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ملخص عن إجتماع كتلة الحماية

التاريخ: 4 تموز 2017
الحضور :5 وكاالت األمم المتحدة ,9 منظمة دولیة , و31  منظمة محلیة ( سوریة)

المكان: مكتب المفوضیة السامیة لشؤون الآلجیین في غازي عینتاب، تركیا

األمور موضع التنفيذ موضوعات النقاش بنود جدول األعمال\ األجندة

تم مراجعة أهم النقاط في اإلجتماع السابق . • مراجعة آخر محضر اجتماع -

یرجى من المنظمات العاملة في إدلب التي مازالت تواجه  o
تدخال من قبل السلطات المحلیة في خدماتها أن تتواصل مع 

المنسقین.

سیرسل منسقوا كتلة الحمایة المذكرة حول  االستجابة  o
اإلنسانیة في المناطق تحت تصرف الحكومة التركیة في شمال 

شرق محافظة حلب

یرجى من المنظمات اإلتصال بمنسقي الكتلة إذا کانوا یعرفون  o
عن ثغرات الحمایة أو احتیاجات محددة في الرقة حتی یتم 

مناقشتها مع الزمالء في سوریة.

لإلطالع على المذكرة التوجیهیة باللغة العربیة:  o
https://www.dropbox.com/s/rm19cvvypptz

olt/HLG%20paper%20ARABIC%20-
%20Humanitarian%20response%20in%20
Turkish%20influenced%20areas.pdf?dl=0

لإلطالع على المذكرة التوجیهیة باللغة اإلنجلیزیة:  o
https://www.dropbox.com/s/rguyptykje888

uz/HLG%20paper%20ENGLISH%20-
%20Humanitarian%20response%20in%20
Turkish%20influenced%20areas.pdf?dl=0

• إدلب: حدث انخفاض في تقاریر القصف الجوي في األشهر الماضیة. تم اإلبالغ حول منازعات بین 
الطوائف، وكذلك حول حاالت االحتجاز التعسفي.

وعالوة على ذلك، ال تزال المنظمات تواجه تحدیا بسبب تدخل السلطات المحلیة في بعض مناطق  o
في إدلب. حیث یتم مناقشة هذا الموضوع على المستوى المجموعة المشتركة بین الوكاالت - 

فیرجى من المنظمات أن تشارك مسائل محددة.

عفرين: هناك بعض المخاوف ومنها هجوم محتمل ووجود محدود للعاملین في المجال اإلنساني .  •
حیث یتم مناقشة هذا الموضوع في المجموعة المشتركة بین الوكاالت والفریق العامل المعني 
باالتصال لألغراض اإلنسانیة - سیتم االتصال بالمنظمات التي لها أعمال ووجود في عفرین.

• الباب: یخطط أحد الشركاء للعمل هناك - حیث یواجه البعض بعض تحدیات في الحصول على 
الموافقات / أذونات المطلوبة من قِبل (الحكومة التركیة، والسلطات المحلیة، وآفاد). فیرجى من 

المنظمات التي حصلت على إذن أن تشارك خبرتها مع األعضاء اآلخرین.
تم إصدار مذکرة توجیھیة من قِبل الفریق العامل المعني باالتصال لألغراض اإلنسانیة- حیث  o

تؤکد المذكرة مبادئ العمل اإلنسانی وتسمح للمنظمات بالعمل.

الرقة: كان هناك بعض اإلسئلة المتعلقة بخدمات الحمایة في الرقة .وهي جزء من اإلستجابة للرقة –  •
حیث أكد المنسقون بأن هذه اإلستجابة هي لالستجابة لجمیع مناطق سوریا – ولست قاصرة على 

منطقة تركیا. فیرجى من المنظمات التي لدیها معلومات االتصال بالكتلة.

آخر المستجدات الميدانية  : -
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لإلطالع على التطبیق:  o
https://www.dropbox.com/sh/8m8hz1y71f
krx04/AACOM3ik_Nf1ezjXcEgVuGypa?

dl=0

عرض إلداة تم تطورها من قِبل شبكة اإلغاثة السوریة / iMMAP والتي تُسمى "البحث في  •
سوریا".حیث یمكن استخدامها للبحث الشامل عن المواقع في سوریا.

- عرض حول تطبيق " البحث في 
سوريا" من قبل شبكة إغاثة سوريا 

iMMAPو

لإلطالع على العرض:  o
https://www.dropbox.com/s/qsoz3se5jpcha

1z/SAAD%20MN%20GIHA.PPTX?dl=0

قدمت مسؤولة التنسیق في المجال الجنساني عرضاً بشأن البیانات المصنفة حسب نوع الجنس  •
والعمر.

زاوية التعليم الخاص بالنوع اإلجتماعي -

المراجعة النصف السنوية لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2017: ینبغي على المنظمات التي  •
لدیها مشاریع قائمة أو مشاریع جدیدة بتمویل مضمون إستكمال وتحمیل مشاریعها على موقع 
تحمیل المشاریع (OPS) بحلول 5 تموز كحد أقصى. ثم سیتابع منسقي الكتل مع المنظمات.

نظرة عامة حول اإلحتياجات اإلنسانية  وخطة اإلستجابة اإلنسانية لعام 2018: وکما ذکرنا من  •
قبل، سیتم استخدام منھجیة جدیدة وهي أخذ العینات إلجراء مناقشات جماعیة مركزة في المواقع 

التي یوجد فیھا عدد کبیر من السکان. حیث سیتم إجراء هذه المناقشات مع كل من النازحین 
والمجتمعات المضیفة. ولذلك ستدعو كتلة الحمایة فقط األعضاء الذین یعملون في هذه المجاالت 
إلجراء المناقشات للفریق المتخصص - وقد تم بالفعل إبالغ هذه المنظمات وسوف یشاركوا في 

تدریب المدربین هذا األسبوع.

دورة البرنامج اإلنساني -
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تحدیثات الكتلة الفرعیة المعنیة األلغام: •
تتوفر مواد للتوعیة من مخاطر األلغام لدى مكتب األمم المتحدة المعنب األلغام. حیث یمكن  -

للجهات الفاعلة في مجال الحمایة إستخدامها. یرجى من المنظمات التي ترغب في جمع وتوزیع 
.(fuada@unops.org) "المواد في سوریا االتصال أو التواصل مع أستاذ "فؤاد أسود

تحدیثات الكتلة الفرعیة للعنف القائم على النوع االجتماعي: •
بدأت المرحلة الثانیة من مبادرة بناء القدرات المتعلقة بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي. حیث  -

خضع جمیع الشركاء الذي تم إختیارهم لتقییم القدرات. وفي األسبوع 24 تموز، سیجري التدریب 
األول مع التركیز على إجراءات العمل القیاسیة المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

والدعم النفسي واالجتماعي.
تجري مشاورات حول كیفیة جعل برامج العنف القائم على النوع اإلجتماعي مكانا أكثر مالءمة  -

للمراهقین في حزیران. وسیتم عقد جلسة متابعة في أسبوع 17 تموز حول كیفیة جعل المساحات 
للنساء والفتیات آمنة أكثر ومالءمة للمراهقین. باإلضافة إلى ذلك، سیجري تدریب لمقدمي 

الخدمات الصحیة.
جمع البیانات للنظرة العامة حول اإلحتیاجات اإلنسانیة (HNO) -  في كل عام یقوم فریق العمل  -

المعني بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي بإجراء مناقشات جماعیة مركزة والذي یشمل 
أشخاصا من مختلف المحاور. حیث سیتم تكرار نفس النهج في تركیا في وقت الحق من هذا 

الشهر.

  
أهم المستجدات حول الكتلة الفرعية  -
للعنف القائم على النوع اإلجتماعي 

والكتلة الفرعية المعنية بااللغام

یرجى من المنظمات التي ترغب بإجراء رصد الحمایة  •
الشهري التواصل مع،

"Emily.Krehm@rescue.org" األنسة إیمیلي
"dunnk@unhcr.org" أو األنسة الكاثرین

 “Burcin.Cevik@rescue.org" أو األنسة بورجین

رصد الحماية: نودُ أن نشكرالمنظمات الذین شاركوا في رصد الحمایة. حیث تشارك 15 منظمة في  •
الرصد الشهري. وسیتم عقد اجتماع حول التحدیات التي واجهها الشركاء أثناء جمع البیانات في 

وقت الحق بعد ظهر هذا الیوم. 
سیتم نشر بعض التقاریر المتعلقة: بتحدیث حول عملیات اإلجالء من الوعر، ومذكرة عن إجراءات  o

الفرز في حلب والرقة. باإلضافة إلى، تقریر اتجاهات الحمایة الفصلیة األولى.

 

مواضيع أخرى -

سيعقد إجتماع كتلة الحماية  يوم الثالثاء الموافق 18 تموز في مكتب المفوضية السامية لشؤون اآلجيين في غازي عنتاب. وسيعقد إجتماع  الكتلة الفرعية 
للعنف القائم على النوع اإلجتماعي مباشرة بعد إجتماع كتلة الحماية.
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