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   2023  – 2022  ألعوام بداء االهتمامإل الصادرة عن المفوض�ةدعوة ال: متكررةأسئلة 

 

 لماذا توجد س�اسة جدیدة الخت�ار الشر�اء واالحتفاظ بهم؟  .1

الهدف  و اخت�ار الشر�اء.  في  شفاف�ة  الا لتعز�ز  س�اسة عالم�ة جدیدة ترسي إجراًء موحدً   2013یولیو  تموز/في  أطلقت المفوض�ة  

 لشر�اء لالمفوض�ة اخت�ار اتفاقات الشراكة هو التأكد من من أجل �اخت�ار الشر�اء واالحتفاظ بهم  الخاصة من س�اسة المفوض�ة 

.  موضع االهتماملالجئین وغیرهم من األشخاص    �جودة عال�ة توفیر حما�ة ومساعدة  وذلك ل  ،امع في عمل�ة  �ر اتنفیذ المشلاألصلح  

  المنفذ الشر�ك عمل�ة اخت�ار  وتطبیق  ،من خالل نهج الفر�ق متعدد الوظائف، بذل العنا�ة الكاف�ة المفوض�ة،�تعین على مكاتب و 

 اسب.في الوقت المن�جراءها و  ،سقة وشفافةموضوع�ة ومتّ  �صورة هاالحتفاظ �أو 

 اختصاصهم  مجاالتفي  اهتمامهم    بدوالیُ في �ل أنحاء القطر  دعوة للشر�اء المحتملین    ةالمفوض�ة في سور�مكتب  طلق  لقد أو 

 .2025 - 2023 ألعوام الجغراف�ة من أجل تنفیذ االسترات�ج�ة متعددة السنوات همتدخالت وضمن مناطق

 ات؟ نظمالهتمام مفتوحة لجم�ع الماهل دعوة إبداء  .2

لدعوة  ال الحال�ة  موجهة  المنظمات  الوطن�ة  و جم�ع  الحكوم�ة  الصلیب األحمر   لجنتيتتمتع  و الدول�ة.  و السا�قة والمنظمات غیر 

 تشمل ال  بداء االهتمام  إلدعوة  غیر أن هذه ال . دعوةال   هللتقدم إلى هذ  �األهل�ة  �ةلر�حاغیر    الجهاتا من  موالهالل األحمر وغیره

 ألمم المتحدة.ل الهیئات التا�عةة و/أو �الحكومالمؤسسات  وأالشر�ات الخاصة 

 الخت�ار الشر�اء؟  امس�قً  االتسجیل لدى الحكومة السور�ة شرطً عد �ُ هل  .3

  ها تعر�فلمنظمة ورقم  الغا�ة من تأس�س اتضمن  یي  ذال  هاإشهار قرار  �  تزو�دناالوطن�ة  یتعین على المنظمات غیر الحكوم�ة  إذ    ؛نعم

 .هاقرار إشهار   وتار�خ إصدار

مع الهالل األحمر العر�ي السوري التي وقعتها  مذ�رة التفاهم  �  تزو�دنافیتعین علیها  الدول�ة  لمنظمات غیر الحكوم�ة  �النس�ة لأما  

 .للتنم�ة مع األمانة السور�ةأو 

 ؟االهتمامدعوة إبداء لالمطلو�ة  هموثائقالشر�اء المهتمون  �قدمك�ف  .4

جم�ع  تُ  �اللغة    الوثائققدم  �بوا�ة    عبر  احصرً   لیز�ةكاإلنوالمرفقات  الخاصة  موقع  على  المفوض�ة  الشر�اء 

www.unpartnerportal.org  . الوثائق و   �ةم� ه امذ�رة المفالتقد�م    لتستط�عبوا�ة الشر�اء  مسجلة في    وال بد للمنظمة أن تكون 

 مك�ذا واجهتو التوص�ة.    خطا�ات  إلى جانبأثناء عمل�ة التسجیل ُ�طلب تحمیل المستندات القانون�ة ووثائق التسجیل،  و ها.  ب  رفقةالم

http://www.unpartnerportal.org/
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إرسال مع    epartner@unhcr.orgالبر�د االلكتروني  المفوض�ة على    التواصل معرجى  عمل�ة التسجیل، یُ في    صعو�ات  ةأ�

 .syrdaxoi@unhcr.org ة إلىسخن

 هي:المطلوب تقد�مها عبر بوا�ة شر�اء األمم المتحدة والوثائق 

 ) Cالمذ�رة المفاه�م�ة (الملحق  .1

 ) C-2(الملحق  مشروع الموازنة .2

 ) B(الملحق  للشر�ك التعر�ف�ةالب�انات  .3

 صفحتك على البوا�ة) موجودة أصًال في  (ما لم تكن حسب االقتضاء خرى أ ائقوث ةأ�و  .4

، و�ذلك في نسخة إلكترون�ة لتسهیل ومختوم  عموقّ واحد    PDF  ملف  �لها ضمنالمذ�ورة أعاله    الوثائق  جمعیرجى التأكد من  

 المراجعة. عمل�ة 

للوقا�ة من االستغالل و  الذاتي  التسجیل على  PSEAاالعتداء ( �افة أنواع  التقی�م  الخاصة  بوا�ة  ) مطلوب �جزء من  الشر�اء 

 ما لم تكن إحدى جهات األمم المتحدة قد أجرت لهم هذا التقی�م سلفًا.البوا�ة . �جب تقد�م التقی�م الذاتي عبر المفوض�ة�

 إبداء االهتمام.لدعوة  إذا لم �كن لدى الشر�ك المحتمل تقر�ر تدقیق سابق ، فإن ذلك ال �منع الشر�ك من التقدم �طلب 

 نماذجاإلرشاد�ة للشر�اء، �اإلضافة إلى    مذ�راتهاس�اسات المفوض�ة و   ستط�ع االطالع على، ستبوا�ة الشر�اء�عد التسجیل في  

الواردة    الوثائقلن یتم النظر في  و یولیو).  تموز/  17الموعد النهائي ( قبل  الوثائق المطلو�ة�جب تحمیل  و وثائق اتفاقات الشراكة.  

 البر�د اإللكتروني. عبر

 هل یتم النظر �األوراق المقدمة �اللغة العر��ة؟  .5

 حصًرا.  المتصلة بها �اللغة اإلنكلیز�ة تقد�م المذ�رة المفاه�م�ة والمرفقاتعلى �افة الشر�اء المحتملین  ؛كال

 ؟ هل یوجد سقف للمیزان�ة ألي من القطاعات أو للمذ�رة المفاه�م�ة .6

ال یوجد تخص�ص محدد ألي من القطاعات ولن تقوم المفوض�ة بتقی�م المالحظات المفاه�م�ة بناًء على المتطل�ات في هذه  

 . فعال�ة التكلفة �جزء من معاییر االخت�ار% ل5خمسة �المائة   المرحلة. ومع ذلك، تم تخص�ص

 مشروع؟للوالمفصل  المقترح المتكامل  ما هي أوجه اختالفها عن  و ؟  تغطیها المذ�رة المفاه�م�ة  یتعین أن  التي  طما النقا .7

تهدف المذ�رة و تحقیق أهداف المشروع.    تض�فها في إطارالتي  والق�مة  الخاصة  تها  اعن میز   �ةم� ه امذ�رة المفالمنظمة في الُتعّبر  

معاییر   تحقیقعلى  المنظمة    ةو�ظهار قدر   ،لتنفیذفي االمت�ع  نهج  الووصف    ،دقة تامةبالمفاه�م�ة إلى توض�ح أهداف المشروع  

مذ�رة ال  تمثلأن    ین�غيال  و مع المفوض�ة.    المنظمة  وتكامل  ،المنظمة للشراكة  ستوفرهاات التي  االخت�ار ومتطل�ات المشروع، والمیز 

 مشروع، بل �جب أن تكون موجزة وتحتوي على معلومات واضحة. للومفصًال متكامًال  ااقتراحً  �ةالمفاه�م 

mailto:epartner@unhcr.org
mailto:syrdaxoi@unhcr.org
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قیود على عدد القطاعات والمناطق الجغراف�ة المطلوب تقد�مها، وتفاصیل المواقع داخل المحافظات ل�ست مطلً�ا    أي  ال توجد

 إلزامً�ا.

 المفوض�ة عند تقد�م المذ�رات المفاه�م�ة؟  المقترح من قبلالشكل �بدقة أن تلتزم لمنظمات ا علىهل  .8

لضمان    ، وذلكلتقد�م الذي �طل�ه المكتبل  الموحد  الشكلوفًقا لنفس    �ةمذ�رات المفاه�مالیتعین على جم�ع الشر�اء تقد�م    ؛نعم

   .بداء االهتمامإلدعوة ال من   Bو Cو C2رفقات لى المع  االطالعوموضوع�ة. یرجى  ةسقتّ مو  ةعادل�صورة التقی�م إجراء 

شر�اء   .9 على  یتعین  مع  لمفوض�ة  اهل  العمل  مواصلة  یر�دون  �انوا  إذا  مفاه�م�ة  مذ�رة  تقد�م  الحالیین  المنفذین 

 ؟ 2025إلى   2023 الفترة من المفوض�ة في

  2023  اتشراك  من أجلاالعت�ار  في أخذهم �مذ�رة مفاه�م�ة إذا �انوا یرغبون  أ�ًضا تقد�م  الشر�اء المنفذین الحالیین  على    ؛نعم

- 2025 . 

 �ة المقدمة من قبل المنظمات؟مذ�رات المفاه�مال �قبلو من الذي �ختار أ .10

إدارة شراكالمفوض�ة    شكلت التنفیذلجنة  �مراجعة وتقی�م  الت  ةفي سور�  ات  المفاه�م ال  �لي ستقوم  المراجعة و�عد  .  �ةمذ�رات 

 علیها. للمصادقة النهائ�ة ةفي سور�  توص�اتها إلى ممثل المفوض�ةلجنة ال ترفع، حولهاوالمداوالت   الواردة �ةمذ�رات المفاه�ملل

 ات التنفیذ؟لجنة إدارة شراكما هي معاییر االخت�ار التي تط�قها  .11

 �ةم �هابتقی�م �ل مذ�رة مفلجنة  ال، تقوم  على ذلك  عالوة  .االهتمامإبداء  دعوة  في نص  مذ�ورة  خت�ار  لعمل�ة االالتفصیل�ة  معاییر  ال

، وتقی�م فني هاوالتحقق من الشر�اء  مقدمي الطل�ات من  المعلومات المقدمة من قبل    لمفاضلةدعوة  المعاییر المحددة في  وفًقا لل

السا�قة  تقار�ر االطالع على الو  ،حددةلقطاعات متجر�ه األقسام المختلفة في المفوض�ة داخلي وتقی�م مخاطر (حسب االقتضاء) 

  . التسجیلعمل�ات  الوضع القانوني و من    التأكد، وال�حث على ش�كة اإلنترنت، و الرجوع إلى الجهات المستشهد بهاو ،  والتدقیقألداء  ل

خالل عمل�ة  واالسترشاد بنتائجها بها الق�ام ، فمن الممكنجراء مثل هذا التقی�مإل ضرورً�اأمًرا الشر�ك مقر ز�ارة  ت�انوفي حال 

  االخت�ار. 

 لمعاییر المذ�ورة أعاله.تحق�ًقا لالعوامل لتحدد الشر�ك األكثر توافًقا مع المتطل�ات و  �ل اللجنة  تدرسو�عد ذلك، 

 قرار المفوض�ة �شأن االخت�ار؟� نامتى یتم إبالغ .12

 الثالث نتائج عمل�ة االخت�ار خالل األسبوع  ب  خطً�ا  ،غیر الناجحةالناجحة منها و   ،جم�ع المنظمات المتقدمة  �إعالمتقوم المفوض�ة  

 . 2022سبتمبر شهر أیلول/من 
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 �عمل�ة االخت�ار؟ما هو المقصود  .13

االسترات�ج�ة متعددة  التي تغطیها    مدةللشر�ك محتمل للمفوض�ة  بوصفها  اخت�ار المنظمة غیر الحكوم�ة  االخت�ار    ُ�قصد �عمل�ة

�التفاوض  2025-2023السنوات   المحتملین  للمفوض�ة والشر�اء  ذلك  ع على �ر االمش�شراكة  للمحددة  اتفاقات    حول. و�سمح 

و�ناًء   المدةإ�جابي في أي وقت خالل هذه  تحصل على تقی�م  التي  غیر الحكوم�ة    ةمنظمالوخبرات  المفاه�م�ة  أساس المذ�رات  

 لتدخل. ا ات عمل�على المتطل�ات المحددة ل

المنظمات   اتتمو�ل مقترحلموارد  المشروع، وال توفیر  �التزام من المفوض�ة لتوق�ع اتفاق شراكة    �مثا�ةاالخت�ار    عدال �ُ فومع ذلك،  

حول    خاصةمفاوضات  إلى    المفوض�ة  تقدمه قد  الذي  التمو�ل  إذ �خضع    ؛�ةمذ�رة المفاه�م الفي  الواردة  لغ  اغیر الحكوم�ة �الم�

إجراءات  االنتهاء من  ثم له،  واستالمها وقبولها  لمقترح متكامل ومفصل للمشروع  طلب المفوض�ة  �لى  مجاالت التدخل المقبولة، و 

 . االتفاق

 بداء االهتمام �ل عام؟ إل وةع الدالمشار�ة في  عل�هیتعین ساخت�ار الشر�ك، هل �عد أن یتم  .14

طوال مدة االسترات�ج�ة متعددة السنوات  لتختار منها  (قائمة شر�اء)  مجموعة من الشر�اء المحتملین  للمفوض�ة  هذه الدعوة  ستوفر  

شراكات محتملة،    المدة من أجل ذلك للمفوض�ة االتصال �المنظمات المدرجة في القائمة خالل هذه    �ت�حو   . 2025  –  2023

وتوفر الموارد.    ةفي سور�  العاملین في المجال اإلنسانياحت�اجات وأولو�ات الشر�اء  وفًقا للس�اق وتطور طرائق التنفیذ و وذلك  

لمفوض�ة أ�ًضا وقد تقرر ال.  في اتفاق شراكة مموّ للمشار�ة  لها  نهائ�ة  �مثا�ة ضمانة  في القائمة  المنظمة  إدراج  �عتبر  ال    ولكن

ولوائحها المفوض�ة    ألنظمة  �متثلمتطل�ات فن�ة محددة و   حقق� التقی�م للتأكد من أن الشر�ك المحتمل  عمل�ات  مز�د من  الإجراء  

 . كما �جب

 ما هي الخطوات التال�ة �عد اخت�ار الشر�اء؟ .15

الذین  من الشر�اء    ة المنظمات المتقدمة، تطلب مكاتب المفوض�ة في سور�  إلى �ل�بالغ القرارات  و عمل�ة االخت�ار    استكمالحال  

مناقشة هذه المقترحات ین�غي    حیث ،  2023دورة التنفیذ لعام  في إطار  مشار�ع  للتفصیل�ة  مقترحات  �  التقدم  وقع علیهم االخت�ار

 التفاق على مختلف جوانب الشراكة. ل وذلك القطرلمفوض�ة في المعن�ة لمكاتب الالتفصیل�ة مع 

 إذا �انت األوراق ناقصة عند التقد�م، هل �مكن تقد�مها الحًقا؟  .16

الشر�اء   المفوض�ة مع  في  تتواصل  یتمكنو �المقدمة،    األوراق�عض  عند وجود نقص  قد  توفیرها    ن حیث  رفض    ن و�تجنبو من 

 مقترحاتهم. 

 �ة؟مذ�رة المفاه�م�الاستفسار متعلق �المشروع أو ك�ف نتواصل مع المفوض�ة عند وجود  .17

في المكتب القطري للمفوض�ة بدمشق لجنة إدارة شراكات التنفیذ  ة  اإلنجلیز�ة) إلى أمانو العر��ة  �مكن توج�ه االستفسارات (�اللغتین  

 syrdaxoi@unhcr.org: عبر البر�د االلكتروني

mailto:syrdaxoi@unhcr.org
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لجم�ع المنظمات   علیهااإلجا�ة  سئلة و مفتوحة لتلقي األجلسات  یونیو  حز�ران/  30و    27في  عالوة على ذلك، ستعقد المفوض�ة  

 . �ةالمهتمة بتقد�م مذ�رات مفاه�م

�أي�ُ و  االتصال  التنفیذ    أفرادمن    فرد  عتبر  إدارة شراكات  اة  التا�علجنة  تتعلق  في سور�ةلمفوض�ة  لمكتب  عمل�ة  �  ألغراض 

�االتصال    �قومون ست�عد المذ�رات المفاه�م�ة للشر�اء الذین  تُ س و �مثا�ة انتهاك لس�اسة المفوض�ة.  على وجه التحدید  االخت�ار  

 إلى البر�د اإللكتروني المذ�ور أعاله. الرسائلتوجه جم�ع حیث  ،من عمل�ة المراجعة واالخت�ار �أفراد اللجنة

 


