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الخطة اإلستراتيجية

للتحالف للفترة من

(2025 - 2021)
 

عن التحالف 

يدعم تحالف حماية الطفل في العمل اإلنساني (التحالف) جهود الجهات اإلنسانية الفاعلة 

لتنفيذ تدخالت فعالة وعالية الجودة في مجال حماية الطفل في السياقات اإلنسانية. من

خالل مجموعات العمل وفرق العمل التابعة للتحالف، وعبر المبادرات المختلفة التي يطلقها

بشكل دوري، يعمل التحالف عىل تطوير المعايير التشغيلية المشتركة بين الوكاالت، ويوفر

اإلرشادات الفنية والتوجيهات العملية لدعم عمل الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل في

السياقات اإلنسانية. ويندرج عمل التحالف بشكل عام تحت خمس مسارات عمل رئيسية: 

1. وضع المعايير القياسية وصياغة التوجيهات
2. تعزيز القدرات والتعلم والتنمية 
3. استخالص األدلة وإدارة المعارف

4. المناصرة والدعم 
5. تنظيم االجتماعات والملتقيات

https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/strtyjy-lthlf-2021-2025-nd-wdh-wlin-lmkn-lmrkzy-lltfl-whmythm-fy-lml


مجموعات العمل وفرق العمل

تساهم مجموعات العمل األربع في تنفيذ خطط ومسارات العمل التي 

ً من قبل فرق يعتمدها التحالف، ويتم دعم وتعزيز هذه المجموعات حاليا

عمل ومبادرات تركز كل منها عىل قضايا فنية محددة في مجال حماية

الطفل. 

تتمثل رؤية التحالف في بناء عالم يتمتع فيه األطفال بحقهم في الحماية

من االعتداء واإليذاء واإلهمال واالستغالل والعنف في السياقات اإلنسانية.

إن مهمتنا هي دعم جهود العاملين في المجال اإلنساني من أجل تحقيق

تدخالت فعالة وعالية الجودة لحماية األطفال في مختلف األوضاع اإلنسانية

سواء بين أوساط الالجئين أو غير الالجئين.

الرؤية 
 



المعايير الدنيا لحماية الطفل

(CPMS) في العمل اإلنساني
التقييم والقياس واألدلة

تتمثل مهمة مجموعة العمل هذه في

وضع المعايير القياسية في مجال

حماية الطفل، وتشجيع العاملين في

المجال اإلنساني عىل توظيف

واستخدام هذه المعايير، وفي الوقت

ذاته االستفادة من تجاربهم الميدانية

لتطويرها. 

تسعى مجموعة العمل هذه لدعم

مساعي حماية الطفل في العمل

اإلنساني من خالل تجميع واستخالص

األدلة والتجارب وتوظيفها في تنفيذ

تدخالت أكثر فعالية وكفاءة في مجال

حماية الطفل.

cpms.wg@alliancecpha.org ame.wg@alliancecpha.org

مجموعات العمل

https://alliancecpha.org/ar/mjmw-ml-lmyyr-ldny-lhmy-ltfl
https://alliancecpha.org/ar/mjmw-ml-ltqyym-wlqys-wldl


التعلم والتنمية المناصرة والدعم 

الهدف من مجموعة العمل هذه

هو ضمان وصول العاملين في

مجال حماية الطفل في العمل

اإلنساني إىل مصادر التعلم

الجيدة، وضمان استفادتهم من

مبادرات التنمية التي تعزز

كفاءاتهم وتضمن مشاركتها

واالستفادة منها.

إن الهدف من مجموعة العمل

هذه ضمان أن تكون مبادئ

حماية الطفل في العمل اإلنساني

مفهومة وذات أولوية بالنسبة

لجميع الوكاالت والمنظمات

اإلنسانية وكذلك بالنسبة للدول

والمانحين القائمين والمحتملين.

advocacywg@alliancecpha.orglearning@alliancecpha.org

مجموعات العمل

https://alliancecpha.org/ar/mjmw-ml-ltlm-wltnmy
https://alliancecpha.org/ar/mjmw-ml-lmnsr-wldm
https://alliancecpha.org/ar/mjmw-ml-lmnsr-wldm


إدارة الحالة عمالة األطفال

تهدف فرقة العمل هذه إىل تطوير

أنظمة إدارة حاالت حماية الطفل

ً ال يتجزأ من هيكلية باعتبارها جزءا

نظام حماية الطفل، كما تعمل عىل

تقديم الدعم التقني والفني

المطلوب للعمليات الميدانية

باإلضافة إىل دورها في التوجيه

والتدريب.

الهدف من فرقة العمل هذه هو

ضمان التنسيق والتعاون الميداني

والتقني من أجل تحسين جودة

وكفاءة إجراءات التأهب والوقاية

واالستجابة للتصدي لممارسات

عمالة الطفل في حاالت الطوارئ.

cmtf@alliancecpha.org cltf@alliancecpha.org

فرق العمل

https://alliancecpha.org/ar/frq-lml-lmnyw-bdr-lhl
https://alliancecpha.org/ar/frq-lml-lmnyw-bml-ltfl


تدعيم األسرة
جهود حماية الطفل القائمة عىل

المجتمع

األطفال المرتبطون بالقوات

المسلحة والجماعات المسلحة

يتمثل هدف فرقة العمل هذه في

دعم المنظمات والوكاالت

والعاملين في مجال حماية الطفل

لدى تنفيذ برامج حماية الطفل

ميدانياً، وذلك من خالل توفير

األدوات والموارد والقدرات التي

تحتاجها هذه الجهات لالضطالع

بمسؤولياتها في هذا المجال. 

تهدف فرقة العمل هذه إىل دعم

وتعزيز قدرات وكفاءات العاملين

الميدانيين في مجال وضع البرامج

الخاصة باألطفال المرتبطين

بالقوات المسلحة والجماعات

المسلحة، بما في ذلك تطوير

الموارد الفنية والعمل عىل إنشاء

مجتمع من الممارسين في هذا

المجال. 

تهدف فرقة العمل هذه إىل الحد

من العنف األسري وتحسين أوضاع

األهالي ومقدمي الرعاية من خالل

توفير الدعم التقني واإلرشادات.

األطفال غير المصحوبين أو

المنفصلون عن ذويهم

تهدف فرقة العمل هذه إىل تعزيز

حماية األطفال غير المصحوبين

والمنفصلين عن ذويهم في حاالت

النزاع والكوارث الطبيعية من خالل
تعزيز وتنسيق أنشطة إدارة

الحاالت الخاصة بهؤالء األطفال.

ccp.tf@alliancecpha.org

caafag.tf@alliancecpha.org

familystrengtheningtf@alliancecpha.org

uasc.tf@alliancecpha.org

https://alliancecpha.org/ar/frq-lml-lmnyw-btdym-lsr
https://alliancecpha.org/ar/frq-lml-lmny-bjhwd-hmy-ltfl-lqym-l-lmjtm
https://alliancecpha.org/ar/frq-lml-lmny-bltfl-lmrtbtyn-blqwt-lmslh-wljmt-lmslh
https://alliancecpha.org/ar/frq-lml-lmnyw-bltfl-gyr-lmshwbyn-wlmnfslyn-n-dhwyhm


UNICEF/Roger LeMoyne/2021

ً الهدف من مبادرة الوقاية هو زيادة الفهم تجاه مسائل الوقاية وإعطائها األولوية باعتبارها عنصرا

جوهرياً من عناصر حماية الطفل في العمل اإلنساني. إن وقاية األطفال من األذى هي المفتاح

لتحقيق الهدف ١٦.٢ من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة والذي يقضي بإنهاء جميع أشكال

العنف ضد األطفال وإعمال حقوق األطفال وإلزام العاملين في المجال اإلنسان بواجبهم األخالقي

.المتمثل في عدم إلحاق األذى ومنع حدوث الضرر حيثما أمكن ذلك
 

UNICEF/Roger LeMoyne/2021

مبادرات التحالف

باإلضافة إىل مجموعات العمل وفرق العمل، طور التحالف سلسلة من المبادرات الهادفة لدعم 

مجاالت محددة من مجاالت حماية الطفل في العمل اإلنساني وتعزيز الصالت والروابط مع الهيئات

.العالمية األخرى ذات الصلة
 

مبادرة الوقاية

تعمل مبادرة وقاية األطفال من األذى من خالل ما يلي:

زيادة الفهم تجاه مبادئ وقاية األطفال من األذى، وبناء القدرات في هذا المجال من خالل 
 مشاركة وتبادل البحوث القائمة

العمل مع القطاعات األخرى لتسهيل تطوير استراتيجيات مشتركة بين هذه القطاعات في·

  .مجال حماية الطفل
التشجيع عىل إعطاء األولوية لتمويل وإطالق البرامج الخاصة بوقاية األطفال من األذى، من·

.خالل توفير األدلة عىل أن الوقاية توفر التكاليف وتنقذ األرواح
 

https://sdgs.un.org/goals
https://alliancecpha.org/ar/initiatives
https://alliancecpha.org/ar/series-of-child-protection-materials/prevention-initiative


UNICEF/Frank Dejongh/2021

منذ اإلعالن عن تفشي جائحة كوفيد-١٩ عالمياً، عمل التحالف عىل إنتاج ونشر مجموعة

من اإلرشادات الفنية ومواد الدعم والمناصرة والتقارير عن أفضل الممارسات، وهي

المواد التي تشتد الحاجة إليها بالنظر إىل التأثيرات المحتملة لتفشي الوباء عىل حماية

األطفال. ومنذ مارس 2020، طور التحالف مذكرة فنية بشأن حماية األطفال خالل

جائحة كوفيد-١٩، باإلضافة إىل تسعة مالحق فنية مصاحبة لها، وعدد من الموارد الهامة

 .األخرى، والتي أتاحها جميعاً في مركز الموارد المتعلقة بكوفيد-١٩على موقع التحالف

حماية األطفال خالل تفشي جائحة كوفيد-١٩ 

حماية الطفل في العمل اإلنساني والتعليم في حاالت الطوارئ

يعمل التحالف بشكل وثيق مع الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت

وذلك بغية تشجيع التعاون والعمل المشترك بين القطاعين. (INEE) الطوارئ

الهدف هو تحقيق تعاون أوثق بين الجهات العامة في مجال حماية الطفل في

العمل اإلنساني من جهة، وتلك العاملة في مجال التعليم في حاالت الطوارئ من

جهة أخرى، وذلك في جميع مراحل وضع البرامج اإلنسانية وعىل مختلف مستويات
.االستجابة

 

https://alliancecpha.org/ar/COVD19
https://alliancecpha.org/ar/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
https://alliancecpha.org/ar/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
https://alliancecpha.org/ar/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
https://alliancecpha.org/ar/education_in_emergencies
https://inee.org/
https://inee.org/ar
https://inee.org/


نرحب بك في عضوية التحالف!

الحلف هو حقا "أكثر من مجموع أجزائه". بينما يلعب كل عضو دوًرا فرديًا مهًما

في حماية األطفال ، فإن مهاراتنا وخبراتنا المشتركة تسمح لنا بزيادة تأثيرنا

بشكل كبير. مًعا ، يمكننا أن نفعل ما هو أفضل. انضم إلينا وأكثر من 150 عضًوا

من خالل التقدم بطلب للحصول عىل إحدى عضوياتنا المجانية اليوم!

يمكن لألعضاء العامين في التحالف أن يصبحوا أعضاء أساسيين وذلك بعد

مرور عام عىل األقل عىل كونهم أعضاء عامين نشطين. يضطلع األعضاء
األساسيون بدور تشكيل اللجنة التوجيهية وتحديد االتجاه االستراتيجي

للتحالف. 

للتعرف أكثر عىل شروط عضوية التحالف، اضغط هنا

األعضاء األساسيون 

األعضاء العامون

يمكن لجميع المنظمات غير الحكومية

(المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية)،
ومنظمات المجتمع المحلي، والمؤسسات

الدينية، ووكاالت األمم المتحدة، والشبكات،

والشراكات، والجهات المانحة غير الحكومية،

وكذلك المؤسسات األكاديمية ومؤسسات

التعليم، االنضمام إىل العضوية العامة في

التحالف.

األعضاء المنتسبون

يمكن لجميع األفراد والحكومات أن 

ينضموا إىل التحالف كأعضاء

منتسبين، وبنفس الطريقة يمكن

للمنظمات التي ال تعمل بشكل

مباشر في مجال حماية الطفل ولكنها

تعمل في مجال ذي صلة أن ينضموا

لعضوية التحالف كأعضاء منتسبين. 

تقدم بطلب الحصول 

 .عىل العضوية هنا
تقدم بطلب الحصول

عىل العضوية هنا.  

https://alliancecpha.org/ar/dwy-lthlf
https://alliancecpha.org/ar/dwy-lthlf
https://alliancecpha.org/ar/dwy-lthlf
http://www.surveymonkey.com/r/AllianceGNRLMEMBER
http://www.surveymonkey.com/r/AllianceGNRLMEMBER
http://www.surveymonkey.com/r/AllianceGNRLMEMBER
https://www.surveymonkey.com/r/AllianceGNRLMEMBER
https://alliancecpha.org/ar/dwy-lthlf
https://alliancecpha.org/ar/dwy-lthlf
https://www.surveymonkey.com/r/M6TKB3C


أحدث منتجات وأنشطة

التحالف 

من النظرية إىل التطبيق: نحو إطار للوقاية األولية

يف حامية الطفل يف العمل اإلنساين

البحث عن األسر ولم شملها لألطفال غير

المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم فيما

يتعلق بجائحة كوفيد-19 وغيرها من حاالت االنتشار

المح

ورقة موقف 
التعاون ىلع نطاق حماية األطفال والتعليم يف

حاالت الطوارئ

الفتيات المرتبطات بالقوات المسلحة والجماعات

المسلحة

https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/wrq-mwqf-mn-lnzry-l-lttbyq-nhw-tr-llwqy-lwly-fy-mjl-hmy-ltfl-fy-lml
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/tbrt-ryysy-ttb-lsr-wlm-shmlh-blnsb-lltfl-gyr-lmshwbyn-wlmnfslyn-n
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/wrq-mwqf-ltwn-byn-thlf-hmy-ltfl-fy-lml-lnsny-w-lshbk-lmshtrk-lwklt
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/wrq-mwqf-ltwn-byn-thlf-hmy-ltfl-fy-lml-lnsny-w-lshbk-lmshtrk-lwklt
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/wrq-mwqf-ltwn-byn-thlf-hmy-ltfl-fy-lml-lnsny-w-lshbk-lmshtrk-lwklt
https://alliancecpha.org/ar/GAAFAG


يدار التحالف حالًيا من قبل اليونيسف ومنظمة الرؤية العالمية.

 
يمكنك الوصول إىل منسق التحالف عىل العناوين التالية:

Hani.Mansourian@alliancecpha.org :هاني منصوريان
 

تدعم األمانة العامة للتحالف جهود التمويل، وجمع األموال لدعم المشاريع، وتنفيذ

خطط العمل، والتعاون مع الشبكات والقطاعات األخرى، كما تدعم إنتاج أدوات

االختبار التجريبي والمنتجات ذات الصلة بحماية الطفل، باإلضافة إىل إدارة المعارف.

كما أن األمانة العامة مسؤولة أيًضا عن تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية، بما في

ذلك االجتماع السنوي للتحالف في مجال حماية الطفل في العمل اإلنساني.

 info@alliancecpha.org:يمكنكم التواصل معنا عىل العنوان التالي
 

يمكنك أن تجدنا عىل
شبكة اإلنترنت!

 

https://alliancecpha.org/ar
https://www.facebook.com/Alliance.Child.Protection/
https://www.linkedin.com/company/alliancecpha
https://twitter.com/CPiE_Global
mailto:Hani.Mansourian@alliancecpha.org
mailto:info@alliancecpha.org

