خطة معل الفريق العامل املعين بتوطني العمل الإنساين خالل الفرتة ( 2019-2017اإصدار  18يناير )2018
الهداف
الهدف العام للفريق العامل هو تعزيز وتسهيل تنفيذ الالزتامات اخلاصة بعملية توطني العمل الإنساين من جانب لك الطراف املوقعة عىل مبادرة الصفقة الكربى (الطراف املوقعة) .وفامي ييل ما س نقوم به من أجل حتقيق
ذكل:
 -1ضامن تقامس الطراف املوقعة عىل مبادرة الصفقة الكربى واجلهات الفاعةل احمللية املعلومات واملشاركة عىل نطاق واسع يف أعامل فريقنا العامل والفرقة العامةل الخرى التابعة ملبادرة الصفقة الكربى
وغريها من املبادرات والعمليات الخرى،
 -2الربهنة عىل إاماكن حتسني توطني العمل الإنساين من خالل الاضطالع بأنشطة تعاونية جتريبية يف بدلان خمتارة،
 -3تقامس التجارب والبحوث من أجل التفاق معا عىل أفضل الس بل لتحقيق أهداف معلية توطني العمل الإنساين،
 -4دمع قياس التقدم احملرز بشأن حتقيق أهداف المتويل احمللية.
خطة النشاط
هجات فاعةل أخرى /اجلدول الزمين
املنظمة املنسقة أو الرائدة
النشطة
الهداف
معليات أخرى ذات
صةل
• عقد اجامتعات عن بعد لك شهرين للطراف املوقعة عىل مبادرة الصفقة الكربى والرشاكء املشاركون يف التنظمي
املشاركة
اللجنة ادلامئة املشرتكة من سبمترب 2017
بني الواكلت )(IASC
الآخرين لتقامس املعلومات وتنس يق أنشطة الفريق العامل.
• ضامن تعزيز تقامس
وفرقة العمل املعنية
املعلومات واملشاركة عىل
نطاق واسع من جانب • العمل عىل أل تقل نس بة املشاركني يف الفريق العامل من اجلهات الفاعةل احمللية عن  %25التعجيل بعملية التوطني من خالل بمتويل النشطة الإمنائية
)(HFTT
(ضامن تنوع الصوات واملناطق وجمالت العمل ،مثل قضااي املرأة ،والتمنية ،وما اإىل ذكل) .احتاد رشأاكت ،واملنظمة اخلريية
الطراف املوقعة عىل
وفريق معل مؤرش
الاكثوليكية للتمنية ادلولية
مبادرة الصفقة الكربى
التوطني )(LMWG
) (CAFODوميثاق التغيري
واجلهات الفاعةل احمللية يف
 ،Charter4Changeومنظمة
يف أعامل الفريق العامل،
 CPAoRمحلاية الطفوةل ،واجمللس
والفرقة العامةل الخرى
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الهداف

ذات الصةل ويف
املبادرات والعمليات
الخرى ذات الصةل.

النشطة

•

املنظمة املنسقة أو الرائدة

هجات فاعةل أخرى/
معليات أخرى ذات
صةل

ادلويل للواكلت التطوعية )،(ICVA
القيام ،حسب الاقتضاء ،بتنظمي لقاءات منفصةل جملموعات أصغر جحاما بشأن مشاريع حمددة اليت س تقوم بنرش ش باكهتا.
قيادات املشاريع املشرتكة
(مثل املذكرات التوجهيية و/أو املشاريع التجريبية).

اجلدول الزمين

من نومفرب 2017

املشاركون يف التنظمي

• عقد ندوات ش بكية ربع س نوية مفتوحة لي خشص هممت مبعرفة مس تجدات خطط الفريق العمل
والتقدم اذلي حيرزه.
• الاخنراط مع أفرقة معل وهجات فاعةل ومبادرات أخرى ذات صةل مببادرة الصفقة الكربى لضامن املشاركون يف التنظمي – مع منظمة
إاقامة العالقات املناس بة .وقد طلب أعضاء الفريق العامل اذلين يشاركون أيضا يف أفرقة عامةل  CAFODومنظمة  CAREومنظمة
املعونة املس يحية ومنظمة أوكسفام
أخرى الاطالع عىل أنشطة الفرقة العامةل الخرى.
).(Oxfam
يونيسف مع مكتب المم املتحدة
لتنس يق الشؤون الإنسانية
) (OCHAمع فريق منسقي اجملموعة
العاملية ).(GCCG
• تشجيع املزيد من تقامس املعلومات واملشاركة بني الطراف املوقعة ومع اجلهات الفاعةل احمللية o ،املشاركون يف التنظمي (بدمع من
مع تسليط الضوء عىل التقدم احملرز واملامرسات السلمية وادلروس املس تخلصة ،مبا يف ذكل من أاكدميية القيادة ا إلنسانية
)،)(HLA
خالل ما ييل:
 oاإصدار نرشة اإلكرتونية لك شهرين،
 oترمجة الواثئق الرئيس ية للفريق العامل املعين بعملية توطني العمل الإنساين وحتميلها عىل  oالاحتاد ادلويل،
 HLA oو, Oxfam
الصفحة اخلاصة به عىل املوقع الإلكرتوين ملبادرة الصفقة الكربى،
 oاإعداد مواد تعريفية من أجل اجلهات الفاعةل احمللية.
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الفريق العامل املعين
مببادرة الصفقة الكربى.
فريق منسقي اجملموعة
العاملية ومجموعات.
 IASCومنظمة

من نومفرب 2017

Charter4Change

ومبادرة املامرسات
السلمية للمنح الإنسانية
)(GHD

اعتبارا من أكتوبر
مؤيدو
2017 ،Charter4Change
وفرقة معل صوت
مبادرة الصفقة الكربى
ICVA

الهداف

املنظمة املنسقة أو الرائدة

النشطة

• تنظمي  3اجامتعات إاقلميية خشصية لتوس يع نطاق املشاركة ،ومناقشة اخلصوصيات وادلروس املشاركون يف التنظمي (بدمع من
املوقعني املوجودين يف املناطق)
املس تخلصة ا إلقلميية ،والتشاور بشأن املنتجات ا إلرشادية (املوحضة أدانه).
• تنظمي اجامتع خشيص يف بروكسل يف عام  2018وأ آخر يف عام ( 2019مع حتديد املوقع
لحق اا) لتوحيد املنتجات ا إلرشادية ووضعها يف صيغهتا الهنائية.
أنشطة عىل الصعيد القطري

الربهنة عىل إاماكن اإدخال
حتسينات عىل توطني العمل
الإنساين من خالل
الاضطالع بأنشطة تعاونية
جتريبية يف بدلان خمتارة.

املشاركون يف التنظمي بدمع من
املفوضية الوروبية للمساعدات
الإنسانية وامحلاية املدنية ()ECHO
بشأن اجلوانب التنظميية
املشاركون يف التنظمي بدمع من
 OCHAويونيسف واملوقعون
املهمتون من لك مجموعة من مجموعات
الطراف املعنية الرئيس ية.

• تنظمي  4-3بعثات مشرتكة من قبل املوقعني واجلهات الفاعةل احمللية اإىل  3بدلان عىل سبيل
البيان (خيتارها املوقعون عىل مبادرة الصفقة الكربى) من أجل ما ييل:
 oاس تكشاف وضع المتويل احلايل ،وتعزيز القدرات ،وفرص الرشاكة ،والتنس يق (مبا يف ذكل
يف الئتالفات ،والفرقة القطرية الإنسانية ) ،(HCTsومنابر املنظامت غري احلكومية)،
والقيادة،
 oدمع املناقشات عىل الصعيد القطري حول التحسينات املمكنة عىل طول مسارات الالزتامات
جتاه معلية التوطني يف س ياق مبادرة الصفقة الكربى،
 oتكريس الاهامتم حول كيفية تأثر قضااي النوع الاجامتعي بعملية التوطني،
 oالنتاجئ اليت ستسهم يف تقامس التوجيه (أدانه).
• دمع اإنشاء منتدايت التنس يق والئتالفات والش باكت للمنظامت غري احلكومية الوطنية واجلهات املنظمة املس يحية للمعونة،Oxfam ،
ومنظمة خدمات الإغاثة الاكثوليكية
الفاعةل احمللية عىل الصعيد القطري ،يف حاةل عدم وجودها،
• دمع منتدايت التنس يق الوطنية ،وائتالفات/ش باكت اجلهات الفاعةل احمللية يف اجملمتع املدين ) ،(CRSومنظمة ،ActionAid
وصندوق  ،Tearfundومنظمة
ملعاجلة القضااي اليت تناولها الفريق العامل ومببادرة الصفقة الكربى.
Care
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هجات فاعةل أخرى/
معليات أخرى ذات
صةل

اجلدول الزمين

أكتوبر  2018اإىل
أغسطس 2019
أواخر عام 2018
وأواخر عام 2019
طيةل عام 2018
ومطلع عام 2019

2019 - 2018

الهداف

املنظمة املنسقة أو الرائدة

النشطة

هجات فاعةل أخرى/
معليات أخرى ذات
صةل

اجلدول الزمين

(الاحتاد املعين بتعجيل معلية
التوطني ،و ،ICVAو،OCHA
ويونيسف)

تقامس التوجيه

•

اس تكشاف إاماكن تطوير صناديق قطرية خمصصة لالستامثر يف تعزيز قدرات اجلهات الفاعةل
احمللية.

•

تعزيز وتوحيد البحوث ذات الصةل بتنفيذ الالزتامات جتاه معلية التوطني يف س ياق مبادرة
الصفقة الكربى.
 −تنظمي اجامتعات دورية حضورية/عن بعد للتنس يق بني الباحثني مع حتديد النقاط الرئيس ية
للك موضوع فرعي،
 −تقامس التحديثات مع الفريق العامل.

•

اإعداد مذكرات توجهيية أو حصائف نصاحئ رسيعة أو أدوات مماثةل اعامتد اا عىل نتاجئ البحوث
واملشاورات ذات الصةل يف الاجامتعات ا إلقلميية واملرشوعات التجريبية القطرية بشأن أفضل
الس بل لتنفيذ الالزتامات ،مع الرتكزي عىل ما ييل:
 oأفضل ممارسات الرشأاكت يف جمال الاس تجابة ا إلنسانية،

تقامس التجارب والبحوث من
أجل التوصل معا اإىل حتديد
أفضل الس بل لتحقيق
أهداف معلية توطني العمل
الإنساين
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 ،IASCو،HFTT
املنظمة املس يحية للمعونة،
و ،CAFODو ،OCHAويونيسف و ،HLAومنتدى
العمل الإنساين،
ومنظمة NEAR
املنظمون املشاركون بدمع من
معهد التمنية ملا وراء لك  6أشهر
املوقعني الراغبني يف قيادة القضااي البحار )،(ODI
و HLAوغريمه
الرئيس ية
(الاحتاد املعين بتعجيل معلية
التوطني ،و ،CRSوبرانمج الغذية
العاملي
)/CAFOD/(WFPيونيسف،
واللجنة ادلولية للصليب المحر،
و)BRC
مسارات معل المتويل تكمتل مجيع املشاريع
متعدد الس نوات،
يف سبمترب 2019
و ،IASCوHFTT
2018

الهداف

املنظمة املنسقة أو الرائدة

النشطة
 oحلول المتويل القطري من أجل اجلهات الفاعةل احمللية،
 oدمع اجلهات الفاعةل احمللية من أجل تعزيز قدراهتا،
 oإارشاك اجلهات الفاعةل احمللية يف أليات التنس يق.

القياس

دمع قياس التقدم احملرز بشأن
حتقيق أهداف ال متويل احمللية.

•

(الاحتاد املعين بتعجيل معلية
التوطني ،ويونيسفCPAoR/
الاحتاد ادلويل
الاحتاد ادلويل
 ،OCHAويونيسف

وضع الصيغة الهنائية للتعاريف والفئات فامي يتعلق اب إلبالغ عن أهداف المتويل.
 oنرش التوجهيات املوحدة عىل اجلهات الفاعةل ذات الصةل،
 oاحلوار مع املبادرة ادلولية للشفافية يف املعونة ) ،(IATIودائرة التتبع املايل ) (FTSالتابعة املنظمون املشاركون
ملكتب المم املتحدة لتنس يق الشؤون الإنسانية ،ومنظمة التعاون والتمنية يف امليدان
الاقتصادي ) ،(OECDورشاكء خارجيني أآخرين ميكهنم تتبع المتويل،
 oدمع خدمة التتبع املايل من أجل تصنيف املنظامت عىل حنو مهنجي عند وضع الصيغة الهنائية املنظمون املشاركون وIASC
وHFTT
للتعاريف.

هجات فاعةل أخرى/
معليات أخرى ذات
صةل
ادلبلوماس ية الإنسانية

اجلدول الزمين

)(HD

ورابطة  Nexusاملعنية
ابلمتويل عىل الصعيد
القطري
مسارات معل المتويل نومفرب 2017
متعدد الس نوات،
 IASCوHFTT

OCHA

اقرتاح تعديالت عىل منوذج الإبالغ املعمتد منذ عام  2017من أجل مبادرة الصفقة الكربى املنظمون املشاركون
ليشمل الإبالغ عن أهداف المتويل عىل أن يدمع اس تخدامه املوقعون عىل مبادرة الصفقة الكربى.
LMWG/CAFOD
• اإعداد دراسة مرجعية بشأن المتويل استناد اا اإىل بياانت عام 2016
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فريق التسهيل
 IASCوHFTT

نومفرب 2017

HFTT IASC

مارس 2018

و
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