
 

 SSG-ISG-ICCG-HLGانتخابات المنصات االنسانية االربعة  

 2018-8-8التاري    خ : األربعاء 

ي شكلت من قبل رابطة الشبكات السورية( بعملية انتخابات  أنهت لجنة االنتخابات المكلفة
)الت 

بعد  2018\ 08\ 08أعمالها يوم أمس األربعاء   HLG-ICCG-ISG-SSGالمناصات االنسانية األربعة 

مهمة طويلة وشاقة استمرت عىل مدى أكثر من شهر ونصف جرى خاللها إجراء عدد من 

ي 
ن
ن من المنظمات السورية المتواجدة ف االجتماعات والحوارات المتعلقة بهذه العملية مع المهتمي 

 تركيا. 

 : ن  لجنة االنتخابات ولجنة المراقبي 

 ة الشبكات بتشكيل لجنة انتخابات خماسية مؤلفة من: قامت رابط

ي السوري )رئيس اللجنة( –م. رامي الشيخ  -
 اتحاد منظمات المجتمع المدنن

 ممثلة عن الشبكة النسائية السورية )نائب رئيس اللجنة ( –أ. مريم شمدين  -

ن الرس( –م. رامي موىس  -  منسق رابطة الشبكات السورية )أمي 

 عن  –أ. مهند عثمان  -
ً
 )عضو( NGO Forumممثال

 االتحاد السوري العام )عضو( –د. عبدالرحمن عالف  -

 : ن  أعضاء لجنة المراقبي 

 اتحاد إيالف لإلغاثة  –أ. أسعد أحمد  -

ف مسلم  -  منثر الجمعيات السورية –أ. أشر

 لمحة حول العملية االنتخابية: 

 حيث تم إرسال موعد االنتخابات قبل  لقد تمت العلمية االنتخابية
َ
 5وفق ما هو متفق عليه مسبقا

ي تصدرها أوتشا وفق قائمة الشهر السابع 
أيام لكل أعضاء منصة المنظمات االنسانية السورية الت 

 .  2018من عام 

  



ن وكانت النتقامت اللجنة بعد انتهاء  وط والمعايث  عىل المرشحي  شيحات بمطابقة الرسر يجة وقت الث 

 قبول ترشيحات كل من: مع حفظ األلقاب

 عن المنظمات:  -

الرق
 م

 المنصة  اسم المرشح اسم المنظمة

 SSG معتصم حجازي منظمة مزن لالعمال االنسانية 1

 SSG-ISG-HLG-ICCG يقظان الشيشكىلي   مرام لإلغاثة و التنمية 2

 HLG رشا الخضن  مساحة سالم 3

 محمد نجم منظمة وطن 4
HLG-SSG - ISG - 

ICCG 

 HLG ريبال الزين فسحة أمل 5

 SRDمنظمة  6
عبدالسالم 
 الضعيف

HLG-SSG 

ي  مؤسسة بناء للتنمية  7
 SSG - HLG هشام ديرانن

8 
 –هيئة اإلغاثة اإلنسانية الدولية 

IHR  
 HLG - SSG هدى االتاىسي 

 

اع  الساعة  بدأت عملية االقث 
ً
ي موعدها المحدد مسبقا

ن
من  14:00واستمرت حت  الساعة  11:00ف

ن وتعريف بأنفسهم.    2018\ 08\ 8يوم األربعاء  شحي   بكلمات للمث 

اع تأكدت اللجنة من وجود المؤسسات الناخبة عىل منصة المنظمات االنسانية  خالل عملية االقث 

ت عن المؤسسات وأخذت  ي حضن
ي الشخصيات الت 

ن
ي تصدرها أوتشا وكذلك دققت ف

السورية الت 

ي تحوي 
اع الت  ، بعد عمليات التأكد تم تسليم الناخب ورقة االقث 

ً
التفويضات للمؤسسات جميعا

ي تم ختم
ن والت   ها بختم اعتمدته اللجنة. أسماء المرشحي 

اع :  بعد نهاية وقت االقث   تمت عمليات الفرز واإلحصاء عىل الشكل التالي

-  :  78عدد األرواق االنتخابية الكىلي

-  : ن  78عدد الناخبي 

  78عدد التفويضات:  -

  78عدد األوراق المختومة:  -

ي الصندوق:  -
ن
 78عدد األوراق ف

 )إثنان ( 2عدد األوراق الملغية :  -

 76عدد األوراق السليمة :  -

  



 :  بعد عملية الفرز كانت النتيجة عىل الشكل التالي

 عن المنظمات:  -

 عدد األصوات الشخص المرشح اسم المنظمة  المنصة

HLG 

 26 يقظان الشيشكىلي   مرام لإلغاثة و التنمية

 13 رشا الخضن  مساحة سالم

 26 محمد نجم منظومة وطن

 19 ريبال الزين فسحة أمل

 19 عبدالسالم الضعيف SRDمنظمة 

ي  مؤسسة بناء للتنمية 
 24 هشام ديرانن

هيئة اإلغاثة اإلنسانية 

  IHR –الدولية 
 9 هدى االتاىسي 

SSG 

منظمة مزن لالعمال 

 االنسانية
 5 حجازيمعتصم 

 32 يقظان الشيشكىلي   مرام لإلغاثة و التنمية

 37 محمد نجم منظومة وطن

 24 عبدالسالم الضعيف SRDمنظمة 

ي  مؤسسة بناء للتنمية 
 27 هشام ديرانن

هيئة اإلغاثة اإلنسانية 

  IHR –الدولية 
 10 هدى االتاىسي 

ICCG 
 36 يقظان الشيشكىلي   مرام لإلغاثة و التنمية

 37 محمد نجم منظومة وطن

ISG 
 32 يقظان الشيشكىلي   مرام لإلغاثة و التنمية

 41 محمد نجم منظومة وطن
 

  



ي االنتخابات بشكل رسمي وتمنت لهم 
ن
ن ف ي النهاية أعلنت اللجنة أسماء الناجحي 

ن
ي أداء وف

ن
التوفيق ف

 المهمات الملقاة عىل عاتقهم. 

 وهم عىل الشكل التالي : 

 عدد األصوات الشخص المرشح اسم المنظمة  المنصة

HLG 

مرام لإلغاثة و  .1

 يقظان الشيشكىلي   التنمية
26 )  )أساىسي

( 26 محمد نجم منظومة وطن .2  )أساىسي

ي  مؤسسة بناء للتنمية  .3
 )احتياط( 24 هشام ديرانن

 19 ريبال الزين فسحة أمل .4

 19 عبدالسالم الضعيف SRDمنظمة  .5

 13 رشا الخضن  مساحة سالم .6

هيئة اإلغاثة  .7

 –اإلنسانية الدولية 

IHR  
 هدى االتاىسي 

9 

SSG 

( 37 محمد نجم منظومة وطن 1  )أساىسي

لإلغاثة و مرام  2

 يقظان الشيشكىلي   التنمية
 32)  )أساىسي

مؤسسة بناء  3

ي  للتنمية 
 هشام ديرانن

 )احتياط( 27

 24 عبدالسالم الضعيف SRDمنظمة  4

هيئة اإلغاثة  5

اإلنسانية الدولية 

– IHR  
 هدى االتاىسي 

10 

منظمة مزن  6

لالعمال 

 االنسانية
 معتصم حجازي

5 

ICCG 
( 37 محمد نجم منظومة وطن .1  )أساىسي

 )احتياط(36 يقظان الشيشكىلي   مرام لإلغاثة و التنمية2



ISG 
(41 محمد نجم منظومة وطن 1  )أساىسي

 )احتياط(32 يقظان الشيشكىلي   مرام لإلغاثة و التنمية2
 

 

      

      

: صور بأسماء من حضن  ي  فعاليات اليوم االنتخانر

 

  



 

 توصيات خرجت بها اللجنة من أجل االنتخابات القادمة: 

 

  ارسال ايميل لجميع الشبكات السورية بما فيها شبكات الرابطة وخارج الرابطة، ُيعلمهم -1

ي اليوم ذاته النتخابات المنظمات بعد 
ن
بسث  العملية وان االنتخابات للشبكات ستكون ف

 نصف ساعة. 

شيح .  -2 شح اثناء فتح باب الث  ي قامت بالث 
 اعتماد الشبكات الت 

 اجراء عملية انتخابات الشبكات بعد االنتهاء من عملية انتخابات المنظمات السورية .  -3

ي لجن -4
ن
ة االنتخابات ولجنة المراقبة من اللجان وهي ) انسحاب الشبكات الموجودة ف

شح بناء عىل المعايث  .  –شبكة وطن 
 اتحاد ايالف ( كي يحق لهم الث 

 تشكيل لجنة جديدة النتخابات الشبكات وهي :  -5

a. مهند عثمان 

b. مريم شمدين 

c. رامي الشيخ 

d.  ف مسلم  أشر

 

  

 

 


