
  SCHFلعضو مراقب (سیدة) في صندوق التمویل اإلنساني  تقریر اللجنة االنتخابیة
 4/9/2019بتاریخ 

بتكلیف من صندوق التمویل اإلنساني لرابطة الشبكات السوریة بإدارة العملیة االنتخابیة لمنصب مقعد مراقب (سیدة) في 
وبعد التواصل مع جمیع الجھات  27/8/2019اللجنة االستشاریة لصندوق التمویل اإلنساني، وضمن اجتماع المنسقین في 

من الجھات واللجنة الرقابیة  تم اختیار اللجنة االنتخابیةلى مؤسسات الرابطة ، للمشاركة باللجنة االنتخابیة وعدم اغالقھا ع
 باألسماء التالیة:التي تجاوبت وأبدت استعداداھا للمشاركة 

 اللجنة االنتخابیة:

 اللجنة : رئیس(منسق االتحاد السوري العام) نیسان بابللي .1
 عضو لجنة :(منسق شبكة وطن) رامي موسى .2
 عضو لجنة: إداري في رابطة الشبكات) (مساعد شذى رضوان .3

 اللجنة الرقابیة:

 حسان مغربیة (منسق رابطة الشبكات) -1
 ھبة بریص (ممثل تحالف شمل) -2

بعقد عدة اجتماعات وإقرار عملیة االنتخابات بشكل الكتروني وذلك االنتخابیة وبحضور اللجنة الرقابیة قامت اللجنة 
، ثم تم إرسال إیمیالت رسمیة لصندوق التمویل  الشفافیة في العملیة االنتخابیةنظرا لضیق الوقت والمحاولة في زیادة 

ثم تم إرسال إیمیالت طلبات الترشیح للمنظمات الشریكة في  العملیة االنتخابیة اإلنساني واطالعھم على آلیة
 12الساعة  2/9/2019یة ولغا 1/9/2019صباح یوم الثالثاء الموافق لـ  9وتم فتح باب الترشیح من الساعة ،الصندوق

مساًء وقامت العدید من المنظمات بإرسال أسماء مرشحیھا وقد تم مشاركة أسماء كافة المرشحات مع المنظمات الحقاً 
 وكانت األسماء كالتالي:مع سیرھم الذاتیة 

 

عملیة  إطالققبل ثم تم انشاء رابط االنتخابات على موقع متخصص ویدعم اآللیات التقنیة والشفافیة في العملیة و
 االنتخابات قامات منظمة بنفسج ومنظمة وطن بسحب أسماء مرشحیھم وتمت إزالتھم من قائمة الترشیحات،



 4/9/2019لغایة یوم األربعاء  3/9/2019من صباح یوم الثالثاء  9عملیة التصویت للمترشحات الساعة  بدأتم ث
یالت رسمیة من منظمة مرام ومنظمة طریق الحریر بسحب صباحاً وأثناء عملیة التصویت تم إرسال إیم 9الساعة 

 ولكن لم یكن من الممكن تقنیاً إزالة األسماء من رابط التصویت خالل عملیة التصویت.طلبات ترشیحھم 

 
 تم فرز األصوات تلقائیا من قبل الموقع والحصول على تقریر النتائج كتالي  

 صوت 20عدد األصوات الكلیة المشاركة:  •
 صوت 16معراوي (منظمة عطاء) حصلت على دیما  •
 صوت 2منظمة مرام) حصلت على (مروى عیسى  •
 صوت 2منى المصطفى (منظمة سداد) حصلت على  •

بالتالي تكون السیدة دیما معراوي ھي الحاصلة على أعلى نسبة أصوات وتكون ھي السیدة في مقعد المراقب في اللجنة 
 SCHFاالستشاریة لصندوق الدعم اإلنساني 

 صورة النتائج من التقریر كما ظھرت على الرابط ورابط االنتخاباتونرفق لكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 كما یمكنكم الدخول إلى الرابط واالطالع على النتائج 

https://app.choicevoting.co.uk/election/voting/OTM5 

 ساعة من صدور التقریرللنظر بھا. 48وستستقبل اللجنة االعتراضات على نتائج االنتخابات خالل 

https://app.choicevoting.co.uk/election/voting/OTM5

