
 

: تعزيز مركزية األطفال  2022 ي
ي أجندة العمل اإلنسان 

 
االجتماع السنوي لحماية الطفل ف

 وحمايتهم من خالل المساءلة والتوطي   والعمل عبر القطاعات

 

2022يونيو    20اليوم األول:    
 

 CEST الوقت
 

 جلسة
 

ات الصوت   مكبر
 

 الميرسين 
 

 غرفة الجلسة 
 

13:15 – 13:30 
 وصول - االحماء

 التوجه االختياري عىل التكنولوجيا
 

ا لوات  كير

 الجلسة العامة

 

13:30 – 13:40 
ي االجتماع السنوي لتحالف 

ي العمل  2022مرحًبا بكم ف 
لحماية الطفل ف 

ي 
 اإلنسان 

ي منصوريان
 هان 

 

 

 الجلسة العامة

 

13:40 – 14:20 
ئ العالمي   االحتفال بيوم الالج 

 

 غنوة 

 ايىلي 

 جينو 

 فريدة 

 السيدة جيليان تريجز 
 

 الجلسة العامة

 

https://drive.google.com/file/d/1mIkWsys3Nys-zoz_-oO6f8FNfOA5qHrU/preview


2022يونيو    20اليوم األول:    
 

 CEST الوقت
 

 جلسة
 

ات الصوت   مكبر
 

 الميرسين 
 

 غرفة الجلسة 
 

احة  14:20-14:30 مناقشات انفوجرافيك  - اسبر  فيلو 

14:30 – 15:45 
اتيجية التحالف قيد التنفيذ   اسير

 

 

  عالء رجا مغربية  

  فيث نيمينة 

نج    جوالندا فان ويستير

 جوستير  بيورث 

 

ي منصوريان
 هان 

 إلسبيث تشابمان 
 

 الجلسة العامة

 

احة  16:00 – 15:45 مناقشات انفوجرافيك  - اسبر  
 فيلو

 

16:00 – 17:30 

ي أوضاع الالجئير  
ي الممارسة 1. تحديد السياق كجزء من التوطير  ف 

اتيجية ف   األولويات اإلسير

 كليفورد شبيك 
 
 

 الجلسة العامة

 

كة  األخطاء والدروس المستفادة من وضع المعايير العالمية المشير

ي سياقها: حالة الدليل المكسيكي  
بير  الوكاال ت واألدوات األوروبية ف 

 لرعاية األطفال غير المصحوبير  والمنفصلير  عن ذوي  هم 
 

ا لونا  مارا تيسير
 
 

إجراءات محددة لرعاية األطفال والمراهقير  الالجئير  والمهاجرين 
رعاية الوالدين  المحرومير  من رعاية الوالدين أو المعرضير  لخطر فقدان

و  ي بير
 ف 

 أوسكار أندريس ألفا أرياس

https://drive.google.com/file/d/1CGDt8FTNppt65uDoDYnD_YLMmUi2G6LZ/preview
https://drive.google.com/file/d/1aNETR4Y_YKyb1DOOn0J3FbOo-4ixTu1r/preview


2022يونيو    20اليوم األول:    
 

 CEST الوقت
 

 جلسة
 

ات الصوت   مكبر
 

 الميرسين 
 

 غرفة الجلسة 
 

 

 

ي األوضاع اإلنسانية: دليل  
النهوض بالصحة العقلية لألطفال وحمايتهم ف 

 عىل فعالية مجموعة أدوات الفضاء الصديق لألطفال 

 

 
 ايميلير  جابرييل 

 أيوب أوروكو 

لر   جانا ميير 

 

ي بيئات الالجئير  
ي الممارسة الثانية. دمج حماية الطفل والتعليم ف 

اتيجية ف   األولويات اإلسير

 
 مونيكا مارتينير  

 لورا لي 
 

 الغرفة األول 

 
 

زيادة الوصول إل التعليم واالحتفاظ به بير  المراهقير  السوريير   
مجة المتكاملة  ي هاتاي )تركيا( من خالل الي 

 واألتراك ف 
ي 
 بولنت يوتش 

 هالل دونر 

 ميليك أكير 

: دراسة مقطعية  العنف المدرسي واالكتئاب والمناخ المدرسي
 لألطفال الالجئير  الكونغوليير  والبورونديير  

 كاميال فابري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ySQsXgukrAvh15so2abxGFeTxYl3ppIE/preview


 

 

 

  : ي
2022يونيو   21اليوم الثان   

ات الصوت  جلسة CEST الوقت  غرفة الجلسة  الميرسين  مكبر

 
 

09:15 – 09:30 

 

 
 وصول - االحماء

 التوجه االختياري حول تحالف مجتمع الممارسة 

 

 
ي روبرتسون

 كانر

 

 الجلسة العامة

 

 
 
 
 
 
 
 

09:30 – 11:00 

ي الممارسة الثالثة. تعزيز القدرات والتوطير  
اتيجية ف   األولويات اإلسير

ي 
 ايلينا جيانين 
 رياض النجم 

 

 
 الجلسة العامة

 

 
الحلول المحلية للمشاكل المحلية: حالة مبادرة توطير  حماية  

ي جنوب السودان 
 الطفل ف 

 جورج أوتوري 

 جون قرنق

 زيري  هون يوهانس 

ي جمهورية الكونغو الديمقراطية
 سيمون كانجيتا  استجابة متكاملة: تجربة التوطير  ف 

 فوائد وتحديات مبادرات التوطير  بير  القطاعات 
 بن مونسون

 حسير  عبدهللا سلمان
 

https://changemakersforchildren.community/user/login?destination=/CPHA-community
https://drive.google.com/file/d/1yaWbLnw0xlDb0bRiFCsTHKwj4An8C2o6/preview


  : ي
2022يونيو   21اليوم الثان   

ات الصوت  جلسة CEST الوقت  غرفة الجلسة  الميرسين  مكبر

 

 

 

 

  09:30 – 11:00 

ي الممارسة الرابعة. تحسير  التأثير من خالل آليات مساءلة وردود قوية ومالئمة  
اتيجية ف  األولويات اإلسير

 لألطفال

 
 
 
 
 

 
ورو ايواتا   تشير 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 الغرفة األول 

 
 
 
 
 

ي شمال  
أنظمة حماية محسنة لتحسير  المساءلة أمام األطفال ف 

 غرب سوريا 
 عالء رجاء مغربية

كتبة الخليل    

ي الرؤية العالمية لالستجابة  
االستماع إل أصوات األطفال ف 

السورية: الممارسات الجيدة والفرص والتحديات والدروس  
 المستفادة

 بول كيجوي 

 ريم المرصي

ي أفغانستان 
ي سياق رسي    ع التغير ف 

رين ف  ي  مساءلة األطفال المترص   قدسية خير

 

 

 

 

  09:30 – 11:00 

ي الممارسة الخامسة. تكامل حماية الطفل والتعليم 
اتيجية ف   األولويات اإلسير

 

 

 

 أماندا بريدون 

اكوسيان  مايك كير

 

 

 

 

 

 الغرفة الثانية

 

ي مدينة أبجد السورية وأثرها عىل حماية الطفل 
بوية ف  ات الير  سندس بدوي  المؤرس 

ي نجاح 
تكامل التعليم مع حماية الطفل وكيف يساهم كل منهما ف 

 اآلخر
 أحالم احمد 

القيمة المضافة لدمج برامج التعليم وحماية الطفل ، الدروس 
 المستفادة

 سارة مابجر

https://drive.google.com/file/d/1VQv7brBBj9Esg_-wuz7xl_wWA7R68Ryz/preview
https://drive.google.com/file/d/1VQv7brBBj9Esg_-wuz7xl_wWA7R68Ryz/preview
https://drive.google.com/file/d/1itzrfRRfKUMxIrIIjsKjDuhRRaqPNFLQ/preview


  : ي
2022يونيو   21اليوم الثان   

ات الصوت  جلسة CEST الوقت  غرفة الجلسة  الميرسين  مكبر

احة -  مناقشات انفوجرافيك  12:45 – 11:00  اسبر
 فيلو

 

12:45 – 13:00 
حيب   الوصول - مكتب الير

 التوجه االختياري حول تحالف مجتمع الممارسة 
ي روبرتسون

 كانر

 الجلسة العامة

 

13:00 – 13:30 

 
 توقف عن الصحافة مع مجموعات عمل التحالف وفرق العمل! 

 أماندا بريدون 
الد  جير  

 كولير  فيير
ي روبرتسون

 كانر
 ميشيل فان أكير  
 جيوفانا فيو 
 سيمون هيلز 

ي 
 ايلينا جيانين 

 

 الجلسة العامة

 

 

13:30 – 14:30 

 

اتيجية - حلقة نقاش  مجموعات العمل وفرق العمل المنفذة لالسير
 

ي 
يونر  كيارا سير

 ساندرا ماينانت
 أماندا بريدون 
 سيلفيا أونات 

 

ي 
 ايلينا جيانين 

 

 الجلسة العامة

 

احة  14:45 – 14:30 مناقشات انفوجرافيك  - اسبر  فيلو 

https://changemakersforchildren.community/user/login?destination=/CPHA-community
https://drive.google.com/file/d/1v1Vvzqpiu1hKY0ZlfYQFYOghW24J2rjb/preview
https://drive.google.com/file/d/18NUR3RxXbGMd6l2L7i8cABUENaZu1f6J/preview


  : ي
2022يونيو   21اليوم الثان   

ات الصوت  جلسة CEST الوقت  غرفة الجلسة  الميرسين  مكبر

14:45 – 16:15 

ي الممارسة السادسة. العمل عي  استعراض األدلة عي  القطاعات 
اتيجية ف   األولويات اإلسير

 

 جوانا ويدج 
 

 الجلسة العامة

 

ك: كيف كة لهدف مشير  إيجاد أرضية مشير
كة بير  القطاعات يمكن أن تحسن األطفال   النهج المشير

 نتائج الحماية

 

ي 
 راشيل ماكين 

 نوريان زونونج
 أغنيس تيليناك

 مأمون عبد المقتدر 
 

ي 
 مراجعة األدلة عىل الروابط بير  حماية الطفل واألمن الغذانئ

 يانغ فو
 

14:45 – 16:15 

اعات المسلحة  ي الي  
ي الممارسة السابعة. المساءلة أمام األطفال ف 

اتيجية ف   األولويات اإلسير

 جيوفانا فيو 
 كاميال جونز 

 

 الغرفة األول 

 
 

األطفال والسالم واألمن - دليل من عش  نقاط حول كيفية بناء جدول 
 األعمال مًعا 

 الدكتورة كاثرين بيىلي عبيدي
 مادلير  زوت 

 جوانا ديسماركويست  حماية الطفل ومنع االنتهاكات قبل وأثناء وبعد عمليات السالم 

نامجCAAFAGالمشاركة اآلمنة ل   ي تصميم الي 
  ف 

 ساندرا ماينانت

 شارون ريجل 

https://drive.google.com/file/d/1otsQI2PgQfQhCkXTFTYRU2o-GAuyNimg/preview
https://drive.google.com/file/d/1K_cAxnlwH39jhTRqc1b8jLBOxyeOfadl/preview


  : ي
2022يونيو   21اليوم الثان   

ات الصوت  جلسة CEST الوقت  غرفة الجلسة  الميرسين  مكبر

14:45 – 16:15 
ي الممارسة الثامنة. العمل التوقعي مع األطفال 

اتيجية ف  األولويات اإلسير
 ألزمة المناخ 

 جورفيندر سينغ
 كارين دال 

 ضنا كوماري أويد 
 

ورو ايواتا   تشير 
ي منصوريان

 هان 
 

 الغرفة الثانية

 
 

احة  16:30 – 16:15 مناقشات انفوجرافيك  -اسير  فيلو 

16:30 – 18:00 
 عىل حماية الطفل وعدم  COVID-19تأثير عمليات إغالق المدارس ل  

ي األوضاع اإلنسانية: توصيات للعمل
ي التعليم ف 

 المساواة ف 

 الدكتورة عائشة قادر

 كيىلي لوير

يف  ياسمير  رس 

لوتير   ديويركي   

ي أوسبينا   أندريس فيلين 

 دزاجيك كول ساهاجيان 

 جوناس هابيمانا

ي 
سير  بونتالنر  كير

 تيم ويليامز

 هيذر هاميلتون

 لورا سافاج

 دين بروكس

ي منصوريان
 هان 

 لورا لي 
 إلسبيث تشابمان 

 الجلسة العامة

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1MPZpU7LHSN4o-WNepoZO-GsrAHuWTe_a/preview
https://drive.google.com/file/d/1MPZpU7LHSN4o-WNepoZO-GsrAHuWTe_a/preview
https://drive.google.com/file/d/1gHxL8OwSJwckqd88OIwrGq5T0j3XeDwp/preview
https://drive.google.com/file/d/1gHxL8OwSJwckqd88OIwrGq5T0j3XeDwp/preview
https://drive.google.com/file/d/1gHxL8OwSJwckqd88OIwrGq5T0j3XeDwp/preview


 

 

2022يونيو    22ليوم الثالث:  ا  

ات الصوت  جلسة CEST الوقت  غرفة الجلسة  الميرسين  مكبر

09:15 – 09:30 

 
 وصول - االحماء

 التوجه االختياري عىل موقع التحالف 

 

 أتشينغ كوكونيا

 الجلسة العامة

 

09:30 – 11:00 

ي الممارسة تسعة. األدلة والبحوث لحماية الطفل والمساءلة
اتيجية ف   األولويات االسير

ي منصوريان
 هان 

ي 
 ايلينا جيانين 

 

 الغرفة األول 

 
 

تصورات ومواقف القادة الدينيير  حول العنف ضد األطفال ودورهم 
ي تراعي األطفال 

ي تحقيق الحماية االجتماعية النر
 المتصور ف 

 أرشو تينبيليان 

اكوسيان  مايك كير

اع: نتائج  رين من الي   توطير  حماية األطفال النازحير  والمترص 
ي  
حول اإلهمال من البحث عىل مستوى المجتمع المحىلي ف 

 األردن وفلسطير  

 جايسون هارت
 محمد الروزي

ي السياقات الهشة - دراسة حالة عن 
ي صنع القرار ف 

األطفال ف 
 سوريا

 

ه   روان أبو خرص 

 جوي تشيونغ 

ي  
الكسندرا مانر  

 

https://alliancecpha.org/ar
https://drive.google.com/file/d/1QOYUsVBeGy8E9-nYPaPJwruyElAp5ki-/preview


2022يونيو    22ليوم الثالث:  ا  

ات الصوت  جلسة CEST الوقت  غرفة الجلسة  الميرسين  مكبر

09:30 – 11:00 

ي التصميم والتنفيذ
ة. المساءلة: مشاركة الطفل ف  ي الممارسة العارس 

اتيجية ف   األولويات اإلسير
 

 

 

 ساندرا ماينانت

 

 

 

 

 الجلسة العامة

 
 

 

ي 
خلق الوعي بشأن حماية األطفال من خالل الدراما العملية ف 

 جنوب السودان 
 

 سانتينو أجيث
 

ي طليعة جهود الحماية والتماسك االجتماعي من  
األطفال ف 

ي جنوب السودان 
 خالل رياضة بوروبورو ف 

 أوليفر مايكل 

 الكابويرا االجتماعية: حماية وتنمية األطفال المعرضير  للخطر 
 

 فالفيو سعودد 

09:30 – 11:00 

ة. حماية الطفل عىل مستوى المجتمع والعمل عي    ي الممارسة الحادية عش 
اتيجية ف  األولويات اإلسير

 القطاعات
 

 جيوفانا فيو 

 رياض النجم 

 

 الغرفة الثانية

 

ي الممارسة: كيف استمعت 
  World Vision CARالتعريب ف 

ا لتشكيل تصميم 
ً
رين ومنحتهم صوت إل السكان المترص 

وع وتخطيط االستجابة عي  القطاعات   المش 
 

 إدوارد نغوي 
 لير  ديكات 

 

ي تركز عىل األطفال 
ممارسة واعدة: تعزيز مركزية الحماية النر

ي  
من خالل خدمات متعددة القطاعات عىل مستوى المجتمع ف 

ي ، مالي 
 منطقة موبنر

 

 سالك ولد دا

 روبرتا جادلر 

https://drive.google.com/file/d/1U057fkF__N56ZIB3EpGW_TXT1xd9nwLi/preview
https://drive.google.com/file/d/1UEwt_Bvd4BRNIzY1ZZhnGQzw4dUNdRVn/preview
https://drive.google.com/file/d/1UEwt_Bvd4BRNIzY1ZZhnGQzw4dUNdRVn/preview


2022يونيو    22ليوم الثالث:  ا  

ات الصوت  جلسة CEST الوقت  غرفة الجلسة  الميرسين  مكبر

ما تعلمناه من الفتيات ومجتمعاتهن حول زواج األطفال إلثراء  
امج اإلنسانية  الي 

 

 كلير لوفتهاوس
 سيلينا فورتيتش
 ماسيمبا موجورو 
 كاثرين جامبير 

 

احة ا 12:45 – 11:00 مناقشات انفوجرافيك  - سبر  فيلو 

12:45 – 13:00 

  

حيب  -الوصول  مكتب الير  
 التوجه االختياري عىل موقع التحالف 

 

ا لوات  كير

 أنيسة سعيد

 الجلسة العامة

 

13:00 – 13:30 

 
 

 ما التالي بالنسبة لمجموعات العمل وفرق العمل؟

 كليفورد شبيك 
 جيوفانا فيو 
ي روبرتسون

 كانر
 يوشيا كابالن 
 سيلفيا أونات 

 

 ساندرا ماينانت

 الجلسة العامة

 

13:30 – 14:30 

 

اتيجية - حلقة   مجموعات العمل وفرق العمل المنفذة لالسير
 نقاش

 

ي 
 ايلينا جيانين 

 جوناس هابيمانا
ي 
 راشيل ماكين 

 ميشيل فان أكير  
 

 ساندرا ماينانت

 

 الجلسة العامة

 

https://alliancecpha.org/ar
https://drive.google.com/file/d/1ahM70B28CLeWmVlipuo7u1pOhB_XWvDZ/preview
https://drive.google.com/file/d/1bQDqJC5dSunIhhaNihclKfVhXkBlL76O/preview
https://drive.google.com/file/d/1bQDqJC5dSunIhhaNihclKfVhXkBlL76O/preview


2022يونيو    22ليوم الثالث:  ا  

ات الصوت  جلسة CEST الوقت  غرفة الجلسة  الميرسين  مكبر

احة  14:45 – 14:30 مناقشات انفوجرافيك  - اسبر  فيلو 

14:45 – 16:15 

ة. العمل عي  القطاعات والوقاية  ي الممارسة الثانية عش 
اتيجية ف   األولويات اإلسير

 

 

 

ي منصوريان
 هان 

 

 

 

 الغرفة األول 

 

 
ي استجابته  

كيف يعطي البنك الدولي األولوية لحماية الطفل ف 
 ؟COVID-19للحماية االجتماعية ل  

 

 

 كوكو المرز

 

ي النوع  
النتائج المستخلصة من برنامج األرسة بأكملها التحولي ف 

ي  
االجتماعي لتعزيز األصول الوقائية للفتيات المراهقات ف 

يا   األردن والنيجر ونيجير
 

 شادراك ستيفن

تأثير المساعدة النقدية عىل حماية ورفاهية األطفال 
: دراسات حالة من إثيوبيا والصومال  والمراهقير 

 

 أيالو ليجيس

ي آش
 كانر

 بول أوورا

يت بهجت  مير

 

14:45 – 16:15 
ي وحماية )الطفل( 

. تعطيل طرق عملنا: األمن الغذانئ ي الممارسة الثالثة عش 
اتيجية ف   األولويات اإلسير

 

 جوانا ويدج 

ساندرا ماينانت   
 الغرفة الثانية

https://drive.google.com/file/d/1nktKLqR5fC3sj8T7Q60_a1a6IpNl1Nsj/preview


2022يونيو    22ليوم الثالث:  ا  

ات الصوت  جلسة CEST الوقت  غرفة الجلسة  الميرسين  مكبر

 
مجة   آمنة وموثوقة وقادرة عىل الصمود: إثبات إمكانات الي 
اع  رين من الي    متعددة القطاعات بشأن حماية األطفال المترص 

 

 مارسيلو فيوال 
 

 

 
 
 

ي 
ك للحماية واألمن الغذانئ  التحليل المشير

 

 ليىل التازي

 بوريس أريستير  

 

 

ي متجدد لتوسيع نطاق إجراءات FBOsالمنظمات الدينية )
(: نهج إنسان 

 الحماية المستدامة لألطفال
 

 باتريشيا راموس 

 جولدا ايبارا 

 

14:45 – 16:15 

ي الممارسة 14. حماية الطفل عىل مستوى المجتمع المحىلي والتوطير  
اتيجية ف   األولويات اإلسير

 لورا لي  

 رياض النجم 

 

 الجلسة العامة

 
ي المنطقة  

النهج القائم عىل المجتمع لتدخل حماية الطفل ف 
يا  ق نيجير ي شمال رس 

رة من الرصاع ف   المترص 
 

ي 
 أبا يوسف التيجان 

 

https://drive.google.com/file/d/1RpebF83PmEZZXqnMr-xTCVAHKqoTDzt0/preview


2022يونيو    22ليوم الثالث:  ا  

ات الصوت  جلسة CEST الوقت  غرفة الجلسة  الميرسين  مكبر

نهج الالجئير  من الشباب إل الشباب للنهوض بالتوطير   
 CBCPوالمساءلة وتعزيز مبادرات 

 

 فريدة لواندا 
 

ية لبناء المرونة بير    فن اإلسعافات األولية: نهج الفنون التعبير
ويال  ي في  

 المراهقير  ف 
 

يرا   بيلكيس هير

 

احة  16:30 – 16:15 مناقشات انفوجرافيك  - اسبر  فيلو 

16:30 – 17:00 
 مالحظات ختامية وتأمالت 

 

 كاميال جونز 

ي منصوريان
 هان 

 

 الجلسة العامة

 

17:00 – 18:00 
 جلسة للتفكير والتواصل مع المانحير  

 

 إلسبيث تشابمان 

ي منصوريان
 هان 

 

 الجلسة العامة

 

 


