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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

تتمثل رؤية تحالف حماية الطفل في العمل اإلنساني (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 والرسالة



استراتيجية التحالف (2025-2021)

تتمحور إستراتيجية التحالف 2021-2025 حول هدف واحد:

قرأت هنا

هم مجموعة مختلفة تبدأ املكانة املركزية

أللطفال وحاميتهم باالعرتاف باألطفال عىل

أساس أن عن البالغني، لديها احتياجات

وقدرات فريدة ومتنوعة تختلف بحسب العمر،

والنوع االجتامعي، واإلمكانيات، وغريها من
عوامل التنو ع.

 
لقد آن األوان اللعرتاف باألطفال عىل أساس

مكانتهم الفعلية: األطفال مجموعة فريدة ومتنوعة 

 ومهم ة من أصحاب الحقوق، ولديهم الحق يف أن
تتم معاملتهم بكرامة، والحق يف أن يتم االستامع

إليهم، والحق يف مامرسة نفوذهم واملشاركة

الناشطة يف الربامج والقرارات التي تؤثّر عىل

حياتهم، مبايف ذلك املساهمة يف حاميتهم

ورفاههم الخاصني.

 تعكس املكانة املركزية أللطفال وحاميتهم حاجة أكرب إىل إعطاء األولوية أللطفال، وبشكل
أوسع، ام يف النظام اإلنساين بكامله. لحاميتهم ورفاههم، ال سي

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


المساءلة أمام األطفال، بما في ذلك ضمان مشاركتهم الفّعالة

توطين العمل اإلنساني: تحويل طريقة عمل حماية الطفل في العمل

اإلنساني

التعاون ووضع البرامج بشكل متكامل ومتعدد القطاعات

والوقاية

نظرة إىل المستقبل ... أزمة المناخ والعدالة المناخية وحماية الطفل

ستساهم جميع األعمال الفنية والتحالفات وأوجه التعاون والشراكات التي يقوم بها

التحالف في تحقيق هذا الهدف من خالل العمل والتقدم في أربع أولويات إستراتيجية:



مجموعة عمل المعايير

الدنيا لحماية الطفل
مجموعة عمل التقييم

والقياس واألدلة

إن الهدف من تأسيس مجموعة عمل المعايير

الدنيا لحماية الطفل، والتي تدار بالتعاون بين

منظمة اليونيسيف (UNICEF) ومنظمة أنقذوا

األطفال (Save the Children)، هو وضع المعايير

القياسية في مجال حماية الطفل وتشجيع

العاملين في المجال اإلنساني عىل توظيف

واستخدام المعايير الدنيا لحماية الطفل في

أنشطتهم وتدخالتهم، وفي الوقت ذاته االستفادة

من تجاربهم الميدانية لتطوير هذه المعايير. 

تتم إدارة مجموعة التقييم والقياس واألدل

ومنظمة الرؤية العالمية  (WVI) وقد تم تأسيسها

بهدف دعم مساعي حماية الطفل في العمل

اإلنساني من خالل تجميع واستخالص األدلة

والتجارب وتوظيفها في تنظيم حمالت تدخل أكثر

فعالية وكفاءة في مجال حماية الطفل. 

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

مجموعات العمل
تساهم مجموعات العمل في أربعة مسارات عمل من أصل خمسة للتحالف

مجموعة عمل التعلم

والتنمية

مجموعة عمل المناصرة

والدعم

تدار مجموعة عمل التعلم والتنمية بالشراكة بين

اليونيسيف (UNICEF) ومنظمة بالن

إنترناشونال (Plan International) والغاية من

تأسيسها 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، والتي تتم

إدارتها بالشراكة بين تحالف صندوق

الطفل(ChildFund Alliance)، منظمة أنقذوا

األطفال (Save the Children)، ومنظمة

(Swatantrata Abhiyan Nepal)، هو تسليط
الضوء عىل مفهوم حماية الطفل في العمل

اإلنساني ومنحه األولوية القصوى لدى

المنظمات اإلنسانية الكبرى وكذلك لدى الدول

والمانحين القائمين والمحتملين.

advocacywg@alliancecpha.orglearning@alliancecpha.org

https://alliancecpha.org/en/cpms
https://alliancecpha.org/en/assessment-measurement-evidence
https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/learning-development-working-group
https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/advocacy-working-group


فرق العمل 

فرقة العمل المعنّية بإدارة
الحالة

فرقة العمل المعنّية بعمالة
األطفال

تتم إدارة فرقة العمل المعنية بإدارة الحالة

بشكل مشترك بين منظمة اليونيسف

(UNICEF)، ولجنة اإلنقاذ الدولية (IRC) وهي
تهدف بشكل أساسي إىل تطوير إدارة حاالت

ً ال يتجزأ من حماية الطفل باعتبارها جزءا

هيكلية نظام حماية الطفل. كما تعمل عىل

تقديم الدعم التقني والفني المطلوب

للعمليات الميدانية باإلضافة إىل دورها في

التوجيه والتدريب.

تدار فرقة العمل المعنّية بعمالة األطفال بشكل

مشترك من قبل منظمة (بالن

إنترناشونالPlan International )، ومنظمة

العمل الدولية (ILO)، والهدف من تأسيسها هو

تعزيز التنسيق والتعاون الميداني والتقني من

أجل تحسين جودة وكفاءة إجراءات التأهب

والوقاية واالستجابة للتصدي لممارسات عمالة
الطفل خالل حاالت الطوارئ.

cmtf@alliancecpha.org cltf@alliancecpha.org

فرقة العمل المعنية باألطفال المرتبطين بالقوات
المسلحة والجماعات المسلحة

تهدف فرقة العمل هذه، والتي تتم إدارتها بالشراكة بين منظمة بالن

إنترناشونال (Plan International)، واليونيسف، 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. 

caafag.tf@alliancecpha.org

يتم تعزيز هذه المجاالت حالًيا من قبل ستة فرق عمل تركز عىل قضايا حماية

الطفل الفنية المحددة.

https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/case-management-task-force
https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/child-labour-task-force
https://alliancecpha.org/en/CAAFAG_TF


فرقة العمل المعنّية بتدعيم
األسرة

فرقة العمل المعنية بجهود حماية

الطفل القائمة عىل المجتمع

يتمثل هدف فرقة العمل المعنية بجهود حماية

الطفل القائمة عىل المجتمع في دعم المنظمات

والوكاالت التي تقوم بتنفيذ البرامج ميدانياً في مجال

حماية الطفل باألدوات والموارد والقدرات التي

تحتاجها لالضطالع بمسؤولياتها في هذا المجال.

(World Vision) وتشارك كل من الرؤية العالمية

ومنظمة بالن إنترناشونال (Plan International) في

إدارة هذه المجموعة. 

تهدف فرقة العمل هذه، والتي ترأسها بشكل

مشترك كل من منظمة أنقذوا األطفال (هولندة)

(Save the Children NL)، ومنظمة طفل الحرب
(هولندة) (War Child NL)، إىل الحد من العنف
األسري وتحسين أوضاع األهالي ومقدمي الرعاية

من خالل توفير الدعم التقني واإلرشادات.

ccp.tf@alliancecpha.org familystrengtheningtf@alliancecpha.org

فرقة العمل المعنّية باألطفال غير المصحوبين
والمنفصلين عن ذويهم

تدار الدورة الحالية لفرقة العمل المعنية باألطفال غير المصحوبين

والمنفصلين عن ذويهم من قبل لجنة اإلنقاذ الدولية (IRC) ومفوضية

شؤون الالجئين (UNHCR) وذلك ضمن نظام القيادة القائم عىل

التناوب، وهي تهدف إىل حماية األطفال غير المصحوبين والمنفصلين

عن ذويهم في حاالت النزاع والكوارث الطبيعية من خالل تعزيز

وتنسيق أنشطة إدارة الحاالت الخاصة بهؤالء األطفال.

uasc.tf@alliancecpha.org

https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/family-strengthening-task-force
https://alliancecpha.org/en/community-level-child-protection-task-force
https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/unaccompanied-and-separated-children-task-force


UNICEF/Roger LeMoyne/2021

الهدف من مبادرة الوقاية التابعة للتحالف هو ضمان فهم الوقاية وإعطائها األولوية كعنصر حاسم

في حماية الطفل عبر العمل اإلنساني. هناك حاجة إىل مزيد من االستثمار في منع إلحاق األذى

باألطفال ، باإلضافة إىل اإلجراءات المستجيبة ، لكي تفي المنظمات اإلنسانية بواجبها األخالقي

لمنع الضرر عندما يكون ذلك ممكًنا ، ودعم المصلحة الفضىل وحقوق الطفل ، ومن المحتمل أن

تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة في برامجنا .

 

UNICEF/Roger LeMoyne/2021

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

محددة من اتفاق السالم الشامل والمساعدة في الحفاظ عىل الروابط مع الهيئات العالمية األخرى.

مبادرة الوقاية

توليد أدلة عىل الوقاية كتدخل موفر للتكلفة ومنقذ للحياة لحماية األطفال.

تنمية المعرفة والقدرات والفهم داخل قطاع حماية الطفل بشأن استراتيجيات وأساليب

الوقاية.
االنخراط مع القطاعات األخرى في دمج استراتيجيات ونهج منع حماية الطفل.

الوقاية من األولويات االستراتيجية للتحالف. خالل هذه الفترة ، تهدف مبادرة الوقاية إىل:

https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/prevention-initiative


UNICEF/Frank Dejongh/2021

منذ المراحل األوىل للوباء ، وجد التحالف نفسه في طليعة دعم ممارسي حماية الطفل في جميع

أنحاء العالم للتكيف مع حقائق العالم في ظل COVID-19. في مارس 2020 ، شكل التحالف فريق

عمل مشترًكا بين الوكاالت إلنتاج ونشر اإلرشادات الفنية ومواد الدعوة وأفضل الممارسات والموارد

.COVID-19 األخرى حول أفضل السبل لحماية األطفال عىل الرغم من جائحة

COVID-19 حماية األطفال أثناء جائحة

حماية الطفل في العمل اإلنساني والتعليم في حاالت الطوارئ

بهدف تعزيز (INEE) يعمل التحالف بشكل وثيق مع الشبكة العالمية للتعليم في حاالت الطوارئ

وتشجيع ودعم التعاون بين القطاعين. هذا العمل تتم إدارته من قبل الجهة المسؤولة عن التواصل

في المجال الفني والتي تقدم تقاريرها إىل كلتا الشبكتين، بتوجيه من مجموعة استشارية متعددة

.الوكاالت وتعمل عبر القطاعات المختلفة

تعرف عىل معلومات حول التحالفأنشطة COVID-19 هنا.

https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
https://alliancecpha.org/en/education_in_emergencies
https://alliancecpha.org/en/focalpoints


عضوية التحالف!

إن التحالف في الحقيقة هو أكثر بكثير من مجرد مجموع أجزائه، إذ بينما يلعب

ً في مجال حماية الطفل عىل ً وحيويا ً هاما كل عضو من أعضاء التحالف دورا

المستوى الفردي، إال أن تضافر خبراتنا ومهاراتنا يجعلنا قادرين عىل مضاعفة

ً أن ننجز أكثر بكثير مما لو كنا تأثيرنا ونجاحاتنا بشكل قياسي. إننا نستطيع معا
نعمل فرادى، ولهذا السبب ندعوك لالنضمام إلينا.

يمكن لألعضاء العامين في التحالف التقدم بطلب للحصول عىل العضوية األساسية

بعد عام عىل األقل من كونهم عضًوا عاًما نشًطا. وهم يشكلون اللجنة التوجيهية

ويحددون االتجاه االستراتيجي للتحالف.

 
لمعرفة المزيد حول أهلية العضوية ، انقر 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 (بما في ذلك

االستشاريون المستقلون)، والحكومات (بما

في ذلك الجهات المانحة الحكومية)، 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.

قدم هنا قدم هنا

https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/membership
https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/membership
https://www.surveymonkey.com/r/AllianceGNRLMEMBER
https://www.surveymonkey.com/r/M6TKB3C


المنتجات األخيرة

أطفال غير محميين | الملخص التنفيذي

اإلطار األساسي للوقاية في مجال حماية الطفل

في العمل اإلنساني

مجموعة أدوات تطوير البرامج الخاصة باألطفال

المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة: الدليل

التدريبي واإلرشادات التوجيهية

CPHA حزمة تعلم بدء خط المواجهة

رؤية التهجير القسري والحماية من خالل عيون
الطفل

https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/child-labour-learning-package
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/ltr-lssy-llwqy-fy-mjl-hmy-ltfl-fy-lml-lnsny
https://alliancecpha.org/en/CAFAAG_toolkit
https://alliancecpha.org/ar/Frontliners_Getting_Started_Learning_Pack
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/report-unprotected-annual-spotlight-child-protection-funding


تشارك اليونيسف ومنظمة الرؤية العالمية في قيادة التحالف حالًيا.

 
يمكن الوصول إىل منسقي التحالف عىل العنوان التالي:

Hani.Mansourian@alliancecpha.org
Camilla.Jones@alliancecpha.org 

 
تدعم أمانة التحالف جهود جمع األموال ، وتنفيذ خطط العمل ، والتعاون مع الشبكات

والقطاعات األخرى ، وأدوات االختبار التجريبي والمنتجات ، وإدارة المعرفة. األمانة

مسؤولة أيًضا عن االجتماع العام ، بما في ذلك االجتماع السنوي لحماية الطفل في العمل

اإلنساني.

 info@alliancecpha.org :تواصل معنا عىل

تجدنا عىل اإلنترنت!

CPHA مجتمع الممارسة

https://alliancecpha.org/en
https://www.facebook.com/Alliance.Child.Protection/
https://www.linkedin.com/company/alliancecpha
https://twitter.com/CPiE_Global
https://www.youtube.com/c/TheAllianceCPHA
https://changemakersforchildren.community/CPHA-community
https://alliancecpha.us9.list-manage.com/subscribe?u=46580cc635c9681cd87d2cec7&id=c01368c601
https://changemakersforchildren.community/CPHA-community

