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االهداف:
المعايي وصياغة الممارسات الفنية
"مجموعات العمل الفنية )" (TWiGsحسب االقتضاء لالتفاق عىل الحد األدن من
ر
ر
المعايي لكل مجال تقن يتطلب مثل هذه المدخالت .أهداف مجموعة العمل الفنية )(TWIG
األكي مالءمة لتحقيق تلك
ر
ه:
المعايي المناسبة للقضايا الفنية الخاصة بتنسيق وإدارة المخيمات ف مواقع
 .1وضع مجموعة متفق عليها من
ر
ً
ً
داخليا .وستعمل أيضا كمنصة للوكاالت لتبادل ومراجعة نماذج التقييم لحوادث الحرائق والمناطق
النازحي
ر
المتضرة من الفيضانات الن تتوافق مع المعيار.
ً
 .2تتبع ومراقبة حوادث الحريق المحتملة لتحديد األسباب واالستجابة وفقا لذلك  ،باإلضافة إىل استكشاف
خيارات الحماية الممكنة.
 .3تطوير وإرشاد بشأن تعبئة الموارد المتوفرة وتنفيذ العمل الفن ف الميدان.
المعايي ف سياق اإلطار التشغيىل االسياتيج)(SOF
 .4دعم منسق الكتلة ف تعزيز مثل هذه
ر
 .5ضمان عضوية  TWIGالن تمثل مجموعات أصحاب المصلحة األوسع ف الكتلة  ،والتأكد من أن مجموعات
المهارات الفنية ذات الصلة مناسبة ومتاحة (أبلغ منسق المجموعة إذا لم يكن األمر كذلك)
المعايي الن تم تطويرها عىل تجنب الحوادث المماثلة ف المستقبل من خالل فهم الحاالت وتحديد الحلول
ستساعد
ر
القابلة للتطبيق .إن إنشاء طرق متفق عليها  ،سيدعم ف تقديم المساعدة للمستفيدين المتضرين ف الوقت المناسب.
المخرجات:
ستقوم مجموعة ال  TWIGبتقديم االن:
 .1تقديم إرشادات حول تحليل وتقييم تخفيف المخاطر.
والمعايي للحد من مخاطر حوادث الحريق بما ف ذلك (طرق
معايي التصميم الرئيسية
لتوفي مجموعة من
.2
ر
ر
ر
الطه اآلمن) ومشاركتها مع بقية المجموعة.
للمعايي.
 .3اختيار نماذج التصميم الستخدامها كمرجع لليوي ج
ر
توفي مراقبة لزيارات التقييم الميدان.
.4
ر
 .5سيتم إبالغ المجموعة بالتقدم المحرز خالل العملية  ،أو حسب االقتضاء.
 .6إحالة القضايا للدعوة إىل المجموعة االستشارية االسياتيجية(SAG).
العضوية:
بقيادة وتسهيل منسق مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات  ،وبدعم من أعضاء فريق المجموعة  ،تقتض عضوية TWG
عىل  5منظمات وتتكون من ممثل دائم واحد لكل منظمة .يقتض حضور  TWIGعىل شخص واحد لكل منظمة .تعىط
األفضلية ألولئك الذين لديهم المعرفة والمهارات التقنية ف االستجابة للمأوى .تتكون  TWGمن األشخاص  /المنظمات
التالية:
 .1منسق الكتلة (دائم)
:
الالجئي والمنظمة الدولية للهجرة (دائمة)
 .2وكاالت األمم المتحدة مفوضية األمم المتحدة لشؤون
ر
 .3الوكاالت الدولية المنفذة( .عضو واحد)
غي الحكومية الوطنية المنفذة( .عضوين)
 .4المنظمات ر
يمكن دعوة األعضاء التالية أسماؤهم عند الحاجة :
 .1ممثلو الوحدة التنفيدية
 .2منسق الكتل اآلخرين
 .3مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
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