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 الخلفية 
 

اح إنشاء مجموعات مرجعية وطنية )  - (   NRGsتم اقبر ن ى ) جراند بارجي  ي إطار الصفقة الكبر
 2.0( فن

ي 
ى فن  . 2021يونيو وتم االتفاق عليها خالل االجتماع السنوي للصفقة الكبر

 

ي ، تأسيسة  -
مجموعات المرجعية الوطنية هي منتديات إستشارية عىل المستوى الوطنن

ي يقودها الفاعلون 
ي والنر

ي المجال اإلنسانن
،  مساحة إستشارية ألصحاب المصلحة فن

 المحليون والوطنيون. 
 

عىل   - ن  فاعلي  أي  قبل  من  تعديلها  ويمكن  إرشادية  مذكرة  الموجزة هي  الوثيقة  المستوى  هذه 
 . ي بناًء عىل السياق المحىلي

 الوطنن
  

 الهدف
 

o  سيتم قيادة المجموعات المرجعية  الوطنية من قبل الجهات الفاعلة المحلية والوطنية
ى   ي ستدعم عىل تعزيز إطار الصفقة الكبر

: رفع الحواجز أمام   2.0،والنر ن وأولويات التمكي 
ة مع ضمان الرؤية والمساءلة ؛ وتقديم للسماح باالستجابة الفعالة والفعال التمويل المرن  

قدرات   و  والتسليم  للقيادة  الدعم  من  ن المزيد  المحليي  ن  المجتمعات  ومشاركة    الفاعلي 
رة ي تلبية االحتياجات اإلنسانية.  المتضن
 فن

 

o   ن  من  أصحاب المصلحة المحليي 
ً
يجب أن يكون إنشاء مجموعة المرجعية الوطنية مدفوعا

ي ، بناًء عىل المعلومات  
ي إنشاء هيئة استشارية عىل المستوى الوطنن

وقدراتهم ورغبتهم فن
ى.   الرئيسية الواردة حول أهداف وعمليات الصفقة الكبر



o ة شاملة مع تمثيل لمجموعات  سيكون من المثالي أن تكون مجموعات المرجعية الوطني
ي تقودها النساء ، ومجموعات  

ي ذلك منظمات حقوق المرأة ، والمنظمات النر
متنوعة ، بما فن

ها.   الشباب ، ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ، وغب 
 

o   قد تختار مجموعاتNRG   ى عىل المستوى العالمي ، وبذلك ي الصفقة الكبر
المشاركة فن
 ( التيسب  مجموعة  مع  تنسق   ،Facilitation Group  العمل ومسار   ،  )2  

 (Workstreams .2 ( والمؤتمرات/التجمعات   ،  )Caucuses ي
فن والمشاركة   ،  )

 االجتماعات السنوية. 
 

o  التنسيق هياكل  تعكس  أو  الوطنية  التنسيق  مجموعات  تكرر  لن   ، المثالية  الناحية  من 
ي البلد. إذا تم إنشاء  

ي سياق ، فيجب أن تستند إل احتيا  NRGالقائمة فن
جات محددة فن

ن وتضمن التعاون الوثيق مع اآلليات األخرى.   معي 
 

  

 برنامج العمل 
  

o  سيتم تحديد وصف المهام المجموعة المرجعية وإعدادها عىل المستوى المحىلي . قد
 . NRGيكون هذا هو النشاط األول لمجموعة 

 
 

o  سيحدد أعضائها برنامج عملNRG  :ويمكن أن يشمل ، عىل سبيل المثال ال الحض 
 

  

ي ووضع جدول األعمال  ▪
 عملية تبادل وتشارك المعلومات عىل المستوى الوطنن

 

كة والتعلم القائم عىل األدلة  ▪ تنسيق حمالت كسب التأييد والتأثب  المشبر
ي ذلك التمويل المرن والقيادة المحلية 

 بشأن القضايا ذات الصلة ، بما فن

 
ن أصحاب المصلحة المتعددين والذي يشمل  ▪ ن التشاور بي  ن وتمكي  تحسي 

ن ، وحيثما ك ن والوطنيي  ان السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة المحليي 
الصفقة   ن عىل  الموقعي  أو   / و  الدولية  اإلنسانية  الوكاالت   ، مناسًبا  ذلك 

ى  الكبر
  

ن التنسيق العادل الذي يشمل الجهات الفعالة المحلية والوطنية     ▪ ن وتمكي   تحسي 
 



مجموعات  ▪ مع  الفضىل  والممارسات  التعلم  وتشارك  األقران  دعم  عملية  تسهيل 
 مرجعية اخرى. 

 

مع   ▪ صالت  عند  إقامة  عملها  وإبالغ  العالمي  المستوى  عىل  ى"  الكبر "الصفقة 
 االقتضاء 

  

o   من واسعة  مجموعة  إل  الوصول  تتيح  ي 
النر باللغة  االجتماعات  ستعقد 

ي الدولة
 الجهات الفاعلة المحلية فن

 

 اإلطالق والبداية: 

o   البناء الوطنية  المرجعية  المجموعات  ينشئون  لمن  يجوز   ، مناسًبا  ذلك  عىل حيثما كان 

ى   الكبر الصفقة  أطلقتها  ي 
النر ن    2الجهود  بارجي  الجراند  العمل  2)  مسار  مجموعات   ،  )

 (Work Streams   لميثاق التابعة  الوطنية  العمل  أو مجموعات   ، الدولة  ( عىل مستوى 

ها من المنتديات االستشارية القائمة.  Charter for Changeالتغيب    ، أو غب 

 

o  ي ال توجد فيها
ي البلدان النر

منتديات استشارية ، قد تحتاج الجهات الفاعلة الوطنية   فن
 والمحلية إل إنشاء مجموعة موارد وطنية من الصفر. 

 

o ي من مجموعة    يمكن للمجموعات المرجعية الوطنية أن تسىع للحصول عىل دعم خارجر
ى ، مسار العمل   كاء بعضهم   NEARو    2تيسب  الصفقة الكبر للدعم من أجل دعم الشر

ي رفع الحواجز أمام المشاركة الهادفة للجهات الفاعلة والمجتمعات 
البعض  والمشورة فن

 المحلية والوصول إل التمويل. 
 

o   ي عام
)   2022فن ى بالتعاون Facilitation Group، ستحدد مجموعة تيسب  ( الصفقة الكبر

 ( العمل  مسار  إل  Workstreams  2مع  يصل  ما  أصحاب    3-5(  يعرب  حيث  مواقع 
 المصلحة الوطنيون عن اهتمامهم بالحصول عىل الدعم. 

 

o  يجب توثيق التقدم المحرز من قبل مجموعات المرجعية الوطنية خالل المرحلة المبكرة
ي االجتماع السنوي لعام من إنشائها ليتم مشاركتها 
 . 2022فن

 
        

 


