मानवीय सहायताको स्थानीयकरण
हामी मानवीय काययमा काम गरििहे का तल हस्ताक्षरित संगठनहरू २०१६ को इस्तांनबुल ववश्व मानवीय शिखि सम्मेलन (WHS)
प्रक्रियामा उत्पन्न ववस्तत
ृ पिामिय ि छलफललाई स्वागत गर्य छौं ।

अब समय आइसकेको छ मानवीय ननकायहरुले WHS प्रक्रिया माफयत उठे का शसफारिसहरुलाई प्रनतबद्धता ब्यक्त गने ि आफ्नो
संगठनको काम गने तरिकामा परिवतयन गने ।
हामी मान्यता दर्न्छौ (हाशमलाई लाग्र्छ) क्रक िाष्ट्रिय ि स्थानीय ननकायहरूले मानवीय प्रनतकाययमा बदि ि अधधक प्रभावकािी भूशमका
खेल्न सक्छन ् ।

अन्तरााष्ट्रिय एनजीओ हस्ताक्षरकतााहरूको मामलामा :२०२० सम्ममा हामी

८ सूत्रीय परिवतयनकालाधग बडापत्रलाई लागू गनयका लाधग हाम्रा संगठनहरूलाई वचनबद्ध गर्य छौं साथै यो

बबषयलाई कमयचािी, साझेर्ाि संघसंस्थाहरू, र्ातनृ नकायहरू ि अन्य सिोकािवालाहरूलाई प्रभावकािी रूपमा संचाि गर्य छौ ।
हामी प्रगनतमा वावषयक रुपमा प्रनतबेर्न गनयलाई पनन प्रनतबद्धता ब्यक्त गर्य छौ ।

अन्तरााष्ट्रिय एनजीओको साथ साझेदारीतामा काम गरररहे का राष्ट्रिय र स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूको सवालमा :हामी परिवतयनको लाधग बडापत्रलाई समथयन ि अनम
ु ोर्न गर्य छौं ।

हामी हाम्रो अन्तिायष्ट्रिय एनजीओ साझेर्ािहरू जो यस बडापत्रको हस्ताक्षिकताय हुन उननहरुलाई यस बडापत्रप्रनत उत्तिर्ायी बनाउछौं ।
हामी सक्रिय रूपमा उनीहरूको खोजी गरििहे का छौं जो यस बडापत्रमा हस्ताक्षिकतायको रुपमा िहे का छै नन ् उननहरुलाई पनन हस्ताक्षि
गिाई प्रनतबद्ध बनाउनकालाधग ।

पररवतानका लागग बडापत्रका ८ बुँदाहरु
बुँदा नं. १. मानवीय कायाका लागग राष्ट्रिय र स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष सहयोग रकमको कोष बढाउनहोस ् ।

२०१७ सम्ममा मानवीय सहायताको ०.4% मात्र सीधा िाष्ट्रिय गैि-सिकािी ननकायहरू (NGOs ि CSOs) लाई मानवीय काययका
लाधग सारिएको/हस्तान्तिण गरिएको धथयो – जम्मा २७.३ अबय अमेरिकी डलिमध्ये कुल ८४.० शमशलयन अमेरिकी डलि।1

हामी उत्ति अमेरिकी ि यूिोपीयन र्ाताहरु (संस्थागत र्ाता, Foundation ि ननजी क्षेत्र सदहत) मा वकालत ि नीनतगत प्रभाव को
माध्यम बाट प्रनतबद्धता जाएि गर्य छौं ।

हामी उनीहरुलाई िाष्ट्रिय ि स्थानीय गैिसिकािी संस्थाहरुमा जाने मानवीय कोषको वाषीक प्रनतित बिाउन प्रोत्सादहत गर्य छौं।
हामी २०२० सम्ममा कष्ट्म्तमा २५% आफ्नै मानवीय कोष िाष्ट्रिय ि स्थानीय गैिसिकािी संस्थाहरूलाई हस्तान्तिण गने वचन
दर्न्छौं।

हामी हाम्रो एनजीओ साझेर्ािहरू लाई आफ्नो प्रत्यक्ष र्ाताहरु लाई उनीहरुको सीधा ववत्त सहयोगको लक्ष्य को साथ परिचय गिाउन
प्रनतबद्ध छौं।
बुँदा नं. २. साझेदारीताका ससद्धान्तहरूको पष्ट्रि गनाहोस ्: हामी २००७ मा ग्लोबल मानवीय प्लेटफमय द्वािा िरू
ु गिे को साझेर्ािीताका
शसद्धान्तहरू (समानता, पािर्शियता, परिणाममुखी दृष्ट्रटकोण, उत्तिर्ानयत्व ि परिपूिकता) मा

हस्ताक्षि गिे का छौं।

बद
ुँ ा नं. ३. राष्ट्रिय र स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूको लागग स्रोत स्थानान्तरण वररपरर पारदसशाता वद्
ृ गध: पािर्शियताको दृष्ट्रटकोणमा

एक महत्वपूणय परिवतयन गनय आवश्यक छ जस्तै अन्तिायष्ट्रिय बबचौशलया माफयत िाष्ट्रिय ननकायहरुलाई प्रर्ान गरिएको लगानीको
ववश्वास, उत्तिर्ानयत्व ि र्क्षता ननमायण गने।

1

State of Humanitarian Systems Report, 2018, Page 83-85.

हामी मानवीय प्रतीकाययमा सहयोग गने संगठनका ववववध र्स्तावेजहरू हाम्रो सावयजननक खातामा प्रकाशितगनय प्रनतबद्ध छौ साथै यी
सावयजननक तथयांकहरू (वा प्रनतित) इन्टिे जेन्सी स्थायी सशमनत (IASC)2 को परिभाषा ि अन्तिायष्ट्रिय सहयोग पािर्शियता पहल
(IATI)3 को मानक प्रयोग गिे ि प्रकाशित गनय प्रनतबद्ध छौं।
बुँदा नं. ४. स्थानीय क्षमतालाई कमजोर सोच्न रोक्नहोस ्: हामी िाष्ट्रिय ि स्थानीय गैिसिकािी संस्थाहरूमा काम गने कमयचािीलाई
अन्तिायष्ट्रिय ननकाय तथा UN मा ल्याउने कुिालाई ननरुत्सादहत गनय ननरपक्ष भती नीनतहरू कायायन्वयन गनय प्रनतबद्ध छौं (क्रकनक्रक
यसले वविेष गिी आपतकालीन प्रतीकाययको समयमा नतनीहरूको क्षमतालाई गम्भीि बनाउँ र्छ वा कमजोि बनाउछ)।

हामी हाम्रो पाटय निहरूमा जस्तै सेकेन्डमेन्टहरू, सल्लाह दर्ने, अनुगमन वा िाष्ट्रिय प्रतीकायय क्षमता वद्
ृ धध पहलहरूलाई समथयन गने
ववकल्पहरूको खोजी गनेछौं।

बुँदा नं. ५. राष्ट्रिय ननकायहरूको महत्त्वमा जोड ददनहोस ्: हामी स्थानीय ि िाष्ट्रिय ननकायहरूको माध्यमबाट काम गनयका लाधग
र्ाताहरुलाई वकालत गनय फ्रेमवोकय साझेर्ाि मूल्यांकनका लागी आफ्नो मापर्ण्डको दहस्सा ि परियोजना प्रस्तावहरु लाई पिीमाजयन
गनय आह्वान गर्य छौं।

बुँदा नं. ६. उप ठे गेदाररतालाई सम्बोधन: हाम्रा स्थानीय ि िाष्ट्रिय सहयोगीहरू काययिमको प्रािम्भको डडजाइनको िममा संलग्न
हुन्छन ् ि काययिम डडजाइन ि साझेर्ािीताका नीनतहरूमा प्रभाव पाने बबषयमा बिाबिी रूपमा ननणयय शलनमा भाग शलन्छन ्।
बुँदा नं. ७.

संगठनात्मक समथान र क्षमता सदृढीकरण: हामी स्थानीय ननकायहरुलाई मजबूत संगठन बन्न सहयोग गनेछौं जसले

ननिन्ति आफ्नो भशू मका सध
ु ाि गर्य छ ि समग्र ववश्वव्यापी मानवीय प्रतीकाययमा भाग शलन्छ।

हामी पयायप्त प्रिासननक लागत सहयोग गनयका लाधग तयािछौं। क्षमता ननमायणमा हाम्रो गम्भीिताको परिक्षण यो छ क्रक २०२० सम्म
यसमा हाम्रा साझेर्ािहरूलाई सहयोग पुर्याउन संसाधनहरू छुट्याइनेछ।

हामी हाम्रो मानवीय बजेटको प्रनतित प्रकाशित गनेछौं जुन २०२० सम्ममा मानवीय क्षमता ननमायणको लाधग साझेर्ािहरूमा सीधा
जान्छ।

बुँदा नं. ८. साझेदारहरूको बारे मा समडडया र आम जनतासुँग सञ्चार: अन्तिायष्ट्रिय ि िाष्ट्रिय शमडडयालाई ि जनतालाई जुनसुकै
संचाि गने िममा हामी स्थानीय ि िाष्ट्रिय ननकायहरुको भशू मकालाई बिावा दर्नेछौं ि जब सिु क्षा को दहसाब ले अनम
ु नत दर्एसम्म
उनीहरूले गरििहे को कामलाई स्वीकाि गनेछौं साथै उनीहरुलाई प्रवक्ताको रूपमा समावेि गनेछौं
द्वािा हस्ताक्षि गरिएको: (आईएनजीओ)

द्वािा अनुमोदर्त: (स्थानीय ि िाष्ट्रिय एनजीओहरु )

हस्ताक्षि गनय वा परिवतयनको लाधग बडापत्रमा अनम
ु ोर्नका लाधग तपाईंको संस्थाको वा संगठनको पूिा नाम लेखख कृपया एस शलंकमा ईमेल गनह
ुय ोस ्
admin@charter4change.org ।
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संिोधधत संस्किण फेब्रअ
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See Categories for tracking direct as possible funding to local and national actors
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