








1 ق�ضايا حالية

املقدمة
نينيتا الروز

املديرة التنفيذية 

ت�شايلد هيلب الين انرتنا�شونال

اإنني اأ�ؤمن باأن خطوط م�ضاندة الطفل متكن الأطفال من ال�ضيطرة على 

التحديات التي تواجههم بقدر ما ي�ضتطيعون. �تعمل اأي�ضا كنظام اإنذار 

مبكر لل�ضيا�ضيني ��ضانعي القرارات، �ميكن اإعتبارها مبثابة مقيا�س 

اجتماعي ل ميكن جتاهله على ما يجري يف حياة الأطفال �ال�ضباب الذين 

يعترب�ن من بني الفئات الأكرث �ضعفا يف املجتمع. �يف حني تلقي هذه 

املطبوعة املزيد من ال�ضوء على امل�ضاكل اخلطرية التي يواجهها الأطفال يف 

املنطقة، اأ�ضتطيع اأن اأرى اأماًل كبريا يف امل�ضتقبل، خا�ضة عندما تتمكن 

خطوط م�ضاندة الطفل من العمل جنبا اإىل جنب مع �ضناع القرار 

الرئي�ضيني.

هذه املطبوعة هي �ضوت الأطفال �ال�ضباب الذين ين�ضاأ�ن يف جمتمعاتنا 

�يواجهون الفرح �تفا�ؤل ال�ضباب من ناحية، �ال�ضقاء �التجارب التي 

تواجههم يف مرحلة طفولتهم �مراهقتهم �ت�ضهم يف ت�ضكيل �ضخ�ضياتهم ملا 

تبقى من حياتهم من ناحية ثانية. فهم زعماء �اأطباء �حرفيو �فنانو 

�معلمو امل�ضتقبل يف املنطقة، �لديهم كل احلق يف احل�ضول على احلماية 

�احلق يف ال�ضتماع اإليهم. �لديهم احلق جميعا د�ن ا�ضتثناء، يف اأن 

يعي�ضوا حياة كرمية، خالية من اخلوف �العنف.

�لهذا ال�ضبب فاإنني اأدعو �ضخ�ضيا ال�ضيا�ضيني ��ضناع ال�ضيا�ضة �القرار 

�ال�رشكاء لقراءة مطبوعة “اأ�شوات االأطفال وال�شباب يف ال�رشق 

االأو�شط و�شمال اإفريقيا”، لأنها حتتوي على ثر�ة من املعلومات 

�الق�ض�س �التوجهات. �اأرجو منكم اأخذ هذه امل�ضاألة على حممل اجلد 

�ال�ضتماع اإىل اأ�ضواتهم يف كل ما تبذلونه من العمل. فال ميكننا �ضمان 

م�ضتقبل م�رشق لالأجيال القادمة من الأطفال �ال�ضباب يف ال�رشق الأ��ضط 

اإل من خالل العمل اجلماعي فقط.

القراء الأعزاء،

على الرغم من اأن خطوط م�ضاندة الطفل جديدة ن�ضبيًا يف املنطقة، اإل اأنها 

غالبًا ما حتظى بدعم احلكومات التي تعرتف باتفاقية الأمم املتحدة حلقوق 

الطفل لقد بداأت �ضبكة ت�ضايلد هيلب لين انرتنا�ضونال يف املنطقة بخطي 

م�ضاندة ع�ضوين فقط يف املنطقة يف العام 2005، لتت�ضع �ت�ضم بعد ذلك 

18 خطا يف 15 د�لة حتى الآن.

منذ اأن بداأت عملها يف منطقة ال�رشق الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا، �ضعت 

خطوط م�ضاندة الطفل اإىل اأن تكون يف طليعة حماية الطفل، �ال�ضماح 

لالأطفال �ال�ضباب باحل�ضول على الإر�ضاد �امل�ضاعدة عندما يكونون يف 

حاجة اإليها. �تظهر بياناتنا اأنه �منذ عام 2005، تلقت خطوط م�ضاندة 

الطفل اأكرث من 126 مليون ات�ضال يف جميع اأنحاء العامل، كان من بينها 

2.5 مليون يف منطقة ال�رشق الأ��ضط.

قام الأطفال �ال�ضباب �البالغون )نيابة عن الأطفال( بالت�ضال ب�ضكل 

م�ضتمر بخطوط م�ضاندة الأطفال حول ق�ضايا تتعلق بالإ�ضاءة �الإهمال، 

�العالقات الأ�رشية �م�ضاكل ال�ضغط النف�ضي -الجتماعي. هناك اأ�ضباب 

كثرية �راء تعر�س الأطفال خلطر الإ�ضاءة �الإهمال: فقد ل يكون لدى 

الأ�رش الدعم الكايف من الأقارب اأ� املجتمع، �قد يعاين الأبوان من 

ال�ضغوط النف�ضية ب�ضبب البطالة اأ� املر�س اأ� العزلة اأ� الوحدة اأ� حتديات 

تربية الأطفال، اأ� العنف املنزيل. هذه لي�ضت �ضوى اأمثلة قليلة من 

ع�رشات الآلف من العوامل التي ل تعد �ل حت�ضى �التي تقود الأطفال 

اإىل الت�ضال بخط م�ضاندة الطفل يف اأ�قات احلاجة. 

لقد ��ضعت الأزمات اجلارية يف منطقة ال�رشق الأ��ضط موؤخرا �ضغوطا 

اإ�ضافية كبرية على الأطفال �ال�ضباب يف املنطقة. فيمكننا اأن نرى اأن 

خطوط م�ضاندة الأطفال ل تقدم امل�ضاعدة فقط ل�ضكان تلك البلدان، بل 

نرى املر�ضدين يقدمون امل�ضاعدة لالأطفال املهاجرين اأ� الالجئني الذين 

يبحثون عن احلماية الالزمة. اإن خطوط اإغاثة الأطفال ل تفرق بني 

طفل �اآخر، �متواجدة مل�ضاعدة هوؤلء الأطفال �ال�ضباب الذين مت التخلي 

عنهم اأ� يعانون من ممار�ضة التفرقة �ضدهم.
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�جرت غالبية الت�ضالت يف منطقة ال�رشق الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا من خالل 

خدمات الهاتف )95%(، �من بني ��ضائل الت�ضالت الأخرى الزيارات 

امليدانية، �الربيد العادي، اأ� خدمات النرتنت )الدرد�ضة �الر�ضائل 

اللكرت�نية(. �ت�ضعى خطوط م�ضاندة الطفل يف منطقة ال�رشق الأ��ضط ��ضمال 

اإفريقيا حاليا اإىل احل�ضول على مزيد من الفر�س للو�ضول اإىل الأطفال 

�ال�ضباب من خالل اخلدمات على النرتنت.

�معظم الت�ضالت التي يجريها الأطفال �ال�ضباب �البالغون مع خطوط 

م�ضاندة الطفل تتعلق بثالث ق�ضايا رئي�ضية هي الإ�ضاءة �العنف )33%( امل�ضاكل 

النف�ضية-الجتماعية �ال�ضحة العقلية )18%(، �العالقات الأ�رشية )%12(. 

�لوحظ الرتكيز امل�ضتمر على هذه الق�ضايا عرب ال�ضنني حيث اأنها متثل املخا�ف 

الرئي�ضية لدى الأطفال �ال�ضباب.

ملخ�ص تنفيذي 
توفر خطوط م�شاندة الطفل يف منطقة ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا ويف اأنحاء العامل للأطفال وال�شباب 

و�شيلة للح�شول على االإر�شاد والتعبري عن خماوفهم واحتياجاتهم يف جو من ال�رشية واالأمان. ت�شتمع 

خطوط م�شاندة الطفل اإىل االأطفال وال�شباب وتر�شدهم اإىل خدمات حماية الطفل املنا�شبة. يف العام 

1995 مت افتتاح اأول خط مل�شاندة الطفل يف املنطقة وهو خط “�شيداي يارا” يف اإيران. ويف العام 2005 
ان�شم خطا “�شيداي يارا” و”خط النجدة 1600” امل�رشي اإىل �شبكة ت�شايلد هيلب الين انرتنا�شونال، 

ومنذ ذلك الوقت ازداد عدد اخلطوط االأع�شاء يف ال�شبكة من املنطقة اإىل 18 ع�شوًا يف 15 بلدا.

خالل ال�ضنوات الع�رش املا�ضية، تلقت خطوط م�ضاندة الطفل حول العامل اأكرث 

من 126 مليون ات�ضال. �منذ العام 2005 تقوم �ضبكة ت�ضايلد هيلب لين 

انرتنا�ضونال بجمع البيانات من خطوط م�ضاندة الطفل يف منطقة ال�رشق 

الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا. �تلقت خطوط م�ضاندة الطفل يف املنطقة 2.5 مليون 

ات�ضال اإما عن طريق الهاتف، اأ� من خالل الزيارات امليدانية، اأ� عرب 

الدرد�ضة على النرتنت، اأ� الر�ضائل الن�ضية الق�ضرية عرب الهواتف النقالة، اأ� 

الر�ضائل اللكرت�نية. �ت�ضتند هذه املطبوعة اإىل بيانات مت جمعها خالل ثماين 

�ضنوات )2005-2012( من 12 خط م�ضاندة طفل يف منطقة ال�رشق الأ��ضط 

��ضمال اإفريقيا. كما لوحظ يف العديد من خطوط م�ضاندة الطفل يف املنطقة اأن 

جزءًا كبريًا من الت�ضالت كانت من بالغني ات�ضلوا بهذه اخلطوط اإما نيابة عن 

اأطفال اأ� لأنهم يعانون من م�ضاكل معينة تتعلق بالأطفال.

ويف العام 2005 ان�شم خطا “�شيداي يارا” و”خط النجدة 16000” امل�رشي اإىل �شبكة 
ت�شايلد هيلب الين انرتنا�شونال، ومنذ ذلك الوقت ازداد عدد اخلطوط االأع�شاء يف 

ال�شبكة من املنطقة اإىل 18 ع�شوًا يف 15 بلدًا.
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اإجمايلحول العامل 

اإجمايل ال�رشق االأو�شط 

و�شمال اإفريقيا 

1: العمر والنوع االجتماعي )اجلندر( للأطفال وال�شبان الذين يت�شلون بخطوط م�شاندة الطفل يف ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا
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�يواجه ماليني الأطفال �ال�ضباب يف اأنحاء العامل �منطقة ال�رشق الأ��ضط 

��ضمال اإفريقيا خمتلف اأ�ضكال الإ�ضاءة �العنف، �عندما يحدث ذلك فاإنهم 

يلجاأ�ن اإىل خطوط م�ضاندة الطفل للح�ضول على الدعم �احلماية. �تلقت 

خطوط م�ضاندة الطفل يف منطقة ال�رشق الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا اأكرث من 

130000 ات�ضال تتعلق بالإ�ضاءة �العنف، من بينها اأكرث من 40% تتعلق 
بالإ�ضاءة اجل�ضدية.

�ي�ضعى الأطفال �ال�ضباب �البالغون اإىل احل�ضول على الإر�ضاد ب�ضاأن امل�ضاكل 

النف�ضية-الجتماعية �ال�ضحة العقلية. �منذ العام 2005 مت تلقي اأكرث من 

70000 ات�ضال ب�ضاأن هذه الق�ضايا. ��ضعى الأطفال �ال�ضباب �البالغني 
للح�ضول على الن�ضائح حول كيفية التعامل مع املخا�ف �القلق )%29(، 

��ضعى العديد منهم احل�ضول على الن�ضائح لأنهم يعانون من نق�س الثقة بالنف�س 

.)%16(

��ضكلت العالقات الأ�رشية 15% من �ضبب الت�ضالت منذ العام 2006. 

�معظم الت�ضالت اخلا�ضة بالعالقات الأ�رشية تتعلق يف العادة بوالدين يطلبان 

امل�ضاعدة �يطرحان الأ�ضئلة عن ال�ضلوك )الأخالقي( لأطفالهم. كما اأن الأطفال 

يت�ضلون بخطوط م�ضاندة الطفل لأنهم يعانون من قرارات اأ� اأحكام �الديهم.

�قد تاأثرت منطقة ال�رشق الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا كغريها من املناطق بالأزمة 

القت�ضادية العاملية التي بداأت يف 2008. �اإ�ضافة اإىل هذه التطورات فاإن عددا 

من د�ل املنطقة �ضهدت اأ� ل تزال ت�ضهد احتجاجات �ا�ضطرابات اجتماعية 

�تعاين من انعدام الأمن �ال�ضطرابات �النزاعات الداخلية امل�ضلحة. �رغم 

اأن “الربيع العربي” مل يعم جميع د�ل ال�رشق الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا، اإل اأنه 

اأّثر على املنطقة مع عبور الالجئني اإىل احلد�د للو�ضول اإىل الد�ل املجا�رة. 

�قد كان لذلك تاأثري كبري على الأطفال �ال�ضباب الذين فر�ا من اأ�طانهم مع 

عائالتهم بحثا عن ال�ضالم �الأمان. 

اإن القلق �انعدام الأمن �اخلطر ي�ضاحب كل عمل م�ضلح �يت�ضبب بال�رشر 

للمجتمع خا�ضة لالأطفال �ال�ضباب. �الأعداد املرتفعة لالت�ضالت اخلا�ضة 

بالإ�ضاءة �العنف �اخلوف �القلق �فقدان الثقة التي تلقتها اخلطوط الأع�ضاء 

يف ال�ضبكة منذ العام 2010 تعك�س ذلك.

�تلقت خطوط م�ضاندة الطفل الأع�ضاء يف �ضبكة ت�ضايلد هيلب لين انرتنا�ضونال 

يف املنطقة 13500 ات�ضال حول طلبات االحتياجات االأ�شا�شية – كانت غالبيتها 

من اأطفال ي�ضعون للح�ضول على امللجاأ �يت�ضلون للح�ضول على املوارد 

�امل�ضاعدات املالية.
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يجب اأن ال يرتك اأي طفل وحيدا
يف منطقة ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا، تعترب خطوط م�شاندة الطفل اجلهة 

االأوىل التي يلجاأ اإليها االأطفال الذين يعانون لي�ص فقط من العنف وامل�شاكل 

النف�شية االجتماعية والعقلية، ولكن كذلك من ال�شدمات التي حتدث يف مناطق 

النزاع واالأزمات. فخطوط م�شاندة الطفل متنح االأطفال �شعورا باأنهم لي�شوا 

لوحدهم، وتتيح لهم االإعراب عن خماوفهم باأمان وحتيلهم اإىل اأنظمة احلماية. 

وعرب ع�رش �شنوات من العمل الن�شط يف �شبكة ت�شايلد هيلب الين انرتنا�شونال، 

كنت �شاهدة بفخر واأ�شهمت يف منو هذه ال�شبكة يف هذه املنطقة ويف اأنحاء 

العامل.

لقد ازداد عدد خطوط م�ضاندة الطفل يف منطقة ال�رشق الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا كما ارتفع م�ضتواها، رغم 

اأنه مل تتمكن جميع الد�ل من توفري هذه اخلدمة القيمة لالأطفال. �مهما كان ال�ضياق الذي نعمل فيه اأ� 

مرحلة التطور التي ��ضلنا اإليها، فاإنه ل يزال اأمامنا الكثري لنتعلمه من بع�ضنا البع�س �ثر�ة من املعرفة 

لنتبادلها. كما اأنه من املهم دعم خطوط م�ضاندة الطفل النا�ضئة �تبادل املعرفة معها حول تطبيق تقنيات 

ات�ضالت جديدة �بناء �الحتفاظ ب�ضبكات مع منظمات املجتمع املدين �احلكومات �املنا�رشة للق�ضايا 

املتعلقة بحماية الطفل.  يجب اأن نحا�ل اأن ن�ضمن توحد اخلطوط يف الد�ل املختلفة يف العمل، على �ضبيل 

املثال، مع �رشكات الت�ضالت لعتماد رقم �احد للمنطقة باأكملها. �قد اأ�ضبح هذا اأمرا مهما للغاية بعد 

ال�ضطرابات التي ت�ضهدها املنطقة �التي اأ�ضفرت عن ت�رشد الكثريين.  

كما اأنه من املهم كذلك �بنف�س القدر تطوير خطط طارئة ملنح الأطفال �العائالت الدعم النف�ضي 

�الجتماعي املنا�ضب �الدعم العملي خالل الأزمات ل�ضمان معرفتهم بوجود اخلدمة خالل حالت 

الطوارئ، �العمل مع اخلدمات الإن�ضانية �دعم مر�ضدي خطوط م�ضاندة الطفل بال�ضكل املنا�ضب. �يجب 

اأن يكون ذلك هو تركيز عملنا بحيث تتبادل خطوط م�ضاندة الطفل اخلبرية ما تتعلمه من العمل يف حالت 

الطوارئ مع غريها من اخلطوط ب�ضكل ينعك�س فائدة على الأطفال �ال�ضباب. �اإ�ضافة اإىل ذلك فاإن بع�س 

الد�ل التي تواجه اأزمات لي�ضت لديها خطوط م�ضاندة طفل، �تطلب الدعم من الد�ل املجا�رة من اأجل 

بدء تلك اخلطوط �بناء ا�ضرتاتيجيات لكي تلعب د�را فعال يف م�ضاعدة الأطفال يف التعامل مع الأزمات 

�التعايف من اآثارها.  

اأهيلة �شومر

املمثلة الإقليمية ملنطقة ال�رشق الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا
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موؤ�رشات اإنذار:
ال تتوفر خطوط م�شاندة طفل بعد للعديد من االأطفال وال�شباب يف منطقة ال�رشق 

االأو�شط و�شمال اإفريقيا. يجب على احلكومات يف املنطقة التعاون مع املجتمع 

املدين الإن�شاء خطوط م�شاندة طفل يف الدول التي ال تتوفر فيها تلك اخلطوط.  

توفر خطوط م�شاندة الطفل القائمة حاليا اخلدمات ملليني االأطفال وال�شباب 

�شنويا. يجب على احلكومات دعم خطوط م�شاندة الطفل يف دورها كخدمة حلماية 

االأطفال.

يجب على احلكومات االعرتاف بخطوط م�شاندة الطفل على اأنها م�شدر مهم 

للمعلومات حول و�شع االأطفال وال�شباب، وا�شتخدام البيانات التي تقوم بجمعها 

لتح�شني خدمات حماية االأطفال.

2 : اأ�شباب االإت�شال يف ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا ما بني 2005-2012 ح�شب النوع االإجتماعي )اجلندر( 2اأ: اأ�شباب االت�شال 2012-2005 

االإ�شاءة والعنف

ال�شحة النف�شية - االإجتماعية والعقلية 
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التمييز 

م�شائل قانونية 

امليول اجلن�شية والوعي اجلن�شي

اال�شتغلل التجاري

ا�شتخدام واإ�شاءة ا�شتخدام املواد املخدرة

اأطفال م�شابون/ متاأثرون باالإيدز 

%33

%18

%12

%9

%9

%4

%5

%2

%3

%2

%2

%1

%1

اإجمايل

%5%10%15%20%25%30%35

%29

%18

%11

%8

%9

%3

%5

%6

%4

%4

%3

%2

%0

%27

%16

%16

%14

%9

%6

%4

%2

%2

%1

%1

%1

%0



 ق�ضايا حالية 6 

ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا >> ق�شايا حالية <<

اأما الت�ضالت ب�ضاأن ال�ضتغالل التجاري فقد ازدادت ن�ضبيا من العام 

2009 �بعده، خا�ضة ب�ضاأن ق�ضايا حمددة مثل ا�ضتخدام الأطفال يف 
الت�ضول �اإجبار الأطفال على عمل ال�ضخرة، �ا�ضتغالل الأطفال جن�ضيا. 

�يف العام 2010 قال نحو 2000 طفل اأنهم اأجرب�ا على الت�ضول فيما قال 

نحو 200 طفل، معظمهم من الأ�لد، اأنهم عانوا من ال�ضتغالل 

اجلن�ضي. 

�يزداد عدد الأطفال الذين يت�ضلون بخطوط م�ضاندة الطفل للح�ضول 

على الدعم القانوين يف احلالت التي يحرمون فيها من حقوقهم 

الأ�ضا�ضية. �خالل ال�ضنوات اخلم�س املا�ضية، دعمت خطوط م�ضاندة 

الطفل يف منطقة ال�رشق الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا الأطفال �ال�ضباب يف 

ق�ضايا قانونية اأكرث من 11000 مرة. �بداأ طلب الدعم لإلغاء اأ� منع 

زواج االأطفال ي�ضبح م�ضاألة تربز ب�ضكل �ا�ضح يف منطقة ال�رشق 

الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا بح�ضب ما تبني من الت�ضالت التي تطلب الدعم 

القانوين، �كذلك تزايد الطلب على الدعم للح�ضول على �ضهادات 

ميالد.

ت�شهم خطوط م�شاندة الطفل يف اأنحاء العامل يف رفاه ورعاية 
االأطفال حيث اأنها توفر لهم و�شائل �شهلة و�رشية )يف�شل اأن تكون( 

جمانية للتعبري عن احتياجاتهم. ولدى �شبكة ت�شايلد هيلب الين 
انرتنا�شونال حاليا 18 ع�شوًا يف 15 دولة من دول ال�رشق االأو�شط 
و�شمال اإفريقيا. وتقدم اأقل من ثلث هذه اخلطوط خدمات على مدار 

ال�شاعة �شبعة اأيام يف االأ�شبوع، كما اأن 11 منها فقط جمانية 
للمت�شل )4 من خطوط م�شاندة الطفل تغطي النفقات بنف�شها( و10 

فقط تغطي كافة اأنحاء البلد. 

اإن خطوط م�ضاندة الطفل جديدة ن�ضبيا يف املنطقة. فقد مت اإن�ضاء اأ�ل خط طفل 

فيها يف العام 1995. �يف البداية ا�ضتهدفت خطوط م�ضاندة الطفل يف منطقة 

ال�رشق الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا الأطفال �البالغني على حد �ضواء لكي ي�ضتفيد�ا 

من خدماتها، لأنها كانت ت�ضعى اإىل بناء الثقة بني املجتمعات �اإقناعها بفكرة 

ات�ضال الأطفال باخلدمة ب�ضكل مبا�رش. �لهذا ال�ضبب فاإنه، تاريخيا، تتلقى 

خطوط م�ضاندة الطفل يف ال�رشق الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا ات�ضالت من 

البالغني يف غالب الأحيان نيابة عن الأطفال بدل من تلقيها من الأطفال اأ� 

ال�ضباب اأنف�ضهم. �قد بداأت خطوط م�ضاندة الطفل يف تركيز حمالتها لزيادة 

الوعي بها على الأطفال ب�ضكل اأكرب. 

�يالحظ اأن عددا اأكرب ن�ضبيا من خطوط م�ضاندة الطفل يف ال�رشق الأ��ضط 

��ضمال اإفريقيا تعمل حتت رعاية احلكومة حيث تديرها اخلدمات 

الجتماعية اأ� الأ�رشية )10 من بني 18 ع�ضوًا(. �عمليًا ل يوجد فرق بني 

خطوط م�ضاندة الطفل التي تديرها احلكومة �تلك التي تديرها منظمات غري 

حكومية، لأن اجلهتني ت�ضعيان اإىل اأن تكونا بوابة خلدمات حماية الطفل 

�ت�ضتخدمان نف�س طريقة الإحالة اإىل خدمات حماية اأخرى.  

اإ�ضافة اإىل ذلك فاإن خطوط م�ضاندة الطفل يف ال�رشق الأ��ضط ��ضمال 

اإفريقيا قامت بجمع خرباتها �جهودها لتقييم اإمكانيات ت�ضغيل خطوط 

م�ضاندة طفل يف عدد قليل من خميمات الالجئني.  

يف هذه املطبوعة مت جمع �حتليل نتائج ثماين �ضنوات من اخلربة لدى 

خطوط م�ضاندة الطفل يف ال�رشق الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا. �يركز ق�ضم 

“ق�شايا حالية” على ق�ضايا متكررة ت�ضكل حتديا لالأطفال �ال�ضباب يف 
املنطقة، فيما ي�ضعى الق�ضم “حتديات م�شتقبلية” اإىل ت�ضليط ال�ضوء على 

الق�ضايا التي بداأت تظهر �على التحديات املتداخلة التي يواجهها الأطفال. 

�معا فاإن هذين الق�ضمني من املطبوعة يوفران �ضيناريو كامل عن التحديات 

التي تواجه ال�ضباب �قدرتهم على مواجهة امل�ضاعب. اإنها دعوة للتحرك 

ل�ضانعي ال�ضيا�ضات، �العاملني يف املجتمع املدين، �منظمات القطاع 

اخلا�س للعمل معا لتعزيز اأنظمة حماية الطفل يف منطقة ال�رشق الأ��ضط 

��ضمال اإفريقيا. 

خطوط م�شاندة الطفل يف ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا
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قرارات ديربان
تبنت خطوط م�شاندة الطفل العاملة يف 136 بلدا خلل موؤمتر ديربان يف جنوب 

اإفريقيا يف 20 ت�رشين الثاين/نوفمرب 2012، جمموعة من القرارات اأطلق 
عليها ا�شم “قرارات ديربان”. وتدعو خطوط م�شاندة الطفل يف هذه القرارات 

جميع اجلهات املعنية يف احلكومات واملنظمات والقطاع اخلا�ص اإىل: 

االعرتاف بقدرة خطوط م�شاندة الطفل الفريدة على اإ�شماع اأ�شوات االأطفال 

وا�شتخدامها يف تعزيز حماية االأطفال

 اإبرام �رشاكات مع خطوط م�شاندة الطفل ل�شمان ا�شتدامتها واإمكانية و�شول 

جميع االأطفال لها جمانا

�شمان اأن ت�شتمل جميع اأهداف التنمية امل�شتدامة لفرتة ما بعد 2015 حماية 

ومتكني االأطفال وال�شباب

اأما التمييز يف ق�ضايا مثل احل�ضول على التعليم �الوظائف، اأ� 

العن�رشية، فقد بداأت تظهر ب�ضكل اأكرب يف حياة الأطفال �ال�ضباب الذين 

يعي�ضون يف منطقة ال�رشق الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا. �تظهر البيانات اأنه 

يف العام 2005 تلقت خطوط م�ضاندة الطفل ما معدله 4 ات�ضالت �ضنويا 

تتعلق بالتفرقة. اإل اأن هذا املعدل ال�ضنوي ارتفع اإىل 1000 ات�ضال لكل 

خط م�ضاندة يف العام 2012. �خالل الفرتة نف�ضها، زاد عدد الأطفال اأ� 

ال�ضباب الذين اأبلغوا عن معاناتهم من التفرقة �ضدهم ب�ضبب امل�ضاكل 

اجل�ضدية اأ� العقلية 70%، �كانت غالبية تلك الت�ضالت من فتيات. 

تلعب خطوط م�ضاندة الطفل د�را مهما يف جمع املعلومات �الرتكيز 

على الق�ضايا، �يف الوقت ذاته تقوم بحماية الأطفال �ال�ضباب. كما اأن 

خطوط م�ضاندة الطفل تتمتع مبيزة فريدة تتمثل يف اطالعها على احلالة 

ال�ضحية �الو�ضع العام لالأطفال يف املجتمع. �نحن ندعو احلكومات اإىل 

دعم اإن�ضاء خطوط م�ضاندة طفل يف الد�ل التي ل توجد فيها مثل هذه 

اخلطوط، �العمل ب�ضكل �ثيق مع خطوط م�ضاندة الطفل القائمة من 

اأجل �ضد الثغرات يف خدمات حماية الطفل، �موائمة �ضيا�ضات حماية 

الأطفال على امل�ضتوى القومي. 

اإن البيانات التي تت�ضمنها هذه املطبوعة متثل اأ�ضوات الأطفال 

�ال�ضباب. �يتحتم على احلكومات �املجتمع املدين ال�ضتماع اإىل هذه 

الدعوة للتحرك ��ضمان تعزيز اأنظمة حماية الطفل من خالل دعم 

خطوط م�ضاندة الطفل القائمة �اإن�ضاء خطوط م�ضاندة يف الد�ل التي ل 

تتوفر فيها مثل هذه اخلطوط.
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ت�ضري بيانات خطوط م�ضاندة الطفل اإىل ارتباط اأغلبية حالت الإ�ضاءة 

�العنف التي يك�ضفها اأطفال يف منطقة ال�رشق الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا 

باالإ�شاءة اجل�شدية )42%( ثم الإ�ضاءة العاطفية )13%( �الإهمال )%12( 

�الإ�ضاءة اجلن�ضية )10%( �التنمر )9%(. �اأثبتت الت�ضالت التي ك�ضفت 

عن الإ�ضاءة اجل�ضدية اأن اأفراد العائلة غالبا من يكونون �راءها )%71(. 

��ردت 70% من الت�ضالت حول الإ�ضاءة اجل�ضدية من فتيات اأ� نيابة 

عنهن.

تعترب االإ�شاءة العاطفية النوع الثاين الأكرث �ضيوعا من الإ�ضاءة التي 

ر�ضدتها خطوط م�ضاندة الطفل يف ال�رشق الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا. 

�تعلقت حالة �احدة من �ضبع حالت من الإ�ضاءة �العنف بالإ�ضاءة 

العاطفية. �ات�ضل عدد اأكرب من الفتيات للحديث عن حالت اإ�ضاءة عاطفية 

)55%( يرتكب اأغلبها ذكور )65%(. �كان اأفراد من العائلة املبا�رشة اأ� 

املمتدة م�ضوؤ�لني عن 54% من حالت الإ�ضاءة العاطفية. 

ت�شكل االإ�شاءة والعنف واالإهمال االأ�شباب االأكرث �شيوعا الت�شاالت االأطفال بخطوط م�شاندة 
الطفل يف منطقة ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا. فقد تلقت هذه اخلطوط اأكرث من 130 

األف ات�شال تتعلق بهذه امل�شائل يف ال�شنوات الثماين االأخرية، اأي ما يوازي اأكرث من ثلث 
االت�شاالت يف املنطقة. ويتعلق حوايل ن�شف هذه االت�شاالت باالإ�شاءة اجل�شدية للطفل. 
وحدث اأكرث من 50% من احلاالت التي ك�شف عنها يف ات�شاالت تتعلق باالإ�شاءة اجل�شدية 
اأو العاطفية اأو االإهمال داخل العائلة. وت�شري البيانات اإىل اأن االإ�شاءة والعنف تبقى من 
االأ�شباب الرئي�شية التي تدفع باالأطفال اإىل االت�شال بخطوط م�شاندة الطفل للح�شول على 

امل�شاعدة واحلماية.

كان �احد من بني كل ع�رشة ات�ضالت متعلقة بالإ�ضاءة �العنف 

لالإبالغ عن اإ�شاءة جن�شية. يف 20% من تلك احلالت األقيت 

امل�ضوؤ�لية على فرد من اأفراد العائلة. �يت�ضل عدد اأكرب من الفتيات 

)81%( بخطوط امل�ضاندة لالإبالغ عن اإ�ضاءة جن�ضية، �يف 66% من 

هذه احلالت األقيت امل�ضوؤ�لية على ذكر.

يف 13% من الت�ضالت بخ�ضو�س الإ�ضاءة �العنف �ضعى الأطفال 

اإىل الدعم �امل�ضاعدة لتعر�ضهم للإهمال. من بني تلك الت�ضالت تعّلق 

15% بالعائلة املبا�رشة اأ� املمتدة.

�ضكمل التنّمر مو�ضوع ات�ضال �احد من بني كل ع�رشة ات�ضالت 

متعلقة بالإ�ضاءة �العنف. �مل تبداأ خطوط م�ضاندة الطفل يف املنطقة 

�د�ليا اإل موؤخرا بجمع البيانات حول التنمر نظرا اإىل الهتمام 

املتزايد مب�ضاألة التنمر �التنمر املوؤذي خالل العقد املن�رشم من قبل 

الأطفال �ال�ضبان بالإ�ضافة اإىل خطوط م�ضاندة الطفل.

حاالت االإ�شاءة والعنف 



9 ق�ضايا حالية 

%42
%58

حالة: ات�شل اأحد اجلريان نيابة عن ثلثة اأطفال يعانون من 
االإهمال احلاد. كان اأكربهم يف اخلام�شة من العمر، وغالبا ما 

كانوا يرتكون يف املنزل وحدهم واأحيانا يحتجزون بني النافذة 

و“ق�شبان احلماية” اخلارجية يف �شقتهم يف الدور الثالث. 

ات�شل خط م�شاندة الطفل مب�شلحة اخلدمات االجتماعية التي 

اأر�شلت فريقًا للتحّقق من الو�شع. قّيم الفريق اخلطر الذي 

يتعّر�ص له االأطفال وقرروا عمًل مب�شلحة االأطفال اأنه من 

االأف�شل اأن يتلقوا العناية يف ماأوى للأطفال حتى حتديد مكان 

الوالد وو�شع خطة تدّخل.

ق�شايا حالية 1اأ: معدل انت�شار جميع اأ�شكال االإ�شاءة يف ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا ما بني 2005 - 2012 
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   االإهمال
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مع اأي طلب م�شاعدة نعمل ب�شكل وثيق مع �رشكائنا للإحالة للو�شول اإىل الطفل يف 
اأ�رشع وقت ممكن ولتحديد اأف�شل طريقة ممكنة للتدّخل. ونعمل مع �رشكاء خا�شني 

وموؤ�ش�شات اأو نحيل الق�شية اإىل اجلهة احلكومية املخت�شة. ولكّل الوكاالت احلكومية 
املعنّية ب�شوؤون االأطفال ممّثل دائم يتلقى البلغات من خط م�شاندة الطفل – قطر.

موؤ�رشات اإنذار:  

تعلق ات�شال من بني كل ثلثة ات�شاالت 

بخطوط م�شاندة الطفل يف املنطقة باالإ�شاءة 

والعنف.

يف الكثري من احلاالت يت�شح اأن اأفراد من 

العائلة هم مرتكبي االإ�شاءة والعنف.

تتعلق حالة من ع�رش من ق�شايا االإ�شاءة 

والعنف بالعنف اجلن�شي.



 ق�ضايا حالية 10 

ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا >> ق�شايا حالية <<

يف ال�ضنوات الثماين املا�ضية )2005-2012( تعلقت اأغلبية الت�ضالت 

الواردة اإىل خطوط م�ضاندة الطفل ب�ضاأن التاأزم باخلوف �القلق )%29( 

�انعدام الثقة بالنف�س )14%(. �حتدث عدد اأكرب من الفتيات )%58( 

مقارنة مع الفتيان عن م�ضاكل تتعلق بال�ضحة العقلية النف�ضية-الجتماعية.  

لكن عددا اأكرب من الفتيان ات�ضل بخطوط م�ضاندة الطفل يف املنطقة 

للح�ضول على ن�ضائح حول التعامل مع الرهاب �الهواج�س، فيما �ضعت 

الفتيات يف حالت اأكرث اإىل احل�ضول على ن�ضائح حول م�ضائل تتعّلق بامللل 

اأ� الكتئاب اأ� اخلوف �القلق اأ� الهوّية �الغر�س من احلياة اأ� انعدام 

الثقة يف النف�س اأ� الوحدة اأ� الأذى الذاتي �النتحار. 

منذ 2008 ت�ضهد الت�ضالت املتعلقة باأذى الذات ازديادا. منذ 2009 ارتفع 

عدد الت�ضالت حول الأذى الذاتي من 1% اإىل 3% يف 2012. كما 

ظهرت زيادة مماثلة يف عدد الت�ضالت حول النتحار �اخلوف �القلق 

يف الفرتة نف�ضها. �هذا يثبت اأن مزيدا من الأطفال يغرقون يف اأفكار تتعّلق 

بالنتحار يت�ضلون بخطوط م�ضاندة الطفل لطلب امل�ضاعدة بخ�ضو�س كيفية 

التعامل مع اأزمتهم �معاجلة م�ضاعرهم. يف حالت طارئة مماثلة تعمل 

خطوط م�ضاندة الطفل ب�ضكل �ثيق مع �رشكاء اإحالة ملنع الأطفال من اإيذاء 

اأنف�ضهم اأ� ت�ضويهها. 

كما يت�ضل بالغون بخطوط م�ضاندة الطفل بهذا اخل�ضو�س لال�ضتفهام عن 

كيفية م�ضاندة اأطفالهم بعد تعر�ضهم ل�ضدمة. �يف اأغلب احلالت، �لكن 

لي�س يف جميعها، تتعلق ال�ضدمة بتجربة العنف �احلرب )انظر املربع(. 

�غالبا ما يت�ضل الأفراد الذين يحتاجون اإىل اإر�ضاد ب�ضبب ال�ضدمة بخط 

م�ضاندة الطفل اأكرث من مرة.

  

حالة: ات�شل طفل يف ال�شابعة من العمر ليبلغ عن مغادرة 
والديه املنزل للبحث عن جديه يف فرتة هدوء و�شط الق�شف، 

ومل يعودا بعد فرتة من الوقت. مل يكن الطفل يعرف كيفية 

االهتمام ب�شقيقته ال�شغرى، وخ�شي اأن ال يرى والديه جمددا. 

بعد تهدئة روع الفتى، متكن املر�شد من معرفة منطقة �شكن 

العائلة وات�شل بامللجاأ الذي احتمى اإليه الوالدان، واجتمعت 

العائلة جمددا. 

يواجه االأطفال يف ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا م�شاكل مرتبطة بال�شحة العقلّية النف�شّية-االجتماعّية. 

وتعني ال�شحة النف�شية- االجتماعية ما يتمتع به الطفل من عافية عقلية و�شلبة وقدرة على التكيف مع 

جمموعة من املطالب، ومع ال�شغوطات النف�شية وال�شدمة، مع ا�شتمرار قدرته على امل�شاهمة يف 

املجتمع. ووردت ال�شحة العقلية النف�شية- االجتماعية يف ات�شال من بني كل خم�شة من جميع االت�شاالت 

التي تلقتها خطوط م�شاندة الطفل يف املنطقة. وتعود اأ�شباب التاأزم اإىل االكتئاب وعدم الثقة بالنف�ص 

والوحدة واخلوف والقلق. 

التعامل مع التاأزم النف�شي- 

االجتماعي والعقلي
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%38%62

 الهوية والهدف 
من احلياة

%66%34
امللل

خطوط م�شاندة الطفل يف ال�رشق االأو�شط و�شمال 
اإفريقيا تتعامل مع اآثار ال�شدمة النف�شية الطويلة 

االأمد الناجمة عن العنف واحلرب
تتعلق ن�ضبة كبرية من الت�ضالت اخلا�ضة بال�ضحة النف�ضية-

الجتماعية �العقلية يف املنطقة ب�ضكل مبا�رش بالنزاعات التي 

ت�ضهدها. على �ضبيل املثال، تلقى خط م�ضاندة الطفل يف فل�ضطني 

)�ضوا( اأكرث من 22 األف ات�ضال خالل اأ�ضهر قليلة بعد احلرب 

على غزة يف 2008-2009. �كان الكثري من هذه الت�ضالت 

يتعلق باآثار ال�ضدمة النف�ضية الطويلة الأمد للعنف �احلرب. 

�تلقت خطوط م�ضاندة الطفل يف الأردن �اإيران ات�ضالت من 

لجئني من الد�ل املجا�رة. كانت اأغلبية هوؤلء الالجئني 

اأطفال تعر�ضوا لالأذى النف�ضي �ال�ضدمة بعد اأن �ضهد�ا عنفا 

قاتال ل يحتمل يف �ضنهم. عند توثيق خط م�ضاندة الطفل حلالت 

م�ضابهة يتم ت�ضجيلها يف العادة يف فئة امل�ضاعدة النف�ضية– 

الجتماعية �العقلية. 

   اخلوف والقلق

   انعدام الثقة بالنف�ص

   اإيذاء الذات

   االنتحار

ق�شايا حالية 2: االت�شاالت التي تلقتها خطوط م�شاندة الطفل ب�شاأن ق�شايا ال�شحة النف�شية-االإجتماعية والعقلية ح�شب النوع االإجتماعي )اجلندر( يف منطقة ال�رشق 

االأو�شط و�شمال اإفريقيا ما بني 2012-2005 

10 15 20 25 30 40%35

2008

2010

2012

50

%78 %22
االنتحار

%55 %45
اخلوف والقلق

%46 %54
ا�شطرابات االأكل

%70 %30
االكتئاب

%65 %35
اإيذاء الذات

%59 %41

 انعدام 
الثقة بالنف�ص

%49 %51

الرهاب 
والهواج�ص

موؤ�رشات اإنذار:  

يعاين االأطفال وال�شباب من اخلوف والقلق 

مما يظهر االآثار طويلة االأمد للعنف 

واحلرب.

يلجاأ االأطفال اإىل االأذى الذاتي والتفكري يف 

االنتحار للتعامل مع االأزمة النف�شية.

يزداد اإعراب الفتيات عن املعاناة من انعدام 

الثقة يف النف�ص وجلوئهن اإىل اإيذاء الذات.
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ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا >> ق�شايا حالية <<

تعد البيئة االأ�رشية واحدة من اأكرث االأماكن اأهمية بالن�شبة للأطفال اأو ال�شباب. فاالأ�رشة هي حيز االأمان 

بالن�شبة لهم، حيث يقوم االأطفال وال�شباب مبراقبة وتعلم وممار�شة العلقات ال�شخ�شية من خللها، ويتم 

اإتخاذ معظم القرارات التي توؤثر على حياتهم ب�شكل مبا�رش داخل حدودها. وتنعك�ص اأهمية االأ�رشة يف حياة 

االأطفال وال�شباب يف عدد من االت�شاالت واالأ�شئلة التي تتلقاها خطوط م�شاندة الطفل يف املنطقة عن االأ�رشة 

وتغيري �شلوكياتها. اإن العلقات االأ�رشية هي رابع اأهم م�شاألة يتم اال�شتف�شار عنها عند االت�شال بخط 

امل�شاندة، وغالبا ما تكون الفتيات هن من يت�شلن بخطوط م�شاندة الطفل للتحدث عن مثل هذه االأمور. 

حتديات العلقات االأ�رشية

ي�ضعى الأطفال عموما اإىل طلب امل�ضورة �الن�ضح من خطوط م�ضاندة 

الطفل لتعلم كيفية التعامل مع اآبائهم، �ضواء على �ضعيد تعلم كيفية 

التوا�ضل معهم، اأ� حل اأ� معاجلة م�ضكالت القتتال، �النقا�ضات 

الأ�رشية �ت�ضارب امل�ضالح. �كانت 52% من الت�ضالت تقريبا من 

اأطفال يرغبون التعبري عن امل�ضاكل التي يواجهونها مع �الديهم، اأ� 

الآباء الذين يطلبون الن�ضح �امل�ضورة ب�ضاأن كيفية معاجلة امل�ضاكل التي 

يواجهونها مع اأطفالهم.

متثل الق�ضايا املتعلقة بالطالق، النفقة، النف�ضال �الأ�رش اجلديدة 

�املختلطة ما يقرب الثلث من ات�ضالت الأطفال �ال�ضباب بخطوط 

م�ضاندة الطفل- )10%( منها تتعلق بنفقة �ح�ضانة الأطفال. 

كما تت�ضل ن�ضبة من الأطفال �ال�ضباب )3%( ملناق�ضة حالت اإدمان 

�الديهم على مادة ما، اأ� معاناة هوؤلء الآباء من م�ضاكل تتعلق ب�ضحتهم 

العقلية. يف عام 2005 مل تكن هناك اأي ات�ضالت ب�ضاأن هذه امل�ضاألة، 

حالة: ات�شلت طفلة تبلغ الرابعة ع�رش من العمر بخط م�شاندة الطفل 
الأن والديها �شجناها واأخرجاها من املدر�شة بعد اتهامها باأنها 

�شادقت �شابًا. واعرتفت الفتاة باأنها كانت ال تطيع والديها. كما 

اأ�رّشت للمر�شد باأن ت�شدد والديها كان �شببا ل�شعورها بالقلق 

واالكتئاب. قام خط م�شاندة الطفل بعقد لقاء بني اأبوي الفتاة ومدير 

مدر�شتها ناق�شوا خلله االأمور التي متيز مرحلة املراهقة. وقدم 

مر�شد اآخر الن�شائح للفتاة حول كيفية ك�شب ثقة والديها مرة اأخرى. 

ويف اجتماع اآخر قام جميع االأطراف بو�شع خطة عمل متكن الفتاة 

من التمتع بحريتها ولكن مب�شوؤولية.  

�لكن منذ عام 2008 تو�ضح البيانات اأن عدد الت�ضالت قد ازداد– 

حيث تبني املعلومات �ر�د ما يقرب من 18 اإت�ضال لكل خط م�ضاندة 

طفل �ضهريا بهذا ال�ضاأن يف عام 2012. �على الرغم من قلة عدد 

الت�ضالت، اإل اأن الدلئل ت�ضري اإىل �جود قلق متزايد بني الأطفال يف 

املنطقة. 
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ق�شايا حالية 3: التوجهات يف االت�شاالت املتعلقة بالق�شايا االأ�رشية ما بني 2005 - 2012

حالة: مل ي�شمح لتلميذة جمتهدة تبلغ احلادية 
ع�رشة من عمرها مبوا�شلة درا�شتها بحجة اأنها 

اكت�شبت بع�ص ال�شلوكيات غري االأخلقية يف 

مدر�شتها. اأرغمها والدها على العمل يف متجره. 

دخلت الفتاة يف �رشاع ما بني رغبتها القوية 

بالعودة اإىل املدر�شة واخلوف من فقدان احرتام 

وحمبة والدها لها. بعد عدة جل�شات اإر�شاد، 

قررت الفتاة اأن عليها اإعادة مناق�شة االأمر يف 

املنزل من اأجل راحتها. ويف الوقت نف�شه قام 

خط م�شاندة الطفل باالت�شال مبدر�شة الفتاة 

وعلم منها اأن االأب كان غري متعاون طوال فرتة 

دوام الفتاة يف املدر�شة. كان يتم االت�شال 

باملدر�شة بحجة مر�ص الفتاة واأحيانا كانت 

تغيب دون اأي �شبب. حاول خط م�شاندة الطفل 

بالتعاون مع املدر�شة اإجبار والد الفتاة على 

اإر�شال ابنته اإىل املدر�شة وفق قوانني التعليم 

احلالية. مل يتم اإغلق احلالة بعد.

   ق�شايا التبني

   الفاجعة بوفاة اأحد املقربني

   الو�شاية على الطفل وحقوق امل�شاهدة/الروؤية

    الطلق / انف�شال االآباء / نزاع االآباء

   النفقة واإعالة االأطفال

   اأ�رشة جديدة/دمج بني االأ�رشة

   علقات االآباء واالأطفال

    ادمان االآباء و/ اأو م�شاكل ال�شحة العقلية

   العلقات االأخوية 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

%0%20%40%60%80%100

%68

%32

%69

%31
%47 %53

%62

%38%44 %56%53 %47
%66

%34

%81

%19

%71

%29

موؤ�رشات اإنذار:
يك�شف االأطفال عن اأنهم يتاأثرون ب�شكل كبري بت�شارب 

امل�شالح بينهم وبني والديهم. 

غالبا ما يتوقع النا�ص من االأوالد اأن يتولوا م�شوؤوليات 

ال تنا�شب اأعمارهم، مثل االنخراط يف اأعمال لتحقيق 

الدخل للعائلة، وهو ما يعرقل ب�شكل كبري فر�شهم يف 

التطور االأكادميي واالجتماعي.

 يف نف�ص الوقت، يتوقع النا�ص من البنات اأن يت�رشفن 

بطريقة حمافظة وطاهرة كما يرونها هم، وهو ما يحد 

ب�شكل كبري من فر�شهن يف التطور االأكادميي 

واالجتماعي. 
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يكت�ضب عمل منظمة ت�ضايلد هيلب لين انرتنا�ضونال اأهمية 

ق�ضوى يف منطقة ال�رشق الأ��ضط � �ضمال اإفريقيا فاملنطقة ل 

تزال تختزن معتقدات �عادات اجتماعية ل ت�ضجع على 

البوح بالنتهاكات احلا�ضلة �نظم حماية الطفل فيها غري 

موجودة ب�ضكلها املتنا�ضق مع مبادئ حقوق الطفل �الآليات 

املتاحة للطفل يف التعبري نادرة، من هنا تاأتي اأهمية �جود 

اخلط كو�ضيلة تعوي�س عن غياب هذه الآليات � كم�ضاحة 

تعبري للطفل الذي ان�ضدت بوجهه كل قنوات التبليغ �امل�ضاركة 

�احلوار �ك�ضند للمهنيني �الأهل يف توفري التوجيه 

�الت�رشف �التعامل � التدخل من اأجل م�ضلحة الطفل.

�لي�س من قبيل ال�ضدفة اأن يخرج التقرير العربي املقارن 

ملدى اأعمال تو�ضيات درا�ضة الأمني العام لالأمم املتحدة 

لوقف العنف �ضد الأطفال بتو�ضية: >> ت�ضجيع الد�ل 

العربية التي مل تبادر بعد اإىل تاأ�ضي�س خط م�ضاندة الطفل على 

البدء يف خطوات التاأ�ضي�س م�ضتفيدين من خربات �اأدلة 

التدريب �التخطيط التي توفرها منظمة ت�ضايلد هيلب لين 

.>> انرتنا�ضونال 

ل ي�ضعنا كاأ�ضخا�س ملتزمني قيم �مبادئ حقوق الطفل اإل اأن 

نعلن عن تقديرنا �تثميننا للد�ر �الر�ضالة التي تقوم بها 

املنظمة �عن ا�ضتعدادنا للتعا�ن �العمل معها للو�ضول اإىل 

طفولة �ضعيدة تنعم بحقوقها يف الأمان �الرفاهية.

اإيلي خمايل 

الأمني العام ال�ضابق للمجل�س الأعلى للطفولة- لبنان

وخلل العقد املا�شي برزت جمموعة �شاملة ومتزايدة من خطوط م�شاندة الطفل ملعاجلة 
حاالت العنف. ويعد هذا تطورًا مهمًا نظرًا الأن خطوط م�شاندة الطفل متّكن االأطفال من طلب 

امل�شاعدة، دون احلاجة اإىل الك�شف عن اأ�شمائهم، من موظفني مدربني ي�شتطيعون كذلك 
الو�شول اإىل االأطفال ومنحهم الن�شائح والدعم الذي يحتاجونه والذي هو من حقهم. واإ�شافة 
اإىل ذلك فاإن خطوط م�شاندة الطفل ومن خلل ات�شاالتها املتعددة مع االأطفال، ت�شتطيع جمع 

البيانات واملعلومات الُقيمة عن حاالت العنف وعوامل اخلطر التي تزيد من احتمال حدوث تلك 
احلاالت. ويجب على احلكومات واجلهات املعنية على حد �شواء اال�شتفادة من هذه املعلومات 

عندما تقوم ب�شياغة حتركاتها ملنع العنف �شد االأطفال ومعاجلته.  >> 

مارتا �شانتوز باي�ص- املمثلة اخلا�شة للأمني العام للأمم املتحدة ل�شوؤون العنف �شد االأطفال
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�كان ات�ضال �احد من بني كل 12 معني باحلاجات الأ�ضا�ضية )8% من 

هذه الفئة( يتعلق بطفل مفقود. �بلغ عدد الت�ضالت املتعلقة باأطفال 

مفقودين ذر�ته يف 2010. �مت تلقي ن�ضبة اأكرب من الت�ضالت )%55( 

حول اأطفال مفقودين من طرف فتيات اأ� نيابة عنهن. �بلغت 

الت�ضالت حول اأطفال يتامى اأ� مت التخلي عنهم 14% من اإجمايل 

الت�ضالت )2746 ات�ضال(. �قام فتيان بالن�ضبة الأكرب من تلك 

الت�ضالت. 

ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا >> حتديات م�شتقبلية <<

منذ العام 2008 �ردت الت�ضالت يف منطقة ال�رشق الأ��ضط ��ضمال 

اإفريقيا من اأجل احلاجات الأ�ضا�ضية من اأطفال طلبوا خطوط م�ضاندة 

الطفل �ضعيا اإىل الغذاء �املوارد �امل�ضاعدات املالية )اإجمايل ن�ضبة %48(. 

�فاقت الت�ضالت من بالغني ��ضبان التي تطلب معلومات حول فر�س 

التوظيف 800 ات�ضال )4%(. كما تلقت خطوط م�ضاندة الطفل يف 

املنطقة نف�ضها اأكرث من 4000 طلب م�ضاعدة من اأطفال اأ� بالغني نيابة 

عن اأطفال بحاجة اإىل ماأ�ى. �ت�ضري البيانات اإىل ارتفاع الت�ضالت 

لطلب حاجات اأ�ضا�ضية ب�ضكل عام �ل �ضيما يف بلدان تعاين من ارتفاع 

اأعداد النازحني الداخليني �الالجئني على غرار الأردن �فل�ضطني 

�ال�ضودان.  

�يوجد فارق �ا�ضح بني اجلن�ضني يف عدد الت�ضالت التي ت�ضل 

خطوط م�ضاندة الطفل لطلب حاجات اأ�ضا�ضية. فمن بني طلبات الغذاء 

�ردت 84% من الت�ضالت من فتيات اأ� نيابة عن فتيات، كما اأن 

55% من طلبات املوارد �امل�ضاعدة املادية ترد من فتيات. �ات�ضل عدد 
اأكرب من الفتيات )86%( مقارنة بالفتيان بخطوط امل�ضاندة يف املنطقة 

لال�ضتفهام عن فر�س توظيف. اأما الفتيان فيت�ضلون اأكرث حلاجتهم اإىل 

ملجاأ )64%( اأ� بعد التخلي عنهم )%69(.

منذ 2008 طرحت االأزمة املالية واالقت�شادية العاملية حتديات اإ�شافية على جمتمعاتنا. ففي العامل ويف 

منطقة ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا �شجلت خطوط م�شاندة الطفل ارتفاعا يف عدد االأطفال الذين 

يت�شلون لطلب حاجات اأ�شا�شية. وخلل ال�شنوات اخلم�ص املا�شية تلقت خطوط م�شاندة الطفل يف 

ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا نحو 20 األف ات�شال تتعلق باحلاجات االأ�شا�شية، اأي ما معدله ات�شالني 

لكل خط م�شاندة يوميا. قبل 2008 مل تكن هذه اخلطوط يف ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا تتلقى ات�شاال 

واحدا يف اليوم بهذا ال�شاأن. وتوحي البيانات اأن عدد طلبات احلاجات االأ�شا�شية �شيزداد با�شتمرار.

 تزايد الطلب على 

احلاجات االأ�شا�شية

حالة: اأراد عمر )16 عاما( موا�شلة تعليمه، لكنه بات رّب العائلة يف �شّن 
مبكرة، حيث ا�شطر اإىل العمل لدعم والدته واأخوته االأ�شغر. وات�شل عمر 

بخط امل�شاندة للح�شول على اإر�شادات، ف�شاعده مر�شد على التو�شل اإىل حّل 

كي يتمّكن من العمل وموا�شلة الدرا�شة معًا.
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حالة: تكافح عائلة من 5 اأفراد لك�شب قوتها اليومي وباتت عاجزة 
عن تلبية حاجة الطفل االأ�شغر للرعاية الطبية. فال�شغري البالغ 5 

�شنوات كرب وهو يعاين من التهاب يف العني مل يعالج منه مطلقًا. 

واالآن بات الطفل يحتاج اإىل عناية طارئة. متّكن خط م�شاندة الطفل 

من م�شاعدة العائلة مبّدها بحاجات اأ�شا�شية، وربطها بربنامج للدعم 

الطبي.

حالة: ات�شلت اأم الأربعة اأطفال بخط م�شاندة الطفل بعد م�شاهدة 
برنامج تلفزيوين حتدث عن هذه اخلدمة. طلبت ال�شيدة امل�شاعدة 

موؤكدة اأن زوجها ال�شابق ال يتكفل بنفقات العائلة فيما هي جتهد 

للح�شول على دخل بالكاد يكفي، وحتتاج اإىل امل�شاعدة �شواء على 

امل�شتوى املايل اأو العناية باالأطفال كي تتمكن من العمل. �شاعد خط 

امل�شاندة الوالدة يف احل�شول على م�شاعدة قانونية. 

 حتديات م�شتقبلية 1: التوجهات يف االإت�شاالت املتعلقة باحلاجات االأ�شا�شية التي تلقتها خطوط م�شاندة الطفل يف منطقة ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا 

ح�شب النوع االإجتماعي )اجلندر( 2008- 2012 
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   اأطفال متخلى عنهم

   اأطفال يت�شلون للح�شول على طعام

   فر�ص العمل

   االأطفال املفقودين

   االأيتام

   اإعادة االأطفال اإىل اأهلهم اأو الو�شي عليهم

   املوارد واملعونات املالية

   البحث عن ماأوى 

موؤ�رشات اإنذار:  

زيادة عدد االت�شاالت من اأطفال لطلب حاجات 

اأ�شا�شية.

زيادة عدد االأطفال الذين يتم التخلي عنهم اأو 

 اليتامى و/اأو املفقودين.

وي�شّكل االأطفال هدفا �شهل لتجار الب�رش يف حال 

عدم متّتعهم باحلماية. 

زيادة االحتياج اإىل احلاجات االأ�شا�شية وال �شيما يف 

دول ت�شمل اأعدادًا كبرية من النازحني الداخليني اأو 

التي ت�شتقبل الكثري من اللجئني. 
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ما يقرب من 2000 طفل ليك�ضفوا اأن بالغا اأجربهم على الت�ضول يف ذلك 

العام. �هذا يعني 250 ات�ضال لكل خط. �ي�ضري الرتفاع احلاد يف هذه 

الأرقام منذ بدء الأزمة القت�ضادية العاملية، اإىل رابط بني هذه 

املمار�ضات �النق�س املتزايد يف املوارد.

كما �ضهد عدد الت�ضالت حول اال�شتغلل اجلن�شي التجاري ارتفاعا، 

لكن بن�ضبة اأقل. �ي�ضكل ال�ضتغالل اجلن�ضي التجاري اأ�ضواأ اأنواع �ضخرة 

الأطفال. يف عامي 2009 �2010 بلغ عدد الت�ضالت الواردة حول 

هذه الفظاعة ذر�ته يف منطقة ال�رشق الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا لي�ضل اإىل 

127 عام 2009 �182 عام 2010.

يف الوقت نف�ضه مت ت�ضجيل ارتفاع يف عدد الت�ضالت بخ�ضو�س 

الجتار بالأطفال. ففي العام 2008 كان عدد الت�ضالت بخ�ضو�س 

الجتار بالأطفال �اختطافهم �ضئياًل مبعدل ات�ضال �احد لكّل خط. عام 

2010 ارتفع هذا العدد اإىل 18 حالة لكل خط.

يف ال�رشق الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا يت�ضل الأطفال بخطوط م�ضاندة 

الطفل لالإبالغ عن تعر�ضهم لال�ضتغالل التجاري. منذ العام 2008 

ات�ضل اأطفال ب�ضبب تعر�ضهم ملختلف اأنواع عمالة الأطفال على غرار 

عمالة ال�ضخرة )26%( �اأنواع غري حمددة من عمالة الأطفال )%7( 

�عمالة الأطفال يف املنازل )4%(. �يتم الت�ضال بخطوط م�ضاندة 

الطفل من قبل اأ� نيابة عن اأطفال يتم ا�ضتغاللهم للت�ضول )47%( اأ� 

يتعر�ضون لال�ضتغالل اجلن�ضي )6%(. �يت�ضل عدد اأكرب من الفتيات يف 

م�ضائل تتعلق بعمالة ال�ضخرة )53% فتيات مقابل 47% للفتية( �عمالة 

الأطفال يف املنازل )66% للفتيات(. �املثري لالهتمام اأن عددا اأكرب من 

الفتيان يت�ضلون يف لالإبالغ عن ال�ضتغالل اجلن�ضي )53% فتيان( 

�ا�ضتغاللهم للت�ضول )57% للفتيان(.

ت�ضري بيانات خطوط م�ضاندة الطفل من املنطقة اإىل اأن زيادة �رشيعة يف 

عدد الت�ضالت من اأطفال اأ� من بالغني نيابة عن اأطفال تتعلق 

با�شتغلل اأطفال للت�شول. يف العام 2008 تلقى كل من اخلطوط 28 

ات�ضال بخ�ضو�س اأطفال ي�ضتغلون للت�ضول. �يف 2012 ارتفع العدد اإىل 

55 ات�ضال لكل خط. �يف عام 2010 بلغ هذا العدد ذر�ته، فقد ات�ضل 

يعرف ا�شتغلل االأطفال جتاريا باأنه ا�شتغلل �شخ�ص بالغ الأفراد دون �شن 18 وي�شمل تقدمي مقابل نقدي اأو 

عيني للطفل اأو لطرف ثالث واحد اأو اأكرث. وي�شكل هذا العمل انتهاكا فادحا حلقوق الطفل. وقد بداأ ا�شتغلل 

االأطفال يزداد حول العامل يف توجه ال ي�شتثني منطقة ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا. فقبل 2008 مل تكن 

االت�شاالت بخ�شو�ص اال�شتغلل كثرية يف هذه املنطقة، لكنها بعد هذا العام باتت ت�شكل اأكرث من 2% من 

االت�شاالت االإجمالية التي تتلقاها خطوط م�شاندة الطفل. وباالأرقام فاإن هذه الن�شبة ت�شاوي 7213 ات�شاال. 

وي�شري حتليل البيانات باأن هذه االأعداد �شرتتفع يف امل�شتقبل.

ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا >> حتديات م�شتقبلية <<

اال�شتغلل التجاري للأطفال وال�شبان
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هذه الأرقام تثبت اأن خطوط م�ضاندة الطفل تلعب د�را 

حموريا يف توفري اخلدمات اإىل الأطفال �ال�ضباب �ل �ضيما 

عند احلاجة املا�ضة اإليها.

حالة: عندما بلغ منري من العمر 10 �شنوات كان والده 
قد طلق والدته وتزوج جمددا. وح�شل الوالد على حق 

احل�شانة لكنه يف اأثناء زواجه الثاين اأهمل ابنه اإىل حد 

كبري، وكذلك فعلت الزوجة الثانية وبناتها. مت “تاأجريه” 

ليعمل يف خمبز جماور وغالبا ما كان ي�شطر اإىل املبيت 

هناك. الحظ عمه اال�شتغلل واأخطر خط م�شاندة الطفل. 

اتهم الوالد باالإهمال واال�شتغلل وا�شتدعي الإلغاء طلب 

احل�شانة. وح�شلت والدة منري على ح�شانته.

حتديات م�شتقبلية 2اأ: االإت�شاالت التي تلقتها خطوط م�شاندة الطفل ب�شاأن اال�شتغلل التجاري يف منطقة ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا 2012-2008 

حتديات م�شتقبلية 2ب: االجتاهات يف االت�شاالت 

ب�شاأن اال�شتغلل التجاري ح�شب نوع اجلن�ص

موؤ�رشات اإنذار:  

ارتفاع حاد يف عدد االت�شاالت بخ�شو�ص 

اال�شتغلل التجاري. 

على احلكومات ووا�شعي ال�شيا�شات اال�شتماع اإىل 

املنا�رشين من خطوط م�شاندة الطفل ومراعاة 

االإح�شاءات والتو�شيات التي تقدمها. 
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�بات زواج االأطفال م�ضاألة ي�ضعى اأطفال- �بالغون نيابة عن اأطفال- 

اإىل احل�ضول على معلومات ب�ضاأنها. يف ال�رشق الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا 

تلقت خطوط م�ضاندة الطفل منذ 2008 455 ات�ضال بخ�ضو�س ق�ضايا 

تتعّلق بتز�يج اأطفال. �ي�ضري حتليل البيانات اإىل احتمال ازدياد 

الت�ضالت بهذا ال�ضاأن. ��ردت اأغلبية الت�ضالت هذه من فتيات 

.)%72(

من امللفت اأن عددا اأكرب من الفتيات )72%( مقارنة مع الفتيان ات�ضلن 

باخلطوط للح�ضول على م�ضاعدة قانونية مثل الن�ضائح �املعلومات، 

�ت�ضجيل الولدة، �ز�اج الأطفال، �تبعات اأن يكون اأحدهم طفال 

�ضاهدا، �احلاجة اإىل متثيل قانوين، �معلومات عندما يكون القانون 

خمالفًا حلقوق الطفل. �ات�ضل الفتيان حلاجتهم اإىل الدعم �ال�ضت�ضارات 

ب�ضبب خمالفتهم القانون. كما �ضاأل عدد مت�ضا� من الفتيان �الفتيات 

�البالغني الذين ينوبون عنهم عن ممار�ضات تقليدية موؤذية.

توفر خطوط م�ضاندة الطفل ا�ضت�ضارات �اإحالت قانونية اإىل اأطفال 

يحتاجون اإىل معلومات اأ� اإر�ضاد للدفاع قانونيا عن حقوقهم. �دعمت 

هذه اخلطوط اأطفال ��ضبابا يف م�ضائل قانونية يف 11684 حالة منذ 

2005، �اأتت اأغلبية هذه الطلبات من فتيات )60%(. ي�ضري حتليل 
بيانات خطوط م�ضاندة الطفل من املنطقة اإىل احتمال زيادة عدد 

الت�ضالت لطلب م�ضاعدة قانونية.

 

�بالإ�ضافة اإىل الت�ضالت للح�ضول على ن�ضائح عامة )6291، %58 

من العدد الإجمايل( يت�ضل الأطفال باخلطوط حلاجتهم اإىل متثيل 

قانوين )1466، 13%( اأ� اإىل معلومات حول تبعات خمالفة القانون 

يف م�ضائل حمددة )1391، 12%(. كما ات�ضلوا لال�ضتفهام حول ت�ضجيل 

الولدات ��ثائق الولدة )534، %5(.

 

تنطلق حقوق الطفل ومتكني االأطفال من احلق االأ�شا�شي يف الوجود وامل�شاركة يف اأي قرار يوؤثر على 

�شحتهم العقلية و/اأو اجل�شدية. وت�شري البيانات الواردة من خطوط م�شاندة الطفل يف ال�رشق االأو�شط 

و�شمال اإفريقيا عن وجود اأطفال يجربون على العمل وعلى الزواج وعلى اخل�شوع ملمار�شات تقليدية 

موؤذية. وتدعم اخلطوط حقوق االأطفال عرب توفري امل�شاعدة يف امل�شائل القانونية.

يحتاج االأطفال وال�شباب اأو البالغني الذين ينوبون عنهم اإىل هذا الدعم نظرا اإىل عدم معرفتهم يف اأغلب 

احلاالت باالأطر القانونية يف بلدهم واحلقوق التي يتمتع بها االأطفال واالآليات القائمة للدفاع عن حقوقهم. 

وت�شري البيانات اإىل ارتفاع عدد االأطفال الذين يطلبون الدعم القانوين ويت�شلون بخط م�شاندة الطفل 

للح�شول عليه.

ازدياد احلاجة اإىل الدعم القانوين 

ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا >> حتديات م�شتقبلية <<
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حالة: اأجربت فتاة يف الـ14 من العمر من قبل والديها على 
مغادرة املدر�شة. قاال اأنهما مل يعودا ي�شتطيعان حتمل نفقات 

تعليمها، لكنها اأكدت اأن والدها اأراد تزويجها ق�رشا. حاولت 

تكرارا االنتحار بت�شميم نف�شها عرب تناول كميات كبرية من 

العقاقري. يف اأثناء حديثها مع املر�شد وافقت الفتاة على وقف 

التفكري يف االنتحار طاملا اأنها على ات�شال بخط م�شاندة 

الطفل. ومتكن اخلط من التوا�شل مع الوالدين وبحث م�شتقبل 

الفتاة واإمكاناتها ب�رشاحة. وافق الوالدان على ال�شماح للفتاة 

مبوا�شلة تعليمها وعلى اأن ال تتزوج اإال عندما ت�شبح م�شتعدة 

لذلك.

حالة: تيتم بلل عندما كان يف اخلام�شة، وو�شع يف عهدة 
عمه. كان يعلم كنية عائلته، لكنه اكت�شف يف �شن الـ16 اأثناء 

جدل مع عمه حول خططه امل�شتقبلية، باأنه ال وجود له 

قانونيًا. اأراد العثور على عمل، فيما اأكد عمه اأنه ما زال 

قا�رشا وعليه اأن يبقى يف عهدته. و�شاعده املر�شد يف البحث 

عن اإثبات قانوين على والدته وا�شتخدام االثبات ال�شت�شدار 

�شهادة ميلد.

 حتديات م�شتقبلية 3: االت�شاالت املتعلقة بامل�شائل القانونية التي تلقتها خطوط م�شاندة الطفل يف منطقة ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا ما بني

2008-2012 ح�شب النوع االإجتماعي )اجلندر(

موؤ�رشات اإنذار:  

ال ميلك جميع االأطفال يف ال�رشق االأو�شط و�شمال 

اإفريقيا �شهادات والدة. ويعترب االأطفال الذين ال 

“وجود” لهم قانونيا عر�شة للإ�شاءة واال�شتغلل 
التجاري.

ال يتمتع جميع االأطفال يف ال�رشق االأو�شط و�شمال 

اإفريقيا باحلماية من تزويج االأطفال وغريها من 

املمار�شات التقليدية املوؤذية.

يحق للأطفال احل�شول على متثيل قانوين منا�شب.
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�كان الفتيان يت�ضلون يف اأغلب الأحيان لالإبالغ عن تعر�ضهم لنوع 

من التمييز ب�ضبب ال�ضحة اجل�ضدية اأ� العقلية )65%(. كما كان عدد 

الفتيان يفوق عدد الفتيات يف الت�ضال بعد التعر�س للتمييز يف احل�شول 

على التعليم )60%( �هو املو�ضوع الثاين يف ترتيب اأكرث املوا�ضيع 

املتنا�لة يف الت�ضالت املتعلقة بالتمييز.

 

ت�ضري اأعداد الت�ضالت الواردة بخ�ضو�س ال�شحة اجل�شدية اأن 

احل�ضول على الرعاية ال�ضحية ي�ضبح م�ضدر قلق متفاقم لالأطفال. �منذ 

2008 اأجرى اأطفال يف منطقة ال�رشق الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا اأكرث من 
30000 ات�ضال تتعلق بال�ضحة اجل�ضدية �الرعاية ال�ضحية. �تنا�ل 

اأكرث من ن�ضف هذه الت�ضالت احل�ضول على الرعاية ال�ضحية. �من 

بني هذه الت�ضالت 68% اأجرتها فتيات اأ� اآخر�ن نيابة عنهن.

 

ي�ضري حتليل الت�ضالت الواردة اإىل خطوط م�ضاندة الطفل اإىل اأن 

الأطفال يف ال�رشق الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا يتعر�ضون للتمييز عند 

حما�لتهم احل�ضول على خدمات م�ضتحقة لهم ب�ضبب ��ضعهم املايل اأ� 

عرقهم اأ� �ضحتهم العقلية اأ� اجل�ضدية اأ� نوعهم الجتماعي )اجلندر(. 

قبل 2008 مل يتجا�ز عدد الت�ضالت الواردة اإىل اخلطوط كافة 7 

ات�ضالت. �يف العام 2012 ارتفع هذا العدد اإىل 22 ات�ضال لكل خط. 

يف ال�ضنوات الثماين بلغ اإجمايل عدد الت�ضالت 8091 ات�ضال لهذا 

الغر�س.

 

�ب�ضكل عام ات�ضل الأطفال �ال�ضباب بخطوط م�ضاندة الطفل منذ 2008 

يف اأغلب الأحيان لالإبالغ عن متييز ب�ضبب ال�شحة العقلية واجل�شدية 

)74%( �احل�ضول على التعليم )7%( �العن�رشية )%3(. لكن يف 

العامني التاليني لبدء الأزمة القت�ضادية العاملية )2009 �2010( ت�ضري 

البيانات اإىل ارتفاع عدد الت�ضالت املتعلقة بالتمييز لد�افع عن�رشية 

)33%( �بالتمييز ب�ضبب ��ضع اللجوء )19%( �ذلك من حيث الن�ضب 

�الأرقام على حد �ضواء. �ت�ضري البيانات اإىل اأن عدد الت�ضالت 

بخ�ضو�س التمييز ب�ضبب العن�رشية �احل�ضول على فر�س العمل 

�ضيوا�ضل الرتفاع.

يواجه االأطفال وال�شبان يف ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا التمييز عند حماولتهم احل�شول على اخلدمات 

امل�شتحقة لهم. فهم يحرمون من التعليم والعناية ال�شحية االأ�شا�شية وال�شكن واخلدمات الطبية ب�شبب 

و�شعهم املايل اأو عرقهم اأو �شحتهم اجل�شدية اأو العقلية اأو نوعهم االجتماعي. وت�شري البيانات اإىل 

م�شاعفة التمييز عامليا ويف منطقة ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا خا�شة يف اأعقاب االأزمة االقت�شادية 

العاملية. فمع تراجع املوارد يتفاقم حرمان االأكرث عوزا من احل�شول عليها.

 التمييز يف احل�شول 

على احلاجات االأ�شا�شّية

ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا >> حتديات م�شتقبلية <<
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حالة: عمر وعلياء تواأمان يبلغان من العمر 16 عاما 
ويعانيان من فرط الن�شاط وانعدام الرتكيز، كما يعاين 

عمر من نوبات عدائية. وال يذهب كلهما اإىل املدر�شة 

ب�شبب حالتهما، علما باأن موارد العائلة حمدودة وكذلك 

اإمكانية ح�شولها على املعلومات. متكن خط م�شاندة 

الطفل من توفري علج اأ�شبوعي مكثف لعمر اأدى اإىل 

حت�شن تدريجي يف و�شعه، بحيث بات قادرا على العودة 

اإىل املدر�شة وم�شاعدة والده يف العمل بهدوء. ولكن 

ونظرا اإىل اأن حالة علياء كانت اأقل و�شوحا، فقد كان من 

االأ�شعب اإثبات حاجتها اإىل علج. ولكنها بداأت اأخريا يف 

تلقي العلج لكنها ما زالت ال تذهب اإىل املدر�شة.

حتديات م�شتقبلية 4: االت�شاالت حول التمييز الواردة اإىل خطوط م�شاندة الطفل يف منطقة ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا 2012-2008

موؤ�رشات اإنذار:
يحرم االأطفال يف ال�رشق االأو�شط و�شمال اإفريقيا 

من خدمات كالتعليم والرعاية ال�شحية ب�شبب 

التمييز.

يت�شل الفتيان ب�شاأن التمييز يف احل�شول على التعليم 

فيما تذكر الفتيات التمييز يف احل�شول على العناية 

ال�شحية.

ينتج التمييز بحق االأطفال املعوقني ج�شديا اأو عقليا 

عن قلة املعرفة والتوعية وينبغي معاجلة هذه 

الظاهرة.
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