الحكومية المختلفة لتبادل التجارب والتحديات والدروس المستفادة   •
ي المواضيع ذات االأهمية والتكيف مع الظروف 

اكات �ز ز االأقران من أجل اتخاذ االإجراءات، وتطوير السياسات، وبناء ال�ش وأفضل الممارسات ب�ي
ي توسيع نطاق المشاركة.

نت الذي ساهم بدوره �ز ن�ت المستجدة باعتماد خيار تنظيم المؤتمر السنوي ع�ب االإ

كة ساندســتون االستشــارية  اتيجية الذي أجرته �ش ي االســتعراض النصفي لالســ�ت
كفا �ز ُعرض تحليل رفيع المســتوى للقيمة المضافة الإ

: ي جمعت ومشــاورات اكفــا 2030. ويمكن تلخيص هــذا التحليل بما يىلي
)Sandstone Consulting( اســتناًدا إىل البيانــات الــ�ت

كفا القيمة المضافة لإ

ام. اف والتقدير الواضح بصفتها شبكة عمل إنسانية راسخة تحظى باالح�ت تحظى إكفا باالع�ت  •
ي أعضاء شبكتها وجهودها الواضحة من 

عية القوية فيما يتعلق بمواقفها وإجراءاتها نظًرا لطبيعة التنوع �ز يُنظر إىل إكفا بأنها منظمة تتمتع بال�ش  •
قليمية.. ي المساحات العالمية واالإ

أجل إيصال وجهات نظر المنظمات غ�ي الحكومية من خالل تواجد إكفا �ز
ًا لمختلف االأصوات مما يمنحها مصدر قوة يثبت أن إكفا تستمتع الأعضائها. تعت�ب إكفا بمثابة من�ب  •

نصبت إكفا نفسها كطرف متعاون وليس منافس مع الشبكات الرئيسية االأخرى.  •
تها المختارة بطريقة تُكمل الشبكات االأخرى وتدعم أعضائها. تضيف إكفا قيمة فريدة من خالل الدور الذي تلعبه، وعالقاتها، وتركيبتها، ومجاالت خ�ب  •

ز التعاون وتقليل االعتماد عىل االأمانة العامة. عية أعضائها من أجل تحس�ي زادت إكفا بطريقة نشطة من درجة اعتمادها عىل كفاية وقدرات و�ش  •
ي القطاع الخاص استجابًة 

ابط مع الجهات الفاعلة �ز كفا جهوًدا مضنية لتجاوز نطاق عمل المنظمات غ�ي الحكومية لل�ت بذلت االأمانة العامة الإ  •
نسانية. ي تقدم االستجابة االإ

ي طبيعة الجهات الفاعلة ال�ت
ات الطارئة �ز للتغ�ي

ونية والمنشورات والفعاليات  لك�ت كاء ومصادر للمساهمات، ولكن حرصت إكفا عىل تصميم الندوات االإ يحظى أعضاء إكفا باالأولوية باعتبارهم �ش  •
عىل نحو يستهدف الجمهور بشكل عام لتوفر مصادر معلومات متاحة للجميع.

كاء واالأعضاء لتعزيز القدرات وتوسيع  لقد ُصمم الدعم المقدم لمحافل المنظمات غ�ي الحكومية خصيًصا من أجل توف�ي بيئة مناسبة لل�ش  •
نطاق فرص المشاركة.

ي طريقة تعديل خططها وإجراءاتها والدعم الذي تقدمه، حيث ظهر ذلك جلًيا عىل 
أثناء أزمة كوفيد19-، أظهرت إكفا مرونة و�عة ملحوظة �ز  •

ي عملها.
الصعيد الداخىلي ومن خالل دمج المبادرات المتعلقة بجائحة كوفيد �ز

ه ليصبح أك�ش فعالية. ي وسبل تغي�ي
نسا�ز ي مبادرات تهدف إىل استكشاف الطابع المتغ�ي لنظام العمل االإ

حققت إكفا قيمة مضافة من خالل مشاركتها �ز  •



7

ن ك�ي أهميــة مجالت ال�ت
ة 2019-2021 بدعم قوي من االأعضاء حســب ما أفادت به نتائج المقابالت والدراســات  ز المختارة من إكفا للف�ت ك�ي تحظى مجاالت ال�ت  •

اتيجية إكفا 2030. االســتقصائية وورش العمل الخاصة بإعاد وتطوير اســ�ت

قليمية دور مراكــز إكفا الإ
ز الصعيد المحىلي والعالمي. ز الربط بــ�ي قليمي قوة مضاعفة لطموحها لتحســ�ي يمثــل اســتثمار إكفــا عىل الصعيد االإ  •

قليمية لتتناســب مع  ي تعديل المواضيــع والديناميكيات االإ
ال يــزال هنــاك المزيــد مــن العمــل أمام إكفا، ولكنهــا تمكنت من إحراز التقــدم �ز  •

. المحىلي السياق 
ي أفضل طريقة لتوف�ي الموارد من أجل التوســع 

قليميــة ينطــوي عليــه المزيد من التوقعات، مما يســتدعي من إكفا التفك�ي �ز •  إّن نجــاح المراكــز االإ
ي المكســيك لمضان مشــاركة أمريكا 

ي �ز نامج التجري�ب ي أنشــطتها، خاصًة من خالل تعزيز مشــاركة االأعضاء وقدراتهم. كما يعت�ب تنفيذ ال�ب
�ز

الالتينيــة فرصة هامة للتعلم.

اتيجية، وخاصة المســتوحاة من العمل عىل المنــاخ، والحماية من  ضافية خالل اســتعراض نهاية االســ�ت لقــد تــم تحديــد عــدد من الجوانب االإ
، ودعم محافل المنظمات غــ�ي الحكومية،  وح الداخــىلي ز ي بال�ز

، وجائحــة كوفيد، والفريق رفيع المســتوى المع�ز ز االســتغالل واالعتــداء الجنســي�ي
: ما يىلي شملت 

إكفــا هــي أكــ�ش بكث�ي من مجرد وســيط ثقة. تعت�ب إكفا جهــة متعاونة تقدم المعرفة والمهارات المتعلقــة بالمحتوى، وتعمل مع االأخرين   •
ي عام 2021 بشــأن ميثاق 

ي عمل إكفا �ز
ي الفريــق وليــس مجــرد “جهــة منظمة لالأخرين̋، وهة ما يمكن أن يظهر جلًيا عىل ســبيل المثال �ز

كأعضــاء �ز
ي 

. ويدعم هذا الواقع اختيار إكفا بجعــل “التعاون” “طريقة عمل” رصيحة وواضحة �ز وح الداخىلي ز ي بال�ز
المنــاخ والفريــق رفيع المســتوى المعــ�ز

اتيجية إكفا الجديدة لـــعام 2030. اس�ت
م بوعودها وكلمتها” حيث ال تركز بشــكل كب�ي عىل تســويق اســمها، وتعمل دائًمأ عىل تقليل التنافس  ز التعاون – يُنظر إىل إكفا بأنها جهة “تل�ت  •
كة، وهو مــا ينطبق عىل جميع االأصعدة،  إىل أد�ز قــدر ممكــن، وتركــز بدرجــة أك�ب عىل بناء التحالفات القوية من أجل تحقيق االأهداف المشــ�ت
ي المحافل الدولية، وجمع للبيانات، وتشــكيل 

ي ااٌلقاليم المختلفة، ومنــارصة تمثيل المنظمات المحلية �ز
مثــل عملهــا مــع المنظمــات المحلية �ز

ها. اللجنــة التوجيهية وغ�ي
ت بها قيادة إكفا عــىل جميع االأصعدة، حيث يُنظر إىل  ز ي تم�ي

تاحــة – كان هنــاك تغذيــة راجعة تلقائية بشــأن الكفاءة العالية ال�ت الكفــاءة والإ  •
ز الرئيســية، والمناطق، والمجاالت المواضيعيــة المحددة، والمنظمة ككل باعتبارها قضايا من الســهل الوصول إليها ويمكن  كــ�ي مجــاالت ال�ت
. ويُرى أن هذه القدرة والثقافة عن�ان أساســيان  ي وليس النظام الســياسي

نســا�ز تحقيقها وتقوم عىل أســاس التحديات الحقيقة للعمل االإ
لتحقيق تأث�ي إكفا.

ي المبادرات ومتابعتها، حيثما أمكن، وتجنب اعتبار االأحداث أو المنتجات الفردية 
الســعي نحو الســتمرارية – تبذل إكفا الجهود للمشــاركة �ز  •

مكان. ي حد ذاتها، قدر االإ
غايــات �ز

ي مجال الشــمول 
ف إكفــا بأنــه ال يــزال أمامها طريق طويل لتقطعــه، إال أنه ينظر إىل إكفا بأنهــا تحرز تقدًما حقيقًيا �ز تحقيــق الشــمول – تعــ�ت  •

ي 
دماج المنظمات والشــبكات المحلية �ز ي شــبكتها المتنوعــة، وطــرق عملهــا، ودعمهــا لمختلف الجهــات الفاعلة، ومنارصتها الفعالــة الإ

�ز
المحافل الرئيســية.

ي إثيوبيا، واليمن، وأفغانســتان، وعمل 
الرسعــة والصمــود – تعتــ�ب اســتمرار قــدرة إكفا عىل مواكبة الســياق المتغ�ي )مثل تطــور االأزمات �ز  •

، وجائحــة كوفيد(، واتخاذ مبادرات جديدة وتعديل خطط العمل حســب المســتجدات  ز المنــاخ، والحمايــة من االســتغالل واالعتداء الجنســي�ي
كفا. مصدر قوة أســاسي الإ
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النقاط الستراتيجية التي يجب أخذها في عين العتبار

ي يجب دراســتها حيث تســتند إىل مالحظات االأطراف المعنية والنتائج:
تعرض دراســة منتصف المدة لتقييم االأثر النقاط التالية ال�ت

، حيثما كان ذلك منطقًيا. مواصلــة دراســة كيفيــة تحديد أهداف إكفا ومواقفها المختارة بدقة أكــ�ش  .1
ي التأث�ي المبا�ش الذي تســعى 

يتوجــب عنــد صياغــة االأهــداف الحرص عىل مواءمتها مع التأث�ي غــ�ي المبا�ش الرئيسي لعمل إكفا وتجنب المبالغة �ز  .2
لتحقيقه. إكفا 

. ز ك�ي التوصــل إىل نظريــة تغيــ�ي أك�ش تطوًرا عىل المســتوى التنظيمي الســتبدال أو تعزيز أو إكمال نظريــات التغي�ي لكل مجال من مجاالت ال�ت  .3
قليمية والعمل مع المنظمات االأعضاء. ة للتوجيهات االإ ز مواصلة زيادة ســمات الســياق المم�ي  .4

ي المواقف العامة.
ي مختلف المناطق أو المناطــق الفرعية �ز

بحــث كيفيــة تأثــ�ي زيادة التواجد الفعىلي �ز  .5
ي إيالء االهتمام لضمان المشــاركة البناءة بدون فقد الثقة.

االســتمرار �ز  .6

ي الملحق 3(، يتضح لنا أّن فريق إكفا قد تعامل مع النقاط أعاله بجدية 
اتيجية )مرفق �ز بناء عىل اســتجابة إدارة إكفا الســتعراض منتصف االســ�ت

مكنتــه من إحراز التقدم.
ي المحصلة والنتائج بصورة ملموســة.

يبذل الفريق جهوًدا واضحة بشــأن تحديد الأهداف للنظر �ز  •
اتيجية إكفا 2030، ولكن بالنظر إىل كون إكفا  تم دراســة العمل الجاري عىل نظرية التغي�ي عىل مســتوى ما من خالل الصيغة النهائية الســ�ت  •
، فإنه من الممكن أن يكون تحديد هذا االأمــر إىل أبعد من ذلك وإظهار كيف أّن إكفا  ي

نســا�ز يكولوجي" للعمل االإ جــزًءا رئيســًيا مــن "النظــام االإ
يكولوجي أمًرا مفيًدا. ي هــذا النظام االإ

تســعى للتأثــ�ي أو التغي�ي �ز
اتيجية إكفا 2030، وكذلك الطموح لتطوير القدرات  ي اســ�ت

قليمي لعمل إكفا كأحد العنارص الرئيســية  �ز أُدرجت زيادة تعميق المســتوى الإ  •
والوصــول من خالل المنظمات الأعضاء.

ز االأمم المتحدة، والمنظمات غ�ي الحكومية الدولية والشــبكات. ي والتشــاركي الهام ب�ي
ي دورها التعاو�ن

تواصــل إكفــا بمهــارة تحقيق التوازن �ز  •

من خالل المقابالت ال�ية، طلب فريق إعداد هذا االستعراض تقديم مالحظات نقدية بشأن أثر إكفا والسبيل إىل تحسينه، إال أن االأطراف المعنية 
: ي يجب دراستها ما يىلي

ي هذا الصدد. تشمل النقاط االإضافية الناشئة وال�ت
ي أُجريت المقابالت معهم لم يتمكنوا من تقديم معلومات كافية �ز

ال�ت
التحديــات المتعلقــة بالقــدرات – ضمــان قدرة إكفا عــىل إيجاد آليات تمكنها من قياس نجاحها من خــالل العالقات القائمة مع االأعضاء، فقدرة   .1

االأمانة العامة ســتكون دائًما محدودة بهذا الخصوص. 
ي تحقيق النجاحات الســابقة، فالحفاظ عىل اســتمرار 

ن والقيادة – يبدو أن ثقافة ونموذج قيادة إكفا الناجح لعب دوًرا أساســًيا �ز كبار الموظف�ي  .2
ز ســيمثل  ز خالل عملية دوران الموظف�ي ها( وكفاءة الموظف�ي كة، وغ�ي ز عىل االأهداف المشــ�ت ك�ي ام، والود، وال�ت هــذه الثقافــة )التواضــع، واالح�ت

ز والقادة. عاماًل أساســًيا لتحقيق التأث�ي المســتدام عند انتقال ودوران الموظف�ي
عالمية للعالمة التجارية وكذلك بعض المناقشــات ال�يحة  اتيجية إكفا االإ كفا – ســألت بعض االأطراف المعنية عن اســ�ت العالمة التجارية لإ  .3

كفا، والفئات المســتهدفة، ومدى أهميــة هذا االأمر اتحقيق تأث�ي أفضل. حــول العالمــة التجارية الإ
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الخاتمة

، أو طرق العمــل المحددة، أو القيمة  ز ك�ي كفا، ســواء كنــا ننظر إىل عملها من منظــور مجاالت ال�ت خلصــت هــذه الدراســة إىل وجــود أثر كب�ي الإ
ها غ�ي المبا�ش  رة وال تعت�ب جهة مانحة رئيســية، ما جعــل تأث�ي ة للفئات الســكانية المت�ز كفــا. ال تقــدم إكفا مســاعدة مبــا�ش المضافــة الموثقــة الإ

يتمــاسش كلًيا مع موقف الشــبكة.

ي 
ي مجاالت العمــل المحددة مثل التمويل أو الهجرة الق�ية، إال أن قيمتها الرئيســية تتمثل �ز

ي تأثــ�ي إكفــا جزئًيــا مــن خالل كفاياتها وقدرتها �ز
يــأ�ت

ام اختالف االآراء، وتعزيز قوة وتأث�ي العمل الجماعي مقارنــة بالعمل الفردي للمنظمات.  كيفيــة جمعهــا لمختلــف الجهــات الفاعلة مًعا، واحــ�ت
ز أداءها من أجل  ي تحســ�ي

ي الطليعــة إىل حد ما من حيث مســتوى التنوع، ولكن من الواضح أنها ال تزال ترغب �ز
بــع �ز ويمكننــا القــول أن إكفــا ت�ت

ز إكفا من أن تكون أقرب  ي تمك�ي
ي طريقة عملها. لعبت المناطق واالأقاليــم دوًرا مهًما �ز

تحقيــق قيمــة هــذا التنــوع وأن تكون أك�ش شــمولية وإنصاًفــا �ز
مكانية لفعل المزيد، ســواء كان العمل خاًصا ببلد ما، أو ينطوي عىل مشــاركة  وأفضل من حيث تكيفها مع الســياقات المختلفة، وال يزال هناك االإ

ة لدولــة مــا، أو يتعلــق بزيادة مســتوى التأث�ي المحىلي عىل الصعيد العالمي. إّن زيادة القدرات ســوف تمثل تحديًا، إال أن هناك بعض  مبــا�ش
ي توســيع نطاق التعاون.

مكانيــات المتاحــة، إىل حــد ما، من خالل القدرات الداخلية، ولعلها أك�ش من ذلك �ز االإ

ي ذات الوقت نقاط ضعــف لها، حيث تعتمد إكفا عىل 
ي إكفا تشــكل �ز

ي أّن بعض مواطن القوة �ز
ز �ز تعتــ�ب هــذه الدراســة إيجابيــة للغايــة ولكن تتم�ي

ز ذوي الكفايات العالية داخل االأمانــة العامة من حيث المعرفة والمهارة والثقافة، ونجد أّن نجاحاتهم المســتمرة تؤدي إىل  عــدد قليــل مــن الموظفــ�ي
ي تغطيها )مثل 

ي تحقيق المزيد من النجاحات، ســواء كان ذلك ضمن نطاق عملها أو المنطقــة الجغرافية ال�ت
رفــع ســقف التوقعــات، وزيــادة الرغبة �ز

زيــادة المشــاركة القطريــة(، وإيجاد الطريقة االأفضــل لتلبية المطالب بدون االضطرار لزيادة عدد موظفي االأمانة العامة والمســاس بالجودة، وهو 
االأمر الذي ســيواجه العديد من التحديات.

كة ساندســتون االستشارية )Sandstone Consulting(، إشارة إىل  ي أعدتها �ش
اتيجية 2015-2018( ال�ت تضمنت دراســة تقييم االأثر الســابقة )اســ�ت

ي زيادة وضوح طبيعة عملها االأســاسي مقارنًة 
ز �ز ك�ي ي مناطق عديدة، حيث ســاهم اختيار إكفا لمجاالت ال�ت

وجود مخاوف من تشــتت جهود إكفا �ز
ي ضوء ما ســبق، ال تزال هناك حاجة إىل تحديد االأولويات وتجنب تحمل العبء الزائد. أثارات بعض الدراســات 

اتيجيات الماضية. و�ز باالســ�ت
كفا االســتفادة من نظرية  ، إال أنه يمكن الإ ز ك�ي ، فعىل الرغم من الجهود المبذولة عىل مســتوى مجال ال�ت الســابقة وجود الحاجة إىل نظريات التغي�ي

التغي�ي عىل المســتوى التنظيمي لدعم هذه الجهود، وهذا من شــأنه تقديم �د مقنع يعزز من مســتوى التماســك عىل الصعيد الداخىلي ويســاهم 
ي تقديــم فهم أوضح لنهــج إكفا عىل الصعيد الخارجي. 

�ز

، حيث واصل أعضــاء إكفا، وبدعم من االأمانة العامة  ز ك�ي ي جميع مجاالت ال�ت
أثبتــت جائحــة كوفيــد19- مــدى أهمية أنشــطة ومبادرات إكفا القائمة �ز

ي فرضتها الجائحة. وضمن جهودهــا الجماعية،  فقد تمكنت أكفا 
ضافية ال�ت نجــازات عــىل أرض الواقع عىل الرغم من التحديــات االإ كفــا،  تحقيــق االإ الإ

مــن التأثــ�ي عىل سياســات عالمية وصياغتها بنجاح لتحقيق قدر أك�ب مــن التضامن والعدالة واالجتماعية.

ة نظًرا لحجم المنظمة موازنتهــا ، ولكن عىل الرغم من أن توقعات االأعضاء  يحة وتغطي مســاحة كب�ي تحظــى إكفــا بقدرتهــا عــىل الوصول إىل أك�ب �ش
ًا عىل  ي تزايد مســتمر، إال أن إكفا تعمل بموارد محدودة بالنظر إىل نطاق عملها، مما يشــكل ضغًطا كب�ي

ي إكفــا �ز
واالأطــراف المعنيــة االأخــرى �ز

ي إدارة الموقف بشــكل جيد إال أن الحفاظ عىل جــودة العمل وتحقيق الطموحات 
ز خاصــًة أثنــاء أوقات العطل. لقد نجحت إكفا �ز ز الحاليــ�ي الموظفــ�ي

والتطلعــات ســيتطلب وجــود تمويــل ثابت من الجهات الداعمة فضاًل عن التعاون القــوي مع االأعضاء وفيما بينهم.
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التطلع للمستقبل

ز االعتبار أبعد من أفق الســنوات الثالثة المعتادة  ي ع�ي
اتيجية 2030 حيث كانت العملية عميقة وشــاملة أخذت �ز ي عام 2021 اســ�ت

اعتمدت إكفا �ز
قليمية  ي المشــاورات عن طريق المقابالت، واالجتماعات، وورش العمــل، والفيديوهات، واالجتماعات االإ

مــع مشــاركة أكــ�ش من %90 من االأعضاء �ز
وورش العمل المواضيعية، والدراســات اســتقصائية، حيث ســاهمت أيًضا االأطراف المعنية الخارجية وشــبكات المنظمات غ�ي الحكومية االأخرى 

اتيجية. يعت�ب تحليل الســياق الخارجي، وفهم التأث�ي الجماعي، والرؤيــة المتعلقة بالتغي�ي من  ي صياغــة هذه الرؤية االســ�ت
ووكاالت االأمــم المتحــدة �ز

نتائج هذه المســاهمات الجماعية.

اتيجية 2030 مثل تحقيق التنوع والمســاواة والشــمول كوســائل  ي اســ�ت
ي أثناء الصدى متوســط االأجل والخيارات المطروحة �ز

ت عدد من النقاط �ز اخت�ي
ز وتعميق الطابع  ي والحماية من االســتغالل واالعتداء الجنســي�ي

، وأهمية المناطق، وزيادة قدرات االأعضاء، واالســتناد إىل العمل البي�أ لزيادة التأث�ي
ي تتطلع إكفا إىلي تجســيدها من أجل الوفــاء بدورها عىل أفضل وجه والحفاظ عىل 

اتيجية طبيعة المنظمة ال�ت ي لعمــل إكفــا. تحدد االســ�ت
التعــاو�ز

ي خلق ديناميكيات 
ي تمكنت من تحقيقها. فإذا نجحــت إكفا �ز

ز الرئيســية، وهــو ما يبدو منطقًيا نظًرا للنجاحات الســابقة ال�ت كــ�ي بعــض مجــاالت ال�ت
قليمية  قليمية، فقــد تكون المناطق االإ تنتقــل مــن المحليــة إىل عالميــة بقــدر أك�ب من خالل الُنُهج المالئمة للســياق والمنفذة من خالل المكاتب االإ

ركائز أفضل لوصف االأثر.

ي 
ي الوقت الذي تتطلع فيه إكفا إىل تحقيق التأث�ي المنشــود �ز

نأمل أن تقدم هذه النســخة النهائية من دراســة تقييم االأثر تأمالت ذات قيمة �ز
المقبلة. السنوات 

التقرير الكامل

: يشــمل التقرير الكامل دراســات حالة ونتائج مفصلة، وهو متاح ع�ب الرابط التاىلي

https://www.icvanetwork.org/resource/impact-study-2019-2021/
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