
Protection Cluster Syria (Turkey) 

  كتلة الحماية جنوب تركيا - سوريا - يونيو
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مستفيد 

إستفادوا من نشاطات كتلة الحماية
بناتاوالدنساءرجال

االشخاص المحتاجين الذين تم الوصول اليهم في شهريونيو

18,446 14,494 13,212 8,455 %

 المصدر : قاعدة بيانات كتلة الحماية

العناوين الرئسية
 مبــادرة التوجيــة و االرشــاد لدعــم الجهــات االنســانية الفعالــة لتوســيع انشــطة كتلــة
ــن و ــة وخدمــات االســتجابة للســكان المتضرري ــر انشــطة  الوقاي ــة و توفي  الحماي
ــوع ــى ن ــي عل ــن مــن العنــف المبن ــن للخطــر و الناجي ــال المعرضي  خاصــة االطف

 الجنس
 معلومــات ذات جــودة حــول مخاطــر الحمايــة و إحتياجــات المجتمــع المحلــي
 لخدمــات الحمايــة وال ســيما المناطــق المعزولــة او المحاصــرة و كذالــك البرامــج

التي تهدف لتقليل و تخفيف من اثار الصراع
توسيع النهج التشاركي للتقييم و البرامج

تحليل االحتياجات

 معلومات ذات سياق مفصلة عن مخاطر الحماية االغراض البرامج و الدعوة
 مســارات االحالــة لدعــم جــودة الخدمــات و اســتجابة القطاعــات المتعــددة كمــا فــي

 ذلك خدمات الحماية الخاصة كإقتفاء اثر االسر
 تقديــم اســتجابة شــاملة و التــي تركــز علــى الناجيــن مــن العنــف الجنســي خــالل

 محدودية الوصول , و الخبرة و قلة عدد الفاعلين في المجال
 دمــج الحمايــة- بمــا فــي ذالــك تدابيــر تخفيــف التمييــز القائــم علــى نــوع الجنــس و

 ادماج حماية الطفل , ضمان االستجابة االنسانية خالل الكتل الفعالة االخرى

الفجوات الرئيسية و التحديات

 زيــادة حصــول الســكان المتضرريــن علــى خدمــات الحمايــة مــع اعطــاء االولويــة
ــا وكذلــك الفئــات الســكانية ــذوي اإلحتياجــات الخاصــة و الذيــن هــم اكثــر ضعف  ل

الرئيسية بمافي ذالك النساء و االطفال
 تعزيز اليات و خدمات الحماية المجتمعية

 انشاء و تحميع البيانات من خالل عمليات الرصد و التقييم لالستجابة و التنسيق
 تكامل و دمج الحماية و تقاطعة مع جميع مستويات االستجابة

 اولويات كتلة الحماية

المنظمات القيادية

Rachel Manning
Email: manning@unhcr.org

Samuel Bayo Sesay
Email: sbsesay@unicef.org

Maria Margherita Maglietti
Email: maglietti@unfpa.org

Victoria Shepard 
Email: Victoria.Shepard@rescue.org

قطاعات الحماية الفرعية
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Laura Marchesini
Email: gbv.coordination.turkey@gmail.com

أنشطة قطاع الحماية

علــى حصلــو  الذيــن  االشــخاص   عــدد 
ــك الدعــم ــي ذل ــا ف ــة - (بم ــات الحماي  خدم
ــي، ــف الجنس ــي، والعن ــي واالجتماع  النفس
االســتجابة وخدمــات  الطفــل،   وحمايــة 

(أخرى

سير العمل

علــى حصلــو  الذيــن  االشــخاص   عــدد 
ــم ــك الدع ــي ذل ــا ف ــة - (بم ــات الحماي  خدم
 النفســي واالجتماعــي، والعنــف الجنســي،
(وحماية الطفل، وخدمات االستجابة أخرى

 عــدد النســاء و الفتيــات االتــي تلقيــن الدعــم
ــن خــالل ــة وم ــن االمن ــي االماك  النفســي ف

 الفريق المتنقل

 عــدد الفتيــات والفتيــان والنســاء والرجــال
الذين تلقو خدمات مخاطر التعليم في المجتمعات
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التوعية و اشراك المجتمع المحلي

ادارة القضايا و االحالة و الدعم المادي لالفراد

MHPSS الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي

اماكن امنة للنساء واالطفال

متابعة الحماية

MRE التوعية من مخاطر األلغام

ــات ــت مــن االولوي ــي حــاالت الطــوارئ كان ــدرة االســتجابة ف ــز ق ــة: تعزي ــة الحماي  كتل
 القصــوى لكتلــة الحمايــة  فــي يونيــو -بنــاءا علــى الــدروس المســتفادة مــن االســتجابة فــي
 ادلــب , ركــزت االســتجابة فــي ادلــب علــى تعزيــز التنســيق علــى الصعيــد الميدانــي و
ــة ــة بازال ــل المتعلق ــة العم ــت مجموع ــة دعم ــن .الكتل ــركاء المحليي ــدرات الش ــاء   ق  بن
 االلغــام و التــي تلقــت زيــارة مــن هيئــة االمــم المتحــدة المتعلقــة بااللغــام للنظــر فــي دعــم

 الشركاء العاملين في هذا المجال عبر الحدود التركية

 كتلــة حمايــة الطفــل الفرعية:تــم االنتهــاء مرحلــة تقيــم جمــع البيانــات . و نظــرا النعــدام
 االمــن خــالل هــذا الفتــرة . المحافظــات التــي كان مــن الممكــن جمــع البيانــات هــي ادلــب
ــات مســتمر و مســودة  اجــراءات التشــغيل القياســية ــل البيان ــب و الحســكة . تحلي  و حل
 لحمايــة الطفــل  جاهــزة.و تــم تطويــر شــراكة مــع االعضــاء فــي الكتلــة الفرعيــة لحمايــة
ــر , ــا و المعاي ــل .و اجــراءات التشــغيل القياســية اسســت الجــراءات ادارة القضاي  الطف
حــاالت فــي  الطفــل  لحمايــة  الدنيــا  المعايــر  و  االحالــة   اجــارءات 

الطوارئ

 كتلــة العنــف القائــم علــى نوع الجنس الفرعيــة: 1) تم تنظيم تدريــب المدربين للعناية
 بالناجيــن مــن العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس للطاقــم الطبــي و الــذي نظمتــة الكتلــة
 الفرعيــة لــل العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس و كتلــة الصحــة و الــذي مــول مــن قبــل
العامــة للمنظمــات  يونيــو   14 الــى   10 مــن  للســكان  المتحــدة  األمــم   صنــدوق 
 فــي شــمال ســوريا و التــي هــي جــزء مــن اســتراتيجية العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس
 و الصحــة . خمســة عشــر شــخص مــن خمــس منظمــات حضــرو التدريــب. 2) الكتلــة
 الفرعيــة للعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس طــورت مذكــرة علــى مســتلزمات الكرامــة
 مــع التركيــز علــى النهــج التشــاركي  بالتعــاون مــع الكتلــة الفرعيــة للميــاة و الصــرف
 الصحــي ابتكــر أداة تتبــع لضمــان وجــود نظــام أكثــر تنســيقا لتخطيــط ومتابعــة  توزيــع
 مســتلزمات الكرامــة.3) صياغــة مســودة إجــراءات العمــل الموحــدة للعنــف القائــم علــى

نوع الجنس
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المستفيدون الذين تم الوصول إليهم
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بناتاوالدنساءرجال

54,607
 اجمالي االشخاص الذين تلقو مساعدت

من قطع الحماية

37,962
الذين حصلو على خدمات

 حماية الطفل 

1,659
الذين حصلو على الخدمات المتعلقة

بالعنف بسبب نوع الجنس 

.إخالء مسؤولية: الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة ال تعني موافقة رسمية

ــتوى ــى مس ــرة عل ــات المتوف ــى البيان ــة عل ــذة الخريط ــتند ه  تس
اليعنــي المنطفــة  الــى  االنســاني  فقط.الوصــول   المنطقــة 
جميــع تغطيــة  او  الكامــة  الجعرافيــة  التغطيــة   بالضــرورة 
الموجــودة علــى الخريطــة المناطــق .المعلومــات   احتياجــات 
 التعتبــر كاملة.هــي بنــاءا علــى المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن

قبل كتلة الحماية في جنوب تركيا
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المستفيدون الذين
تم الوصول إليهم 
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Protection Cluster Syria (Turkey) 

المنظمات القيادية قطاع الحماية الفرعية
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