
كيف �كن للحكومات أن تحافظ ع� وعودها تجاه وضع أطفال الشوارع

:بدعم من
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اتفاقية حقوق الطفل

معاملة ا�طفال 

ع� قدم ا�ساواة 

التعامل مع ا�طفال ع�

ابدا ا�ساواة بغض النظر عن 

من يكونوا أو من أين هم.

الحق � الحياة 

والبقاء ع� قيد 

الحياة والن�ء

يجب ح�ية جميع ا�طفال من 

ا�مور التي �كن أن تؤذيهم حقا.

الحق � 

ا©ست�ع إلیھم

 یجب ا©ست�ع إلی آراء ا�طفال.

قدمت كل حكومة تقريبا � العا® 

وعودا لكل طفل � دولتهم.

تسمى قا±ة الوعود هذه باتفاقية 

ا�مم ا�تحدة لحقوق الطفل.

وتسمى هذه الوعود أيضا بحقوق ا�طفال، 

وتشمل أمورا مثل:



و�ساعدة الحكومات ع� الوفاء بهذه الوعود، تقوم مجموعة من الخ¶اء تسمى 

لجنة حقوق الطفل بإرسال تقارير لتºح للحكومات ما ينبغي أن تفعله للوفاء 

بوعودها. وتسمى هذه التقارير تقارير العامة.

تقرير العام ا�تعلق بأطفال الشوارع  

لجنة حقوق الطفل
ا�مم ا�تحدة

فالحكومات © تفي دا±ا بوعودها تجاه أطفال الشوارع ، ولذلك كتب 

الخ¶اء تعليقا عاماً عن أطفال الشوارع 

أطفال الشوارع هم:

- ا�طفال الذين يعيشون أو يعملون � الشوارع � أغلب ا�وقات، سواء كانوا ¿فردهم أو مع 
   أطفال آخرين أو مع أفراد أÁهم

- و ا�طفال الذين يقضون الكثÃ من الوقت � الشوارع. قد يعيشون أو يعملون � الشوارع 
   فقط لبعض الوقت ولكن وقتهم � الشوارع يعد هاماً لهم.

ويوضح هذا تقرير العام عن ا�طفال الذين يعيشون � 

:Æالشوارع ماي

(1)  كيف ينبغي ع� الحكومات أن تساعد ا�طفال الذين 

       هم بالفعل � الشوارع

 Ç(2)  و كيف �كن منع ا�طفال من الحاجة إ

       أن يكونوا � الشوارع.
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نحن © نريد ا�ساعدة، 
أو الصدقات، 

أوالشفقة.  بل ينبغي 
ع� الحكومات أن 
تعمل مع ا�جتمع 

Êعطائنا حقوقنا.

أÌنى أن يرانا الناس 
الذين ® يعيشوا � 
.ºالشوارع قط كب

© ينبغي ع� الحكومات أن 
تقول © ينبغي أن نكون � 

الشوارع. وينبغي أ© يضايقونا 
عندما يكونوا � الشوارع. 

.Íيجب أن نكون مقبول

 Îأعطونا الفرصة ل
نغÃ قصتنا. 
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قبل كتابة هذا التعليق العام، طلبت اللجنة  النصيحة من ا�طفال الذين يعيشون � الشوارع � 
جميع أنحاء العا®. وذلك �ن ا�طفال يجب أن يشاركوا عند وضع الخطط والقرارات ا�تعلقة بهم.

:Æوقال أطفال الشوارع ماي

العيش � الشارع © 
يعني أنه © �كن أن 
نحصل ع� حقوقنا.



وينبغي ع� الحكومات أيضا إÒاك أطفال الشوارع كخ¶اء � 

حياتهم عندما يكتبون ويستخدمون الخطة ويحسنونها.

والحكومات هي ا�جموعة الرئيسية ا�سؤولة عن الخطة. وعليهم أن يساعدوا اÓخرين للتأكد من أن 
:Æويتضمن هذا ماي .ًÔا�نشطة ا�تضمنة  � الخطة تطّبق فع

- اÓباء و ا�مهات أو أولئك الذين يعتنون بأطفال الشوارع.
- ا�نظ�ت التي تساعد أطفال الشوارع.

 -والºكات. 

توضيح ا�بالغ التي سيتم انفاقها ع� مساعدة أطفال الشوارع.

التحقق كيف �كن لقوانينهم* أن تكون أفضل تجاه أطفال الشوارع.

توضيح كيف سيتم ح�ية ا�طفال � الشوارع من ا�مور التي �كن أن تؤذيهم حقاً، وكيف �كن 
لÙطفال الحصول ع� ا�ساعدة بسهولة وبØعة إذا كانوا � حاجة إليها.

التأكد أن ا�طفال � الشوارع سوف يكونون قادرين ع� استخدام الخدمات ا�ساسية مثل 
ا�ستشفيات وا�دارس وا�حامÍ كأي شخص آخر.

التأكد من أن هناك خدمات خاصة لÙطفال � الشوارع مع ا�خصائيÍ ا©جت�عيÍ الذين هم ع� 
دراية بطبيعة الحياة  � الشوارع � مجتمعاتهم.

ما يجب ع� الحكومات القيام به 

:Þ©ا �للتأكد من وفاء هذه الحكومات بوعودها تجاه أطفال الشوارع، ينبغي أن تضع الحكومات خطة تقوم ع

* القوانÍ هي قوائم القواعد التي يجب ع� ا�شخاص (¿ا � ذلك الحكومة) اتباعها. وعادة ما 
   يتم سن هذه القواعد من قبل الحكومة. وتتأكد ا�حاكم والºطة من أن الجميع يتبع هذه 

   القواعد ويعاقب ا�شخاص الذين © يّتبعونها.

Òح ما سيقومون به �ساعدة  أطفال الشوارع.

4



:Æوللتأكد من وفاء الحكومات بوعودها �طفال الشوارع، يجب أن تشمل خطة الحكومة ما ي

البقاء والن�ء
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ا�ساواة � ا�عاملة

:Æالحكومات القيام ¿ا ي �ينبغي ع

-  إزالة أي قوانÍ أو إجراءات تعامل ا�طفال � الشوارع بشكل مختلف (غÃ عادل) لكونهم أطفال شوارع.

-  Òح طبيعة حياة أطفال الشوارع وحقوقهم لفئات مختلفة من الناس لتتمكن هذه الفئات من أن يكون 

   لديهم نظرة أكá إيجابية تجاه أطفال الشوارع وفهم أفضل لحياتهم.

يجب ع� الحكومات *أن تحمي حياة وكرامة ا�طفال الذين يعيشون � الشوارع.

وهذا يعني أنها يجب أن تحمي ا�طفال � الشوارع من ا�شياء التي �كن أن 

تؤذيهم حقا.

و© ينبغي Êي شخص أن يعامل ا�طفال كمجرمÍ بسبب القيام بأشياء  

للبقاء ع� قيد الحياة.

* الكرامة: عندما يتم التعامل مع شخص ما بشكل جدي ومعاملته بشكل جيد

ا�شاركة والحرية

وينبغي ع� الحكومات أن تتأكد من ا©ست�ع إÇ آراء ا�طفال. والتأكد من أن ا�طفال � 

الشوارع �كنهم ا�شاركة وإس�ع أصواتهم. و يجب ع� الحكومات تبادل ا�علومات ومساعدة 

ا�طفال ع� تشكيل مشاريعهم أو مجموعاتهم أو منظ�تهم.

ا�طفال � الشوارع بحاجة إÇ مساحة آمنة حيث �كن أن 

يجتمعوا معاً كمجموعة � العراء - حتى يتمكنوا من الراحة، 

واللعب، وتكوين صداقات أو تنظيم حياتهم.

وينبغي معاقبة ا�شخاص الذين يعاملون ا�طفال بشكل سيئ أو 

يطردون ا�طفال من هذه ا�ماكن التي يجتمعون فيها سلمياً.
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اÊحتياجات ا�ساسية �  الحياة

الراوبط ا�Áية

ينبغي ع� الحكومات أن تساعد ا�طفال ع� ا©تصال أو البقاء ع� اتصال بأÁهم إذا 

كانوا يريدون ذلك.

و© ينبغي فصل ا�طفال عن أÁهم �جرد أن أÁة الطفل تعيش أو تعمل � الشوارع.

وينبغي ع� الحكومات أن تثقف اÓباء و ا�مهات ومقدمي الرعاية لÙطفال ليكونوا آباء 

جيدين وأن تسهل هذه الحكومات ع� ا�Á الحصول ع� سكن جيد وفرص عمل جيدة.

ينبغي ع� الحكومات أن تنفق أك¶ قدر ممكن من ا�ال للتأكد من أن أطفال 

الشوارع  لديهم ا�سكن و* ا�لبس والغذاء والرعاية الطبية والتعليم من أجل äاء 

هؤ©ء ا�طفال. وينبغي تقديم ذلك من خÔل اÓباء و ا�مهات أو مقدمي الرعاية أو 

مباÒة إÇ ا�طفال.

:Æجئ مايÔسكان وا�Êا �يجب ع * 

الصحة وحا©ت اÊعاقة

 Çالحكومات أن تتأكد من أن أطفال الشوارع  بإمكانهم الذهاب إ �وينبغي ع

.Íالطبيب أو ا�مرضة عندما يكونوا مريض

يجب أن تكون الرعاية الصحية مجانية وسهلة (دون الحاجة لتواجد اÓباء وا�مهات).

وينبغي ع� الحكومات أن تجد طرقا خاصة لرعاية ا�طفال ا�عوقÍ، والتأكد من 

إمكانية حصول ا�طفال ذوي اÊعاقة ع� الخدمات بسهولة.

وع� الحكومات واجب رعاية أطفال الشوارع الذين © يعيشون مع أÁهم، ع� سبيل ا�ثال، من خÔل *"ا�خصاç اÊجت�عي 

� الشوارع"  وتوفÃ ا�أوى وا�ساحات ا©جت�عية لهم. وينبغي ع� الحكومات أ© تج¶ ا�طفال ع� التخÆ عن أصدقائهم 

وحياتهم � الشوارع وإجبارهم ع� العيش � أماكن أخرى.

يجب أن يقرر ا�طفال (مع البالغÍ) ا�كان الذي يعيشون فيه، ونوع ا�ساعدة التي يحتاجونها، وكيف يزورون أÁهم.

* ا�خصاç اÊجت�عي � الشوارع هم من البالغÍ الذين يتم تدريبهم �ساعدة أطفال الشوارع لêستفادة القصوى من حياتهم.

• أ© يتم أخذها إ© إذا تم إعطاء منزل أو مأوى بديل.

• أن يتوفر � هذه ا�ساكن وا�Ôجئ اÊحتياجات ا�ساسية مثل 

  مياه الºب الصالحة للºب، والطاقة �غراض الطهي، وأماكن 

   لتخزين ا�غذية، ومكان لÔستح�م.

• أن تتوفر اÊضاءة والتدفئة.

• أن تحمي من الطقس وا�مراض.

• أ© تكون مكلفة للغاية.
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التعليم

ينبغي ع� الحكومات أن تتأكد من أن أطفال الشوارع  بإمكانهم الذهاب إÇ مدرسة 

جيدة مجاناً. ويجب أن يتمكن ا�طفال الذين ©يذهبون إÇ مدرسة  من القراءة 

والكتابة واستخدام الرياضيات وا©ستفادة القصوى من الحياة.

وينبغي ع� الحكومة أيضاً مساعدة هؤ©ء ا�طفال ع� العودة إÇ ا�درسة. باÊضافة إÇ التعليم، ينبغي أن يكون  أطفال الشوارع  قادرين كباقي 

ا�طفال ع� الراحة واللعب � ا�تنزهات وا�Ôعب.

وينبغي ع� الحكومات أن تساعدهم ع� اÊبداع وم�رسة الرياضة.

ح�ية الطفل

:Æالحكومات أن تحمي جميع ا�طفال من جميع أنواع العنف. ويتضمن هذا ماي �وينبغي ع

• العنف البدî (مثل التعرض للíب كعقوبة)
• العنف العاطفي (مثل اÊه�ل أو ا�ضايقة )

قد يرغب ا�طفال ¿غادرة ا�ïل للعيش � الشوارع بسبب العنف � ا�نزل.

يكون ا�طفال أكá عرضة للعنف عندما يكونوا � الشوارع.

و� بعض ا�حيان يكون لدى أطفال الشوارع  تجارب مختلفة مع العنف وينبغي ا©ست�ع إليهم.

ع�لة ا�طفال

ينبغي ع� الحكومات أن تحمي ا�طفال من  أن يتم اجبارهم ع� العمل من خÔل مساعدتهم ع� 

البقاء � ا�درسة أو العودة إÇ ا�درسة، ومساعدة ا�طفال وا�Á ع� توفÃ السكن والغذاء وا�لبس 

وغÃها من الíوريات ا�ساسية.

وينبغي عدم معاقبة ا�طفال الذين يضطرون للعمل (مثل بيع ا�شياء � الشارع).

العدالة لÙطفال

ينبغي ع� الحكومات أن تتأكد من قيام الºطة بدورها � ح�ية ا�طفال، وأ© تعاقب ا�طفال بسبب وجودهم � 

الشوارع.

عندما تتعامل الºطة مع أطفال الشوارع  بشكل ðء (من خÔل Áقة أموال ا�طفال وممتلكاتهم، أو اعتقال ا�طفال 

دون سبب حقيقي، أو إرغام ا�طفال ع� الخروج من الشارع)، يجب أن يكون ذلك غÃ قانوî * ويجب معاقبة الºطة.

* غÃ قانوî: عمل محظور من قبل القانون.

ستتمكن الحكومات اÓن من استخدام التعليق العام للتفكÃ � الكيفية التي تستطيع من خÔلها

الوفاء بوعودها تجاه أطفال الشوارع 

• و العنف الجنò (مثل اÊرغام ع� م�رسة الجنس).



تاظحالم
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