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رسالةتوطئة

شكل توقيع االتفاقية واملصادقة عليها من قبل 194 دولة الخطوة 
األوىل ضمن خطوات هدفت إىل تعزيز ثقافة حقوق األطفال، حيث 

تعد االتفاقية معاهدة حقوق إنسان تضع معايرياً للحقوق املدنية 
والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والصحية والثقافية لألطفال. 
ومن األهمية مبكان أن نستثمر يف السياسات والربامج واملبادرات 

لحامية األطفال ومتكينهم اجتامعياً إذا ما أردنا تحقيق تنمية شاملة 
ومستدامة لألطفال.

تتبع مصادقة الدول األعضاء يف األمم املتحدة عىل اتفاقية حقوق 
الطفل، خطوة أخرى، تعد األصعب، أحياناً، أال وهي تطبيق هذه 

االتفاقية عىل أرض الواقع. حيث تلتزم الحكومات التي صادقت عىل 
اتفاقية حقوق الطفل بتنفيذها وهي مطالبة بتقديم تقارير دورية 
للجنة حقوق الطفل إىل جانب املثول أمامها. وتعمل اللجنة، التي 

تضم خرباء من جميع أنحاء العامل، عىل التحقق من التقدم الذي تم 
إنجازه يف مجال تطبيق حقوق الطفل التي أقرتها االتفاقية.

تقوم لجنة حقوق الطفل مبراقبة مدى تطبيق اتفاقية حقوق الطفل 
بناًء عىل التقارير التي تقدمها منظامت املجتمع املدين وغريها 

من وكاالت األمم املتحدة املتخصصة. وتعمل تشايلد هيلب الين 
انرتناشونال منذ عام 2004 و بالتعاون مع خطوط مساندة الطفل 
األعضاء يف املنظمة لتقديم تقارير بديلة خالل املراجعات الدورية 

للدول من قبل اللجنة. وتركز هذه التقارير البديلة بشكل خاص 
عىل أوضاع خدمات خطوط مساندة الطفل وخاصة تلك املقدمة إىل 

األطفال الذين يحتاجون للرعاية والحامية يف جميع الدول األعضاء.
وقدمت تشايلد هيلب الين انرتناشونال خالل السنوات العرش 

األخرية 181 تقريراً بديالً حول 129 دولة مختلفة، كام وقدمت 
العديد من هذه الدول أكرث من تقرير للجنة حقوق الطفل خالل 

الفرتة التي يغطيها هذا التقرير. وأكدت لجنة حقوق الطفل يف 
مالحظاتها الختامية أن خطوط مساندة الطفل وسيلة أساسية يف 

منظومة حامية الطفل يف أكرث من 90 دولة حول العامل، كام خرجت 
بتوصيات شددت عىل رضورة اتخاذ الجهات الحكومية اإلجراءات 

املناسبة وبذل الجهود لدعم خطوط املساندة الحالية أو إنشاء 
خطوط جديدة.

وتجدر اإلشارة إىل أن التقييم الشامل ألثر التقارير البديلة عىل 
توصيات الدول واملوضحة يف التقرير الحايل يعطي فكرة عامة وملحة 
جيدة للدور الرقايب املهم الذي تقوم به لجنة حقوق الطفل لضامن 

تطبيق اتفاقية حقوق الطفل.

وكنتيجة للتوصيات التي قدمتها اللجنة عىل مدار السنني املاضية 
لتطوير أنظمة إبالغ مناسبة وسهلة لألطفال، فقد ارتفع عدد الدول 

التي قدمت الدعم لتطوير آليات آمنة ورسية وسهلة الوصول 
لألطفال والشبان مثل خطوط مساندة الطفل. ويستطيع األطفال، 
من خالل خطوط املساندة، التبليغ عن حاالت اإلساءة واالستغالل 
والتحدث بكل ثقة مع مرشدين مدربني وطلب الدعم والنصيحة. 

وغالباً ما تكون تلك الخطوة األوىل التي ميكن للطفل اتخاذها لضامن 
دورهم الفعال والتشاريك والتعامل معهم كأشخاص لهم حقوق 

وعليهم مسؤوليات ولهم صوت يسمع.
ويف الختام، فإن نتائج تقرير لجنة حقوق الطفل وتوصياته تفتح 

الباب ملستقبل يسمح لألطفال والشبان بالعيش يف مجتمعات تحمي 
رفاهيتهم ومتكنهم ليكربوا ويستثمروا كامل إمكاناتهم ليسهموا 

بدورهم يف تطور مجتمعاتهم.

نانيتا ال روز
املدير التنفيذي

تشايلد هيلب الين انرتناشونال

تعد تشايلد هيلب الين انرتناشونال واحدة من املنظامت غري 
الحكومية التي متد اللجنة مبعلومات إضافية ذات أهمية كبرية 
ملراقبة التقدم املنجز، حيث تعتمد اللجنة عىل تقارير تشايلد 
هيلب الين انرتناشونال حول حالة خطوط مساندة الطفل يف 

الدول الخاضعة للمراقبة. كام تّسهل التقارير املهمة التي قّدمتها 
املنظمة يف طرح قضية خطوط مساندة الطفل مع الدولة املعنية 
أثناء املناقشات، سواء تعلق األمر بإنشاء خط مساندة جديد أو 

االرتقاء بخدمات الخطوط الحالية يف حال وجودها وبالتايل الخروج 
بتوصيات محددة للدولة وذات صلة يف هذا املجال.

هذا وتوضح املالحظات الختامية التي تقدمها اللجنة للدولة املعنية، 
والتي تشمل مخاوفها وتوصياتها، اإلجراءات التي يتوقع من الدولة 
اتخاذها للميض قدماً يف تطبيق مبادئ حقوق الطفل خالل الفرتة 

املقبلة. وال تعد املالحظات الختامية أداة مهمة للدولة املعنية 
فحسب، بل إن لها دوراً مهامً يف دعم جهود املنارصة التي تقوم بها 

منظامت مثل تشايلد هيلب الين انرتناشونال، حيث أنها مهمة يف 
متابعة املالحظات الختامية. وبهدف تحقيق أفضل النتائج، ال بد 
للجنة أن تعي أهمية إدراج قضية خطوط املساندة يف مالحظاتها 

الختامية، كام هو موضح يف مخرجات التقرير الحايل، فخطوط 
املساندة جزء أسايس يف أنظمة حامية األطفال الفعالة يف أي دولة.

حيث تنص املادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل عىل أنه يجب عىل 
الدول أن تتخذ جميع التدابري املالمئة لحامية الطفل من كافة أشكال 

العنف، مبا يف ذلك العنف العاطفي واإلساءة واإلهامل. ولذلك ال 
بد للطفل أن يجد شخصاً أو مكاناً يلجأ إليه عندما يواجه أي من 

هذه الحاالت أو إذا ما أراد التحدث حول قضايا أخرى. ويعد خط 
مساندة الطفل الخطوة األوىل، ويف حاالت كثرية املقدمة لتوفري 

الحامية للطفل وتقديم املساعدة له. وحتى لو كان لألطفال معلمني 
وأفراد أرسة وجرياناً أو أشخاصاً آخرين يستطيعون التحدث معهم، 

ال يستطيع جميع األطفال العثور عىل شخص ميكنهم الوثوق به، كام 
قد يرغب الطفل يف التحدث إىل شخص من خارج محيطه اليومي. 

ويف هذا السياق، فإن خط مساندة الطفل يتوافق مع املادة 12 

من االتفاقية والتي تنص عىل حق األطفال يف التعبري عن آرائهم 
ألشخاص يستمعون إليهم.

يجب أن يتميز خط مساندة الطفل بسهولة الوصول إليه من قبل 
جميع األطفال وأن يكون مجانياً. كام يجب أن يكون رقم الهاتف 

املخصص له سهل الحفظ مع التأكيد عىل وجود شخص ليجيب 
عىل املكاملات عىل مدار الساعة. ومن األهمية مبكان أن يكون هذا 

الشخص قد تلقى تدريباً جيداً وأن يدرك كيفية ربط الطفل مع 
الجهات املناسبة بغية توفري الحامية للطفل بشكل حقيقي.

كريستني ساندبرغ
رئيس لجنة حقوق الطفل

تقدم تشايلد هيلب الين انرتناشونال التهاين ملنظمة األمم املتحدة مبناسبة االحتفال بالذكرى 
الخامسة والعرشين التفاقية حقوق الطفل. وقد شكلت هذه االتفاقية التي تم التوقيع عليها 
بتاريخ 20 نوفمرب 1989 خطوة مهمة وإضافة رضورية لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لعام 
1948 والذي اعرتف باألطفال كأشخاص وليس كممتلكات وبأنهم ميتلكون الحق األسايس يف 

حياة كرمية. 

تشكل التقارير التي تقدمها الدول املختلفة للجنة حقوق الطفل نقطة البداية ملراقبة تطبيقها 
اتفاقية حقوق الطفل، ورغم ذلك، لن تكون اللجنة قادرة عىل القيام بأي دور رقايب حقيقي دون 

حصولها عىل معلومات إضافية من مصادر أخرى. ولذلك، تعد التقارير الخاصة بكل دولة التي 
تقدمها منظامت مثل اليونيسف واملنظامت غري الحكومية ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية 
وغريها من الجهات حول وضع حقوق األطفال يف تلك الدولة مصادر يف غاية األهمية بالنسبة 

للجنة، حيث تساعدها عىل رسم صورة أشمل لوضع حقوق الطفل عىل أرض الواقع. كام وتساعد 
هذه التقارير اللجنة عىل طرح األسئلة املناسبة خالل الجلسات النقاشية مع الدولة املعنية وتقديم 

مالحظات مختصة وذات صلة ومبنية عىل أسس قوية ضمن مالحظاتها الختامية املقدمة للدولة 
املعنية بعد انتهاء الجلسات النقاشية. 
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رسالة

ويف سبيل مواجهة هذا التحدي، أدخلت اتفاقية حقوق الطفل 
تغيريات جوهرية ملعالجة هذه الدرجة من االعتامدية. لذلك، 

كانت معاهدة حقوق اإلنسان أول معاهدة تعرتف بحق األطفال 
يف التحدث وذلك بإقرار الحق يف التعبري عن آرائهم ومخاوفهم 

ومشاكلهم. وتلتزم جميع الدول التي وقعت عىل اتفاقية حقوق 
الطفل بتعزيز فرص األطفال يف االستامع لهم.

لقد خرجت تشايلد هيلب الين انرتناشونال من رحم اإلميان بأهمية 
تطوير أدوات متكن األطفال من التحدث وإيجاد من يستمع لهم. 

وكانت النتيجة تعزيز ودعم جهود إنشاء خطوط مساندة طفل 
وطنية يسهل الوصول إليها بحيث تتيح لألطفال التعبري عن آرائهم 
ومخاوفهم والحصول عىل املشورة واملساعدة والحامية من اإلساءة 
واالستغالل. حيث ميكن لألطفال اتخاذ خطوات بأنفسهم يف حال 

احتاجوا للرعاية والحامية وذلك باالعتامد عىل املعلومات التي 
يحصلون عليها من خطوط مساندة الطفل.

وكانت تشايلد هيلب الين انرتناشونال وأعضاؤها قد قدموا تقارير 
بديلة للجنة حقوق الطفل عندما كانت تقوم مبراجعة التقدم الذي 

أحرزته الدول األعضاء يف مجال تطبيق حقوق الطفل. وهدفت 
هذه التقارير إىل تزويد اللجنة باملعلومات الخاصة بتطور خطوط 

مساندة الطفل الوطنية ووضع تصورات واقرتاحات لتأسيس خطوط 
جديدة أو تعزيز القامئة منها.

ويظهر هذا التقرير األثر املرتتب عىل األنشطة التي قامت بها 
تشايلد هيلب الين انرتناشونال وأعضاؤها. وكانت لجنة حقوق 

الطفل قدمت ويف كثري من األحيان توصيات محددة يف مالحظاتها 
الختامية تشجع من خاللها الدول األعضاء عىل تأسيس خطوط 

مساندة طفل وطنية أو دعمها، وقد قامت العديد من الدول بتنفيذ 
هذه التوصيات. كام يشري التقرير إىل أهمية الدعم املتواصل ملنظمة 
تشايلد هيلب الين انرتناشونال وأعضائها بهدف تطبيق حق الطفل 

يف االستامع إليه وأخذ ما يقوله بعني االعتبار.

تعد الذكرى الـ25 التفاقية حقوق الطفل فرصة سانحة لتقييم 
التقدم الذي تم إنجازه وإدراك التحديات التي ال تزال ماثلة يف 

هذا املجال. كام ينبغي عىل لجنة حقوق الطفل أن تقدم توصيات 
ممنهجة لتأسيس خطوط مساندة جديدة يف الدول األعضاء التي مل 
تقم بتأسيس خطوط مساندة الطفل بعد أو تعزيز الخطوط القامئة 
حالياً بهدف منح األطفال األدوات الالزمة إليصال أصواتهم وضامن 

االستامع ليها.

إن هدفنا لألعوام القادمة هو: توفري خطوط مساندة الطفل لألطفال 
والشبان يف جميع الدول األعضاء يف اتفاقية حقوق الطفل.

ياب إي. دويك
عضو مجلس إدارة تشايلد هيلب الين انرتناشونال

لكل طفل الحق يف الحصول عىل الحامية من جميع أشكال العنف واالستغالل. وال يحمل هذا 
الحق معنًى عملياً إذا مل يتم تحديد األطفال الذين يحتاجون إىل املساعدة. لعقود مضت، اعتمدت 
القدرة عىل تحديد األطفال الذين يحتاجون إىل املساعدة عىل قدرة الخرباء وغريهم من الراشدين 

عىل إدراك املشاكل التي قد تواجه األطفال. وهناك العديد من القصص ألطفال وقعوا ضحايا 
إساءة أو استغالل رغم محاولتهم أن يلفتوا انتباه أشخاص راشدين ملشاكلهم مراراً وتكراراً لكن 

 دون جدوى.

تقييم أثر التوصيات التي قدمتها لجنة حقوق الطفل يف مالحظاتها الختامية بشأن إنشاء أو تعزيز 
خطوط مساندة الطفل الوطنية كأداة مهمة لحامية حقوق الطفل.

جلسة املراجعة: من الجلسة 35 وحتى الجلسة 65 )2004 – 2014(
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مقدمة

يف العام 2013 مبناسبة الذكرى العارشة لتأسيسها، قامت تشايلد 
هيلب الين انرتناشونال بإجراء مراجعة حول أثر تقاريرها البديلة 

عىل التوصيات الخاصة بالدول والتي تقرها لجنة حقوق الطفل يف 
مالحظاتها الختامية. ويحظى هذا التقييم بأهمية كبرية ألنه يظهر 
ما إذا كان التفاقية حقوق الطفل وآليات تنفيذها آثار عملية عىل 
أرض الواقع وما إذا كان لها دور يف االرتقاء بحياة األطفال والشبان.

يقدم التقرير يف بدايته رشحاً موجزاً حول اتفاقية حقوق الطفل 
والدور الرقايب للجنة حقوق الطفل يليه معلومات حول تشايلد 

هيلب الين انرتناشونال. ويختتم التقرير بتقديم رشح واٍف 
ومفصل حول أثر التقارير البديلة التي تقدمها تشايلد هيلب الين 

انرتناشونال عىل التوصيات الخاصة بدول محددة.

 اتفاقية حقوق الطفل، 
لجنة حقوق الطفل ودورها الرقايب

أقرت اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل بحقوق األطفال وعرّفت 
الطفل بأنه كل شخص تحت عمر الثامنة عرش. أُعتمدت االتفاقية 
مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 44/25 املؤرخ يف 

20 ترشين الثاين/نوفمرب 1989 يف الجلسة 44 للجمعية العمومية 
ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 2 أيلول/سبتمرب 1990. وحتى تاريخ 
هذا التقرير، صادقت 194 من الدول األعضاء يف األمم املتحدة 

عىل االتفاقية التي تحدد الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية 
واالجتامعية والثقافية لألطفال، إىل جانب الحقوق األساسية مثل 

حق الحامية من األذى واالستغالل واإلساءة.
ويجب عىل كل دولة صادقت عىل االتفاقية اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة الترشيعية واإلدارية وغريها إلعامل الحقوق املنصوص عليها 
يف هذه االتفاقية. كام يجب عىل الدول األعضاء وضع أجندة أو 

خطة أو اسرتاتيجية وطنية شاملة تهدف إىل إشباع شامل ومستمر 
لحقوق األطفال االقتصادية واالجتامعية والثقافية، إضافة لذلك 

يجب عىل الدول األطراف أن تتخذ هذه التدابري إىل أقىص حدود 
مواردها املتاحة )املادة 4(. تتكفل حكومات الدول األعضاء بتنفيذ 

اتفاقية حقوق الطفل، والذي يتم يف العادة مبساعدة املنظامت 
الوطنية والدولية غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين والوكاالت 

املتخصصة لألمم املتحدة، مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية 
واليونسكو.

تضطلع لجنة حقوق الطفل املستقلة التابعة ملنظمة األمم املتحدة 
مبسؤولية مراقبة التزام الدول التي صادقت عىل اتفاقية حقوق 

الطفل بتنفيذ بنود هذه االتفاقية. وتتكون اللجنة من خرباء حقوق 
أطفال مستقلني يتمتعون باالحرتام ومنتخبني من الدول األعضاء 

يف االتفاقية. وكانت اللجنة قد عقدت اجتامعها األول عام 1990 
بحضور أعضائها العرشة. أما اليوم، فتتكون اللجنة من 18 عضواً 
يعقدون 3 اجتامعات سنوياً للنظر يف التقدم الذي أحرزته الدول 

األعضاء يف االتفاقية من حيث إعامل حقوق الطفل التي نصت 
عليها اتفاقية حقوق الطفل.

تكمن مسؤولية لجنة حقوق الطفل الرئيسية يف مراقبة إعامل 
الدول األعضاء التفاقية حقوق الطفل، بهدف قياس التقدم الذي 

تم إحرازه وتحديد العقبات التي ال تزال ماثلة أمام تطبيق حقوق 
الطفل. وبهدف إنجاح هذا الدور الرقايب، ينبغي عىل الحكومات أن 

تقدم تقارير إىل اللجنة؛ أولها خالل سنتني من انضامم الدولة إىل 
اتفاقية حقوق الطفل وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات. وتحيط 

هذه التقارير اللجنة علامً بالتدابري التي يتم اتخاذها إلعامل حقوق 
الطفل والتحديات التي تحول دون ذلك. وباإلضافة إىل ذلك، تقوم 

اللجنة باستالم تقارير خاصة بدول محددة من منظامت وطنية 
ودولية غري حكومية، مثل تشايلد هيلب الين انرتناشونال وغريها 

من مؤسسات املجتمع املدين )مثل النقابات املهنية( ووكاالت 
األمم املتحدة املتخصصة مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية 
واليونسكو. حيث تقدم هذه التقارير، والتي تعرف أيضاً بالتقارير 

البديلة أو التكميلية، معلومات إضافية. وتشكل هذه التقارير 
واملعلومات اإلضافية التي تقوم سكرتارية اللجنة بجمعها مبثابة 

األساس الذي تقوم عليه عملية مراجعة أداء الدول األعضاء ملدى 
إعامل حقوق الطفل املقررة يف اتفاقية حقوق الطفل. هذا وتتم 
عملية املراجعة من خالل حوار ميتد يوماً كامالً بني لجنة حقوق 

الطفل ووفد الدولة العضو التي تتم مراجعة أدائها، وتصدر النتائج 
يف وثيقة تعرف أيضاً باملالحظات الختامية.

تعد التقارير البديلة التي تقدمها تشايلد هيلب الين انرتناشونال للجنة حقوق الطفل، التي تراقب 
تطبيق الدول األعضاء التفاقية حقوق الطفل، جزءاً مهامً من أنشطة الشبكة. وتؤكد تشايلد هيلب 

الين انرتناشونال من خالل تقاريرها البديلة وبشكل مستمر عىل لجنة حقوق اإلنسان بأن تقدم 
توصيات للحكومات أثناء املراجعة الدورية برضورة تأسيس أو دعم خطوط مساندة الطفل الحالية 

يف بلدانها.

تسلط هذه املالحظات الختامية الضوء عىل ما أنجزته الدولة يف 
مجاالت مثل الترشيعات وتطوير السياسات وتنفيذها. كام تعكس 

املالحظات الختامية مخاوف اللجنة تجاه أوجه القصور والصعوبات 
املتبقية والتي تؤثر عىل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. يتم بعد ذلك 

معالجة هذه املخاوف وتقديم توصيات محددة. وهنا بالتحديد 
تأخذ اللجنة بعني االعتبار املعلومات واالقرتاحات التي تقدمها 

التقارير البديلة، مبا يف ذلك تلك التي تقدمها تشايلد هيلب الين 
انرتناشونال.

 ذكر خطوط مساندة الطفل يف التعليق العام 
 رقم 13 )2011( للجنة حقوق الطفل بشأن:

 ›› حق الطفل يف التحرر 
من جميع أشكال العنف‹‹

الجزء 43 )ب( )1( حول الربامج االجتامعية
)ب(  برامج اجتامعية لتقديم الدعم للطفل فردياً وتعّهد 

أرسته وغريها من مقدمي الرعاية لتنشئة الطفل خري 
تنشئة، مثل ما ييل: 

)1(  لألطفال: برامج رعاية الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة 
وبعد املدرسة؛ وتجمعات ونوادي الطفولة والشباب؛ 

والخدمات االستشارية لألطفال الذين يواجهون صعوبات 
)مبا فيها اإلرضار بالنفس(؛ وخطوط مساندة للطفل 

عىل مدار اليوم مجاناً يسهر عليها موظفون مدربون؛ 
وخدمات األرس الحاضنة والتي تخضع ملراجعة دورية.

 اعرتاف األمم املتحدة بخطوط مساندة الطفل 
يف التوصية رقم 8 ضمن تقرير 

 A/61/299 ››تعزيز وحامية حقوق األطفال وحاميتها‹‹

 ›› تأسيس أنظمة للتبليغ 
تكون سهلة املنال ومناسبة لألطفال‹‹

يجب أن تنشئ الدول آليات آمنة، ومعلن عنها بطريقة 
جيدة، ورسية، وسهلة املنال، يقوم من خاللها األطفال 

وممثلوهم وآخرون باإلبالغ عن العنف ضد األطفال. وينبغي 
أن يكون جميع األطفال مبن فيهم األطفال املوجودون يف 

مؤسسات الرعاية والعدالة، عىل علم بوجود آليات لتقديم 
الشكاوى. ويجب إنشاء آليات مثل خطوط املساندة الهاتفية 
التي ميكن من خاللها لألطفال أن يقوموا باإلبالغ عن اإلساءة 
والتحدث برسية مع مستشار مدرب وطلب الدعم واملشورة، 
كام ينبغي النظر أيضاً يف إنشاء طرق أخرى لإلبالغ عن العنف 

باستخدام التكنولوجيات الحديثة.
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تشايلد هيلب الين انرتناشونال
تشايلد هيلب الين انرتناشونال هي شبكة دولية لخطوط مساندة 

الطفل، مكونة من 178 خط مساندة يف 143 دولة حول العامل 
)حتى تاريخ شباط/فرباير 2014(. تقدم تشايلد هيلب الين 

انرتناشونال املساعدة يف تأسيس خطوط مساندة الطفل يف الدول 
التي ال توجد فيها هذه الخطوط إضافة إىل دعم الخطوط القامئة 

من خالل تبادل املعرفة وبناء القدرات. كام تهدف إىل تعزيز أنظمة 
حامية الطفل الوطنية من خالل املنارصة القامئة عىل األدلة والتأثري 

عىل السياسات.

تضطلع خطوط مساندة الطفل بدور ريادي يف حامية حقوق 
األطفال وذلك حسبام أقرت اتفاقية حقوق الطفل. وقدمت شبكة 
تشايلد هيلب الين انرتناشونال املساعدة ملاليني األطفال والشبان 

حول العامل من خالل خدمات الرعاية واملشورة والتدخل واإلحالة. 
فبني عامي 2003 و2013، تلقت خطوط مساندة الطفل حول 

العامل أكرث من 126 مليون اتصال من األطفال والشبان، نتج عنها 
توفري الحامية والدعم والرعاية للعديد منهم.

تتبنى تشايلد هيلب الين انرتناشونال نهجاً قامئاً عىل العمل مع 
العديد من الجهات، حيث تعمل مع جهات معنية محلية وإقليمية 

ودولية ورشكاء لدعم إنشاء وتعزيز خطوط مساندة طفل مجانية 
حول العامل. كام تسعى املنظمة جاهدة ملنح الفرصة لجميع 

األعضاء والرشكاء لالرتقاء بخدماتهم من خالل تنظيم ورش العمل 
والدورات التدريبية وتبادل األقران وغريها من الفعاليات املهمة 

لتبادل املعرفة. وأخرياً، تستغل تشايلد هيلب الين انرتناشونال 
البيانات املتوافرة من خالل الشبكة للمنارصة أمام أهم صناع القرار 

والسياسات والتأثري عليهم إضافة إىل املساعدة يف دعم أنظمة حامية 
الطفل الوطنية وضامن حقوق األطفال.

وتعمل تشايلد هيلب الين انرتناشونال، التي تتخذ من هولندا مقراً 
لها، بشكل وثيق مع وزارة الخارجية الهولندية وخط مساندة الطفل 

.De Kindertelefoon

أهمية خطوط مساندة الطفل
من الحقوق األساسية لألطفال والشبان حقهم يف أن يجدوا من 

يستمع لهم وأن يعربوا عن آرائهم ومخاوفهم بالطريقة التي 
كفلتها اتفاقية حقوق الطفل. ويف سبيل تحقيق ذلك، تعمل 
خطوط مساندة الطفل عىل متكني األطفال من التمتع بهذه 

الحقوق وأن يتحكموا بحياتهم وأن يحلوا مشاكلهم بالتعاون مع 
مستشارين مؤهلني، والذين يقومون بدورهم بإحالتهم للخدمات 

املناسبة )الرشطة، املستشفيات، الطبيب النفيس، أخصائيي الرعاية 
االجتامعية، املحامني( وتوفري الحامية لهم من القضايا الخطرية التي 

قد تهدد حياتهم.

يف كثري من األحيان، ال يتمكن األطفال والشبان من الوصول إىل 
خدمات خط مساندة الطفل، ولذلك، تكمن مهمة تشايلد هيلب 

الين انرتناشونال يف ضامن حصول جميع األطفال والشبان عىل 
الخدمات التي تقدمها خطوط مساندة الطفل بغض النظر عن 

عرقهم خلفيتهم ودينهم وحالتهم االجتامعية أو موقعهم. حيث 
تأيت خطوط مساندة الطفل يف الطليعة عندما يتعلق األمر بحامية 

الطفل؛ فهي بوابة الدخول إىل أي نظام وطني لحامية األطفال، 
األمر الذي يؤكد عىل أهمية وجودها وسهولة الوصول إليها من قبل 

جميع األطفال والشبان.

يجب أن تتمتع الخطوط بتغطية شاملة عىل املستوى الوطني 
وأن تعمل عىل مدار الساعة، إذا ما أريد االرتقاء بجودة الخدمات 

والحصول عليها والوصول إليها. وقد تم مؤخراً تخصيص أرقام 
هواتف موحدة إقليميا لخطوط مساندة الطفل يف بعض املناطق 
)فعىل سبيل املثال: أوروبا 111 116، إفريقيا 116، جنوب آسيا 
1098(. ولكن عندما يتعذر تطبيق هذا األمر، فيجب عىل هيئة 

تنظيم قطاع االتصاالت تخصيص رقم مكون من 3 أو 4 خانات 
بحيث يسهل عىل األطفال والشبان تذكره يف األوقات الصعبة. 

واألهم من ذلك أن تكون خطوط مساندة الطفل مجانية، بحيث ال 
يتوجب عىل الطفل أو خط مساندة الطفل تحمل تكلفة املكاملات.

 رسالة تشايلد هيلب الين انرتناشونال: 
 االستجابة لألطفال الذين يحتاجون للرعاية والحامية 

وإيصال مخاوفهم إىل صانعي السياسات والقرار.

أهداف تشايلد هيلب الين انرتناشونال 2015-2011

•  تقديم الخدمات لخطوط مساندة الطفل أثناء جميع مراحل تطورها.

•  العمل مع قطاع االتصاالت لضامن وصول األطفال إىل خطوط مساندة الطفل من خالل 
قنوات االتصاالت املفضلة لديهم، سواء التقليدية أو من خالل التكنولوجيا الحديثة.

•  العمل عىل تعزيز أنظمة حامية الطفل الوطنية من خالل استخدام بيانات خط مساندة 
الطفل للمنارصة وإيصالها إىل صناع القرار.

تعمل تشايلد هيلب الين انرتناشونال عىل توسيع رقعة وصولها من 
خالل توفري الدعم الالزم لتأسيس خطوط اتصال مجانية ذات أرقام 
قصرية بهدف جعل خطوط دعم الطفل متاحة لألطفال والشبان يف 
جميع األوقات. ومتكن هذه الخطوط األطفال من االتصال بخطوط 
مساندة الطفل دون تحمل تكلفة املكاملة كام تعفي خط املساندة 
بدوره من تحمل العبء املايل والذي يتحمل تكاليف املكاملات يف 

بعض األحيان.

وتتميز خطوط مساندة الطفل بوضعها الفريد الذي يخولها االطالع 
عىل أصوات األطفال الحقيقية، ألنهم هم الذين يختارون التعبري عام 

يجول يف خواطرهم. وإدراكاً منها ألهمية هذه املعلومات وغناها، 
تقوم تشايلد هيلب الين انرتناشونال بجمع املعلومات من خالل 
جميع خطوط املساندة األعضاء حول العامل حول عدد املكاملات 
التي تتلقاها الخطوط وطبيعتها. وتستخدم تشايلد هيلب الين 
انرتناشونال هذه البيانات ملنارصة األطفال ودعم حقوقهم عاملياً 
والتي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، كام تهدف إىل متهيد 

الطريق لدعم أنظمة حامية الطفل وتعزيزها.

أطلقت شبكة من منظامت خطوط مساندة الطفل نداًء 
التخاذ إجراءات خالل االجتامع التشاوري الدويل لخطوط 
مساندة الطفل والذي عقد يف ديربان، جنوب إفريقيا عام 
2012. فباإلضافة إىل تبني مقررات ديربان بشكل ناجح، 

طالبت الشبكة الرشكاء والحكومات والوكاالت والقطاع 
الخاص مبا ييل:

1.  إدراك القدرة الفريدة لخطوط مساندة الطفل 
يف إيصال أصوات األطفال، وبالتايل تعزيز آليات 

حاميتهم؛
2.  بناء رشاكات مع خطوط مساندة الطفل لضامن 

استدامتها ووصول األطفال إليها مجاناً؛
3.  التأكد من أن أهداف التنمية املستدامة ملا بعد 
2015 تضم حامية األطفال والشبان ومتكينهم.
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إن الهدف الرئييس لخطوط مساندة الطفل هو االستامع إىل األطفال والشبان وذلك وفقاً لحقوقهم 
األساسية التي أقرتها اتفاقية حقوق الطفل. ولهذا، يجب عىل األطفال أن يتمتعوا بحرية االتصال 
بأحد خطوط مساندة الطفل. إال أنه ويف حاالت كثرية ال يوجد هناك خط مساندة طفل أو ميكن 
أن تواجه الطفل عقبات تحول دون حصوله عىل املساعدة والحامية املناسبتني. وقد تشمل هذه 

العقبات: اضطراره إىل تحمل تكلفة املكاملة؛ عدم القدرة عىل الوصول إىل الخدمة بعد انتهاء 
ساعات العمل؛ أو كونه يقطن يف منطقة ال يغطيها خط املساندة. وهنا يأيت دور الحكومات، 

حيث ميكنها دعم إنشاء خط مساندة جديد أو زيادة قدرة خط مساندة قائم وتعزيز إمكانية 
الوصول إليه.

 تشايلد هيلب الين انرتناشونال، 
لجنة حقوق الطفل والتقارير البديلة

يتم تأسيس خطوط مساندة الطفل أو 
يتم االرتقاء بخدمات الخطوط الحالية

تقوم تشايلد هيلب الين انرتناشونال 
وخطوط مساندة الطفل بوضع مسودة 

تقرير للتوصيات البديلة وتقدميها 

تقوم لجنة حقوق الطفل بذكر أهمية 
خط املساندة يف مالحظاتها الختامية 

بهدف تعزيز أنظمة حامية الطفل

تقوم تشايلد هيلب الين انرتناشونال 
وخطوط مساندة الطفل األعضاء 

باستخدام املالحظات الختامية 
للمنارصة أمام الحكومات وغريها من 

أصحاب املصلحة 

دورة إنتاج التقارير البديلة لدى تشايلد هيلب الين انرتناشونال

تعمل تشايلد هيلب الين انرتناشونال وبالتعاون مع خطوط مساندة 
الطفل األعضاء منذ عام 2004 لتقديم تقارير بديلة للمراجعات 
الدورية للدول يف اتفاقية حقوق الطفل التي تعمل لجنة حقوق 

الطفل عىل إنفاذها. وانصب تركيز التقارير البديلة التي قُدمت إىل 
اللجنة عىل أوضاع خطوط مساندة الطفل يف الدول األعضاء.

وكخطوة أوىل، تقوم تشايلد هيلب الين انرتناشونال بوضع مسودة 
توصيات ترسل بدورها إىل خطوط مساندة الطفل لالطالع عليها 

وإبداء الرأي حولها. يقوم خط مساندة الطفل بعدها بتعديل 
التوصية لتناسب الوضع الحايل لخط املساندة، لتكون بذلك األساس 
للتقارير البديلة. تقوم تشايلد هيلب الين انرتناشونال بتقديم هذه 

 تحلم تشايلد هيلب الين انرتناشونال بعامل متكن 
 فيه التكنولوجيا األطفال من التعبري عن آرائهم فرداً فرداً 

وتشكيل العامل من خالل أصواتهم وتحقيق حقوقهم.

دراسة حالة

استقبل فريق خط مساندة طفل مكاملة هاتفية من شخص مجهول وقال املتصل بأن شخصاً ما )يعتقد بتورطه باالتجار بالبرش( 
يقوم باستدراج الفتيات القارصات ويعدهن بتحقيق دخل كبري. ولكن بدالً من ذلك، يقوم هذا الشخص بإرسال الفتيات إىل 
بيوت الدعارة عىل أساس تعاقدي. وبناًء عىل هذه املعلومات، قام الفريق بالتخطيط لعملية رسية، حيث قام شخصان من 
الفريق بالتخفي واالدعاء بأنهام زبائن يرغبان بالحصول عىل فتاة قارص. وادعيا أنهام يعمالن يف القطاع العقاري ملزيد من 
اإلقناع. ثم أقنعاه بأنهام سيدفعان مبلغاً محدداً من املال لقاء قضاء 5 أيام مع الفتاة. ويف هذه األثناء، أبلغ خط مساندة 

الطفل الرشطة ووسائل اإلعالم بهذه القضية، حيث قاموا وبدورهم بتوصيل القضية إىل ضباط الرشطة املختصني. وبعد ذلك، 
قام األشخاص املتخفني من خط مساندة الطفل مبواجهة وكشف املتاجر بالبرش يف محطة قطارات بصحبة الفتاة القارص وقامت 

الرشطة برفع قضية عليه. أما بالنسبة للفتاة، فقد أودعت داراً للرعاية ووصلت القضية إىل املحكمة التي أصدرت حكامً 
بحبس املتهم. وبعد تحقيق موسع للرشطة، كشف املتهم عن معلومات عن 250 شخصاً يعملون مع شبكات اتجار بالبرش يف 

تلك املنطقة.

 متنح خطوط مساندة الطفل األطفال والشبان فرصة للتعبري عن آرائهم كام نصت 
عليها املادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل:

 
1.  تكفل الدول األطراف يف هذه االتفاقية للطفل القادر عىل تكوين آرائه الخاصة حق التعبري عن تلك اآلراء بحرية يف جميع املسائل 

التي متس الطفل، وتوىل آراء الطفل االعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.
2.  ولهذا الغرض، تتاح للطفل بوجه خاص، فرصة االستامع إليه يف أي إجراءات قضائية وإدارية متس الطفل، إما مبارشة، أو من خالل 

ممثل أو هيئة مالمئة، بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطني.

 يعد الدور الذي تقوم به خطوط مساندة الطفل أداة أساسية لحامية األطفال 
ومنع تعرضهم لإلساءة والعنف كام نصت عليه املادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل:

1.  ينبغي عىل الدول األطراف اتخاذ جميع التدابري الترشيعية واإلدارية واالجتامعية والتعليمية املالمئة لحامية الطفل من كافة أشكال 
العنف الجسدي أو العقيل أو الرضر أو اإلساءة أواإلهامل أو املعاملة املنطوية عىل إهامل، وإساءة املعاملة أو االستغالل، مبا يف 

ذلك اإلساءة الجنسية، وهو تحت رعاية الوالد )الوالدين( أو الويص القانوين )األوصياء القانونيني( عليه، أو أي شخص آخر يتعهد 
برعاية الطفل.

2.  ينبغي أن تشمل هذه التدابري الوقائية، حسبام تقتضيه الحاجة، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتامعية لتوفري الدعم الالزم للطفل 
وألولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك لألشكال األخرى من الوقاية، ولتحديد حاالت إساءة معاملة الطفل املذكورة 

حتى اآلن واإلبالغ عنها واإلحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها حسب االقتضاء. وكذلك لتدخل القضاء.
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التقارير البديلة إىل لجنة حقوق الطفل قبل ثالثة إىل ستة أشهر 
من موعد انعقاد الجلسة. وتقدم هذه التقارير نيابة عن خطوط 

مساندة الطفل األعضاء إىل كل دولة تشملها املراجعة يف تلك 
الجلسة. والجدير بالذكر أنه ال يتم تقديم التقارير البديلة إذا مل 

يساهم خط مساندة الطفل العضو يف وضع التوصيات. أما بالنسبة 
للبلدان التي ال توجد فيها خطوط مساندة، تقوم تشايلد هيلب 

الين انرتناشونال بتقديم تقارير بديلة للجنة حقوق الطفل تطالب 
فيها وتشجع عىل تأسيس خط مساندة الطفل يف الدول التي متتلك 

املوارد املناسبة لتقديم الخدمات لألطفال فيها.

وتسعى تشايلد هيلب الين انرتناشونال جاهدة لتقديم تقارير للجنة 
حقوق الطفل عىل أساس ثابت لضامن أن يحظى األطفال والشبان 

بخدمات خطوط مساندة الطفل يف بلدانهم. وخالل السنوات 
املاضية، قدمت تشايلد هيلب الين انرتناشونال التوصيات األربعة 

التالية للجنة.

يجب عىل الحكومات أن تضمن أن:
1.  يكون خط مساندة الطفل مجانياً: يجب الوصول إىل 

خدمات خط مساندة الطفل دون مقابل سواء من الهواتف 
األرضية أو املحمولة لكل من الطفل أو ملشغل خط مساندة 
الطفل. وتهدف هذه الخطوة إىل متكني األطفال والشبان من 
الحصول عىل املساعدة بغض النظر عن نوعهم االجتامعي أو 

وضعهم االقتصادي.
2.  يتكون خط مساندة الطفل من 3 أو 4 أرقام فقط أو أن يكون 

موحداً عىل مستوى اإلقليم: إن من شأن توفري خط وطني 
مكون من عدد قليل من األرقام أن يسهل عىل األطفال تذكره 
يف حاالت الطوارئ. كام ستقوم تشايلد هيلب الين انرتناشونال 

بالدفع باتجاه تخصيص رقم موحد عىل مستوى املنطقة عند 
الرضورة. حيث تزيد األرقام املوحدة إقليميا من سهولة وصول 
األطفال إىل الخدمة وخاصة عندما يتعلق األمر باألطفال الذين 

وقعوا ضحية اتجار عابر للحدود أو األطفال النازحني. وحتى 

اآلن، يوجد رقم موحد يف أوروبا هو 111 116، ويف دول رابطة 
جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي يتم حالياً استخدام الرقم 1098، 

ويف إفريقيا، بات عدد متزايد من خطوط املساندة يستخدم 
الرقم املوحد 116.

3.  يغطي خط مساندة الطفل جميع مناطق الدولة: يجب أن 
تتمتع خطوط مساندة الطفل بتغطية شاملة لجميع مناطق 

الدولة للسامح ألي طفل أو شاب بالحصول عىل املساعدة يف 
أي مكان يف الدولة، وخاصة األطفال يف املناطق الريفية. ويقصد 

بالتغطية الشاملة أن يتمكن أي طفل من االتصال بخط املساندة 
من أي مكان يف الدولة. إال أن هذا األمر ال يضمن توافر خدمات 

إضافية أو خدمات إحالة يف مجتمعاتهم املحلية.
4.  يعمل خط مساندة الطفل عىل مدار الساعة: يجب أن تعمل 

خطوط مساندة الطفل عىل مدار الساعة ويف جميع أيام 
األسبوع حتى تكون متاحة لألطفال يف جميع األوقات.

إن من شأن توافر هذه املوارد لألطفال أو الشبان أن تضمن أقىص 
قدر من الوصول لخدمات خط مساندة الطفل، بغض النظر عن 
النوع االجتامعي أو األصل أو الوضع االقتصادي أو العرق. هذا 

وشملت التوصيات املقدمة من خطوط مساندة الطفل األعضاء يف 
تشايلد هيلب الين انرتناشونال للجنة حقوق الطفل بنوداً أخرى 

متعلقة بحاجات خاصة ببعض الدول. 

01  ألبانيا 
02  بلغاريا 
03  كرواتيا 

04  جمهورية التشيك 
05  الدمنارك 

06  فنلندا 
07  أملانيا 

08  اليونان )ربط بخط املساندة(  
09  املجر 

10  أيسلندا 
11  إيطاليا 

12  التفيا )116111( 

13  ليتوانيا 
14  لوكسمبورغ 

15  مقدونيا 
16  هولندا 
17  الرنويج 

18  بولندا )116111 خط مساندة األطفال( 
19  الربتغال 
20  رومانيا 

21  سلوفاكيا 
22  سلوفينيا 

23  إسبانيا 
24  السويد 

تشمل خطوط مساندة الطفل التي تعمل من خالل الرقم املوحد 111 116 يف أوروبا الدول التالية:

01  بوتسوانا
02  بوركينا فاسو

03  الكامريون
04  ساحل العاج

05  غينيا كوناكري
06  كينيا 

07  ليسوتو
08  مدغشقر 

09  مالوي 

10  موريتانيا  
11  موزمبيق 

12  ناميبيا 
13  السنغال 
14  سرياليون 

15  تنزانيا 
16  أوغندا 
17  زامبيا 

18  زميبابوي 

01  بنغالديش 
02  بوتان  
03  الهند 

04  نيبال 
05  باكستان 

تشمل خطوط مساندة الطفل التي تعمل من خالل الرقم املوحد 116 يف إفريقيا الدول التالية:

تشمل خطوط مساندة الطفل التي تعمل من خالل الرقم املوحد 1098 يف دول آسيا واملحيط الهادي الدول التالية:



››تشايلد   هيلب   الين   انرتناشونال‹‹   ولجنة   حقوق   الطفل  17 16

منهجية التقييم

إن املؤرش األول لقياس أثر التقارير البديلة التي تقدمها تشايلد 
هيلب الين انرتناشونال هو ما إذا كانت لجنة حقوق الطفل قد 

أدرجت خطوط املساندة كتوصية يف مالحظاتها الختامية الخاصة 
بأية دولة بعد خضوعها لجلسة املراجعة. أما املؤرش الثاين، واألكرث 

أهمية فيكمن يف مراجعة أثر هذه التوصيات بالرتكيز عىل املؤرشات 
األربعة التالية:

•  يجب أن يكون لخطوط مساندة الطفل رقم هاتف مجاين. 
•  يجب أن يكون لخطوط مساندة الطفل رقم هاتف قصري مكون 

من ثالث أو أربع خانات أو رقم إقليمي موحد.
•  يجب أن يكون لخطوط مساندة الطفل تغطية عىل مستوى 

القطر بحيث ميكن لألطفال الوصول إليها من جميع 
أنحاء الدولة.

•  يجب أن تعمل خطوط مساندة الطفل عىل مدار الساعة ويف 
جميع أيام األسبوع.

وبهدف قياس أثر املالحظات الختامية، فقد تم التمييز بني:

•  الدول التي أصدرت لجنة حقوق الطفل توصيات محددة لها 
بخصوص خطوط مساندة الطفل يف املالحظات الختامية؛

•  الدول التي مل يصدر بشأنها أي توصيات محددة بخصوص 
خطوط مساندة الطفل.

وبعد ذلك، يتم تفحص حالة خط مساندة الطفل )املجاين واملكون 
من رقم هاتف يضم 3 أو 4 خانات والذي يغطي جميع أرجاء 

الدولة والذي يقدم خدماته عىل مدار الساعة( يف دولة محددة ثم 
يتم التحليل ملعرفة ما إذا تم تأسيس خط ملساندة الطفل أو إذا ما 
حصلت أي تغيريات فيام يخص تعزيز خدمات خط مساندة الطفل 

الحايل بعد إصدار املالحظات الختامية.

وبالنسبة لهذا التقرير، فقد ركزت تشايلد هيلب الين انرتناشونال 
عىل الدول التي متت مراجعتها ضمن اتفاقية حقوق الطفل. أما تلك 

الدول التي متت مراجعتها تحت أي من الربوتوكوالت االختيارية، 
فلم يتم أخذها بعني االعتبار يف هذه املراجعة.

قام عاملون يف تشايلد هيلب الين انرتناشونال بإعداد هذا التقرير خالل عام 2013، حيث ُجمعت 
البيانات األولية للتقرير عن طريق خطوط مساندة الطفل األعضاء يف املنظمة من خالل تعبئة 

االستبيانات السنوية، والتي خصص جزء منها لتسليط الضوء عىل وضع خط مساندة الطفل. ويف 
حال مل يتم تعبئة هذه املعلومات أو مل تكن كاملة، يلجأ العاملون إىل جمع املعلومات الثانوية من 
مصادر عىل شبكة اإلنرتنت مثل النرشات والتقارير السنوية والبحث يف قواعد البيانات أو من خالل 

االتصاالت الشخصية التي تتم خصيصاً لهذا الغرض.

الدولة )أ(الدولة

1تقوم حالياً بتأسيس خط مساندة الطفل

0قامت بتأسيس خط مساندة الطفل بعد توصيات لجنة حقوق الطفل

0مجاين

0رقم مكون من 3 أو 4 خانات/ موحد إقليميا

0تغطية كامل الدولة

0خدمة عىل مدار الساعة

0املعايري األربعة

1 أي تحسينات عىل الحالة

1 الوقت املستغرق للتنفيذ )بالسنوات( منذ صدور املالحظات النهائية

0ال تغيريات

*مالحظة: 1 = نعم، 0 = ال.

الدولة )أ(الدولة

0تقوم حالياً بتأسيس خط مساندة الطفل

1قامت بتأسيس خط مساندة الطفل بعد توصيات لجنة حقوق الطفل

1مجاين

1رقم مكون من 3 أو 4 خانات/ موحد إقليميا

1تغطية كامل الدولة

1خدمة عىل مدار الساعة

1املعايري األربعة

1 أي تحسينات عىل الحالة

2الوقت املستغرق للتنفيذ )بالسنوات( منذ صدور املالحظات النهائية

0ال تغيريات

*مالحظة: 1 = نعم، 0 = ال.

العملية
إذا خضعت الدولة )أ( لعملية مراجعة ومل يكن لديها خط مساندة طفل، تقوم تشايلد هيلب الين انرتناشونال بتقديم تقرير بديل يشجع 

حكومة الدولة )أ( عىل إنشاء خط مساندة. وبعد أن يتم إصدار املالحظات الختامية والتي تأيت عىل ذكر إنشاء خط مساندة الطفل، تراقب 
تشايلد هيلب الين انرتناشونال حصول تغيريات عىل وضع خط مساندة الطفل. ويوضح الجدول التايل النتائج وفقاً ملعايري البحث فيام إذا 

كانت الدولة )أ( تعمل عىل إنشاء خط مساندة الطفل:

أما الجدول التايل فيظهر النتائج فيام إذا قامت الدولة التي تخضع للمراجعة بتأسيس خط مساندة الطفل بعد مرور سنتني عىل إصدار 
املالحظات الختامية وما إذا كانت تتمتع الخدمة بأقىص قدر من الوصول.

تشري الجداول آنفة الذكر إىل العملية التي تم القيام بها أثناء إجراء التحليل. يشار إىل أنه متت مراجعة جميع التقارير البديلة التي قدمتها 
تشايلد هيلب الين انرتناشونال بني الجلسة 35 والجلسة 65 باستخدام هذه املعايري.
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 أثر التوصيات 
عىل خطوط مساندة الطفل 

الدول ذات التوصيات
يف 72 دولة من الدول الـ90 آنفة الذكر، تم تأسيس خط مساندة 

الطفل، أو كان ال يزال يف مراحله التأسيسية أو أنه تم استيفاء 
املعايري األربعة لخط مساندة الطفل، األمر الذي عزز من وصول 

الطفل إىل خدمات خط املساندة.

•  يف 23 دولة: تم تأسيس خط مساندة الطفل بعد ورود توصيات 
من لجنة حقوق الطفل.

•  يف 10 دول: كان العمل جار عىل تأسيس خط مساندة الطفل.
•  يف 38 دولة: عززت خطوط مساندة الطفل حول العامل من 

إمكانية وصول األطفال إىل خدماتها. وباإلضافة لذلك، فقد تم 
تحقيق النتائج اإليجابية التالية:

-  يف 34 دولة من الدول الـ72: مددت خطوط مساندة   
الطفل من ساعات عملها لتصبح عىل مدار الساعة.

-  يف 61 دولة من الدول الـ72: عززت خطوط مساندة الطفل   
من خدماتها للوصول إىل التغطية الشاملة.

-  يف 60 دولة من الدول الـ72: باتت خطوط هواتف خط   
مساندة الطفل مجانية.

-  يف 44 دولة من الدول الـ72: تم تخصيص رقم هاتف قصري   
أو موحد إقليمياً لخطوط مساندة الطفل.

يف 18 دولة: مل يتم مالحظة أي تغيري.  •
•  بلغ معدل تنفيذ هذه التغيريات سنتني ونصف.1

الدول التي مل تشملها توصيات
مل تأت املالحظات الختامية عىل ذكر توصيات بخصوص خط 

مساندة الطفل بالنسبة لـ39 دولة.

يف 23 دولة من الدول الـ39: كان يوجد هناك خط مساندة الطفل، 
أو كان يف مراحله التأسيسية أو أنه حقق تغرياً إيجابياً يف واحد من 

املؤرشات األربعة لخط مساندة الطفل والذي أسهم بدوره يف تعزيز 
وصول األطفال إىل خط املساندة.

وقد لوحظت التغيريات اإليجابية التالية منذ إجراء املراجعة:
•  يف 4 دول: تم تأسيس خط مساندة الطفل رغم عدم صدور 

توصيات من لجنة حقوق الطفل بهذا الشأن.
•  يف 4 دول: يجري العمل حاليا ًعىل تأسيس خط مساندة الطفل.
•  يف 15 دولة: نجحت خطوط مساندة الطفل يف تعزيز الوصول 

إىل األطفال. وتم تحقيق النتائج اإليجابية التالية:
-  يف 14 دولة من الدول الـ23: مددت خطوط مساندة   

الطفل من ساعات عملها لتصبح عىل مدار الساعة.
-  يف 19 دولة من الدول الـ23: عززت خدمات خط املساندة   

من الوصول للتغطية الشاملة عىل مستوى الدولة.
-  يف 20 دولة من الدول الـ23: باتت خطوط هواتف خط   

مساندة الطفل مجانية.
-  يف 14 دولة من الدول الـ23: تم تخصيص رقم هاتف قصري   

أو موحد إقليمياً لخطوط مساندة الطفل.
يف 16 دولة: مل يتم مالحظة أي تغيري.   •

•  بلغ معدل تنفيذ هذه التغيريات ثالث سنوات وأربعة أشهر.

قدمت تشايلد هيلب الين انرتناشونال منذ سبتمرب 2004 )الجلسة 35 إىل الجلسة 65( 181 تقريراً بديالً شملت 
129 دولة. والسبب يف أن عدد التقارير أكرث من عدد الدول هو أن العديد من الدول خضعت ألكرث من عملية 

مراجعة من قبل لجنة حقوق الطفل خالل الفرتة التي يغطيها هذا التقرير. 
•  يف 90 دولة: تّم ذكر خط مساندة الطفل يف املالحظات الختامية كوسيلة مهمة لتوفري الحامية للطفل، حيث كان ينبغي عىل الدول 

األعضاء اتخاذ اإلجراءات وبذل الجهود املناسبة لتعزيز الخدمات الحالية أو تأسيس خدمات جديدة.
•  يف 39 دولة: مل يذكر خط مساندة الطفل يف املالحظات الختامية حول هذه الدول األعضاء.

●  قامت كل من بنني وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو 
الدميقراطية وإثيوبيا وموريتانيا وموزمبيق وسرياليون وتنزانيا 

وتوغو وأوغندا وسوازيالند وموريتانيا بتأسيس خطوط مساندة 
الطفل بعد أن خضعت للمراجعة من قبل اللجنة.

●  تعمل كل من أنغوال وبوروندي والكامريون وغانا ورواندا 
وجنوب السودان حالياً عىل تأسيس خطوط مساندة الطفل.

●  متتلك كل من بنني وبوركينا فاسو والكامريون وجمهورية 
الكونغو الدميقراطية وكينيا وموزمبيق ومدغشقر وموريتانيا 

وناميبيا والسنغال وسرياليون وسوازيالند وتنزانيا وتوغو وأوغندا 
إما خطوط مساندة ذات الرقم اإلقليمي املوحد 116 أو رقم 

هاتف قصري.
●  نجحت كل من بنني وكينيا ومالوي وموزمبيق ومدغشقر وناميبيا 

والسنغال وسرياليون وسوازيالند وأوغندا يف زيادة ساعات 
العمل يف خطوط مساندة الطفل لتصبح عىل مدار الساعة.

●  متتلك كل من بنني وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو 
الدميقراطية وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر ومالوي وموريتانيا 

وموزمبيق وناميبيا والسنغال وسرياليون وسوازيالند وتنزانيا 
وتوغو وأوغندا خطوط مساندة طفل مجانية.

●  متتلك كل من بنني وبوركينا فاسو وموزمبيق وتوغو ومدغشقر 
ومالوي وكينيا والسنغال وسوازيالند وناميبيا وسرياليون وتنزانيا 

وأوغندا خطوط مساندة ذات تغطية عىل مستوى القطر.
●  تعمل كل من بنني وكينيا ومدغشقر وموزمبيق وناميبيا 
والسنغال وسرياليون وسوازيالند وأوغندا وفقاً للمعايري 

األربعة لخطوط مساندة الطفل 2 منذ إصدار توصيات لجنة 
حقوق الطفل.

●  أما يف تشاد وجمهورية الكونغو وجيبويت وإريرتيا ومايل والنيجر 
ونيجرييا وجزر سيشل فلم يتم مالحظة أي تحسن يف زيادة 

خدمات خط مساندة الطفل بعد مراجعة اللجنة.
●  تعاين مايل من نزاع يف الوقت الحارض، ولذلك ال ميكن تقييمها 

إىل أن تتم استعادة السالم واالستقرار فيها.

إفريقيا )30 دولة(

نتائج التوصيات اإلقليمية عىل خطوط مساندة الطفل

)2( تشمل جميع املعايري واحداً مام ييل: إما أنها بطور تأسيس خط مساندة الطفل، تم تأسيس خط مساندة الطفل، أصبح خط مساندة الطفل مجانياً، أصبح خط مساندة الطفل يستخدم رقم هاتف موحد إقليمياً/قصري أو بات ميكن 
الوصول إليه من جميع املناطق يف الدولة

)1( يف كثري من الحاالت بقيت الفرتة التي استغرقها حصول التغيريات غري معروفة

تم مالحظة التغيريات التالية وفق املناطق، وبغض النظر عن ذكر خط مساندة الطفل من عدمه يف املالحظات الختامية:

أنغوال  1  

بنني  2  

بوركينا فاسو  3  

بوروندي  4  

الكامريون  5  

تشاد  6  

جمهورة الكونغو  7  

جمهورة الكونغو الدميقراطية  8  

جيبويت  9  

إريرتيا  10  

إثيوبيا  11  

غانا  12  

كينيا  13  

مدغشقر  14  

مالوي  15  

مايل  16  

موريتانيا  17  

موزمبيق  18  

ناميبيا  19  

النيجر  20  

نيجرييا  21  

رواندا  22  

السنغال  23  

سيشيل  24  

سرياليون  25  

جنوب السودان  26  

سوازيالند  27  

تنزانيا  28  

توغو  29  

أوغندا  30  
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●  قامت كل من نيكاراغوا واإلكوادور بتأسيس خطوط مساندة 
الطفل بعد أن خضعت للمراجعة من قبل اللجنة.

●  تعمل كل من السلفادور وغواتيامال حالياً عىل تأسيس خطوط 
مساندة الطفل.

●  متتلك كل من األرجنتني وكولومبيا وكوستاريكا ونيكاراغوا 
وترينيداد وتوباجو خطوط مساندة ذات رقم هاتف قصري.

●  نجحت كل من األرجنتني وكندا وكولومبيا ونيكاراغوا واملكسيك 
يف زيادة ساعات العمل لتصبح عىل مدار الساعة. 

●  متتلك كل من األرجنتني وكندا وتشييل واملكسيك ونيكاراغوا 
وبريو وترينيداد وتوباغو وأوروغواي خطوط مساندة طفل 

مجانية.

●  متتلك كل من كندا وتشييل وكولومبيا ونيكاراغوا وبريو واملكسيك 
وترينيداد وتوباغو وأوروغواي تغطية شاملة.

●  تعمل نيكاراغوا وفقاً للمعايري األربعة لخطوط مساندة الطفل 2 
منذ إصدار توصيات لجنة حقوق الطفل.

●  ال يوجد هناك معلومات كافية لتقييم وضع خطوط مساندة 
الطفل يف كل من كوبا وجمهورية الدومينيكان واإلكوادرو 

وغرينادا وغيانا وهندوراس وبنام وباراغواي وبريو وفنزويال.

األمريكتني والكاريبي )21 دولة(

●  قامت كل من أفغانستان وكازاخستان وقريغيزستان والوس 
وماليزيا وجزر املالديف بتأسيس خطوط مساندة الطفل بعد 

أن خضعت للمراجعة من قبل اللجنة.
●  تعمل كل من تيمور الرشقية وطاجيكستان حالياً عىل تأسيس 

خطوط مساندة الطفل.
●  متتلك كل من أفغانستان وبنغالديش وكمبوديا وكازاخستان 
والوس وماليزيا وجزر املالديف ومنغوليا ونيبال وباكستان 

والفلبني ورسيالنكا وتايالند خطوط مساندة ذات رقم 
هاتف قصري.

●  نجحت كل من أسرتاليا وبنغالديش وبوتان وكمبوديا 
وكازاخستان وماليزيا وجزر املالديف ونيبال ونيوزيلندا 

وباكستان والفلبني ورسيالنكا وتايالند وفيتنام يف زيادة ساعات 
العمل لتصبح عىل مدار الساعة.

●  متتلك كل من أفغانستان وأسرتاليا وبنغالديش وبوتان وكمبوديا 
وهونج كونج وكازاخستان وقريغيزستان والوس وماليزيا وجزر 

املالديف ومنغوليا ونيبال ونيوزيلندا وباكستان والفلبني 
وسنغافورة ورسيالنكا وتايالند وفيتنام خطوط مساندة طفل 

مجانية.

●  متتلك كل من أسرتاليا وبوتان وكمبوديا وهونج كونج 
وكازاخستان والوس وماليزيا وجزر املالديف ومنغوليا ونيوزيلندا 
ونيبال وباكستان والفلبني وسنغافورة ورسيالنكا وتايالند وفيتنام 

تغطية عىل مستوى القطر.
●  تعمل كل من كمبوديا وكازاخستان وماليزيا وجزر املالديف 
ونيبال وباكستان والفلبني ورسيالنكا وتايالند وفقاً للمعايري 

األربعة لخطوط مساندة الطفل 2 منذ إصدار توصيات لجنة 
حقوق الطفل.

●  أما يف الصني وجزر كوك وجمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 
وكرييبايت وجزر مارشال وميامنار وجزر نوي وساموا وتركامنستان 

وأوزبكستان فلم يتم مالحظة أي تحسن من حيث زيادة 
خدمات خط مساندة الطفل بعد مراجعة اللجنة.

●  ال يوجد هناك معلومات كافية لتقييم وضع خطوط مساندة 
الطفل يف أوزبكستان.

آسيا واملحيط الهادي )32 دولة(

نتائج التوصيات اإلقليمية عىل خطوط مساندة الطفلنتائج التوصيات اإلقليمية عىل خطوط مساندة الطفل
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بريو  18  

ترينيداد وتوباغو  19  

األورغواي  20  

فنزويال  21  

 

أفغانستان  1  

أسرتاليا  2  

بنغالديش  3  

بوتان  4  

كمبوديا  5  

الصني  6  

جزر كوك  7  

8  جمهورة كوريا    
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تيمور الرشقية  9  

هونغ كونغ  10  
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الوس  14  

ماليزيا  15  
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جزر مارشال  17  

مونغوليا  18  

ميامنار  19  

نيبال  20  

نيوزيلندا  21  

جزر نيوي  22  

الباكستان  23  

الفلبني  24  

ساموا  25  
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●  قامت كل من أرمينيا وأذربيجان وقربص وجورجيا والتفيا )خط 
املساندة 111 116( ومولدوفا والجبل األسود بتأسيس خطوط 

مساندة الطفل بعد أن خضعت للمراجعة من قبل اللجنة.
●  تعمل مولدوفا حالياً عىل تأسيس خطوط مساندة الطفل.

●  متتلك كل من ألبانيا وأرمينيا والنمسا وبلغاريا وكرواتيا والتشيك 
وقربص والدمنارك وفرنسا وجورجيا واملجر آيسلندا والتفيا 

وليتوانيا ومولدوفا والجبل األسود والرنويج وبولندا ورومانيا 
وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد إما خطوط مساندة ذات 

الرقم اإلقليمي املوحد 111 116 أو رقم هاتف قصري.
●  نجحت كل من ألبانيا والنمسا وأذربيجان والبوسنة والهرسك 

وبلغاريا والتشيك وفرنسا واملجر وآيسلندا وإيرلندا والتفيا 
والجبل األسود والرنويج ورصبيا وسلوفاكيا وإسبانيا واململكة 

املتحدة يف زيادة ساعات العمل لتصبح عىل مدار الساعة.

●  متتلك كل من ألبانيا والنمسا وأذربيجان وأرمينيا والبوسنة 
والهرسك وبلغاريا وكرواتيا وقربص التشيك والدمنارك وفنلندا 
وفرنسا ومقدونيا وجورجيا واملجر آيسلندا وإيرلندا وإرسائيل 
والتفيا وليتوانيا ومولدوفا والرنويج وبولندا ورومانيا ورصبيا 

وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وأوكرانيا واململكة 
املتحدة خطوط مساندة طفل مجانية.

●  متتلك كل من ألبانيا والنمسا وأذربيجان والبوسنة والهرسك 
وبلغاريا وكرواتيا وقربص والتشيك والدمنارك وفنلندا وفرنسا 

وإرسائيل ومقدونيا ومولدوفا والجبل األسود وجورجيا واملجر 
وآيسلندا وإيرلندا والتفيا وليتوانيا والجبل األسود والرنويج 

وبولندا ورومانيا ورصبيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد 
وأوكرانيا واململكة املتحدة تغطية عىل مستوى القطر.

●  تعمل كل من ألبانيا والنمسا وبلغاريا والتشيك وفرنسا 
وآيسلندا واملجر والرنويج وسلوفاكيا وإسبانيا وفقاً للمعايري 

األربعة لخطوط مساندة الطفل 2 منذ إصدار توصيات لجنة 
حقوق الطفل.

●  أما يف بيالروس وتركيا فلم يتم مالحظة أي تحسن من حيث 
زيادة خدمات خط مساندة الطفل بعد مراجعة اللجنة.

●  قامت كل من األردن وقطر واململكة العربية السعودية 
بتأسيس خطوط مساندة الطفل بعد أن خضعت للمراجعة من 

قبل اللجنة.
●  تعمل كل من الكويت ولبنان وتونس حالياً عىل تأسيس خطوط 

مساندة الطفل.
●  متتلك كل من الجزائر واألردن وقطر خطوط مساندة الطفل 

ذات رقم هاتف قصري.
●  نجحت كل من مرص وقطر يف زيادة ساعات العمل لتصبح عىل 

مدار الساعة.
●  متتلك كل من الجزائر ومرص واألردن وقطر واململكة العربية 

السعودية خطوط مساندة طفل مجانية.

●  متتلك كل من مرص واألردن وقطر واململكة العربية السعودية 
تغطية عىل مستوى القطر.

●  تعمل قطر وفقاً للمعايري األربعة لخطوط مساندة الطفل 2 منذ 
إصدار توصيات لجنة حقوق الطفل.

●  أما يف عامن وسوريا والسودان واليمن فلم يتم مالحظة أي 
تغيري عىل وضع خط مساندة الطفل بعد مراجعة اللجنة.

●  تعاين سوريا من نزاع يف الوقت الحارض، ولذلك ال ميكن تقييمها 
إىل أن يتم استعادة السالم واالستقرار فيها.

الرشق األوسط وشامل إفريقيا )12 دولة(

نتائج التوصيات اإلقليمية عىل خطوط مساندة الطفل

1
2

3
4

5

6

7
8

9

10
11

12

الجزائر  1  

مرص  2  

األردن  3  

الكويت  4  

لبنان  5  

ُعامن  6  

قطر  7  

اململكة العربية السعودية  8  

السودان  9  

سوريا  10  

تونس  11  

اليمن  12  

أوروبا )34 دولة(

)2( الرجاء مراجعة الحاشية رقم )2( أسفل الصفحة 19 )2( الرجاء مراجعة الحاشية رقم )2( أسفل الصفحة 19

1 2

3

4

5

6
78

9

10

11

12

13

14
15

16

18

19

20
21

22

23

24

25

26
27

28

29

30

31

32

33
34

17 ألبانيا  1  

أرمينيا  2  

النمسا  3  

أذربيجان  4  

بيالروس  5  

البوسنة والهرسك   6  

بلغاريا  7  

كرواتيا  8  

قربص  9  

جمهورية التشيك  10  

الدمنارك  11  

فنلندا  12  

فرنسا  13  

مقدونيا  14  

جورجيا  15  

املجر  16  

آيسلندا  17  

إيرلندا  18  

إرسائيل  19  

التفيا  20  

ليثوانيا  21  

مولدوفا  22  

الجبل األسود  23  

الرنويج  24  

بولندا  25  

رومانيا  26  

رصبيا  27  

سلوفاكيا  28  

سلوفينيا  29  

إسبانيا  30  

السويد  31  

تركيا  32  

أوكرانيا  33  

اململكة املتحدة  34  

نتائج التوصيات اإلقليمية عىل خطوط مساندة الطفل
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اآلثار عىل األطفال

خلصت النتائج3 الخاصة بالدول الـ90 التي ذكر فيها 
خط مساندة الطفل يف املالحظات الختامية إىل ما ييل:
•  يف 72 دولة من الدول الـ90 )أي 80%(، لوحظ تغرّي إيجايب 

بعد صدور املالحظات الختامية.
•  يف 38% من الدول التي خضعت للمراجعة، كان يوجد خط 

مساندة الطفل أو كان يف طور تأسيسه.
•  يف 42% من الدول التي خضعت للمراجعة، نجح خط مساندة 

الطفل يف تحسني واحد أو أكرث من املعايري األربعة.
•  يف املعدل، احتاج األمر سنتان ونصف لتنفيذ كل التغيريات 

آنفة الذكر.

خلصت النتائج الخاصة بالدول الـ39 والتي مل يذكر فيها 
خط مساندة الطفل يف املالحظات الختامية إىل ما ييل:
•  يف 23 دولة من الدول الـ39 )أي 59%(، لوحظ تغرّي إيجايب 

بعد صدور املالحظات الختامية.
•  يف 20% من الدول التي خضعت للمراجعة، كان يوجد خط 

مساندة الطفل أو كان يتم تأسيسه.
•  يف 38% من الدول التي خضعت للمراجعة، نجح خط مساندة 

الطفل يف تحسني واحد أو أكرث من املعايري األربعة.
•  يف املعدل، احتاج األمر 3 سنوات و4 أشهر لتنفيذ كل من 

التغيريات آنفة الذكر.

تؤثر عوامل كثرية عىل إنشاء خطوط مساندة الطفل وزيادة خدماتها. ويعتمد التطبيق الناجح 
للتوصيات التي تصدرها لجنة حقوق الطفل عىل مجموعة من اآلليات املرتابطة، مثل امليزانية 

واإلمكانيات والتنسيق أو توافر املوارد. كام يعتمد التطبيق وإىل حد كبري عىل وجود اإلرادة 
السياسية للحكومات الوطنية، ولذلك، فمن الصعوبة مراقبة ما إذا كان للتقارير البديلة التي 

تقدمها تشايلد هيلب الين انرتناشونال دور حاسم يف تأسيس خطوط مساندة الطفل أو تعزيز 
خدماتها. وبهدف إنجاز هذا التقييم، عمدت تشايلد هيلب الين انرتناشونال إىل الرتكيز عىل أوضاع 
خطوط مساندة الطفل التي تخضع للمراقبة دون األخذ بعني االعتبار العوامل الخارجية التي تقع 

خارج إطار سيطرتها.

قدمت تشايلد هيلب الين انرتناشونال منذ عام 2004 181 تقريراً بديالً شملت 129 دولة خضعت ملراجعات دورية. ويكمن السبب وراء 
كون عدد التقارير أكرث من عدد الدول يف أن العديد من الدول خضعت ملراجعتني أو أكرث من قبل اللجنة خالل الفرتة من 2004 إىل 2013. 

وكانت النتائج كالتايل:

●  يف 90 دولة، ذكر خط مساندة الطفل كوسيلة مهمة لتوفري الحامية للطفل.
●  يف 39 دولة ، مل يذكر خط مساندة الطفل.

)3( التغيريات اإليجابية يف خطوط مساندة الطفل تشمل واحداً مام ييل: يجري العمل عىل تأسيسه، تم تأسيسه، أصبح مجانياً، أصبح يستخدم رقم هاتف موحد إقليمياً/قصري أو بات ميكن 
الوصول إليه من جميع املناطق يف الدولة. 

ولوحظ أيضاً وجود ارتباط مبارش بني ذكر خط مساندة الطفل يف 
املالحظات الختامية والوقت املستغرق إلحداث تغري إيجايب، ففي 
حال ذكر الخط يف املالحظات الختامية، استغرق تحسني الخدمات 
واالرتقاء بها وأيضا تأسيس خط مساندة جديد سنتني ونصف منذ 

نرش توصيات لجنة حقوق الطفل. أما يف حال مل يذكر خط املساندة، 
فقد استغرق تأسيس خط مساندة الطفل أو االرتقاء بخدماته 

سنة إضافية )أي 3 سنوات و4 أشهر مقابل سنتني ونصف(. لذلك 
عند حدوث التغيريات يف حالة خط مساندة الطفل يف الدول التي 

خضعت ملراجعة اللجنة، فإن هذه التغيريات تحدث بوترية أرسع يف 
الدول حيث تم ذكر خط مساندة الطفل يف توصيات اللجنة مقارنًة 

بالدول التي مل تأت اللجنة عىل ذكر الخط.

قامت العديد من البلدان )23( بتأسيس خطوط مساندة الطفل 
بعد التأكيد عىل أهميتها يف املالحظات الختامية الخاصة بتلك 
الدول. وتظهر بيانات تشايلد هيلب الين انرتناشونال التي تم 

الحصول عليها من 14 خط مساندة جديد يف كل من: )أذربيجان 
وبوركينا فاسو وإثيوبيا واألردن وكازاخستان والتفيا وماليزيا وجزر 

املالديف والجبل األسود وموزمبيق ونيكاراغوا ونيجرييا وقطر 
واململكة العربية السعودية( بأن األسباب الرئيسة وراء قيام األطفال 

والشبان باالتصال بخطوط مساندة الطفل ترتبط بقضايا الصحة 
النفسية والعقلية )22%(، تليها قضايا اإلساءة والعنف )16%( ثم 

العالقات األرسية )%12(.

النسبة املئوية ألسباب االتصال بـ14 من خطوط مساندة الطفل حديثة التأسيس )2004 – 2013(

اإلساءة والعنف

عالقات األقران

العالقات األرسية

مشاكل مرتبطة 
باملدرسة

التمييز

الصحة النفسية 
والعقلية

 الترشد/ 
 الهروب من املنازل/ 
االحتياجات األساسية

تعاطي املخدرات

أمور قانونية االستغالل التجاري

الصحة الجسدية

األطفال املصابون/
املتأثرون مبرض اإليدز

 األمور الجنسية 
والوعي الجنيس

%1

%22

%3

%7

%10 %1

%2

%2

%7

%16

%11

%12

%6

* تم الحصول عىل البيانات من خطوط املساندة يف الدول التالية التي قدمت تلك البيانات ملنظمة تشايلد هيلب الين انرتناشونال، وهي: أذربيجان وبوركينا 
فاسو وإثيوبيا واألردن وكازاخستان والتفيا وماليزيا وجزر املالديف والجبل األسود وموزمبيق ونيكاراغوا ونيجرييا وقطر واململكة العربية السعودية.

 تم ذكر خط مساندة الطفل 
يف املالحظات الختامية

 مل يتم ذكر خط مساندة الطفل 
يف املالحظات الختامية

59%80%حدث تغيري إيجايب

 يوجد خط مساندة الطفل 
أو يجري العمل عىل تأسيسه

%38%20

38%42%واحد من املعايري األربعة

41%20%مل يحدث تغيري

3 سنوات و4 أشهرسنتان ونصفالوقت املستغرق للتقدم

النسبة املئوية لخطوط مساندة الطفل التي ذكرت والتي مل تذكر يف املالحظات الختامية

الحظت تشايلد هيلب الين انرتناشونال وجود تأثري كبري لذكر خط املساندة يف املالحظات الختامية الصادرة عن اللجنة. فقد أظهر التحليل 
أن إدراج توصيات بخصوص خطوط املساندة عزز من احتاملية تأسيس خطوط مساندة الطفل أو االرتقاء بخدماتها. وتظهر البيانات زيادة 
احتاملية تأسيس خط مساندة الطفل أو تعزيز خدماته بنسبة 21% يف حال ذكر خط املساندة يف املالحظات الختامية. كام زادت احتاملية 

تأسيس خط مساندة الطفل بنسبة 20% يف حال ذكر يف املالحظات الختامية الخاصة بدولة معينة.
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وكانت معظم خطوط مساندة الطفل األربعة عرش املذكورة 
أعاله قد تأسست خالل السنوات الخمس املاضية حيث تلقت 
خاللها 5 ماليني اتصال من األطفال والشبان شملت )محاوالت 
إجراء االتصاالت، واالتصاالت التي تم الرد عليها وتلك التي تم 

االستجابة لها5(. والجدير بالذكر أنه تم الرد عىل مليون6 اتصال 
فقط واالستجابة لهم )من بني الـ5 ماليني اتصال( بسبب نقص 

املوارد والقدرات، األمر الذي يعني أنه مل يتم تقديم الخدمة ألربعة 
ماليني طفل. يف حال معرفة أسباب االتصال7، فقد نجحت خطوط 

مساندة الطفل الـ14 الحديثة اإلنشاء يف تقديم الخدمات ألكرث 
من 50,000 طفل وشاب خالل عام 2012. وتظهر هذه البيانات 

فجوات حقيقية يف الخدمات التي تقدمها هذه الخطوط التي 
تعمل كأنظمة لحامية الطفل، ولذلك، فمن الرضوري أن يتم تقديم 

خدمات خطوط مساندة الطفل بالشكل األمثل بحيث يتم توفري 
املستشارين عىل مدار الساعة لخدمة األطفال.

ويف الوقت الحارض، هناك حوايل 50 دولة حول العامل ال تعلم 
تشايلد هيلب الين انرتناشونال بوجود خطوط مساندة الطفل فيها. 
وإذا افرتضنا بأن خطوط مساندة الطفل الحديثة تستقبل 50,000 

اتصال من األطفال والشبان كل عام، ويف حال عملت خطوط 
مساندة الطفل بالشكل األمثل يف هذه الدول الـ50، فيقدر بأن 

حوايل 2.5 مليون طفل وشاب ممن يحتاجون خدمات االستشارات 

والدعم واإلحالة كان بإمكانهم الحصول عىل الحامية والعناية كل 
عام، وخاصة أولئك املعرضون لإلساءة والعنف واإلهامل واالستغالل 

التجاري واالتجار بالبرش.

كام تشري اإلحصاءات التي جمعتها تشايلد هيلب الين انرتناشونال 
من 93 دولة يف عام 2014 بأن 13.4 مليون طفل وشاب أجروا 
اتصاالت بخطوط مساندة الطفل للتحدث حول مجموعة واسعة 

من القضايا. ويف الحاالت التي عرف فيها أسباب طلب األطفال 
للمساعدة، تعلقت مليون قضية ببعض أشكال اإلساءة والعنف. 

وكان هؤالء األطفال محظوظني لوجود خط مساندة الطفل للتدخل 
وتقديم الخدمات لهم ونقلهم من بيئتهم املؤذية، بينام يف الدول 

ال يوجد فيها خط مساندة الطفل، هناك أطفال مل يجدوا من 
يلجؤون إليه .

 إدراك أهمية خطوط مساندة الطفل 
كوسيلة لحامية الطفل

ينظر إىل خطوط مساندة الطفل عىل أنها خدمات موثوقة متنح 
األطفال وسائل ميكن الوصول إليها للحصول عىل الدعم املناسب 

وقت الحاجة. أما يف مجال رسم السياسات، فإن القدرة عىل 
االستفادة من األدلة التي توفرها البيانات الصادرة عن خطوط 

املساندة تخلق فرصاً جديدة وتضع تحديات وحلوالً أمام عملية 

صنع السياسات. وباألخص يف ظل نقص البيانات حول مشاركة 
الشباب يف صنع القرارات. كام توفر خطوط مساندة الطفل منصة 

مهمة لرفع أصوات األطفال والشبان دون أن يخشوا العواقب. 
ومن شأن هذه العوامل أن تدعم جهود جعل خطوط مساندة 

الطفل جزءاً أصيالً يف أي نظام حامية لألطفال كام ينبغي أن تحظى 
بالدعم املستمر من قبل لجنة حقوق الطفل والحكومات.

من الجدير بالذكر، قيام الحكومات بالعديد من اإلجراءات لالرتقاء 
بالخدمات التي تقدمها خطوط مساندة الطفل لتصبح متاحة 

لألطفال املحتاجني والتي مل تكن لتتم لوال تقديم تشايلد هيلب الين 
انرتناشونال التقارير البديلة والتوصيات. لقد بات ملنظمة تشايلد 
هيلب الين انرتناشونال أثر واضح وهو ما سيستمر يف املستقبل 

بهدف تعزيز دور خطوط مساندة الطفل حول العامل.
 

كام أشارت العديد من املنظامت غري الحكومية واألطراف الثالثة أو 
املنظامت املرتبطة إىل استخدام املالحظات الختامية التي تصدرها 
لجنة حقوق الطفل كأدوات مؤثرة للحشد باتجاه تحسني ظروف 
األطفال يف أي دولة. آخذين ذلك بعني االعتبار، فإن ذكر خطوط 

مساندة الطفل يف توصيات لجنة حقوق الطفل سوف يشجع 
الحكومات عىل تويل مسؤولية تقديم خدمات خطوط املساندة يف 

الدول التي تفتقر إليها.

دراسة حالة

››أراد والدي معاقبتي، حيث قام بدفعي من الخلف 
وطرحني أرضاً ثم ربط يدي وقدمي سوية. وجاء بعد ذلك 
ببعض األوراق الجافة ووضعها حول جسدي وأحرض قطعة 
خشب مشتعلة وأرضم النار يف جسدي. وطوال هذا الوقت، 
كانت جديت وعمتي وأطفال آخرون ينظرون إيّل دون حراك، 

فقد حذرهم والدي من أن ينبسوا ببنت شفة حول هذه 
الحادثة. وبعد ذلك، ركب والدي دراجاته النارية وانطلق 
بعيداً.‹‹ تعرض الطفل يف هذه الحالة، واسمه تشارلز، إىل 

حروق شديدة وكان بحاجة إىل عناية طبية عاجلة. تدخل 
خط مساندة الطفل وقدم املساعدة للعائلة بطرق شتى، 

فقد تابع املوضوع مع الرشطة والقايض وعمل معهم بشكل 
وثيق األمر الذي أدى يف نهاية املطاف إىل اعتقال والد الطفل 

تشارلز وإيداعه السجن. كام ساعد خط مساندة الطفل يف 
تحمل نفقات التنقل من وإىل املستشفى واملحكمة وقسم 

الرشطة، باإلضافة إىل منح الطفل االحتياجات األساسية مثل 
املالبس والعالجات الطبية.

يف املستقبل، ستستمر تشايلد هيلب الين انرتناشونال يف منارصة 
حقوق األطفال ليك يجدوا من يستمع لهم وليك تتم حاميتهم من 
اإلساءة والعنف واإلهامل واالستغالل. إن خطوط مساندة الطفل 

هي عنارص أساسية يف أنظمة حامية الطفل، ولذلك، ينبغي إصدار 
توصيات خاصة بالسياسات الحكومية لضامن أن تتمتع األجيال 

الشابة بالحامية من الخطر والتهديد.

 جدول: إجاميل االتصاالت وأسباب عام 2013، 
وفقاً للبيانات التي جمعت من 93 خط مساندة

مرتبطة باملدرسةعالقات األقران املجموع الكيلتعاطي املخدراتالصحة النفسية والعقلية  األمور الجنسية الصحة الجسديةأمور قانونية
والوعي الجنيس

309,660299,599 86,23861,7465.158.377 325,448145,037 396,742

العالقات األرسيةاإلساءة والعنف  الترشد/ التمييز
الهروب من املنازل/ 
االحتياجات األساسية

عامة/ أخرىاالستغالل التجاري

48,755759,651152,281 42,688 1,485,679372,226
األطفال املصابون/

املتأثرون مبرض اإليدز

32,459
طلب معلومات

640,168

)4( متتلك تشايلد هيلب الين انرتناشونال بيانات حول 14 من أصل 22 خط مساندة جديد. حيث مل تقم 8 خطوط بتقديم بياناتها للمنظمة أو لكونهم أعضاء منتسبني غري مطالبني بتقديم البيانات.
)5( تقوم تشايلد هيلب الين انرتناشونال بجمع البيانات من خالل ثالث طرق وذلك بهدف تحديد الفجوات بني بيانات خطوط مساندة الطفل وخدماتها، وهذه الطرق هي: أ( عدد محاوالت إجراء االتصاالت، ب( االتصاالت التي 

تم الرد عليها، ج( املكاملات التي تم الرد عليها وتوثيقها بشكل كاٍف وفقا ألسباب محددة لالتصال مثل اإلساءة والعنف. وجدير بالذكر أنه يتم الرد عىل 1 من بني 3 مكاملات فقط عىل مستوى العامل بسبب نقص يف القدرات واملوارد 
واملوظفني.

)6( من بني مليون اتصال، يتم توثيق فقط 575,940 اتصال تحت أسباب معروفة لالتصال.
)7( تشري أسباب االتصال املعروفة إىل املكاملات التي تم الرد عليها والتي قام االستشاريون بتوثيقها بشكل مناسب مثل حاالت اإلساءة والعنف والصحة النفسية والعقلية وهكذا.
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للمزيد من املعلومات، الرجاء زيارة املوقع االلكرتوين:
www.childhelplineinternational.org

نظرة عامة عىل البيانات

دعوة التخاذ إجراءات

 ينبغي أن تقدم لجنة حقوق الطفل 
 التوصيات التالية للحكومات: 

دليل السياسات
1.  يجب عىل الحكومات أن تعترب خطوط مساندة الطفل آليات أساسية لحامية األطفال، 
والتي تعد رضورية للوقاية من اإلساءة والعنف واإلهامل واالستغالل لألطفال والشبان 

وللكشف عنها وتعزيز الوعي حولها.

2.  يجب عىل الحكومات أن تضمن وجود خط مساندة طفل يف دولها يتمتع مبا ييل:

●  خط هاتف مجاين سواء لألطفال أو لخط املساندة. 	 	
●  رقم هاتف مكون من 3 إىل 4 خانات أو رقم موحد إقليمياً. 	 	

	 ●  تغطية شاملة متكن األطفال من الوصول إىل املساعدة من أي مكان داخل الدولة. 	
●  يعمل عىل مدار الساعة. 	 	

3.  يجب عىل الحكومات أن تعترب خطوط مساندة الطفل مصدراً موثوقاً للبيانات الفريدة 
واملستقاة مبارشة من األطفال حول القضايا ذات التأثري األكرب عليهم. يجب أن يتم استخدام 

هذه البيانات لتعزيز أنظمة حامية الطفل.

4.  يجب عىل الحكومات أن تدرس النامذج التي تركز عىل األطفال والتي تطبقها خطوط 
مساندة الطفل وذلك للتعرف عليها وتكييف هذا اإلطار ليناسب جميع الدوائر الحكومية 

بحيث يتم دمج آراء األطفال والشبان يف السياسات الحكومية.

5.  يجب عىل الحكومات أن تقدم الدعم املادي لخطوط مساندة الطفل لضامن استدامتها 
وللسامح لها باالستمرار يف تقديم املساعدات األساسية لألطفال والشبان عند الحاجة إليها.
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البوسنة
 
والهرسك 
بلغاريا
كرواتيا
قربص
فنلنداالدمناركجمهورية التشيك
فرنسا
مقدونيا
جورجيا
املجر
آيسلندا
إيرلندا
إرسائيل
 التفيا
)تشيلدرن يوث آند ترست فون( 

التفيا )هيلب الين 111 116(

ليثوانيا
مولدوفا
الرنويج )الصليب األحمر(الجبل األسود

الرنويج )111 116(
بولندا )هيلب الين 111 116(

)helpline.org.pl( بولندا

رومانيا
رصبيا
سلوفاكيا
سلوفينيا
إسبانيا
السويد
تركيا
أوكرانيا
اإلجاميلاململكة املتحدة

أسرتالياأفغانستان
بوتانبنغالديش
كمبوديا
الصني
جمهورة كوريا  جزر كوك

 
الدميقراطية الشعبية
كرييبايتكازاخستان هونغ كونغتيمور الرشقية
الوسقرغيزستان
ماليزيا
مونغولياجزر مارشالجزر املالديف
ميامنار
نيبال
نيوزيلندا )كيدس الين(
نيوزيلندا )واتس أب(
نيوزيلندا )يوث الين(
الفلبنيالباكستانجزر نيوي
ساموا
سنغافورة
رسيالنكا )دون بوسكو(
رسيالنكا )إن يس يب إيه(
تايالندطاجكستان
فيتنامأوزبكستانتركامنستان
اإلجاميل

أنغوال
بنني
بوركينا
تشادالكامريونبوروندي
الدميقراطية جمهورة الكونغو
 

جيبويتجمهورة الكونغو
أريرتيا
إثيوبيا
غانا
كينيا
مالويمدغشقر
مايل
موريتانيا
موزمبيق
ناميبيا
النيجر
نيجرييا
رواندا
سيشيلالسنغال
سرياليون
تنزانياسوازيالندجنوب السودان
توغو
أوغندا
اإلجاميل

الجزائر
مرص
األردن
الكويت
لبنان
لبنان - مخيم الالجئني
ُعامن
قطر
اململكة العربية السعودية

سورياالسودان
تونس
اليمن 
اإلجاميل

األرجنتني )الخط 102 -  - 

مقاطعة بيونس أيريس( 
األرجنتني )الخط 102 -  -

 
مدينة بيونس أيريس(
كندا
تشييل
كولومبيا
كوباكوستاريكا
جمهورية الدومينيكان
غريناداالسلفادوراإلكوادور
غواتيامال
غويانا
بنامنيكاراغوا املكسيكهندوراس
بريوباراغواي
فنزويالاألورغوايترينيداد وتوباغو
اإلجاميل

2 2  10 6 9 6 12

   

 

   

    

   

  

 

   

       

     

     

     

     

       

   

 

  

   

    

   

 
 

  

 
 

 
 

4 3 5 3 4 2 9

    

  

  

  

 

       

  

  

  

    

ساندة الطفل
ط م

س خ
يف طور تأسي

ت الختامية
صيا

ساندة بعد التو
ط امل

س خ
تم تأسي

ط
مجانية الخ

ت/ موحد 
ن 3 أو 4 خانا

رقم م

ى الدولة
ستو

ىل م
تغطية ع

ىل مدار 24 ساعة
خدمة ع

ط 
يف حالة الخ

ي تطور 
أ

6 11 16 15 13 10 22

 

 

 

    

       

 

     

       

    

 

 

 

   

   

  

 

 

    

     

  

    

 

 

    

 

  

 

ساندة الطفل
ط م

س خ
يف طور تأسي

ت الختامية
صيا

ساندة بعد التو
ط امل

س خ
تم تأسي

ط
مجانية الخ

ت/ موحد 
ن 3 أو 4 خانا

رقم م

ى الدولة
ستو

ىل م
تغطية ع

ىل مدار 24 ساعة
خدمة ع

ط 
يف حالة الخ

ي تطور 
أ

7 33 23 34 17 35

  

   

  

  

       

  

  

  

  

  

   

  

  

    

   

  

 

 
 

 

    

   

 

  

    

 

    

  

   

  

   

   

  

  
 

 

   

       

    

   

ساندة الطفل
ط م

س خ
يف طور تأسي

ت الختامية
صيا

ساندة بعد التو
ط امل

س خ
تم تأسي

ط
مجانية الخ

ت/ موحد 
ن 3 أو 4 خانا

رقم م

ى الدولة
ستو

ىل م
تغطية ع

ىل مدار 24 ساعة
خدمة ع

ط 
يف حالة الخ

ي تطور 
أ

2 6 23 14 20 14 25

 

   

   

 

  

      

      

    

      

   

 

       

 

 

 

 

       

   

       

 

  

  

  

       

 

  

     

 
   

    

  

   

  

   

   

  

ساندة الطفل
ط م

س خ
يف طور تأسي

ت الختامية
صيا

ساندة بعد التو
ط امل

س خ
تم تأسي

ط
مجانية الخ

ت/ موحد 
ن 3 أو 4 خانا

رقم م

ى الدولة
ستو

ىل م
تغطية ع

ىل مدار 24 ساعة
خدمة ع

ط 
يف حالة الخ

ي تطور 
أ

إفريقيا

امل إفريقيا
ط وش

رشق األوس
ال

ي
ني والكاريب

األمريكت

أوروبا

ت
مراجعة البيانا

ي
ط الهاد

دول آسيا واملحي

ت الختامية
يف املالحظا

ن عدمه 
ساندة الطفل م

ط م
ن ذكر خ

ض النظر ع
ق، وبغ

ق املناط
ت التالية وف

تم مالحظة التغيريا

››تشايلد   هيلب   الين   انرتناشونال‹‹   ولجنة   حقوق   الطفل  31



32

www.childhelplineinternational.org


