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 2020آب 

 مقدمة:

املجتمع اإلنساني عبر الحدود في تركيا يلتزم بضمان استجابته الحتياجات السكان املتضررين بطريقة مجدية بغض النظر إن 

 عن وضعهم، وعدم ترك أي شخص خلف الركب، وعدم إلحاق أي ضرر من خالل املساءلة والشمول.

توجيهية استراتيجية ملجموعة الحماية من لجنة  لتوجيه ودعم واالستفادة من نهج جماعي ألفضل املمارسات، تم إنشاء

  / PSEA االستغالل واالنتهاك الجنسيين
 
لتوجيه وقيادة   Inclusion والدمج / AAP واملساءلة باتجاه الناس األكثر تضررا

 والعمل االستراتيجي.

 

غير الحكومية ومقعدين للمنظمات  مقعدين لوكاالت األمم املتحدة، تتكون اللجنة التوجيهية االستراتيجية من

الحماية  مع األخذ بعين االعتبار لألعضاء التركيز الواضح والخبرة على ومقعدين للمنظمات غير الحكومية السورية الدولية

 .الجندرة /  inclusionاإلدماج /   AAP ( / املساءلة باتجاه الناس املتضررينPSEAمن االستغالل واالنتهاك الجنسيين )

منظمة واحد على األقل من كل مجموعة مستهدفة )وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية غير الحكومية يجب أن يكون رئيس 

. بحيث تكون واحدة على األقل من املؤسسات HLG ( عضًوا في مجموعة التواصل اإلنسانيالسورية واملنظمات غير الحكومية

 HLG السورية عضو في منصة

اقبين لل نمقعدي كما تم تخصيص ا   املبادرات النسائية السورية /شبكات مر
 
من خالل مجموعة عمل  2020لنهاية مؤقت

 لتطوير قدرات منظمات املجتمع املدني السوري "تقدم" UNDP نسانية التي يجري إنشاؤها ضمن برنامجالقيادة اإل

داخلية الخاصة بها من خالل وستصبح هذه املقاعد دائمة عند إضفاء املزيد من الطابع الرسمي على ترتيبات التنسيق ال

 مائي وهيئة األمم املتحدة للمرأةمجموعة عمل تمكين املرأة التي سيتم إنشاؤها بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلن

 آليات العمل:

لكافة املؤسسات  بريد الكتروني يضم رابط للترشحتم إرسال ة االنتخاب حيث يقامت رابطة الشبكات السورية بتسيير عمل

بفتح باب الترشح  ملدة أربعة  18/08/2020يوم الخميس:  UNDPوالشبكات املسجلة في منصة البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة 

  17/08/2020أيام وذلك حتى يوم االثنين: 

فقط رغبتهما بالترشح  جسم تنسيقي 2مؤسسات رغبتها بالترشح للمقاعد الخاصة بمنظمات املجتمع املدني، كما أبدى  7أبدت 

 للمقاعد الخاصة بالشبكات.

 



 

 املؤسسات املترشحة:

 املهندسون السوريون لإلعمار والتنمية  .1

 منظمة العدالة والتنمية املستدامة .2

 منظمة بنيان  .3

 LDSPSمكتب التنمية املحلية ودعم املشاريع الصغيرة  .4

 مؤسسة مرام لإلغاثة والتنمية  .5

 الشبكات املترشحة:

 السورية اإلنسانية شبكة املرأة .1

 تحالف شمل ملنظمات املجتمع املدني السوري .2

 

وبعد االنتهاء من عملية الترشيحات وباعتبار أن املطلوب هو مقعدين للشبكات وتم استقبال اسم شبكتين فقط للترشح فقد 

الختيار ما اليزيد عن اثنين من  تم فتح باب التصويت  ، وبالنسبة للمؤسساتتم اعتماد االسمين مللء املقاعد املطلوبة

ساعة، حيث قامت رابطة الشبكات السورية بإعداد رمز  48وملدة  18/08/2020وذلك يوم الثالثاء:  رشحةتامل املؤسسات

وتم  (UNDPاملسجلة في منصة البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة )للتصويت لكل مؤسسة من املؤسسات التي يحق لها التصويت 

 .الخاص بها إرسال هذا الرمز لكل مؤسسة عبر البريد االلكتروني

مؤسسة حيث كان  40 املؤسسات املشاركة في العملية االنتخابيةوكان عدد  تم استقبال التصويتات على مدى اليومين التاليين

األصوات اإلجمالي الذي أدلت يحق لكل مؤسسة اختيار مرشحين كحد أعلى ومرشح واحد كحد أدنى وبناًء على ذلك بلغ عدد 

مؤسسة من املؤسسات املشاركة بالعملية االنتخابية وتم رفض  38، حيث تم قبول التصويتات من صوت 73به املؤسسات 

 تصويت اثنتان من املؤسسات املشاركة وذلك بسبب:

 UNDPمؤسسة ليس عضو في منصة البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة  .1

 التصويت الخاص بها بشكل خاطئمؤسسة أدخلت رمز  .2

 كالتالي: على املؤسسات املترشحة توزع األصوات وكان 73صوت من أصل  69وبالتالي أصبح إجمالي عدد األصوات املقبولة  

 صوت  30منظمة بينان  .1

 صوت 14مؤسسة مرام لإلغاثة والتنمية  .2

 صوت 10منظمة العدالة والتنمية املستدامة  .3

 أصوات  8مكتب التنمية املحلية ودعم املشاريع الصغيرة  .4

 أصوات  7املهندسون السوريون لإلعمار والتنمية  .5

 



 

 

 

ستراتيجية وبالتالي فإن املؤسستين في املرتبة األولى والثانية من حيث عدد األصوات سيتم قبولها ضمن اللجنة التوجيهية اال 

  / PSEA الجنسيينملجموعة الحماية من االستغالل واالنتهاك 
ً
 / AAP واملساءلة باتجاه الناس األكثر تضررا

 وهما:  Inclusion والدمج

 منظمة بنيان  .1

 مؤسسة مرام لإلغاثة والتنمية  .2

 ونبارك للمؤسستين الفوز باالنتخابات ونتمنى ملمثليهما دوام التوفيق والنجاح وأن يمثلوا املؤسسات السورية خير تمثيل.

 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير 

 رابطة الشبكات السورية 

 

 


