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المؤتمر اإلقليمي حول توطين المساعدات

تحضيرات ما قبل المؤتمر

دليل المناقشات
نبذة
وق ّع ت العديد من الجهات المانحة ووكاالت المعونة على اتفاقية الصفقة الكبرى والتي انبثقت عن القمة العالمية للعمل اإلنساني في أيار  .2016هذا قد بذل المو ّق عون
المستجيبة
على االتفاقية جهوداً كبيرة خالل السنوات الثالث الماضية على المستوى الدولي والوطني والمحلّ ي تحقيقا ً لهد ف االتفاقية بتقديم مزيد من الدعم للجهات ُ
المساعدات إلى حشد هذه الجهود
المحلّ ية والوطنية وتعزيز آليات التمويل لديها (الفريق العامل  )2إيفا ًء بالتزامات االتفاقية .ويهدف المؤتمر اإلقليمي حول توطين ُ
إلحداث مزيد من التغييرات الها ّمة على مستوى األنظمة كذلك على المستويات االستراتيجية والتشغيلية.
الم شاركين إلى القيام ببعض التحضيرات البسيطة
ولضمان شمول جميع األطراف ووجهات ال ّنظر ولتعظيم الفرص التي يو ّفرها المؤتمر اإلقليمي ،ندعو ُ
الم َوضّحة أدناه  ،وذلك بالبدء بإجراء مناقشات بشكل غير رسمي مع المشاركين اآلخرين كذلك مع أطراف غير مشاركة لكن ها تتمتع بخبرة في هذا الجانب.
ُ
وستساعد هذه النقاشات في الوصول إلى فهم أفضل للقضايا المطروحة والفرص ال ُم تاحة  ،وبالتالي إثراء المؤتمر بمزيد من المعلومات.

نقاط للنقاش
 .1هل هناك إجماع قُطري ناشئ حول تعريف مفهوم توطين المساعدات اإلنسانية وقياسه ،ما هو هذا اإلجماع؟
ما الذي يؤثر على هذا اإلجماع ؟ هل هنالك فَهم مختلف بين الجهات اإلنسانية الفاعلة؟
 .2ما هي الجوانب التي استطاعت الجهات الفاعلة داخل البلد أن تحرز تقدّماً فيها ،وأين تك ُمن التحديّ ات الرئيس ّي ة في تحقيق أهم جوانب االلتزامات
المحركات أو العوائق؟
في فريق التوطين؟ ما هي أهم
ّ
بناء وتعزيز القدرات :التقدّم الذي تم إحرازه في مجال االستثمار بعيد المدى متعدّد السنوات في تطوير القدرات؛ إدراج تعزيز القدرات في اتفاقيات
الشراك ة واالبتكارات؛ قياس التقدّ م في تحسين القدرات.
الشراكات :التقدّم الذي تم تحقيقه في جانب الشراكات المباشرة وتقييم االحتياجات المشترك؛ تقليص دور الجهات الدولية في أجندة التوطين؛ المبادئ
ال ُمستجدّة للشراكات.
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التمويل :التقدّ م نحو
ّ
السنوات؛ توحيد متطلبات رفع التقارير؛ تعزيز الشفافية وترشيد الكُلف؛ و األدوات واآلليات ال ُمبتكرة.
ّ
ومحلي فعّال؛ والتكامل في أدوا ر وإجراءات الجهات الفاعلة المختلفة.
التنسيق :التق ّد م نحو تحقيق ت نسيق وطني
تناول العالقات الجندرية األساسية بهدف
ال ّن وع االجتماعي:التقدّم في جانب قيادة المرأة والتص ّد ي لالحتياجات العملية و االستراتيجية الخاصة بالنساءُ :
إحداث تغيير جوهري في النظام اإلنساني.
 .3ما هي القضايا والتحدّيات ا الستراتيجية األكثر إلحاحا ً والتي تحتاج إلى معالجة لتحقيق تغيّيرات جوهري جذرية ؟ ما هي العوامل المؤسسية
والسياسية والعوامل المرتبطة بالسياسات  -على المستوى الوطني والخارجي – التي تؤثر على هذه القضايا والتحديات؟
نقد ّر لكم تزويدنا بمل ّخص لنقاشاتكم على شكل نقاط وذلك قبل عقد المؤتمر ،كما يُمكنكم إرسال آرائكم إلى )esther.waldmeier@ifrc.org(Esther Waldmeier
أو إلى )roger.ricafort@exchangeconsultancy.org( Roger Ricafort

