نظرة عامة لا ليات وهياكل تنسيق العمل اإلنساني في تركيا
للمغتربين السوريين

مقدمة
تقوم مئات من المنظمات السورية الغير حكومية والمنظمات الدولية الموجودة فى تركيا بتوفير مساعدات عبر الحدود إلى سوريا .ومن أجل ضمان تنسيق
مشترك للنشاطات ،تم إنشاء مجموعات من الشبكات و المنصات واَليات لتنسيق العمل المشترك .حيث أنه من الصعب معرفة المنظمات وفهم خدماتها
والفروق الدقيقة الخاصة بكل واحدة .إذا وضعنا في اعتبارنا أن القائمة التالية استنفذت بأي حال من األحوال ،فإن هذا المقال يهدف إلى منح القارئ نظرة
عامة عن بعض اَليات تنسيق العمل اإلنساني .هذا المقال ليس توصية لإلنضمام إلى الهياكل التنظيمية لمنظمات المغتربيين ،وانما هدفه هو دعم عملية
إتخاذ الق اررات المستنيرة وتوفير توجيه في مجال العمل اإلنساني المعقد.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (األوتشا) – غازي عنتاب
يعمل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية – غازي عنتاب منذ عام  2013كواحد من أكبر ثالث مكاتب لألمم المتحدة التي تنسق عمليات
المساعدات اإلنسانية عبر الحدود .تقوم األمم المتحدة بتوفير دعم إلجتماعات دورية لمجموعة من منظمات العمل اإلنساني (التابعة لألمم المتحدة والغير
تابعة لألمم المتحدة) – والذين تقوم بتسميتهم بـ"القطاعات المعنية" – لكل قطاع رئيسي لألعمال اإلنسانية مثل قطاع الماء ،الصحة ،اللوجستيات إلخ  ،من
أجل استخراج المعلومات وتنسيق توصيل المساعدات بكفائة .بينما يوفر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية تقييم لإلحتياجات الراهنة وخريطة
لمناطق عمل منظمات المجتمع المدني السوري وأيضا جدول لإلجتماعات القادمة وخطط اإلستجابة .كام قام مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
أيضا بإنشاء منصة منظمات المجتمع المدني السورية والتي هي أداة لمساندة المجتمع المدني السوري من أجل:


المشاركة في اَليات التنسيق الدولية (والتي تتضمن "القطاعات المعنية")



المشاركة في التمارين التي تتعاون الوكاالت المختلفة في تنظيمها (مثل تقييم االحتياجات ،خطط اإلستجابة إلخ).



المشاركة في نشاطات المناصرة التى يقودها مجتمع المساعدات اإلنسانية في تركيا.



التواصل مع الجمعيات الدولية الغير الحكومية ،وكاالت األمم المتحدة ،الجهات المانحة ومنظمات أو هيئات دولية أخرى.



الحصول على معلومات عن فرص للتمويل ،دعوات مفتوحة لتلقي المقترحات ،فرص تدريب ،لقاءات مع متخذي الق اررات إلخ.



االستفادة من فرص تطوير المهارات.

تتكون المنصة حاليا من  163منظمة مجتمع مدني سورية والالتى يقمن بتنفيذ نشاطات إغاثية أوغير إغاثية في سوريا .وقد أعد مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية (األوتشا) خريطة للمناطق التى يعمل فيها أعضاء المنصة ،من أجل تحديد ثغرات االستجابة عبر القطاعات واألماكن المختلفة.
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بإمكانكم تصفح هذه الخريطة على هذا الموقع:
( http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/syr_sngos_august2016_overview_annex_20160818.pdfاخر
تحديث :أغسطس .)2016
عملية التقديم :يطلب من المنظمات توضيح التزامها بمبادئ ومعايير مجال العمل اإلنساني  ،كما يجب أن تكون منظمات غير حكومية ،غير سياسية وغير
عسكرية من أجل اإلنضمام إلى المنصة.
بإمكانكم مأل تلك اإلستمارة (المتاحة باللغة العربية) ، https://www.surveymonkey.com/r/D5TTYQN :في حالة إهتمامكم بتسجيل منظمتكم في
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (األوتشا).

اتحاد شبكات السوريين
يعمل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (األوتشا) على تشجيع إنشاء اتحاد شبكات سورية .ولذلك فإن اتحاد شبكات السوريين هو مظلة لتحالف
هيئات تنسيق ستة منظمات إغاثة حكومية وغير حكومية والالتي يشملن اكثر من  350منظمة سورية غير ربحية تعمل في تركيا .يسعى اتحاد شبكات
السوريين إلى أن يصبح نقطة تواصل للمجتمع المدني وأن يساهم في زيادة الحضور السوري على المستوى الدولي.كما يهدف أيضا إلي الدعوة بشكل جماعي
إلى االهتمام بشأن المجتمع السوري ،بناء قدرات األعضاء ،تطوير مراقبة المنظمات ودعم تبادل المعلومات.
فالشبكات األعضاء التي تتولى تنسيق العمليات اإلغاثية هى شبكة إغاثة سوريا واالتحاد السوري العام والذين سوف يتم شرحهم فيما يلي .بينما الشبكات
األخرى الموجودة فى االتحاد هى :اتحاد منظمات المجتع المدني السورية ،إيالف -االتحاد ألجل اإلغاثة والتنمية ،التحالف المدني السوري (تماس) ،و
منصة الجمعية السورية.
تفاصيل جهة التصال :في حالة الرغبة في معرفة المزيد عن اتحاد شبكات السوريين أو عن أى من أعضائها ،يرجى االتصال بـ رامي الشيخ ،البريد
اإللكتروني. engramishe@gmail.com :

شبكة اإلغاثة السورية
شبكة اإلغاثة السورية هى مظلة لـ 42منظمة عمل إنساني سورية غير حكومية .الهدف األساسي لها هو دعم عمل المنظمات السورية الغير الحكومية حتى
تقوم بتلبية االحتياجات اإلنسانية للشعب السوري بفعالية وكفاءة .فهى تهدف إلى تمثيل مصالح المنظمات األعضاء تجاه مجتمع العمل اإلنساني الدولي عن
طريق تنظيم حلقات عمل تدريبية وتوفير قاعدة بيانات لتقييم االحتياجات المختلفة ورصد األنشطة اإلنسانية التى تقوم بها المنظمات األعضاء.

التحاد السوري العام
االتحاد السوري العام هو هيئة تنسيق لـ 152منظمة عمل إنسانى سورية غير حكومية وهى تقوم بتعزيز التنسيق والوحدة وبناء قدرات األعضاء .يوجد موظف
مسؤول عن عمل االتحاد في هاتاى ،تركيا.
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي.http://www.unsyr.com/ :

شبكة حراس – حماية ورعاية أطفال سوريا
قامت مجموعة من ال خبراء في مجال الدعم النفسي واالجتماعي وحماية األطفال بإنشاء هذه الشبكة .تقوم الشبكة بتوفير خدمات نفسية واجتماعية و تدريب
لألطفال في جميع أنحاء سوريا ،كما تقوم أيضا بالعمل على رفع الوعى بحقوق الطفل والمشاركة في اجتماعات مجموعة الحماية .تضم الشبكة حوالي 20
منظمة و 115خبير .بينما يوجد مكتب للشبكة في غازي عنتاب ،تركيا.
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي. http://www.childprotectsyria.org/ :

اتحاد المنظمات السورية الغير ربحية
تم تأسيس اتحاد المنظمات السورية الغير ربحية في فبراير  .2014االتحاد عبارة عن هيئة تطوعية تحكمها معايير للعضوية والتي تتوافق مع المعايير
الدولية للمبادئ األساسية للعمل اإلنساني ويتم إدارتها من قبل لجنة توجيهية منتخبة من الجمعية العامة لالتحاد.
ووفقا للشروط المرجعية إلتحاد المنظمات السورية الغير ربحية ،فإن األهداف األساسية لالتحاد هى:


الدعوة إلى قضايا تهدف إلى تحسين عمليات المساعدات اإلنسانية التى تستجيب إلى إحتياجات السوريين على كافة المستويات.



الدعوة إلى تعميم حماية عمليات المساعدات اإلنسانية والمنظمات السورية الغير ربحية على وجه التحديد.



دعم المنظمات السورية التي تعمل في مجال العمل اإلنساني لإلشتراك في تنظيم وتنسيق االَليات.

يشترك اتحاد المنظمات السورية الغير ربحية في اجتماعات تنسيقية مختلفة ليس فقط على مستوى تركيا بل وأيضا على مستوى سوريا بأكملها .فإن قدرة
االتحاد على تمثيل موقف المنظمات السورية الغير ربحية وتوصيل صوتها إلى مستويات عليا تفوق مايمكن أن تقوم به منظمة مستقلة بذاتها.
للمزيد من المعلومات عن اتحاد المنظمات السورية الغير ربحية أو عن معايير العضوية ،أو ألية استفسارات أخرى ،يرجى اإلتصال بمنسق العمل باالتحاد،
دكتور/محمد الحمادي عن طريق إرسال بريد الكتروني info@syrianna.orgcoordinator@syrianna.org :
أو عن طريق الهاتف+905383685851 :

تحالف "شمل" لمنظمات المجتمع المدني
يتضمن تحالف "شمل" لمنظمات المجتمع المدني سبع منظمات رائدة في مجال المجتمع المدني واإلغاثة في سوريا :بسمة وزيتونة ،منظمة غصن زيتون،
كش ملك ،منظمة إميسا للتنمية ،مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة ،النساء االَن من أجل التنمية و لجنة الدفاع المدني العام في درعا.
قام أعضاء تحالف "شمل" لمنظمات المجتمع المدني بتنسيق نشاطات أعمال إنسانية سويا ويعملون على تحقيق أهدافهم من خالل دعم تواجد نظام
ديمقراطي ،مدني ،تعددي قائم على مبادئ العدالة اإلجتماعية والحرية .بينما يهدف التحالف إلى بناء القدرات التنظيمية لألعضاء والشركاء المحليين.
يرجى اإلتصال بـ وسام حموي  wisamhamoui@gmail.comللمزيد من المعلومات.
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