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أولا -مقدمة" :غريوا قصتنا"
 -1عندددما استشددري أطفددال الش دوارع بشددال هددحتا التعليددق العددام ددد وا بو ددو ع د ددرورة
احدرتامهم ونددول تدرامتهم وإعمددال حقددوقهم .وم د بددى مددا قددالوش لددد ا عدرا ع د مشدداعرهم
ما يلي" :احرتموان تكائنات بشرية"؛ "أمتىن م الناس الدحتي يعيشدوا قد يف الشدوارع أل ينردروا
إلينا علدى أنندا أاد ان لندا تدمايل مثدل النداس العداديى"؛ "ل يتعلدق األمدر ننتشدالنا مد الشدوارع
وو ددعنا يف مراتددو إيدوال وإلددا يتعلددق انحنددا مرتدوا"؛ "ينال ددي للحكومددات أل تقددول أند ل ينال ددي أل
نكددول يف الش دوارع وإلددا ينال ددي أل تنددايقنا إ ا تنددا يف الش دوارع بددل أل تقاللنددا"؛ "توننددا نعددي
يف الشدوارع ل يعدده أند ل كد أل تكددول لنددا حقددوق"؛ "الشددارع يددرتج عنمتد  :إمددا أل ددر مند
أو ل ددر "؛ "ل نريددد مسدداعدة أو إحسدداانا أو اددفقة وينال ددي للحكومددات أل تعمددل مد ا تمد
ملنحنا حقوقا .حن ل نطلب إحساانا .أريد أل أنالح إنسااناتدي أعيدل نفسدي"؛ "ينال دي اللنداس
إعطاؤان فرنة لست دام مواهالنا وقدراتنا لتحقيق أحنمنا"؛ "أعطوان فرنة لت يري قصتنا"(.)1

اثنيا -السياق العام
الغرض
 -2تقدم جلنة حقوق الطفل يف هحتا التعليق العدام إرادادات رةيدة إىل الددول بشدال و د
اسرتاتيجيات وطنية ااملة وطويلة األجل بشال أطفال الشوارع نست دام هنج مشويل قائم علدى
حقدوق الطفدل وتنداول جدانو الوقايددة والسدتجابة ادا يتماادى مد اتفاقيدة حقدوق الطفدل .وعلددى
الددرغم مد أل التفاقيددة ل تتنددم إاددارة نددرفة إىل أطفددال الشدوارع فد ل ميد أحكامهددا تنطالددق
عليهم وهم يتعر ول لنتهاتات اوجب ال الالية العرمى م موادها.

املشاورات
 -3أجريددب س دال مشدداورات إقليميددة استشددري فيهددا مددا موع د  327طف دنا واددانا م د 32
بلدددا .واسددتجا نثلددول عد ا تمد املدددل لدددعوة عامددة إىل تقددد مسددا ات ومت تقاسددم مسددودة
أولية م مي الدول األطراف.

املصطلحات
 -4مد د ب ددى التع ددابري ال ددي اس ددت دمب يف املا ددي لوند د ف ددة أطف ددال الشد دوارع" :أطف ددال
الشدوارع" و"األطفددال اودداربول" و"األطفددال املنالددو ول" و"األطفددال الددحتي يعيشددول و أو يعملددول
يف الشوارع" و"األطفال الدحتي ل مداو ودم" و"األطفدال الدحتي ودم ارتالداع نلشدارع" .ويف هدحتا
التعليددق يسددت دم مصددطلح أطفددال الشدوارع ليشددمل( :أ) األطفددال الددحتي يعتمدددول علددى الشدوارع
__________

()1
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ميد القتالاسددات مسدتمدة مد مشداورات أجريددب أو معلومدات خطيددة قذددمب بشددال هدحتا التعليددق العدام .وقددد
وردت على التوايل م  :أطفال يف بن ندي (معلومات خطية م دتا)؛ وأطفال يف أمريكا النتينية (مشاورة
يف مدينددة املكسددييب)؛ ونددو عمددرش  15سددنة م د الماصيددل؛ ونددو وبنددب عمر ددا  18سددنة م د اونددد؛ وأطفددال
وادالا مد مهوريددة الكون دو الد قراطيدة؛ وأطفددال وادالا مد أورون (مشدداورة يف بروتسدل)؛ وندو عمددرش 16
سنة م نتستال؛ ونو م بوروندي؛ ونو عمرش  18سنة م الماصيل.
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للعي و أو العمل سوال أتانوا وحدهم أم م أقدراهنم أم مد األسدرة؛ و( ) موعدة أوسد مد
األطفددال الددحتي اددكلوا ارتالاطددات قويددة نألمددات العامددة والددحتي يددإدي الشددارع نلنسدالة إلدديهم دورا
حيوايا يف حياهتم اليومية وهوايهتم .وهحتش ا موعدة األوسد تشدمل األطفدال الدحتي يعيشدول و أو يعملدول
بصددفة دوريددة ولكد لددي ،دائمدا يف الشدوارع واألطفددال الددحتي ل يعيشددول أو ل يعملدول يف الشدوارع
ولكنهم يرافقول أقراهنم أو أقرنلهم أو أسرهتم يف الشوارع .وفيما يتعلق أبطفال الشوارع يقصد بعالارة
"الوجود يف األمات العامة" قنال قدر تالري م الوقب يف الشوارع أو يف أسواق الشوارع أو احلدائق
العامة أو األمات العامدة ا تمعيدة أو السداحات أو حطدات احلدافنت والقطدارات .وهدي ل تشدمل
املالال العامة مثل املدارس واملستشفيات أو املإسسات األخر املشاهبة.

مالحظات أساسية
 -5هناج ذهنج خمتلفة مست دمة فيما يتعلق أبطفال الشدوارع ويف بعدا األحيدال يسدت دم
مدويج منهددا .ومد هددحتش ال دنذد ذهج الددنهج القددائم علددى حقددوق ا نسددال واوجالد ذفددرتم الطفددل بونددف
ن دداحب حق ددوق وتت ددحت القد درارات غالالد دا نلتع دداول معد د ؛ وال ددنهج الرع ددائي واوجالد د ي ددتم "إنق ددا "
الطفددل الددحتي ينرددر إليد علددى أند ادديل أو ددحية مد الشددارع وتت ددحت القدرارات نيابددة عند دول
أخحت آرائد بصدورة جديدة يف العتالدار؛ والدنهج القمعدي واوجالد يذنردر إىل الطفدل علدى أند جدانح.
والنهجددال الرعددائي والقمعددي ل يفخددحتال يف احلسدالال الطفددل بونددف ندداحب حقددوق ويددإدايل إىل
نقددل األطفددال بصددورة قس درية م د الش دوارع وهددو أمددر ينتهدديب حق ددوقهم .والواق د أل الدع ددال أبل
النهجى الرعائي والقمعي يصوانل املصاحل الفندلى للطفدل ل لعدل هدحتي النهجدى قدائمى علدى
احلقوق( .)2ولتطاليق التفاقية م األمور األساسية است دام النهج القائم على حقوق الطفل.
 -6إل أطفددال الش دوارع ليس دوا موعددة متجانسددة إ وددم خصددائث متنوعددة م د حي د الس د
واجلددن ،واألنددل ا دده والنتمددال إىل السددكال األنددليى واجلنسددية وا عاقددة وامليددل اجلنسددي
واوويددة اجلنس ددانية التعالري اجلنسددال وغريه ددا م د انص ددائث .وهددحتا التن ددوع يع دده تنوع دا يف التج ددار
وامل اطر والحتياجات .و تل طاليعدة وجدود الطفدل يف الشدارع والوقدب الدحتي يقندي فيد اختنفد ا
تالدريا بددى طفددل وآخددر ادداهنما يف لدديب اددال طاليعددة ونطدداق العنقددات مد األقدرال وأفدراد األسددرة
وأفراد ا تم واجلهدات الفاعلدة يف ا تمد املددل والسدلطات العامدة .وعنقدات األطفدال كد أل
تساعدهم على الالقدال علدى قيدد احليداة يف الشدوارع و أو أل تدد أو داع النتهداج العنيد حلقدوقهم.
ويش ددارج األطف ددال يف طائف ددة مد د األنش ددطة يف األم ددات العام ددة تش ددمل العم ددل وإقام ددة العنق ددات
الجتماعية والستجمام ووقب الفراغ واملاو والنوم والطهي وال سدل وتنداول املدواد امل ددرة
أو النشاع اجلنسي .و ك أل ارس األطفال مثل هحتش األنشطة بصورة طوعية بسدالب عددم وجدود
خي ددارات معقولد ددة أخد ددر أو بس د دالب إت د دراههم أو إجالد ددارهم علد ددى لد دديب م د د قالد ددل أطفد ددال آخ د دري
أو نل ى .و ك أل يقوم األطفدال هبدحتش األنشدطة وحددهم أو بصدحالة أفدراد األسدرة( )3أو األنددقال
أو املعارف أو أفراد عصابة أو أقرال است نليى أو أطفال أتم سن ا و أو نل ى.
__________

()2
()3

4

الفق ددرة 59

انر ددر التعلي ددق الع ددام رق ددم  )2011(13بش ددال ح ددق الطف ددل يف التح ددرر م د مي د أا ددكال العن د
والتعليق العام رقم  )2013(14بشال حق الطفل يف إينل العتالار األول ملصاحل الفنلى.
فيم ددا يتعلددق أبطفددال الش دوارع املصددحوبى أبسددرهم يرت ددو هددحتا التعليددق العددام علددى األطف ددال بونددفهم أن ددحا
احلقددوق الرئيسدديى .وحيثمددا يكددول ألطفددال الش دوارع أولد لددب إي دنل العتالددار األول للمصدداحل الفنددلى لكددل
جيل م األطفال.
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 -7ويف تثددري مد األحيددال ذ مد الاليدداانت أو تصددن بصددورة منهجيددة وبددحتليب يذعددرف عدددد
أطفال الشوارع .وتتالاي التقديرات تالع ا للتعاري املست دمة الي تعك ،األو اع الجتماعية -
القتصددادية والسياسددية والثقافيددة وغريهددا .وعدددم وجددود بيدداانت لعددل هددإلل األطفددال غدري مدرئيى
األمددر الددحتي يددإدي إىل سياسددات غددري مدروسددة متام د ا أو إىل تدددابري خمصصددة أو مإقتددة أو قصددرية
األجددل .ويددإدي لدديب بدددورش إىل اسددتمرار أاددكال متعددددة م د انتهاتددات احلقددوق ت درغم األطفددال
على الالقال يف الشوارع وتستمر عندما يالقول يف الشوارع .وهحتش القنية هتم تل دولة.
 -8و تل د أس دالا وجددود أطفددال الش دوارع وانتشددارهم و ددارهبم داخددل تددل دولددة وفيمددا بددى
الدددول .وتعتددم أوج د النمسدداواة القائمددة علددى املرتددو القتصددادي أو العددرق أو نددوع اجلددن ،م د بددى
األس دالا اويكليددة لرهددور أطفددال الش دوارع وإقصددائهم .وتتفدداقم هددحتش األس دالا بفعددل الفقددر املددادي
وعدم تفاية احلماية الجتماعيدة والسدتثمار السديل التحديدد للهددف والفسداد والسياسدات املاليدة
(السياس ددات الن د دريالية وسياس ددات ا نف دداق) ال ددي ددد م د د ق دددرة الفق د درال عل ددى ان ددرو م د د الفق ددر
أو تقن ددي عل ددى ه ددحتش الق دددرة .تم ددا أل صعوع ددة الس ددتقرار بص ددورة مفاج ددة النام ددة ع د د النواع ددات
أو ا اعة أو األوب ة أو الكوارث الطاليعية أو ا جنل القسري أو األحداث الدي تفندي إىل التشدرد
أو اوجددرة القسدرية تندداع آاثر األسدالا اويكليددة .ومد بددى األسدالا األخددر  :العند وا يددحتال
والست نل وا ال يف املنول أو يف مإسسات الرعاية أو املإسسات التعليمية (اا يف لديب الدينيدة)؛
ووفد دداة مقد دددمي الرعايد ددة؛ والت لد ددي ع د د األطفد ددال (اد ددا يف لد دديب م د د ج د درال فد ددريوس نقد ددث املناعد ددة
الالشرية ا يدص)()4؛ ومعاانة مقددمي الرعايدة مد الالطالدة؛ وهشاادة و د األسدر أو تفككهدا؛ وتعددد
الووجات()5؛ واحلرمال م التعليم؛ وتعاطي امل درات واعتنل الصحة العقلية (لألطفال أو األسر)؛
والتعصددب والتمييددو اددا يف لدديب ددد األطفددال وي ا عاقددة واألطفددال املتهمددى نلسددحر واألطفددال
الددحتي اسددت دموا سددابقا تجنددود ونالددحتهتم أسددرهم واألطفددال الددحتي طددردهتم أسددرهم نتيجددة للشدديب يف
م دديلهم اجلنس ددي أو اعتال ددارهم مد د املثلي ددى أو املثلي ددات أو مودوج ددي املي ددل اجلنس ددي أو م ددايري اووي ددة
اجلنسددانية أو حدداملي نددفات اجلنسددى أو عددد ي اجلددن ،وعدددم قدددرة األسددر علددى تقالددل مقاوم ددة
األطفال للممارسات النارة مثل صوا األطفال وتشوي األعنال التناسلية لإلانث(.)6

اثلثا -األهداف
-9

أهداف التعليق العام هي:

تو يح التوامات الدول يف تطاليق هنج قائم على حقوق الطفدل يف السدرتاتيجيات
(أ)
واملالادرات املتعلقة أبطفال الشوارع؛
( ) تددوفري إراددادات ادداملة ورةيددة للدددول بشددال اعتمدداد هنددج مشددويل قددائم علددى حقددوق
الطفل :للحيلولة دول تعرض األطفال لنتهاتات حلقوقهم وانعدام انيدارات أمدامهم حبيد يندطرول
إىل العتمدداد علددى الشدوارع للالقددال علددى قيددد احليدداة والنمددو؛ وتعويددو ويايددة حقددوق األطفدال املوجددودي
نلفعل يف الشوارع و مال رعايتهم بصورة مستمرة ومساعدهتم على تنمية أقصى إمكاانهتم؛

__________

()4
()5
()6
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انرر التعليق العام رقم  )2003(3بشال فريوس نقث املناعة الالشرية ا يدص وحقوق الطفل الفقرة .7
انرر التونية العامة املشرتتة رقم  31للجنة القنال على التمييو دد املرأة التعليدق العدام رقدم  18للجندة حقدوق
الطفل ( )2014بشال املمارسات النارة الفقرات .28-25
املرج نفس الفقرات .24-19
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ديددد مددا يرتتددب علددى مدواد معينددة مد التفاقيددة مد آاثر علددى أطفددال الشدوارع
( )
مد أجددل صايدة الحدرتام وددم بونددفهم أنددحا حقددوق ومدواطنى تدداملى وصايدة فهددم ارتالاطددات
األطفال نلشارع.

رابعا -السرتاتيجيات الشمولية الطويلة األجـل املسـتندإ ا الـنال القـالم لـ
حقوق الطفل
ألف -النال القالم ل حقوق الطفل
الوصف
 -10يف النهج القائم على حقوق الطفل تتص عملية إعمال حقدوق الطفدل بدحتات األ يدة
الددي تتصد هبددا النتيجددة النهائيددة .وينددم الددنهج القددائم علددى حقددوق الطفددل احدرتام ترامددة الطفددل
وحيات وبقائ ورفاه ونحت ولوش ومشارتت وعدم نارسة التمييو دش بونف ناحب حقوق.
 -11ووفق ا ملنرمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسدي )( )7فد ل الدنهج القدائم علدى حقدوق الطفدل
هو النهج الحتي:
يعددوص إعمددال حقددوق الطفددل احملددددة يف التفاقيددة وغريهددا م د الصددكوج الدوليددة
(أ)
املتعلقة حبقوق ا نسال؛
( ) يسد ددت دم معد ددايري ومالد ددادس حقد ددوق الطفد ددل املسد ددتمدة م د د التفاقيد ددة وغريهد ددا م د د
الصكوج الدولية حلقوق ا نسال م أجل توجي السلوج واألعمال والسياسات والمامج ول سديما:
عدم التمييو د الطفل ونول مصاحل الفنلى؛ وحق يف احلياة والالقال والنمو وحق يف الستماع
إلي وأخحتش على حمدل اجلدد وحقد يف أل يوجد يف نارسدة حقوقد مد قالدل مقددمي الرعايدة والوالددي
وأفراد ا تم على حنو يتمااى م قدرات املتطورة؛
( ) يالدده قدددرة األطفددال بونددفهم أنددحا حقددوق علددى املطالالددة حبقددوقهم وقدددرة
أنحا املسإولية على الوفال نلتواماهتم اش األطفال.
الدللة ابلنسبة ا أطفال الشوارع
 -12تر اللجنة أل السرتاتيجيات واملالادرات الي تعتمد هنج ا يقوم على حقوق الطفل تفي
نملع ددايري الرئيس ددية انان ددة نملمارس ددة اجلي دددة بص ددرف النر ددر عد د املس ددتو أو الس ددياق .فاطف ددال
الشوارع يراتبول غالالا م تدخل الكالدار يف حيداهتم .ومعداملتهم بطريقدة مسدي ة مد قالدل الكالدار يف
ا تم جعلدتهم غدري راغالدى يف الت لدي عد اسدتقنوم الدحتاك الدحتي تسدالوش اشدقة وإل تدال هدحتا
السددتقنل حدددودا .وهددحتا الددنهج يإتددد الحدرتام الكامددل لسددتقنوم الددحتاك اددا يف لدديب دعمهددم

__________

()7

انرددر
 .Education, Primary and Secondary Schools (Geneva, 2014), p. 21املتا على الراب :

UNICEF, Child Rights Education Toolkit: Rooting Child Rights in Early Childhood

 .https://www.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_FINAL_web_version170414.pdfوانر د د د ددر
أينا التعليق العام رقم  13الفقرة  .59وانرر تدحتليب “Human Rights Based Approach to Development
” ،Cooperationاملتددا علددىhttp://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development- :
.cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies
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لدداد بدددائل لنعتمدداد علددى الشددارع ويعددوص قددابليتهم للتكي د وإمكانيدداهتم ويويددد قدددرهتم علددى
ا ددا الق درارات و ددنحهم سددلطة بونددفهم عنانددر فاعلددة علددى الصددعيد الجتمدداعي  -القتصددادي
والسياسدي والثقدايف ويالدده علدى قدواهم القائمدة وعلددى املسدا ات ا لابيددة الدي يقدددموهنا مد أجددل
بقددائهم ولددوهم وبقددال ولددو أق دراهنم وأسددرهم و تمعدداهتم .وتطاليددق هددحتا الددنهج لددي ،ددرورة أخنقيددة
وقانونيددة فحسددب وإلددا ألن د أين دا أتثددر الددنهج اسددتدامة لتحديددد حلددول طويلددة األجددل ألطفددال
الشوارع وتنفيحتها.

ابء -السرتاتيجيات الوطنية
حملة امة
 -13ذ د د الد دددول علد ددى اعتمد دداد اس د درتاتيجيات مشوليد ددة وطويلد ددة األجد ددل وتد ددوفري مد ددا يلد ددوم م د د
خمصصات يف امليوانية ألطفال الشوارع ب ية الوفدال نلتواماهتدا اوجدب التفاقيدة .وتال هدى أدانش القندااي
والعملي ددات املتع ددددة القطاع ددات تليه ددا املوا ددي ال ددي ينال ددي تناوو ددا يف مث ددل ه ددحتش الس درتاتيجيات.
وينال ددي أل يش ددارج أطف ددال الشد دوارع يف و د د وتنفي ددحت السد درتاتيجيات بون ددفهم خد دمال يف حي دداهتم
الش صية .وتتمثل انطوة األوىل يف أل تقوم الددول ممد معلومدات عد هدإلل األطفدال يف بلدداهنا
لتقرر الطريقة املثلى لددعم حقدوقهم .وينال دي أل تتالد الددول هنجد ا متعددد القطاعدات لدتفهم تيد أل
السياسددة املعتمدددة يف ددال م د ا ددالت تاملاليددة مددثنا تددإ ر يف السياسددة املعتمدددة يف ددال آخددر
ت ددالتعليم م ددثنا ال ددي ت ددإ ر ب دددورها يف أطف ددال الشد دوارع .وينال ددي أل تش ددج ال دددول التع دداول املتع دددد
القطاعات فيما بينها.
استعراض التشريعات والسياسات
 -14ينال دي أل تنرددر الدددول يف الطريقدة الددي كد هبدا سددى القدوانى والسياسدات تددي خددحت
هددحتش األخددرية يف العتالددار التوندديات الدواردة يف هددحتا التعليددق العددام .فينال ددي أل تت ددحت أب ددر فددوري
الت دددابري التالي ددة :أل تالط ددل األحك ددام ال ددي تنط ددوي عل ددى متيي ددو مالاا ددر أو غ ددري مالاا ددر ددد أطف ددال
الش دوارع بونددفهم هددحتا أو ددد والددديهم أو أس درهتم؛ وأل تل ددي أيددة أحكددام يددو أو تإي دد مدا ددة
األطف ددال وأس ددرهم أو نقله ددم بص ددورة تعس ددفية م د د الش ددوارع أو األم ددات العام ددة؛ وأل تل ددي عن ددد
لرم هبا أطفال الشوارع والي تإ ر فيهم بشكل غري متناسب مثدل التسدول
القتنال اجلرائم الي َّ
وخددرق مند التجددول والتسددك والتشددرد واوددر مد املنددول وأل تل ددي اجلدرائم الددي لدَّدرم هبددا األطفددال
لكددوهنم ددحية لنسددت نل اجلنسددي ألغدراض اريددة ومددا يسددمى نجلدرائم األخنقيددة مثددل نارسددة
اجلددن ،خددار إطددار الددووا  .وينال ددي أل تن د الدددول قددانوانا بشددال يايددة الطفددل أو بشددال الطفددل
يستند إىل النهج القدائم علدى حقدوق الطفدل ويتنداول علدى وجد التحديدد أطفدال الشدوارع .وينال دي
أل ينفحت هحتا القانول م خنل سياسات متكى وولايت وإجرالات تطاليق ومالادس توجيهية
وتقددد خدددمات وآليددات إادراف وإنفددا وأل يو د نلتعدداول مد اجلهددات الرئيسددية املعنيددة اد
فيهددا أطفددال الش دوارع .وقددد تددا الدددول إىل و د سياسددة مناس دالة وطني د ا وتعدداري ملثددل هددإلل
األطفددال اسددتنادا إىل حبددوث تشددارتية يف السددياقات الددي يكددول فيهددا هددحتا األمددر ددرورايا لتيسددري
التدخنت م جانب املهنيى املفو ى قانونيا والدوائر امل تصة .غدري أل عمليدة و د التعداري
القانونية ينال ي أل تإخر ا ا إجرالات للتصدي لنتهاتات احلقوق.
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دور الدولة ،ومسؤوليات اجلاات الفا لة غري التابعة للدولة ،وتنظمياا وتنسيقاا
 -15ينال ددي أل تقددر الس درتاتيجيات الددي تعددىن أبطفددال الش دوارع بوجددود جهددات اتبعددة للدولددة
وأخددر غددري اتبعددة للدولددة .وإل دور الدولددة بونددفها ندداحالة املسددإولية الرئيسددية مالددى يف القسددم
يإمندوا يف
انددام ،أدانش .ويقد علددى الدددول التدوام اسدداعدة الوالدددي أو مقدددمي الرعايددة علددى أل ه
حددود إمكانيدداهتم وقدددراهتم املاليددة ومد أخددحت قدددرات الطفددل املتطددورة يف العتالددار الرددروف املعيشددية
النرورية للنمو األمثل للطفل (املدواد  5و 18و .)27وينال دي للددول أيند ا أل تددعم ا تمد املددل
مكم دنا يف تقددد خدددمات فرديددة مت صصددة ألطفددال الش دوارع وهددو األسدداس
بونددف طرف دا فدداعنا ه
الددحتي يسددتند إليد الددنهج القددائم علددى حقددوق الطفددل عد طريددق التمويددل والعتمدداد والتنردديم .ولددب
عل ددى قط دداع األعم ددال أل يف ددي اس ددإوليات دداش حق ددوق الطف ددل وينال ددي لل دددول أل تكف ددل أل يق ددوم
بددحتليب( .)8ويلددوم أل يكددول هندداج تنسدديق بددى الدولددة واجلهددات الفاعلددة غددري التابعددة وددا .والدددول ملومددة
قانوني ا بنمال أل يعمل مقدمو اندمات غري التابعى للدولة وفق ا ألحكام التفاقية(.)9
معاجلة التعقيد
 -16م د النددروري أل تتندداول الس درتاتيجيات أس دالانا متعددددة ت درتاو بددى أوج د النمسدداواة
اويكلية والعن األسري .وم النروري أينا أل خحت يف احلسدالال تددابري ينال دي تنفيدحتها فدورا
مثل وق املدا ات أو نقل األطفال بصورة تعسفية م األمدات العامدة وتددابري تنفدحت تددرلي ا
مثل توفري احلماية الجتماعية الشاملة .وفتمل أل تكول هناج حاجة إىل مويج مد الت يدريات يف
ا ددال الق ددانول و ددايل السياس ددات وتق ددد ان دددمات .وينال ددي أل تلت ددوم ال دددول إبعم ددال حق ددوق
ا نسال بعد مرحلة الطفولدة .وبوجد خدان ينال دي أل تندم آليدات متابعدة لألطفدال املوجدودي
يف أمدات رعايدة بديلددة وأطفدال الشدوارع عندد انتقدداوم إىل سد الاللددوغ يف الثامندة عشددرة مد العمددر
و ليب لتفادي الوق الفجائي لإلعالة واندمات.
نظم محاية الطفل الشاملة
 -17يشكل إعداد ميوانيدة لو د وتعويدو نردم مشوليدة حلمايدة الطفدل علدى أسداس الدنهج القدائم
علددى حقددوق الطفددل يف إطددار تش دريعي وسياسدداك أساس دا للتدددابري العمليددة املطلوبددة لس درتاتيجيات
الوقاية والستجابة .ويتعى أل تعىن نرم يايدة الطفدل الوطنيدة هدحتش أبطفدال الشدوارع وأل تتندم
بصورة تاملة اندمات احملددة الي فتاجول إليهدا .تمدا يتعدى أل تدوفر هدحتش سلسدلة متواندلة مد
الرعايددة يف ميد السددياقات ات الصددلة وتشددمل الوقايددة والتدددخل املالكددر والتوانددل يف الشددارع
وهواتد د النج دددة ومرات ددو املس دداعدة ومرات ددو الرعاي ددة اليومي ددة ورعاي ددة ا قام ددة املإقت ددة و مش ددل
األسرة والرعاية الالديلة والعدي املسدتقل أو خيدارات رعايدة أخدر قصدرية أو طويلدة األجدل .غدري
أل هددحتش السددياقات ليسددب تلهددا مناسدالة جلميد أطفددال الشدوارع .فعلددى سداليل املثددال فد ل الوقايددة
والت دددخل املالك ددر يعت دمال م د األول ددوايت لألطف ددال يف املراح ددل املالك ددرة م د إقام ددة ارتالاط ددات قوي ددة
و ارة م الشارع ولكنهما غري مناسالى لألطفال الحتي ولددوا يف الشدارع .وقدد ل يو د بعدا

__________

()8
()9

8

انرر التعليق العام رقم  )2013(16بشال التوامات الدول فيما يتعلق أب ر قطاع األعمدال علدى حقدوق الطفدل
الفقرة .8
انرددر التعليددق العددام رقددم  )2003(5بشددال التدددابري العامددة لتنفيددحت التفاقيددة الفق درات 44-42؛ والتعليددق العددام
رقد د ددم  )2005(7بشد د ددال إعمد د ددال حقد د ددوق الطفد د ددل يف مرحلد د ددة الطفولد د ددة املالكد د ددرة الفقد د ددرة 32؛ والتعليد د ددق العد د ددام
رقم  )2006(9بشال حقوق األطفال وي ا عاقة الفقرة 25؛ ورقم  16الفقرة .25
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األطفال يف أمدات إقامدة معيندة تمدا أل مشدل األسدرة قدد يكدول غدري ي ادال أو غدري مناسدب
للدالعا ارخددر .وينال ددي أل تو ددح السدرتاتيجيات أل الدنهج القددائم علددى حقددوق الطفددل يتعددى أل
ينطالددق علددى أي س ددياق م د السددياقات .وينال ددي احلددد م د األعالددال ا داري ددة وحددالت الت دداخري يف
السددتفادة مد نذرددم يايددة الطفددل .تمددا ينال ددي إاتحددة املعلومددات أباددكال متيسددرة ومنئمددة للطفددل
ومساعدة أطفال الشوارع على فهم نرم ياية الطفل واستيعا إجرالاهتا.
بناء قدرات املانيني الذين هم ل اتصال مع الطفل
 -18ينال ددي أل ت ددوفر ال دددول جلمي د املهنيددى ال ددحتي ق ددد يكون ددول عل ددى اتص ددال مالاا ددر أو غ ددري
مالااددر م د أطفددال الش دوارع تدددريال ا أساسددي ا  -أولي د ا وأ نددال اندمددة  -جيددد النوعيددة بشددال حقددوق
الطفل وياية الطفل والسياق احمللي ألطفال الشدوارع يف دالت مثدل و د السياسدات وإنفدا
القددانول والعدالددة والتعلدديم والصددحة والعمددل الجتمدداعي وعلددم الددنف .،و كد أل يعتمددد هددحتا
التدددريب علددى خددمة اجلهددات الفاعلددة غددري التابعددة للدولددة وينال ددي أل يدذددر يف منهددا مإسسددات
التدددريب ات الصددلة .ويلددوم تددوفري تددريب إ ددايف معمددق بشددال الددنهج القددائم علددى حقددوق الطفددل
والدعم النفسي الجتماعي ومتكدى الطفدل للمهنيدى العداملى مد أطفدال الشدوارع تجدول خمصدث
م الولية املوتلة إليهم ومدنهم علدى سداليل املثدال العداملول الجتمداعيول يف الشدوارع ووحددات
ياي ددة الطف ددل املت صص ددة التابع ددة ل دددائرة الش ددرطة .وتع ددد "نوه ددات التوان ددل والتوعي ددة" و"نوه ددات
الشددارع" طريقددة تدددريب ميدددال هامددة .وينال ددي أل يتنددم التدددريب األساسددي واملت صددث ت ددري
املواق د د والس ددلوج ونق ددل املع ددارف وتط ددوير امله ددارات وأل يش ددج التع دداول والت د د صر فيم ددا ب ددى
القطاعددات .وينال ددي أل تعددي احلكومددات الوطنيددة واحملليددة وتدددعم الدددور احلاسددم للعدداملى يف احلقددل
الجتمدداعي اد فدديهم العدداملول يف الشدوارع يف ددال الكشد املالكددر وتقددد الدددعم إىل األسددر
الي لديها أطفال معر ول لل طر وإىل أطفال الشوارع .وينال ي أل يشارج املهنيول م غدريهم يف
و د د د إجد د د درالات التشد د د د يل واملال د د ددادس التوجيهي د د ددة املتعلق د د ددة نملمارس د د ددات اجلي د د دددة والتوجيه د د ددات
الس درتاتيجية وانط د ومعددايري األدال وقواعددد النن دالاع وينال ددي أل يتلق دوا الدددعم لتنفيددحت تددل
هددحتش األمددور عملي دا .وينال ددي أل تيسددر الدددول توعيددة وتدددريب جهددات معنيددة أخددر تكددول علددى
اتصددال مالااددر أو غددري مالااددر م د أطفددال الش دوارع مثددل عمددال النقددل ونثلددي وسددائ ا عددنم
والوجهال والوعمال الروحيى الدينيى واألفراد العاملى يف القطاع اندان الدحتي ينال دي تشدجيعهم
على اعتماد و يقة اليونيسي "حقوق الطفل ومالادس مإسسات األعمال"(.)10
تقدمي اخلدمات
 -19ينال ددي أل تت ددحت ال دددول إجد درالات لن ددمال ق دددرة أطف ددال الشد دوارع عل ددى احلص ددول عل ددى
خدددمات أساس ددية مث ددل الص ددحة والتعلدديم والثقاف ددة والراي ددة واملعلوم ددات وعل ددى الون ددول إىل
العدال ددة .وينال ددي أل تكف ددل تن ددمى نرمه ددا انان ددة حبماي ددة الطف ددل إجد درالات لتق ددد خ دددمات
مت صص د ددة يف الشد د ددارع تش د ددمل الع د دداملى الجتمد د دداعيى امل د دددربى ال د ددحتي لد د ددديهم معرف د ددة جي د دددة
نلرتالاط ددات احمللي ددة يف الش ددارع وال ددحتي كد د أل يس دداعدوا األطف ددال عل ددى الرتال دداع مد د جدي ددد
أبس درهتم ونلدددوائر ا تمعيددة احملليددة وا تم د عامددة .وهددحتا ل يعدده نلنددرورة أل علددى األطفددال أل
يت لوا ع ارتالاطاهتم يف الشارع وإلا أل التدخل ينال ي أل يإم حقوقهم .وإل الوقاية والتددخل
املالكر وتقد خدمات الدعم يف الشارع عنانر يقوي بعندها بعند ا وتدوفر سلسدلة متصدلة مد

__________

( )10انرر  .http://childrenandbusiness.orgوانرر أينا التعليق العام رقم .16
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الرعايددة ددم اس درتاتيجية طويلددة األجددل ومشوليددة فعالددة .وعلددى الددرغم م د أل الدددول هددي ندداحالة
املسإولية الرئيسية يف هحتا ا ال ف ل أنشطة ا تم املدل ك أل تكمل جهود الدول يف ال
تصميم وتقد خدمات مالتكرة وفردية.
التنفيذ ل مستوى احلكم احمللي
 -20تتوق املالادرات الناجحة على فهم مفصل للسياقات احمللية وعلى الدعم الفردي املقدم
لألطفددال .ولددب احلددرن لددد تقيدديم املالددادرات علددى عدددم إغفدال األطفددال يف العمليددة .وينال ددي
للدددول أل تشددج وتدددعم التدددخنت املت صص ددة الص د رية واملرنددة القائمددة علددى ا دراتات و ات
امليوانيات املناسالة الي ر على املستو احمللي استنادا إىل النهج القائم علدى حقدوق ا نسدال
والددي تقودهددا غالال دا منرمددات ا تم د املدددل الددي تتددوفر ل دديها خددمة حليددة .وينال ددي تنسدديق هددحتش
التدددخنت م د جانددب احلكومددات احملليددة ودعمهددا م د جانددب الدولددة م د خددنل النرددام الددوطه
حلمايددة الطفددل .و كنهددا أل تسددتفيد مد الدددعم املقدددم مد القطدداع انددان يف دال بنددال القدددرات
واملهارات التنريمية وم الوس األتاد ي يف ال القددرة علدى إجدرال الالحدوث ادا كنههدا مد
ا ا قرارات قائمة علدى أدلدة .وتسداهم املددل وا تمعدات املواتيدة للطفدل يف إلداد جدو مد القالدول
وتددوفر األسدداس لش دالكات اجتماعيددة ونرددم يايددة تمعيددة ألطفددال الش دوارع .وينال ددي دعددم أطفددال
الشوارع ليشارتوا يف عمليات طي حلية ل مرتوية انطنقا م القاعدة.
الرصد واملساءلة
 -21تتوقد عاعددة تنفيددحت التشدريعات والسياسددات واندددمات علددى وجددود آليددات وا ددحة للرنددد
واملس دداللة تتصد د نلش ددفافية وتنف ددحت بش ددكل ن ددارم .وينال ددي لل دددول دع ددم مش ددارتة أطف ددال الشد دوارع
يف ددالت مد د بينه ددا آلي ددات املس دداللة الجتماعي ددة مث ددل الئتنف ددات ب ددى اجله ددات التابع ددة للدول ددة
واجلهددات غددري التابعددة وددا واللجددال أو أفرقددة العمددل الددي ترنددد السياسددة العامددة وترتددو النتالدداش علددى
أطفال الشوارع .وينال ي تيسري إمكانية توانل أطفال الشوارع م املإسسات الوطنية املسدتقلة حلقدوق
ا نسال املعنية برتويج التفاقية ورند تنفيحتها( )11مثل أمنال املرا املعنيى حبقوق ا نسال.
الوصول ا العدالة وسبل النتصاف
 -22ألطفال الشوارع الحتي تانوا حااي انتهاتات حلقوق ا نسال أو الحتي عوا منها احلدق
يف سالل انتصاف قانونية فعالة وغريها م سالل النتصاف اا يف لديب احلدق يف أل دثلهم حدام.
ويشمل ليب إمكانية است دام آليات الشكاو الفردية إما م قالل األطفال أنفسهم و أو مد
قالدل أاد ان نل ددى ثلددوهنم وآليدات النتصدداف القنددائية وغددري القندائية علددى املسددتويى احمللددي
والددوطه اددا يف لدديب املإسسددات املسددتقلة حلقددوق ا نسددال .وعن دددما تذسددتنفد س دالل النتصدداف
احملليددة ينال ددي أل يذتددا وددم اللجددول إىل ارليددات الدوليددة حلقددوق ا نسددال املطالقددة يف هددحتا الشددال
ادا يف لدديب ا جدرال الددحتي أنشدداش الموتوتددول الختيدداري لنتفاقيددة بشددال تقددد الالنغددات .و كد
أل تش ددمل ت دددابري اجل ددم :رد احل ددق والتع ددويا ورد العتال ددار والرت ددية و ددماانت ع دددم تك درار
انتهاتات احلقوق(.)12

__________

( )11انرددر التعليددق الع ددام رقددم  )2002(2بشددال دور املإسس ددات الوطنيددة املسددتقلة املعني ددة حبقددوق ا نس ددال يف تعوي ددو
وياية حقوق الطفل الفقراتل  2و.15
( )12انرر .www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
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مجع البياانت والبحوث
 -23ينال ددي لل دددول أل تق ددوم يف اد دراتة م د د األوس دداع األتاد ي ددة وا تمد د امل دددل والقط دداع
ان ددان بو د د آلي ددات تش ددارتية منهجي ددة ومراعي ددة للحق ددوق جلمد د الالي دداانت وتقاس ددم املعلوم ددات
املصددنفة عد أطفددال الشدوارع .ولددب علددى الدددول أل تنددم أله يددإدي مد واسددت دام مثددل هددحتش
املعلومات إىل وندم هدإلل األطفدال أو إحلداق الندرر هبدم .ويال دي أل يذددر مد الاليداانت املتعلقدة
أبطفددال الش دوارع يف عمليددة م د الاليدداانت الوطنيددة ع د األطفددال م د ددمال أل تسددتند الاليدداانت
الوطنيددة فق د إىل الستقصددالات املتعلقددة نألسددر املعيشددية بددل أل تشددمل أين دا األطفددال الددحتي
يعيشول خار أطر األسر املعيشية .وينال ي أل يشارج أطفدال الشدوارع يف ديدد أهدداف وخطد
الالحوث ويف م املعلومات و ليل ونشر الالحوث لنسرتااد هبا يف و د السياسدات وتصدميم
عملي ددات التد دددخل املت صصد ددة( .)13ونر د درا إىل أل أح د دوال الش د دوارع تت د ددري بسد ددرعة يتعد ددى إج د درال
الالحوث بصورة دورية لنمال حدا ة السياسات والمامج.

خامس ا -املواد الرليسية الواردإ يف التفاقية فيما يتعلق أبطفال الشوارع
حملة امة
 -24إل مي د احلق ددوق الد دواردة يف التفاقي ددة ويف بروتوتولهت ددا الختياري ددة ه ددي حق ددوق مرتابط ددة
وغددري قابلددة للتجوئددة نلنسدالة إىل أطفددال الشدوارع وإىل ميد األطفددال علددى السدوال .وينال ددي قدرالة
هددحتا التعليددق العددام نلقدرتال مد ميد التعليقددات العامددة األخددر للجنددة .ويرتددو هددحتا التعليددق العددام
علددى امل دواد الددي وددا دللددة خانددة نلنس دالة إىل أطفددال الش دوارع والددي تك د سددابقا مو د ترتيددو
التعليقات العامة للجنة .فعلى ساليل املثال على الدرغم مد أل األحكدام املتعلقدة نلعند والتعلديم
وقنددال األحددداث والصددحة هامددة بددن ادديب ف هنددا تددرد هنددا ت اددارات مددوجوة نسدالي ا إىل التعليقددات
العامددة القائمددة .وعلددى العكدد ،مد لدديب فد ل بعددا املدواد األخددر ند لددتفحث أتددم نلنرددر
إىل مددا يرتتددب عليهددا م د آاثر نلنس دالة إىل أطفددال الش دوارع وإىل حقيقددة أل اللجنددة تتقصدداها يف
السابق نلتفصيل .واملواد امل تارة أدانش ل تعه هيمنة احلقدوق املدنيدة والسياسدية ألطفدال الشدوارع
على حقوقهم الجتماعية والقتصادية والثقافية.

ألف -املواد ذات األمهية البعيدإ املدى يف النال القالم ل حقوق الطفل
املادإ  2املتعلقة بعدم التمييز

عدم التمييو ألسالا تتعلق نألنل الجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي و

آخر

 -25لب على الدول احرتام و مال احلقوق املنصون عليها يف التفاقية لكل طفل خيند
لوليتهددا دول أي نددوع م د أن دواع التمييددو .إله أل التمييددو هددو أحددد األس دالا الرئيسددية الددي تدددف
األطفددال إىل الشددارع .وعندئددحت ذ ددارس التمييددو دددهم بس دالب ارتالاطدداهتم نلشددارع أي ألس دالا
تتعلق نألنل الجتماعي أو الثروة أو املولدد أو أي و د آخدر ويدإدي لديب إىل عواقدب سدلالية

__________

( )13انرر

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “A Human

” Rights-Based Approach To Dataاملتا على
.www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf
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مددد احليدداة .وتفسددر اللجنددة "أي و د آخددر" الدوارد يف املددادة  2مد التفاقيددة أبند يشددمل وجددود
الطفل أو والدي أو أفراد آخري م األسرة يف الشوارع.

التمييو العام

()14

 -26كد د أل يك ددول التميي ددو مالااد درا أو غ ددري مالاا ددر( .)15ويش ددمل التميي ددو املالاا ددر اتال دداع ذهن ددج
سياساتية غري متناسالة لد "التصددي للتشدرد" يذلجدا فيهدا إىل جهدود قمعيدة ملند التسدول أو التسدك أو
التشددرد أو اوددر مد املنددول أو أندواع سددلوج أخددر يددتم ا قدددام عليهددا مد أجددل الالقددال .ومد األمثلددة
علددى هددحتش السياسددات إعطددال نددفة اجلر ددة جل درائم املكانددة( )16أو يددنت العتقددال يف الشددارع أو
املدا ات أو العن احملدد األهدداف أو املندايقة أو البتدواص مد قالدل الشدرطة .وذ كد أل يشدمل
التمييددو املالااددر :رفددا الشددرطة أخددحت تقددارير أطفددال الشدوارع عد السدرقة أو العند علددى حمددل اجلددد؛
واملعاملددة التمييويددة يف نرددم قنددال األحددداث؛ ورفددا العدداملى يف احلقددل الجتمدداعي أو املدرسددى أو
مهنيددي الرعايددة الصددحية العمددل مد أطفددال الشدوارع؛ واملنددايقة وا لل والتنمددر مد جانددب األق درال
واملدرسددى يف املدددارس .أمددا التمييددو غددري املالااددر فيشددمل السياسددات الددي تددإدي إىل احلرمددال م د
انددمات األساسددية مثددل الصددحة والتعلدديم و لدديب مددثنا مد خددنل اادرتاع دفد تكاليفهددا أو إبدراص
واثئق هويدة .وحدو ولدو ذفدرم أطفدال الشدوارع مد انددمات األساسدية فد هنم قدد يكوندول معدوولى
يف مثل هحتش النرم .و ك أل يواجد األطفدال أادكالا متعدددة ومتقاطعدة مد التمييدو و لديب مدثنا
علدى أسدداس نددوع اجلددن ،أو امليددل اجلنسددي أو اوويددة اجلنسددانية التعالري اجلنسددال أو العجددو أو العددرق
أو األنددل ا دده أو النتمددال إىل السددكال األنددليى( )17أو و د اوجددرة أو غددري لدديب مد أو دداع
األقلي ددات ل س دديما وأل ماع ددات األقلي ددات تك ددول غالالد د ا نثل ددة متث ددينا صائ دددا بد دى أطف ددال الشد دوارع.
واألطف ددال ال ددحتي خين ددعول للتميي ددو يكون ددول أتث ددر عر ددة للعند د وا ي ددحتال والس ددت نل واألمد دراض
املنقولددة جنسدديا اددا يف لدديب فددريوس نقددث املناعددة املكتسدالة اددا يعددرض نددحتهم ولددوهم لدرجددة تالددرية
مد انطددر( .)18ولددب تددحتتري الدددول أبل ددمال احلددق يف عدددم التمييددو لددي ،ددرد التدوام سددلو حبرددر
مي د أاددكال التمييددو وإلددا يتطلددب أين د ا تدددابري اس دتالاقية مناس دالة تنددم فعلي د ا تكددافإ فددرن مي د
األطفددال للتمت د نحلقددوق اوجددب التفاقيددة .وهددحتا بدددورش يقتنددي تدددابري إلابيددة هتدددف إىل معاجلددة
حالد ددة النمسد دداواة املو د ددوعية( .)19و ك د د معاجلد ددة التمييد ددو العد ددام إبج د درال ت يد ددري قد ددانول أو ت يد ددري يف
السياسات نررا إىل ما يتص ب هحتا الت يري مد فعاليدة يف هدحتا ا دال .وقدد سدل أطفدال الشدوارع
النددول علددى مددا يتعر ددول لد مد متييددو ومواقد سدلالية مد اجلمهددور الددحتي يواجهوند بوند لدديب
مسددالة تالعد علددى القلددق بوجد خددان وطددالالوا ن ددا تدددابري توعيددة وتدددابري تربويددة للتصدددي لددحتليب
التمييو وتليب املواق .
__________

()14
()15
()16
()17
()18
()19
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املرج نفس الفقرة .10
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القضاء ل التمييز
 -27ينال ددي القنددال علددى التمييددو بصددورة رةيددة بنددمال أل يددرد يف دسددتور الدولددة وقوانينهددا
وسياسدداهتا مددا ليددو التمييددو ألسدالا تتعلددق نلعددي يف الشدوارع وبشددكل أساسددي إبيددنل أطفددال
الشوارع اهتماما تافيا تمجموعة تعال مد التحيدو املسدتمر وتطالدب ن دا إجدرالات إلابيدة(.)20
ول ينال ددي اعتالددار التدددابري انانددة املإقتددة النددرورية لتحقيددق أو تس دري قيددق املسدداواة الفعليددة
ألطفال الشوارع متييوا .وينال دي للددول أل تكفدل :أل أطفدال الشدوارع متسداوول اوجدب القدانول؛
وأل أي متييددو يقددوم علددى تددوهنم أطفددال ا دوارع حرددور؛ وينال ددي أل تعددا مسددالة التح دريا علددى
التمييدو واملندايقة( )21وأل درم أطفدال الشدوارع وأسددرهم بصدورة تعسدفية مد نتلكداهتم؛ وأل يكددول
من التجول مشروعا ومتناسالا وغري متييوي .وينال ي للدول أينا توعيدة املهنيدى يف القطداع اندان
واجلمه ددور بتج ددار أطف ددال الش دوارع وحق ددوقهم و ل دديب هب دددف إج درال ددول إل ددا يف املواقد د .
وينال ددي للدددول أل تدددعم ال دمامج الفنيددة والثقافيددة ا بداعيددة و أو الراي ددية الددي يددديرها أو يشددرتج
فيهددا أطفددال الش دوارع والددي تسدداعد علددى تصددحيح األفكددار اناط ددة و طدديم احل دواجو القائمددة م د
املهنيددى وا تمعددات  -اد فدديهم األطفددال ارخددرول  -وا تمد عامددة مد خددنل احلدوار والتفاعددل
امل درئيى .و ك د أل يشددمل لدديب السددريج واملسددر واملوسدديقى والف د واملالددارايت الراي ددية .وينال ددي
لل دددول أل تعم ددل م د وس ددائ ا ع ددنم املطالوع ددة واملسددموعة والجتماعي ددة لنش ددر رس ددائل وقص ددث
تدعو إىل التوعية وعدم الونم استنادا إىل النهج القائم على حقوق الطفل .وإل خدوف اجلمهدور
م اجلرائم الي يرتكالها أطفال الشوارع تثريا ما ت حتي وسائ ا عنم وهو خدوف غدري متناسدب
م د احلقيقددة .وينال ددي تشددجي وسددائ ا عددنم بقددوة علددى اسددت دام الاليدداانت واألدلددة الصددحيحة
والتقيد اعايري ياية الطفل م أجل احلفاظ على ترامت وأمن اجلسدي وسنمت النفسية.
املادإ  )1(3املتعلقة مبصاحل الطفل الفضل
 -28إل اللتوامددات املرتالطددة هبددحتا احلددق التوامددات أساسددية بونددفها جددولا مد الددنهج القددائم علددى
حقوق الطفل لتامى السدنمة الالدنيدة والنفسدية واألخنقيدة الكليدة ألطفدال الشدوارع وتعويدو تدرامتهم
الالش درية .وقددد جددر ديددد هددإلل األطفددال بونددفهم ددعفال بوج د خددان .وتمددا س دالق أل أاددارت
اللجنة إىل ليب ف ل املصاحل الفندلى لطفدل يف حالدة حدددة مد الندع لد تكدول نفد ،املصداحل
الفنددلى جلميد األطفدال املوجددودي يف نفدد ،احلالددة مد النددع  .ويتعددى علددى السددلطات ونددانعي
القرار أخحت أندواع ودرجدات الندع امل تلفدة لكدل طفدل يف احلسدالال ألل تدل طفدل فريدد وألل تدل
حالة لب أل تقديهم وفقدا لفدرادة الطفدل( .)22ويف هدحتا السدياق ينال دي النردر إىل "الندع " نلقدرتال
م قدرة تل طفل م أطفال الشوارع على التكي والعتماد على الحتات.
املادإ  6املتعلقة ابحلق يف احلياإ والبقاء والنمو

احلق يف احلياة
 -29إل أطفددال الشدوارع يتعر ددول مل دداطر مد بينهددا :أعمددال القتددل خددار نطدداق القنددال مد
جانب وتنل الدولة؛ والقتدل العمدد مد جاندب الالدال ى أو األقدرال ادا يف لديب القتدل املدرتال ادا

__________

( )20انرر اللجنة املعنية نحلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية التعليق العام رقم  20الفقرة .8
( )21املرج نفس الفقرة .7
( )22انرر التعليق العام رقم  14الفقراتل .76-75
GE.17-10187
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يسمى نلعدالة األهلية واننمام األطفال إىل أفراد رمى وعصانت إجرامية أو استهدافهم مد
قاللهمددا عندددما ل متند الدولددة مثددل هددحتش اجلدرائم؛ والتعددرض ألو دداع قددد تشددكل خطدرا علددى احليدداة
وتقددرتل أباددكال خطددرة م د عمددل األطفددال وحدوادث السددري( )23وتعدداطي امل دددرات والسددت نل
اجلنسددي ألغ دراض اريددة واملمارسددات اجلنسددية غددري املامونددة؛ والوفدداة نتيجددة لعدددم احلصددول علددى
الت حتية املناسالة والرعاية الصحية واملاو  .وينال ي أل يفسر احلق يف احلياة تفسدريا ديقا( .)24وهدو
يتعلددق حبددق األف دراد يف عدددم التعددرض ألفعددال أو امتندداع ع د أفعددال القصددد منهمددا أو يتوق د منهمددا
التسدالب يف وفدداهتم بشددكل غددري طاليعددي وسددابق ألواند ويف التمتد نحليدداة بكرامددة .ويف عددام 1999
قنددب حكمددة الاللدددال األمريكيددة حلقددوق ا نسددال يف قنددية إقدددام الشددرطة يف عددام  1990علددى
تعدحتيب وقتدل ن دة أطفدال وادابى ينتمدول إىل أطفدال الشدوارع أبل احلرمدال التعسدفي مد احليدداة
ل يقتص ددر عل ددى فع ددل القت ددل غ ددري الش ددرعي وإل ددا ت ددد إىل احلرم ددال مد د احل ددق يف احلي دداة بكرام ددة.
وه ددحتا املفه ددوم للح ددق يف احلي دداة ت ددد ل إىل احلق ددوق املدني ددة والسياس ددية فحس ددب ب ددل إىل احلق ددوق
القتص ددادية والجتماعي ددة والثقافي ددة أين دا .وإل احلاج ددة إىل ياي ددة أ ددع الن دداس  -تم ددا ه ددو ح ددال
أطفال الشوارع  -تقتني نلتاتيد تفسريا للحق يف احلياة يشمل الشروع الدنيا للحياة بكرامة(.)25
 -30وقد سالق أل سلطب اللجنة النول على أل الرتعرع يف ظروف مد الفقدر املطلدق يعدرض
بقال األطفال ونحتهم لل طر ويقوض نوعية حياهتم األساسية(.)26

احلق يف الالقال والنمو
 -31تتوق د اللجنددة أل تفسددر الدددول تلمددة "لددو" أبهنددا تدددل علددى مفهددوم مشددويل يشددمل النمددو
الالدل والعقلي والروحي واألخنقي والنفسي والجتماعي .وألطفال الشوارع موعة حددودة مد
األنشددطة وأن دواع السددلوج الددي ك د أل خيتدداروا منهددا لتددامى بقددائهم ولددوهم يف األمددات العامددة.
وتتطلب التوامات الدول اوجب املادة  6إينل أنواع سلوج وطرص حياة األطفدال درجدة عاليدة مد
الهتمددام حدو ولددو تانددب ل تطددابق مددا ددددش ماعددات أو تمعددات معينددة أبند مقالددول اوجددب
القواعد الثقافية السائدة لد موعة عمريدة معيندة .فدن كد أل تكدول الدمامج فعالدة إله عنددما
تقددر حبقددائق أطفددال الش دوارع( .)27وينال ددي أل تدددعم عمليددات التدددخل فدراد أطفددال الش دوارع تددي
فققوا لوهم األمثل( )28ويسا وا أتم مسا ة إلابية يف ا تم .

مال العي بكرامة
 -32يقد علددى الدددول التدوام نحدرتام ترامددة أطفددال الش دوارع وحقهددم يف احليدداة والالقددال والنمددو
نمتناعهددا عد نارسددة العند وبعدددم ددر أندواع السددلوج اوادفددة إىل الالقددال وعدددم إعطددال جدرائم
__________

( )23انرر التعليق العام رقم  4الفقرة .21
( )24تشددري األعمددال التحن دريية لنتفاقيددة إىل أل احلددق يف احليدداة واحلددق يف الالقددال واحلدق يف النمددو املنصددون عليهددا يف
املددادة  6اعتذددمت حقوق دا يذكمددل بعنددها ارخددر ولددي ،حقوق دا ينفددي بعنددها بعن دا وأل املددادة تفددرض التوامددات
إلابية (.)E/CN.4/1988/28
(Joint opinion, Villagrán Morales et al v. Guatemala, Inter-American Court of Human Rights, 19 )25
.November 1999. Available from www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_63_ing.pdf
( )26انرر التعليق العام رقم  7الفقرة .26
( )27انرر التعليق العام رقم  3الفقرة .11
( )28انرر التعليق العام رقم  5الفقرة .12
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املكانددة نددفة اجلر ددة؛ وحبمايددة أطفددال الش دوارع م د األ الددحتي تس دالال أط دراف اثلثددة؛ وإبعمددال
حقهددم يف احليدداة والالقددال والنمددو بتصددميم وتنفيددحت اس درتاتيجيات مشوليددة طويلددة األجددل اسددتنادا إىل
الددنهج القددائم علددى حقددوق الطفددل و ددمال لددوهم لتحقيددق أقصددى إمكدداانهتم .وينال ددي أل تسدداعد
ال دددول أذانسد دا ج ددديري نلثق ددة وداعم ددى  -مث ددل أفد دراد األس ددرة أو الع دداملى الجتم دداعيى الت ددابعى
للدولة أو للمجتم املدل وعلمال النف ،والعاملى يف الشدوارع أو الناندحى  -علدى مسداعدة
أطفددال الش دوارع .وينال ددي أين دا أل تت ددحت الدددول ترتيالددات جنائويددة إجرائيددة وعمليددة تكفددل الكرامددة
والحرتام لألطفال الحتي يتوفول يف الشوارع.
املادإ  12املتعلقة ابحلق يف الستماع ا الطفل

()29

 -33يواج أطفال الشوارع حواجو معيندة دول دول السدتماع إلديهم وتشدج اللجندة الددول
على بحتل جهود استالاقية للت لب على هحتش احلواجو .وينال ي للدول واملنرمات احلكوميدة الدوليدة
أل ت د دوفر ألطفد ددال الش د دوارع بي ددة داعمد ددة ومتكيني ددة تتد دديح الس ددتماع إل دديهم يف ال دددعاو القند ددائية
وا داريددة وتنفيددحت مالددادراهتم انانددة واملشددارتة بصددورة تاملددة علددى مسددتو ا تمد احمللددي واملسددتو
الددوطه يف اسددتحداث السياسددات وال دمامج وتصددميمها وتنفيددحتها وتنسدديقها ورندددها ومراجعتهددا
ونشرها اا يف ليب عم وسائ ا عنم وينال ي أل تدعم منرمات ا تم املدل يف توفري هدحتش
الالي ددة .وتعددود التدددخنت أبقصددى الفائدددة علددى أطفددال الش دوارع عندددما يشددارج األطفددال أنفسددهم
مشارتة نشطة يف تقييم الحتياجات وو احللول وبلورة السرتاتيجيات وتنفيحتها بددلا مد أل
يذنرددر إلدديهم علددى أهنددم أادديال تت ددحت عددنهم القدرارات .وينال ددي أيندا أل تسددتم الدددول إىل الالددال ى
مث د ددل األس د ددرة وأعن د ددال ا تمد د د احملل د ددي واملهني د ددى واحمل د ددامى ل د ددد و د د د اسد د درتاتيجيات الوقاي د ددة
والس ددتجابة .وينال ددي أل ت دددعم الت دددخنت ف دراد أطف ددال الش دوارع يف نارس ددة حق ددوقهم وتط ددوير
مهدداراهتم وقددرهتم علددى التكيد ومسددإوليتهم ومدواطنتهم علددى حنددو يتمشددى مد قدددراهتم املتطددورة.
وينال ي أل تشج الدول أطفال الشوارع على تشدكيل منرمداهتم ومالدادراهتم اناندة الدي يقودوهندا
أبنفس ددهم وال ددي س ددت لق ددالا ملش ددارتة ومتثي ددل وي مع ددىن وأل ت دددعم ه ددإلل األطف ددال يف ه ددحتا
املسددعى( .)30و ك د ألطفددال الش دوارع حسددب القتنددال وعندددما يتمتعددول نحلمايددة علددى النحددو
املناسددب أل يددحتتوا الددوعي م د خددنل تقاسددم ددارهبم الش صددية ب يددة احلددد م د الونددم والتمييددو
ومساعدة األطفال ارخري تي ل ينتهي هبم األمر إىل الشارع.
املادإ  4املتعلقة ابلتدابري املاللمة
 -34اوجددب املددادة  4تت ددحت الدددول األط دراف تددل التدددابري التش دريعية وا داري ددة وغريهددا م د
التدابري املنئمة عمال احلقوق املعرتف هبا يف التفاقية .وينطالق ليب على تل طفل دول متييو
م د إيددنل الهتمددام بوج د خددان إىل أتثددر الف ددات حرمدداانا الددي تشددمل بصددورة وا ددحة أطفددال
الشوارع( .)31ويق على عاتق تل دولة حد أدىن م اللتوام بنمال إعمال املسدتوايت األساسدية
الدنيا لكل حق مد احلقدوق الجتماعيدة والقتصدادية والثقافيدة علدى األقدل( .)32وينال دي أل تكفدل

__________

()29
()30
()31
()32
GE.17-10187

التعليق العام رقم  )2009(12املتعلق حبق الطفل يف الستماع إلي .
انرر املرج نفس الفقرة .128
انرر التعليق العام رقم  5الفقرة .8
التعليددق العددام رقددم  )1990(3للجنددة املعنيددة نحلقددوق القتصددادية والجتماعيددة والثقافيددة بشددال طاليعددة التوامددات
الدول األطراف الفقرة .10
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ال دددول انطال دداق ل دديب عل ددى أطف ددال الش دوارع .ول يع ددد الفتق ددار إىل امل دوارد يف ح ددد ات د حج ددة
وجيهددة لعدددم وفددال الدددول هبددحتا اللتدوام األساسددي .وتمددا أاددارت اللجنددة إىل لدديب مد قالددل لددب
أله تعيددق أيددة تدددابري تراجعيددة الوفددال نللتوام ددات األساسددية الدددنيا واملالااددرة الددي تفر ددها حق ددوق
الطفل حو يف أوقات األصمات القتصادية( .)33وينال ي أل تكفل الددول أله يذندار أطفدال الشدوارع
أبية تدابري تراجعية تذت حت يف أوقات األصمات القتصادية.
املادإ  5املتعلقة ابلتوجيه واإلرشاد بطريقة تتفق مع قدرات الطفل املتطورإ
 -35ب ي ددة تعوي ددو الوقاي ددة ينال ددي أل تع ددوص ال دددول ق دددرة الوال دددي واألس ددرة املوس ددعة واألون دديال
الق ددانونيى وغ ددريهم مد د األاد د ان املس ددإولى ق ددانوانا عد د الطف ددل عل ددى ت ددوفري التوجيد د وا را دداد
املنئمى للطفل وأل تساعدهم على أخحت آرائ يف احلسدالال وفقد ا لسدن ونندج وأل تدوفر بي دة
آمنة وداعمة ك فيها للطفل أل ينمو؛ وأل تعرتف نلطفل بوندف نداحب حقدوق فعدالا قدادرا
على أل ارس بصورة متوايدة هحتش احلقوق تلما اصداد لوا وتلقى التوجي وا رااد املنئمى .وقد
سالق أل و عب اللجنة مالدأ القددرات املتطدورة للطفدل :فكلمدا اصداد الطفدل معرفدة وخدمة وفهمد ا
فولدوا تددوجيههم وإراددادهم إىل تددحتتري ونصددح إىل
تددال علددى ارنل أو األوندديال القددانونيى (أل ) ه
تالادل اررال ندا لند معهدم يف وقدب لحدق  . 34ويتطلدب أطفدال الشدوارع توجيهد ا وإرادادا دقيقدى
يراعيددال دربتهم يف احليدداة .ويالقددى غالاليددة أطفددال الش دوارع علددى اتصددال م د أسددرهم وهندداج أدلددة
متوايدة على وجود سالل فعالدة لتعويدو هدحتش الرتالاطدات العائليدة .وإ ا تاندب لدد أطفدال الشدوارع
ارتالاط ددات قليل ددة أو غ ددري إلابي ددة مد د الوال دددي أو األس ددرة املوس ددعة أو الون ددي الق ددانول فد د ل دور
أعنال اجلماعة املشار إليهم يف املادة  5يفخحت عندئحت دللدة أقدو ومد املفهدوم أل هدحتا الددور
يشمل الدعم الحتي ك أل يقدم نل ول جديرول نلثقة يرتالطول انرمات ا تم املدل.

ابء -احلقوق واحلرايت املدنية
املادإ  15املتعلقة ابحلق يف حرية تكوين اجلمعيات وحرية التجمع السلمي

حملة عامة
 -36إل احلقائق الدي يعيشدها أطفدال الشدوارع در عد نطداق التعداري أو املفداهيم التقليديدة
للطفولددة .فلددديهم عنقددة فريدددة م د األمددات العامددة نملقارنددة نألطفددال ارخ دري  .ونلتددايل ف د ل
فرض قيود على احلرية املنصون عليهدا يف املدادة  15فيمدا يتعلدق نألمدات العامدة سديكول لد أ در
غ ددري متناس ددب عل ددى أطف ددال الشد دوارع .وينال ددي أل تكف ددل ال دددول ع دددم م ددنعهم مد د الون ددول إىل
األمات العامة ألجل تكوي اجلمعيات أو التجم السلمي.

الفنال املدل والسياسي
 -37إل تكددوي اجلمعي دات والتجم د السددلمي أم درال أساسدديال ألطفددال الش دوارع كندداهنم م د
املطالالددة حبقددوقهم و لدديب مددثنا م د خددنل إنشددال نقددانت لألطفددال ومعيددات يقودهددا األطفددال.
على أل اللجنة أعربب ننترام يف منحراهتا انتامية ع القلق إصال عدم وجود فنال سياسدي
__________

( )33انرر التعليق العام رقم  )2016(19بشال امليونة العامة م أجل إعمال حقوق الطفل الفقرة .31
( )34انرددر التعليددق العددام رقددم  )2009(12بشددال حددق الطفددل السددتماع إلي د الفقددرة  84والتعليددق العددام رقددم 14
الفقرة .44
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متددا لألطفددال تددي يعددموا بقددوة ع د أنفسددهم .وهددحتا الفنددال غددري متددوفر بشددكل خددان ألطفددال
الشدوارع الددحتي ل تكددول لددديهم غالالد ا ارتالاطددات بش د ث نلد جدددير نلثقددة ك د أل يذطلددب من د
تسددجيل املنرمددة قانوني دا .وقددد يفتقددر أطفددال الش دوارع إىل الدددعم الددنصم ج درال املعددامنت ا داريددة
والونول إىل املعلومات لو مالادرات بشال تكوي اجلمعيات والتجم السلمي .وقد يذطلدب مد
أطفددال الش دوارع صايدة أعددداد املشددارتى يف تردداهرات أو معددات مقابددل أجددر .و ك د أل يتعددرض
هددإلل األطفددال لنسددت نل وأله يدددرتوا اراثر املرتتالددة علددى اادرتاتهم يف مثددل هددحتش األحددداث األمددر
الحتي يثري مسائل معقدة تتعلق بنرورة املواصنة بى احلق يف احلماية واحلق يف املشارتة .ولكد وتمدا
أعربب اللجنة ع لديب يف منحراهتدا انتاميدة ينال دي أله يذسدت دم لديب تحتريعدة لتقلديث حدريتهم
يف تكددوي اجلمعيددات والتجمد السددلمي .وتقتنددي املددادة  15مد الدددول متكددى أطفددال الشدوارع مد
نارسة حقوقهم يف املشارتة ومن الالال ى م حرف هحتا احلق ع غايت والتنعب ب .

الفنالات العامة
 -38إ د ددافة إىل احلد ددق يف تكد ددوي اجلمعيد ددات والتجم د د السد ددلمي يف سد ددياق احلقد ددوق املدنيد ددة
والسياسددية تإتددد اللجنددة أ يددة احدرتام خيددار أطفددال الشدوارع يف أل لتمعدوا مد بعنددهم بعندا يف
األمات العامة م دول أل يشكلوا خطدرا علدى النردام العدام مد أجدل إعمدال حقهدم يف الالقدال
والنمددو (املددادة  )6ويف الراحددة واللعددب ووقددب الف دراغ (املددادة  .)35()31وهددحتا النددوع م د التجم د
يش ددكل نلنسد دالة إىل أطف ددال الشد دوارع ج ددولا مد د حي دداهتم .ول كد د دائمد دا ويلد د إىل أنش ددطة
منفص ددلة مث ددل األت ددل أو الن ددوم أو الس ددتجمام .ونلنسد دالة إىل األطف ددال ال ددحتي ل ينتم ددول إىل ف ددة
أطفددال الش دوارع لددري هددحتا التعدداي التعدداول بصددورة رئيسددية يف أمددات مثددل األسددرة املعيشددية
واملدرسة .أما نلنسالة إىل أطفال الشدوارع ف ند لدري يف األمدات العامدة .وفتدا هدإلل األطفدال
إىل فنال آم ك أل ارسوا في حقهم يف تكوي اجلمعيات املفسر هنا نلقرتال م احلقدوق
األخر احملمية اوجب التفاقية مثل "قنال الوقب م آخري يف األمدات العامدة" .وقدد تقصدب
اللجنددة توايددد عدددم تقالهددل وجددود األطفددال يف األمددات العامددة فيمددا يتصددل نملددادة  .)36(31ويف هددحتا
التعليددق الع دام إل مشدداعر القلددق تلدديب املتعلقددة نصدايد عدددم التقالددل متتددد إىل اسددت دام األطفددال
األمات العامة ألغراض غري األغراض املشمولة نملادة .31

فرض قيود على املادة 15
 -39وفقد ا للمددادة  )2(15ل لددوص قالددول تدددابري الشددرطة أو غريهددا م د التدددابري املتعلقددة نلنرددام
العددام إله إ ا ا خ ددحتت هددحتش التدددابري اسددتنادا إىل القددانول وتانددب تسددتتال تقييم دا فددردايا ولددي ،ماعي دا
وتانب تتقيد االدأ التناسب ومتثل أقل انيارات تددخنا .ول ينال دي تطاليدق هدحتش التددابري علدى أسداس
ماعي( .)37وهحتا يعه أل تعرض أطفال الشدوارع للمندايقة أو العند أو املددا ات أو العتقدالت
اجلماعية اا يف ليب يف سياق األحداث السياسدية أو العامدة أو الراي دية الكدم أو غدري لديب
__________

( )35انرددر التعليددق العددام رقددم  )2013(17بشددال حددق الطفددل يف الراحددة ووقددب الف دراغ واللعددب واألنشددطة الرتفيهيددة
واحلياة الثقافية والفنول الفقرة .21
( )36املرج نفس الفقرة .37
( )37انرر التعليق العام رقم  )2005(6بشال معاملدة األطفدال غدري املصدحوبى واملفصدولى عد ويهدم خدار بلددهم
األنددلي الفقددرة  .18وقددد ذو د هددحتا التعليددق العددام يف األنددل بشددال األطفددال غددري املصددحوبى واملفص دولى
ع د واهتددم الددحتي يعددمول احلدددود الدوليددة؛ أمددا يف هددحتا التعليددق ف د ل اللجنددة توس د ه دحتا التفسددري ليشددمل مي د
أطفال الشوارع.
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م د الت دددخنت ال ددي تقي ددد أو مت دد ،حقه ددم يف تك ددوي اجلمعي ددات ويف التجم د الس ددلمي ددال
املددادة  .)2(15وإل عدددم الع درتاف بنقددانت ومنرمددات األطفددال املشددكلة قانوني د ا والددي يقودهددا
أطفددال الش دوارع و أو اا درتاع احلصددول علددى ت دراخيث للمنرمددات ل يسددتطي األطفددال احلصددول
عليها يشكل متييوا دهم ول تثل ألحكام املادة .)2(15

تدابري التنفيحت

 -40ينال ي للدول أل تنايق أطفال الشوارع أو رجهم بصورة تعسفية م املقرات الي لتمعول
فيهددا بص ددورة سددلمية يف األم ددات العامددة .وينال ددي أل تفددرض عق ددونت علددى م د ينتهدديب ه ددحتا احل ددق.
ويقتني األمر توفري تدريب مت صث لقوات الشرطة واألم لتعويو قدرهتا على التعامل م احلالت
الددي تتعلددق نلنرددام العددام تعددامنا يددنم عد احدرتام حلقددوق أطفددال الشدوارع( .)38وينال ددي مراجعددة القدوانى
الفرعية الي تصدرها احلكومات احمللية لنمال تقيدها نملادة  .)2(15وينال ي للدول أل تدعم تدابري
إلابيددة مثددل متكددى أطفددال الش دوارع م د خددنل تثقدديفهم يف ددال حقددوق ا نسددال وتطددوير مهدداراهتم
يعم عنها ع طريق
احلياتية؛ وهتي ة اجلهات املعنية لتقالهل آرال هإلل األطفال يف ال نن القرار تما َّ
معي ددتهم أو معه ددم؛ وتعوي ددو مش ددارتة ه ددإلل األطف ددال يف أنش ددطة الرتفيد د وأوق ددات الفد دراغ واألنش ددطة
الراي ددية والفنيددة والثقافيددة إىل جانددب األطفددال ارخ دري يف ا تم د  .وينال ددي أل تقتنددي التش دريعات
تسجيل معيات أطفال الشوارع أو معاهتم السلمية رةيا تي تتمت نحلماية اوجب املادة .15
املادإ  7املتعلقة بتسجيل الولدإ واملادإ  8املتعلقة ابهلوية
 -41إل ع دددم وج ددود و يق ددة تثال ددب اووي ددة ل د د أ ددر س ددلو عل ددى ياي ددة حق ددوق أطف ددال الش د دوارع
فيم ددا يتعل ددق نلتعل دديم والص ددحة وغري ددا مد د ان دددمات الجتماعي ددة والعدال ددة وا رث و مش ددل
األسدرة .وينال دي للددول تحدد أدىن أل تكفدل تسددجيل ولدة ميد األطفدال مد تدل األعمدار دداانا
وبشددكل ميسددر وبسددي وسدري  .وينال ددي دعددم أطفددال الشدوارع بشددكل اسدتالاقي ليحصددلوا علددى واثئددق
هويددة قانونيددة .وتحددل مإقددب ينال ددي للدددول وللحكومددات احملليددة أل تددوفر حلددولا مالتكددرة ومرنددة مثددل
تددوفري بطاقددات هويددة غددري رةيددة تتدديح لألطفددال يف غنددول لدديب احلصددول علددى اندددمات األساسددية
وعل ددى احلماي ددة يف النر ددام القن ددائي .وينال ددي اعتم دداد حل ددول مالتك ددرة للت ل ددب عل ددى التح دددايت ال ددي
يواجهها أطفال الشوارع والدحتي يكوندول غالالدا تثدريي التنقدل ويفتقدرول إىل الوسدائل الدي متكدنهم مد
الحتفاظ بو يقة هويتهم سليمة دول أل يفقدوها أو أل تتعرض للنرر أو السرقة.
املادإ  13املتعلقة حبرية التعبري واملادإ  17املتعلقة ابحلصول ل املعلومات
 -42إل حددق أطفددال الش دوارع يف احلصددول علددى معلومددات بشددال حقددوقهم ويف التمدداس هددحتش
املعلومددات ونقلهددا هددو حددق جددوهري إ ا أريددد فهددم هددحتش احلقددوق وإعماوددا عمليد ا .ومد اددال تددوفري
تعليم عد حقدوق الطفدل منئدم للسدياق وميسدر أل يسداعد علدى الت لدب علدى احلدواجو الدي تعيدق
مشددارتتهم وأل يتدديح السددتماع إىل أندواهتم .ويتعددى أل تتددا ألطفددال الشدوارع إمكانيددة احلصددول
عم أقنية ميسرة ومناسالة على معلومات نحيحة وعالية اجلودة ومنئمة للطفل تتعلق نألمدور
التاليددة( :أ) دور الدددول ومسدداللتها وآليددات الشددكو اوادفددة إىل النتصدداف فيمددا يتعلددق ننتهاتددات
حقددوق ا نسددال؛ ( ) احلمايددة م د العن د ؛ ( ) الصددحة اجلنسددية وا عابيددة اددا يف لدديب تنردديم
__________

( )38انرر التعليق العام رقم  13الفقرة .44
18

GE.17-10187

CRC/C/GC/21

األسرة والوقاية م العدو املنقولة جنسيا؛ (د) طرص احلياة الصحية اا يف ليب ال حتال والنشداع
الالدددل؛ ( ) السددلوج الجتمدداعي واجلنسددي املددامول واملتسددم نلحدرتام؛ (و) الوقايددة مد احلدوادث؛
(ص) اراثر السلالية لإلفراع يف تناول الكحول والتال وامل درات وغريها م املواد النارة.
املادإ  16املتعلقة ابخلصوصية والشرق والسمعة
 -43قددد تكددول احليدداة انانددة ألطفددال الش دوارع حدددودة ألهنددم يواولددول األنشددطة يف األمددات
العامة .وإل التمييو دهم لكوهنم أو تول والديهم أو أسرهتم يف الشدوارع لعلهدم عر دة لننتهاتدات
املنصددون عليهددا يف املددادة  .16وتسدلهم اللجنددة أبل ا جددنل القسددري يشدكل انتهاتدا للمددادة 16
م التفاقية وقدد سدلمب اللجندة املعنيدة حبقدوق ا نسدال يف املا دي أبند يشدكل انتهاتد ا للمدادة 17
مد العهددد الدددويل انددان نحلقددوق املدنيددة والسياسددية( )39وتددوفر التوندديات الدواردة يف الفقددرة 27
بشددال الونددم ويف الفقددرة  60بشددال عدددم التمييددو واملعاملددة املتسددمة نلحدرتام مد جانددب الشددرطة
إراادات فيما يتعلق نلشرف والسمعة.

جيم -البيئة العاللية والر اية البديلة
املادإ  20املتعلقة حبق األطفال احملرومني من البيئة العاللية يف محاية ومسا دإ خاصتني

أنواع الرعاية
 -44فيمددا يتعلددق أبطفددال الش دوارع الددحتي لددي ،لددديهم مد يددوفر وددم الرعايددة بصددورة مالااددرة أو
نلوتالة تكول الدولة حبكم الواق هي اجلهدة الدي تدوفر الرعايدة وهدي ملومدة اوجدب املدادة 20
بنددمال تددوفري رعايددة بديلددة للطفددل احملددروم بصددورة مإقتددة أو دائمددة م د بي ت د العائليددة( .)40وتشددمل
أن دواع الرعايددة :الدددعم العملددي واملعنددوي ألطفددال الش دوارع ع د طريددق أحددد العدداملى الجتمدداعيى
الالددال ى اجلددديري نلثقددة أو ع د طريددق الدددعم املقدددم م د األق درال دول أل يطلددب م د األطفددال
الت لددي ع د ارتالاطدداهتم يف الشددارع و أو النتقددال إىل مكددال إقامددة بددديل أو إرغددامهم علددى لدديب؛
وع د طريددق مراتددو املسدداعدة واملراتددو ا تمعية الجتماعيددة؛ ودور ا ي دوال الليليددة؛ ومراتددو الرعايددة
اليومية والرعايدة املإقتدة يف دور إقامدة ماعيدة؛ والرعايدة الالديلدة و مشدل األسدرة؛ والعدي املسدتقل
أو خيددارات الرعايددة الطويلددة األجددل وتشددمل علددى سداليل املثددال ل احلصددر التالدده .واحلرمددال مد
احلرية يف صنواانت احتجاص أو مراتو م لقة مثنا ل يعتم أبدا اكنا م أاكال احلماية.

تطاليق هنج قائم على حقوق الطفل

 -45إل أاددكال التدددخل الددي ل ددرتم األطفددال بونددفهم عنانددر فاعلددة يف عمليدة نقلهددم مد
الشوارع إىل أمات الرعاية الالديلة ل يكتب وا النجا  :إ غالالا ما ينتهدي األمدر دددا نألطفدال
إىل الش دوارع عن دددما يهرب ددول أو عن دددما يفش ددل مش ددروع إي ددداعهم يف مإسس ددات أو ل ددد آخ دري .
ويفشل ا يداع عندما يرسدل أطفدال الشدوارع إىل أمدات ل يفلفوهندا ليعيشدوا مد أقدار ل يعرفدول
عددنهم الكثددري .وإل الدددول بتطاليقهددا هنج د ا يقددوم علددى حقددوق الطفددل يف و د وتددوفري خيددارات
بديلددة ستنددم عدددم ا ددطرار األطفددال إىل العتمدداد علددى ارتالاطدداهتم يف الشددارع للالقددال علددى قيددد
__________

( )39انرر  CCPR/CO/83/KENالفقرة 22
( )40انرر التعليق العام رقم  13الفقراتل  33و.35
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احلي دداة و أو النم ددو وع دددم إرغ ددامهم عل ددى قال ددول عملي ددات إي ددداع رغم د ا ع ددنهم .وينال ددي أل تن ددم
الدددول ع د طريددق التش دريعات والل دوائح التنريميددة والتوجيهددات السياسدداتية التمدداس آرال الطفددل
وأخددحتها بعددى العتالددار يف القدرارات املتعلقددة بعمليددات ا يددداع وو د واسددتعراض خطد الرعايددة
والوايرات م األسرة( .)41وينال ي أل تتقيد الدول نملعايري الدولية املعمدول هبدا والقا دية أبل يذلجدا
إىل إيداع األطفال يف مإسسات إل تمن أخري( )42وأل تنم عدم إيدداع األطفدال يف الرعايدة
الالديلددة بشددكل ل مددمر لد وأل ددرن حيثمددا يددتم تددوفري رعايددة بديلددة علددى أل تددتم هددحتش الرعايددة
بشروع مناسالة تتفق م حقوق الطفل ومصاحل الفنلى( .)43وينال ي أل تنم الددول أيند ا أل
تكددول أمددات ومرافددق ا ي دوال الددي تددديرها الدولددة وا تم د املدددل مامونددة وجيدددة النوعيددة .وحيثمددا
يدذدر نلتشدداور م د أطفددال الش دوارع أنفسددهم أل ا يددداع فقددق مصدداحل الطفددل الفنددلى يلددوم
ا عداد وحتش العملية ومتابعتها بعناية م تن اجلانالى .وتثريا ما يتطلب األمر مرحلدة انتقاليدة بدى
الشارع وا يداع الطويل األجل ولب ديد طول هحتش الفرتة على أساس تل قنية على حدة
ومد الطفددل .ومد غددري املقالددول اسددت دام صندواانت الشددرطة أو غريهددا مد أمددات الحتجدداص يدوال
األطفال بسالب نقث مرافق الرعاية الالديلة.
املادإ  9املتعلقة ابلفصل ن الوالدين
 -46يعددي الكثددري مد أطفددال الش دوارع مد أسددرهم إمددا يف الشدوارع أو خارجهددا و أو تكددول
ودم ارتالاطدات أبسددرهم .وينال دي دعمهدم لإلبقددال علدى هدحتش الرتالاطددات .وينال دي للددول أل تفصددل
األطفددال عد أسددرهم درد أل هددحتش األسددر تعمددل أو تعددي يف الشدوارع .ونملثددل ينال ددي أل تفصددل
الر د أو األطفددال الددحتي ولدددهم أطفددال الشدوارع أنفسددهم .ول ينال ددي أبدددا أل يكددول الفقددر املددايل
واملددادي أو األو دداع الددي يعددو إليهددا هددحتا الفقددر بصددورة مالااددرة وحصدرية التميددر الوحيددد حلرمددال
الطفد ددل م د د رعاي د دة والدي د د بد ددل ينال د ددي اعتالد ددار لد دديب إاد ددارة إىل د ددرورة تد ددوفري الد دددعم املناسد ددب
لألسرة( .)44وب ية من فصل الطفل ع والدي ملدة طويلة ك أل تددعم الددول خيدارات رعايدة
مإقتددة ومراعيددة للحقددوق بشددال األطفددال الددحتي يهدداجر والددداهم لفدرتات معينددة مد السددنة حبثد ا عد
عمل موةي.
املــادإ  )3(3املتعلقــة ابملؤسســات واإلدارات واملرافــق املســؤولة ــن ر ايــة ومحايــة األطفــال،
واملادإ  25املتعلقة ابملراجعة الدورية لعمليات اإليداع
 -47م د األمددور اوامددة ديددد ومراقالددة جددودة خدددمات الدولددة واجلهددات غددري التابعددة للدولددة
للح ددإول دول أل ينته ددي األم ددر نألطف ددال إىل الشد دوارع نتيج ددة لع دددم إعم ددال حق ددوقهم يف الرعاي ددة
واحلماي ددة ولص دداحل األطف ددال ال ددحتي ه ددم نلفع ددل يف الشد دوارع .وينال ددي لل دددول أل ت ددوفر خد ددمات
تتصد نجلددودة وتراعددي احلقددوق وأل تدددعم منرمددات ا تمد املدددل تددي ددحتو ح دحتوها .وينال ددي
للدولددة أل ت ددعم املإسسددات وا دارات واملرافددق املسددإولة ع د أطفددال الش دوارع وأل توودهددا نمل دوارد
وتعتمدها وتنرمها وترندها .وينال ي تدريب املوظفى املعنيى هبحتش اندمات وفق ا للفقرة .18
__________

()41
()42
()43
()44
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املادإ  18املتعلقة مبسؤولية الوالدين
 -48إل تقدد الدددعم إىل الوالددي واألوندديال القددانونيى أمدر أساسددي لتفدادي أل ينتهددي األمددر
نألطفال إىل الشوارع ولتعويو برامج مشل أسر األطفال املوجودي نلفعل يف الشدوارع .والددول
ملومددة بتقددد املسدداعدة املناس دالة إىل الوالدددي واألوندديال القددانونيى يف الوفددال اسددإولياهتم املتعلقددة
بتنشد ة الطفددل وبنددمال تطددوير املإسسددات واملرافددق وا دارات املعنيددة برعايددة األطفددال .وينال ددي أل
تت حت الدول تدابري صالة القو اويكلية الي تن على األسر ات األو داع اوشدة .ومد بدى
القن ددااي الرئيس ددية الواج ددب تناوو ددا :س ددى التنمي ددة ا تمعي ددة القائم ددة عل ددى احلق ددوق يف األحي ددال
الفق ددرية؛ وإنش ددال ا دالكات أم ددال ا دداملة واقتص ددادية واجتماعي ددة؛ وت ددوفري مرات ددو رعاي ددة يومي ددة آمن ددة
وميس ددورة وغريه ددا م د ان دددمات الت صصددية؛ و سددى إمكاني ددة احلص ددول عل ددى الس ددك املناس ددب
وتوليد الدخل لألسر .وإ افة إىل النهج اويكليدة والسياسداتية يلدوم إلداد حلدول لألسدر الندعيفة
احلددال علددى أسدداس تددل حالددة علددى حدددة و كد أل يتيسددر لدديب بوجددود مهنيددى مدددربى تدددريالا
جي دددا .وينال ددي أل تس ددتثمر ال دددول يف الد دمامج املو ددوعة اس ددتنادا إىل ال ددنهج الق ددائم عل ددى حق ددوق
الطفددل والددي الددب أهنددا ددول دول أل تنتقددل م د جيددل إىل آخددر الرددروف الددي تويددد م د احتمددال
إلقددال األطفددال يف الش دوارع .وينال ددي أل تت ددحت الدددول تدددابري لتددوفري التعلدديم الشددامل بشددال حقددوق
الطفددل والرتبيددة ا لابيددة لصدداحل ميد ارنل ومقدددمي الرعايددة مد إعطددال األولويددة  -علددى حنددو ل
يددإدي إىل الونددم  -لألسددر الددي ك د أل يكددول أطفاوددا عر ددة لنرمتددال يف الش دوارع .وينال ددي أل
يتن ددم ه ددحتا التعل دديم حق ددوق الطف ددل ا ددا يف ل دديب تيفي ددة الس ددتماع إىل الطف ددل وأخ ددحت آرائد د يف
احلسد دالال يف ن ددن القد درار؛ والتنشد د ة ا لابي ددة ا ددا يف ل دديب مه ددارات النند دالاع ا ل ددا وح ددل
النواع ددات بص ددورة غ ددري عنيف ددة والرتبي ددة احلميمي ددة؛ والنم ددو يف مرحل ددة الطفول ددة املالك ددرة .انر ددر أين دا
الفقرتى  35و.49

دال -املستوى املعيشي املاللم
املادإ  27املتعلقة ابحلق يف مستوى معيشي ماللم

تقد الدعم إىل الوالدي ومقدمي الرعاية واألطفال
 -49وفق دا للمددادة  )3(27ينال ددي أل تكفددل الدددول جلمي د األطفددال مسددتو معيشددة منئم دا
لنموهم الالدل والحتهه والروحي واألخنقي للحيلولة دول أل ينتهي هبدم األمدر إىل الشدوارع وأل
تذعم ددل حق ددوق األطف ددال املوج ددودي فع دنا يف الش دوارع .وينال ددي لل دددول أل تت ددحت الت دددابري املناس دالة
ملس دداعدة الوال دددي وغ ددريهم م د املس ددإولى ع د الطف ددل عل ددى إعم ددال ه ددحتا احل ددق وأل ت ددوفر عن ددد
احلاجددة مسدداعدة ماديددة وب درامج دعددم ول سدديما فيمددا يتعلددق نلت حتيددة واملل دال ،والسددك  .وهددحتش
التعليمات ل ترتج للدول هامش ا ملمارسدة سدلطتها التقديريدة .وإل تنفيدحتها وفقد ا لألو داع الوطنيدة
لل دددول األط دراف ويف ح دددود إمكانياهت ددا ينال ددي أل يفس ددر نلق درتال م د امل ددادة  4أي إىل أقص ددى
حدود املوارد املتوفرة للدول األطراف وعند النرورة يف إطار التعاول الدويل مد إيدنل العتالدار
بوج د د خد ددان إىل التوامد ددات الد دددول نلوفد ددال نحلد ددد األدىن م د د واجالهد ددا املتعلد ددق إبعمد ددال احلقد ددوق
الجتماعية والقتصادية والثقافية .وفيما يتعلق نملساعدة املادية فتا أطفال الشدوارع قالدل تدل
ايل إىل مكال آم يعيشول في وإىل ال حتال واحلصول اانا وبصورة ميسرة على الرعاية الطالية
والتعلدديم م د خددنل تقددد الدولددة الدددعم للوالدددي ومقدددمي الرعايددة و انددة فيمددا يتعلددق بتقددد
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إعانة لتوفري السك املناسدب ودر الددخل .ول يقتصدر تفسدري املدادة  )3(27علدى التددابري اوادفدة
إىل مسداعدة الوالدددي وغددريهم مد املسدإولى عد الطفددل .فدداللتوام بتدوفري املسدداعدة املاديددة وبدرامج
الدددعم يف حددال النددرورة ينال ددي أل يفسددر أبن د يعدده أين د ا تقددد املسدداعدة مالااددرة إىل األطفددال.
ويتسددم لدديب أب يددة خانددة ألطفددال الش دوارع الددحتي لددديهم ارتالاطددات سددي ة أبسددرهم أو ليسددب
لديهم أية ارتالاطات هبا .و ك أل تقدم املساعدة املادية إىل األطفال يف اكل خدمات إمدا مد
جانب الدولة أو م خنل تقد الدولة الدعم إىل منرمات ا تم املددل .وفيمدا يتعلدق نألسدر
الي يعيلها أحد الوالدي واألسر الي مت مشلها تتسم تدابري الدولدة بندمال إعالدة الطفدل أب يدة
خانة (انرر املادة .))4(27

السك املناسب
 -50احلدق يف السددك عنصدر هددام مد عنانددر املددادة  27يتصد أب يددة تالدرية ألطفددال الشدوارع.
قد فسرت اللجنة املعنية نحلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية تفسريا واسع ا أبن احلدق يف العدي
يف مك ددال م ددا أبم ددال وس ددنم وترام ددة( .)45وه ددحتا التعري د يو ددح أل مفه ددوم "املناس ددب" فيم ددا يتعل ددق
نلس د ددك يقتن د ددي الهتم د ددام نألم د ددور التالي د ددة :أم د د د احلي د دداصة الق د ددانول؛ وت د ددوفر ان د دددمات وامل د د دواد
والتسهينت والالنية التحتية والقدرة املالية والقابلية للسك وإمكانية الونول واملوقد واملنلمدة
الثقافية( .)46واألطفال هم م بى أتثر الف دات الدي تعدال بصدورة غدري متناسدالة مد نارسدة ا جدنل
القسدري( .)47فعمليددات ا جددنل القسدري اددا يف لدديب عد طريددق هدددم املسدات غددري الرةيددة أو غددري
القانونيددة كد أل عددل احليدداة أتثددر حرجدا نلنسدالة إىل األطفددال فتنددطرهم إىل النددوم يف الشدوارع
وتعر هم للمويد م انتهاتات احلقوق .وأحدد املوا دي الدي تتصددر املشداورات مد أطفدال الشدوارع
هددو عدددم تفايددة وعدددم منلمددة بعددا "مراتددو ا يدوال" الددي تددديرها الدولددة وارتفدداع مسددتوايت العن د
وعدم األم فيها إىل درجة عل األطفال يفنلول أل يكونوا يف الشوارع.

تدابري التنفيحت
 -51ينال ددي أل تت ددحت الدددول تدددابري ملعاجلددة األس دالا اويكليددة للفقددر وأوج د عدددم املسدداواة يف
الدددخل م د أجددل التقليددل م د الن د علددى األسددر ات األو دداع احلرجددة وتعويددو هددحتش األسددر
و ل دديب توس دديلة لت ددوفري ياي ددة أفن ددل لألطف ددال والتقلي ددل م د د احتم ددال أل ينته ددي هب ددم األم ددر إىل
الشد دوارع .وتش ددمل ه ددحتش الت دددابري :األخ ددحت بسياس ددات د دريالية وسياس ددات إنف دداق ددد مد د أوجد د
النمسدداواة القتصددادية؛ وتوسددي العمالددة املنصددفة األجددر وغريهددا مد فددرن توليددد الدددخل؛ واألخددحت
بسياسددات لصدداحل الفق درال م د أجددل النهددوض نلتنميددة الريفيددة واحلن درية؛ والقنددال علددى الفسدداد؛
واألخددحت بسياسددات وميوانيددات ترتددو علددى الطفددل؛ وتعويددو ب درامج الت في د م د الفقددر الددي حورهددا
الطفددل يف املندداطق املعروفددة نرتفدداع مسددتوايت اوجددرة فيهددا؛ وتددوفري النددمال الجتمدداعي واحلمايددة
الجتمدداعيى املناس دالى .وم د األمثلددة احملددددة ال دمامج انانددة اسددتحقات الطفددل املعمددول هبددا يف
الالل دددال األوروبي ددة وبل دددال أمريك ددا الش ددمالية وبد درامج التح ددوينت النقدي ددة املعم ددول هب ددا يف بل دددال

__________

( )45انرددر التعلي ددق الع ددام رق ددم  )1991(4للجن ددة املعني ددة نحلقددوق القتص ددادية والجتماعي ددة والثقافي ددة بش ددال احل ددق يف
السك املناسب الفقرة .7
( )46املرج نفس الفقرة .8
( )47انرددر التعليددق العددام رقددم  )1997(7للجنددة املعنيددة نحلقددوق القتصددادية والجتماعيددة والثقافيددة بشددال عمليددات
ا جنل القسري الفقرة .10
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أمريكا النتينية واملطالقة على نطاق واس يف الاللدال ارسيوية واألفريقية .وينال دي أل تالدحتل الددول
جهددودا هتدددف إىل إيصددال مثددل هددحتش ال دمامج إىل أتثددر األسددر هتميش د ا الددي قددد ل تكددول لددديها
حسددانت مصددرفية .وينال ددي إاتحددة الدددعم املددادي ل د نل وملقدددمي الرعايددة وتددحتليب إاتحت د مالااددرة
ألطفددال الشدوارع وينال ددي تصددميم وتنفيددحت مثددل هددحتش ارليددات واندددمات اسددتنادا إىل الددنهج القددائم
علددى حقددوق الطفددل .وفيمددا يتعلددق ن سددكال يعددد أمد احليدداصة أمدرا أساسدديا للحيلولددة دول جلددول
األطفددال إىل الش دوارع .ويشددمل لدديب احلصددول علددى مسددك مناسددب يكددول آمن د ا وتتددوفر ل د ميدداش
الشددر ومرافددق الصددرف الصددحي واملرافددق الصددحية املامونددة .وينال ددي عدددم إخندداع األطفددال ا د
فدديهم أول دديب الددحتي يعيشددول يف مسددات غددري رةيددة أو غددري قانونيددة لعمليددات إجددنل قسددري قالددل
توفري أمات إقامة بديلة مناسالة :وعلى الدول ا ا الرتتيالات املناسالة ملساعدة األطفدال املتدا ري .
وينال ددي أل يكددول تقيدديم أ ددر مشدداري التنميددة والالنيددة التحتيددة علددى الطفددل وحقددوق ا نسددال اددرط ا
مسالق ا لتنفيحت هحتش املشاري و ليب م أجل تقليل اراثر السلالية للتشرد إىل احلد األدىن.

هاء -اإل اقة والصحة
املادإ  23املتعلقة ابألطفال ذوي اإل اقة
 -52ينته د ددي األم د ددر نألطف د ددال وي ا عاق د ددة إىل الش د دوارع ألس د دالا متنوع د ددة منه د ددا العوام د ددل
القتصادية والجتماعية ويذسدت ل هدإلل األطفدال أحيداانا للتسدول .وينال دي أل تت دحت الددول ميد
ا جد درالات الن ددرورية ملند د مث ددل ه ددحتا الس ددت نل و ر د د ند دراحة وتق ددد اجلن دداة إىل العدال ددة(.)48
وأطفددال الشدوارع عر ددة لإلنددابة إبعاقددات بسدالب األ ددر السددلو جلوانددب احليدداة يف الشدوارع مثددل
العن د والسددت نل وتعدداطي امل دواد امل دددرة .و ك د لإلعاقددات العقليددة والنفسددية الجتماعيددة أل
عددل أطفددال الش دوارع أاددد عر ددة لنسددت نل والنتهدداج .وينال ددي أل تعتمددد الدددول تدددابري يايددة
خانددة تشددمل ديددد وإصالددة احل دواجو الددي تعيددق حصددول األطفددال وي ا عاقددة علددى اندددمات
اا يف ليب التعليم الشامل للجمي .
امل ــادإ  24املتعلق ــة ابلص ــحة( )49وامل ــادإ  33املتعلق ــة ابلس ــتادام غ ــري املش ــروع للم ــواد
املادرإ واملواد املؤثرإ ل العقل
()50

 -53إل بي ة الشوارع ك أل تويد قلة املناعة فيما يتعلق بقنااي الصدحة الالدنيدة والعقليدة
وم د بددى التحدددايت املعدددلت العاليددة بشددكل متناسددب لتعدداطي امل دواد امل دددرة ولفددريوس نقددث
املناعة الالشرية( )51وغري ليب م أاكال العدو املنقولة جنسيا واحلمدل والعند (ادا يف لديب
م د جانددب األق درال) والتفكددري يف النتحددار أو ا قدددام علي د وتندداول الطفددل بنفس د أدويددة غددري
منرم ددة قانوني د ا والتع ددرض لألم دراض ال ذمعدي ددة والتل ددوث وح دوادث الس ددري .وتش دددد اللجن ددة عل ددى
درورة تددوفري بدرامج للتعلدديم واندددمات الصددحية تشدمل الصددحة اجلنسددية وا عابيددة وتصددمم وفقدا
لنحتياجددات احملددددة ألطفددال الش دوارع .وينال ددي أل تكددول هددحتش ال دمامج منئمددة للطفددل وداعمددة
__________

()48
()49
()50
()51
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انرر التعليق العام رقم  9الفقرة .76
التعليق العام رقم  )2013(15للجنة حقوق الطفل بشال التمت أبعلى مستو نك م الصحة.
انرر التعليق العام رقم  4الفقرة .34
انرر التعليق العام رقم  3الفقرة .30
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وااملة وميسدرة و انيدة وسدرية وغدري منطويدة علدى حكدم أخنقدي وغدري متييويدة ومراعيدة لسدتقنلية
قد ددرار األطفد ددال وأل تتند ددم اد ددرط ا يقند ددي اوافقد ددة الوالد دددي ( .)52وينال ددي أل تك ددول اند دددمات
الصحية ميسرة بصرف النرر ع املكدال املدادي أو الو د الجتمداعي .وينال دي أل تتدا ألطفدال
الشوارع إمكانيدة احلصدول علدى خددمات الرعايدة الصدحية األساسدية مد خدنل نردم الت طيدة الصدحية
واحلماي ددة الجتماعي ددة الش دداملة .وينال ددي أل توي ددد ال دددول ت ددوفر خ دددمات الوقاي ددة والع ددن وإع ددادة
التاهيل فيما يتعلق بتعاطي املواد امل درة اا يف ليب خدمات احلد م الندرر وعدن الصددمات
وخدمات الصحة العقلية ألطفال الشوارع .وينال ي أل يقوم علدى هدحتش انددمات مهنيدول مددربول
على حقوق الطفل وعلى الرروف انانة ألطفال الشوارع .و ك للدول أل تعمل على تثقي
األقرال ودعمهم علدى النحدو املناسدب ملدا لدحتليب مد فعاليدة تالدرية يف مكافحدة تعداطي املدواد امل ددرة
والعدو املنقولة جنسي ا وفريوس نقث املناعة املكتسالة .ويتعى الهتمام على وج خان حبماية
أطفال الشوارع م التورع يف ارة امل درات.

واو -التعليم ،ووقت الفراغ ،واألنشطة الثقافية
املادإ  28املتعلقة ابلتعليم
ميسر و ال ومامول ومناسب وجيد النوعية أمدرا جدوهرايا للحيلولدة دول
 -54يعد توفري تعليم ه
ارمتال األطفال يف الشوارع و عمال حقوق األطفال املوجودي نلفعل يف الشوارع .و ثل التعلديم
نلنسالة إىل الكثري م األطفال نقطة التصال األخرية م ا تمعدات األوسد  .وينال دي أل تت دحت
الدول تدابري مناسدالة ادا يف لديب تقدد الددعم إىل ارنل ومقددمي الرعايدة واألسدر لندمال بقدال
أطفددال الش دوارع يف املدرسددة ويايددة حقهددم يف التعلدديم اجليددد النوعيددة يايددة تاملددة .وم د النددروري
األخدحت اجموعددة خيدارات تشددمل "التعلديم تفرنددة اثنيدة" ونددفوف "التددارج" واملدددارس املتنقلددة
والتدددريب املهدده امل درتال أبحبدداث السددوق واملتالددوع بدددعم طويددل األجددل لتولي دد الدددخل ومسددارات
للتعلدديم الرةددي مد خددنل الشدراتات مد ا تمد املددل وينال ددي تدددريب املدرسددى علددى حقددوق
الطفل وحقوق أطفال الشوارع وعلى منهجيات التعليم التشارتية الي حورها الطفل.
املادإ  29املتعلقة أبهداف التعليم

()53

 -55إل أهداف التعلديم اندان أبطفدال الشدوارع ينال دي أل تتطدابق مد املدادة  29وأل تشدمل
معرفددة الق درالة والكتابددة واحلسددا وا ملددام نلتكنولوجيددا الرقميددة واملهددارات احلياتيددة والتعلدديم يف
ددال حق ددوق الطفددل وتقالهددل التنددوع والرتبي ددة الوطنيددة .وه ددحتا النددوع م د التعل دديم و أ ي ددة حيوي ددة
عم ددال حق ددوق األطف ددال يف احلماي ددة والنم ددو واملش ددارتة ا ددا يف ل دديب تعوي ددو الس ددتقنل ال ددحتاك
لألطفددال ومدددهم أبس دالا الق ددوة ليتع دداملوا علددى حنددو أفنددل م د ح ددالت انط ددر وللحيلول ددة دول
ارمتائهم يف الشوارع تمدا أند و أ يدة حيويدة ألطفدال الشدوارع أنفسدهم .وينال دي أل تت دحت الددول
تدددابري لتددوفري تعلدديم جيددد النوعيددة و ددال بشددال حقددوق الطفددل واملهددارات احلياتيددة جلميد األطفددال
__________

( )52املرج نفس الفقراتل  20و21؛ والتعليق العام رقم  4الفقراتل  11و26؛ والتعليق العام رقدم  15ول سديما
الفقرات  8و 11و.28
( )53التعليق العام رقم  )2001(1بشال أهداف التعليم.
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قاطالة وم خدنل املنداهج املدرسدية والتعلديم غدري الرةدي والتعلديم يف الشدارع لتصدل إىل األطفدال
الحتي ل يراتدول املدارس.
املادإ  31املتعلقة ابلراحة واللعب ووقت الفراغ
 -56تددمص اللجنددة احلددق يف الراحددة ووقددب الفدراغ ومواولددة األلعددا واملشددارتة يف األنشددطة الفنيددة
والثقافيددة .ويسددت دم أطفددال الشدوارع قدددرهتم ا بداعيددة لدداد فددرن للعددب يف إطددار الشدوارع غددري
الرة ددي( .)54وينال ددي أل تن ددم ال دددول ع دددم م ددنعهم عل ددى حن ددو متيي ددوي م د ال دددخول إىل احل دددائق
العاملة واملنعب و ليب مثنا ألسالا تتعلق بقواعد اللالداس( )55وأل تعتمدد تددابري ملسداعدهتم
على تنمية قدرهتم ا بداعية ونارسة الراي ة بوسائل منها إنشال مرافق متنقلة للرتفي والراي ة.

زاي -ممارسة العنف ضد األطفال وتدابري احلماية اخلاصة
املاداتن  19و 39املتعلقتان ابلتحرر من مجيع أشكال العنف

()56

 -57يعد العن ممي أاكال  -العاطفي أو الالدل أو اجلنسي  -سالال ا أساسي ا لرمتال األطفال
يف الشوارع وعاقالة م عواقال  .ويت لل العن ممي أنواعد حيداة أطفدال الشدوارع علدى نطداق واسد
وهددو أحددد الشدواغل الرئيسددية الددي أبرصهددا األطفددال أنفسددهم .ويلددوم ا ددا تدددابري حددددة وفوريددة وعاجلددة
حلماية أطفال الشوارع .ونلقرتال م مي التونديات الدواردة يف التعليدق العدام رقدم  13تشدمل هدحتش
التدددابري :حرددر مي د أاددكال العن د اددا فيهددا العقددا الالدددل؛ وو د آليددات للونددول إىل األطفددال
القددابلى للتددا ر يف طددور النفصددال عد األسددرة وا تمد ؛ وآليددات لإلبددنغ عد العند والتمييددو وغري دا
مد أاددكال النتهاتددات؛ وآليددات حملاسدالة مدرتكو العند سدوال أتددانوا اتبعددى للدولددة أم ل وسدوال
أتددانوا أفدرادا أم ماعددات .وقددد يتعددى إنشددال آليددات خانددة للتعامددل مد األفددراد الددحتي يفيددد األطفددال
أبهنددم يشددكلول هتديدددا لعيشددهم مثددل بعددا أف دراد الشددرطة واألا د ان املن ددرطى يف اجلر دة املنرمددة
وال ار نمل درات.
املواد  36-34املتعلقة ابلنتاـا اجلنسـي والسـتغالل اجلنسـي والوـار وغـريش مـن أشـكال
الستغالل
 -58ك د أل يتعددرض أطفددال الش دوارع إىل حددد تالددري للعن د اجلنسددي والسددت نل اجلنسددي
ويتصد الموتوتددول الختيدداري لنتفاقيددة املتعلددق باليد األطفددال واسددت نل األطفددال يف الال ددال ويف
امل دواد ا نحيددة أب يددة خانددة نلنس دالة إلدديهم .ويتعددى مواجهددة هددحتا الواق د نسددتجانت تنئددم نددوع
اجلن ،يتولهدا مهنيدول مت تددريالهم علدى فهدم الردروف احملدددة ألطفدال الشدوارع .فقدد يعدود سدالب
ارمتال األطفال يف الشوارع على ال ار ل رض الست نل اجلنسي أو است نل اليد العاملدة و أو
قد يكول هإلل األطفال قابلى للتا ر هبحتا ال ار وتحتليب ال ار نألعنال الالشدرية وغدري لديب
م أاكال ال ار مو أنالحوا يف الشوارع.

__________

( )54التعليق العام رقم .17
( )55املرج نفس الفقرة .49
( )56انرددر التعليددق العددام رقددم  3الفقدرات  19و 36و37؛ والتعليددق العددام رقددم  4الفقدراتل  2و23؛ والتعليددق العددام
رقم  )2006(8بشال حق الطفل يف احلماية م العقدا الالددل وغدريش مد أادكال العقدا القاسدية أو املهيندة؛
والتعليق العام رقم .13
GE.17-10187
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املادإ  32املتعلقة بعمل األطفال
 -59د اللجنددة الدددول علددى تنفيددحت أحكددام املددادة  )2(32م د التفاقيددة واتفاقيددة منرمددة
العمددل الدوليددة املتعلقددة نلسد الدددنيا لعددام ( 1973رقددم  )138واتفاقيتهددا املتعلقددة أبسدوأ أاددكال
عمل األطفال لعام ( 1999رقم  )182وعلى ياية أطفال الشوارع م الست نل القتصادي
ومد أسدوأ أاددكال عمددل األطفددال .وينال ددي أل تتنددم إجدرالات مكافحددة عمددل األطفددال تدددابري
ادداملة منهددا تددوفري دعددم هكد األطفددال مد النتقددال إىل التعلدديم وينددم مسددتو معيشددة مناسدالا
وددم وألسددرهم .وينال ددي أل تو د هددحتش التدددابري نلتعدداول مد أطفددال الشدوارع وغددريهم مد اجلهددات
املعنيددة الرئيسددية تيمددا سددد مصدداحل األطفددال الفنددلى وتنددم أل يكددول وددا أي أ ددر سددلو غددري
مقصود علدى بقدال األطفدال أو لدوهم .وإل در التسدول أو التجدارة بدن تدرخيث كد أل يدإدي
إىل أسوأ أاكال السلوج اوادف إىل الالقال مثل الست نل اجلنسي ألغراض ارية .ومد املفيدد
و برامج ادخار لتطوير مهارات امليونة لد أطفال الشوارع واحملافرة على ما يكسالون .
املاداتن  37و 40املتعلقتان بقضاء األحداث
 -60إل أطفددال الش دوارع أتثددر عر ددة لنسددتهداف والتجددر ونلتددايل للمثددول أمددام النرددام
القند ددائي لألحد ددداث أو الالد ددال ى وأقد ددل اسد ددتفادة م د د العقد ددونت الد ددي تسد ددتعيا ع د د السد ددج
والحتجاص بعقونت بديلدة مثدل ا يدداع يف إحدد املإسسدات عدادة التاهيدل أو ا ندن نردرا
لعدم قدرهتم على دفد الكفالدة أو عددم معدرفتهم بالدال ى مسدإولى يكفلدوهنم .وإل إسدالة السدلوج
م د جانددب الشددرطة مثددل املنددايقة (اددا يف لدديب سددرقة نقددود األطفددال ومقتني داهتم ومدددا تهم أو
نقلهم تعسفي ا و ليب غالال ا بنال على أوامر رؤسائهم و أو سياسديى) والفسداد والبتدواص (ألجدل
املدال أو اجلدن )،والعند الالددل أو النفسدي أو اجلنسددي هدي انتهاتدات ادائعة للحقدوق وينال ددي
للدددول ر هددا علددى وج د السددرعة .ويسدداور اللجنددة القلددق إصال تطاليددق سياسددات "عدددم التسددامح
مطلق دا" الددي د هدرم أطفددال الش دوارع وتفنددي إىل إيددداعهم قس درا يف مإسسددات .وينال ددي للدددول أل
تدددعم اددرطة ا تم د احمللددي م د التشددديد علددى يايددة أطفددال الش دوارع بدددلا م د معدداقالتهم وأل
تعتمد دائرة ارطة متعددة الثقافات .وينال دي أل تندم الددول ميد احلقدوق لألطفدال تافدة اد
فيهم أطفال الشوارع يف سياق نرام قنال أحداث إننحي ل عقا (.)57
املادإ  38املتعلقة ابلنزاع املسلح
 -61يتس ددم الموتوت ددول الختي دداري لنتفاقي ددة املتعل ددق نا د درتاج األطف ددال يف النواع ددات املس ددلحة
نأل يد ددة نر د درا إىل أل أطفد ددال الش د دوارع عر د ددة للتجنيد ددد يف ق د دوات مسد ددلحة أو ماعد ددات مسد ددلحة.
والنواعات قد تإدي نألطفال إىل الشدوارع مد خدنل متدوق الشدالكات الجتماعيدة والنفصدال عد
األسددرة والتش دريد م د ا تمعددات أو نالددحت هددحتش ا تمعددات لألطفددال اجلنددود املسد َّدرحى .وفيمددا يتعلددق
نلوقاية يتعى أل تتا ألطفال الشوارع برامج التثقيد يف دال حقدوق الطفدل ادا فيد التثقيد يف
ددال السددلم واملالددادرات اوادفددة إىل مكافحددة نيددد األطفددال .تمددا أل عمليدات التدددخل اوادفددة إىل
تقليددل أ ددر الن دواع املسددلح إىل أدىن ح ددد يتع ددى أل ف د بص ددورة اس دتالاقية م د فص ددل األطف دال ع د
أسددرهم .وينال ددي جعددل ب درامج تعقددب أ ددر األسددرة م د بددى األولددوايت تمددا أل ب درامج نددوع السددن
والتس دريح وإعددادة الدددمج املعنيددة نألطفددال ينال ددي أل خددحت يف احلس دالال ديناميددات الرتالدداع نلشددارع
بونف سالال ا لارتاج األطفال يف النواعات املسلحة وعاقالة م عواقال .
__________

( )57انرر التعليق العام رقم  6الفقرة 61؛ والتعليق العام رقم  10الفقرات  6و 8و 9و.16
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سادس ا -النشر والتعاون
النشر
 -62تونددي اللجنددة أبل تنشددر الدددول هددحتا التعليددق العددام علددى نطدداق واس د داخددل احلكومددة
واألجهوة القانونية وا دارية ويف أوساع أطفال الشوارع وارنل ومقدمي الرعاية واملنرمات املهنيدة
وا تمعددات احملليددة والقطدداع انددان وا تمد املدددل .وينال ددي أل تسددت دم ميد قندوات النشددر مد
وس دائ إعددنم مطالوعددة وإنرتنددب ووسددائل التصددال املتعددارف عليهددا بددى األطفددال مثددل سددرد
القصددث وتثدداق األق درال .ويسددتدعي لدديب ترمددة هددحتا التعليددق إىل الل ددات املعنيددة اددا فيهددا ل ددة
ا اددارة وطريقددة برايددل وعر د أباددكال يسددهل فهمهددا علددى األطفددال وي ا عاقددة واألطفددال
الدحتي لددديهم معرفددة حدددودة نلقدرالة والكتابددة .ويسدتدعي لدديب أيندا إاتحددة نسد مصددورة ولددي،
نصددية مناسدالة قافيد ا ومنئمددة للطفددل وعقددد حلقددات عمددل وحلقددات دراسددية وتنفيددحت إجدرالات
الدعم حسب الس وا عاقة ملناقشة آاثر هحتا التعليق وتيفية تنفيحتش علدى أفندل وجد وإدراجد
دج الدددول أيندا علددى
ددم تدددريب ميد املهنيددى العدداملى لصدداحل أطفددال الشدوارع ومعهددم .وتشد َّ
إدرا معلومات ع أطفال الشوارع يف التقارير الي تقدمها إىل اللجنة.

التعاون الدويل
 -63تطلد ددب اللجند ددة أين د د ا إىل الد دددول أل تعد ددوص اللت د دوام والتعد دداول واملسد دداعدة املتالادلد ددة علد ددى
املسددتو الدددويل للحيلولددة دول ارمتددال األطفددال يف الشدوارع وحلمايددة األطفددال املوجددودي نلفعددل يف
الش دوارع .ويش ددمل ل دديب دي ددد وتقاس ددم املمارس ددات القائمددة عل ددى احلق ددوق وال ددي الت ددب فعاليته ددا
و ليب يف ال الالحوث والسياسدات وعمليدات الرندد وبندال القددرات .ويقتندي التعداول مشدارتة
الدددول وهي ددات األمددم املتحدددة ووتالهتددا واملنرمددات ا قليميددة ومنرمددات ا تمد املدددل (اددا يف
لد دديب املنرمد ددات الد ددي يقودهد ددا األطفد ددال واألوسد دداع األتاد يد ددة) واألطفد ددال والقطد دداع اند ددان
واوي ات املهنية .وتشدج اللجندة هدحتش اجلهدات علدى تعويدو احلدوارات السياسداتية والالحدوث الرفيعدة
املستو واملستمرة فيمدا يتعلدق بتصدميم عمليدات تددخل جيددة وقائمدة علدى أدلدة مد أجدل الوقايدة
والستجابة .وينطوي ليب علدى إجدرال حدوارات علدى املسدتو الددويل والدوطه وا قليمدي فندنا
ع د املسددتوايت احملليددة .وقددد يلددوم أل يتندداول هددحتا التعدداول يايددة األطفددال الددحتي يعددمول احلدددود
تمهاجري أو لج ى أو ملتمسي جلول وتنحااي لن ار عم احلدود أو تناجى من .
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