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  جملس حقوق اإلنسان
  ة عشرةالدورة التاسع

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        

  مني العاموتقارير املفوضية السامية واأل
 املدنية والسياسية واالقتصادية    ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان    

  ةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمي

محاية وتعزيز  تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن             
  *أو يعيشون يف الشوارع/حقوق األطفال الذين يعملون و

  موجز    
. أو يعيـشون يف الـشوارع     /ذا التقرير ظروف األطفال الذين يعملون و      حيلل ه   

وخيلص إىل أن العدد احلقيقي لألطفال الذين يعتمدون على الشوارع من أجـل البقـاء               
والنماء غري معروف وأن العدد يتأرجح حـسب الظـروف االجتماعيـة واالقتـصادية              

  .التوسع احلضريأمناط والسياسية والثقافية، مبا يف ذلك الفوارق املتزايدة و
وحيلل التقرير األسباب اليت تؤدي باألطفـال إىل الـشارع والتحـديات الـيت                

ويعترف بأن األطفال قبل أن يصلوا إىل الشوارع يكونون قد         . يواجهوهنا يف حياهتم اليومية   
  .متعددة من احلرمان واالنتهاك حلقوقهماً عانوا صنوف

ىل الدول ويلفت االنتباه إىل هـذه الفرصـة         من التوصيات إ  اً  ويقدم التقرير عدد    
تعمـل  إعداد أو تعزيز نظم شاملة حلمايـة الطفـل، و         على  الدول  تعكف  الساحنة حيث   

مجـع  بـات  عمليات التدخل املتخصصة الواعـدة، و  على توحيد   منظمات اجملتمع املدين    
ـ   ومثلما  . والبحوث تتسم أكثر بروح التشارك    اً  تنظيمأكثر  البيانات   وق طلب جملس حق

أو يعيشون يف الشوارع يف سياق إعداد هـذا         /اإلنسان، استشري األطفال الذين يعملون و     
إن االهتمام باألطفال الذين يعيشون يف الشوارع مسألة أساسية لبناء جمتمع حيترم            . التقرير

  .كرامة اإلنسان ألن كل طفل له قيمته
__________ 

  .تأخر التقدمي  *  
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  مقدمة  -أوالً  
 ٢٤ املـؤرخ    ١٦/١٢ُيقدَّم هذا التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان عمالً بـالقرار             -١

مية حلقوق اإلنسان إىل أن جتـري دراسـة         ، الذي دعا فيه املفوضية السا     ٢٠١١مارس  /آذار
بشأن التحديات والدروس املستخلصة وأفضل املمارسات وفق هنج كلي قائم على حقـوق             

أو يعيشون يف الشوارع    /الطفل ونوع اجلنس حلماية وتعزيز حقوق األطفال الذين يعملون و         
 الدراسة بالتعاون   كما طلب من املفوضية أن جتري     . وأن تقدمها إليه يف دورته التاسعة عشرة      

الوثيق مع اجلهات املعنية ذات الصلة، مبا يف ذلك الدول ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة                
واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنيـة      وغريها من هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا       ) اليونيسيف(

رتاع املـسلح واملقـرر     املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال وال       و بالعنف ضد األطفال  
 وغريه من املكلفـني     اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة          

بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة واملنظمات اإلقليمية واجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية           
  .حلقوق اإلنسان وكذلك األطفال أنفسهم

الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملؤسسات الوطنيـة       وقد وردت مسامهات من       -٢
 ٢ و ١ويف  . حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية واألوساط األكادميية وفرادى اخلـرباء         

، نظمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، بدعم من جمموعـة          ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
للخرباء بشأن  اً  ع واليونيسيف، لقاًء تشاوري    واالحتاد من أجل أطفال الشوار     )١()Aviva(أفيفا  

خمتلف اجلهات  أو يعيشون يف الشوارع، وذلك جلمع إسهامات من         /األطفال الذين يعملون و   
ورقة حبث شـاملة أعـدهتا      : وقد طلبت املفوضية السامية إعداد وثيقتني هلذه العملية       . املعنية

 ي بينيتيز؛ وورقة بشأن آراء األطفـال      ارة توماس د  سرة  الدكتواخلبرية االستشارية املستقلة،    
واسترشدت عملية إعداد هذا التقرير     . إعدادها االحتاد من أجل أطفال الشوارع     أشرف على   

بالوثيقتني وكذلك بنتائج اللقاء التشاوري والورقات اخلطية واإلسهامات الواردة من الدول           
على املوقـع  علقة بالعملية متاحة وكل هذه الوثائق واملعلومات املت. وغريها من اجلهات املعنية   

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Study/Pages/childrenonthestreet.aspx.  

  املعايري القانونية الدولية  -ثانياً  
على اإلطار القانوين الدويل الذي حيدد التزامات الدول فيما يتعلق بالطفل           لقد أصبح     -٣

 الـصك   ١٩٨٩وتشكل اتفاقية حقوق الطفل لعـام       . بلدرجة من الشمول مل يبلغها من ق      
. الدويل الرئيسي لتعزيز ومحاية حقوق الطفل، وتنطبق على مجيع األطفال يف مجيع احلـاالت             

على األمهية اليت توليها الدول ملسألة تعزيـز         ،اً الذي يكاد يكون عاملي    ،ويدل التصديق عليها  
__________ 

 ).www.aviva.com(أفيفا هي سادس أكرب جمموعة تأمني يف العامل وأكربها يف اململكة املتحدة  )١(
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اً يعتمد هنج اً  ا باعتبارها أول صك ملزم قانون     واالتفاقية فريدة من نوعه   . ومحاية حقوق الطفل  
املدنيـة والـسياسية     - فهي تشمل جمموعة كاملة من احلقوق     . ملعاجلة حقوق الطفل  اً  مشولي

لواجبات خمتلف اجلهات الفاعلة؛ وتـشكل      اً  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وحتدد إطار    
ق وتعيد تأكيد املبـادئ العامـة       عالمة فارقة يف االعتراف جبميع األطفال كأصحاب حقو       

ميع جل اًاملتمثلة يف املصاحل العليا للطفل وعدم التمييز واملشاركة والبقاء والنماء باعتبارها إطار           
  .اإلجراءات املتعلقة بالطفل

إن مجيع األطفال، بصرف النظر عن وضعهم االقتصادي أو عرقهم أو لون بشرهتم               -٤
لهم القومي أو اإلثين أو االجتماعي أو ثروهتم أو إعاقتهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو أص

أو مولدهم أو أي حالة أخرى، هلم نفس احلقوق وحيق هلم التمتع بنفس القدر من احلماية من  
أو /ورغم أن االتفاقية ال تتضمن أي إشارة خاصة إىل األطفال الذين يعملون و. جانب الدولة

  .ا تنطبق عليهميعيشون يف الشوارع، فإن مجيع أحكامه
عادة ما تثري   جلنة حقوق الطفل، وهي هيئة اخلرباء املكلفة برصد تنفيذ االتفاقية،           إن    -٥

، وتشري على وجه    األطفال الذين يعيشون يف الشوارع    مسألة   يف حوارها مع الدول األطراف    
حـق  بـشأن  ) ٢٠١١(١٣تعليقاهتا العامة، وخباصة رقم التحديد إىل وضعهم يف العديد من      

حق الطفل يف االستماع بشأن ) ٢٠٠٩(١٢ ورقم  ،لطفل يف التحرر من مجيع أشكال العنف      ا
كما أشـارت هيئـات     . حقوق الطفل يف قضاء األحداث    بشأن  ) ٢٠٠٧(١٠ ورقم   ،إليه

معاهدات أخرى إىل وضع األطفال الذين يعيشون ويعملـون يف الـشارع، األوالد منـهم               
  .هذا الصددوالبنات على حد سواء، وقدمت توصيات يف 

بشأن بيع األطفـال واسـتغالل      وباإلضافة إىل االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني        -٦
 وبشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة وبروتوكوهلا األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية

هـدات  بشأن إجراء للبالغات، ينبغي اإلشارة إىل أن مجيـع املعا         اً  االختياري املعتمد مؤخر  
األساسية حلقوق اإلنسان تنطبق على البالغني واألطفال على حد سواء؛ بل إن بعضها يتضمن   

.  من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة       ٧حمددة بشأن الطفل، من قبيل املادة       اً  أحكام
أو يعيـشون يف    /دولية أخرى تعد أساسية حلماية األطفال الذين يعملون و        اً  كما أن صكوك  

ال سيما تلك اليت تعاجل مسائل عمل األطفال واالجتـار باألشـخاص وقـضاء              الشوارع، و 
) ١٩٧٣(١٣٨مل هذه الصكوك االتفاقيـة رقـم        وتش. األحداث والرعاية البديلة لألطفال   

بشأن أسوأ أشكال عمل األطفـال،      ) ١٩٩٩(١٨٢ األدىن للسن واالتفاقية رقم      بشأن احلد 
يزان بني العمل املقبول بأن يقـوم بـه األطفـال     ومها من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومت      

  .اًواالستغالل االقتصادي، أو عمل األطفال، الذي ينبغي إلغاؤه كلي
ومن بني الصكوك األساسية األخرى اليت حتمي حقوق األطفال الذين يعيـشون يف               -٧

بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار          لتعرُّضهم خلطر االجتار هبم،     اً  الشوارع، نظر 
عدة صكوك غري ملزمـة حتـدد املعـايري         اً  ومثة أيض . ل وخباصة النساء واألطفا   ،باألشخاص
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قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شـؤون        يتعلق بقضاء األحداث، من قبيل       فيما
مبـادئ الريـاض    (ث  ح األحدا وواملبادئ التوجيهية ملنع جن   ) قواعد بيجني  (قضاء األحداث 

). قواعـد هافانـا   ( األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم         وقواعد) ةالتوجيهي
تعزيز تنفيذ اتفاقيـة    اً  وتتوخى املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال اليت اعُتِمدت مؤخر        

حقوق الطفل وغريها من الصكوك الدولية املتعلقة حبماية األطفال احملرومني مـن الرعايـة              
ي تقدم إرشادات بشأن السياسات واملمارسات املتعلقة بالرعاية البديلة         فه. األبوية وبرفاههم 

  .لألطفال

  األطفال وِصالهتم بالشارع  -ثالثاً  

  املصطلحات واألرقام  -ألف  
، ١٩٩٤، الذي استعملته جلنة حقوق اإلنسان يف عـام          "طفل الشارع "إن مصطلح     -٨

أصـبح الـشارع    [...]  أو ولد    أي بنت "قد ُوِضع يف الثمانينات من القرن املاضي لوصف         
مـسكنه  ) لكلمة، مبا يف ذلك املساكن غري املأهولة والقفار وما إىل ذلـك           باملعىن األوسع ل  (

أو مصدر رزقه، وال حيظى مبا يكفي من احلماية واملتابعة والتوجيه من قبل بـالغني               /املعتاد و 
عملـون يف الـشارع     مصنفني إّما إىل أطفال ي    " أطفال الشوارع "وحينها، كان   ". مسؤولني

أي دعم أسري   اً   أو أطفال يعيشون يف الشوارع وليس لديهم عملي        ،ويعودون إىل أسرهم ليالً   
  .على أنفسهماً ولكنهم حيافظون على الروابط األسرية، أو أطفال متخلّى عنهم يعتمدون متام

ة وخلصت البحوث يف التسعينات من القرن املاضي إىل أن هذه الفئات ال تعكس بدق               -٩
" طفـل الـشارع   "كما اتُِّفق بصفة عامة على أن مصطلح        . ظروف هؤالء األطفال أو جتارهبم    

ورغم أن املصطلح ميكن استعماله لالزدراء، فإن بعـض أطفـال           . ينطوي على دالالت سلبية   
أطفـال  "ويف الوقت الراهن، ُيفَهم من عبارة       . الشوارع واملنظمات اليت متثلهم يستعملونه بفخر     

ال تشكل، يف الواقع، جمموعة سكانية متجانسة،       اً  ن األمر يتعلق بفئة مركَّبة اجتماعي     أ" الشوارع
  .ما ُيصعِّب استعمال املصطلح إلجراء البحوث ورسم السياسات وتصميم مبادرات التدخل

واستمرت املصطلحات يف التطور لتعترف هبؤالء األطفال كفـاعلني اجتمـاعيني             -١٠
 إىل األطفال الذين    ١٦/١٢ ويشري قرار جملس حقوق اإلنسان       .تنحصر حياهتم يف الشارع    ال

األطفال الـذين   "أو يعيشون يف الشوارع، واعتمدت جلنة حقوق الطفل مصطلح          /يعملون و 
، معترفةً بأن األطفال يقومون بأنشطة عديدة يف الشارع وبأن املشكل،           "يعيشون يف الشوارع  

  .يف األوضاع اليت جيد فيها نفسه، ليس يف الطفل بل باألحرى "مشكل"حدث إذا ما 
مصطلحات جديدة تركز فقد بدأت تظهر    اللقاء التشاوري للخرباء،    ومثلما أُقّر أثناء      -١١

إىل اختيـارات األطفـال يف تطـوير        وتلفت االنتباه   ،  "الصالت بالشارع "على العالقات و  
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أحيـائهم  عالقاهتم يف الشارع، إىل جانب الصالت األخرى اليت يقيموهنا مـع أسـرهم و             
والتواصـل  يف إطار اللعب    (إن معظم األطفال لديهم بعض الصالت بالشارع        . ومدارسهم

ولكنهم ال يعتمدون على الفضاءات العامة من أجل منائهم؛         ) والترفيه واالستهالك االجتماعي  
الـصالت  "إن مـصطلح    .  احمللي فلديهم صالت أقوى باألسرة واملدرسة واألقران يف اجملتمع       

يستوعب أن األطفال يكربون وينمون يف سلسلة من البيئات         اً  مشولياً  باعتماده هنج ،  "بالشارع
املترابطة، يسلِّم بأن الشارع قد يشكل نقطة مرجعية حامسة بالنسبة لبعض األطفـال حـىت               

 وميكن أن تصبح الصالت بالشارع حيوية لدوام النشاط اليومي          .اًعندما ال يعيشون فيه فعلي    
وُيقَصد بطفل ذي صلة بالشارع طفل      . ستراتيجيات التأقلم ولتطور هويته   للطفل والختياره ال  

  .يشكل الشارع بالنسبة له نقطة مرجعية حمورية هلا دور مهم يف حياته اليومية وهويته
األطفال "ويعترف هذا التقرير بأنه ُيستعَمل عدد من املصطلحات والتعريفات، منها             -١٢

األطفال "و" األطفال الذين يعيشون يف الشوارع    "و" ارعأو يعيشون يف الشو   /الذين يعملون و  
، وينطوي كل منها على إمكانيات تقدمي رؤى متميـزة وتـشجيع            "ذوو الصالت بالشارع  
التعريفات املختلف بـشأهنا واملـصطلحات      فإن  ويف نفس الوقت،    . جماالت جديدة للبحث  

وقد ُشكِّك يف   . لشوارعمن الصعب تقدير عدد األطفال الذين يعيشون يف ا        جعلت  املتطورة  
وخيلص البحث الـذي    .  مليون طفل  ١٠٠دقة التقدير العاملي الذي يشار إليه باستمرار وهو         

أُجري ألغراض هذا التقرير إىل أن التقديرات العاملية لعدد األطفـال الـذين يعيـشون يف                
ل علـى   الشوارع ليس هلا أي أساس يف الواقع، ولسنا اليوم أقرب إىل معرفة كم من األطفا              

ومثة اتفاق عام على أن التقديرات املقدمة يف        . أو يعيشون يف الشوارع   /نطاق العامل يعملون و   
، السريعة حلضرنة سكان العامل ومنوهم    وترية  الالثمانينات من القرن املاضي مبالَغ فيها، ولكن        

ام، مبا يف   إىل جانب تزايد الفوارق واهلجرة، عامالن يؤشِّران إىل أن األعداد تتزايد بشكل ع            
وقد يتأرجح إىل حد كبري عدد األطفال املقبلني على الشوارع ونسبة           . األغىنذلك يف املناطق    

تدفقهم عليها يف مدينة أو بلد ما حسب التغريات يف السياقات االجتماعيـة واالقتـصادية               
  .التوسع احلضريوالثقافية والسياسية وتوافر خدمات احلماية وأمناط 

 التحليالت اليت أُجريت على النطاق القطري يف بلدان متنوعة تشمل           وُيظهر عدد من    -١٣
رومانيا واملكسيك وزمبابوي ومصر وجورجيا وتركيا، وكذلك مسامهات الدول يف هـذه            

أو /تعقيد مهمة وضع تقديرات موثوق هبا لعدد األطفال الـذين يعملـون و            مدى  الدراسة،  
صالت بالشارع يشكلون نسبة ضـئيلة      ومعروف أن األطفال ذوي ال    . يعيشون يف الشوارع  

ة أقـل علـى     جمن سكان العامل من األطفال، وينبغي أن ينصب االهتمام الدويل بدر          اً  نسبي
األعداد وبقدر أكرب على مسألة استمرار الظروف املفزعة اليت تضطر األطفـال إىل اختيـار               

  .اللجوء إىل شوارع احلواضر
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  اخلصائص والتجارب  -باء  
 سنة  ١٤ و ١٣بني  أعمارهم  تتراوح  لرائج ألطفال الشوارع أهنم ذكور      كان التصور ا    -١٤

 ويسلكون طريق االحنراف،    ةكرمبيف مرحلة   النشاط اجلنسي   وميارسون  يدمنون املواد املخدرة    
وتعكس هذه الصور النمطية املواقف العامة إزاءهم أكثر مـن          . ا أيتام أو متخلى عنهم    ّموهم إ 

التصويرات مشكلة ألهنا ال تستوعب واقع حياة هؤالء األطفـال          إن هذه   . واقع حياهتم الفردية  
ككائنات سلبية  " ضحايا"ومن األرجح أن ُيعاَمل األطفال الذين ُينظَر إليهم على أهنم           . بتنوعاته

يف نظام الرعاية االجتماعية ِعوض اعتبارهم أصحاب حقوق، يف حني من األرجح أن يتعرض              
  . للعنف وأن ينتهي هبم املطاف يف مؤسسات إنفاذ العقوبات"منحرفني"يعتربون األطفال الذين 

فبينما يشكل الـذكور  . إن خصائص أطفال الشوارع، يف واقع األمر، متنوعة للغاية     -١٥
معظم األطفال الذين يعيشون يف الشوارع يف كثري من املدن، يفوق عدد البنات عدد األوالد               

 يف مايل وغانـا إىل أن       ٢٠٠٥يف عام   فقد خلصت دراسة أجريت     (منهم يف بعض األماكن     
 يف حـني    اً،الغالبية العظمى ممن مشلهم اإلحصاء من هؤالء األطفال يف باماكو كـانوا أوالد            

الشوارع كما يولد بعض األطفال يف      ). شكلت البنات ثالثة أرباع أطفال الشوارع يف أكرا       
أساس االنتماء اإلثين شكل ما     وحيدد التمييز على    .  يف سن املراهقة   وال يلجأ إليها آخرون إالّ    

ففي بعض بلدان أمريكا الالتينية،     . يواجهه هؤالء األطفال من أخطار وما يتاح هلم من فرص         
وتتسم . على سبيل املثال، يعيش يف الشوارع عدد غري متناسب من أطفال السكان األصليني            

اثل مـن التنـوع،   جتارب العمل والنشاط اجلنسي وتعاطي املواد املخدرة يف الشارع بقدر مم     
وتعكس السياسات احلكومية والثقافات احمللية وواقع الـسوق الرمسيـة وغـري القانونيـة              

  .والتحوالت والفوارق االجتماعية وكذلك خصائص األطفال وجتارهبم

  األسباب اليت تؤدي باألطفال إىل الشارع  -جيم  
 األسري أو التخلـي  لقد جرت العادة على اعتبار عاملي الفقر االقتصادي والتفكك     -١٦

غري أن هذا الفكـر التقليـدي       . عن األطفال معاً السببني الرئيسيني لظاهرة أطفال الشوارع       
الـشارع،  يدفع األطفال إىل العيش يف مهماً اً  سببيكون الفقر   قد  أوالً،  . عورِض من ناحيتني  

هبم األمر إىل   هي  ت ال ين  الغالبية العظمى من األطفال الذين يعانون من الفقر االقتصادي        غري أن   
 بينما ُصنِّف كثري من أسر األطفال الذين يعيشون يف الشوارع كأسر تعاين اً،ثاني. هذه النتيجة

. عنـهم متخلّى  أطفال  أيتام أو   فقلما يوجد بينهم    من الضعف أو العنف أو عدم االستقرار،        
ـ       تو ر واإلقـصاء  عاين معظم أسر األطفال ذوي الصالت بالشارع باستمرار من التمييز والفق

وحيصل قليل منـها    . أو يف تزايد  /االجتماعي يف اجملتمعات اليت تكون فيها الفوارق كبرية و        
على الدعم االقتصادي واملساعدة لرعاية األطفال واملساعدة لضمان حتمل اآلبـاء الغـائبني             

  .خدمات الصحة العقلية أو إعادة تأهيل مدمين املخدراتعلى  و،ملسؤولياهتم جتاه أبنائهم
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يف مساكن مكتظة وغري    التأقلم على العيش    من أجل   املسحوقة  تكافح األسر   كثرياً ما   و  -١٧
أو تتنقـل  اً اخلدمات األساسية، وهتاجر أحيان  ومن سوء   الئقة، وتعاين من خماطر صحية متزايدة       

ومن شأن ظروف عدم االستقرار املتسمة بالعنف يف كثري من األحيان أن            . بني األحياء الفقرية  
هم ئأدا، كما تؤثر يف     ِعف صالت األطفال األسرية وفرصهم يف احلصول على التعليم الكايف         تض

  .ا ُيضِعف ارتباطهم باملدرسة واجملتمعممالتعليمي وصداقاهتم وعالقاهتم األخرى، 
 الشارع فريوس نقص املناعة البـشري  وتشمل العوامل األخرى املؤدية باألطفال إىل         -١٨

رسات الضارة من قبيل الزواج املبكر والقسري والكوارث الطبيعيـة          اإليدز واملما /املكتسب
وميكن فهم هذه العوامل، إىل جانب حاالت املعاناة من العنف          . واحلروب والتشرد الداخلي  

واإليذاء واإلمهال يف البيت، ضمن إطار من عوامل التفاوت الكبري يف الدخل وضعف السياق            
األطفال من  تؤدي جمتمعةً إىل حرمان      االجتماعية اليت    االجتماعي واالقتصادي ونقص الرعاية   

  .كثري من حقوقهم
، أي األسباب اليت تشجع أو ترغم       "الدفع"وتسمى هذه يف كثري من األحيان عوامل          -١٩

قد تساعد يف جعل الـشارع      " جذب"عوامل  اً  ومثة أيض . األطفال على اللجوء إىل الشارع    
وتـشمل  . ري يف دفع األطفال إىل العيش يف الشارع        أقل بكث  هارغم أن دور   - للطفلاً  جذاب

عوامل اجلذب احلرية على مستوى املكان واالستقالل املـايل واملغـامرة وسـحر املدينـة               
وقد تتطور هذه العوامل عـرب الـزمن إىل         . والصداقات املنسوجة يف الشارع أو العصابات     

ار املسبقة، من الصعب    صالت وطيدة بالشارع جتعل، إىل جانب الوصم االجتماعي واألفك        
ولدى كل طفل قصة فريدة من عوامـل        . على الطفل إجياد خيارات ترغِّبه يف ترك الشارع       

  .الدفع واجلذب اليت أدت به إىل االرتباط بالشارع، بإصرار وبطرق خمتلفة يف بعض األحيان

  التحديات اليت تواجه األطفال الذين يعيشون يف الشوارع  -دال  
 يواجه األطفال الذين يعيشون يف الشوارع هو مواجهة تصورات مـن            إن أعقد حتدٍّ    -٢٠

وينبغي أن يؤخذ يف االعتبار أن غالبية هؤالء        . حييطون هبم واملعاملة اليت يلقَوهنا كنتيجة لذلك      
من انتهاكات متعددة حلقوقهم قبل الفترة اليت قضوها يف الشوارع، سواء  األطفال عانوا أصالً 

ؤسسات من قبيـل دور األيتـام ومراكـز         امل الرعاية، مبا يف ذلك يف       يف البيت أو يف مراكز    
  .االحتجاز ومراكز إعادة التأهيل ومؤسسات قضاء األحداث

". أصحاب حقـوق  "إن النهج القائم على احلقوق ينطلق من مبدأ أن مجيع األطفال              -٢١
قبـل فتـرة     - ويف الواقع، ُيحَرم األطفال الذين يعيشون يف الشوارع من كثري من حقوقهم           

ومن األرجح، وهم يف الشارع، أن ُينظَـر         - وجودهم يف الشوارع وخالهلا على حد سواء      
ويتوقف النظر إىل طفل ما إّما      . إليهم كضحايا أو منحرفني ِعوض اعتبارهم أصحاب حقوق       

كضحية أو كمنحرف على من ينظر إليه وعلى املواقف االجتماعية جتاه خصائص أطفـال              
بيـع  (واألنشطة املمارسـة    ) اجلنس واالنتماء اإلثين والدين وما إىل ذلك      السن و (الشوارع  
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ملزيد من " ضحية"وقد يتعرض الطفل الذي ُينظَر إليه على أنه ). الورود مقابل استنشاق الغراء
النـهج القـائم علـى أسـاس الرعايـة      (من الشارع " ُينقَذ"التعسف أو االستغالل أو قد     

قـد  " منحرف"والطفل الذي ُينظَر إليه على أنه       . لجأ لألطفال ورمبا يوضع يف م   ) االجتماعية
عصابة إجرامية لالنضمام إليها أو تطارده مؤسسات األعمال احملليـة أو حتتجـزه             تستهدفه  
  ).النهج القمعي(للتعامل معه يف إطار نظام العقوبات الشرطة 

د سواء ال يعتربان    إن النهجني القائم على أساس الرعاية االجتماعية والقمعي على ح           -٢٢
قائم علـى   النظور  املومن  . الطفل صاحب حقوق وال يضعان مصاحله العليا يف املقام األول         

احلقوق، يتمثل أكرب حتدٍّ يواجهه طفل يعيش يف الشارع يف االعتراف به ومعاملته باعتبـاره               
  .صاحب حقوق

تتمثـل  اليت  - تإدارة العالقامسألة يف الشارع ومن التحديات ذات الصلة بالعيش     -٢٣
مع األسرة واألصدقاء، وموظفي احلكومة، مبـن   - أو الدعم/التعسف أو االستغالل و   يف  إّما  

فيهم الشرطة، وعمال املنظمات غري احلكومية وأصحاب مؤسسات األعمال احمللية وأربـاب    
ومن شأن عالقات هـؤالء األطفـال أن        . العمل، وزعماء العصابات وأعضائها، واجلماهري    

أو تدمي ظـروف االنتـهاك العنيـف        /هم يف كفاحهم يف الشارع من أجل البقاء و        تساعد
وَيحكُم طبيعة العالقات يف الشارع وقوهتا السياق االجتماعي والثقايف من ناحيـة            . حلقوقهم

وعلى سبيل املثال، قـد حيتـاج       (أخرى  وخصائص من قبيل نوع اجلنس والسن من ناحية         
 قبول أدوار تتسم باخلضوع يف العصابات من أجل احلصول          الفتيان والفتيات األصغر سناً إىل    

  ).على قدر من احلماية
على ُتطَرح يف اجملتمع    حمددة  حتديات أخرى   إىل مفاقمة   ظروف الشارع   وقد تؤدي     -٢٤
، وال سيما املتعلقة منها باحلصول على اخلدمات األساسية، ومشاكل الـصحة            وسع أ نطاقٍ

ك التحديات املعدالت املرتفعة بشكل غري متناسب إلدمـان         وقد تشمل تل  . البدنية والعقلية 
اإليدز واألمراض املنقولة عن طريـق      /خدرة وفريوس نقص املناعة البشري املكتسب     املواد امل 

. اجلنس واحلمل والعنف العشوائي واألفكار االنتحارية والتعرض للتلوث وحوادث املـرور          
قد يفقـدون    -  سيما من يعيشون فيها    وال - كما أن األطفال الذين يوجدون يف الشوارع      

هنم يفتقـرون  حق احلصول على اخلدمات األساسية اليت حيق جلميع األطفال التمتع هبا، إّما أل 
إىل مستندات اهلوية اليت ُتعترب الزمة للحصول على الرعاية الصحية وااللتحاق باملدارس وما             

ـ . التمييز ضدهم إىل ذلك، أو ألن املؤسسات أو فرادى املوظفني ميارسون           لدراسـة  اً  ووفق
 املكتـسب يف  انتشار فريوس نقص املناعة البـشري  بشأن  ٢٠٠١أجرهتا اليونيسيف يف عام     

أو يعيشون يف الـشوارع يف      /أوساط املراهقني يف أوكرانيا، تبني أن األطفال الذين يعملون و         
فقـد  : كية بالفريوس بسبب عدة عوامل سلو     لإلصابةأوكرانيا معرضون بشكل غري متناسب      

 يف املائة من الفتيات خدمات جنسية       ٦٥ يف املائة منهم احلقن باملخدرات؛ وقدم        ٢٢جرب  
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سوا اجلنس مع رجال؛  يف املائة من األوالد أهنم مار٧؛ وأفاد "اجلنس مقابل مكافأة"جتارية أو   
  .رضيني يف املائة على استعمال العوازل الذكرية الواقية مع مضاجعيهم الع١٣ ب إالّظومل يوا

  العنف ضد األطفال الذين يعيشون يف الشوارع  -هاء  
جلميع األطفال احلق يف التحرر من مجيع أشكال العنف، كما هو معترف به يف اتفاقية                 -٢٥

وحسبما تراه جلنة حقـوق     .  من االتفاقية  ١٩ بشأن املادة    ١٣حقوق الطفل والتعليق العام رقم      
الشوارع إىل حد كبري خطر التعـرض للعنـف، وال          الطفل، يواجه األطفال الذين يعيشون يف       

جهها خصائص التحديات اليت يوا   من  و. سيما التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة       
أو النفـسي  /تعرضهم املستمر للعنف البـدين أو اجلنـسي و   األطفال ذوو الصالت بالشارع،     

  .املعاناةُ من العنف منذ سن مبكرةياهتم متأل قصَص حكثرياً ما و. ومعاناهتم املباشرة منه
ون إىل الشارع قد تظهر لديهم كل العلل أوإحدى النتائج هي أن األطفال الذين يلج    -٢٦

فرغم أن الشوارع قد تتيح إمكانية التخلص مـن         . من الضغط النفسي إىل الصدمات العميقة     
خرى من العنف النفـسي     العنف املرتيل أو األسري، فهي تعرِّض األطفال ملظاهر وأشكال أ         

أو اجلنسي /اليومي جراء التشنيع والتخويف الذي يتعرض له أطفال الشوارع والعنف البدين و     
 ومظاهر العنف داخـل     ،العشوائي من طرف قاطين الشوارع اآلخرين أو أفراد من اجلماهري         

وسـلوك أصـحاب    التشرد،  أو  واإلكراه على االخنراط يف جتارة اجلنس       عصابات الشوارع   
مشاريع األعمال احمللية وجوالت التمشيط اليت تقوم هبا الشرطة وجرائم االغتصاب املتعمدة            

وقد أعربت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية        . وحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء    
 عن قلقها خبصوص عمليـات      ،)CRC/C/KHM/CO/2(اً   اليت اعتمدهتا مؤخر   ،بشأن كمبوديا 

 وأُرِسـل   ٢٠٠٨اليت تقوم هبا الشرطة، مثل تلك اليت جرت يف مطلع عام            " تطهري الشوارع "
خالهلا كثري من األطفال الذين يعيشون يف الشوارع إىل مراكز إعادة التأهيل وُحبِسوا بشكل              
غري قانوين وتعرضوا جملموعة من االنتهاكات اليت أدت يف بعض احلاالت إىل املوت، مبـا يف                

  .ذلك عن طريق االنتحار
. مسألة ممارسة الشرطة للعنف ضد األطفال     اً  وخالل إعداد هذا التقرير، أثريت مرار       -٢٧

من األطفال أفادوا بأهنم تلقوا النصح والدعم الوديني من بعض          اً  وينبغي اإلشارة إىل أن كثري    
ما ُيحقَّق فيها واإلفالت من العقاب مـسألة  اً ولكن انتهاكات الشرطة نادر . موظفي الشرطة 

آليات مناسبة لإلرشاد ومعاجلـة     قد يستمر إفالت الشرطة من العقاب إذا مل تتوفر          و. شائعة
لألطفـال ذوي الـصالت     وتكون متاحـة    الشكاوى واإلبالغ تراعي خصوصيات الطفل      

  . اليت يتعرضون هلاحوادث العنفللتبليغ عن بالشارع 
ليت يواجههـا   إن التعرض هبذا القدر الكبري للعنف يكمن وراء التحديات األخرى ا            -٢٨

األطفال يف الشارع وينقل عواقبه اخلطرية على النماء الصحي والشخصي على املدى الطويل             
وقد تتعرض قدرة األطفال على اكتـساب الثقـة يف          . من مرحلة املراهقة إىل مرحلة البلوغ     
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العالقات وعلى تكوينها لضرر بالغ، مع ما قد يترتب على ذلك من آثار علـى نـسجهم                 
وتكاليف ذلك بالنسبة لألطفال وألسرهم وأصـدقائهم وللمجتمـع         .  املستقبل للعالقات يف 

  .إن فهم آثار العنف مسألة بالغة األمهية حلماية األطفال. باهظةتكون برمته 

  األدوار واملسؤوليات  -رابعاً  
إن الدول، بوصفها صاحبة املسؤولية الرئيسية، مسؤولة، مبوجب القـانون الـدويل      -٢٩

ورغم  .ن، عن احترام حقوق الطفل ومحايتها وإعماهلا داخل األقاليم التابعة هلا          حلقوق اإلنسا 
مبـن فـيهم     - أن الدول تضطلع بدور اجلهة صاحبة املسؤولية الرئيسية عن مجيع األطفال          

خـرى غـري    األكيانات  الفإن اتفاقية حقوق الطفل تعترب       - األطفال ذوو الصالت بالشارع   
ويـشمل  . تقع عليها املسؤولية يف إعمال حقوق الطفل      اً  أطرافاً  يضدول واملهنيني واألفراد أ   ال

أو /خصائيني االجتماعيني، وأربـاب العمـل و       واألسر، واملدرسني واألطباء واأل    هذا اآلباء 
وجيب على الدول، بوصفها صاحبة املسؤولية الرئيسية، ضمان أن متلك اجلهـات            . املفتشني

  .وسائل الالزمة للوفاء بالتزاماهتا احملددةصاحبة املسؤولية الثانوية املعرفة وال
وتعين محاية الطفل واحليلولة دون معاناته من صنوف احلرمان املتعددة اعتماد هنـج               -٣٠

 يستوعب أن عالقات الطفل مترابطة ومتشابكة ويدرك بالتايل أن احلقوق قد ُتنتـَهك              شامل
حبة املسؤولية داخل األسـرة     أن ُتحمى من قبل جمموعة من األطراف صا       اً  ولكنها ميكن أيض  

إن محاية األطفال مـن     .  مبا يف ذلك اجملتمع الدويل     ،أوسععلى نطاق   واجملتمع احمللي واجملتمع    
اً منسَّقاً  العنف وغريه من انتهاكات حقوقهم اليت تدفع هبم إىل االرتباط بالشارع تتطلب هنج            

من قبيل  - والقطاعات االجتماعيةمن املالية مث التجارة فالعمل (على نطاق الوزارات  وشامالً
ومبشاركة األطراف صاحبة املسؤولية    ) الترفيه والرياضة، والصحة والتعليم والرفاه االجتماعي     

  .على صعيدي األسرة واجملتمع احمللي
 إذا ُوِضع نظام شامل حلماية الطفل يدرك فيه  إالّ وال ميكن أن يكون هذا النهج فعاالً        -٣١

لون أدوارهم ومسؤولياهتم وميكن إخضاعهم للمساءلة فيما يتعلـق         أصحاب املسؤولية ويتو  
وينبغي أن ُيتفَق بشكل صريح علـى احلـدود الواضـحة لـألدوار             . حبماية حقوق الطفل  

واملسؤوليات املناطة بكل ذي مسؤولية يف مدونات سلوك أو مذكرات أو بروتوكـوالت أو     
ت بني الدوائر ولتاليف االزدواجيـة      كتيبات إرشادية لتفادي أن يقع األطفال ضحية للفجوا       

ال بد  و. العدمية اجلدوى واحملتملة الضرر عندما ال تكون حدود األدوار واملسؤوليات واضحة          
  .لتحديد الطرف املسؤول وحماسبته عندما ُتنتهك حقوق الطفلاً من وجود املساءلة ضمان

لبيةً هلذه االحتياجات   وجيري وضع وتعزيز نظم شاملة حلماية الطفل يف بلدان عديدة ت            -٣٢
قائم على احلقـوق بإمكانـه حتديـد األدوار         شامل  ينسجم مع هنج    اً  تنظيمي  باعتبارها شكالً 

واملسؤوليات، مع آليات متكاملة لإلبالغ من قبل األطفال ومجع بيانات أخرى ومعايري اجلودة             



A/HRC/19/35 

GE.12-10072 12 

ظم مسألة جديـدة    غري أن اتباع هنج قائم على الن      . والبحث والتحليل، وذلك توخياً للمساءلة    
تزال نظـم محايـة      من الناحية املفاهيمية على جمال العمل االجتماعي ومحاية الطفل، فال         اً  نسبي

. ر وال يوجد بعد أي تعريف أو وصف دقيق ومتفق عليه هلذا النظـام             يالطفل يف مرحلة التطو   
القـوانني  تشمل نظم محاية الطفل جمموعـة       : "وقد اقترحت اليونيسيف التعريف العملي التايل     

 وخباصـة الرعايـة     -والسياسات واألنظمة واخلدمات الالزمة يف مجيع القطاعات االجتماعية         
 لدعم الوقاية والتصدي للمخاطر املتـصلة       -االجتماعية، والتعليم، والصحة، واألمن والعدالة      

ع وهذا تعريف بعيد املدى يشمل القوانني والسياسات وكذلك اخلدمات يف مجي           - )٢("باحلماية
لنظام وطـين  اً  مكوناً رئيسي١١وقد حددت هيئة إنقاذ الطفولة . القطاعات ذات الصلة بالطفل 

ناجح حلماية الطفل، وهي إطار قانوين واستراتيجية وطنية ووكالة للتنسيق ودوائر حملية للحماية            
يـة  وعدالة مواتية لألطفال ومشاركة األطفال ومجاهري داعمة وقوة عاملة مدرَّبة ومـوارد كاف            

  .)٣(وآلية للمعايري والرصد ونظم جلمع البيانات
ومن شأن نظام حلماية الطفل يعمل بشكل كامل أن يعزز إىل حد كبري محاية مجيع                 -٣٣

ومن بني اجملاالت ذات األولوية     . األطفال، مبن فيهم أشدهم تعرُّضاً خلطر اللجوء إىل الشارع        
تدفع هبم إىل االرتباط بالشارع توفري الدعم       حلماية األطفال من صنوف احلرمان املتعددة اليت        

األطفـال  سـالمة   علـى   اً  لألسر ومقدمي الرعاية اآلخرين على صعيد اجملتمع احمللي حرص        
وميكن أن تشمل مناذج هذا الدعم تعميم االستحقاقات اخلاصـة          .  على حقوقهم  موحصوهل

عم االقتصادي ألرباب باألطفال من خالل مدفوعات للراعي الرئيسي، واإلعفاء الضرييب والد   
، وحوافز لآلباء لدعم أبنائهم والقيام بأدوار األبـوة اإلجيابيـة،           وحيدة العائل األسر املعيشية   

واالكتشاف املبكر للعنف املرتيل ووضع خطط حملية للحماية، وتوفري الرعايـة لألطفـال يف       
  .مرحلة ما قبل الدراسة وبعدها على صعيد اجملتمع احمللي

احلكومـة ومبـشاركة   تقـوده   جربة أن وضع نظام وطين حلماية الطفل        وتوضح الت   -٣٤
جهات معنية متعددة يعتمد القوانني القائمة والقيم االجتماعية ويقوم من حيث املمارسة على             

 مسألة تتطلب الوقـت     ، هو احلقوق ويستطيع محاية األطفال من صنوف متعددة من احلرمان        
وتشري األدلة إىل أن النظم الناشـئة       . من التشاور وااللتزام  اً  كبرياً  واملوارد املالية وكذلك قدر   

حلماية الطفل ينبغي أن تركز على جماالت محاية الطفل األساسية والرفاه االجتماعي والعدالة             
علـى   - نت جدوى االستحداث املبكر لنظم مجع البيانات وآليات البحوث        وقد تبيّ . واألمن

لتحديد وحتليل جماالت التقدم بصفة دورية من أجل معاجلـة           - سبيل املثال يف غرب أفريقيا    
  .املشاكل وإدراك مواطن النجاح املبكر

__________ 

 .١٢، الفقرة E/ICEF/2008/5/Rev.1انظر  )٢(
 .٢٠١١ مايو/أيار" سبل النظم الوطنية الناجحة حلماية الطفل"انظر هيئة إنقاذ الطفولة،  )٣(
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وتوفر التدخالت املتخصصة لألطفال الذين يرتبطون بالشارع الـدعم الشخـصي             -٣٥
قائم على احلقوق، ينبغي    شامل  ومتاشياً مع هنج    . الذي حيتاجون إليه للحصول على حقوقهم     

يركز على الطفل وأن تواكب كل طفل على مدى  اً  تدخالت املتخصصة هنج  أن تعتمد هذه ال   
فترة زمنية إلقامة العالقة معه والنظر يف آثار صنوف حرمانه املتعددة وفهم طبيعـة صـالته                
بالشارع، وأن حترص على أن يتمكن من االستفادة الكاملة من اخلدمات األساسية، وأن توفر 

التوجيه النفسي واالجتماعي، والدعم للتعايف من إدمان   (ة   خدمات متخصص  إىله  أو حتيل /وله  
املخدرات، والعالج من الصدمات، والتمكني من خالل األنشطة الرياضية، وآليات تقـدمي            

ـ   ) إعادة(من شأهنا أن تساعده يف      ) الشكاوى واإلبالغ، وخدمات الدعم    اً االرتبـاط إجيابي
ت بالضرورة أن يتخلى الطفل عـن صـالته         وال تعين هذه التدخال   . باألسرة واجملتمع احمللي  

  .بالشارع، وإمنا أن ُيكفَل له بالكامل احلصول على حقوقه
وتشري األدلة إىل أن التدخالت املتخصصة املصمَّمة واملكيفة حـسب احتياجـات              -٣٦

الشخص تديرها على حنو أفضل جمموعات صغرية قريبة من الواقـع علـى األرض يـسمح           
وينبغي أن تـرتبط    . على الصعيد احمللي  اخلربة يف ما يتصل بالشوارع      حجمها باملرونة ومتلك    

هذه التدخالت بشكل وطيد بنظام وطين حلماية الطفل لتتمكن من تنسيق عملية اسـتفادة              
وعندما تعجز الدول عن توفري ما يلزم من املـوارد          . األطفال من جمموع اخلدمات األساسية    
لقطاع اخلاص واألوساط األكادميية واجملتمع الـدويل       والدعم يف املدى القصري، ميكن إشراك ا      

كشركاء لضمان أن تتوافر للتدخالت املتخصصة اليت يقوم هبا أصحاب املسؤولية املنتـدبون             
  .الوسائل والقدرات إلعمال حقوق األطفال الذين لديهم صالت قوية بالشارع

  معايري املمارسات اجليدة  -خامساً  
يع املناطق على مبادرات وضعتها دول وكيانات غري دول         توجد أمثلة عديدة يف مج      -٣٧

. تتوخى معاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يتعرض هلا األطفال الذين يعيشون يف الشوارع       
  :ومن بينها

املصممة بالتشاور الوثيق مع اجملتمع املـدين واألوسـاط األكادمييـة           : السياسات احمللية  •
سبيل املثال، يف مدينة ريو دي جانريو، الربازيل، ويف         وجمموعات اجملتمعات احمللية، على     

حميط حمطات السكك احلديدية يف اهلند ويف إطار استراتيجية كندا للـشراكة املتعلقـة              
 بظاهرة التشرد إلتاحة جمموعة من اخلدمات لصغار السن الذين هلم صالت بالشارع؛

بدأتـه بعـض    : الطفل حقوق الطفل ومحاية     جمايلتدريب موظفي إنفاذ القوانني يف       •
الدول، وعلى سبيل املثـال، أقـام االحتـاد مـن أجـل أطفـال الـشوارع يف                  

 شراكة مع الكلية اإلثيوبية للشرطة واليونيـسيف لتـدريب          ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة
  شرطي يف سائر أحناء البلد؛٣٦ ٠٠٠مدريب الشرطة، الذين دربوا منذئذ بدورهم 
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ج ُهني االجتماعيني املدربني يف جمال الـنُ      خصائييف الشارع من قبل األ    التوعية  دعم   •
يتزايد استعمال هذه االستراتيجية كنـهج تـشاركي إلقامـة          : املركزة على الطفل  

ـ              شمل العالقات مع األطفال مبرور الوقت يف فضاءاهتم اخلاصة هبم يف مدن خمتلفة ت
 هلي وبروكسل؛كينشاسا وميكسيكو سييت ونيود

ز املنظمات يف عدد من البلدان، وائـتالف أمـن         حمور تركي : األسرتقدمي الدعم إىل     •
األسر اآلمنة لألطفال اآلمنني، على سبيل املثال، جمموعة من املنظمات اليت تعمـل             
سوية يف مجيع أرجاء العامل من أجل تعزيز العالقات األسرية إلجياد بيئـات مرتليـة           

 .مميكن فيها لألطفال املرتبطني بالشارع احلصول بشكل دائم على حقوقه

توضح األمثلة الواردة أعاله االتفاق الواسع على أن حتديد املمارسات اجليدة وتبادهلا              -٣٨
" املمارسة اجليـدة "غري أنه أجريت حبوث قليلة يف ما تعنيه   . يسامهان يف كفالة حقوق الطفل    

وال يوجد أي اتفاق خبصوص ما يشكل ممارسة . فيما يتعلق باألطفال ذوي الصالت بالشارع
يف ميادين متنوعة من قبيل إجراءات اإلبالغ عن انتهاكات حقوق الطفل؛ وشراكات            جيدة  

القطاع العام والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية؛ ونظم محاية الطفل؛ واخلدمات على            
صعيد الشارع؛ ودعم األسر؛ والبحوث؛ وبناء القدرات وتبادل املعارف والتطور التنظيمي؛           

االستراتيجيات؛ وامليزانيات وآليات التمويل؛ والقوانني؛ والتعـاون       والدعوة؛ والسياسات و  
وينبغي أن تشمل معايري املمارسة اجليدة مجيع مستويات        . الدويل فيما يتعلق بأطفال الشوارع    

  .املمارسة اليت تعين األطفال ذوي الصالت بالشارع
سة منها معايري   ومخ.  معايري كأساس للمناقشة   ١٠وألغراض هذه الدراسة، مت وضع        -٣٩

ـ           شاملة   يف اً تتوافق مع ثالثة مبادئ عامة يف اتفاقية حقوق الطفل وينبغـي أن تتجلـى دائم
املمارسات اجليدة؛ ومخسة منها معايري معيارية تعكس جتـارب األطفـال ذوي الـصالت              
بالشارع، اليت قد أو قد ال تكون ذات صلة يف مجيع املمارسات، وهـي األمـان والتـوافر           

  .)٤( االستفادة واجلودة واملرونةوإمكانية
  :كالتايلهي اليت ينبغي أن تشكل أساس املمارسات اجليدة الشاملة واملعايري   -٤٠

ينبغي أن تكون حمـط      الذين يعيشون يف الشوارع      لألطفالاملصاحل العليا     )أ(  
من جانب اآلبـاء ومقـدمي الرعايـة         - االهتمام الرئيسي يف مجيع اإلجراءات اليت هتمهم      

واضعي القوانني ورامسي السياسات ومؤسسات الرعاية االجتماعية ومن ميارسون التأثري أو           و
السيطرة على عملية ختصيص املوارد، مبا يف ذلك القرارات املتخذة على مجيع صعد احلكومة              

__________ 

، يرجى الرجوع إىل ورقة البحـوث العامليـة         الشاملةلالطالع على تفاصيل املعايري املعيارية ومناذج املعايري         )٤(
:  واملتاحة يف املوقع التايل    ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢ و ١املقدمة إىل لقاء اخلرباء التشاوري املعقود يومي        

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Study/Pages/ExpertConsultation.aspx. 
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بشأن التـدابري   ) ٢٠٠٣(٥م رقم   والربملان واجلهاز القضائي، كما ورد يف تعليق اللجنة العا        
  .فيذ االتفاقيةالعامة لتن
 من حق األطفال الذين يعيشون يف الـشوارع أن يعـاَملوا            :عدم التمييز   )ب(  

وال تعين املساواة أن ُتعَمل احلقوق بنفس الطريقة؛ فاملصاحل العليا          . كجميع األطفال اآلخرين  
ويشمل التمييز الصريح القوانني املتعلقة  . لكل طفل هي اليت حتدد أفضل سبيل إلعمال حقوقه        

سلوكهم من أجـل البقـاء؛      بسبب  التشرد والسياسات اليت جتيز احتجاز أطفال الشوارع        ب
  .ويشمل التمييز الضمين اشتراط شهادات امليالد للحصول على الرعاية الصحية والتعليم

ـ  ينبغي أن   .  حق وضرورة عملية   املشاركة  )ج(   رأي األطفـال ذوي    تسترشد ب
 وقـد جيـد   . ت الرامية إىل معاجلة وضعهم    الصالت بالشارع السياسات واخلطط والتدخال    

ما ينشأ عرب الزمن من     وعليه فإن   صعوبة يف إقامة عالقات إجيابية مع البالغني،        هؤالء األطفال   
  .أمهية يف ضمان مشاركتهم الفعالةيكتسي عناية وانسجام واحترام 

طفال  من جانب احملاكم واهليئات القضائية، اليت ينبغي أن حتترم األ          املساءلة  )د(  
ذوي الصالت بالشارع باالستماع إليهم وإيالء االعتبـار الواجـب لوجهـات نظـرهم              
ولتجارهبم؛ وبتوفري نظام القضاء املوايت لألطفال؛ وبتدريب املوظفني يف جمـايل اإلجـراءات             
املواتية لألطفال وحقوق الطفل؛ وباستعمال لغة يستطيع أطفال الشوارع فهمهـا؛ وبإنفـاذ          

ال ضحايا االنتهاكات احلق يف جرب الضرر واسترداد املمتلكات واحلصول          ولألطف. األحكام
وينبغي أن تضمن آليات املساءلة وفاء الـدول        . على التعويض وعلى ضمانات بعدم التكرار     

واجلهات الفاعلة غري الدول بالتزاماهتا إزاء هؤالء األطفال، وذلك، على سبيل االمتثال، من             
ا، وتلقي الشكاوى والرد عليها، وتوفري سبل االنتـصاف أو   خالل رصد املمارسات وتقييمه   

  .جرب الضرر يف حالة انتهاكات حقوق اإلنسان
. ضمان استمرار الدعم للدفاع عن متتع األطفال حبقـوقهم        تعين   االستدامة  )ه(  

وتعين استدامة التحسينات الفردية توفري الدعم املناسب لألطفال ليتسىن هلم التمتع حبقـوقهم             
الدعم املناسب من الناحيتني القانونية واملاليـة       ذلك  ويتطلب  . رحلة الشباب والبلوغ  حىت م 

وتعين االستدامة إجياد استثمارات فعالة من حيث التكلفة عـوض          . وعلى صعيد السياسات  
  ".الوسائل املتاحة"افتراضات االقتصار على 

  مجع البيانات  -سادساً  
الـيت  عدد قليل من الـدول  هناك احلكومات، يتجلى يف الورقات املقدمة من     مثلما    -٤١

وتتمثـل   - حدِّثها بانتظـام  طفال الذين يعيشون يف الشوارع أو تُ      معلومات بشأن األ  جتمع  
األسباب الرئيسية املشار إليها يف التعريفات املختلف بشأهنا والصعوبات املنهجيـة بـسبب             

وث، وعدم وجود الريـادة     التباس وضع هؤالء األطفال وتنقلهم، ونقص االستثمار يف البح        
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علـى  يف مجيع اجملاالت األربعة يشجع      اً  غري أن التقدم احملرز مؤخر    . على مستوى السياسات  
  .ومالءمةًاً مجع البيانات بطريقة أكثر انتظام

ورغم عدم وجود اتفاق بشأن التعريفات، فقد أجرى عدد من الـدول دراسـات                -٤٢
. يد املدن بتوضيح التعريفات اليت تـستعملها      على الصعيد الوطين أو على صع     اً  مصممة جيد 

يستحيل التغلـب عليـه جلمـع    اً وبالتايل، ال تشكل الصعوبات فيما يتعلق بالتعريفات عائق  
األطفال الـذين   "صطلحات من قبيل مفهوم     جمال امل يف  األخرية  وتوحي التطورات   . البيانات

ـ الذي استعملته اللجنة والعمل اجلاري ح     " يعيشون يف الشوارع   خبـصوص مـصطلح    اً  الي
بوجود سبل جديدة للتوصـل إىل اتفـاق دويل بـشأن التعريفـات             " الصالت بالشارع "

  .قائم على احلقوقشامل هنج مع واملصطلحات ينسجم 
شىت منـها،   مبتكرة  بوسائل  اليت عوجلت   بعض الصعوبات املنهجية الرئيسية     وهناك    -٤٣

 وأسـلوب   ، الشوارع ووصف حاالهتم   على سبيل املثال، إحصاء األطفال الذين يعيشون يف       
املعاينة وإعادة املعاينة املستخدم يف عملية أخذ العينات املعتمدة على ردود اجمليـبني ومجـع               
معلومات نوعية بشأن ظروف هؤالء األطفال وجتارهبم وأسلوب التقييم السريع الذي وضعته            

غري حكومية تعمل مع    ويف نفس الوقت، قامت منظمات      . اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية   
إجراء لبيانات على صعيد املدن، مبا يف ذلك امع مبتكرة جلأطفال يعيشون يف الشوارع بعملية      

أفرقـة  بواسطة حصاء لألشخاص  وعمليات إ،يف فترات منتظمة لالجتاهاتمتكررة دراسات  
  .خصائيني االجتماعيني استخدمت منهجي التثليث ومراجعة النظراءمن األ
حديات الرئيسية اليت اعترضت الدول االستثمار يف إجراء البحـوث مـع            التومن    -٤٤

وقد عوجلت هذه املسألة يف جمال عمل األطفال الوثيق الصلة من خالل التعاون بني              . األطفال
الوكاالت، من قبيل برنامج البحوث املتعلقة بفهم عمالة األطفال املشترك بني منظمة العمل             

ما يوحي بأنه ميكن تطوير مسار مماثل فيمـا يتعلـق            - الدويلالدولية واليونيسيف والبنك    
ويدعم عملية مجع البيانات املتعلقة بعمـل األطفـال         . باألطفال الذين يعيشون يف الشوارع    

برنامج املعلومات اإلحصائية والرصد املتعلق بعمل األطفال الذي أطلقته منظمة العمل الدولية            
ملاحنة لتوفري قاعدة معلومات متينة ملنهجيات البحـوث   مبسامهات من البلدان ا١٩٩٨يف عام  

ويساعد الربنامج البلدان يف مجع البيانات ويقـدم إرشـادات          . املناسبة بشأن عمل األطفال   
خبصوص كيفية معاجلة البيانات وحتليلها ويوفر جمموعة من األدوات اإلحصائية وجمموعـات            

لى شبكة اإلنترنت، كما يعـد بانتظـام        بيانات جزئية وتقارير دراسات استقصائية متاحة ع      
  .تقديرات عاملية وإقليمية لظاهرة عمل األطفال

عدم وجود الريادة على مستوى السياسات لتنفيذ نظم اجلمع         هي  صعوبة أخرى   ومثة    -٤٥
اً ومثـة أيـض   . املنتظم للبيانات املصنفة واملعلومات بشأن األطفال الذين يعيشون يف الشوارع         

اد طرق فعالة من حيث التكلفة ملنع انتهاكات حقوق الطفل وإلقرار تلـك             اهتمام متزايد بإجي  
  .احلقوق، وقد بدأ اجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف االستجابة إليه بدراسات قائمة على األدلة
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إن مجع البيانات وحتليلها ووضع املؤشرات كلها أمور ضرورية إلعمـال وتقيـيم               -٤٦
وعليه، ينبغـي   .  فيما يتعلق باألطفال الذين يعيشون يف الشوارع       احلقوق املكرسة يف االتفاقية   

علـى  يقـوم     شامالًاً  هنجأن يعكس   ناسب جلمع البيانات بشأن أطفال الشوارع       املطار  لإل
فيما يتعلـق بالتـدخالت ورسـم    اً منظماً  وهنج،احلقوق فيما خيص جتارب هؤالء األطفال  

جلمـع  اً  ومنـسَّق   شامالًاً   بأن تضع نظام   ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدول     . السياسات
أو التباينـات يف إعمـال      /املعلومات يضم بيانات مصنفة حىت يتسىن حتديد مواطن التمييز و         

وبدون مجع البيانات بالشكل املناسب، يصعب اكتشاف عوائق التنفيـذ أو إدراك            . احلقوق
 علـى احلقـوق بالنـسبة       التقدم احملرز يف الربامج أو التدخالت من حيث نتائجها القائمة         

وينبغي متكني األطفال، باعتبارهم خرباء يف حياهتم اخلاصة، من املشاركة يف مجـع           . لألطفال
  .البيانات وكذلك يف حتليل البحوث ونشرها

وينبغي أن متيز البيانات اجملمعة األطفال ذوي الصالت بالشارع داخل جمموعـات              -٤٧
ع اجلنس والسن   الستقصائية وأن تصنفهم حسب نو    أكرب من األطفال املشمولني بالدراسات ا     

االسـتقالل أو  ( ضمن اخلصائص البارزة وأن حتدد نوع الصالت بالـشارع      واالنتماء اإلثين 
وكـذلك  ) استعمال املخدرات أو الصراع من أجل البقاء أو االنتماء إىل عصابة أو السخرة            

وينبغـي فهـم   . هؤالء األطفـال العوامل األخرى ذات الصلة بالسياقات احمللية اليت يعيشها     
البحوث على أساس أهنا تشمل مجيع البيئات اليت تؤثر على األطفال ذوي الصالت بالشارع،              
مبا يف ذلك األسرة والبيت واحلي وتدخالت الدعم واملؤسسات اليت تضطهدهم والسياسات            

لرامية إىل ضمان   أو تستهدفهم والقوانني الوطنية وامليزانيات ا     /والنظم اليت متسهم وتشملهم و    
  .حقوق الطفل وإعماهلا، وكذلك املؤسسات العاملية والتفاعالت بني البلدان

.  لتحديد وتقييم املمارسات اجليـدة     اًحيويُيعد  جلمع البيانات   فعال   نظاموجود  إن    -٤٨
وعلى . عملية مجع البيانات برمتهايف معايري املمارسة اجليدة  ُتطبق  ويف نفس الوقت، ينبغي أن      

ل املثال، وخدمةً ملصاحل الطفل العليا، ينبغي أن ُتجَمع وُتحلَّل بانتظام البيانات املتعلقـة              سبي
وأساليب البحث املركزة على الطفل، يف حني       شامل  بانتهاكات حقوق الطفل باستخدام هنج      

  .ينبغي استخدام النتائج إلعمال حقوق األطفال ذوي الصالت بالشارع

  أصوات األطفال  -سابعاً  
، طلب جملس حقوق اإلنسان أن جترى الدراسة بالتعـاون مـع            ١٦/١٢يف القرار     -٤٩

وجهات نظر األطفال املتنوعة واملتميزة يف العملية، دعي عدد من          إلدخال  و. األطفال أنفسهم 
املنظمات غري احلكومية وأعضاء االحتاد من أجل أطفال الشوارع الذي يدير عمليات التدخل             

ي الصالت بالشارع إىل تيسري مشاركة هؤالء األطفـال ومجـع           املتخصصة مع األطفال ذو   
ممـن    طفال١٢٣ًواستشري ما جمموعه . وجهات نظرهم بشأن ظروفهم وجتارهبم وطموحاهتم 

يف  -  سنة ١٨ سنوات و  ٥تتراوح أعمارهم بني    اً   ولد ٩٤واً   بنت ٢٩ - يعيشون يف الشوارع  
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وال ُيدَّعى متثيل أي    اً  وهذا عدد ضئيل نسبي   . إكوادور واهلند وأوغندا وإثيوبيا وكينيا واملغرب     
ولدى املنظمات غري احلكومية امليـسِّرة للعمليـة    . أشخاص آخرين عدا األطفال املستشارين    

خربة طويلة يف دعم األطفال ذوي الصالت بالشارع وسياسات قويـة حلمايـة الطفـل؛               
واقتـصرت  . عالـة عليها لضمان مشاركة األطفـال الف     اً  واستعملت منهجية تشاركية متفق   

اتصال منتظم مع املنظمات غري احلكومية، حيـث          املشاركة على األطفال الذين لديهم أصالً     
ومشلت عملية االستشارة مناقـشات يف      . مستوى من الثقة بني امليسرين واألطفال       نشأ أصالً 

ـ            . ةإطار اجملموعات ومتثيل األدوار والرسم ِعوض االستقصاءات أو املقابالت األكثر تقليدي
وحصوله  الطفل نفسه، وحصوله على الدعم،    : شاملةوركزت االستشارة على ثالثة مواضيع      

  .على حقوقه

  الطفل كفرد  -ألف  
عليك أن تضحي باألشياء اليت حتبها، كالدراسة رمبـا، مـن أجـل             : األمر هكذا "  -٥٠

ُت ماذا  لِئولو سُ . ولكن لو سألَتين، فأنا أريد مساعدة اآلخرين      . مستقبلك ومستقبل أسرتك  
إهنا األشياء اليت تفعلها، مثل إعطاء شيء ما ملن         . فعلَت حبياتك، سأقول إنين ساعدُت غريي     

  .ولد يف املغرب" .من احلنان وأشياء من هذا القبيلاً ُحرِموا منه، منحهم شيئ
ـ   "ويف اهلند، أشار املشاركون إىل أهنم يشعرون بالفخر           -٥١ دون اً  لتقدمي خدماهتم دائم

، يف حني أعرب األطفال يف إثيوبيا عن شـعورهم  "ابل ملن هم أضعف ولليائسني  توقع أي مق  
  .بأهنم يسامهون يف اجملتمع بإبداء اإلخالص وخدمة الغري واحترام األكرب سناً

وأعرب كثري من األطفال عن اعتزازهم باستطاعتهم إعالة أنفسهم وأسرهم بالعمل             -٥٢
إين بدأُت أعمل حني كان     "ي إكوادور، قال ولد     فف. يف الشارع ووطدوا صالهتم هبذا العمل     

مل أرغب يف أن أكون يف الشوارع ومل يُرق         (...) اً  حقاً   سنوات وكان ذلك صعب    ٥عمري  
 يل ذلك، كنُت أريد أن أكون مع أسريت ويف املدرسة، ولكننا كنا حنتاج املـساعدة املاليـة                

ولكن لن تسقط أشياء من السماء       يكون على ذلك النحو،      وكنُت أعلم أن األمر ُيفتَرض أالّ     
. وال أزال أقوم بذلك ألين أُحبه وليس فقط ألين أحتاج املـال           (....) إلطعامك إذا مل تعمل     

  ".وال أريد أن أختلى عنه بدون سبب(...) إنه شيء تعلمُت أن أقوم به 
وعلى العموم، قدم األطفال أنفسهم كأشخاص أقوياء وإجيابيني وملتزمني وقادرين            -٥٣
 وأظهروا اعتزازهم مبساعدة    .أوسععلى نطاق   عازمني على املسامهة بشكل إجيايب يف اجملتمع        و

  .الغري وبكوهنم مواطنني صاحلني وبإعالتهم ألنفسهم وألسرهم
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  احلصول على الدعم  -باء  
، وقال  "ويبلغون الشرطة لتبعدنا  . إن الناس ال حيبون رؤيتنا    "يف إثيوبيا، قال ولد آخر        -٥٤

بأن اآلخرين يرفـضونين،    اً  إنين أشعر أحيان  "سناً من أطفال الشوارع يف إكوادور       طفل أكرب   
وال يرغبون يف االقتراب مين ألهنم يظنون أين سأؤذيهم ألهنم يظنون أن كل من يعملـون يف                

  ".الشارع يسرقون ويقتلون ويتعاطون املخدرات
إين ال أُخرب أي "املغرب فقد قالت بنت تعيش يف الشارع يف       . إن الثقة مسألة رئيسية     -٥٥
 ولذلك اً،وال يوجد أي شخص ميكن أن أثق فيه حق        . إين أتعود على أي شيء يزعجين     . أحد

  ".أحتفظ باألمر يف قرارة نفسي حىت لو اشتد سوءاً
ل أطفال يف أوغندا ما الذي من شأنه أن يساعدهم قالوا إهنم يرغبون يف              ِئوعندما سُ   -٥٦

كما أبدوا  ". ويقبلهم وميكنه أن يساعدهم ويرشدهم    اً  ائميتعاطف معهم د  "وجود شخص ما    
  ".أكرب من الوقت والصرب وأذناً صاغيةاً إعطائهم قدر"رغبتهم يف 

يعتمدون إىل حد كبري على دعم بعضهم الـبعض          وبصفة عامة، قال األطفال إهنم      -٥٧
وائر القانونيـة   من الدعم من الد     ويتلقون قليالً . وعلى املنظمات اليت يقيمون معها اتصاالت     
  . الرفض من اجلماهري والشرطةاً،ويلقون يف كثري من األحيان، ولكن ليس دائم

  احلصول على احلقوق  -جيم  
لـدى  عندما أثري موضـوع احلقـوق، مل تكـن      "يف املغرب، الحظ امليسرون أنه        -٥٨

شـعروا   أهنـم    وأ) لوحظ هذا يف أوساط املشاركني األصغر سـناً       (أدىن فكرة   املشاركني  
باالنزعاج ملناقشة هذا املوضوع وكفوا عن املشاركة ومل يريدوا اخلوض فيـه وانتقلـوا إىل               

  ).لوحظ هذا يف أوساط املشاركني األكرب سناً(موضوع املناقشة التايل 
ويف اهلند، أظهر األطفال باملقارنة أهنم يفهمون بوضوح حقوقهم يف البقاء واحلماية              -٥٩

ويف أن   (‘احلق يف احلب  ’كر عدة مشاركني يف أوغندا وإثيوبيا       والنماء واملشاركة، يف حني ذ    
  ).حيظوا باحلب والرعاية وينتموا إىل أسرة

أبلغوا قط عن أي انتهاكات حلقوقهم، رد طفل يف         كانوا قد   ا إذا   ّمعلوا  ِئوعندما سُ   -٦٠
إن    قائالً ويف اهلند، رد طفل   ". ال، ألنين مل أكن أعرف حقوقي قبل أن آيت هنا          ":أوغندا قائالً 

  .‘بالغاهتم ال تؤخذ على حممل اجلد ألهنم أطفال وال يفهمون أي شيء’
وعلى العموم، بدا أن فهم األطفال حلقوقهم وحصوهلم عليها مسألة تتوقف علـى               -٦١

السياق االجتماعي والثقايف احمللي واعتماد عمليات التدخل املتخصصة لنهج الدعم القـائم            
  .على احلقوق
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  تنتاجات والتوصياتاالس  -ثامناً  
. عدد األطفال الذين يعتمدون على الشارع من أجل بقائهم ومنـائهم          ال ُيعرف     -٦٢

وتتأرجح األرقام حسب الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافيـة، مبـا يف     
وما . والفوارق، وكذلك املصطلحات والتعريفات املستخدمةالتوسع احلضري   ذلك تزايد   

خمتلفة وانتهاكات متعددة للحقوق تدفع باألطفـال إىل االرتبـاط      اً   ظروف هو معروف أن  
يواجهون جمموعة من التحديات اجلديدة، مبا يف ذلك التصورات العدائية          حيث  بالشارع  

فالدول : غري أن هذه فرصة ساحنة   . كثرية من العنف    إزاءهم باعتبارهم منحرفني، وأشكاالً   
توحيـد  ماية الطفل، ومنظمات اجملتمع املدين بصدد       بصدد إعداد أو تعزيز نظم شاملة حل      
باملزيد من  البحوث  تتسم  واً  مجع البيانات تنظيم  يزداد  عمليات تدخل متخصصة واعدة، و    

  .روح التشارك
" أوضاع"ويقوم على فكرة    " الصالت"وينشأ منوذج جديد يركز على العالقات أو          -٦٣

وهم يطورون عالقات يف إطار الـشارع،       الشارع ويسترعي االنتباه إىل اختيارات األطفال       
إن الشارع نقطة مرجعية    . إّما إىل جانب أو عوض الصالت داخل األسرة واجلوار واملدرسة         

وإذا كنا نقـدر    . مركزية بالنسبة هلؤالء األطفال؛ فله دور كبري يف حياهتم اليومية وهويتهم          
ذين يعيشون يف الشوارع قـد      إن األطفال ال  . أطفالنا، علينا أن هنتم هبم، ولكل طفل قيمته       

ولدعمهم يف إعمال حقوقهم، يلزم     . من احلرمان ومن انتهاكات حلقوقهم    اً  كبرياً  عانوا قدر 
  .أوسععلى نطاق االستثمار يف تعزيز صالهتم باألسرة واجملتمع احمللي واجملتمع 

. واخلطوة األوىل املهمة لضمان هذا الدعم هي التصديق على اتفاقية حقوق الطفل             -٦٤
ولويـة، علـى االتفاقيـة      وعلى الدول اليت مل تفعل ذلك بعد أن تصدق، على سـبيل األ            

على اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة        اً  وينبغي أن تصدق أيض   . نيها االختياري يوبروتوكول
للقـضاء  بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية         ) ١٩٩٩(١٨٢ رقم

  .بشأن احلد األدىن لسن القبول يف سوق العمل) ١٩٧٣(١٣٨عليها واالتفاقية رقم 
اً وعالوة على ذلك، توصي املفوضة السامية حلقوق اإلنسان الدول بأن تضع نظم  -٦٥

شاملة حلماية الطفل تشمل القوانني والسياسات واألنظمة واخلدمات ذات الصلة يف مجيع            
والصحة واألمن والعدالـة،  القطاعات االجتماعية، وال سيما الرعاية االجتماعية والتعليم  

قـائم  شـامل   اعتماد هنج   على  باعتبارها استراتيجية شاملة حلماية مجيع األطفال تشجع        
  .احلقوق على
  :وينبغي للدول بصفة خاصة  -٦٦

أن حترص على أن ُتسَند املسؤوليات بشكل واضـح وُتحـدَّد األدوار              )أ(  
ـ          وعنـدما  . ل وإعماهلـا  بوضوح وتستوىف االلتزامات كي يتسىن احترام حقـوق الطف
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تستوىف االلتزامات وتقع االنتهاكات، ينبغي للدولة أن حتاسب املسؤولني عن ذلك وأن          ال
  .تضمن لألطفال سبل االنتصاف القانوين

أن حترص على أن تكون لدى أصحاب املسؤولية الثانوية القدرة علـى              )ب(  
أو التدريب لتعزيز   / القدرات و  ويعين هذا وضع مبادرات لبناء    . الوفاء بالتزاماهتم احملددة  

 االجتماعيني واملدرسـني واألطبـاء      واألخصائينيقدرات موظفي إنفاذ القوانني والقضاة      
  .وغريهم من املسؤولني عن محاية حقوق الطفل

أن تضمن رصد خمصصات كافية من امليزانية لنظام محاية الطفل ليتسىن لـه               )ج(  
مات املتعلقة بامليزانية لتشجيع إجـراء البحـوث يف         وينبغي تعميم املعلو  . كفالة حقوق الطفل  

  .جمال التكاليف والفوائد، وذلك ملساعدة الدول يف االستثمار حبكمة يف كفالة حقوق الطفل
على نطاق مجيع الوزارات، مبا يف ذلك تلك الـيت        اً  منسَّقاً  أن تعتمد هنج    )د(  

ة والسكن وختطـيط املـدن،      ليات املالية والتجارة والعمل واألمن والسياح     وتتوىل مسؤ 
  .وذلك لضمان أن تكون السياسات احلكومية متسقة يف جمال محاية حقوق الطفل

 ُيعتَرف فيه مبصاحل اجلهات الفاعلة غـري الـدول        اً  تعاونياً  أن تعزز هنج    )ه(  
األطفال واألسر، واجملتمع املدين واألوساط األكادميية والقطاع اخلـاص ومؤسـسات            -

وبالروابط القائمة فيما بينـها وخبرباهتـا        - نظمات احلكومية الدولية  حقوق اإلنسان وامل  
  .وُتضم يف شراكات تكفل توافر احلماية الفعالة للطفل

أن تتاح جلميع األطفال يف مجيع األعمار إمكانية       كفالة  وكحد أدىن، ينبغي للدول       -٦٧
  .التسجيل باجملان وبيسر وسهولة وسرعة يف سجِل املواليد

 املفوضة السامية بتقدمي الدعم املتخصص لألطفال الـذين يعيـشون يف            وتوصي  -٦٨
وهلذه الغاية، ينبغي أن تعزز الدول وتدعم عمليات التدخل املركزة على الطفل  . الشوارع

علـى نطـاق    واملصممة لألطفال الذين ضعفت صالهتم باألسرة واجملتمع احمللي واجملتمع          
اّتباع ومتاشياً مع . ى الشارع ملواجهة ظروف احلياة  أوسع والذين طوروا آلياهتم القائمة عل     

قائم على احلقوق، ينبغي أن تساعد عمليات التدخل املخصصة األطفال علـى  شامل هنج  
 وال يعين هذا أن يتخلى      .أوسععلى نطاق   إعادة االرتباط باألسرة واجملتمع احمللي واجملتمع       

  .دخل إعمال حقوقهالطفل عن صالته بالشارع، وإمنا أن تضمن عملية الت
  :وينبغي للدول بصفة خاصة  -٦٩

أن تعتمد قوانني تشترط تصميم وتنفيذ سياسات على صـعيد اجملـالس       )أ(  
البلدية، مع ما يكفي من امليزانيات، ترمي إىل ضمان اإلنفاذ اإلجيايب للقـوانني وتنـسيق               

وينبغي أن . رععمليات اإلحالة وتوفري الدعم للتدخالت املتخصصة اخلاصة بأطفال الشوا   
تكون هلذه السياسات صالت قوية بالنظام الوطين حلماية الطفل وأن تقوم على أسـاس              

  .مشاركة جهات معنية متعددة على الصعيد احمللي، مبا يف ذلك األطفال أنفسهم
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أن تشجع وتدعم تدخالت متخصصة على صعيد املدن قائمـة علـى              )ب(  
اليت (احمللية أو تلك اليت تقودها اجملتمعات احمللية      الشراكات تديرها منظمات اجملتمع املدين      

وتنسقها ) تتسم بصغر حجمها وباملرونة ولديها اخلربة احمللية يف ظروف االرتباط بالشارع          
وتدعمها ) اليت لديها القدرة على ضمان االستفادة من اخلدمات احمللية        (السلطات احمللية   

فيما يتعلق مبوارد بنـاء     (ع القطاع اخلاص    م )من خالل نظام وطين حلماية الطفل     (الدولة  
فيما يتعلـق بالقـدرات يف جمـال        (واألوساط األكادميية   ) القدرات واملهارات التنظيمية  

  ).البحوث للتمكني من اختاذ القرارات بناًء على أدلة
أن تضمن ميزانيات التسيري لعمليات التدخل املتخصصة ومتويل البحوث     )ج(  

ويف احلاالت اليت تعجز فيها الدول، يف املدى القصري،         . ث التكلفة لتقييم فعاليتها من حي   
أو اجملتمع الدويل لضمان    /عن توفري املوارد الالزمة، ميكن طلب مشاركة القطاع اخلاص و         

أن تتوافر آلليات التدخل املتخصص، بوصفها اجلهات اليت ُتنتدب هلا املسؤولية، الوسائل            
  .ذين صارت لديهم صالت بالشارعوالقدرات إلعمال حقوق األطفال ال

أن تلتزم بإعمال حقوق اإلنسان بعد جتاوز مرحلة الطفولة إذا مل تعـالَج               )د(  
اآلثار الضارة النتهاكات احلقوق ببلوغ سن الثامنة عشرة، رغـم أن االلتزامـات             اً  متام

  .القانونية اخلاصة بالطفل تنتهي عندئذ
لذين يتعرض هلما   للي التشنيع والتمييز ا   وكحد أدىن، ينبغي للدول أن تعاجل مشك        -٧٠

  .أطفال الشوارع، مبا يف ذلك من خالل التوعية العامة بتجارب هؤالء األطفال وحقوقهم
ضمان منـع  على وملعاجلة مشكل العنف، توصي املفوضة السامية الدول بأن تعمل          -٧١

توصـيات   فذ وبأن تن  ،وحظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال الذين يعيشون يف الشوارع         
اآلليات الدولية يف هذا الصدد، مبا يف ذلك دراسة األمني العام بشأن العنف ضد األطفال،               

  .واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية مبسألة العنف ضد األطفال وجلنة حقوق الطفل
  :وينبغي للدول بصفة خاصة  -٧٢

ق أطفـال   أن تكفل التدريب الشامل على التدخل بال عنف واحترام ح           )أ(  
 لفئات من املعنيني منها موظفو إنفاذ القـوانني         ، وذلك الشوارع يف عدم التعرض للعنف    

والقضاة ومجيع املوظفني يف منظوميت العدالة والسجون وموظفو هيئيت التدريس واإلدارة           
 االجتماعيون يف مراكـز  واألخصائيونيف املدارس واملوظفون الطبيون يف املراكز الصحية       

  .جتماعية ووكاالت التدخل املتخصصةالرعاية اال
أن تعتمد وتنفذ إجراءات عقابية جلميع مرتكيب جرميـة العنـف ضـد               )ب(  
  .الشوارع أطفال

أن حترص على أن تكون آليات التوجيه املُراعي ملشاعر الطفل ومعاجلـة            )ج(  
  .اإلبالغ يف متناول أطفال الشوارعالشكاوى و
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ل صفة اجلرمية عن الطرق املسلوكة من أجـل         وكحد أدىن، ينبغي أن ترتع الدو       -٧٣
  وأن تضمن أالّ،البقاء من قبيل التسول والتسكع والتشرد والفرار وغري ذلك من األفعال       

ملا يقومون به مـن     اً  يوقَف أطفال الشوارع بالقوة أو ُيعاَملوا كمجرمني أو منحرفني نظر         
  .أنشطة من أجل البقاء

،توصي املفوضة الـسامية الـدول بـأن جتـري      وفيما يتعلق باملمارسات اجليدة     -٧٤
أطفال الشوارع، وذلك بغية حتديد وتنفيذ املمارسات       املتعلقة ب مشاورات بشأن معايريها    

  .اجليدة الرامية إىل تعزيز الدعم لعملية إعمال حقوقهم
وتقود، بالشراكة مع األمـم املتحـدة        وينبغي، بصفة خاصة، أن تقترح الدول       -٧٥

والقطاع اخلاص، منتديات وطنية ودون إقليمية وإقليمية متعددة اجلهـات          واجملتمع املدين   
املعنية تضم ممثلي األطفال والشباب واجملتمعات احمللية ملناقشة واعتماد معايري املمارسات           

  .اجليدة ووضع مؤشرات وآليات لتحديد وتبادل املمارسات اجليدة
أن تضع آليات منظمة جلمـع      وتوصي املفوضة السامية حلقوق اإلنسان الدول ب        -٧٦

وينبغي أن تتوخى   . البيانات وتبادل املعلومات بشأن األطفال الذين يعيشون يف الشوارع        
الدول وضع نظام شامل ومنسَّق جلمع بيانات مصنفة بشأن هـؤالء األطفـال، وذلـك            

أو الفوارق يف إعمال احلقوق، على حنو ما أوصت به جلنة حقوق            /لتحديد أوجه التمييز و   
وينبغي أن يتيح هذا النظام إمكانية تصنيف أطفال الشوارع حـسب الظـروف             . طفلال

والصالت واخلصائص والتجارب بغية تصميم االستراتيجيات والـسياسات والـربامج          
ويعـين  . واكتشاف العوائق ومعرفة مستوى التقدم احملرز يف تنفيذها من خالل مجع األدلة   

ركة أطفال الـشوارع يف مجـع املعلومـات         هذا مجع بيانات نوعية وكمية وضمان مشا      
  .وحتليلها ونشر البحوث، باعتبارهم خرباء يف أمور احلياة اليت ختصهم

  :وينبغي للدول بصفة خاصة  -٧٧
أن تستثمر يف مجع البيانات الوطنية وتبادل املعلومات بشأن األطفال ذوي             )أ(  

  .ص واألوساط األكادمييةالصالت بالشارع، بالشراكة مع اجملتمع املدين والقطاع اخلا
أن تلجأ إىل الوكاالت احلكومية الدولية القتراح وضـع آليـة دوليـة               )ب(  

للتنسيق يف جمال تبادل املعارف وكذلك منهجيات وأدوات لدعم الدول يف مجع البيانات             
  .بشأن األطفال الذين يعيشون يف الشوارع وحتليلها وتبادهلا

شاركة األطفـال ذوي الـصالت      أن تشجع وتدعم إجراء البحوث مب       )ج(  
  .بالشارع وأسرهم إلرشاد عملية رسم السياسات وتصميم التدخالت املتخصصة

وكحد أدىن، ينبغي أن تقيِّم الدول مستوى تناول مسألة األطفال الذين يعيشون              -٧٨
يف الشوارع يف نطاق مجع البيانات العامة ذات الصلة حبقوق الطفل وأن تعاجل التحديات              
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قتضاء وأن تصنف البيانات حيثما أتيحت، وذلك للتمكن من حتديد وحتليـل            حسب اال 
  .املعلومات اجملمعة بشأن األطفال الذين يعيشون يف الشوارع

وباإلضافة إىل ذلك، توجه املفوضة السامية التوصيات التالية إىل اآلليات الدولية             -٧٩
  :حلقوق اإلنسان، وعلى وجه اخلصوص

عـدم  "بشأن مـسألة    اً  عاماً  طفل إىل أن تضع تعليق    تدعو جلنة حقوق ال     )أ(  
للـدول    لتوفري إرشادات أكثر تفـصيالً    " التمييز واألطفال الذين يعيشون يف الشوارع     
قائم على احلقوق لـدعم األطفـال       شامل  األطراف يف االتفاقية فيما يتعلق باعتماد هنج        

  .الذين يعيشون يف الشوارع
لشامل على أن تأخذ يف االعتبار وتعاجل       حتث آلية االستعراض الدوري ا      )ب(  

أو يعملـون يف الـشوارع يف الوثـائق ذات الـصلة            /حالة األطفال الذين يعيـشون و     
  . عند االقتضاء،باالستعراض وكذلك أثناء احلوار التفاعلي ويف التوصيات

تدعو املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة إىل أن يولوا عنايـة              )ج(  
  .أطفال الشوارع خالل زياراهتم القطريةخاصة حلالة 

        


