
 

 

   HLGترميم عضوية تقرير عملية انتخابات 

 

 : ملحة تعريفية

رجال وسيدة، وبناًء على    5؛  ممثلين عن املنظمات السورية  6والتي كانت نتيجتها انتخاب    2020في بداية    HLGبعد انتخابات الدورة األخيرة ملنصة  

تساهم في  ن  أالجهات الفاعلة في املجال اإلنساني    ىيجب علحيث  املبادئ التوجيهية الخاصة باملنصة والتي تؤكد على املشاركة املتساوية لإلناث  

   ىشراكهن في عمليات صنع القرار علإشاركة املجدية في العمل اإلنساني بات من امليالنساء والفت  تمكين
ً
ما تكون النساء    جميع املستويات. وكثيرا

 ة. نحو أكثر فعالي ى ن يسترشد بهما في االستجابة علأيمكن  تهنن قيادتهن ورؤي إالتالي فب، ةنسانيإلزمات ا أل اأول املستجيبات في 

 العمل:  اتآلي

برفد  ورغبة مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية    بناًء على توصية السيد مارك كتس نائب املنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية في سوريا 

اإلنساني   االتصال  املنصة،    HLGمجموعة  النساء في هذه  لتمثيل  انتخاب املمثالتبأربع سيدات  بإدارة عملية  السورية  الشبكات  رابطة    قامت 

 السيدات عن املنظمات السورية في هذه املنصة. 

  –وهم "أ. يقظان الشيشكلي  الحاليين الختيار أعضاء اللجنة  HLGالتواصل مع أعضاء منصة وبهدف تشكيل لجنة ملتابعة العملية االنتخابية تم 

 د. ماهر العارف" إلى جانب املكتب اإلداري لرابطة الشبكات السورية.  – أ. منى املصطفى  –د. عبد السالم الضعيف 

 

 الجدول الزمني لعملية االنتخابات:

 اإلطار الزمني  الخطوة #

 18th December اإلعالن عن االنتخابات وفتح باب الترشيحات وفق املعايير املطلوبة 1

الذاتية املوعد النهائي إلرسال الترشيحات مع السير  2  22th December 

 24th December إبالغ املؤسسات غير الحكومية السورية بأسماء السيدات املترشحة املطابقة للمعايير  3

4 
 )صوت واحد  

ً
إنشاء رمز تصويت لكل مؤسسة وإرساله إلى املدراء التنفيذين مباشرة

 فقط لكل منظمة( للتصويت  
25th December 

 28th December فرز وعد األصوات إلعالن النتائج بما في ذلك النسبة املئوية ملشاركة املؤسسات  5

ية االنتخابيةاملوعد النهائي لتقديم املالحظات/الشكاوى بشأن العمل 6  31st December 

HLGمشاركة السيدات املنتخبات في اجتماع  7 القادم    January 2021 

 



 

  : الجمعةإلبداء رغبتها بالترشح يوم    UNDPالسورية املسجلة على منصة البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة  تم إرسال بريد الكتروني لكل املنظمات  

  .22/12/2020الثالثاء:  أيام عمل ليتم إغالق باب الترشيحات يوم ثالثةوذلك ملدة  18/12/2020

وبعد استالم كافة امللفات املطلوبة الخاصة بالسيدات املترشحات،  مؤسسات قد أبدت رغبتها بالترشح،    11وبعد إغالق باب الترشيحات كانت  

أسماء غير    خمسةوجدت اللجنة أن    24/12/2020وإجراء املقابالت يوم الخميس:  مطابقتها للمعايير املطلوبة  بعد  قامت اللجنة باالطالع عليها و 

 : وذلك لألسباب التاليةمطابقة للمعايير بشكل كامل 

 من قبل بعض املرشحات.  للغة اإلنكليزيةاعدم إتقان  .1

 UNDPغير مسجلة على منصة البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة   اتاملؤسسبعض  .2

وقد وجدت اللجنة أن بعض املترشحات ليست من ضمن املناصب اإلدارية العليا وعليه تم التواصل مع املؤسسات إلعطاء املرشحات دور قيادي  

ي لتمكين السيدات املترشحات ودعمهن في الفترة القادمة  متقدم كشرط لقبولهم ضمن االنتخابات، وقدمت املنظمات الوعود لتقديم الدعم الكاف

   HLGفي حال تم انتخابهن ليكونوا ضمن منصة 

 وعليه تم االتفاق على أن املترشحات التالية أسماؤهن هي الترشيحات املطابقة للمعايير: 

 بيد لإلغاثة والتنمية   –ديما خضرا  .1
ً
 يدا

 عطاء لإلغاثة اإلنسانية  –ديمة معراوي  .2

 مساحة سالم – رشا الخضر  .3

 غراس النهضة  –سلوى سعودي  .4

 رحمة بال حدود   –عال حالق  .5

 الرابطة الطبية للمغتربين السوريين / سيما   – كندة حوراني  .6

حيث قامت رابطة الشبكات السورية  وملدة يومي عمل،  رشحةتامل األسماءمن   أربعةالختيار تم فتح باب التصويت  25/12/2020وفي يوم الجمعة: 

مكتب البرنامج اإلنمائي لألمم    )وفق القائمة الواردة من  169وعددها    بإعداد رمز للتصويت لكل مؤسسة من املؤسسات التي يحق لها التصويت

بها(  UNDPاملتحدة   الخاص  االلكتروني  البريد  الرمز لكل مؤسسة عبر  اإلقبال على التصويت  وتم إرسال هذا  تمديد فترة ، ونتيجة لضعف  تم 

 م وذلك إلتاحة الفرصة للمؤسسات التي لم تقم بالتصويت بعد. 6:00الساعة  29/12/2020التصويت حتى يوم الثالثاء: 

يث كان يحق لكل مؤسسة  مؤسسة ح  65املؤسسات املشاركة في العملية االنتخابية  عدد  وكان    األيام التالية تم استقبال التصويتات على مدى  

صوت، حيث تم قبول التصويتات من    65وبناًء على ذلك بلغ عدد األصوات اإلجمالي الذي أدلت به املؤسسات    ات على األكثرمترشح  أربعاختيار  

 كافة املؤسسات، وكان توزع األصوات على األسماء املترشحة كالتالي:

 صوت  51 /عطاء لإلغاثة اإلنسانية  –ديمة معراوي  .1

 صوت  43سيما /  – الرابطة الطبية للمغتربين السوريين  – كندة حوراني  .2

 بيد لإلغاثة والتنمية /  –ديما خضرا  .3
ً
 صوت  38يدا

 صوت  30غراس النهضة /  –سلوى سعودي  .4

 صوت 29/  مساحة سالم – رشا الخضر  .5

 صوت   28 / رحمة بال حدود  –عال حالق  .6



 

 

 

 ، وهم: السوريةاملنظمات   ممثالت نباعتباره  املنصةاألولى سيتم قبولها ضمن    األربعةوبالتالي فإن األسماء  

 عطاء لإلغاثة اإلنسانية  –ديمة معراوي  .1

 سيما   – الرابطة الطبية للمغتربين السوريين  – كندة حوراني  .2

 بيد لإلغاثة والتنمية   –ديما خضرا  .3
ً
 يدا

   غراس النهضة  –سلوى سعودي  .4

 

 ألي سبب.  تيناألخير تين  وتكون أسماء املترشح
ً
 وفق الترتيب الوارد ضمن مقاعد االحتياط في حال انسحاب عضو الحقا

 املؤسسات السورية خير تمثيل. ن دوام التوفيق والنجاح وأن يمثل لهن الفوز باالنتخابات ونتمنى للسيدات  ونبارك

 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير  

 رابطة الشبكات السورية  

 

 


