املقدمة

نينيتا الروز
املديرة التنفيذية
ت�شايلد هيلب الين انرتنا�شونال

القراء الأعزاء،
على الرغم من �أن خطوط م�ساندة الطفل جديدة ن�سبي ًا يف املنطقة� ،إال �أنها
غالب ًا ما حتظى بدعم احلكومات التي تعرتف باتفاقية الأمم املتحدة حلقوق
الطفل لقد بد�أت �شبكة ت�شايلد هيلب الين انرتنا�شونال يف املنطقة بخطي
م�ساندة ع�ضوين فقط يف املنطقة يف العام  ،2005لتت�سع وت�ضم بعد ذلك
 18خطا يف  15دولة حتى الآن.
منذ �أن بد�أت عملها يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا� ،سعت
خطوط م�ساندة الطفل �إىل �أن تكون يف طليعة حماية الطفل ،وال�سماح
للأطفال وال�شباب باحل�صول على الإر�شاد وامل�ساعدة عندما يكونون يف
حاجة �إليها .وتظهر بياناتنا �أنه ومنذ عام  ،2005تلقت خطوط م�ساندة
الطفل �أكرث من  126مليون ات�صال يف جميع �أنحاء العامل ،كان من بينها
 2.5مليون يف منطقة ال�رشق الأو�سط.
قام الأطفال وال�شباب والبالغون (نيابة عن الأطفال) باالت�صال ب�شكل
م�ستمر بخطوط م�ساندة الأطفال حول ق�ضايا تتعلق بالإ�ساءة والإهمال،
والعالقات الأ�رسية وم�شاكل ال�ضغط النف�سي -االجتماعي .هناك �أ�سباب
كثرية وراء تعر�ض الأطفال خلطر الإ�ساءة والإهمال :فقد ال يكون لدى
الأ�رس الدعم الكايف من الأقارب �أو املجتمع ،وقد يعاين الأبوان من
ال�ضغوط النف�سية ب�سبب البطالة �أو املر�ض �أو العزلة �أو الوحدة �أو حتديات
تربية الأطفال� ،أو العنف املنزيل .هذه لي�ست �سوى �أمثلة قليلة من
ع�رشات الآالف من العوامل التي ال تعد وال حت�صى والتي تقود الأطفال
�إىل االت�صال بخط م�ساندة الطفل يف �أوقات احلاجة.
لقد و�ضعت الأزمات اجلارية يف منطقة ال�رشق الأو�سط م�ؤخرا �ضغوطا
�إ�ضافية كبرية على الأطفال وال�شباب يف املنطقة .فيمكننا �أن نرى �أن
خطوط م�ساندة الأطفال ال تقدم امل�ساعدة فقط ل�سكان تلك البلدان ،بل
نرى املر�شدين يقدمون امل�ساعدة للأطفال املهاجرين �أو الالجئني الذين
يبحثون عن احلماية الالزمة� .إن خطوط �إغاثة الأطفال ال تفرق بني
طفل و�آخر ،ومتواجدة مل�ساعدة ه�ؤالء الأطفال وال�شباب الذين مت التخلي
عنهم �أو يعانون من ممار�سة التفرقة �ضدهم.

�إنني �أ�ؤمن ب�أن خطوط م�ساندة الطفل متكن الأطفال من ال�سيطرة على
التحديات التي تواجههم بقدر ما ي�ستطيعون .وتعمل �أي�ضا كنظام �إنذار
مبكر لل�سيا�سيني و�صانعي القرارات ،وميكن �إعتبارها مبثابة مقيا�س
اجتماعي ال ميكن جتاهله على ما يجري يف حياة الأطفال وال�شباب الذين
يعتربون من بني الفئات الأكرث �ضعفا يف املجتمع .ويف حني تلقي هذه
املطبوعة املزيد من ال�ضوء على امل�شاكل اخلطرية التي يواجهها الأطفال يف
املنطقة� ،أ�ستطيع �أن �أرى �أم ًال كبريا يف امل�ستقبل ،خا�صة عندما تتمكن
خطوط م�ساندة الطفل من العمل جنبا �إىل جنب مع �صناع القرار
الرئي�سيني.
هذه املطبوعة هي �صوت الأطفال وال�شباب الذين ين�ش�أون يف جمتمعاتنا
ويواجهون الفرح وتفا�ؤل ال�شباب من ناحية ،وال�شقاء والتجارب التي
تواجههم يف مرحلة طفولتهم ومراهقتهم وت�سهم يف ت�شكيل �شخ�صياتهم ملا
تبقى من حياتهم من ناحية ثانية .فهم زعماء و�أطباء وحرفيو وفنانو
ومعلمو امل�ستقبل يف املنطقة ،ولديهم كل احلق يف احل�صول على احلماية
واحلق يف اال�ستماع �إليهم .ولديهم احلق جميعا دون ا�ستثناء ،يف �أن
يعي�شوا حياة كرمية ،خالية من اخلوف والعنف.
ولهذا ال�سبب ف�إنني �أدعو �شخ�صيا ال�سيا�سيني و�صناع ال�سيا�سة والقرار
وال�رشكاء لقراءة مطبوعة “�أ�صوات الأطفال وال�شباب يف ال�رشق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا” ،لأنها حتتوي على ثروة من املعلومات
والق�ص�ص والتوجهات .و�أرجو منكم �أخذ هذه امل�س�ألة على حممل اجلد
واال�ستماع �إىل �أ�صواتهم يف كل ما تبذلونه من العمل .فال ميكننا �ضمان
م�ستقبل م�رشق للأجيال القادمة من الأطفال وال�شباب يف ال�رشق الأو�سط
�إال من خالل العمل اجلماعي فقط.
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ملخ�ص تنفيذي
توفر خطوط م�ساندة الطفل يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ويف �أنحاء العامل للأطفال وال�شباب
و�سيلة للح�صول على الإر�شاد والتعبري عن خماوفهم واحتياجاتهم يف جو من ال�رسية والأمان .ت�ستمع
خطوط م�ساندة الطفل �إىل الأطفال وال�شباب وتر�شدهم �إىل خدمات حماية الطفل املنا�سبة .يف العام
 1995مت افتتاح �أول خط مل�ساندة الطفل يف املنطقة وهو خط “�سيداي يارا” يف �إيران .ويف العام 2005
ان�ضم خطا “�سيداي يارا” و”خط النجدة  ”1600امل�رصي �إىل �شبكة ت�شايلد هيلب الين انرتنا�شونال،
ومنذ ذلك الوقت ازداد عدد اخلطوط الأع�ضاء يف ال�شبكة من املنطقة �إىل  18ع�ضو ًا يف  15بلدا.
خالل ال�سنوات الع�رش املا�ضية ،تلقت خطوط م�ساندة الطفل حول العامل �أكرث
من  126مليون ات�صال .ومنذ العام  2005تقوم �شبكة ت�شايلد هيلب الين
انرتنا�شونال بجمع البيانات من خطوط م�ساندة الطفل يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا .وتلقت خطوط م�ساندة الطفل يف املنطقة  2.5مليون
ات�صال �إما عن طريق الهاتف� ،أو من خالل الزيارات امليدانية� ،أو عرب
الدرد�شة على االنرتنت� ،أو الر�سائل الن�صية الق�صرية عرب الهواتف النقالة� ،أو
الر�سائل االلكرتونية .وت�ستند هذه املطبوعة �إىل بيانات مت جمعها خالل ثماين
�سنوات ( )2012-2005من  12خط م�ساندة طفل يف منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا .كما لوحظ يف العديد من خطوط م�ساندة الطفل يف املنطقة �أن
جزء ًا كبري ًا من االت�صاالت كانت من بالغني ات�صلوا بهذه اخلطوط �إما نيابة عن
�أطفال �أو لأنهم يعانون من م�شاكل معينة تتعلق بالأطفال.

وجرت غالبية االت�صاالت يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا من خالل
خدمات الهاتف ( ،)%95ومن بني و�سائل االت�صاالت الأخرى الزيارات
امليدانية ،والربيد العادي� ،أو خدمات االنرتنت (الدرد�شة والر�سائل
االلكرتونية) .وت�سعى خطوط م�ساندة الطفل يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا حاليا �إىل احل�صول على مزيد من الفر�ص للو�صول �إىل الأطفال
وال�شباب من خالل اخلدمات على االنرتنت.
ومعظم االت�صاالت التي يجريها الأطفال وال�شباب والبالغون مع خطوط
م�ساندة الطفل تتعلق بثالث ق�ضايا رئي�سية هي الإ�ساءة والعنف ( )%33امل�شاكل
النف�سية-االجتماعية وال�صحة العقلية ( ،)%18والعالقات الأ�رسية (.)%12
ولوحظ الرتكيز امل�ستمر على هذه الق�ضايا عرب ال�سنني حيث �أنها متثل املخاوف
الرئي�سية لدى الأطفال وال�شباب.

ويف العام  2005ان�ضم خطا “�سيداي يارا” و”خط النجدة  ”16000امل�رصي �إىل �شبكة
ت�شايلد هيلب الين انرتنا�شونال ،ومنذ ذلك الوقت ازداد عدد اخلطوط الأع�ضاء يف
ال�شبكة من املنطقة �إىل  18ع�ضو ًا يف  15بلد ًا.
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ويواجه ماليني الأطفال وال�شباب يف �أنحاء العامل ومنطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا خمتلف �أ�شكال الإ�ساءة والعنف ،وعندما يحدث ذلك ف�إنهم
يلج�أون �إىل خطوط م�ساندة الطفل للح�صول على الدعم واحلماية .وتلقت
خطوط م�ساندة الطفل يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا �أكرث من
 130000ات�صال تتعلق بالإ�ساءة والعنف ،من بينها �أكرث من  %40تتعلق
بالإ�ساءة اجل�سدية.
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وقد ت�أثرت منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا كغريها من املناطق بالأزمة
االقت�صادية العاملية التي بد�أت يف  .2008و�إ�ضافة �إىل هذه التطورات ف�إن عددا
من دول املنطقة �شهدت �أو ال تزال ت�شهد احتجاجات وا�ضطرابات اجتماعية
وتعاين من انعدام الأمن واال�ضطرابات والنزاعات الداخلية امل�سلحة .ورغم
�أن “الربيع العربي” مل يعم جميع دول ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا� ،إال �أنه
�أثّر على املنطقة مع عبور الالجئني �إىل احلدود للو�صول �إىل الدول املجاورة.
وقد كان لذلك ت�أثري كبري على الأطفال وال�شباب الذين فروا من �أوطانهم مع
عائالتهم بحثا عن ال�سالم والأمان.

وي�سعى الأطفال وال�شباب والبالغون �إىل احل�صول على الإر�شاد ب�ش�أن امل�شاكل
النف�سية-االجتماعية وال�صحة العقلية .ومنذ العام  2005مت تلقي �أكرث من
 70000ات�صال ب�ش�أن هذه الق�ضايا .و�سعى الأطفال وال�شباب والبالغني
للح�صول على الن�صائح حول كيفية التعامل مع املخاوف والقلق (،)%29
و�سعى العديد منهم احل�صول على الن�صائح لأنهم يعانون من نق�ص الثقة بالنف�س
(.)%16

�إن القلق وانعدام الأمن واخلطر ي�صاحب كل عمل م�سلح ويت�سبب بال�رضر
للمجتمع خا�صة للأطفال وال�شباب .والأعداد املرتفعة لالت�صاالت اخلا�صة
بالإ�ساءة والعنف واخلوف والقلق وفقدان الثقة التي تلقتها اخلطوط الأع�ضاء
يف ال�شبكة منذ العام  2010تعك�س ذلك.

و�شكلت العالقات الأ�رسية  %15من �سبب االت�صاالت منذ العام .2006
ومعظم االت�صاالت اخلا�صة بالعالقات الأ�رسية تتعلق يف العادة بوالدين يطلبان
امل�ساعدة ويطرحان الأ�سئلة عن ال�سلوك (الأخالقي) لأطفالهم .كما �أن الأطفال
يت�صلون بخطوط م�ساندة الطفل لأنهم يعانون من قرارات �أو �أحكام والديهم.

وتلقت خطوط م�ساندة الطفل الأع�ضاء يف �شبكة ت�شايلد هيلب الين انرتنا�شونال
يف املنطقة  13500ات�صال حول طلبات االحتياجات الأ�سا�سية – كانت غالبيتها
من �أطفال ي�سعون للح�صول على امللج�أ ويت�صلون للح�صول على املوارد
وامل�ساعدات املالية.
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�أهيلة �شومر
املمثلة الإقليمية ملنطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا

يجب �أن ال يرتك �أي طفل وحيدا

يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،تعترب خطوط م�ساندة الطفل اجلهة
الأوىل التي يلج�أ �إليها الأطفال الذين يعانون لي�س فقط من العنف وامل�شاكل
النف�سية االجتماعية والعقلية ،ولكن كذلك من ال�صدمات التي حتدث يف مناطق
النزاع والأزمات .فخطوط م�ساندة الطفل متنح الأطفال �شعورا ب�أنهم لي�سوا
لوحدهم ،وتتيح لهم الإعراب عن خماوفهم ب�أمان وحتيلهم �إىل �أنظمة احلماية.
وعرب ع�رش �سنوات من العمل الن�شط يف �شبكة ت�شايلد هيلب الين انرتنا�شونال،
كنت �شاهدة بفخر و�أ�سهمت يف منو هذه ال�شبكة يف هذه املنطقة ويف �أنحاء
العامل.
لقد ازداد عدد خطوط م�ساندة الطفل يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا كما ارتفع م�ستواها ،رغم
�أنه مل تتمكن جميع الدول من توفري هذه اخلدمة القيمة للأطفال .ومهما كان ال�سياق الذي نعمل فيه �أو
مرحلة التطور التي و�صلنا �إليها ،ف�إنه ال يزال �أمامنا الكثري لنتعلمه من بع�ضنا البع�ض وثروة من املعرفة
لنتبادلها .كما �أنه من املهم دعم خطوط م�ساندة الطفل النا�شئة وتبادل املعرفة معها حول تطبيق تقنيات
ات�صاالت جديدة وبناء واالحتفاظ ب�شبكات مع منظمات املجتمع املدين واحلكومات واملنا�رصة للق�ضايا
املتعلقة بحماية الطفل .يجب �أن نحاول �أن ن�ضمن توحد اخلطوط يف الدول املختلفة يف العمل ،على �سبيل
املثال ،مع �رشكات االت�صاالت العتماد رقم واحد للمنطقة ب�أكملها .وقد �أ�صبح هذا �أمرا مهما للغاية بعد
اال�ضطرابات التي ت�شهدها املنطقة والتي �أ�سفرت عن ت�رشد الكثريين.
كما �أنه من املهم كذلك وبنف�س القدر تطوير خطط طارئة ملنح الأطفال والعائالت الدعم النف�سي
واالجتماعي املنا�سب والدعم العملي خالل الأزمات ل�ضمان معرفتهم بوجود اخلدمة خالل حاالت
الطوارئ ،والعمل مع اخلدمات الإن�سانية ودعم مر�شدي خطوط م�ساندة الطفل بال�شكل املنا�سب .ويجب
�أن يكون ذلك هو تركيز عملنا بحيث تتبادل خطوط م�ساندة الطفل اخلبرية ما تتعلمه من العمل يف حاالت
الطوارئ مع غريها من اخلطوط ب�شكل ينعك�س فائدة على الأطفال وال�شباب .و�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن بع�ض
الدول التي تواجه �أزمات لي�ست لديها خطوط م�ساندة طفل ،وتطلب الدعم من الدول املجاورة من �أجل
بدء تلك اخلطوط وبناء ا�سرتاتيجيات لكي تلعب دورا فعاال يف م�ساعدة الأطفال يف التعامل مع الأزمات
والتعايف من �آثارها.
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م�ؤ�رشات �إنذار:

ال تتوفر خطوط م�ساندة طفل بعد للعديد من الأطفال وال�شباب يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا .يجب على احلكومات يف املنطقة التعاون مع املجتمع
املدين لإن�شاء خطوط م�ساندة طفل يف الدول التي ال تتوفر فيها تلك اخلطوط.
توفر خطوط م�ساندة الطفل القائمة حاليا اخلدمات ملاليني الأطفال وال�شباب
�سنويا .يجب على احلكومات دعم خطوط م�ساندة الطفل يف دورها كخدمة حلماية
الأطفال.
يجب على احلكومات االعرتاف بخطوط م�ساندة الطفل على �أنها م�صدر مهم
للمعلومات حول و�ضع الأطفال وال�شباب ،وا�ستخدام البيانات التي تقوم بجمعها
لتح�سني خدمات حماية الأطفال.
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خطوط م�ساندة الطفل يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
ت�سهم خطوط م�ساندة الطفل يف �أنحاء العامل يف رفاه ورعاية
الأطفال حيث �أنها توفر لهم و�سائل �سهلة و�رسية (يف�ضل �أن تكون)
جمانية للتعبري عن احتياجاتهم .ولدى �شبكة ت�شايلد هيلب الين
انرتنا�شونال حاليا  18ع�ضو ًا يف  15دولة من دول ال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا .وتقدم �أقل من ثلث هذه اخلطوط خدمات على مدار
ال�ساعة �سبعة �أيام يف الأ�سبوع ،كما �أن  11منها فقط جمانية
للمت�صل ( 4من خطوط م�ساندة الطفل تغطي النفقات بنف�سها) و10
فقط تغطي كافة �أنحاء البالد.
�إن خطوط م�ساندة الطفل جديدة ن�سبيا يف املنطقة .فقد مت �إن�شاء �أول خط طفل
فيها يف العام  .1995ويف البداية ا�ستهدفت خطوط م�ساندة الطفل يف منطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا الأطفال والبالغني على حد �سواء لكي ي�ستفيدوا
من خدماتها ،لأنها كانت ت�سعى �إىل بناء الثقة بني املجتمعات و�إقناعها بفكرة
ات�صال الأطفال باخلدمة ب�شكل مبا�رش .ولهذا ال�سبب ف�إنه ،تاريخيا ،تتلقى
خطوط م�ساندة الطفل يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ات�صاالت من
البالغني يف غالب الأحيان نيابة عن الأطفال بدال من تلقيها من الأطفال �أو
ال�شباب �أنف�سهم .وقد بد�أت خطوط م�ساندة الطفل يف تركيز حمالتها لزيادة
الوعي بها على الأطفال ب�شكل �أكرب.

�أما االت�صاالت ب�ش�أن اال�ستغالل التجاري فقد ازدادت ن�سبيا من العام
 2009وبعده ،خا�صة ب�ش�أن ق�ضايا حمددة مثل ا�ستخدام الأطفال يف
الت�سول و�إجبار الأطفال على عمل ال�سخرة ،وا�ستغالل الأطفال جن�سيا.
ويف العام  2010قال نحو  2000طفل �أنهم �أجربوا على الت�سول فيما قال
نحو  200طفل ،معظمهم من الأوالد� ،أنهم عانوا من اال�ستغالل
اجلن�سي.
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ويالحظ �أن عددا �أكرب ن�سبيا من خطوط م�ساندة الطفل يف ال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا تعمل حتت رعاية احلكومة حيث تديرها اخلدمات
االجتماعية �أو الأ�رسية ( 10من بني  18ع�ضواً) .وعملي ًا ال يوجد فرق بني
خطوط م�ساندة الطفل التي تديرها احلكومة وتلك التي تديرها منظمات غري
حكومية ،لأن اجلهتني ت�سعيان �إىل �أن تكونا بوابة خلدمات حماية الطفل
وت�ستخدمان نف�س طريقة الإحالة �إىل خدمات حماية �أخرى.
�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن خطوط م�ساندة الطفل يف ال�رشق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا قامت بجمع خرباتها وجهودها لتقييم �إمكانيات ت�شغيل خطوط
م�ساندة طفل يف عدد قليل من خميمات الالجئني.
يف هذه املطبوعة مت جمع وحتليل نتائج ثماين �سنوات من اخلربة لدى
خطوط م�ساندة الطفل يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا .ويركز ق�سم
“ق�ضايا حالية” على ق�ضايا متكررة ت�شكل حتديا للأطفال وال�شباب يف
املنطقة ،فيما ي�سعى الق�سم “حتديات م�ستقبلية” �إىل ت�سليط ال�ضوء على
الق�ضايا التي بد�أت تظهر وعلى التحديات املتداخلة التي يواجهها الأطفال.
ومعا ف�إن هذين الق�سمني من املطبوعة يوفران �سيناريو كامل عن التحديات
التي تواجه ال�شباب وقدرتهم على مواجهة امل�صاعب� .إنها دعوة للتحرك
ل�صانعي ال�سيا�سات ،والعاملني يف املجتمع املدين ،ومنظمات القطاع
اخلا�ص للعمل معا لتعزيز �أنظمة حماية الطفل يف منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا.

ويزداد عدد الأطفال الذين يت�صلون بخطوط م�ساندة الطفل للح�صول
على الدعم القانوين يف احلاالت التي يحرمون فيها من حقوقهم
الأ�سا�سية .وخالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،دعمت خطوط م�ساندة
الطفل يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا الأطفال وال�شباب يف
ق�ضايا قانونية �أكرث من  11000مرة .وبد�أ طلب الدعم لإلغاء �أو منع
زواج الأطفال ي�صبح م�س�ألة تربز ب�شكل وا�ضح يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا بح�سب ما تبني من االت�صاالت التي تطلب الدعم
القانوين ،وكذلك تزايد الطلب على الدعم للح�صول على �شهادات
ميالد.

قرارات ديربان

تبنت خطوط م�ساندة الطفل العاملة يف  136بلدا خالل م�ؤمتر ديربان يف جنوب
�إفريقيا يف  20ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2012جمموعة من القرارات �أطلق
عليها ا�سم “قرارات ديربان” .وتدعو خطوط م�ساندة الطفل يف هذه القرارات
جميع اجلهات املعنية يف احلكومات واملنظمات والقطاع اخلا�ص �إىل:
االعرتاف بقدرة خطوط م�ساندة الطفل الفريدة على �إ�سماع �أ�صوات الأطفال
وا�ستخدامها يف تعزيز حماية الأطفال

�إبرام �رشاكات مع خطوط م�ساندة الطفل ل�ضمان ا�ستدامتها و�إمكانية و�صول
جميع الأطفال لها جمانا
�ضمان �أن ت�شتمل جميع �أهداف التنمية امل�ستدامة لفرتة ما بعد  2015حماية
ومتكني الأطفال وال�شباب

�أما التمييز يف ق�ضايا مثل احل�صول على التعليم والوظائف� ،أو
العن�رصية ،فقد بد�أت تظهر ب�شكل �أكرب يف حياة الأطفال وال�شباب الذين
يعي�شون يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا .وتظهر البيانات �أنه
يف العام  2005تلقت خطوط م�ساندة الطفل ما معدله  4ات�صاالت �سنويا
تتعلق بالتفرقة� .إال �أن هذا املعدل ال�سنوي ارتفع �إىل  1000ات�صال لكل
خط م�ساندة يف العام  .2012وخالل الفرتة نف�سها ،زاد عدد الأطفال �أو
ال�شباب الذين �أبلغوا عن معاناتهم من التفرقة �ضدهم ب�سبب امل�شاكل
اجل�سدية �أو العقلية  ،%70وكانت غالبية تلك االت�صاالت من فتيات.

�إن البيانات التي تت�ضمنها هذه املطبوعة متثل �أ�صوات الأطفال
وال�شباب .ويتحتم على احلكومات واملجتمع املدين اال�ستماع �إىل هذه
الدعوة للتحرك و�ضمان تعزيز �أنظمة حماية الطفل من خالل دعم
خطوط م�ساندة الطفل القائمة و�إن�شاء خطوط م�ساندة يف الدول التي ال
تتوفر فيها مثل هذه اخلطوط.

تلعب خطوط م�ساندة الطفل دورا مهما يف جمع املعلومات والرتكيز
على الق�ضايا ،ويف الوقت ذاته تقوم بحماية الأطفال وال�شباب .كما �أن
خطوط م�ساندة الطفل تتمتع مبيزة فريدة تتمثل يف اطالعها على احلالة
ال�صحية والو�ضع العام للأطفال يف املجتمع .ونحن ندعو احلكومات �إىل
دعم �إن�شاء خطوط م�ساندة طفل يف الدول التي ال توجد فيها مثل هذه
اخلطوط ،والعمل ب�شكل وثيق مع خطوط م�ساندة الطفل القائمة من
�أجل �سد الثغرات يف خدمات حماية الطفل ،وموائمة �سيا�سات حماية
الأطفال على امل�ستوى القومي.
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حاالت الإ�ساءة والعنف

ت�شكل الإ�ساءة والعنف والإهمال الأ�سباب الأكرث �شيوعا الت�صاالت الأطفال بخطوط م�ساندة
الطفل يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا .فقد تلقت هذه اخلطوط �أكرث من 130
�ألف ات�صال تتعلق بهذه امل�سائل يف ال�سنوات الثماين الأخرية� ،أي ما يوازي �أكرث من ثلث
االت�صاالت يف املنطقة .ويتعلق حوايل ن�صف هذه االت�صاالت بالإ�ساءة اجل�سدية للطفل.
وحدث �أكرث من  %50من احلاالت التي ك�شف عنها يف ات�صاالت تتعلق بالإ�ساءة اجل�سدية
�أو العاطفية �أو الإهمال داخل العائلة .وت�شري البيانات �إىل �أن الإ�ساءة والعنف تبقى من
الأ�سباب الرئي�سية التي تدفع بالأطفال �إىل االت�صال بخطوط م�ساندة الطفل للح�صول على
امل�ساعدة واحلماية.
ت�شري بيانات خطوط م�ساندة الطفل �إىل ارتباط �أغلبية حاالت الإ�ساءة
والعنف التي يك�شفها �أطفال يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
بالإ�ساءة اجل�سدية ( )%42ثم الإ�ساءة العاطفية ( )%13والإهمال ()%12
والإ�ساءة اجلن�سية ( )%10والتنمر ( .)%9و�أثبتت االت�صاالت التي ك�شفت
عن الإ�ساءة اجل�سدية �أن �أفراد العائلة غالبا من يكونون وراءها (.)%71
ووردت  %70من االت�صاالت حول الإ�ساءة اجل�سدية من فتيات �أو نيابة
عنهن.
تعترب الإ�ساءة العاطفية النوع الثاين الأكرث �شيوعا من الإ�ساءة التي
ر�صدتها خطوط م�ساندة الطفل يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
وتعلقت حالة واحدة من �سبع حاالت من الإ�ساءة والعنف بالإ�ساءة
العاطفية .وات�صل عدد �أكرب من الفتيات للحديث عن حاالت �إ�ساءة عاطفية
( )%55يرتكب �أغلبها ذكور ( .)%65وكان �أفراد من العائلة املبا�رشة �أو
املمتدة م�س�ؤولني عن  %54من حاالت الإ�ساءة العاطفية.
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كان واحد من بني كل ع�رشة ات�صاالت متعلقة بالإ�ساءة والعنف
للإبالغ عن �إ�ساءة جن�سية .يف  %20من تلك احلاالت �ألقيت
امل�س�ؤولية على فرد من �أفراد العائلة .ويت�صل عدد �أكرب من الفتيات
( )%81بخطوط امل�ساندة للإبالغ عن �إ�ساءة جن�سية ،ويف  %66من
هذه احلاالت �ألقيت امل�س�ؤولية على ذكر.
يف  %13من االت�صاالت بخ�صو�ص الإ�ساءة والعنف �سعى الأطفال
�إىل الدعم وامل�ساعدة لتعر�ضهم للإهمال .من بني تلك االت�صاالت تعلّق
 %15بالعائلة املبا�رشة �أو املمتدة.
التنمر مو�ضوع ات�صال واحد من بني كل ع�رشة ات�صاالت
�شكمل ّ
متعلقة بالإ�ساءة والعنف .ومل تبد�أ خطوط م�ساندة الطفل يف املنطقة
ودوليا �إال م�ؤخرا بجمع البيانات حول التنمر نظرا �إىل االهتمام
املتزايد مب�س�ألة التنمر والتنمر امل�ؤذي خالل العقد املن�رصم من قبل
الأطفال وال�شبان بالإ�ضافة �إىل خطوط م�ساندة الطفل.

ق�ضايا حالية �1أ :معدل انت�شار جميع �أ�شكال الإ�ساءة يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ما بني 2012 - 2005
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حالة :ات�صل �أحد اجلريان نيابة عن ثالثة �أطفال يعانون من
الإهمال احلاد .كان �أكربهم يف اخلام�سة من العمر ،وغالبا ما
كانوا يرتكون يف املنزل وحدهم و�أحيانا يحتجزون بني النافذة
و“ق�ضبان احلماية” اخلارجية يف �شقتهم يف الدور الثالث.
ات�صل خط م�ساندة الطفل مب�صلحة اخلدمات االجتماعية التي
�أر�سلت فريق ًا للتحقّق من الو�ضع .ق ّيم الفريق اخلطر الذي
يتعر�ض له الأطفال وقرروا عم ًال مب�صلحة الأطفال �أنه من
ّ
الأف�ضل �أن يتلقوا العناية يف م�أوى للأطفال حتى حتديد مكان
تدخل.
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م�ؤ�رشات �إنذار:

تعلق ات�صال من بني كل ثالثة ات�صاالت
بخطوط م�ساندة الطفل يف املنطقة بالإ�ساءة
والعنف.
يف الكثري من احلاالت يت�ضح �أن �أفراد من
العائلة هم مرتكبي الإ�ساءة والعنف.
تتعلق حالة من ع�رش من ق�ضايا الإ�ساءة
والعنف بالعنف اجلن�سي.

مع �أي طلب م�ساعدة نعمل ب�شكل وثيق مع �رشكائنا للإحالة للو�صول �إىل الطفل يف
للتدخل .ونعمل مع �رشكاء خا�صني
�أ�رسع وقت ممكن ولتحديد �أف�ضل طريقة ممكنة
ّ
ّ
ولكل الوكاالت احلكومية
وم�ؤ�س�سات �أو نحيل الق�ضية �إىل اجلهة احلكومية املخت�صة.
املعنية ب�ش�ؤون الأطفال مم ّثل دائم يتلقى البالغات من خط م�ساندة الطفل – قطر.
ّ
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التعامل مع الت�أزم النف�سي-
االجتماعي والعقلي
يواجه الأطفال يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا م�شاكل مرتبطة بال�صحة العقل ّية النف�س ّية-االجتماع ّية.
وتعني ال�صحة النف�سية -االجتماعية ما يتمتع به الطفل من عافية عقلية و�صالبة وقدرة على التكيف مع
جمموعة من املطالب ،ومع ال�ضغوطات النف�سية وال�صدمة ،مع ا�ستمرار قدرته على امل�ساهمة يف
املجتمع .ووردت ال�صحة العقلية النف�سية -االجتماعية يف ات�صال من بني كل خم�سة من جميع االت�صاالت
التي تلقتها خطوط م�ساندة الطفل يف املنطقة .وتعود �أ�سباب الت�أزم �إىل االكتئاب وعدم الثقة بالنف�س
والوحدة واخلوف والقلق.
يف ال�سنوات الثماين املا�ضية ( )2012-2005تعلقت �أغلبية االت�صاالت
الواردة �إىل خطوط م�ساندة الطفل ب�ش�أن الت�أزم باخلوف والقلق ()%29
وانعدام الثقة بالنف�س ( .)%14وحتدث عدد �أكرب من الفتيات ()%58
مقارنة مع الفتيان عن م�شاكل تتعلق بال�صحة العقلية النف�سية-االجتماعية.
لكن عددا �أكرب من الفتيان ات�صل بخطوط م�ساندة الطفل يف املنطقة
للح�صول على ن�صائح حول التعامل مع الرهاب والهواج�س ،فيما �سعت
الفتيات يف حاالت �أكرث �إىل احل�صول على ن�صائح حول م�سائل تتعلّق بامللل
الهوية والغر�ض من احلياة �أو انعدام
�أو االكتئاب �أو اخلوف والقلق �أو
ّ
الثقة يف النف�س �أو الوحدة �أو الأذى الذاتي واالنتحار.
منذ  2008ت�شهد االت�صاالت املتعلقة ب�أذى الذات ازديادا .منذ  2009ارتفع
عدد االت�صاالت حول الأذى الذاتي من � %1إىل  %3يف  .2012كما
ظهرت زيادة مماثلة يف عدد االت�صاالت حول االنتحار واخلوف والقلق
يف الفرتة نف�سها .وهذا يثبت �أن مزيدا من الأطفال يغرقون يف �أفكار تتعلّق
باالنتحار يت�صلون بخطوط م�ساندة الطفل لطلب امل�ساعدة بخ�صو�ص كيفية
التعامل مع �أزمتهم ومعاجلة م�شاعرهم .يف حاالت طارئة مماثلة تعمل
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خطوط م�ساندة الطفل ب�شكل وثيق مع �رشكاء �إحالة ملنع الأطفال من �إيذاء
�أنف�سهم �أو ت�شويهها.
كما يت�صل بالغون بخطوط م�ساندة الطفل بهذا اخل�صو�ص لال�ستفهام عن
كيفية م�ساندة �أطفالهم بعد تعر�ضهم ل�صدمة .ويف �أغلب احلاالت ،ولكن
لي�س يف جميعها ،تتعلق ال�صدمة بتجربة العنف واحلرب (انظر املربع).
وغالبا ما يت�صل الأفراد الذين يحتاجون �إىل �إر�شاد ب�سبب ال�صدمة بخط
م�ساندة الطفل �أكرث من مرة.
حالة :ات�صل طفل يف ال�سابعة من العمر ليبلغ عن مغادرة
والديه املنزل للبحث عن جديه يف فرتة هدوء و�سط الق�صف،
ومل يعودا بعد فرتة من الوقت .مل يكن الطفل يعرف كيفية
االهتمام ب�شقيقته ال�صغرى ،وخ�شي �أن ال يرى والديه جمددا.
بعد تهدئة روع الفتى ،متكن املر�شد من معرفة منطقة �سكن
العائلة وات�صل بامللج�أ الذي احتمى �إليه الوالدان ،واجتمعت
العائلة جمددا.

ق�ضايا حالية  :2االت�صاالت التي تلقتها خطوط م�ساندة الطفل ب�ش�أن ق�ضايا ال�صحة النف�سية-الإجتماعية والعقلية ح�سب النوع الإجتماعي (اجلندر) يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا ما بني 2012-2005

%35

�إيذاء الذات

%65

%41

%46

%30

انعدام
الثقة بالنف�س

%59

%45

%70

%22

اخلوف والقلق

%55

اخلوف والقلق
انعدام الثقة بالنف�س
�إيذاء الذات
االنتحار

2008
%54

ا�ضطرابات الأكل

االكتئاب

االنتحار

%78

2010

%38

الهوية والهدف
من احلياة

%62

%66

امللل

%34

%51

الرهاب
والهواج�س

%49

2012

30 35 40%

خطوط م�ساندة الطفل يف ال�رشق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا تتعامل مع �آثار ال�صدمة النف�سية الطويلة
الأمد الناجمة عن العنف واحلرب

تتعلق ن�سبة كبرية من االت�صاالت اخلا�صة بال�صحة النف�سية-
االجتماعية والعقلية يف املنطقة ب�شكل مبا�رش بالنزاعات التي
ت�شهدها .على �سبيل املثال ،تلقى خط م�ساندة الطفل يف فل�سطني
(�سوا) �أكرث من � 22ألف ات�صال خالل �أ�شهر قليلة بعد احلرب
على غزة يف  .2009-2008وكان الكثري من هذه االت�صاالت
يتعلق ب�آثار ال�صدمة النف�سية الطويلة الأمد للعنف واحلرب.
وتلقت خطوط م�ساندة الطفل يف الأردن و�إيران ات�صاالت من
الجئني من الدول املجاورة .كانت �أغلبية ه�ؤالء الالجئني
�أطفاال تعر�ضوا للأذى النف�سي وال�صدمة بعد �أن �شهدوا عنفا
قاتال ال يحتمل يف �سنهم .عند توثيق خط م�ساندة الطفل حلاالت
م�شابهة يتم ت�سجيلها يف العادة يف فئة امل�ساعدة النف�سية–
االجتماعية والعقلية.

20 25

10 15

5

0

م�ؤ�رشات �إنذار:

يعاين الأطفال وال�شباب من اخلوف والقلق
مما يظهر الآثار طويلة الأمد للعنف
واحلرب.
يلج�أ الأطفال �إىل الأذى الذاتي والتفكري يف
االنتحار للتعامل مع الأزمة النف�سية.
يزداد �إعراب الفتيات عن املعاناة من انعدام
الثقة يف النف�س وجلوئهن �إىل �إيذاء الذات.
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ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا << ق�ضايا حالية >>

حتديات العالقات الأ�رسية
تعد البيئة الأ�رسية واحدة من �أكرث الأماكن �أهمية بالن�سبة للأطفال �أو ال�شباب .فالأ�رسة هي حيز الأمان
بالن�سبة لهم ،حيث يقوم الأطفال وال�شباب مبراقبة وتعلم وممار�سة العالقات ال�شخ�صية من خاللها ،ويتم
�إتخاذ معظم القرارات التي ت�ؤثر على حياتهم ب�شكل مبا�رش داخل حدودها .وتنعك�س �أهمية الأ�رسة يف حياة
الأطفال وال�شباب يف عدد من االت�صاالت والأ�سئلة التي تتلقاها خطوط م�ساندة الطفل يف املنطقة عن الأ�رسة
وتغيري �سلوكياتها� .إن العالقات الأ�رسية هي رابع �أهم م�س�ألة يتم اال�ستف�سار عنها عند االت�صال بخط
امل�ساندة ،وغالبا ما تكون الفتيات هن من يت�صلن بخطوط م�ساندة الطفل للتحدث عن مثل هذه الأمور.
ي�سعى الأطفال عموما �إىل طلب امل�شورة والن�صح من خطوط م�ساندة
الطفل لتعلم كيفية التعامل مع �آبائهم� ،سواء على �صعيد تعلم كيفية
التوا�صل معهم� ،أو حل �أو معاجلة م�شكالت االقتتال ،والنقا�شات
الأ�رسية وت�ضارب امل�صالح .وكانت  %52من االت�صاالت تقريبا من
�أطفال يرغبون التعبري عن امل�شاكل التي يواجهونها مع والديهم� ،أو
الآباء الذين يطلبون الن�صح وامل�شورة ب�ش�أن كيفية معاجلة امل�شاكل التي
يواجهونها مع �أطفالهم.
متثل الق�ضايا املتعلقة بالطالق ،النفقة ،االنف�صال والأ�رس اجلديدة
واملختلطة ما يقرب الثلث من ات�صاالت الأطفال وال�شباب بخطوط
م�ساندة الطفل )%10( -منها تتعلق بنفقة وح�ضانة الأطفال.
كما تت�صل ن�سبة من الأطفال وال�شباب ( )%3ملناق�شة حاالت �إدمان
والديهم على مادة ما� ،أو معاناة ه�ؤالء الآباء من م�شاكل تتعلق ب�صحتهم
العقلية .يف عام  2005مل تكن هناك �أي ات�صاالت ب�ش�أن هذه امل�س�ألة،
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ولكن منذ عام  2008تو�ضح البيانات �أن عدد االت�صاالت قد ازداد–
حيث تبني املعلومات ورود ما يقرب من � 18إت�صاال لكل خط م�ساندة
طفل �شهريا بهذا ال�ش�أن يف عام  .2012وعلى الرغم من قلة عدد
االت�صاالت� ،إال �أن الدالئل ت�شري �إىل وجود قلق متزايد بني الأطفال يف
املنطقة.
حالة :ات�صلت طفلة تبلغ الرابعة ع�رش من العمر بخط م�ساندة الطفل
لأن والديها �سجناها و�أخرجاها من املدر�سة بعد اتهامها ب�أنها
�صادقت �شاباً .واعرتفت الفتاة ب�أنها كانت ال تطيع والديها .كما
أ�رست للمر�شد ب�أن ت�شدد والديها كان �سببا ل�شعورها بالقلق
� ّ
واالكتئاب .قام خط م�ساندة الطفل بعقد لقاء بني �أبوي الفتاة ومدير
مدر�ستها ناق�شوا خالله الأمور التي متيز مرحلة املراهقة .وقدم
مر�شد �آخر الن�صائح للفتاة حول كيفية ك�سب ثقة والديها مرة �أخرى.
ويف اجتماع �آخر قام جميع الأطراف بو�ضع خطة عمل متكن الفتاة
من التمتع بحريتها ولكن مب�س�ؤولية.

ق�ضايا حالية  :3التوجهات يف االت�صاالت املتعلقة بالق�ضايا الأ�رسية ما بني 2012 - 2005
2005
2006
2007

ق�ضايا التبني
الفاجعة بوفاة �أحد املقربني
الو�صاية على الطفل وحقوق امل�شاهدة/الر�ؤية
الطالق  /انف�صال الآباء  /نزاع الآباء
النفقة و�إعالة الأطفال
�أ�رسة جديدة/دمج بني الأ�رسة
عالقات الآباء والأطفال
ادمان الآباء و� /أو م�شاكل ال�صحة العقلية
العالقات الأخوية

2008
2009
2010
2011
2012
%20

%0

%32

%31
%68

%69

%40

%53

%80

%60

%47

حالة :مل ي�سمح لتلميذة جمتهدة تبلغ احلادية
ع�رشة من عمرها مبوا�صلة درا�ستها بحجة �أنها
اكت�سبت بع�ض ال�سلوكيات غري الأخالقية يف
مدر�ستها� .أرغمها والدها على العمل يف متجره.
دخلت الفتاة يف �رصاع ما بني رغبتها القوية
بالعودة �إىل املدر�سة واخلوف من فقدان احرتام
وحمبة والدها لها .بعد عدة جل�سات �إر�شاد،
قررت الفتاة �أن عليها �إعادة مناق�شة الأمر يف
املنزل من �أجل راحتها .ويف الوقت نف�سه قام
خط م�ساندة الطفل باالت�صال مبدر�سة الفتاة
وعلم منها �أن الأب كان غري متعاون طوال فرتة
دوام الفتاة يف املدر�سة .كان يتم االت�صال
باملدر�سة بحجة مر�ض الفتاة و�أحيانا كانت
تغيب دون �أي �سبب .حاول خط م�ساندة الطفل
بالتعاون مع املدر�سة �إجبار والد الفتاة على
�إر�سال ابنته �إىل املدر�سة وفق قوانني التعليم
احلالية .مل يتم �إغالق احلالة بعد.

%38
%62

%56

%100

%44

%47

%53

%19

%34
%66

%29
%81

%71

م�ؤ�رشات �إنذار:

يك�شف الأطفال عن �أنهم يت�أثرون ب�شكل كبري بت�ضارب
امل�صالح بينهم وبني والديهم.

غالبا ما يتوقع النا�س من الأوالد �أن يتولوا م�س�ؤوليات
ال تنا�سب �أعمارهم ،مثل االنخراط يف �أعمال لتحقيق
الدخل للعائلة ،وهو ما يعرقل ب�شكل كبري فر�صهم يف
التطور الأكادميي واالجتماعي.
يف نف�س الوقت ،يتوقع النا�س من البنات �أن يت�رصفن
بطريقة حمافظة وطاهرة كما يرونها هم ،وهو ما يحد
ب�شكل كبري من فر�صهن يف التطور الأكادميي
واالجتماعي.
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يكت�سب عمل منظمة ت�شايلد هيلب الين انرتنا�شونال �أهمية
ق�صوى يف منطقة ال�رشق الأو�سط و �شمال �إفريقيا فاملنطقة ال
تزال تختزن معتقدات وعادات اجتماعية ال ت�شجع على
البوح باالنتهاكات احلا�صلة ونظم حماية الطفل فيها غري
موجودة ب�شكلها املتنا�سق مع مبادئ حقوق الطفل والآليات
املتاحة للطفل يف التعبري نادرة ،من هنا ت�أتي �أهمية وجود
اخلط كو�سيلة تعوي�ض عن غياب هذه الآليات و كم�ساحة
تعبري للطفل الذي ان�سدت بوجهه كل قنوات التبليغ وامل�شاركة
واحلوار وك�سند للمهنيني والأهل يف توفري التوجيه
والت�رصف والتعامل و التدخل من �أجل م�صلحة الطفل.
ولي�س من قبيل ال�صدفة �أن يخرج التقرير العربي املقارن
ملدى �أعمال تو�صيات درا�سة الأمني العام للأمم املتحدة
لوقف العنف �ضد الأطفال بتو�صية << :ت�شجيع الدول

العربية التي مل تبادر بعد �إىل ت�أ�سي�س خط م�ساندة الطفل على
البدء يف خطوات الت�أ�سي�س م�ستفيدين من خربات و�أدلة
التدريب والتخطيط التي توفرها منظمة ت�شايلد هيلب الين
انرتنا�شونال >>.
ال ي�سعنا ك�أ�شخا�ص ملتزمني قيم ومبادئ حقوق الطفل �إال �أن
نعلن عن تقديرنا وتثميننا للدور والر�سالة التي تقوم بها
املنظمة وعن ا�ستعدادنا للتعاون والعمل معها للو�صول �إىل
طفولة �سعيدة تنعم بحقوقها يف الأمان والرفاهية.
�إيلي خمايل
الأمني العام ال�سابق للمجل�س الأعلى للطفولة -لبنان

وخالل العقد املا�ضي برزت جمموعة �شاملة ومتزايدة من خطوط م�ساندة الطفل ملعاجلة
حاالت العنف .ويعد هذا تطور ًا مهم ًا نظر ًا لأن خطوط م�ساندة الطفل متكّ ن الأطفال من طلب
امل�ساعدة ،دون احلاجة �إىل الك�شف عن �أ�سمائهم ،من موظفني مدربني ي�ستطيعون كذلك
الو�صول �إىل الأطفال ومنحهم الن�صائح والدعم الذي يحتاجونه والذي هو من حقهم .و�إ�ضافة
�إىل ذلك ف�إن خطوط م�ساندة الطفل ومن خالل ات�صاالتها املتعددة مع الأطفال ،ت�ستطيع جمع
البيانات واملعلومات القُيمة عن حاالت العنف وعوامل اخلطر التي تزيد من احتمال حدوث تلك
احلاالت .ويجب على احلكومات واجلهات املعنية على حد �سواء اال�ستفادة من هذه املعلومات
عندما تقوم ب�صياغة حتركاتها ملنع العنف �ضد الأطفال ومعاجلته<< .
مارتا �سانتوز باي�س -املمثلة اخلا�صة للأمني العام للأمم املتحدة ل�ش�ؤون العنف �ضد الأطفال
 1حتديات م�ستقبلية

ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا << حتديات م�ستقبلية >>

تزايد الطلب على
احلاجات الأ�سا�سية
منذ  2008طرحت الأزمة املالية واالقت�صادية العاملية حتديات �إ�ضافية على جمتمعاتنا .ففي العامل ويف
منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا �سجلت خطوط م�ساندة الطفل ارتفاعا يف عدد الأطفال الذين
يت�صلون لطلب حاجات �أ�سا�سية .وخالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية تلقت خطوط م�ساندة الطفل يف
ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا نحو � 20ألف ات�صال تتعلق باحلاجات الأ�سا�سية� ،أي ما معدله ات�صالني
لكل خط م�ساندة يوميا .قبل  2008مل تكن هذه اخلطوط يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا تتلقى ات�صاال
واحدا يف اليوم بهذا ال�ش�أن .وتوحي البيانات �أن عدد طلبات احلاجات الأ�سا�سية �سيزداد با�ستمرار.
منذ العام  2008وردت االت�صاالت يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا من �أجل احلاجات الأ�سا�سية من �أطفال طلبوا خطوط م�ساندة
الطفل �سعيا �إىل الغذاء واملوارد وامل�ساعدات املالية (�إجمايل ن�سبة .)%48
وفاقت االت�صاالت من بالغني و�شبان التي تطلب معلومات حول فر�ص
التوظيف  800ات�صال ( .)%4كما تلقت خطوط م�ساندة الطفل يف
املنطقة نف�سها �أكرث من  4000طلب م�ساعدة من �أطفال �أو بالغني نيابة
عن �أطفال بحاجة �إىل م�أوى .وت�شري البيانات �إىل ارتفاع االت�صاالت
لطلب حاجات �أ�سا�سية ب�شكل عام وال �سيما يف بلدان تعاين من ارتفاع
�أعداد النازحني الداخليني والالجئني على غرار الأردن وفل�سطني
وال�سودان.
ويوجد فارق وا�ضح بني اجلن�سني يف عدد االت�صاالت التي ت�صل
خطوط م�ساندة الطفل لطلب حاجات �أ�سا�سية .فمن بني طلبات الغذاء
وردت  %84من االت�صاالت من فتيات �أو نيابة عن فتيات ،كما �أن
 %55من طلبات املوارد وامل�ساعدة املادية ترد من فتيات .وات�صل عدد
�أكرب من الفتيات ( )%86مقارنة بالفتيان بخطوط امل�ساندة يف املنطقة
لال�ستفهام عن فر�ص توظيف� .أما الفتيان فيت�صلون �أكرث حلاجتهم �إىل
ملج�أ (� )%64أو بعد التخلي عنهم (.)%69
حتديات م�ستقبلية 2

وكان ات�صال واحد من بني كل  12معني باحلاجات الأ�سا�سية ( %8من
هذه الفئة) يتعلق بطفل مفقود .وبلغ عدد االت�صاالت املتعلقة ب�أطفال
مفقودين ذروته يف  .2010ومت تلقي ن�سبة �أكرب من االت�صاالت ()%55
حول �أطفال مفقودين من طرف فتيات �أو نيابة عنهن .وبلغت
االت�صاالت حول �أطفال يتامى �أو مت التخلي عنهم  %14من �إجمايل
االت�صاالت ( 2746ات�صاال) .وقام فتيان بالن�سبة الأكرب من تلك
االت�صاالت.
�سن
رب العائلة يف ّ
حالة� :أراد عمر ( 16عاما) موا�صلة تعليمه ،لكنه بات ّ
مبكرة ،حيث ا�ضطر �إىل العمل لدعم والدته و�أخوته الأ�صغر .وات�صل عمر
بخط امل�ساندة للح�صول على �إر�شادات ،ف�ساعده مر�شد على التو�صل �إىل ّ
حل
كي يتمكّ ن من العمل وموا�صلة الدرا�سة معاً.
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حالة :تكافح عائلة من � 5أفراد لك�سب قوتها اليومي وباتت عاجزة
عن تلبية حاجة الطفل الأ�صغر للرعاية الطبية .فال�صغري البالغ 5
�سنوات كرب وهو يعاين من التهاب يف العني مل يعالج منه مطلقاً.
والآن بات الطفل يحتاج �إىل عناية طارئة .متكّ ن خط م�ساندة الطفل
من م�ساعدة العائلة مب ّدها بحاجات �أ�سا�سية ،وربطها بربنامج للدعم
الطبي.
حالة :ات�صلت �أم لأربعة �أطفال بخط م�ساندة الطفل بعد م�شاهدة
برنامج تلفزيوين حتدث عن هذه اخلدمة .طلبت ال�سيدة امل�ساعدة
م�ؤكدة �أن زوجها ال�سابق ال يتكفل بنفقات العائلة فيما هي جتهد
للح�صول على دخل بالكاد يكفي ،وحتتاج �إىل امل�ساعدة �سواء على
امل�ستوى املايل �أو العناية بالأطفال كي تتمكن من العمل� .ساعد خط
امل�ساندة الوالدة يف احل�صول على م�ساعدة قانونية.

%80

%100

م�ؤ�رشات �إنذار:

زيادة عدد االت�صاالت من �أطفال لطلب حاجات
�أ�سا�سية.

زيادة عدد الأطفال الذين يتم التخلي عنهم �أو
اليتامى و�/أو املفقودين.
وي�شكّ ل الأطفال هدفا �سهال لتجار الب�رش يف حال
عدم متتّعهم باحلماية.
زيادة االحتياج �إىل احلاجات الأ�سا�سية وال �سيما يف
دول ت�شمل �أعداد ًا كبرية من النازحني الداخليني �أو
التي ت�ستقبل الكثري من الالجئني.
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اال�ستغالل التجاري للأطفال وال�شبان
يعرف ا�ستغالل الأطفال جتاريا ب�أنه ا�ستغالل �شخ�ص بالغ لأفراد دون �سن  18وي�شمل تقدمي مقابل نقدي �أو
عيني للطفل �أو لطرف ثالث واحد �أو �أكرث .وي�شكل هذا العمل انتهاكا فادحا حلقوق الطفل .وقد بد�أ ا�ستغالل
الأطفال يزداد حول العامل يف توجه ال ي�ستثني منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا .فقبل  2008مل تكن
االت�صاالت بخ�صو�ص اال�ستغالل كثرية يف هذه املنطقة ،لكنها بعد هذا العام باتت ت�شكل �أكرث من  %2من
االت�صاالت الإجمالية التي تتلقاها خطوط م�ساندة الطفل .وبالأرقام ف�إن هذه الن�سبة ت�ساوي  7213ات�صاال.
وي�شري حتليل البيانات ب�أن هذه الأعداد �سرتتفع يف امل�ستقبل.
يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا يت�صل الأطفال بخطوط م�ساندة
الطفل للإبالغ عن تعر�ضهم لال�ستغالل التجاري .منذ العام 2008
ات�صل �أطفال ب�سبب تعر�ضهم ملختلف �أنواع عمالة الأطفال على غرار
عمالة ال�سخرة ( )%26و�أنواع غري حمددة من عمالة الأطفال ()%7
وعمالة الأطفال يف املنازل ( .)%4ويتم االت�صال بخطوط م�ساندة
الطفل من قبل �أو نيابة عن �أطفال يتم ا�ستغاللهم للت�سول (� )%47أو
يتعر�ضون لال�ستغالل اجلن�سي ( .)%6ويت�صل عدد �أكرب من الفتيات يف
م�سائل تتعلق بعمالة ال�سخرة ( %53فتيات مقابل  %47للفتية) وعمالة
الأطفال يف املنازل ( %66للفتيات) .واملثري لالهتمام �أن عددا �أكرب من
الفتيان يت�صلون يف للإبالغ عن اال�ستغالل اجلن�سي ( %53فتيان)
وا�ستغاللهم للت�سول ( %57للفتيان).
ت�شري بيانات خطوط م�ساندة الطفل من املنطقة �إىل �أن زيادة �رسيعة يف
عدد االت�صاالت من �أطفال �أو من بالغني نيابة عن �أطفال تتعلق
با�ستغالل �أطفال للت�سول .يف العام  2008تلقى كل من اخلطوط 28
ات�صاال بخ�صو�ص �أطفال ي�ستغلون للت�سول .ويف  2012ارتفع العدد �إىل
 55ات�صاال لكل خط .ويف عام  2010بلغ هذا العدد ذروته ،فقد ات�صل
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ما يقرب من  2000طفل ليك�شفوا �أن بالغا �أجربهم على الت�سول يف ذلك
العام .وهذا يعني  250ات�صاال لكل خط .وي�شري االرتفاع احلاد يف هذه
الأرقام منذ بدء الأزمة االقت�صادية العاملية� ،إىل رابط بني هذه
املمار�سات والنق�ص املتزايد يف املوارد.
كما �شهد عدد االت�صاالت حول اال�ستغالل اجلن�سي التجاري ارتفاعا،
لكن بن�سبة �أقل .وي�شكل اال�ستغالل اجلن�سي التجاري �أ�سو�أ �أنواع �سخرة
الأطفال .يف عامي  2009و 2010بلغ عدد االت�صاالت الواردة حول
هذه الفظاعة ذروته يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا لي�صل �إىل
 127عام  2009و 182عام .2010
يف الوقت نف�سه مت ت�سجيل ارتفاع يف عدد االت�صاالت بخ�صو�ص
االجتار بالأطفال .ففي العام  2008كان عدد االت�صاالت بخ�صو�ص
ال مبعدل ات�صال واحد لكلّ خط .عام
االجتار بالأطفال واختطافهم �ضئي ً
 2010ارتفع هذا العدد �إىل  18حالة لكل خط.

حتديات م�ستقبلية �2أ :الإت�صاالت التي تلقتها خطوط م�ساندة الطفل ب�ش�أن اال�ستغالل التجاري يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا 2012-2008
2008
2009
2010

حتديات م�ستقبلية 2ب :االجتاهات يف االت�صاالت
ب�ش�أن اال�ستغالل التجاري ح�سب نوع اجلن�س
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املجموع
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%26
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�سخرة الأطفال
اال�ستغالل اجلن�سي للأطفال
االجتار بالأطفال
ا�ستخدام الأطفال للت�سول
ا�ستخدام الأطفال يف الن�شاطات الإجرامية
عمالة الأطفال يف املنازل
اخلطف
عمالة الأطفال الأخرى

هذه الأرقام تثبت �أن خطوط م�ساندة الطفل تلعب دورا
حموريا يف توفري اخلدمات �إىل الأطفال وال�شباب وال �سيما
عند احلاجة املا�سة �إليها.
حالة :عندما بلغ منري من العمر � 10سنوات كان والده
قد طلق والدته وتزوج جمددا .وح�صل الوالد على حق
احل�ضانة لكنه يف �أثناء زواجه الثاين �أهمل ابنه �إىل حد
كبري ،وكذلك فعلت الزوجة الثانية وبناتها .مت “ت�أجريه”
ليعمل يف خمبز جماور وغالبا ما كان ي�ضطر �إىل املبيت
هناك .الحظ عمه اال�ستغالل و�أخطر خط م�ساندة الطفل.
اتهم الوالد بالإهمال واال�ستغالل وا�ستدعي لإلغاء طلب
احل�ضانة .وح�صلت والدة منري على ح�ضانته.

�سخرة الأطفال

%47

%53

اال�ستغالل اجلن�سي للأطفال

%53

%47

االجتار بالأطفال

%51

%49

ا�ستخدام الأطفال للت�سول

%59

%41

ا�ستخدام الأطفال يف الن�شاطات الإجرامية

%57

%43

عمالة الأطفال يف املنازل

%34

%66

اخلطف

%48

%52

عمالة الأطفال الأخرى

%55

%45

م�ؤ�رشات �إنذار:

ارتفاع حاد يف عدد االت�صاالت بخ�صو�ص
اال�ستغالل التجاري.

على احلكومات ووا�ضعي ال�سيا�سات اال�ستماع �إىل
املنا�رصين من خطوط م�ساندة الطفل ومراعاة
الإح�صاءات والتو�صيات التي تقدمها.
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ازدياد احلاجة �إىل الدعم القانوين
تنطلق حقوق الطفل ومتكني الأطفال من احلق الأ�سا�سي يف الوجود وامل�شاركة يف �أي قرار ي�ؤثر على
�صحتهم العقلية و�/أو اجل�سدية .وت�شري البيانات الواردة من خطوط م�ساندة الطفل يف ال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا عن وجود �أطفال يجربون على العمل وعلى الزواج وعلى اخل�ضوع ملمار�سات تقليدية
م�ؤذية .وتدعم اخلطوط حقوق الأطفال عرب توفري امل�ساعدة يف امل�سائل القانونية.
يحتاج الأطفال وال�شباب �أو البالغني الذين ينوبون عنهم �إىل هذا الدعم نظرا �إىل عدم معرفتهم يف �أغلب
احلاالت بالأطر القانونية يف بالدهم واحلقوق التي يتمتع بها الأطفال والآليات القائمة للدفاع عن حقوقهم.
وت�شري البيانات �إىل ارتفاع عدد الأطفال الذين يطلبون الدعم القانوين ويت�صلون بخط م�ساندة الطفل
للح�صول عليه.
توفر خطوط م�ساندة الطفل ا�ست�شارات و�إحاالت قانونية �إىل �أطفال
يحتاجون �إىل معلومات �أو �إر�شاد للدفاع قانونيا عن حقوقهم .ودعمت
هذه اخلطوط �أطفاال و�شبابا يف م�سائل قانونية يف  11684حالة منذ
 ،2005و�أتت �أغلبية هذه الطلبات من فتيات ( .)%60ي�شري حتليل
بيانات خطوط م�ساندة الطفل من املنطقة �إىل احتمال زيادة عدد
االت�صاالت لطلب م�ساعدة قانونية.

وبات زواج الأطفال م�س�ألة ي�سعى �أطفال -وبالغون نيابة عن �أطفال-
�إىل احل�صول على معلومات ب�ش�أنها .يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
تلقت خطوط م�ساندة الطفل منذ  455 2008ات�صاال بخ�صو�ص ق�ضايا
تتعلّق بتزويج �أطفال .وي�شري حتليل البيانات �إىل احتمال ازدياد
االت�صاالت بهذا ال�ش�أن .ووردت �أغلبية االت�صاالت هذه من فتيات
(.)%72

وبالإ�ضافة �إىل االت�صاالت للح�صول على ن�صائح عامة (%58 ،6291
من العدد الإجمايل) يت�صل الأطفال باخلطوط حلاجتهم �إىل متثيل
قانوين (� )%13 ،1466أو �إىل معلومات حول تبعات خمالفة القانون
يف م�سائل حمددة ( .)%12 ،1391كما ات�صلوا لال�ستفهام حول ت�سجيل
الوالدات ووثائق الوالدة (.)%5 ،534

من امللفت �أن عددا �أكرب من الفتيات ( )%72مقارنة مع الفتيان ات�صلن
باخلطوط للح�صول على م�ساعدة قانونية مثل الن�صائح واملعلومات،
وت�سجيل الوالدة ،وزواج الأطفال ،وتبعات �أن يكون �أحدهم طفال
�شاهدا ،واحلاجة �إىل متثيل قانوين ،ومعلومات عندما يكون القانون
خمالف ًا حلقوق الطفل .وات�صل الفتيان حلاجتهم �إىل الدعم واال�ست�شارات
ب�سبب خمالفتهم القانون .كما �س�أل عدد مت�ساو من الفتيان والفتيات
والبالغني الذين ينوبون عنهم عن ممار�سات تقليدية م�ؤذية.
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امل�شورة واملعلومات
ت�سجيل املواليد
زواج الأطفال
الطفل ال�شاهد
�أطفال يف نزاع مع القانون
الأطفال الذين يحتاجون �إىل متثيل قانوين
املمار�سات التقليدية ال�ضارة
قوانني متعار�ضة مع حقوق الطفل

حالة� :أجربت فتاة يف الـ 14من العمر من قبل والديها على
مغادرة املدر�سة .قاال �أنهما مل يعودا ي�ستطيعان حتمل نفقات
تعليمها ،لكنها �أكدت �أن والدها �أراد تزويجها ق�رسا .حاولت
تكرارا االنتحار بت�سميم نف�سها عرب تناول كميات كبرية من
العقاقري .يف �أثناء حديثها مع املر�شد وافقت الفتاة على وقف
التفكري يف االنتحار طاملا �أنها على ات�صال بخط م�ساندة
الطفل .ومتكن اخلط من التوا�صل مع الوالدين وبحث م�ستقبل
الفتاة و�إمكاناتها ب�رصاحة .وافق الوالدان على ال�سماح للفتاة
مبوا�صلة تعليمها وعلى �أن ال تتزوج �إال عندما ت�صبح م�ستعدة
لذلك.
حالة :تيتم بالل عندما كان يف اخلام�سة ،وو�ضع يف عهدة
عمه .كان يعلم كنية عائلته ،لكنه اكت�شف يف �سن الـ� 16أثناء
جدل مع عمه حول خططه امل�ستقبلية ،ب�أنه ال وجود له
قانونياً� .أراد العثور على عمل ،فيما �أكد عمه �أنه ما زال
قا�رصا وعليه �أن يبقى يف عهدته .و�ساعده املر�شد يف البحث
عن �إثبات قانوين على والدته وا�ستخدام االثبات ال�ست�صدار
�شهادة ميالد.
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م�ؤ�رشات �إنذار:

ال ميلك جميع الأطفال يف ال�رشق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا �شهادات والدة .ويعترب الأطفال الذين ال
“وجود” لهم قانونيا عر�ضة للإ�ساءة واال�ستغالل
التجاري.
ال يتمتع جميع الأطفال يف ال�رشق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا باحلماية من تزويج الأطفال وغريها من
املمار�سات التقليدية امل�ؤذية.
يحق للأطفال احل�صول على متثيل قانوين منا�سب.
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ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا << حتديات م�ستقبلية >>

التمييز يف احل�صول
أ�سا�سية
على احلاجات ال
ّ

يواجه الأطفال وال�شبان يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا التمييز عند حماولتهم احل�صول على اخلدمات
امل�ستحقة لهم .فهم يحرمون من التعليم والعناية ال�صحية الأ�سا�سية وال�سكن واخلدمات الطبية ب�سبب
و�ضعهم املايل �أو عرقهم �أو �صحتهم اجل�سدية �أو العقلية �أو نوعهم االجتماعي .وت�شري البيانات �إىل
م�ضاعفة التمييز عامليا ويف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا خا�صة يف �أعقاب الأزمة االقت�صادية
العاملية .فمع تراجع املوارد يتفاقم حرمان الأكرث عوزا من احل�صول عليها.
ي�شري حتليل االت�صاالت الواردة �إىل خطوط م�ساندة الطفل �إىل �أن
الأطفال يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا يتعر�ضون للتمييز عند
حماولتهم احل�صول على خدمات م�ستحقة لهم ب�سبب و�ضعهم املايل �أو
عرقهم �أو �صحتهم العقلية �أو اجل�سدية �أو نوعهم االجتماعي (اجلندر).
قبل  2008مل يتجاوز عدد االت�صاالت الواردة �إىل اخلطوط كافة 7
ات�صاالت .ويف العام  2012ارتفع هذا العدد �إىل  22ات�صاال لكل خط.
يف ال�سنوات الثماين بلغ �إجمايل عدد االت�صاالت  8091ات�صاال لهذا
الغر�ض.
وب�شكل عام ات�صل الأطفال وال�شباب بخطوط م�ساندة الطفل منذ 2008
يف �أغلب الأحيان للإبالغ عن متييز ب�سبب ال�صحة العقلية واجل�سدية
( )%74واحل�صول على التعليم ( )%7والعن�رصية ( .)3%لكن يف
العامني التاليني لبدء الأزمة االقت�صادية العاملية ( 2009و )2010ت�شري
البيانات �إىل ارتفاع عدد االت�صاالت املتعلقة بالتمييز لدوافع عن�رصية
( )%33وبالتمييز ب�سبب و�ضع اللجوء ( )%19وذلك من حيث الن�سب
والأرقام على حد �سواء .وت�شري البيانات �إىل �أن عدد االت�صاالت
بخ�صو�ص التمييز ب�سبب العن�رصية واحل�صول على فر�ص العمل
�سيوا�صل االرتفاع.
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وكان الفتيان يت�صلون يف �أغلب الأحيان للإبالغ عن تعر�ضهم لنوع
من التمييز ب�سبب ال�صحة اجل�سدية �أو العقلية ( .)%65كما كان عدد
الفتيان يفوق عدد الفتيات يف االت�صال بعد التعر�ض للتمييز يف احل�صول
على التعليم ( )%60وهو املو�ضوع الثاين يف ترتيب �أكرث املوا�ضيع
املتناولة يف االت�صاالت املتعلقة بالتمييز.
ت�شري �أعداد االت�صاالت الواردة بخ�صو�ص ال�صحة اجل�سدية �أن
احل�صول على الرعاية ال�صحية ي�صبح م�صدر قلق متفاقم للأطفال .ومنذ
� 2008أجرى �أطفال يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا �أكرث من
 30000ات�صال تتعلق بال�صحة اجل�سدية والرعاية ال�صحية .وتناول
�أكرث من ن�صف هذه االت�صاالت احل�صول على الرعاية ال�صحية .ومن
بني هذه االت�صاالت � %68أجرتها فتيات �أو �آخرون نيابة عنهن.
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حالة :عمر وعلياء تو�أمان يبلغان من العمر  16عاما
ويعانيان من فرط الن�شاط وانعدام الرتكيز ،كما يعاين
عمر من نوبات عدائية .وال يذهب كالهما �إىل املدر�سة
ب�سبب حالتهما ،علما ب�أن موارد العائلة حمدودة وكذلك
�إمكانية ح�صولها على املعلومات .متكن خط م�ساندة
الطفل من توفري عالج �أ�سبوعي مكثف لعمر �أدى �إىل
حت�سن تدريجي يف و�ضعه ،بحيث بات قادرا على العودة
�إىل املدر�سة وم�ساعدة والده يف العمل بهدوء .ولكن
ونظرا �إىل �أن حالة علياء كانت �أقل و�ضوحا ،فقد كان من
الأ�صعب �إثبات حاجتها �إىل عالج .ولكنها بد�أت �أخريا يف
تلقي العالج لكنها ما زالت ال تذهب �إىل املدر�سة.

%91

م�ؤ�رشات �إنذار:

يحرم الأطفال يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
من خدمات كالتعليم والرعاية ال�صحية ب�سبب
التمييز.
يت�صل الفتيان ب�ش�أن التمييز يف احل�صول على التعليم
فيما تذكر الفتيات التمييز يف احل�صول على العناية
ال�صحية.
ينتج التمييز بحق الأطفال املعوقني ج�سديا �أو عقليا
عن قلة املعرفة والتوعية وينبغي معاجلة هذه
الظاهرة.
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