
 
 

 

 

 حول هذه األدلة

شاكل م يواجه هؤالء، وعندما يعتمدون على األساليب الرقمية في حياتهماللذين  الصغاريتزايد باستمرار عدد 

 لدعمللحصول على اخطوط مساندة الطفل إلى االتصال ب يلجؤونفإن الكثيرين منهم في حياتهم الرقمية، 

 .والتوجيه

من القضايا  تسع حولسلسلة من األدلة على مستوى عال  لوضعوشركائها  مجموعة من أعضائها  GSMAو CHI وقد سخرت

 ةالتسع ألدلةالطلب المشورة من خطوط مساندة الطفل. تغطي  الصغاربتؤدي التي تشكل تحدياً، وبالتالي كرر شيوعا أو األالرقمية 

وصية، الئق، والخصال والمحتوى غيرقانوني، المحتوى غير وال: البلطجة اإللكترونية والتمييز والكراهية، واالستمالة، موضوعات

 .واالبتزاز الجنسي، والتحرش الجنسي واالتصال غير المرغوب فيه

 عدت على وجه الخصوص أولئك الذيندلة، ون االعتبار عند وضع هذه األبعيخطوط مساندة الطفل والمستشارين وقد أخذت كل من 

قد تم وضع وقيد التطوير. جديدة نسبياً بالنسبة لهم، أو من ال تزال أمور توجيه/تدريب المستشارين لديهم مسائل سالمة االنترنت 

اً تعريف دليل يوفرلكن كل . السياقات المحليةكافة استيعاب اختالف األدلة بحيث تكون على مستوًى عاٍل، لما تقتضيه ضرورة 

أحد الوالدين / مقدمي الرعاية، للنقاش مع الطفل أو  خياراتالى حول المسألة التي وضع من أجلها، باإلضافة األمرلة  اً منوبعض

 .ايتناولونهأن  امة التي يتعين على المستشارينمن القضايا الهوتقديم المشورة العملية والتقنية، فضال عن أي 

 .معينمحلي )وطني( أكرر تفصيال في سياق لوضع إرشادات وربما األساس  دلة بمرابة مقدمة مفيدةاألان تكون هذه نأمل 

وما تالها من دلة، األ التي شهدت البدء في وضععمل الجلسة إلسهامهم في منظمات المدرجة أدناه كما نود أن نعرب عن شكرنا لل

 .النهائيةمراحل وصوالً إلى هذه النتيجة 

التواصل في هذا الشأن مفيدة قدر اإلمكان. يرجى هذه األدلة أو اإلضافة إليها لجعلها واقتراحات لتحسين أنرحب بأي مالحظات 

 myouth@gsma.com البريد االلكترونيعبر 
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:المساهمون

CEOP Command, National Crime Agency, UK 

Child Helpline, Saudi Arabia 

Childline Ireland 

Childline South Africa 

Childline Thailand 

Child Helpline Uruguay 

De Kindertelefoon, The Netherlands 

Deaf Kidz International 

Facebook 

INHOPE 

INSAFE 

Kids Help Phone, Canada 

Missing People, UK 

Millicom (Tigo) 

NSPCC, UK 

O2 

Orange 

Redcross, Iceland 

Telia Company 

Trust and Safety Group 

UNICEF 

Vodafone 

War Child UK 

Dr Richard Graham 

The CHI Youth and New Tech Advisory Councils 


