
 

 املنظمات املحلية في املجلس االستشاري لصندوق التمويل اإلنساني ممثالت/تقرير  عملية انتخابات ممثلي

SCHF Advisory Board Election Report 

 

 االستشاري:ملحة تعريفية عن صندوق التمويل اإلنساني واملجلس 

نفذ صندوق التمويل اإلنساني عبر الحدود لسوريا أنشطته تحت القيادة العامة لنائب املنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية واملدعوم  2014منذ إنشائه عام 

 من املجلس االستشاري.

لى أدائه، كما يقدم املشورة لنائب املنسق في القضايا يقدم املجلس االستشاري الدعم لنائب املنسق في تطوير االستراتيجية العامة للصندوق ويشرف ع

 االستراتيجية واملتعلقة بالسياسات، ويضمن تمثيل آراء الجهات املانحة ومجموعة التواصل اإلنساني ومجتمع املنظمات غير الحكومية.

املعلومات حول تغطية التمويل وتعزيز التنسيق.يتم التشاور  يوفر املجلس االستشاري منصة ملمثلي املجتمع اإلنساني ملناقشة القضايا اإلنسانية ومشاركة

ما يتماش ى مع مع املحلس االستشاري بشأن القضايا الهامة في إدارة صندوق التمويل والتوجيه االستراتيجي له بما في ذلك تطوير استراتيجيات التخصيص ب

رة املخاطر باإلضافة ألي قرار محوري آخر ُيتخذ من قبل نائب املنسق بخصوص خطة االستجابة اإلنسانية، وتعبئة املوارد، وقرارات التخصيص، وإدا

 التمويل.

سب قطاعات يتطلب صندوق التمويل اإلنساني من ممثلي املنظمات غير الحكومية السورية التمثيل املتوازن حسب الجنس باإلضافة إلى التمثيل املناسب ح

 العمل واملناطق الجغرافية شمال غرب سوريا.

 

 العمل: اتآلي

عن املنظمات  العضوات املمثالت/رابطة الشبكات السورية بإدارة عملية انتخاب األعضاء املمثلين قامتبتكليف من إدارة صندوق التمويل اإلنساني في تركيا 

 التمويل اإلنساني.السورية في املجلس االستشاري لصندوق 

تم اختيار أعضاء اللجنة االنتخابية من اللجنة التوجيهية: "أ.زكريا  01/09/2020في اجتماع اللجنة التوجيهية لرابطة الشبكات السورية والذي تم بتاريخ: 

ماء للجنة الرقابية وتم ومبادرة التنسيق اإلنساني وتحالف شمل لترشيح أس  NGO Forumأ.ندى الفرا" وتم التواصل مع كل من  –أ.نيسان بابللي  –بلكش 

 أ.أحمد النوري من تحالف شمل"  – NGO Forumس من من األسماء التالية: "أ.مهند طل تشكيل اللجنة الرقابية

 ملناقشة آليات العمل والجدول الزمني لالنتخابات   07/09/2020يوم االثنين: اجتمعت اللجنة االنتخابية بحضور اللجنة الرقابية 

 

 



 

 لعملية االنتخابات: الجدول الزمني

 التاريخ الخطوة #

 03/09/2020 اإلعالن عن االنتخابات وفتح باب الترشيحات وفق املعايير املطلوبة 1

 08/09/2020 شرح آلية سير العملية االنتخابية وتحديد املوعد النهائي لالنتخابات  2

 09/09/2020 املوعد النهائي إلرسال الترشيحات مع السير الذاتية 3

 10/09/2020 للمعايير املطابقات/املطابقين املرشحات/إبالغ املنظمات السورية بأسماء املرشحين 4

 10/09/2020 للمعايير  املطابقات/املطابقين املرشحات/املقابالت الشخصية مع املرشحين 5

إرسال رموز التصويت الخاصة باملنظمات إلى املدراء التنفيذين للمنظمة )صوت واحد لكل  6

 منظمة( وفتح باب التصويت 

10/09/2020 

فرز وعد األصوات إلعالن النتائج بما في ذلك النسبة املئوية ملشاركة املنظمات )لتقديم التقرير  7

 للمجلس االستشاري(

14/09/2020 

 21/09/2020 إلرسال املالحظات/الشكاوى حول العملية االنتخابيةاملوعد النهائي  8

بين املمثالت/مشاركة املمثلين 9
َ
 23/09/2020 في اجتماع املجلس االستشاري  املنتخبات/املنَتخ

 

وذلك ملدة أربعة  03/09/2020تم إرسال بريد الكتروني لكل املنظمات املحلية الشريكة في صندوق التمويل اإلنساني إلبداء رغبتها بالترشح يوم الخميس: 

  09/09/2020أيام عمل ليتم إغالق باب الترشيحات يوم األربعاء: 

 ترشح، حيث كانت األسماء املترشحة كالتالي:مؤسسات قد أبدت رغبتها بال 8وبعد إغالق باب الترشيحات كانت 

 عطاء  –ديمة معراوي  .1

 بنيان  –سعد بارود  .2

 تكافل الشام  –عبداللطيف الزالق  .3

 سيما  –كندة حوراني  .4

 شبكة حراس  –ليلى حسو  .5

 اوسوم  –ماهر العارف  .6

 منظومة وطن  –محمد نجم  .7

 شام اإلنسانية  –مهند عثمان  .8



 

كل من السيد عبداللطيف الزالق والسيد ماهر العارف بسحب ترشحهم، وقامت لجنة االنتخابات بمطابقة املعايير  قام 10/09/2020وفي يوم الخميس: 

 ، وهذه األسماء هي:مع األسماء البقية ووجدت أن كافة األسماء املترشحة مطابقة للمعايير

 عطاء  –ديمة معراوي   .1

 بنيان  –سعد بارود  .2

 سيما  –كندة حوراني  .3

 شبكة حراس  –ليلى حسو  .4

 منظومة وطن  –محمد نجم  .5

 شام اإلنسانية  –مهند عثمان  .6

 م  1:00ابتداء من الساعة  10/09/2020وتمت املقابالت يوم الخميس: 

وملدة يومي عمل، حيث  مع مراعاة اختيار سيدة واحدة على األقل رشحةتامل األسماءمن  ثالثةالختيار  تم فتح باب التصويت  11/09/2020وفي يوم الجمعة: 

)وفق القائمة الواردة من إدارة  45وعددها  قامت رابطة الشبكات السورية بإعداد رمز للتصويت لكل مؤسسة من املؤسسات التي يحق لها التصويت

 وتم إرسال هذا الرمز لكل مؤسسة عبر البريد االلكتروني الخاص بها.الصندوق( 

مؤسسة حيث كان يحق لكل مؤسسة اختيار ثالثة  35وكان عدد املؤسسات املشاركة في العملية االنتخابية  م التاليةاألياتم استقبال التصويتات على مدى 

صوت، حيث تم قبول  35مترشحين مع مراعاة اختيار سيدة واحدة على األقل وبناًء على ذلك بلغ عدد األصوات اإلجمالي الذي أدلت به املؤسسات 

 وكان توزع األصوات على األسماء املترشحة كالتالي:% 77.78نسبة التصويت وبلغت التصويتات من كافة املؤسسات، 

 صوت 29شام اإلنسانية  –مهند عثمان  .1

 صوت  28عطاء  –ديمة معراوي  .2

 صوت  22بنيان  –سعد بارود  .3

 صوت  11سيما  –كندة حوراني  .4

 أصوات 8شبكة حراس  –ليلى حسو  .5

 أصوات  4منظومة وطن  –محمد نجم  .6

 



 

 

 

 املنظمات املحلية، وهم: ممثالت/فإن األسماء الثالثة األولى سيتم قبولها ضمن املجلس االستشاري لصندوق التنمية اإلنساني باعتبارهم ممثليوبالتالي 

 شام اإلنسانية  –مهند عثمان  .1

 عطاء  –ديمة معراوي  .2

 بنيان  –سعد بارود  .3

 ألي سبب. وتكون أسماء املترشحين/املترشحات الثالثة األخيرة وفق الترتيب
ً
 الوارد ضمن مقاعد االحتياط في حال انسحاب عضو الحقا

 وا املؤسسات السورية خير تمثيل.ن / يمثلدوام التوفيق والنجاح وأن يمثل لهن/لهمالفوز باالنتخابات ونتمنى  لسادةللسيدات وا ونبارك

 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير 

 رابطة الشبكات السورية 

 

 


