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مراجعة آخر  .1
محضر 
 اجتماع

النقاش مع الفريق الدولي حول نظام 
إدارة المعلومات اليزال مستمراً 

حول اآللية واألماكن وكذلك من هم 
الذين يمكننا بدء العملية  الشركاء

معهم وسنبقي حضراتكم على 
 اطالع حول أي معلومات جديدة.

 
نحن حالياً على اتصال مع المنظمة 

تدريب العناية الذاتية في التي عقدت 
للقيام بتدريب جديد  غازي عنتاب

وال يزال اختيار التاريخ في مرحلة 
 االنتظار.

 

 تم إقرار محضر االجتماع.
 

 
 



عرض  .2
تقديمي حول 

نتائج 
استبيان 
الفرق 

 الجوالة.

كتلتا حماية الطفل والعنف القائم 
على النوع اإلجتماعي لكل سورية 
أطلقتا تقييماً حول تقديم الخدمات 

عبر الفرق الجوالة في سورية في 

شريكاً أكملوا  70. 2017نيسان 

% منهم من المنظمات 50االستبيان 

% من محور دمشق 47السورية. 

% من محور غازي عنتاب 37 و

 منظمة(. 26)

اإلجابات على االستبيان ستساهم في 
تطوير معايير للعاملين في العنف 

القائم على النوع اإلجتماعي وحماية 
الطفل لتطوير جودة الخدمات 

والتدخالت عبر الفرق الجوالة 

 .لألوالد والبنات والرجال والنساء
المخرجات الرئيسية تظهر أنه ال 

من برامج والمنهجية موحدة يوجد 
خالل الفرق الجوالة تكون هي 

النشاطات االعتيادية. الفرق الجوالة 
عادة تكون متصلة بمنشآت ثابتة 

وتستخدم كذلك لالستجابات 
الطارئة. مزيد من المعلومات حول 

المخرجات تجدونها في العرض 
التقديمي ويتم العمل حالياً على 

مستوى كل سورية على تطوير 
يير ستتم مشاركتها عن االنتهاء معا

 من تحضيرها.
 

 العرض التقديمي متوفر هنا
 
 
https://app.box.com/s/9jmcq0sps45bj2vhfzxlmkbysa3rc543 

 

 ملخص عن .3
الجلسة 

االستشارية 
حول برامج 

 اليافعات

ملخص عن اليومين المخصصين 
للمشورة حول استراتيجية العمل مع 

 اليافعات مكيف كانت النقاشات
ين وعلى ماذا سوف خالل اليوم

النهاء هذه  تركز المستشارتان
 االستراتيجية.

الشركاء الذين حضروا هذه الجلسة 
 وا أيضاً ملخصاً ألعضاء الكتلة قدم

كيف كان االجتماع بالنسبة لهم 
ها مفيدة األمور التي وجدووماهي 

خالل اليومين. بالنسبة للخطوات 
د الالحقة فقد تم االنتهاء من اعدا
المسودة األولى.المستشارتان 

ستقومان بزيارة ثانية إلى غازي 
عنتاب في االسبوع الثالث من 

تموز. ستركز هذه المهمة على 
العمل مع المزودي الخدمات 
الصحية بشكل رئيسي حول 

 



المواقف والمعتقدات وكذلك تزويد 
الكتلة الفرعية بأدوات ومواد لدعم 

الشركاء الذين يقدمون خدمات 
عات. المنسقون سيبقون للياف

األعضاء في الكتلة على اطالع 
حول الخطوات الالحقة وسيتم 

 إرسال الدعوات بالشكل المناسب.

الزاوية  .4
التعليمية: 

العنف القائم 
على النوع 
اإلجتماعي 

واالحتياجات 
 الخاصة.

الشركاء بتيسير جلسة أولية  قام أحد
حول العنف القائم على النوع 
اإلجتماعي وذوي االحتياجات 

الهدف الرئيسي من الخاصة. 
الجلسة كان اختبار المواقف 

والمعتقدات عند مزودي الخدمات 
حول العنف القائم على النوع 
اإلجتماعي وذوي االحتياجات 

الخاصة من خالل نشاط أوافق ال 
أتبعت بنقاش  أوافق. كل عبارة

صغير حول مواقف ومعتقدات 
المشاركين خاصة كمزودي 

خدمات. كما تم عرض أداة تدريبية 
لألعضاء بالعربية واالنكليزية لكي 

يبدأوا التفكير والعمل مع فرقهم 
داخل سورية. هي أداة يمكن 

استخدامها بدون تدريب وبشكل 
مباشر. في االجتماع القادم للكتلة 

مال هذه الجلسة الفرعية سيتم استك
التعليمية. الشركاء الذين 

مدعوون سيستخدمون األداة 
لمشاركة تجربتهم ومالحظاتهم مع 

 المنسقين.

 العرض التقديمي متوفر هنا:
 

https://app.box.com/s/ssho26ysg409z3jinrm4uvtbrr22xjbw 

 
 األداة التدريبية الستخدامها مع فرقكم متوافرة هنا:

 
 باإلنكليزية:

http://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2015/06/GBV-
disability-Tool-4-A-training-module-for-GBV-practitioners-in-
humanitarian-settings-1.pdf 

 
 بالعربية:

http://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2015/07/GBV-
Disability-Toolkit-Tool-4-Arabic.pdf 

 
 

أي  .5
موضوعات 

 أخرى

  ال يوجد
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