
 اجريت التي الفعاليات من يوم عشر سته

 سير العمل

 تحليل االحتياجات

 بناء القدرات لدعم الجهات اإلنسانية الفاعلة لتوسيع نطاق أنشطة الحماية وتوفير األنشطة الوقائية

وخدمات االستجابة إلى السكان المتضررين، وخاصة لألطفال المعرضين للخطر والناجين من العنف 

 (.GBV)المبني على الجنس 

اإلحتياجات االخرى تتصمن توسيع مفاهيم نهج التقييم المشترك  والبرامج. 

وال سيما في . نوعية المعلومات على مخاطر الحماية وحاجات المجتمع لخدمات الحماية : تفاصيل

 .المناطق المعزولة او  المحاصره و تطوير البرمج التي تهدف إلى تخفيف و الحد من النزاع

 

 الفجوات الرئيسية

لدعم , سبل اإلحاله, التحقق من المعلومات المفصله عن مخاطر الحماية الغراض البرامج و المشورة

وخدمات الحماية المتخصصة مثل البحث عن اسر , خدمات االستجابة  في القطاعات المتعددة 

 .المفقودين وأنشطة التوعية بمخاطر األلغام

 سوف تستمر منظمات الحماية الفاعلة بالعمل مع الكتل االخرى لدمج الحماية في جميع االستجابة

بمافي ذالك  تقديم توصيات لتخطيط لمواقع في المخيمات وتقديم المساعدات في المناطق , االنسانية 

 .الحضرية خارج المخيمات و الجتمع المحلي

  

 اولويات مجموعة قطاع الحماية

  

تعزيز استجابة حماية األطفال في حاالت الطوارئ. 

تقليل وتخفيف مخاطر وعواقب العنف القائم على نوع الجنس. 

تعزيز االستجابة  للحاالت النفسية واالجتماعية. 

تعزيز االحتياجات الخاضة للفائات المستضعفة. 

دمج الحماية. 

 

7,543 

5,263 

8,797 

بما في ) االشخاص الذين حصلو على خدمات الحماية #
حماية , العنف القائم على نوع الجنس , ذالك الدعم النفسي
 و نشاطات االستجابة االخرى, الطفل 

)  االشخاص المستفيدين من مساحات الحماية التشغيلية # 
ومساحات آمنة ,  مساحات للشباب, مساحات  للطفل 

 (تدقيق السالمة, للمرأة

الجهات الفاعلة اإلنسانية والسكان )األفراد # 
بما في ذلك )الذين تلقوا التدريب على حماية ( المتضررين

 (حماية الطفل والعنف بسبب نوع الجنس

االشخاص المحتاجين الذين تم الوصول اليهم في شهر تشرين الثاني  

7,591 7,448 

5,233 

1,331 

 رجال نساء بنات أوالد

 

العناوين الرئسيةك  

 

 :2015  (SRP)خطة االستجابة االستراتيجية 

لمراجعة  2014تشرين الثاني  12عقد قطاع الحماية في جنوب تركيا ورشة عمل ليوم واحد في 
و التحضير  2015و البدئ للتخطيط إلستجابة الحماية ل  2015اولويات إستراتيجية القطاعات ل 

 .للخطط اإلستراتيجية لإلستجابة لجميع سوريا 

 

سته عشر منظمة من قطاع الحماية قدمت الخطط لنشاطات الحماية في شمال سوريا كجزئ من خطة 
ماليين دوالر  7مليون دوالر منها  25المبلغ االجمالي للميزانية المخطط لها  2015االستجابة في 

مليون شخص الذين هم بحاجة  12.2و حدد   قطاع الحماية , لجميع سوريا , تم تمويلها بالفعل 
 .مليون دوالر إجمالي الميزانيه 105للمساعدة  وطلب 

 

 :حماية الطفل 

 25شاركو بتمويل تدريب المتدربين ل   SCIو منظمة انقاذ الطفل  CPWGكتلة حماية الطفل الدولية  

في   CPSWGمتدرب يعملون في الخطوط األمامية لمنظمات مجموعة حماية الطفل في سوريا 

و الغرض من هذا التدريب هو تعزيز معارف و مهارات الموظفيين المحليين و الجهات . جنوب تركيا
اليونيسيف و منظمة . الفعالة في مجال حماية األطفال في حاالت الطوارئ و المستويات الحد االدنى

 .نسقو لتدريب SCIانقاذ الطفل 

2014سوريا   تشرين الثاني    -مجموعة قطاع الحـماية في جنوب تركيا                                   

2,717 2,843  2,115  1,122  
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 الحمايةقطاع نشطة أ

 التوعية وإشراك المجتمع المحلي

 أماكن آمنة للنساء واألطفال

 MHPSSالصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي    

 األنشطة الترفيهية أو اإلبداعية المهيكلة

 MREالتوعية من مخاطر األلغام   

 الدعوة لقضايا الحماية

 تحويل القضايا و الدعم المادي لالفراد

 دورات تدريبية حول حماية الطفل

 دعم سبل العيش

 دورات تدريبية عن العنف القائم على نوع الجنس
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اجمالي االشخاص الذين تلقو 
الحماية مساعدت من قطع  

21,603 

على خدمات  حصلو الذين
 حماية الطفل 

على الخدمات المتعلقة  الذين حصلو
 بالعنف بسبب نوع الجنس

10,460 2,346 

4Ws Protection cluster Matrix  Sources 

 مستفيد 21,603:  2014عدد المستفيدين من خدمات الحماية في تشرين الثاني     
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