
برنامج المشاركة والشراكة لشبكة

المنظمات غير الحكومية السورية



 ( ICVAنبذة عن إكفا )

 

 (ICVA) المجلس الدولي للوكاالت التطوعية  تأسس
  تنضوي تحت مظلتها شبكة عالمية  ليقدم    1962في عام  
دولة    160في    تنشط منظمة غير حكومية  130أكثر من  

والوطنية    كافة  على واإلقليمية  العالمية  المستويات 
اإلنساني  تعزيز    إكفا إلى  تسعى   . والمحلية   القائم العمل 

من خالل العمل  وذلك    ،ةيأكثر فعالوجعله  مبادئ  العلى  
على    المنشود  لتأثيرا  من أجل تحقيق   الجماعي والمستقل

لمنظمات غير  لشبكة    ابصفتهو.  ات والممارس  اتالسياس 
إكفا  الحكومية،   من  نمتستقطب  المدني  المجتمع  ظمات 

العالم باألمم  وتشكل حلقة وصل تربطهم    ، جميع أنحاء 
استناًدا إلى  و المتحدة والحكومات والمنظمات اإلقليمية.  

تسعى إكفا إلى تسهيل  ،  2021-2019  ة إكفا استراتيجي
الحكوميةو غير  المنظمات  مشاركة  تطوير    تعزيز  في 

القسرية،  القط الهجرة  على  التركيز  مع  اإلنساني،  اع 
اإلنساني، والتمويل اإلنساني، والقضايا    العمل  وتنسيق
 .الشاملة 

 
 

دعم ل  إكفا  حول برنامجلمحة عامة  

  المنظمات غير الحكومية محافل 

 

  ، اإلنسانية  السياقات  من  العديد  المنظمات    تتعاونفي 
تهدف إلى تسهيل    إنشاء شبكات  من خاللغير الحكومية  

الحكوميةعملية   غير  المنظمات  جهود  تقديم  ل  تنسيق 
حيثاإلنسانية  اتالمساعد  في    هذه  تنشط   ،  الشبكات 
المجاالت العديد   ذلك  من  في  بما  تسهيل  المختلفة،   :

االستجابة   نظام  في  الحكومية  غير  المنظمات  مشاركة 
سياقية؛  ال شاملة والفعالة والستجابة  االاإلنسانية؛ دعم  

الحكومية  المناصرةتعزيز   غير  للمنظمات    ، الجماعية 
. تساهم شبكات المنظمات غير الحكومية  وغيرها الكثير

داخل   تقديم    القطراإلنسانية  في  األحيان  من  كثير  في 
فعال    اتالمساعد  بشكل  المبادئ،  اإلنسانية  على  قائم 

التنسيق الفعال للمنظمات غير الحكومية أكثر    حيث يعتبر
وقت مضىأ من أي  االحتياجات  في خضم    همية  تزايد 

المعقد  اإلنسانية  واألزمات  هذا  اإلنسانية  ومن  ة. 
هيئات  بأهمية وجود  المنطلق، تؤمن شبكة اكفا العالمية 

جيدة  ل  يةتنسيق موارد  ذات  الحكومية  غير  لمنظمات 
فعال   بشكل  أجل  ومدعومة  العمليات  من  تحسين 

 .اإلنسانية 
 

 

مشاركة  الحول برنامج  لمحة عامة  

غير  ل  ةشراكالو  المنظمات  شبكة 

 الحكومية السورية 

 
برنامج المشاركة والشراكة لشبكة المنظمات غير  يأتي "

بين    تجمع  ستراتيجية ا شراكة  ثمرة    "الحكومية السورية
وشبكة إكفا، حيث يهدف  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

قدرإلى    البرنامج غير    ةتعزيز  المنظمات  شبكات 
من أجل  الحكومية / منظمات المجتمع المدني السورية  

دور   لعب  من    التنسيق و  التمثيل  في  جوهريتمكينها 
تعزيز المهارات والقدرات    المشترك في عدد  من خالل 

بما في ذلك التنسيق المشترك والحوكمة    ،المجاالتمن  
عاملة  ال  المحلية   الجهات  تعزيزف  ؛والتخطيط االستراتيجي

المجال والمنطقة   والشبكات   اإلنساني   في  سوريا    في 
ضمان بدونه  يمكن  ال  أساسي  استجابة  توفير    متطلب 

  -ل الجهود الدولية  جب أن تكم  ي  . وعليه،إنسانية قوية
محل   تحل  أن  والمحلية   -ال  الوطنية  حيث الجهود   ،  

 شبكة اكفا العالمية اتسيعتمد هذا المشروع على خبر 
  / الحكومية  غير  المنظمات  شبكات  دعم  منظمات  في 

 .المجتمع المدني
 

 :البرنامج األنشطة الرئيسية التالية يتضمن
 
 

الشبكات   بين  المحسن  التنسيق .1

 منظمات المجتمع المدني السورية و
لما ال    مهارات التنسيق  حولافتراضي    يتدريببرنامج   •

سبعة   عن  / لشبكات  يقل  الحكومية  غير  لمنظمات 

 .منظمات المجتمع المدني السورية

والقوالب   • الرئيسية  التنسيق  أدوات  ونشر  تطوير 

 .والمبادئ التوجيهية

المنظمات عقد   • شبكات  إلطالع  اإلنترنت  عبر  جلسات 

اإلنساني   البيئي  النظام  على  الحكومية  الدولي،  غير 

 .حول المشاركة الفعالةلهم نصائح تقديم الو

شبكة   •  / المدني  المجتمع  منظمات  ممثلي  دعوة 

  إكفا  المنظمات غير الحكومية السورية لحضور مؤتمر 

  .السنوي

شبكات • بين  االتصاالت  غير    تسهيل  المنظمات 

الدائمة   اللجنة  وهياكل  السورية  الحكومية 

 .المشتركة بين الوكاالت

 

القدر .2 وتطوير دعم  التنظيمية  ات 

غير  المنظمات  لشبكات  الحوكمة 

 الحكومية السورية 



لشبكات عقد   • الرشيدة  الحوكمة  حول  عمل  ورشة 

بحيث تسلط الضوء   ،المنظمات غير الحكومية السورية

، ومساءلة شبكة  المختلفة  لشبكاتانماذج وهياكل  على  

الرئيسية إلطار  الحكومية، والمكونات    المنظمات غير 

 .الحوكمة عمل

المجاالت   • المزيدتحديد  إلى  تحتاج    الدعم   من  التي 

 الحوكمة. تطويرو

 

الحكومية  .3 غير  المنظمات  شبكة  قدرات 

التخطيط   السورية مجال  في 

 االستراتيجي 
عملعقد   • االستراتيجي  حول  ورشة   بهدف  التخطيط 

شبكات المنظمات  تعزيز مهارات التخطيط االستاتيجي ل

السورية الحكومية  الورشة    حيث  ، غير  تستعرض 

التالية:   يقودها  المحاور  التي  االستراتيجية  قيمة 

األعضاء، والعملية التشاركية لشبكات المنظمات غير 

إلطار   األساسية  والمكونات  عمل  الالحكومية، 

 .ستراتيجي لشبكات المنظمات غير الحكوميةاال

 

ت4 غير .  المنظمات  شبكات  تطور  وثيق 

 السورية لحكومية في السياقات ا

التي تسلط   سلسلة من دراسات الحالةإجراء من خالل  •

الضوء على اهم القضايا التي تعمل من اجلها الشبكات  

 .السورية

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سيدعمها  من  التي  الجهات   هي 

 البرنامج؟ 

 
تمتد المرحلة األولى من هذا البرنامج لمدة عشرة أشهر  

سيدعم  (2021يونيو    -  2020)سبتمبر   حيث   ،
المرحلة بشكل مباشر ما ال يقل عن   البرنامج خالل هذه

شبكات لمنظمات غير حكومية سورية مقرها في تركيا   7
ما    ،بشكل غير مباشرو  ،سيدعم البرنامجكما  وسوريا.  
من منظمات المجتمع المدني /  منظمة    200يقرب من  

الشبكات في  األعضاء  الحكومية  غير  وما    ،المنظمات 
ا تصل  مليون شخص محتاج داخل سوري  11يقرب من  

يهدف البرنامج إلى دعم شبكات  وإليهم هذه المنظمات.  
 .المنظمات غير الحكومية الوطنية كعمالء أساسيين

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يمان اسماعيل إم. 
الممثل اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال  

 إفريقيا 
eman.ismail@icvanetwork.org 

+96279508 0543 

 

 :للمزيد من المعلومات أرجو األتصال

 
 ستيفاني يوسف 

نائب الممثل اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
 إفريقيا 

stephanie.yousef@icvanetwork.org 
+96279 6057454 

 


