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Implementação faseada: Atividades incluidas (em 16 MCP)?

Tradução
de cortesia

Supervisão :
-

Dotar cada MCP de um "Responsável de supervisão" (caso ainda não exista), com a finalidade de apoiar as operações de supervisão e o seguimento do plano de gestão de risco.
Dotar cada MCP de um consultor (5 dias por mês) para orientar o Comitê de Supervisão do MCP no seu processo e na sua dinâmica.
Dotar cada MCP de ferramentas para assegurar uma função de supervisão adequada (incluindo, sempre que disponível, o seguimento do plano de garantia na área gerenciamento de riscos).
Proporcionar a oportunidade de acesso a apoio técnico na transição.

Renforçando Ligações :
-

Apoiar todos os MCP (prestação de apoio técnico) na condução (1) de uma análise das plataformas de coordenação existentes e (2) da sua primeira reunião anual com as outras plataformas para que
identifiquem uma série de documentos a serem produzidos durante o ano.
Apoiar todos os MCP (prestação de apoio técnico) (1) na condução de uma análise das plataformas de coordenação existentes e (2) na conceituação do modo como as funções do MCP (e os princípios do
FG) podem ser incorporadas na plataforma de coordenação futura. Tal inclui em particular o modo como a sociedade civil pode desempenhar um papel na coordenação e na supervisão de maneira
sustentável (para que os MCP fiquem preparados para a transição).

Envolvimento :
-

Tomar medidas para que os representates da sociedade civil ministrem formação às organizações da sociedade civil (sobretudo entre países do sul), incluindo as populações-chave e vulneráveis, com vista
â reforçar a sua liderança e permitir que desempenhem o seu papel enquanto membros dos MCP.
Colaborar com as entidades de “monitoramento baseada nas comunidades” existentes (onde disponíveis) para que possam monitorar os MCP.
Proporcionar oportunidades (workshops), entre países do sul, para o intercâmbio e a aprendizagem acerca do modo de gerir o planejamento, a conceção e a execução da transição (para que os MCP
fiquem preparados para a transição).

Funcionamento do MCP :
-

Providenciar a cada MCP formação sobre liderança para os membros do Comitê Executivo.
Ministrar formação ao Secretariado de cada MCP sobre funções de apoio e processos e ferramentas relevantes.
Assegurar que o Secretariado do FG (EN e/ou Centro de MCP) participe em pelo menos uma reunião plenária do MCP e duas reuniões do Comitê de Supervisão por ano.
Avaliar e atualizar a composição do MCP para integração de novas partes interessadas, incluindo o Ministério das Finanças/do Planeamento/do Orçamento, etc., que possam apoiar a sustentabilidade da
resposta nacional. Ministrar formação ao Secretariado de todos os MCP sobre funções de apoio e processos e ferramentas relevantes (para que os MCP fiquem preparados para a transição).

Transversais :
-

Formar consultores para os MCP sobre as novas MCP, apoio na transição e realização de avaliações de elegibilidade e desempenho.
Apoiar adicionalmente o Fundo Global, incluindo um consultor, para: apoio ao quadro de mensuração; recolha e análise de dados; desenvolvimento de ferramentas, orientação e materiais de formação; e
apoio à gestão dos projetos.

