
 
 

 االجتماعات مع املنظمات األممية:

 من س�� رابطة الشب�ات السور�ة لتوسيع التنسيق والتشبيك ب�ن املنظمات ا�حلية من منظمات مجتمع مد�ي ومنظمات إ�سانية واملن
ً
ظمات انطالقا

ملنطقة الشرق  OCHAتنسيق الشؤون اإل�سانية نائب مدير مكتب  -الدولية واملنظمات األممية قامت الرابطة وخالل ز�ارة السيد جورج خوري 

بتنسيق اجتماع�ن ب�ن  OCHAملدينة غازي عنتاب ال��كية قامت الرابطة و�التنسيق مع مكتب تنسيق الشؤون اإل�سانية  –األوسط وشمال إفر�قيا 

حيث �ان  16/05/2019مة) والثا�ي بتار�خ: السيد جورج خوري واملنظمات السور�ة؛ األول ع�� هامش اجتماع مشاركة املعلومات اإل�سانية (حز 

 الهدف من االجتماع اللقاء بالشر�اء ومناقشة السياق ا�حا�� (القيادة املوحدة للملف اإل�سا�ي �� أو�شا دمشق).

 

مستشار   –أنطوان منصور  بدعوة األجسام التنسيقية السور�ة لالجتماع مع السيد  UNDPقامت الرابطة بالتنسيق مع ال��نامج اإلنمائي لألمم املتحدة 

خالل ز�ارتھ ملدينة غازي عنتاب ال��كية حيث �انت اللقاءات ثنائية ب�ن السيد أنطوان و�ل جسم تنسيقي   – UNDPال��نامج اإلنمائي لألمم املتحدة 

�ي السوري وتحديد احتياجها  ع�� حدة و�ان الهدف الرئي�ىي من هذه اللقاءات هو إجراء مشاورات مع جميع شب�ات ومنصات منظمات ا�جتمع املد

�انت عبارة عن ورشات عمل صغ��ة تالها اجتماع مع قيادة ال��نامج اإلنمائي لألمم  19/11/2019-18لتطو�ر القدرات التنظيمية لها، وذلك بتار�خ: 

 ملناقشة مخرجات الورشات السابقة.  UNDPاملتحدة 

 

 اإلقلي�ي للشؤون اإل�سانية ا�خاص �سور�ا تم عقد عدة اجتماعات مع السيد بانوس  مومتس�� املنسق 

 لعمل املؤسسات السورسة املوجودة خارج    WoSو�ان أهمها  اجتماع ٌعقد من أجل املناصرة ضد قرار القيادة املوحدة  
ً
 كب��ا

ً
والذي �ان سيش�ل ضررا

 مناطق سيطرة ح�ومة دمشق

 قرار نقل املساعدات اإل�سانية ع�� ا�حدود واالجتماع اآلخر مع السيد بانوس �ان حول املناصرة من أجل تجديد

 
ً
 وتضررا

ً
 وما �عنيھ هذا التجديد من متا�عة املؤسسات السور�ة املوجودة ضمن تركيا لعملها �� نقل املساعدات ألهلنا األك�� احتياجا

 

 بمنصب املنس
ً
ق اإلقلي�ي للشؤون اإل�سانية �� سور�ا قامت وخالل ز�ارة السيد كيف�ن كينيدي ملدينة غازي عنتاب ال��كية وذلك �عد �عيينھ حديثا

بدعوة املنظمات السور�ة لالجتماع بالسيد كينيدي   OCHAرابطة الشب�ات السور�ة و�التنسيق مع مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإل�سانية 

سانية اإلقلي�ي �� سور�ا والبحث �� آليات العمل حيث �ان اللقاء ��دف التعارف ب�ن املنظمات السور�ة ومنسق الشؤون اإل� 17/01/2020بتار�خ: 

 والتحديات والصعو�ات وا�حلول املق��حة.

 

بالتنسيق لعقد اجتماع ب�ن السيد كيف�ن كينيدي املنسق اإلقلي�ي للشؤون اإل�سانية �� سور�ا واملنظمات  26/05/2020كما قامت الرابطة بتار�خ: 

مؤتمر بروكسل الرا�ع تتضمن مناقشة التفاصيل الفنية املتعلقة بآليات ومحتوى مؤتمر بروكسل  السور�ة وذلك ��دف عمل مشاورات عامة حول 

 الرا�ع و�بالغ السيد كينيدي بآخر التحديثات ال�ي تمت بخصوص مجموعات العمل ا�خاصة باملؤتمر. 

 

ت السور�ة حيث �ان آخرها االجتماع الذي تم  تم عقد عدة اجتماعات مع السيد كيف�ن كينيدي واملنظمات السور�ة بتنسيق من رابطة الشب�ا 

ملناقشة تفاصيل عمل املنظمات غ�� ا�ح�ومية �� املستقبل �� ضوء تجديد القرار ع�� ا�حدود (ا�خطة ب)، وآليات التمو�ل  26/10/2020بتار�خ:

 سا�ي وتحييد املنشأت اإل�سانية. باإلضافة إ�� ا�حديث حول التحديات ا�حالية ال�ي تواجھ املنظمات السور�ة وآلية اإلخطار اإل� 

 



 
 لعقد اجتماعات دور�ة ب�ن املنظمات ا�حلية ومنظمات وو�االت األمم املتحدة وذلك ��دف العمل ع�� 

ً
ترسيخ  �س�� رابطة الشب�ات السور�ة دائما

 التواصل بي��ا لتسهيل توف�� املعلومات 


