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 منصة منظمات المجتمع المدني السورية
  2018 تموز –األسئلة المتكررة 

 

                                                                االستثمار في البشرية                                                                                                         

 

 

 

 الخلفية:

في  (UNOCHA Turkey) تم تأسيس منصة المجتمع المدني السورية التي يديرها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في تركيا

الذين تم تدقيق . ومنذ البداية، كان الهدف من منصة منظمات المجتمع المدني، والذي يعتبر االنضمام إليها طوعيًا، لدعم األعضاء2014عام 

 هذا المشاركة في آليات التنسيق اإلنسانية الدولية؛ المشاركة في أنشطة المناصرة االنسانية المشتركة ما الدعم لويشم ،عدة طرقب ملفاتهم
قي بين الوكاالت؛ التشبيك مع المنظمات غير الحكومية الدولية ووكاالت األمم المتحدة والمانحين والمنظمات / الهيئات الدولية األخرى؛ تل

 الجتماعات مع صناع القرار؛ واالستفادة من فرص بناء القدرات.احول فرص التمويل؛ الدعوة لتقديم مقترحات المشاريع ومعلومات 

( واجسام تنسيقيةوتتكون منصة منظمات المجتمع المدني السورية من مؤسسات المجتمع المدني السورية ُمحددة الهوية )مؤسسات فردية 

 هي تعريفها بحكم المنظمات هذه إنوالتي تقوم بتنفيذ النشاطات داخل سوريا.  –سانية غير الحكومية مع التركيز على المؤسسات اإلن
 عسكرية.  وغير سياسية غير حكومية، غير منظمات

تركيا يتم مراجعة الطلبات المقدمة إلى منصة منظمات المجتمع المدني السورية من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في 

 متاحة أيًضا على إضافية،استناداً إلى المعايير المتاحة للعموم )انظر الرابط أدناه(. يُطلب من االجسام التنسيقية استيفاء معايير 

-cso-syrian-criteria-https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/document/eligibility

enar-platform . 

التزاما بمبادئ ومعايير  الصلة،يُطلب من جميع أعضاء منصة منظمات المجتمع المدني السورية أن يظهروا، في جميع الحاالت ذات 

 .متنوعة )متوفرة على نفس الرابط(

فإن قائمة األعضاء ليست ثابتة  ولذلك، من قبله. بها التعهد تم التي وااللتزامات المعايير مقابلألعضاء المنصة  منتظمة مراجعة إجراء يتم

األحيان ال تلتزم منظمة  بعض وفي .وقرارها بإدراجها أم ال لحالتها،تبعاً منصة المن منظمات  ةأو إزالةإضافتتغير مع مرور الوقت مع  و

 .ما بااللتزامات أو المعايير ويتم إزالتها

أيار  20للمنظمات الفردية، وفي  2018شباط  26(، بدأت عملية تقديم الطلبات في 2018بالنسبة للقائمة المحدثة الصادرة في )حزيران 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  بعد رسائل تذكير عديدة للمشاركين، بما في ذلك االتصال المباشر من فريق .لألجسام التنسيقية

، 2018حزيران  29في  .لجميع المتقدمين 2018حزيران  25، أغلقت عملية التسجيل وتقديم الطلبات في (UNOCHA Turkey)تركيا في 

العضوية المحّدثة لمنصة منظمات المجتمع  قائمة (UNOCHA Turkey)تركيا مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في  أصدرت

منظمة مجتمع مدني سورية فقط دون وجود لألجسام التنسيق في حين تضم قائمة العضوية  137نصة الحالية من وتتكون الم .المدني السورية

 .أجسام تنسيقية 10منظمة و 187( 2017السابقة )تشرين االول 

 

 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/document/eligibility-criteria-syrian-cso-platform-enar
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/document/eligibility-criteria-syrian-cso-platform-enar
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 األسئلة المتكررة: 

 

 لماذا يتعين على مؤسستي التقدم إلى منصة منظمات المجتمع المدني السورية؟ .1

ان قرار التقديم متروك لكل منظمة سورية، فعملية االنضمام للمنصة طوعية بحتة، وان الوصول والمشاركة باليات التنسيق الدولية وصندوق 

بعض أصحاب المصلحة اهتماًما خاًصا للمنظمات يعطوا التمويل االنساني ال يتطلب وال يلزم المنظمات بالوجود ضمن المنصة، بينما 

 صة منظمات المجتمع المدني السوريةالمدرجة في من

اإلنسانية العضوية شرًطا لتعتبر المنظمة إنسانية، أو لتشترك في آليات التنسيق التي يقودها  الشؤون لتنسيق المتحدة األمم ال يَعتبر مكتب

 اإلنسانية. الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب

 

 نصة؟هل هناك أي فائدة في أن تكون المنظمة عضًوا في الم .2

في آليات التنسيق اإلنسانية  مشاركةالمنصة بالأعضاء ( UNOCHA Turkeyتركيا )مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في يدعم 

بين الوكاالت؛ بالتواصل مع المنظمات غير الحكومية الدولية ووكاالت األمم المتحدة  وأنشطة المناصرة االنسانية المشتركة ما الدولية

والدعوة لتقديم مقترحات المشاريع، بالمشاركة  انحين والمنظمات / الهيئات الدولية األخرى؛ بتلقي معلومات حول فرص التمويلوالم

 باجتماعات مع صناع القرار؛ وباالستفادة من فرص بناء القدرات.

 

 ما هي عملية طلب االنضمام؟ .3

غير الحكومية، وهيكلها المؤسسي، واألنشطة، والشراكات  المنظمةتتطلب عملية طلب االنضمام تقديم العديد من المعلومات حول حالة 

لتقديم  أداة محميةوالمنح، واالنخراط في آليات التنسيق، واحتياجات المنظمة لبرامج بناء القدرات. ويتم تقديم الطلب االنضمام باستخدام 

 .https://ee.humanitarianresponse.info/x/#FaZ67wYeتاحة عبر اإلنترنت من خالل رابطالطلب الم

 

 كيف يتم تقييم طلبات العضوية؟ .4

 UNOCHAفي تركيا )اإلنسانية  الشؤون تنسيقل المتحدة األمم يتم تقييم طلبات العضوية عن طريق لجنة مراجعة تتضمن إدارة مكتب

Turkeyجميع المستندات والوثائق الُمقدمة خالل عملية تحديد طبيعة النشاطات اإلنسانية للمؤسسة مقدمة الطلب وتقييم  مراجعة ( ويتم

التأكد من خالل وسائل متعددة منها:  بادئ ومعايير العمل اإلنساني. وفضالً عن المستندات، يتم التأكد من المعلومات المقدمةلمالتزاماتها 

قائمة الجزاءات والعقوبات لدى األمم المتحدة، والمقابالت الشخصية مع أعضاء فريق عمل المؤسسة، وزيارة مقر المؤسسة، وإلقاء من 

ت من عاملين انسانيين نظرة تقييمية على مواقع المؤسسة العامة على اإلنترنت باإلضافة إلى منصات التواصل االجتماعي، وتلقي مالحظا

تتضمن المراجعة الشاملة البيانات التي أدلى بها كبار ، والداعمين والمانحين، إلخ. المعلومات مقدميمن الميدان، وإجراء مناقشات مع أهم 

  .أعضاء المنظمة و / أو األشخاص المرتبطين مباشرة بالمنظمة مثل األمناء وأعضاء مجلس اإلدارة والمؤسسين، إلخ

ومشروع 1وقبل تقديم الطلب، يتعين على الموظفين الرئيسين بالمنظمات األعضاء بالمنصة استكمال التدريب على مشروع "اسفير"

 لتوضيح أدنى مستوى من المعلومات التقنية والتنسيقية.2 "أفضل استجابة بناء "نحو

                                                           
حول هدف مشترك يتجلى في تحسين جودة المساعدة اإلنسانية وتعزيز مساءلة الجهات  مجموعة كبيرة من الوكاالت اإلنسانيةمشروع "اسفير" هو مبادرة طوعية تجمع  1

  . www.spherestandards.org زيارة يُرجى المتضررين،نحين والسكان الفاعلة أمام ُمنِشئيها والما
إلى تعزيز قدرات موظفي المنظمات غير الحكومية،  المشروع: من خالل التدريب عبر اإلنترنت وورش العمل الشخصية، يهدف "مشروع "نحو بناء استجابة أفضل 2

وللمزيد من المعلومات  .زماتفضال عن الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى، للمشاركة في تنسيق الشؤون اإلنسانية وتحسين االستجابة الحتياجات السكان المتضررين من األ

   www.buildingabetterresponse.orgحول الموضوع، يُرجى زيارة 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/#FaZ67wYe
http://www.sphereproject.org/sphere/ar/about/the-sphere-project-in-brief/governance/board-organisations/
http://www.spherestandards.org/ar/
http://www.buildingabetterresponse.org/
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 هل تغيرت شروط األهلية؟ .5

، تم تطوير معايير 2016. وفي عام 2016ظمات الفردية واألجسام التنسيقية منذ حزيران لم تتغير معايير وشروط االهلية لكالً من المن

وشروط األهلية بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني السورية )بما في ذلك األجسام التنسيقية(. وهذه المعايير متوفرة للجميع ويمكن 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/document/eligibility-:االطالع عليها من خالل

enar-platform-cso-syrian-criteria 

 

 هل يُحتمل أن تغيير شروط األهلية؟ .6

بتغيير شروط األهلية بعد التشاور مع منظمات ( UNOCHA Turkeyفي تركيا )اإلنسانية  الشؤون لتنسيق المتحدة األمم قد يقوم مكتب

 المجتمع المدني باإلضافة لألجسام التنسيقة السورية. وعند حدوث ذلك، ستكون المتطلبات الجديدة متوفرة للعامة والمجتمع ككل.

 

 ؟2018من المنظمات الفردية واألجسام التنسيقية( في قائمة العضوية بحزيران  ما هو سبب تقليل عدد األعضاء )كلً  .7

. 2018   نوالتي لم تعد أعضاء حسب قائمة حزيرا 2017( منظمة فردية التي كانت مسجلة بقائمة تشرين األول 64هناك أربعة وستون )

 وكان الخروج من القائمة ألحد أو ألكثر من سبب من األسباب التالية:

 م تحديث المنظمة لمعلوماتها من خالل رابط نموذج تحديث المعلومات عبر اإلنترنت، والتي كانت شرًطا أساسيًا عند طلب عد

 على نطاق واسع؛ شتهاالنضمام والتي تم نشره ومناق

 تمعات منذ حدوث آخر تحديث، أصبحت المنظمة السورية منظمة دولية غير حكومية، ولم يعد نشاطها يقتصر على خدمة المج

 ؛3السورية

 تم استالم تقارير تؤكد أن المنظمة قد قامت بخرق المبادئ والمعايير المتفق عليها؛ 

 أنهت المنظمة أنشطتها داخل سوريا )وغالبًا ما يتصل ذلك بتغيير مناطق التحكم(؛ 

  أشهر؛ 6لم تقم المنظمة بأية نشاطات بسوريا في آخر 

 ،والذي يثبت أنها مؤسسة وليسوا أفراد يقومون بتقديم المساعدة؛ و/أو لم تستطع المنظمة توفير هيكلها المؤسسي 

 .لم يتم توفير المعلومات الكافية لتمكين لجنة المراجعة من اتخاذ قرار 

 

التفاق األجسام التنسيقية الُمحددة والتي تم اأهلية ( لمعايير 2018لم تلتزم عشرة أجسام تنسيقية )كانوا جزئًا من المنصة في قائمة حزيران 

 عليها. وكان الخروج من القائمة ألحد أو ألكثر من سبب من األسباب التالية:

  مجلس اإلدارة/ اللجنة التوجيهية للهيئة التنسيقية لم يتألف من منظمات سورية، حيث يجب أن تتألف جميعها من منظمات أعضاء

 في منصة منظمات المجتمع المدني السورية؛ و/أو

 ضمن منصة منظمات المجتمع المدني السورية. 50ء في الجسم التنسيقي أقل من نسبة المنظمات األعضا % 

 .لم يقدموا طلب تجديد العضوية 

 

 

                                                           
هي منظمات أنشئت داخل أو خارج سوريا بهدف حصري وهو القيام بأنشطة داخل سوريا أو  منظمات المجتمع المدني السورية:التعريف العملي المتفق عليه حسب  3

% من مجلس اإلدارة من مواطنين سوريين وان يكون المدير مواطنا 50أن يتكون أكثر من  دعم المجتمعات السورية في منطقة الشرق األوسط أو خارجها. على

  سوريا. مكان الترخيص ال يعتبر عامال في هذا التعريف.

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/document/eligibility-criteria-syrian-cso-platform-enar
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/document/eligibility-criteria-syrian-cso-platform-enar
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 هل انضمت منظمات جديدة لمنصة منظمات المجتمع المدني السورية؟ .8

 ( منظمة فردية جديدة لمنصة منظمات المجتمع المدني السورية.14نعم، انضمت أربعة عشر )

 

 المنظمات واألجسام التنسيقية من معرفة سبب إنهاء العضوية أو عدم قبول طلب االنضمام للمنصة؟هل تتمكن  .9

آلية على  استناًداتستطيع المنظمات واألجسام التنسيقية السؤال عن أسباب عدم قبول طلب االنضمام، حيث تقوم اإلدارة بالقرار النهائي 

 تحقق من المعلومات من ثالث مصادر.

 

 الممكن الطعن واستئناف القرار؟هل من  .10

 من الممكن استئناف القرار من خالل تقديم دليل على استيفاء معايير األهلية.

 

هل يحق للمنظمات واألجسام التنسيقية التقدم لللتحاق بمنصة منظمات المجتمع المدني السورية؟ وما هي المدة الزمنية التي  .11

 يمكنهم إعادة التقديم خللها؟

 ع المنظمات واألجسام التنسيقية إعادة التقدم لمنصة منظمات المجتمع المدني السورية.نعم، تستطي

تستطيع المنظمات التقدم في أي وقت. وإذا كانت نتيجة المراجعة إيجابية، فسوف تعتبر المنظمة عضو بالمنصة وسوف تُمنح جميع المزايا 

 ة حديثًا في المستندات الرسمية بمجرد تحديثها )تقريبًا كل ستة أشهر(.المتعلقة. إال أنه سيتم اإلعالن عن اسم المنظمة المنتسب

ريق وقبل اإلعالن عن قائمة منصة منظمات المجتمع المدني السورية العامة الجديدة، سيتم دعوة األجسام التنسيقية للقيام بالالزم وذلك عن ط

 اإلنسانية في تركيا. نالشؤو لتنسيق المتحدة األمم رسالة بريد إلكتروني رسمية من مكتب

 

اإلنسانية في تركيا بنشر القائمة المحدثة لألعضاء من المنظمات الفردية  الشؤون لتنسيق المتحدة األمم لماذا يقوم مكتب .12

 واألجسام التنسيقية في نفس الوقت؟

نصة منظمات المجتمع المدني السورية، يرتبط اثنان من معايير األهلية لألجسام التنسيق مباشرة بعضوية المنظمات األعضاء في الجسم لم

ولذلك، يقع على عاتق  .ان حوكمة وعضوية األجسام التنسيقة تقرر من قبل الجسم التنسيقي على أساس التزامه بالمبادئ والمعايير اإلنسانية

ينبغي أن يستند فرز  ال .االجسام التنسيقية مسؤولية التأكد من أن هيكل حوكمتها ومنظماتها االعضاء تتماشى مع تلك المبادئ والمعايير

 المجتمع ظماتمن بمنصة العضوية معيار إلى التنسيقية لألجسام الخ العامة االمانةو االدارة، ومجالسواختيار أعضاء الجمعيات العامة 

 .التنسيقية لألجسام القرار ملكية لضمان وذلك السورية، المدني

 

 ؟التمويل االنساني في تركيا هل هناك أية علقة بين منصة منظمات المجتمع المدني السورية وصندوق .13

عمليات استحقاق ومعايير مختلفة. فمن الممكن  التمويل االنساني في تركيا تمتلك كالً من منصة منظمات المجتمع المدني السورية وصندوق

أو العكس، حيث تقوم وحدة التنسيق  التمويل االنساني في تركيابالمنصة، وال تفي بمعايير االستحقاق بصندوق  عضو أن تصبح منظمة

في تركيا بمشاركة المعلومات وتبادلها والتحقق منها  اإلنسانية الشؤون لتنسيق لمتحدةا األمم الميداني و وحدة التمويل االنساني داخل مكتب

 عند تقييم الطلبات للمنصة وصندوق التمويل االنساني.
 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/document/hf-turkey-2016-second-standard-allocation-paper-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/document/hf-turkey-2016-second-standard-allocation-paper-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/document/hf-turkey-2016-second-standard-allocation-paper-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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 ما العلقة بين عضوية منصة منظمات المجتمع المدني السورية والعضوية ضمن قطاعات العمل اإلنساني؟ .14

)على مستوى مركز استجابة تركيا( والعضوية في منصة منظمات المجتمع عات العمل اإلنساني العضوية ضمن قطاال توجد عالقة بين 

المدني السورية. إال أن، بعض القطاعات )مثل الحماية والتعليم( قررت أن تكون عضوية منصة منظمات المجتمع المدني السورية شرطًا 

اإلنسانية في  الشؤون لتنسيق المتحدة األمم تحقق ويشارك المعلومات مع مكتبُمسبقًا للتقدم لطلب العضوية للقطاع. أما البعض اآلخر في

اإلنسانية في تركيا ال يشترط العضوية بالمنصة  الشؤون لتنسيق المتحدة األمم تركيا أثناء مراجعة طلبات العضوية للقطاعات. إن مكتب

 كأحد المتطلبات للمشاركة بأي آلية تنسيق.

 

 منصة منظمات المجتمع المدني السورية ورابطة الشبكات السورية؟ما هي العلقة بين  .15

ركيا منصة منظمات المجتمع المدني السورية، تدار رابطة الشبكات السورية تاإلنسانية في  الشؤون لتنسيق المتحدة األمم بينما يدعم مكتب

على ذلك، تختلف معايير العضوية لكل منهم، ويتم توجيه  وبناءً  من قبل المنظمات غير الحكومية السورية والجهات التنسيقية السورية.

 طلباتها من خالل عمليات مختلفة وغير متصلة. ونتيًجة لذلك، قد تتداخل عضوية كاٍل منهم ولكنها ال تتطابق. 

اإلنسانية في تركيا تواصله مع منظمات المجتمع المدني السورية من خالل رابطة الشبكات  الشؤون لتنسيق المتحدة األمم كما يوجه مكتب

السورية حيث أن الرابطة هي آلية تستخدمها منظمات المجتمع المدني السورية الختيار ممثليها على مستوى محور استجابة تركيا، في 

وعلى مستوى كل سوريا المجموعة االستراتيجية ( ICCG)ن القطاعات بين بي ، ومجموعة التنسيق ما(HLG)مجموعة االتصال اإلنساني 

. وقد قررت رابطة الشبكات السورية أنه فقط للمنظمات (ISGومجموعة التنسيق المشترك ما بين المجموعات/القطاعات )(، SSG)السورية 

 المشار لها سابقاً. األعضاء بمنصة منظمات المجتمع المدني السورية الترشح للمشاركة باآلليات التنسيق

 

 ما هي العلقة بين منصة منظمات المجتمع المدني السورية والمانحين؟ .16

ال توجد عالقة بين العضوية في المنصة وأي قنوات تمويلية. لكن بعض المانحين قد اختار استخدام العضوية في المنصة كشرط أولي للتقدم 

 للتمويل.

 

 المجتمع المدني السورية؟ ما هي التغطية الجغرافية ألعضاء منظمات .17

يمكنكم االطالع على  .تحدد الخريطة التشغيلية بناء على تغطية أعضاء المنصة على مستويي الناحية جغرافيا وعلى مستوى قطاع العمل

 SyrianCSOsOperationalPresence/-TUR-https://bi.unocha.org/page/FD اخر تحديث من الخريطة من خالل: 

https://bi.unocha.org/page/FD-TUR-SyrianCSOsOperationalPresence/

