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أولا -مقدمة" :غريوا صتن "
 -1عندددما استشددري األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع بش د ن هدد،ا التعليددق العددام ددد وا
بوضوح عن ضرورة احرتامهم وصون كرامتهم وإعمال حقوقهم .ومن بني ما قالوه لدى اإلعدراب
عددن مشدداعرهم مددا يلد " :احرتمددوا كاائنددات بشدرية"ن "أند مددن الندداس الدد،ين يعيشدوا قد يف
الش دوارع أن ينوددروا إلينددا علددى أننددا أربدد،ام لنددا كددلايا مثددل الندداس العدداديني"ن "ل يتعلددق األمددر
ابنتشددالنا م ددن الش دوارع ووض ددعنا يف مراك د إي دواا وإ ددا يتعل ددق ننحنددا مرك د ا"ن "ينبا د للحاوم ددات
أل تقول إننا ل ينبا أن ناون يف الشوارع وإ دا ينباد أل تيدايقنا إذا كندا يف الشدوارع بدل أن
تقبلنددا"ن "كوننددا نعددي يف الش دوارع ل يعددال أنددن ل واددن أن تاددون لنددا حقددوق"ن "الشددارع يددرت
عالمت د ددن :إم د ددا أن د ددر من د ددن أو ل د ددر "ن "ل نري د ددد مس د دداعدة أو إحس د ددااا أو رب د ددفقة وينبا د د
للحاومددات أن تعمددل مددع انتمددع ملنحنددا حقوقد ا .سددن ل نطلددن إحسددااا .أريددد أن أصددب إنسددااا
ك أعيل نفس "ن "ينبا [للناس] إعطااا فرصة لست،دام مواهبنا وقدراتنا لتحقيق أحالمنا"ن
"أعطوا فرصة لتايري قصتنا"(.)1

اثني ا -السي ق الع
الغ ض
 -2تقدم جلنة حقوق الطفل يف ه،ا التعليق العام إرربدادات رييدة إىل الددول بشد ن وضدع
اسرتاتيجيات وطنية رباملة وطويلة األجل بش ن األطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشدوارع ابسدت،دام
هندج وددوا قددائم علددى حقدوق الطفددل وتندداول جددانت الوقايددة والسدتجابة نددا يتماربددى مدع اتفاقيددة
حق ددوق الطف ددل .وعل ددى ال ددرغم م ددن أن التفاقي ددة ل تتي ددمن إرب ددارة ص ددر ة إىل األطف ددال املرتبط ددة
أوض دداعهم ابلشد دوارع ف ددكن هي ددع أحاامه ددا تنطب ددق عل دديهم وه ددم يتعرض ددون لنتهاكد دات نوج ددن
الاالبية العومى من موادها.

ا ش و ات
 -3أجريددس سددبع مشدداورات إقليميددة استشددري فيهددا مددا موع دن  327طف دالا وربدداابا مددن 32
بلددا .واسدتجاب لثلدون عدن انتمدع املددد لددعوة عامدة إىل تقدد مسدا ات ومت تقاسدم مسددودة
أولية مع هيع الدول األطراف.

__________

()1
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هيددع القتباسددات مسددتمدة مددن مشدداورات أجريددس أو معلومددات خطيددة قُدددمس بشد ن هدد،ا التعليددق العددام .وقددد
وردت على التواا من :أطفال يف بناالدي (معلومات خطية من دكا)ن وأطفال يف أمرياا الالتينيدة (مشداورة
يف مدينددة املاسددييب)ن وصددت عمددره  15سددنة مددن اللاصيددلن وصددت وبنددس عمر ددا  18سددنة مددن اهلندددن وأطفددال
وربددباب مددن ههوريددة الاوناددو الدوقراطيددةن وأطفددال وربددباب مددن أورواب (مشدداورة يف بروكسددل)ن وصددت عمددره 16
سنة من ابكستانن وصت من بوروندين وصت عمره  18سنة من اللاصيل.
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ا صطلح ت
 -4مددن بددني التعددابري الددا اسددت،دمس يف املاض د لوصددأ فاددة األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم
ابلش دوارع" :أطف ددال الشد دوارع" و"األطف ددال اهل دداربون" و"األطف ددال املنب ددوذون" و"األطف ددال ال دد،ين
يعيش ددون و/أو يعمل ددون يف الش دوارع" و"األطف ددال ال دد،ين ل م د وى هل ددم" و"األطف ددال ال دد،ين هل ددم
ارتب ددال ابلش ددارع" .ويف ه دد،ا التعلي ددق يس ددت،دم مص ددطل األطف ددال املرتبط ددة أوضد داعهم ابلشد دوارع
ليشمل( :أ) األطفال ال،ين يعتمدون على الشوارع للعي و/أو العمدل سدواا أكدانوا وحددهم أم
م ددع أقد دراهنم أم م ددع األس ددرةن و(ب) موع ددة أوس ددع م ددن األطف ددال ال دد،ين رب ددالوا ارتباط ددات قوي ددة
ابألماكن العامة وال،ين يؤدي الشارع ابلنسبة إليهم دورا حيوايا يف حياهتم اليومية وهوايهتم .وه،ه
انموعدة األوسدع تشددمل األطفدال الد،ين يعيشددون و/أو يعملدون بصدفة دوريددة ولادن لدي دائمدا
يف الش د دوارع واألطفد ددال الد دد،ين ل يعيش ددون أو ل يعملد ددون يف الش د دوارع ولا ددنهم يرافقد ددون أق د دراهنم
أو أق دراباهم أو أس درهتم يف الش دوارع .وفيمددا يتعلددق ابألطفددال املرتبطددة أوض داعهم ابلش دوارع يقصددد
بعبارة "الوجود يف األماكن العامة" قياا قدر كبري من الوقس يف الشوارع أو يف أسواق الشدوارع
أو احلدائق العامة أو األمداكن العامدة انتمعيدة أو السداحات أو طدات احلدافالت والقطدارات.
وه ل تشمل املبا العامة مثل املدارس واملستشفيات أو املؤسسات األخرى املشاهبة.

مالحظ ت أس سية
 -5هنددا ُهنددج خمتلفددة مسددت،دمة فيمددا يتعلددق ابألطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع ويف
بعددأل األحيددان يسددت،دم م د يج منهددا .ومددن هدد،ه ال دنُد ُهج الددنهج القددائم علددى حقددوق اإلنس ددان
ونوجب ددن ُ ددرتم الطف ددل بوص ددفن ص دداحن حق ددوق وتت ،دد ،القد درارات غالبد دا ابلتع دداون مع ددنن وال ددنهج
الرعددائ ونوجبددن يددتم "إنقدداذ" الطفددل الدد،ي ينوددر إليددن علددى أنددن رب د ا أو ضددحية مددن الشددارع
وتت،دد ،القدرارات نيابددة عنددن دون أخدد ،آرائددن بصددورة جديددة يف العتبددارن والددنهج القمع د ونوجبددن
يُنو ددر إىل الطف ددل عل ددى أن ددن ج ددان  .والنهج ددان الرع ددائ والقمع د ل خ دد،ان يف احلس ددبان الطف ددل
بوصددفن صدداحن حقددوق ويددؤداين إىل نقددل األطفددال بصددورة قسدرية مددن الشدوارع وهددو أمددر ينتهدديب
حقددوقهم .والواقددع أن الدعدداا ن النهجددني الرعددائ والقمع د يصددوان املصددا الفيددلى للطفددل
ل جيع ددل ه دد،ين النهج ددني ق ددائمني عل ددى احلق ددوق( .)2ولتطبي ددق التفاقي ددة م ددن األم ددور األساس ددية
است،دام النهج القائم على حقوق الطفل.
 -6إن األطف ددال املرتبط ددة أوض دداعهم ابلشد دوارع ليسد دوا موع ددة متجانس ددة إذ هل ددم خص ددائ
متنوعددة مددن حيدد ،السددن واجلددن واألصددل اإل ددال والنتمدداا إىل السدداان األصددليني واجلنسددية
واإلعاقة وامليل اجلنس واهلوية اجلنسانية/التعبري اجلنسدا وغريهدا مدن ائصدائ  .وهد،ا التندوع
يعال تنوعا يف التجارب وامل،اطر والحتياجات .و تلأ طبيعة وجود الطفدل يف الشدارع والوقدس
الد،ي يقيدين فيدن اختالفدا كبدريا بدني طفدل وآخدر ربد هنما يف ذلديب ربد ن طبيعدة ونطداق العالقددات
مع األقران وأفراد األسرة وأفراد انتمع واجلهات الفاعلة يف انتمدع املدد والسدلطات العامدة.
وعالقددات األطفددال واددن أن تسدداعدهم علددى البقدداا علددى قيددد احليدداة يف الش دوارع و/أو أن تددد
أوضاع النتها العنيدأ حلقدوقهم .ويشدار األطفدال يف طائفدة مدن األنشدطة يف األمداكن العامدة

__________

()2

4

انود در التعلي ددق الع ددام رق ددم  )2011(13بشد د ن ح ددق الطف ددل يف التح ددرر م ددن هي ددع أرب دداال العن ددأ الفق ددرة 59
والتعليق العام رقم  )2013(14بش ن حق الطفل يف إيالا العتبار األول ملصاحلن الفيلى.
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تش ددمل العم ددل وإقام ددة العالق ددات الجتماعي ددة والس ددتجمام ووق ددس الفد درا واملد د وى والن ددوم
والطه د والاسددل وتندداول امل دواد امل،دددرة أو النشددال اجلنس د  .وواددن أن وددارس األطفددال مثددل
هدد،ه األنشددطة بصددورة طوعيددة بسددبن عدددم وجددود خيددارات معقولددة أخددرى أو بسددبن إك دراههم
أو إجبارهم على ذليب من قبل أطفال آخرين أو ابلاني .ووادن أن يقدوم األطفدال هبد،ه األنشدطة
وح د دددهم أو بصد د ددحبة أف د د دراد األسد د ددرة( )3أو األص د دددقاا أو املعد د ددارف أو أف د د دراد عصد د ددابة أو أق د د دران
استاالليني أو أطفال أكل سنا و/أو ابلاني.
 -7ويف كثددري مددن األحيددان ُلمددع البيدداات أو تصددنأ بصددورة منهجيددة وبدد،ليب يُعددرف عدددد
األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع .وتتبدداين التقددديرات تبع دا للتعدداريأ املسددت،دمة الددا تعا د
األوضدداع الجتماعيددة  -القتصددادية والسياسددية والثقافيددة وغريهددا .وعدددم وجددود بيدداات جيعددل هددؤلا
األطفال غري مرئيني األمدر الد،ي يدؤدي إىل سياسدات غدري مدروسدة نامد ا أو إىل تددابري خمصصدة أو
مؤقتة أو قصرية األجل .ويؤدي ذليب بدوره إىل استمرار أرباال متعددة من انتهاكات احلقوق ترغم
األطفال على البقاا يف الشوارع وتستمر عندما يبقون يف الشوارع .وه،ه القيية هتم كل دولة.
 -8و تلددأ أسددباب وجددود األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلشدوارع وانتشددارهم ولددارهبم داخددل
كددل دولددة وفيمددا بددني الدددول .وتعتددل أوجددن الالمسدداواة القائمددة علددى املرك د القتصددادي أو العددرق
أو نوع اجلن من بني األسباب اهليالية لوهور األطفال املرتبطة أوضداعهم ابلشدوارع وإقصدائهم.
وتتفدداقم هدد،ه األسددباب بفعددل الفقددر املددادي وعدددم كفايددة احلمايددة الجتماعيددة والسددتثمار السد ا
التحديددد للهدددف والفسدداد والسياسددات املاليددة (السياسددات اليدريبية وسياسددات اإلنفدداق) الددا
د من قدرة الفقراا على ائرو من الفقر أو تقي على ه،ه القدرة .كما أن صع عة الستقرار
بص ددورة مفاجا ددة الناه ددة ع ددن الن اع ددات أو اناع ددة أو األوبا ددة أو الاد دوارة الطبيعي ددة أو اإلج ددالا
القسد ددري أو األحد ددداة الد ددا تفي د د إىل التشد ددرد أو اهلجد ددرة القس د درية تيد دداعأ آاثر األسد ددباب
اهليالي ددة .وم ددن ب ددني األس ددباب األخ ددرى :العن ددأ واإلي دد،اا والس ددتاالل واإل ددال يف املند د ل أو يف
مؤسسات الرعاية أو املؤسسات التعليمية (نا يف ذلديب الدينيدة)ن ووفداة مقددم الرعايدةن والت،لد
عددن األطفددال (نددا يف ذلدديب مددن ج دراا فددريوس نق د املناعددة البش درية/اإليدص)()4ن ومعددااة مقدددم
الرعاية من البطالةن وهشاربة وضع األسر أو تفااهان وتعدد ال وجات()5ن واحلرمان من التعلديمن
وتعدداط امل،دددرات واعددتالل الصددحة العقليددة (ل طفددال أو األسددر)ن والتعصددن والتميي د نددا يف
ذلدديب ضددد األطفددال ذوي اإلعاقددة واألطفددال املتهمددني ابلسددحر واألطفددال الدد،ين اسددت،دموا سددابقا
ك جند ددود ونبد دد،هتم أسد ددرهم واألطفد ددال الد دد،ين طد ددردهتم أسد ددرهم نتيجد ددة للشد دديب يف مد دديلهم اجلنس د د
أو اعتبد ددارهم مد ددن املثليد ددني أو املثليد ددات أو م دوج د د امليد ددل اجلنس د د أو ماد ددايري اهلويد ددة اجلنسد ددانية
أو حددامل صددفات اجلنسددني أو عدددو اجلددن وعدددم قدددرة األسددر علددى تقبددل مقاومددة األطفددال
للممارسات اليارة مثل صوا األطفال وتشوين األعياا التناسلية لإلاة(.)6

__________

()3
()4
()5
()6
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فيمددا يتعلددق ابألطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع املصددحوبني سددرهم يرك د هدد،ا التعليددق الع دام علددى األطفددال
بوصددفهم أصددحاب احلقددوق الرئيسدديني .وحيثمددا ياددون ل طفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع أولد جي دن إيددالا
العتبار األول للمصا الفيلى لال جيل من األطفال.
انور التعليق العام رقم  )2003(3بش ن فريوس نق املناعة البشرية/اإليدص وحقوق الطفل الفقرة .7
انور التوصية العامة املشرتكة رقم  31للجنة القياا علدى التمييد ضدد املرأة/التعليدق العدام رقدم  18للجندة حقدوق
الطفل ( )2014بش ن املمارسات اليارة الفقرات .28-25
املرجع نفسن الفقرات .24-19
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اثلث ا -ا هداف
أهداف التعليق العام ه :

-9

توضد د ددي الت امد د ددات الد د دددول يف تطبيد د ددق هند د ددج قد د ددائم علد د ددى حقد د ددوق الطفد د ددل يف
(أ)
السرتاتيجيات واملبادرات املتعلقة ابألطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارعن
(ب) توفري إرربادات رباملة ورييدة للددول بشد ن اعتمداد هندج ودوا قدائم علدى حقدوق
الطفل :للحيلولة دون تعرض األطفال لنتهاكات حلقوقهم وانعدام ائيارات أمامهم حبي ،ييطرون
إىل العتماد على الشوارع للبقاا علدى قيدد احليداة والنمدون وتع يد و ايدة حقدوق األطفدال املوجدودين
ابلفعل يف الشوارع وضمان رعايتهم بصورة مستمرة ومساعدهتم على تنمية أقصى إماااهتمن
ديد ما يرتتن علدى مدواد معيندة مدن التفاقيدة مدن آاثر علدى األطفدال املرتبطدة
( )
أوضدداعهم ابلش دوارع مددن أجددل صايدة الح درتام هلددم بوصددفهم أصددحاب حقددوق وم دواطنني كدداملني
وصايدة فهم ارتباطات األطفال ابلشارع.

ابع ا -السرتا يجي ت الشمولية الطويلقة ا لقل ا سقتندىل ال القنهق القق ى علق
حقوق الطفل
ألف -النهق الق ى عل حقوق الطفل
الوصف
 -10يف النهج القائم على حقوق الطفل تتصأ عملية إعمال حقدوق الطفدل بد،ات األ يدة
الددا تتصددأ هبددا النتيجددة النهائيددة .وييددمن الددنهج القددائم علددى حقددوق الطفددل احدرتام كرامددة الطفددل
وحياتن وبقائن ورفاهن وصحتن و وه ومشاركتن وعدم لارسة التميي ضده بوصفن صاحن حقوق.
 -11ووفق دا ملنومددة األمددم املتحدددة للطفولددة (اليونيسدديأ)( )7فددكن الددنهج القددائم علددى حق ددوق
الطفل هو النهج ال،ي:
يعد ص إعمددال حقددوق الطفددل احملددددة يف التفاقيددة وغريهددا مددن الصدداو الدوليددة
(أ)
املتعلقة حبقوق اإلنسانن
(ب) يسددت،دم مع ددايري ومبددادط حق ددوق الطف ددل املسددتمدة م ددن التفاقيددة وغريه ددا م ددن
الص دداو الدولي ددة حلق ددوق اإلنس ددان م ددن أج ددل توجي ددن الس ددلو واألعم ددال والسياس ددات والد دلامج
ول سدديما :عدددم التمييد ضددد الطفددل وصددون مصدداحلن الفيددلىن وحقددن يف احليدداة والبقدداا والنمددو
__________

()7

انوددر
 .Education, Primary and Secondary Schools (Geneva, 2014), p. 21املتاح 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.pdfوانود د د د ددر
أييا التعليق العام رقم  13الفقرة  .59وانودر كد،ليب
” ،Cooperationاملتدداح علددىhttp://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development- :
.cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies
“Human Rights Based Approach to Development
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وحقددن يف السددتماع إليددن وأخدد،ه علددى مددل اجلددد وحقددن يف أن يوجددن يف لارسددة حقوقددن مددن قبددل
مقدم الرعاية والوالدين وأفراد انتمع على سو يتماربى مع قدراتن املتطورةن
( ) يبددال قدددرة األطفددال بوصددفهم أصددحاب حقددوق علددى املطالبددة حبقددوقهم وقدددرة
أصحاب املسؤولية على الوفاا ابلت اماهتم لاه األطفال.
الدللة ابلنس ة ال ا اف ا طة أوض عه ابلشوا ع
 -12ترى اللجنة أن السرتاتيجيات واملبادرات الا تعتمد هنج ا يقوم على حقوق الطفل تف
ابملعددايري الرئيسددية ائاصددة ابملمارسددة اجليدددة بصددرف النوددر عددن املسددتوى أو السددياق .فاألطفددال
املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع يراتبون غالبا من تدخل الابدار يف حيداهتم .ومعداملتهم بطريقدة مسدياة
مددن قبددل الابددار يف انتمددع جعلددتهم غددري راغبددني يف الت،ل د عددن اسددتقالهلم الدد،ا الدد،ي كسددبوه
نشقة وإن كان ه،ا الستقالل دودا .وه،ا النهج يؤكد الحرتام الاامل لستقالهلم ال،ا نا
يف ذليب دعمهم إلجياد بدائل لالعتماد على الشارع ويع ص قابليتهم للتايأ وإماانيداهتم وي يدد
قدددرهتم علددى ا دداذ القدرارات ووددنحهم سددلطة بوصددفهم عناصددر فاعلددة علددى الصددعيد الجتمدداع -
القتصادي والسياس والثقايف ويبال على قواهم القائمة وعلى املسا ات اإلجيابية الا يقدموهنا
مدن أجددل بقددائهم و ددوهم وبقدداا و ددو أقدراهنم وأسدرهم و تمعدداهتم .وتطبيددق هدد،ا الددنهج لددي ضددرورة
أخالقيددة وقانونيددة فحسددن وإ ددا ألنددن أيي د ا أكثددر الددنهج اسددتدامة لتحديددد حلددول طويلددة األجددل
ل طفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع وتنفي،ها.

ابء -السرتا يجي ت الوانية
حملة ع مة
 ُ -13دد ،ال دددول عل ددى اعتم دداد اسد درتاتيجيات وولي ددة وطويل ددة األج ددل وت ددوفري م ددا يلد د م م ددن
خمصص ددات يف املي اني ددة ل طف ددال املرتبط ددة أوضد دداعهم ابلش د دوارع باي ددة الوف دداا ابلت اماهت ددا نوجد ددن
وتبني أداه القيااي والعمليات املتعددة القطاعات تليها املواضيع الا ينبا تناوهلا يف
التفاقية .ن
مث ددل ه دد،ه السد درتاتيجيات .وينباد د أن يش ددار األطف ددال املرتبط ددة أوض دداعهم ابلشد دوارع يف وض ددع
وتنفي ،السدرتاتيجيات بوصدفهم خدلاا يف حيداهتم الش،صدية .وتتمثدل ائطدوة األوىل يف أن تقدوم
الدول جبمع معلومات عن هؤلا األطفال يف بلداهنا لتقرر الطريقة املثلى لددعم حقدوقهم .وينباد
أن تتبع الدول هنجد ا متعددد القطاعدات لدتفهم كيدأ أن السياسدة املعتمددة يف دال مدن اندالت
كاملاليد ددة مد ددثالا تد ددؤ ر يف السياسد ددة املعتمد دددة يف د ددال آخد ددر كد ددالتعليم مد ددثالا الد ددا تد ددؤ ر بد دددورها
يف األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع .وينبا د أن تشددجع الدددول التعدداون املتعدددد القطاعددات
فيما بينها.
استع اض التش يع ت والسي س ت
 -14ينبا أن تنودر الددول يف الطريقدة الدا وادن هبدا سدني القدوانني والسياسدات كد خد،
هد،ه األخدرية يف العتبدار التوصدديات الدواردة يف هد،ا التعليدق العددام .فينباد أن تت،د ،در فددوري
التدددابري التاليددة :أن تبطددل األحاددام الددا تنطددوي علددى نيي د مباربددر أو غددري مباربددر ضددد األطفددال
املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع بوصفهم هد،ا أو ضدد والدديهم أو أسدرهتمن وأن تلاد أيدة أحادام ليد
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أو تؤيددد مدا ددة األطفددال وأسددرهم أو نقلهددم بصددورة تعسددفية مددن الشدوارع أو األمدداكن العامددةن وأن
تلا د عنددد القتيدداا اجل درائم الددا جيددرم هبددا األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع والددا تددؤ ر فدديهم
بشال غري متناسن مثل التسول وخرق مندع التجدول والتسداع والتشدرد واهلدرب مدن املند ل
وأن تلا د اجل درائم ال ددا جي ددرم هب ددا األطف ددال لا ددوهنم ض ددحية لالس ددتاالل اجلنس د ألغ دراض لاري ددة
ومددا يسددمى ابجلدرائم األخالقيددة مثددل لارسددة اجلددن خددار إطددار الد وا  .وينباد أن تيددع الدددول
قددانواا بشد ن ايددة الطفددل أو بشد ن الطفددل يسددتند إىل الددنهج القددائم علددى حقددوق الطفددل ويتندداول
على وجن التحديد األطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع .وينبا أن ينف ،ه،ا القدانون مدن خدالل
سياس ددات نا ددني وولايت وإجد درااات تطبي ددق ومب ددادط توجيهي ددة وتق ددد خ دددمات وآلي ددات
إرب دراف وإنف دداذ وأن يوض ددع ابلتع دداون م ددع اجله ددات الرئيس ددية املعني ددة ن ددن فيه ددا األطف ددال املرتبط ددة
أوض دداعهم ابلش دوارع .وق ددد ت ددا ال دددول إىل وض ددع سياس ددة مناس ددبة وطني د ا وتع دداريأ ملث ددل ه ددؤلا
األطفددال اسددتنادا إىل حبددوة تشدداركية يف السددياقات الددا ياددون فيهددا هدد،ا األمددر ضددرورايا لتيسددري
التدخالت من جانن املهنيني املفوضني قانونيا والدوائر امل،تصة .غدري أن عمليدة وضدع التعداريأ
القانونية ينبا أل تؤخر ا اذ إجرااات للتصدي لنتهاكات احلقوق.
دو الدولة ،ومسؤولي ت اجله ت الف علة غري الت بعة للدولة ،و نظميه و نسيقه
 -15ينبا د أن تقددر الس درتاتيجيات الددا تع د ابألطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع بوجددود
جه ددات اتبع ددة للدول ددة وأخ ددرى غ ددري اتبع ددة للدول ددة .وإن دور الدول ددة بوص ددفها ص دداحبة املس ددؤولية
الرئيسددية مبددني يف القسددم ائددام أداه .ويقددع علددى الدددول الت د ام نسدداعدة الوالدددين أو مقدددم
يؤمنوا يف حدود إماانياهتم وقدراهتم املالية ومع أخ ،قدرات الطفدل املتطدورة يف
الرعاية على أن ن
العتبار الوروف املعيشية اليرورية للنمدو األمثدل للطفدل (املدواد  5و 18و .)27وينباد للددول
مامدالا يف تقددد خدددمات فرديددة مت،صصددة
أييد ا أن تدددعم انتمددع املددد بوصددفن طرفد ا فدداعالا ن
ل طفال املرتبطدة أوضداعهم ابلشدوارع وهدو األسداس الد،ي يسدتند إليدن الدنهج القدائم علدى حقدوق
الطفددل عددن طريددق التمويددل والعتمدداد والتنودديم .وجيددن علددى قطدداع األعمددال أن يف د نسددؤولياتن
لاه حقوق الطفل وينبا للدول أن تافل أن يقوم ب،ليب( .)8ويل م أن ياون هنا تنسيق بدني
الدولة واجلهات الفاعلة غري التابعة هلا .والدول مل مة قانونيد ا بيدمان أن يعمدل مقددمو ائددمات
غري التابعني للدولة وفقا ألحاام التفاقية(.)9
مع جلة التعقيد
 -16مددن اليددروري أن تتندداول الس درتاتيجيات أسددباابا متعددددة ت درتاوح بددني أوجددن الالمسدداواة
اهليالية والعنأ األسري .ومن اليروري أييا أن خ ،يف احلسبان تددابري ينباد تنفيد،ها فدورا
مثل وقأ املدا ات أو نقل األطفال بصورة تعسفية من األماكن العامة وتددابري تنفد ،تددرجيي ا
مثل توفري احلماية الجتماعية الشاملة .و تمل أن تاون هنا حاجة إىل م يج من التايدريات يف
ان ددال الق ددانو و دداا السياس ددات وتق ددد ائ دددمات .وينباد د أن تلتد د م ال دددول قعم ددال حق ددوق
__________

()8
()9

8

انور التعليق العام رقم  )2013(16بش ن الت امات الدول فيما يتعلق ر قطاع األعمال على حقوق الطفل الفقرة .8
انوددر التعليددق العددام رقددم  )2003(5بش د ن التدددابري العامددة لتنفيدد ،التفاقيددة الفق درات 44-42ن والتعليددق العددام
رقد د ددم  )2005(7بش د د د ن إعمد د ددال حقد د ددوق الطفد د ددل يف مرحلد د ددة الطفولد د ددة املباد د ددرة الفقد د ددرة 32ن والتعليد د ددق العد د ددام
رقم  )2006(9بش ن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة الفقرة 25ن ورقم  16الفقرة .25
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اإلنسان بعد مرحلة الطفولة .وبوجن خدام ينباد أن تيدمن آليدات متابعدة ل طفدال املوجدودين
يف أم دداكن رعاي ددة بديل ددة واألطف ددال املرتبط ددة أوض دداعهم ابلش دوارع عن ددد انتق دداهلم إىل س ددن البل ددو يف
الثامنة عشرة من العمر وذليب لتفادي الوقأ الفجائ لإلعالة وائدمات.
نظ مح ية الطفل الش ملة
 -17يشال إعداد مي انية لوضدع وتع يد نودم ووليدة حلمايدة الطفدل علدى أسداس الدنهج القدائم
علددى حقددوق الطفددل يف إطددار تش دريع وسياسددا أساس دا للتدددابري العمليددة املطلوبددة لس درتاتيجيات
الوقاية والسدتجابة .ويتعدني أن تعد نودم ايدة الطفدل الوطنيدة هد،ه ابألطفدال املرتبطدة أوضداعهم
ابلشوارع وأن تتيمن بصورة كاملة ائدمات احملددة الا تاجون إليها .كما يتعني أن توفر ه،ه
سلسددلة متواصددلة مددن الرعايددة يف هيددع السددياقات ذات الصددلة وتشددمل الوقايددة والتدددخل املباددر
والتواصل يف الشارع وهواتأ النجدة ومراكد املسداعدة ومراكد الرعايدة اليوميدة ورعايدة اإلقامدة
املؤقت ددة و و ددل األس ددرة والرعاي ددة البديل ددة والع ددي املس ددتقل أو خي ددارات رعاي ددة أخ ددرى قص ددرية
أو طويلة األجل .غري أن ه،ه السدياقات ليسدس كلهدا مناسدبة جلميدع األطفدال املرتبطدة أوضداعهم
ابلش دوارع .فعلددى سددبيل املثددال فددكن الوقاي دة والتدددخل املباددر يعت دلان مددن األولددوايت ل طفددال يف
املراحددل املباددرة مددن إقامددة ارتباطددات قويددة وضددارة مددع الشددارع ولانهمددا غددري مناسددبني ل طفددال
الدد،ين ولدددوا يف الشددارع .وقددد ل يوضددع بعددأل األطفددال يف أمدداكن إقامددة معينددة كمددا أن وددل
األسرة قد ياون غري ذي رب ن أو غري مناسن للبعأل اآلخر .وينبا أن توض السدرتاتيجيات
أن النهج القائم على حقوق الطفل يتعني أن ينطبق على أي سياق مدن السدياقات .وينباد احلدد
مددن األعبدداا اإلداريددة وحددالت الت د خري يف السددتفادة مددن نُوددم ايددة الطفددل .كمددا ينبا د إاتحددة
املعلومات رباال متيسرة ومالئمدة للطفدل ومسداعدة األطفدال املرتبطدة أوضداعهم ابلشدوارع علدى
فهم نوم اية الطفل واستيعاب إجراااهتا.
بن ء د ات ا هنيني الذين ه عل ا ص مع الطفل
 -18ينبا د أن تددوفر الدددول جلميددع املهنيددني الدد،ين قددد ياونددون علددى اتصددال مباربددر أو غددري
مباربددر مددع األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع تدددريبا أساسدديا  -أولي دا وأ ندداا ائدمددة  -جيددد
النوعية بش ن حقوق الطفل و اية الطفل والسدياق احمللد ل طفدال املرتبطدة أوضداعهم ابلشدوارع
يف د ددالت مثد ددل وضد ددع السياسد ددات وإنفد دداذ القد ددانون والعدالد ددة والتعلد دديم والصد ددحة والعمد ددل
الجتماع وعلم النف  .ووان أن يعتمد ه،ا التدرين على خلة اجلهدات الفاعلدة غدري التابعدة
للدولددة وينبا د أن يدُددر يف منهددا مؤسسددات التدددرين ذات الصددلة .ويل د م تددوفري تدددرين إضددايف
معم ددق بشد د ن ال ددنهج الق ددائم عل ددى حق ددوق الطف ددل وال دددعم النفسد د الجتم دداع ونا ددني الطف ددل
للمهنيددني العدداملني مددع األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع كج د ا خمص د مددن الوليددة املوكلددة
إل دديهم وم ددنهم عل ددى س ددبيل املث ددال الع دداملون الجتم دداعيون يف الش دوارع ووح دددات اي ددة الطف ددل
املت،صصددة التابعددة لدددائرة الشددرطة .وتعددد "ن هددات التواصددل والتوعيددة" و"ن هددات الشددارع" طريقددة
تدرين ميدا هامة .وينبا أن يتيمن التددرين األساسد واملت،صد تادري املواقدأ والسدلو
ونقددل املعددارف وتطددوير املهددارات وأن يشددجع التعدداون والتددقصر فيمددا بددني القطاعددات .وينبا د أن
تعد احلاومددات الوطنيددة واحملليددة وتدددعم الدددور احلاسددم للعدداملني يف احلقددل الجتمدداع نددن فدديهم
الع دداملون يف الشد دوارع يف ددال الاش ددأ املبا ددر وتق ددد ال دددعم إىل األس ددر ال ددا ل ددديها أطف ددال
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معرضون لل،طر وإىل األطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع .وينبا أن يشار املهنيون مع غدريهم
يف وض د ددع إجد د درااات التش د ددايل واملب د ددادط التوجيهي د ددة املتعلق د ددة ابملمارس د ددات اجلي د دددة والتوجيه د ددات
الس درتاتيجية وائط د ومعددايري األداا وقواعددد النيددبال وينبا د أن يتلق دوا الدددعم لتنفيدد ،كددل
هدد،ه األمددور عملي دا .وينبا د أن تيسددر الدددول توعيددة وتدددرين جهددات معنيددة أخددرى تاددون علددى
اتصال مباربر أو غري مباربر مع األطفال املرتبطدة أوضداعهم ابلشدوارع مثدل عمدال النقدل ولثلد
وسائ اإلعالم والوجهاا وال عماا الروحيني/الدينيني واألفراد العاملني يف القطاع ائدام الد،ين
ينبا تشجيعهم على اعتماد و يقة اليونيسيأ "حقوق الطفل ومبادط مؤسسات األعمال"(.)10
قدمي اخلدم ت
 -19ينبا أن تت ،،الدول إجرااات ليمان قدرة األطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشدوارع علدى
احلصددول علددى خدددمات أساسددية مثددل الصددحة والتعلدديم والثقافددة والرايضددة واملعلومددات وعلددى
الوصددول إىل العدالددة .وينبا د أن تافددل تيددمني نومهددا ائاصددة حبمايددة الطفددل إج درااات لتقددد
خدددمات مت،صصددة يف الشددارع تشددمل العدداملني الجتمدداعيني املدددربني الدد،ين لددديهم معرفددة جيدددة
ابلرتباط ددات احمللي ددة يف الش ددارع وال دد،ين وا ددن أن يس دداعدوا األطف ددال عل ددى الرتب ددال مد دن جدي ددد
س درهتم وابلدددوائر انتمعيددة احملليددة وانتمددع عامددة .وهدد،ا ل يعددال ابليددرورة أن علددى األطفددال أن
يت،لوا عن ارتباطاهتم يف الشارع وإ ا أن التدخل ينبا أن يؤمن حقوقهم .وإن الوقاية والتدخل
املبار وتقد خدمات الدعم يف الشارع عناصر يقوي بعيها بعيد ا وتدوفر سلسدلة متصدلة مدن
الرعايددة ضددمن اس درتاتيجية طويلددة األجددل وووليددة فعالددة .وعلددى الددرغم مددن أن الدددول ه د ص داحبة
املسؤولية الرئيسية يف ه،ا انال فكن أنشطة انتمع املد وان أن تامل جهود الدول يف ال
تصميم وتقد خدمات مبتارة وفردية.
التنفيذ عل مستوى احلك احمللي
 -20تتوقأ املبادرات الناجحدة علدى فهدم مفصدل للسدياقات احملليدة وعلدى الددعم الفدردي املقددم
ل طفددال .وجيددن احلددرم لدددى تقيدديم املبددادرات علددى عدددم إغفددال األطفددال يف العمليددة .وينبا د
لل دددول أن تش ددجع وت دددعم الت دددخالت املت،صص ددة الص ددارية واملرن ددة القائم ددة عل ددى رب ددراكات وذات
املي انيدات املناسددبة الددا لددرى علددى املسددتوى احمللد اسددتنادا إىل الددنهج القددائم علددى حقددوق اإلنسدان
وال ددا تقوده ددا غالبد د ا منوم ددات انتم ددع امل ددد ال ددا تت ددوفر ل ددديها خ ددلة ليد دة .وينباد د تنس دديق ه دد،ه
التدخالت من جانن احلاومات احمللية ودعمها من جانن الدولة من خالل النوام الوطال حلمايدة
الطفدل .ووانهدا أن تسدتفيد مددن الددعم املقددم مددن القطداع ائدام يف ددال بنداا القددرات واملهددارات
التنويمية ومن الوس األكادو يف ال القدرة على إجراا البحوة ندا واننهدا مدن ا داذ قدرارات
قائمة علدى أدلدة .وتسداهم املددن وانتمعدات املواتيدة للطفدل يف إجيداد جدو مدن القبدول وتدوفر األسداس
لشباات اجتماعية ونوم اية تمعية ل طفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع .وينبا دعم األطفال
املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع ليشاركوا يف عمليات طي لية ل مرك ية انطالقا من القاعدة.

__________

( )10انور  .http://childrenandbusiness.orgوانور أييا التعليق العام رقم .16
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ال صد وا س ءلة
 -21تتوق ددأ ةاع ددة تنفي دد ،التشد دريعات والسياس ددات وائ دددمات عل ددى وج ددود آلي ددات واض ددحة
للرصددد واملسدداالة تتصددأ ابلشددفافية وتنفدد ،بشددال صددارم .وينبا د للدددول دعددم مشدداركة األطفددال
املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع يف ددالت مددن بينهددا آليددات املسدداالة الجتماعيددة مثددل الئتالفددات
بني اجلهات التابعة للدولة واجلهات غري التابعة هلا واللجان أو أفرقدة العمدل الدا ترصدد السياسدة
العامددة وتركد النتبدداه علددى األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلشدوارع .وينباد تيسددري إماانيددة تواصددل
األطف ددال املرتبط ددة أوض دداعهم ابلش دوارع م ددع املؤسس ددات الوطني ددة املس ددتقلة حلق ددوق اإلنس ددان املعني ددة
برتويج التفاقية ورصد تنفي،ها( )11مثل أمناا املوا املعنيني حبقوق اإلنسان.
الوصو ال العدالة وس ل النتص ف
 -22ل طفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع الدد،ين كددانوا ضددحااي انتهاكددات حلقددوق اإلنسددان
أو ال،ين ةوا منها احلق يف سبل انتصاف قانونية فعالة وغريها من سبل النتصداف ندا يف ذلديب
احلق يف أن وثلهم دام .ويشدمل ذلديب إماانيدة اسدت،دام آليدات الشدااوى الفرديدة إمدا مدن قبدل
األطفددال أنفسددهم و/أو مددن قبددل أربدد،ام ابلاددني وثلددوهنم وآليددات النتصدداف القيددائية وغددري
القيائية على املستويني احملل والوطال نا يف ذليب املؤسسات املستقلة حلقوق اإلنسان .وعندما
تُسدتنفد سددبل النتصداف احملليددة ينباد أن يُتدداح هلددم اللجدوا إىل اآلليددات الدوليدة حلقددوق اإلنسددان
املطبقددة يف هدد،ا الشد ن نددا يف ذلدديب اإلجدراا الدد،ي أنشد ه اللوتوكددول الختيدداري لالتفاقيددة بشد ن
تقددد البالغددات .وواددن أن تشددمل تدددابري اجلددل :رد احلددق والتعددويأل ورد العتبددار والرتضددية
وضماات عدم تارار انتهاكات احلقوق(.)12
مجع ال ي انت وال حوث
 -23ينبا للدول أن تقوم يف ربراكة مع األوسال األكادوية وانتمدع املدد والقطداع ائدام
بوضددع آليددات تشدداركية منهجيددة ومراعيددة للحقددوق جلمددع البيدداات وتقاسددم املعلومددات املصددنفة عددن
األطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشدوارع .وجيدن علدى الددول أن تيدمن ألن يدؤدي هدع واسدت،دام مثدل
ه،ه املعلومات إىل وصم هؤلا األطفال أو إحلاق اليرر هبم .ويبا أن يُدر هع البياات املتعلقة
ابألطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع يف عمليددة هددع البيدداات الوطنيددة عددن األطفددال مددع ضددمان
أل تسددتند البيدداات الوطنيددة فقد إىل الستقصددااات املتعلقددة ابألسددر املعيشددية بددل أن تشددمل أيي دا
األطفدال الدد،ين يعيشددون خددار أطدر األسددر املعيشددية .وينباد أن يشدار األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم
ابلشوارع يف ديد أهداف وخط البحوة ويف هدع املعلومدات و ليدل ونشدر البحدوة لالسرتربداد
هبددا يف وضددع السياسددات وتصددميم عمليددات التدددخل املت،صصددة( .)13ونودرا إىل أن أحدوال الشدوارع
تتاري بسرعة يتعني إجراا البحوة بصورة دورية ليمان حدا ة السياسات واللامج.
__________

( )11انو ددر التعلي ددق الع ددام رق ددم  )2002(2بش د ن دور املؤسس ددات الوطني ددة املس ددتقلة املعني ددة حبق ددوق اإلنس دان يف تع ي د
و اية حقوق الطفل الفقراتن  2و.15
( )12انور .www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
( )13انور Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “A Human
” Rights-Based Approach To Dataاملتاح على
.www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf
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خ مس ا -ا ق ققواد ال ىيسق ققية الق ققوا دىل
أوض عه ابلشوا ع

ال ف يق ققة ريم ق ق يتعلق ققا اب اف ق ق ا طق ققة

حملة ع مة
 -24إن هي ددع احلق ددوق ال دواردة يف التفاقي ددة ويف بروتوكولهت ددا الختياري ددة ه د حق ددوق مرتابط ددة
وغددري قابلددة للتج ئددة ابلنسددبة إىل األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع وإىل هيددع األطفددال علددى
السواا .وينبا قرااة ه،ا التعليق العام ابلقرتان مع هيع التعليقات العامة األخرى للجنة .ويركد
ه دد،ا التعلي ددق الع ددام عل ددى املد دواد ال ددا هل ددا دلل ددة خاص ددة ابلنس ددبة إىل األطف ددال املرتبط ددة أوض دداعهم
ابلشوارع والا تان سابقا موضع تركي التعليقات العامة للجنة .فعلى سبيل املثال على الرغم
من أن األحاام املتعلقة ابلعنأ والتعليم وقياا األحداة والصحة هامة بال ربيب فكهنا ترد هنا
ككربارات موج ة نسبي ا إىل التعليقات العامة القائمدة .وعلدى العاد مدن ذلديب فدكن بعدأل املدواد
األخدرى يدع لدتفح أكدل ابلنودر إىل مدا يرتتدن عليهدا مدن آاثر ابلنسدبة إىل األطفدال املرتبطددة
أوضاعهم ابلشوارع وإىل حقيقة أن اللجنة تتقصاها يف السابق ابلتفصديل .واملدواد امل،تدارة أداه
ل تعددال هيمنددة احلقددوق املدنيددة والسياسددية ل طفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع عل دى حق ددوقهم
الجتماعية والقتصادية والثقافية.

ألف -ا واد ذات ا مهية ال عيدىل ا دى

النهق الق ى عل حقوق الطفل

ا دىل  2ا تعلقة بعد التمييز

عدم التميي ألسباب تتعلق ابألصل الجتماع أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر
 -25جين على الدول احرتام وضمان احلقوق املنصوم عليها يف التفاقية لال طفل خييدع
لوليتهددا دون أي نددوع مددن أن دواع التميي د  .إلن أن التميي د هددو أحددد األسددباب الرئيس دية الددا تدددفع
األطفددال إىل الشددارع .وعندئددُ ،وددارس التميي د ضدددهم بسددبن ارتباطدداهتم ابلشددارع أي ألسددباب
تتعلق ابألصل الجتماع أو الثروة أو املولد أو أي وضدع آخدر ويدؤدي ذلديب إىل عواقدن سدلبية
مددى احليداة .وتفسددر اللجندة "أي وضددع آخدر" الدوارد يف املدادة  2مددن التفاقيدة نددن يشدمل وجددود
الطفل أو والدين أو أفراد آخرين من األسرة يف الشوارع.

التميي العام

()14

 -26واددن أن ياددون التميي د مبارب درا أو غددري مباربددر( .)15ويشددمل التميي د املباربددر اتبدداع ُهنددج
سياساتية غري متناسبة لد "التصددي للتشدرد" يُلجد فيهدا إىل جهدود قمعيدة ملندع التسدول أو التسداع
أو التشددرد أو اهلددرب مددن املن د ل أو أن دواع سددلو أخددرى يددتم اإلقدددام عليهددا مددن أجددل البقدداا .ومددن
األمثلددة عل ددى ه دد،ه السياسددات إعط دداا ص ددفة اجلرو ددة جل درائم املاان ددة( )16أو ددالت العتق ددال يف

__________

( )14انوددر اللجن ددة املعنيددة ابحلق ددوق القتصددادية والجتماعي ددة والثقافي ددة التعلي ددق الع ددام رقددم  )2009(20بش د ن ع دددم
التميي يف احلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية الفقرة .12
( )15املرجع نفسن الفقرة .10
( )16انور التعليق العام رقم  )2003(4بش ن صدحة املدراهقني و دوهم يف سدياق التفاقيدة الفقدرة 12ن والتعليدق العدام
رقم  )2007(10بش ن حقوق األطفال يف قياا األحداة الفقراتن .9-8
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الش ددارع أو امل دددا ات أو العن ددأ احمل دددد األه ددداف أو املي ددايقة أو البت د اص م ددن قب ددل الش ددرطة.
وُوان أن يشمل التميي املباربر :رفأل الشرطة أخد ،تقدارير األطفدال املرتبطدة أوضداعهم ابلشدوارع
ع ددن الس ددرقة أو العن ددأ عل ددى م ددل اجل دددن واملعامل ددة التميي ي ددة يف نو ددم قي دداا األح ددداةن ورف ددأل
العاملني يف احلقل الجتماع أو املدرسني أو مهني الرعاية الصحية العمل مدع األطفدال املرتبطدة
أوضدداعهم ابلش دوارعن وامليددايقة واإلذلل والتنمددر مددن جانددن األق دران واملدرسددني يف املدددارس .أمددا
التميي د غددري املباربددر فيشددمل السياسددات الددا تددؤدي إىل احلرمددان مددن ائدددمات األساسددية مثددل
الصحة والتعليم وذلديب مدثالا مدن خدالل اربدرتال دفدع تااليفهدا أو إبدراص واثئدق هويدة .وحد ولدو
ُ رم األطفدال املرتبطدة أوضداعهم ابلشدوارع مدن ائددمات األساسدية فدكهنم قدد ياوندون معد ولني
يف مثددل هدد،ه الددنوم .وواددن أن يواجددن األطفددال أربدداالا متعددددة ومتقاطعددة مددن التميي د وذلدديب
مددثالا علددى أسدداس نددوع اجلددن أو امليددل اجلنسد أو اهلويددة اجلنسددانية/التعبري اجلنسددا أو العجد
أو العددرق أو األصددل اإل ددال أو النتمدداا إىل السدداان األصددليني( )17أو وضددع اهلجددرة أو غددري ذلدديب
من أوضاع األقليات ل سيما وأن هاعات األقليات تاون غالبدا لثلدة نثديالا صائددا بدني األطفدال
املرتبط ددة أوض دداعهم ابلشد دوارع .واألطف ددال ال دد،ين خيي ددعون للتمييد د ياون ددون أكث ددر عرض ددة للعن ددأ
واإليدد،اا والسددتاالل واألم دراض املنقولددة جنسددي ا نددا يف ذلدديب فددريوس نق د املناعددة املاتسددبة نددا
يعرض صحتهم و وهم لدرجة كبرية من ائطر( .)18وجين ت،كري الدول ن ضمان احلق يف عددم
التميي د لددي ددرد الت د ام سددلت حبوددر هيددع أربدداال التميي د وإ ددا يتطلددن أيي دا تدددابري اسددتباقية
مناسدبة تيدمن فعليدا تادافؤ فدرم هيدع األطفددال للتمتدع ابحلقدوق نوجدن التفاقيدة .وهد،ا بدددوره
يقتيد تدددابري إجيابيددة هتدددف إىل معاجلددة حالددة الالمسدداواة املوضددوعية( .)19وواددن معاجلددة التمييد
العام قجراا تايري قانو أو تايري يف السياسات نورا إىل ما يتصأ بن ه،ا التايري من فعاليدة يف
ه،ا انال .وقد سل األطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع اليدوا علدى مدا يتعرضدون لدن مدن نييد
ومواق ددأ س ددلبية م ددن اجلمه ددور ال دد،ي يواجهون ددن بوص ددأ ذل دديب مس د لة تبع دد ،عل ددى القل ددق بوج ددن
خام وطالبوا اب اذ تدابري توعية وتدابري تربوية للتصدي ل،ليب التميي وتليب املواقأ.
القض ء عل التمييز
 -27ينبا د القيدداا علددى التميي د بصددورة رييددة بيددمان أل يددرد يف دسددتور الدولددة وقوانينهددا
وسياساهتا ما جيي التميي ألسباب تتعلق ابلعي يف الشوارع وبشدال أساسد قيدالا األطفدال
املرتبطددة أوضدداعهم ابلشدوارع اهتمامدا كافيدا كمجموعددة تعددا مددن التحيد املسددتمر وتطالددن اب دداذ
إجد درااات إجيابي ددة( .)20ول ينباد د اعتب ددار الت دددابري ائاص ددة املؤقت ددة الي ددرورية لتحقي ددق أو تسد دريع
قيق املساواة الفعلية ل طفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع نيي ا .وينباد للددول أن تافدل :أن
األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع متسدداوون نوجددن القددانونن وأن أي نييد يقددوم علددى كددوهنم
أطف ددالا مرتبط ددة أوض دداعهم ابلشد دوارع و ددورن وينباد د أن تع دداع مسد د لة التحد دريأل عل ددى التمييد د
واملي د ددايقة( )21وأل د ددرم األطف د ددال املرتبط د ددة أوض د دداعهم ابلش د دوارع وأس د ددرهم بص د ددورة تعس د ددفية م د ددن

__________

()17
()18
()19
()20
()21
GE.17-10187

انور التعليق العام رقم  )2009(11بش ن أطفال الساان األصليني وحقوقهم نوجن التفاقية.
انور التعليقني العامني رقم  4الفقرة 6ن ورقم  3الفقرة .7
انور التعليق العام رقم  14الفقرة .41
انور اللجنة املعنية ابحلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية التعليق العام رقم  20الفقرة .8
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لتلادداهتمن وأن ياددون منددع التجددول مشددروعا ومتناسددبا وغددري نيي د ي .وينبا د للدددول أيي دا توعيددة
املهنيددني يف القطدداع ائددام واجلمهددور بتجددارب األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع وحقددوقهم
وذلدديب هبدددف إج دراا ددول إجيدداب يف املواقددأ .وينبا د للدددول أن تدددعم ال دلامج الفنيددة والثقافيددة
اإلبداعيددة و/أو الرايضددية الددا يددديرها أو يشددرت فيهددا األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع والددا
تسدداعد علددى تصددحي األفاددار ائاطاددة و طدديم احل دواج القائمددة مددع املهنيددني وانتمعددات  -نددن
فدديهم األطفددال اآلخددرون  -وانتمددع عامددة مددن خددالل احل دوار والتفاعددل املدرئيني .وواددن أن يشددمل
ذليب السري واملسدرح واملوسديقى والفدن واملبدارايت الرايضدية .وينباد للددول أن تعمدل مدع وسدائ
اإلعددالم املطبوعددة واملسددموعة والجتماعيددة لنشددر رسددائل وقصد تدددعو إىل التوعيددة وعدددم الوصددم
اس ددتنادا إىل ال ددنهج الق ددائم عل ددى حق ددوق الطف ددل .وإن خ ددوف اجلمه ددور م ددن اجلد درائم ال ددا يرتابه ددا
األطفدال املرتبطددة أوضدداعهم ابلشدوارع كثدريا مددا تا،يدن وسددائ اإلعددالم وهدو خددوف غددري متناسددن
مددع احلقيقددة .وينبا د تشددجيع وسددائ اإلعددالم بقددوة علددى اسددت،دام البيدداات واألدلددة الصددحيحة
والتقيد نعايري اية الطفل من أجل احلفاظ على كرامتن وأمنن اجلسدي وسالمتن النفسية.
ا دىل  )1(3ا تعلقة مبص حل الطفل الفضل
 -28إن اللت امات املرتبطة هب،ا احلق الت امات أساسية بوصفها ج اا مدن الدنهج القدائم علدى
حقددوق الطفددل لتد مني السددالمة البدنيددة والنفسددية واألخالقيددة الاليددة ل طفددال املرتبطددة أوضدداعهم
ابلشوارع وتع ي كرامتهم البشرية .وقد جرى ديد هؤلا األطفال بوصفهم ضعفاا بوجن خام.
وكما سبق أن أربارت اللجنة إىل ذليب فكن املصا الفيلى لطفل يف حالدة دددة مدن اليدعأ
لن تاون نف املصا الفيلى جلميدع األطفدال املوجدودين يف نفد احلالدة مدن اليدعأ .ويتعدني
علددى السددلطات وصددانع القدرار أخدد ،أندواع ودرجددات اليددعأ امل،تلفددة لاددل طفددل يف احلسددبان
ألن كل طفل فريد وألن كل حالة جين أن تقينم وفق ا لفرادة الطفل( .)22ويف هد،ا السدياق ينباد
النور إىل "اليعأ" ابلقدرتان مدع قددرة كدل طفدل مدن األطفدال املرتبطدة أوضداعهم ابلشدوارع علدى
التايأ والعتماد على ال،ات.
ا دىل  6ا تعلقة ابحلا

احلي ىل وال ق ء والنمو

احلق يف احلياة
 -29إن األطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع يتعرضون مل،اطر من بينها :أعمال القتل خار
نطاق القياا من جانن وكالا الدولةن والقتل العمد من جانن البالاني أو األقران نا يف ذلديب
القتل املرتب ندا يسدمى ابلعدالدة األهليدة وانيدمام األطفدال إىل أفدراد درمني وعصداابت إجراميدة
أو استهدافهم من قبلهما عندما ل نندع الدولدة مثدل هد،ه اجلدرائمن والتعدرض ألوضداع قدد تشدال
خط د درا عل ددى احلي دداة وتق ددرتن رب دداال خط ددرة م ددن عم ددل األطف ددال وح د دوادة الس ددري( )23وتع دداط
امل،درات والستاالل اجلنس ألغراض لارية واملمارسات اجلنسية غري امل موندةن والوفداة نتيجدة
لعدددم احلصددول علددى التا،يددة املناسددبة والرعايددة الصددحية واملد وى .وينباد أل يفسددر احلددق يف احليدداة
__________

( )22انور التعليق العام رقم  14الفقراتن .76-75
( )23انور التعليق العام رقم  4الفقرة .21
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تفسدريا ضدديقا( .)24وهددو يتعلددق حبددق األفدراد يف عدددم التعددرض ألفعددال أو امتندداع عددن أفعددال القصددد
منهمددا أو يتوقددع منهمددا التسددبن يف وفدداهتم بشددال غددري طبيعد وسددابق ألوانددن ويف التمتددع ابحليدداة
بارامددة .ويف عددام  1999قيددس امددة البلدددان األمريايددة حلقددوق اإلنسددان يف قيددية إقدددام
الشددرطة يف عددام  1990علددى تعدد،ين وقتددل ال ددة أطفددال وربددابني ينتمددون إىل األطفددال املرتبطددة
أوضدداعهم ابلش دوارع ن احلرمددان التعسددف مددن احليدداة ل يقتصدر علددى فعددل القتددل غددري الشددرع
وإ ددا وت ددد إىل احلرم ددان م ددن احل ددق يف احلي دداة بارام ددة .وه دد،ا املفه ددوم للح ددق يف احلي دداة وت ددد ل إىل
احلقوق املدنية والسياسية فحسن بدل إىل احلقدوق القتصدادية والجتماعيدة والثقافيدة أييد ا .وإن
احلاجة إىل اية أضعأ الناس  -كما هو حال األطفال املرتبطة أوضداعهم ابلشدوارع  -تقتيد
ابلت كيد تفسريا للحق يف احلياة يشمل الشرول الدنيا للحياة بارامة(.)25
 -30وقد سبق أن سلطس اللجنة اليوا على أن الرتعرع يف ظروف مدن الفقدر املطلدق يعدرض
بقاا األطفال وصحتهم لل،طر ويقوض نوعية حياهتم األساسية(.)26

احلق يف البقاا والنمو
 -31تتوقددع اللجنددة أن تفسددر الدددول كلمددة " ددو" هنددا تدددل علددى مفهددوم وددوا يشددمل النمددو
البد والعقل والروح واألخالق والنفس والجتماع  .ول طفال املرتبطة أوضاعهم ابلشدوارع
موعة دودة مدن األنشدطة وأندواع السدلو الدا وادن أن خيتداروا منهدا لتد مني بقدائهم و دوهم يف
األماكن العامة .وتتطلن الت امات الدول نوجن املادة  6إيالا أنواع سلو وطرص حياة األطفال
درجة عالية من الهتمام حد ولدو كاندس ل تطدابق مدا ددده هاعدات أو تمعدات معيندة ندن
مقبول نوجدن القواعدد الثقافيدة السدائدة لددى موعدة عمريدة معيندة .فدال وادن أن تادون الدلامج
فعالة إلن عندما تقدر حبقدائق األطفدال املرتبطدة أوضداعهم ابلشدوارع( .)27وينباد أن تددعم عمليدات
التددخل فدرادى األطفدال املرتبطددة أوضداعهم ابلشدوارع كد ققدوا دوهم األمثدل( )28ويسدا وا أكددل
مسا ة إجيابية يف انتمع.

ضمان العي بارامة
 -32يقددع علددى الدددول الت د ام ابح درتام كرامددة األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع وحقهددم يف
احلياة والبقاا والنمو ابمتناعها عن لارسة العنأ وبعددم لدر أندواع السدلو اهلادفدة إىل البقداا
وعدم إعطاا جرائم املاانة صفة اجلروةن وحبماية األطفال املرتبطدة أوضداعهم ابلشدوارع مدن األذى
ال،ي تسببن أطراف اثلثةن وقعمال حقهم يف احلياة والبقداا والنمدو بتصدميم وتنفيد ،اسدرتاتيجيات
وولية طويلة األجل استنادا إىل النهج القائم على حقدوق الطفدل وضدمان دوهم لتحقيدق أقصدى
إماد ددااهتم .وينبا د د أن تسد دداعد الد دددول أُاس د د ا جد ددديرين ابلثقد ددة وداعمد ددني  -مثد ددل أف د دراد األسد ددرة
__________

( )24تشددري األعمددال التحي دريية لالتفاقيددة إىل أن احلددق يف احليدداة واحلددق يف البقدداا واحلددق يف النمددو املنصددوم عليهددا يف
املددادة  6اعتُددلت حقوق دا يُامددل بعيددها اآلخددر ولددي حقوق دا ينف د بعيددها بعي دا وأن املددادة تفددرض الت امددات
إجيابية (.)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
( )26انور التعليق العام رقم  7الفقرة .26
( )27انور التعليق العام رقم  3الفقرة .11
( )28انور التعليق العام رقم  5الفقرة .12
GE.17-10187
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أو الع دداملني الجتم دداعيني الت ددابعني للدول ددة أو للمجتم ددع امل ددد وعلم دداا ال ددنف والع دداملني يف
الشدوارع أو الناصددحني  -علددى مسدداعدة األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلشدوارع .وينبا د أيي د ا أن
تت،دد ،الدددول ترتيبددات جنائ يددة إجرائيددة وعمليددة تافددل الارامددة والح درتام ل طفددال الدد،ين يتوفددون
يف الشوارع.
ا دىل  12ا تعلقة ابحلا

الستم ع ال الطفل

()29

 -33يواجددن األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع حدواج معينددة ددول دون السددتماع إلدديهم
وتشددجع اللجنددة الدددول علددى بدد،ل جهددود اسددتباقية للتالددن علددى هدد،ه احل دواج  .وينبا د للدددول
واملنومددات احلاوميددة الدوليددة أن تددوفر ل طفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلشدوارع بياددة داعمددة وناينيددة
تتددي السددتماع إلدديهم يف الدددعاوى القيددائية واإلداريددة وتنفيدد ،مبددادراهتم ائاصددة واملشدداركة بصددورة
كاملة على مستوى انتمع احملل واملستوى الوطال يف استحداة السياسات واللامج وتصميمها
وتنفيدد،ها وتنسدديقها ورصدددها ومراجعتهددا ونشددرها نددا يف ذلدديب عددل وسددائ اإلعددالم وينبا د أن
ت دددعم منوم ددات انتم ددع امل ددد يف ت ددوفري ه دد،ه البيا ددة .وتع ددود الت دددخالت قص ددى الفائ دددة عل ددى
األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع عندددما يشددار األطفددال أنفسددهم مشدداركة نشددطة يف تقيدديم
الحتياجددات ووضددع احللددول وبلددورة السدرتاتيجيات وتنفيدد،ها بدددلا مددن أن يُنوددر إلدديهم علددى أهنددم
أربددياا تت،دد ،عددنهم القدرارات .وينباد أييدا أن تسددتمع الدددول إىل البددالاني مثددل األسددرة وأعيدداا
انتمع احملل واملهنيدني واحملدامني لددى وضدع اسدرتاتيجيات الوقايدة والسدتجابة .وينباد أن تددعم
الت دددخالت فد درادى األطف ددال املرتبط ددة أوض دداعهم ابلشد دوارع يف لارس ددة حق ددوقهم وتط ددوير مه دداراهتم
وقدرهتم على التايأ ومسؤوليتهم ومواطنتهم على سو يتمشى مدع قددراهتم املتطدورة .وينباد أن
تشجع الدول األطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع على تشايل منوماهتم ومبادراهتم ائاصة الا
يقودوهنددا نفسددهم والددا سددت،لق ددالا ملشدداركة ونثيددل ذوي معد وأن تدددعم هددؤلا األطفددال يف
ه دد،ا املس ددعى( .)30ووا ددن ل طف ددال املرتبط ددة أوض دداعهم ابلش د دوارع حس ددن القتي دداا وعند دددما
يتمتعون ابحلماية على النحو املناسن أن ي،كوا الوع من خالل تقاسم لارهبم الش،صية باية
احلد من الوصم والتميي ومساعدة األطفال اآلخرين ك ل ينته هبم األمر إىل الشارع.
ا دىل  4ا تعلقة ابلتدابري ا الىمة
 -34نوجددن املددادة  4تت،دد ،الدددول األط دراف كددل التدددابري التش دريعية واإلداريددة وغريهددا مددن
التدابري املالئمة إلعمال احلقوق املعرتف هبا يف التفاقية .وينطبق ذليب على كل طفل دون نيي
مددع إيددالا الهتمددام بوجددن خددام إىل أكثددر الفاددات حرمددااا الددا تشددمل بصددورة واضددحة األطفددال
املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع( .)31ويقدع علدى عداتق كدل دولدة حدد أدال مدن اللتد ام بيدمان إعمدال
املس ددتوايت األساس ددية الد دددنيا لا ددل حد ددق م ددن احلقد ددوق الجتماعي ددة والقتصد ددادية والثقافي ددة علد ددى
األقددل( .)32وينبا د أن تافددل الدددول انطبدداق ذلدديب علددى األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع.
__________

()29
()30
()31
()32
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انور املرجع نفسن الفقرة .128
انور التعليق العام رقم  5الفقرة .8
التعليددق العددام رقددم  )1990(3للجنددة املعنيددة ابحلقددوق القتصددادية والجتماعيددة والثقافيددة بش د ن طبيعددة الت امددات
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ول يعد الفتقار إىل املوارد يف حد ذاتن حجة وجيهة لعدم وفاا الددول هبد،ا اللتد ام األساسد .
وكمددا أربددارت اللجنددة إىل ذلدديب مددن قبددل جيددن ألن تعيددق أيددة تدددابري تراجعيددة الوفدداا ابللت امددات
األساسدية الدددنيا واملباربدرة الددا تفرضددها حقدوق الطفددل حد يف أوقدات األصمددات القتصددادية(.)33
وينبا أن تافل الدول ألن يُيار األطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشدوارع يدة تددابري تراجعيدة تُت،د،
يف أوقات األصمات القتصادية.
ا دىل  5ا تعلقة ابلتوليه واإل ش د بط يقة تفا مع د ات الطفل ا تطو ىل
 -35باي ددة تع ي د الوقاي ددة ينبا د أن تع د ص ال دددول ق دددرة الوال دددين واألس ددرة املوس ددعة واألوص ددياا
الق ددانونيني وغ ددريهم م ددن األرب دد،ام املس ددؤولني ق ددانواا ع ددن الطف ددل عل ددى ت ددوفري التوجي ددن واإلررب دداد
املالئمني للطفل وأن تساعدهم على أخ ،آرائن يف احلسبان وفقد ا لسدنن ونيدجن وأن تدوفر بيادة
آمنة وداعمة وان فيها للطفل أن ينمون وأن تعرتف ابلطفل بوصفن صاحن حقدوق فعدالا قدادرا
على أن وارس بصورة مت ايدة ه،ه احلقوق كلما اصداد وا وتلقى التوجين واإلررباد املالئمني .وقد
سبق أن وضعس اللجنة مبدأ القدرات املتطدورة للطفدل :فالمدا اصداد الطفدل معرفدة وخدلة وفهمد ا
إىل
كدان علددى اآلابا أو األوصدياا القددانونيني أن نولدوا تددوجيههم وإرربدادهم إىل تدد،كري ونصد
تبددادل اآلراا ندددا لنددد معهددم يف وقددس لحددق( .)34ويتطلددن األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع
توجيه دا وإررب ددادا دقيق ددني يراعي ددان لد دربتهم يف احلي دداة .ويبق ددى غالبي ددة األطف ددال املرتبطد دة أوض دداعهم
ابلشد دوارع عل ددى اتص ددال م ددع أس ددرهم وهن ددا أدل ددة مت اي دددة عل ددى وج ددود س ددبل فعال ددة لتع يد د ه دد،ه
الرتباطات العائلية .وإذا كانس لدى األطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع ارتباطات قليلة أو غري
إجيابية مع الوالدين أو األسرة املوسعة أو الوص القانو فكن دور أعياا اجلماعة املشار إليهم
يف املادة  5خ ،عندئ ،دللة أقوى ومدن املفهدوم أن هد،ا الددور يشدمل الددعم الد،ي وادن أن
يقدمن ابلاون جديرون ابلثقة يرتبطون ننومات انتمع املد .

ابء -احلقوق واحل ايت ا دنية
ا دىل  15ا تعلقة ابحلا

ح ية كوين اجلمعي ت وح ية التجمع السلمي

حملة عامة
 -36إن احلقائق الا يعيشها األطفدال املرتبطدة أوضداعهم ابلشدوارع در عدن نطداق التعداريأ
أو املف دداهيم التقليدي ددة للطفول ددة .فل ددديهم عالق ددة فري دددة م ددع األم دداكن العام ددة ابملقارن ددة ابألطف ددال
اآلخد درين .وابلت دداا ف ددكن ف ددرض قي ددود عل ددى احلري ددة املنص ددوم عليه ددا يف امل ددادة  15فيم ددا يتعل ددق
ابألم دداكن العام ددة س ددياون ل ددن أ ددر غ ددري متناس ددن عل ددى األطف ددال املرتبط ددة أوض دداعهم ابلشد دوارع.
وينبا أن تافل الدول عدم منعهم من الوصول إىل األمداكن العامدة ألجدل تادوين اجلمعيدات أو
التجمع السلم .

__________

( )33انور التعليق العام رقم  )2016(19بش ن املي نة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل الفقرة .31
( )34انوددر التعليددق العددام رقددم  )2009(12بش د ن حددق الطفددل السددتماع إليددن الفقددرة  84والتعليددق العددام رقددم 14
الفقرة .44
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الفياا املد والسياس
 -37إن تا ددوين اجلمعي ددات والتجم ددع الس ددلم أمد دران أساس دديان ل طف ددال املرتبط ددة أوض دداعهم
ابلشد دوارع وان دداهنم م ددن املطالب ددة حبق ددوقهم وذل دديب م ددثالا م ددن خ ددالل إنش دداا نقد داابت ل طف ددال
وهعيددات يقودهددا األطفددال .علددى أن اللجنددة أعربددس ابنتوددام يف مالحواهتددا ائتاميددة عددن القلددق
إصاا عدددم وجددود فيدداا سياسد متدداح ل طفددال كد يعددلوا بقددوة عددن أنفسددهم .وهدد،ا الفيدداا غددري
متوفر بشال خام ل طفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع ال،ين ل تاون لديهم غالبا ارتباطدات
بشدد ،ابلددي جدددير ابلثقددة واددن أن يُطلددن منددن تسددجيل املنومددة قانوني د ا .وقددد يفتقددر األطفددال
املرتبطددة أوضدداعهم ابلشدوارع إىل الدددعم الددالصم إلجدراا املعددامالت اإلداريددة والوصددول إىل املعلومددات
لوضددع مبددادرات بش د ن تاددوين اجلمعيددات والتجمددع السددلم  .وقددد يُطلددن مددن األطف دال املرتبطددة
أوض دداعهم ابلش دوارع صايدة أع ددداد املش دداركني يف تو دداهرات أو لمع ددات مقاب ددل أج ددر .ووا دن أن
يتعد ددرض هد ددؤلا األطفد ددال لالسد ددتاالل وألن يد دددركوا اآلاثر املرتتبد ددة علد ددى اربد ددرتاكهم يف مثد ددل هد دد،ه
األحدداة األمددر الدد،ي يثددري مسددائل معقدددة تتعلدق بيددرورة املواصنددة بددني احلددق يف احلمايددة واحلددق يف
املشاركة .ولان وكما أعربس اللجنة عن ذليب يف مالحواهتا ائتامية ينبا ألن يُسدت،دم ذلديب
ك،ريعة لتقلي حريتهم يف تاوين اجلمعيدات والتجمدع السدلم  .وتقتيد املدادة  15مدن الددول
ناددني األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع مددن لارسددة حقددوقهم يف املشدداركة ومنددع البددالاني مددن
حرف ه،ا احلق عن غايتن والتالعن بن.

الفيااات العامة
 -38إضد ددافة إىل احلد ددق يف تاد ددوين اجلمعيد ددات والتجمد ددع السد ددلم يف سد ددياق احلقد ددوق املدنيد ددة
والسياسددية تؤكددد اللجنددة أ يددة احدرتام خيددار األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلشدوارع يف أن جيتمعدوا
مددع بعيددهم بعيد ا يف األمدداكن العامددة مددن دون أن يشددالوا خط درا علددى النوددام العددام مددن أجددل
إعمال حقهم يف البقاا والنمو (املادة  )6ويف الراحة واللعن ووقس الفرا (املادة  .)35()31وه،ا
الندوع مددن التجمدع يشددال ابلنسدبة إىل األطفددال املرتبطددة أوضداعهم ابلشدوارع جد اا مددن حيدداهتم.
ول واددن دائم د ا ويلددن إىل أنش ددطة منفص ددلة مثددل األك ددل أو النددوم أو الس ددتجمام .وابلنس ددبة إىل
األطف ددال ال دد،ين ل ينتم ددون إىل فا ددة األطف ددال املرتبط ددة أوض دداعهم ابلشد دوارع جي ددري ه دد،ا التع دداي
التع دداو بص ددورة رئيس ددية يف أم دداكن مث ددل األس ددرة املعيش ددية واملدرس ددة .أم ددا ابلنس ددبة إىل األطف ددال
املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع فكنن جيري يف األماكن العامة .و تا هؤلا األطفال إىل فياا آمدن
واددن أن وارس دوا في ددن حقهددم يف تاددوين اجلمعي ددات املفسددر هنددا ابلق درتان مددع احلقددوق األخ ددرى
احملمية نوجن التفاقية مثل "قيداا الوقدس مدع آخدرين يف األمداكن العامدة" .وقدد تقصدس اللجندة
ت ايدد عددم تقبندل وجدود األطفدال يف األمدداكن العامدة فيمدا يتصدل ابملدادة  .)36(31ويف هد،ا التعليددق
العدام إن مشداعر القلدق تلديب املتعلقدة ابصدايد عددم التقبدل نتدد إىل اسدت،دام األطفدال األمداكن
العامة ألغراض غري األغراض املشمولة ابملادة .31
__________

( )35انوددر التعليددق العددام رقددم  )2013(17بش د ن حددق الطف ددل يف الراحددة ووق ددس الف درا واللعددن واألنشددطة الرتفيهيددة
واحلياة الثقافية والفنون الفقرة .21
( )36املرجع نفسن الفقرة .37
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فرض قيود على املادة 15
 -39وفقا للمادة  )2(15ل جيوص قبول تدابري الشرطة أو غريها مدن التددابري املتعلقدة ابلنودام
العام إلن إذا ا خ ،ت ه،ه التدابري استنادا إىل القانون وكانس تستتبع تقييمد ا فدردايا ولدي هاعيد ا
وكانددس تتقيددد نبدددأ التناسددن ونثددل أقددل ائيددارات تدددخالا .ول ينبا د تطبيددق هدد،ه التدددابري علددى
أسد دداس هد دداع ( . )37وهد دد،ا يعد ددال أن تعد ددرض األطفد ددال املرتبطد ددة أوضد دداعهم ابلش د دوارع للميد ددايقة
أو العن ددأ أو امل دددا ات أو العتق ددالت اجلماعي ددة ن ددا يف ذل دديب يف س ددياق األح ددداة السياس ددية
أو العامة أو الرايضدية الادلى أو غدري ذلديب مدن التددخالت الدا تقيدد أو ند حقهدم يف تادوين
اجلمعيات ويف التجمع السدلم دالأ املدادة  .)2(15وإن عددم العدرتاف بنقداابت ومنومدات
األطفال املشالة قانونيا والا يقودها األطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشدوارع و/أو اربدرتال احلصدول
علددى ت دراخي للمنومددات ل يسددتطيع األطفددال احلصددول عليهددا يشددال نيي د ا ضدددهم ول وتثددل
ألحاام املادة .)2(15

تدابري التنفي،
 -40ينبا للدول أل تيايق األطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع أو رجهم بصدورة تعسدفية
من املقرات الا جيتمعون فيها بصورة سلمية يف األماكن العامة .وينبا أن تفرض عقوابت علدى
مددن ينتهدديب هدد،ا احلددق .ويقتي د األمددر تددوفري تدددرين مت،ص د لق دوات الشددرطة واألمددن لتع ي د
قدرهتا على التعامل مع احلالت الا تتعلق ابلنودام العدام تعدامالا يدنم عدن احدرتام حلقدوق األطفدال
املرتبطدة أوضدداعهم ابلشدوارع( .)38وينباد مراجعددة القدوانني الفرعيددة الددا تصدددرها احلاومددات احملليددة
ليددمان تقيدددها ابملددادة  .)2(15وينبا د للدددول أن تدددعم تدددابري إجيابيددة مثددل ناددني األطفددال
املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع من خالل تثقيفهم يف ال حقوق اإلنسان وتطوير مهاراهتم احلياتيةن
وهتياددة اجلهددات املعنيددة لتقبنددل آراا هددؤلا األطفددال يف ددال صددنع القددرار كمددا يعددل عنهددا عددن طريددق
هعيددتهم أو لمعهددمن وتع يد مشدداركة هددؤلا األطفددال يف أنشددطة الرتفيددن وأوقددات الفدرا واألنشددطة
الرايضية والفنية والثقافية إىل جانن األطفال اآلخدرين يف انتمدع .وينباد أل تقتيد التشدريعات
تسددجيل هعي ددات األطف ددال املرتبطددة أوض دداعهم ابلش دوارع أو لمع دداهتم السددلمية ريي د ا ك د تتمت ددع
ابحلماية نوجن املادة .15
ا دىل  7ا تعلقة بتسجيل الولدىل وا دىل  8ا تعلقة ابهلوية
 -41إن عدددم وجددود و يقددة تثبددس اهلويددة لددن أ ددر سددلت علددى ايددة حقددوق األطفددال املرتبط ددة
أوضداعهم ابلشدوارع فيمددا يتعلدق ابلتعلديم والصددحة وغري دا مدن ائدددمات الجتماعيدة والعدالددة
واإلرة و ول األسرة .وينبا للدول كحد أدال أن تافل تسجيل ولدة هيع األطفال مدن
ك ددل األعم ددار ددااا وبش ددال ميس ددر وبس ددي وسد دريع .وينباد د دع ددم األطف ددال املرتبط ددة أوض دداعهم
ابلشد دوارع بش ددال اس ددتباق ليحص ددلوا عل ددى واثئ ددق هوي ددة قانوني ددة .وكح ددل مؤق ددس ينباد د لل دددول
__________

( )37انور التعليق العدام رقدم  )2005(6بشد ن معاملدة األطفدال غدري املصدحوبني واملفصدولني عدن ذويهدم خدار بلددهم
األصددل الفقددرة  .18وقددد ُوضددع هدد،ا التعليددق العددام يف األصددل بش د ن األطفددال غددري املصددحوبني واملفص دولني
عددن ذواهتددم الدد،ين يعددلون احلدددود الدوليددةن أمددا يف هدد،ا التعليددق فددكن اللجنددة توسددع ه د،ا التفسددري ليشددمل هيددع
األطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع.
( )38انور التعليق العام رقم  13الفقرة .44
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وللحاوم ددات احمللي ددة أن ت ددوفر حل ددولا مبتا ددرة ومرن ددة مث ددل ت ددوفري بطاق ددات هوي ددة غ ددري ريي ددة تت ددي
ل طفدال يف غيدون ذلديب احلصدول علدى ائدددمات األساسدية وعلدى احلمايدة يف النودام القيددائ .
وينباد اعتمدداد حلددول مبتاددرة للتالددن علددى التحدددايت الددا يواجههددا األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم
ابلشدوارع والدد،ين ياونددون غالب دا كثددريي التنقددل ويفتقددرون إىل الوسددائل الددا ناددنهم مددن الحتفدداظ
بو يقة هويتهم سليمة دون أن يفقدوها أو أن تتعرض لليرر أو السرقة.
ا دىل  13ا تعلقة حب ية التع ري وا دىل  17ا تعلقة ابحلصو عل ا علوم ت
 -42إن حق األطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع يف احلصول على معلومات بشد ن حقدوقهم
ويف التماس ه،ه املعلومات ونقلهدا هدو حدق جدوهري إذا أريدد فهدم هد،ه احلقدوق وإعماهلدا عمليد ا.
ومددن رب د ن تددوفري تعلدديم عددن حقددوق الطفددل مالئددم للسددياق وميسددر أن يسدداعد علددى التالددن عل دى
احلواج الا تعيدق مشداركتهم وأن يتدي السدتماع إىل أصدواهتم .ويتعدني أن تتداح ل طفدال املرتبطدة
أوض دداعهم ابلش دوارع إمااني ددة احلص ددول ع ددل أقي ددية ميس ددرة ومناس ددبة عل ددى معلوم دات ص ددحيحة
وعالية اجلودة ومالئمة للطفل تتعلق ابألمور التالية( :أ) دور الدول ومساالتها وآليات الشاوى
اهلادفد ددة إىل النتصد دداف فيمد ددا يتعلد ددق ابنتهاكد ددات حقد ددوق اإلنسد ددانن (ب) احلمايد ددة مد ددن العن د دأن
( ) الصحة اجلنسدية واإلةابيدة ندا يف ذلديب تنوديم األسدرة والوقايدة مدن العددوى املنقولدة جنسديان
(د) طرص احلياة الصحية نا يف ذليب الا،اا والنشال البدد ن ()) السدلو الجتمداع واجلنسد
امل د د مون واملتسد ددم ابلح د درتامن (و) الوقايد ددة مد ددن احل د دوادةن (ص) اآلاثر السد ددلبية لإلفد ددرال يف تند دداول
الاحول والتبي وامل،درات وغريها من املواد اليارة.
ا دىل  16ا تعلقة ابخلصوصية والش ق والسمعة
 -43قددد تاددون احليدداة ائاصددة ل طفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع دددودة ألهنددم ي اولددون
األنشدطة يف األمداكن العامددة .وإن التمييد ضدددهم لادوهنم أو كدون والددديهم أو أسدرهتم يف الشدوارع
جيعلهددم عرضددة لالنتهاكددات املنصددوم عليهددا يف املددادة  .16وتسدلنم اللجنددة ن اإلجددالا القسددري
يشال انتهاكد ا للمدادة  16مدن التفاقيدة وقدد سدلمس اللجندة املعنيدة حبقدوق اإلنسدان يف املاضد
ندن يشددال انتهاكد ا للمددادة  17مدن العهددد الدددوا ائدام ابحلقددوق املدنيدة والسياسددية( )39وتددوفر
التوصيات الواردة يف الفقرة  27بش ن الوصم ويف الفقرة  60بش ن عدم التميي واملعاملة املتسدمة
ابلحرتام من جانن الشرطة إرربادات فيما يتعلق ابلشرف والسمعة.

لي  -ال يئة الع ىلية وال ع ية ال ديلة
ا دىل  20ا تعلقة حبا ا اف احمل ومني من ال يئة الع ىلية

مح ية ومس عدىل خ صتني

أنواع الرعاية
 -44فيما يتعلق ابألطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع ال،ين لي لديهم مدن يدوفر هلدم الرعايدة
بصورة مباربرة أو ابلوكالة تاون الدولدة حبادم الواقدع هد اجلهدة الدا تدوفر الرعايدة وهد مل مدة
نوجددن املددادة  20بيددمان تددوفري رعايددة بديلددة للطفددل احملددروم بصددورة مؤقتددة أو دائمددة مددن بياتددن
__________

( )39انور
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العائلية( .)40وتشدمل أندواع الرعايدة :الددعم العملد واملعندوي ل طفدال املرتبطدة أوضداعهم ابلشدوارع
عددن طريددق أحددد العدداملني الجتم داعيني البددالاني اجلددديرين ابلثقددة أو عددن طريددق الدددعم املقدددم مددن
األقران دون أن يطلن من األطفدال الت،لد عدن ارتباطداهتم يف الشدارع و/أو النتقدال إىل مادان
إقامددة بددديل أو إرغددامهم علددى ذلدديبن وعددن طريددق مراك د املسدداعدة واملراك د انتمعية/الجتماعيددةن
ودور اإليواا الليليةن ومراك الرعاية اليومية والرعاية املؤقتة يف دور إقامة هاعيةن والرعاية البديلة
و ول األسرةن والعي املستقل أو خيدارات الرعايدة الطويلدة األجدل وتشدمل علدى سدبيل املثدال
ل احلصددر التبددال .واحلرمددان مددن احلريددة يف صند اات احتجدداص أو مراكد مالقددة مددثالا ل يعتددل أبدددا
رباالا من أرباال احلماية.

تطبيق هنج قائم على حقوق الطفل

 -45إن أربدداال التدددخل الددا ل ددرتم األطفددال بوصددفهم عناصددر فاعلددة يف عمليددة نقلهددم مددن
الشوارع إىل أماكن الرعاية البديلة ل ياتن هلا النجاح :إذ غالب ا ما ينته األمر دددا ابألطفدال
إىل الش دوارع عن دددما يهرب ددون أو عن دددما يفش ددل مش ددروع إي ددداعهم يف مؤسس ددات أو ل دددى آخ درين.
ويفشل اإليداع عنددما يرسدل األطفدال املرتبطدة أوضداعهم ابلشدوارع إىل أمداكن ل لفوهندا ليعيشدوا
مع أقارب ل يعرفون عنهم الاثري .وإن الدول بتطبيقها هنج ا يقوم على حقدوق الطفدل يف وضدع
وتددوفري خيددارات بديلددة ستيددمن عدددم اضددطرار األطفددال إىل العتمدداد علددى ارتباطدداهتم يف الشددارع
للبقاا على قيد احلياة و/أو النمو وعدم إرغدامهم علدى قبدول عمليدات إيدداع رغمدا عدنهم .وينباد
أن تيمن الدول عن طريق التشريعات واللوائ التنويميدة والتوجيهدات السياسداتية التمداس آراا
الطفددل وأخدد،ها بعددني العتبددار يف القدرارات املتعلقددة بعمليددات اإليددداع ووضددع واسددتعراض خط د
الرعاية والد ايرات مدع األسدرة( .)41وينباد أن تتقيدد الددول ابملعدايري الدوليدة املعمدول هبدا والقاضدية
ل يُلج إىل إيداع األطفال يف مؤسسات إل كمالذ أخري( )42وأن تيمن عددم إيدداع األطفدال
يف الرعاية البديلة بشال ل ملر لن وأن رم حيثما يتم توفري رعاية بديلة على أن تتم هد،ه
الرعاية بشرول مناسدبة تتفدق مدع حقدوق الطفدل ومصداحلن الفيدلى( .)43وينباد أن تيدمن الددول
أييد ا أن تاددون أمدداكن ومرافددق اإليدواا الددا تددديرها الدولددة وانتمددع املددد م مونددة وجيدددة النوعيددة.
وحيثمددا يُددر ى ابلتشدداور مددع األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع أنفسددهم أن اإليددداع قددق
مصددا الطفددل الفيددلى يلد م اإلعددداد هلدد،ه العمليددة ومتابعتهددا بعنايددة مددن كددال اجلددانبني .وكثدريا مددا
يتطلن األمر مرحلة انتقالية بني الشارع واإليدداع الطويدل األجدل وجيدن ديدد طدول هد،ه الفدرتة
علددى أسدداس كددل قيددية علددى حدددة ومددع الطفددل .ومددن غددري املقبددول اسددت،دام صن د اات الشددرطة
أو غريها من أماكن الحتجاص إليواا األطفال بسبن نق مرافق الرعاية البديلة.
ا دىل  9ا تعلقة ابلفصل عن الوالدين
 -46يع ددي الاث ددري م ددن األطف ددال املرتبط ددة أوض دداعهم ابلش دوارع م ددع أس ددرهم إم ددا يف الشد دوارع
أو خارجهددا و/أو تاددون هلددم ارتباطددات سددرهم .وينباد دعمهددم لإلبقدداا علددى هدد،ه الرتباطددات.
__________

()40
()41
()42
()43
GE.17-10187

انور التعليق العام رقم  13الفقراتن  33و.35
انور التعليقات العامة رقم  12الفقرة 54ن ورقم  6الفقرة 40ن ورقم  7الفقرة (36ب).
انور التعليق العام رقم  3الفقرة .35
مبادط توجيهية بش ن الرعاية البديلة ل طفال قرار اجلمعية العامة  142/64املرفق.
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وينباد للددول أل تفصددل األطفدال عدن أسددرهم ندرد أن هد،ه األسددر تعمدل أو تعدي يف الشدوارع.
وابملثدل ينباد أل تفصددل الرضددع أو األطفددال الدد،ين ولدددهم األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلشدوارع
أنفسددهم .ول ينباد أبدددا أن ياددون الفقددر املدداا واملددادي أو األوضدداع الددا يعد ى إليهددا هدد،ا الفقددر
بصددورة مباربددرة وحصدرية التليددر الوحيددد حلرمددان الطفددل مددن رعايددة والديددن بددل ينباد اعتبددار ذلدديب
إربددارة إىل ضددرورة تددوفري الدددعم املناسددن ل سددرة( .)44وبايددة منددع فصددل الطفددل عددن والديددن ملدددة
طويلة وان أن تدعم الدول خيارات رعاية مؤقتة ومراعية للحقوق بش ن األطفال ال،ين يهاجر
والداهم لفرتات معينة من السنة حبث ا عن عمل موي .
ا ق دىل  )3(3ا تعلقققة اب ؤسسق ت واإلدا ات وا ارققا ا سققؤولة عققن ع يققة ومح يققة ا افق ،
وا دىل  25ا تعلقة اب العة الدو ية لعملي ت اإليداع
 -47من األمور اهلامدة ديدد ومراقبدة جدودة خددمات الدولدة واجلهدات غدري التابعدة للدولدة للحدؤول
دون أن ينته األمدر ابألطفدال إىل الشدوارع نتيجدة لعددم إعمدال حقدوقهم يف الرعايدة واحلمايدة ولصدا
األطف ددال ال دد،ين ه ددم ابلفع ددل يف الش دوارع .وينبا د لل دددول أن ت ددوفر خ دددمات تتص ددأ ابجل ددودة وتراع د
احلقددوق وأن تدددعم منومددات انتمددع املددد ك د دد،و حدد،وها .وينبا د للدولددة أن تدددعم املؤسسددات
واإلدارات واملرافددق املس ددؤولة ع ددن األطف ددال املرتبط ددة أوضدداعهم ابلش دوارع وأن ت وده ددا ابمل دوارد وتعتم دددها
وتنومها وترصدها .وينبا تدرين املوظفني املعنيني هب،ه ائدمات وفق ا للفقرة .18
ا دىل  18ا تعلقة مبسؤولية الوالدين
 -48إن تقددد الدددعم إىل الوالدددين واألوصددياا القددانونيني أمددر أساس د لتفددادي أن ينته د األمددر
ابألطفددال إىل الشدوارع ولتع يد بدرامج وددل أسددر األطفددال املوجددودين ابلفعددل يف الشدوارع .والدددول
مل م ددة بتق ددد املس دداعدة املناس ددبة إىل الوال دددين واألوص ددياا الق ددانونيني يف الوف دداا نس ددؤولياهتم املتعلق ددة
بتنش دداة الطف ددل وبي ددمان تط ددوير املؤسس ددات واملراف ددق واإلدارات املعني ددة برعاي ددة األطف ددال .وينبا د أن
تت،د ،الدددول تدددابري إلصالدة القددوى اهلياليددة الددا تيدا علددى األسددر ذات األوضداع اهلشددة .ومددن بددني
القيااي الرئيسدية الواجدن تناوهلدا :سدني التنميدة انتمعيدة القائمدة علدى احلقدوق يف األحيداا الفقدريةن
وإنشاا ربباات أمان رباملة واقتصادية واجتماعيةن وتوفري مراك رعاية يوميدة آمندة وميسدورة وغريهدا
من ائدمات الت،صصيةن و سدني إماانيدة احلصدول علدى السدان املناسدن وتوليدد الددخل ل سدر.
وإضدافة إىل الدنهج اهلياليددة والسياسداتية يلد م إجيداد حلددول ل سدر اليددعيفة احلدال علددى أسداس كددل
حالددة علددى حدددة وواددن أن يتيسددر ذلدديب بوجددود مهنيددني مدددربني تدددريب ا جيدددا .وينبا د أن تسددتثمر
الدول يف الدلامج املوضدوعة اسدتنادا إىل الدنهج القدائم علدى حقدوق الطفدل والدا بدس أهندا دول دون
أن تنتقل مدن جيدل إىل آخدر الودروف الدا ت يدد مدن احتمدال إلقداا األطفدال يف الشدوارع .وينباد أن
تت ،،الددول تددابري لتدوفري التعلديم الشدامل بشد ن حقدوق الطفدل والرتبيدة اإلجيابيدة لصدا هيدع اآلابا
ومقدم الرعاية مع إعطاا األولوية  -على سو ل يؤدي إىل الوصم  -ل سر الا وان أن يادون
أطفاهلا عرضة لالرناا يف الشوارع .وينبا أن يتيمن ه،ا التعليم حقوق الطفل نا يف ذليب كيفيدة
الس ددتماع إىل الطف ددل وأخ دد ،آرائ ددن يف احلس ددبان يف ص ددنع القد درارن والتنش دداة اإلجيابي ددة ن ددا يف ذل دديب
مهارات النيدبال اإلجيداب وحدل الن اعدات بصدورة غدري عنيفدة والرتبيدة احلميميدةن والنمدو يف مرحلدة
الطفولة املبارة .انور أيي ا الفقرتني  35و.49

__________

( )44انور التعليق العام رقم  14الفقرة .62
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دا  -ا ستوى ا عيشي ا الى
ا دىل  27ا تعلقة ابحلا

مستوى معيشي مالى

تقد الدعم إىل الوالدين ومقدم الرعاية واألطفال
 -49وفق د ا للمددادة  )3(27ينبا د أن تافددل الدددول جلميددع األطفددال مسددتوى معيشددة مالئم د ا
لنموهم البد وال،هال والروح واألخالق للحيلولة دون أن ينته هبم األمدر إىل الشدوارع وأن
تُعمددل حق ددوق األطف ددال املوج ددودين فع دالا يف الش دوارع .وينبا د لل دددول أن تت ،دد ،الت دددابري املناس ددبة
ملسدداعدة الوال دددين وغددريهم م ددن املسددؤولني ع ددن الطفددل عل ددى إعمددال ه دد،ا احلددق وأن ت ددوفر عن ددد
احلاجددة مسدداعدة ماديددة وب درامج دعددم ول سدديما فيمددا يتعلددق ابلتا،يددة واملل دب والسددان .وهدد،ه
التعليمات ل ترت للدول هامشا ملمارسة سدلطتها التقديريدة .وإن تنفيد،ها وفقدا ل وضداع الوطنيدة
للدددول األط دراف ويف حدددود إماانياهت ددا ينبا د أن يفس ددر ابلق درتان م ددع املددادة  4أي إىل أقص ددى
حدود املوارد املتوفرة للدول األطراف وعند اليرورة يف إطار التعاون الدوا مدع إيدالا العتبدار
بوج ددن خ ددام إىل الت ام ددات الد دددول ابلوف دداا ابحل ددد األدال م ددن واجبهد ددا املتعل ددق قعم ددال احلقد ددوق
الجتماعيد ددة والقتصد ددادية والثقافيد ددة .وفيمد ددا يتعلد ددق ابملسد دداعدة املاديد ددة تد ددا األطفد ددال املرتبطد ددة
أوضدداعهم ابلش دوارع قبددل كددل رب د ا إىل ماددان آمددن يعيشددون فيددن وإىل الادد،اا واحلصددول دااا
وبصددورة ميسددرة علددى الرعايددة الطبيددة والتعلدديم مددن خددالل تقددد الدولددة الدددعم للوالدددين ومقدددم
الرعاية وخباصة فيما يتعلق بتقد إعانة لتدوفري السدان املناسدن ودر الددخل .ول يقتصدر تفسدري
امل ددادة  )3(27عل ددى الت دددابري اهلادف ددة إىل مس دداعدة الوال دددين وغ ددريهم م ددن املس ددؤولني ع ددن الطف ددل.
فدداللت ام بتددوفري املسدداعدة املاديددة وبدرامج الدددعم يف حددال اليددرورة ينباد أن يفسددر نددن يعددال أييدا
تقددد املسدداعدة مبارب ددرة إىل األطفددال .ويتس ددم ذلدديب ي ددة خاصددة ل طف ددال املرتبطددة أوض دداعهم
ابلشدوارع الدد،ين لددديهم ارتباطددات سددياة سددرهم أو ليسددس لددديهم أيددة ارتباطدات هبددا .وواددن أن
تقدم املساعدة املادية إىل األطفال يف ربال خدمات إما من جاندن الدولدة أو مدن خدالل تقدد
الدولة الدعم إىل منومدات انتمدع املدد  .وفيمدا يتعلدق ابألسدر الدا يعيلهدا أحدد الوالددين واألسدر
الا مت ولها تتسم تدابري الدولة بيمان إعالة الطفل ية خاصة (انور املادة .))4(27

السان املناسن
 -50احلق يف السان عنصر هام من عناصر املادة  27يتصأ يدة كبدرية ل طفدال املرتبطدة
أوضدداعهم ابلشدوارع .قددد فسدرتن اللجنددة املعنيددة ابحلقددوق القتصددادية والجتماعيددة والثقافيددة تفسدريا
واسع ا نن احلق يف العي يف ماان ما مان وسالم وكرامة( .)45وه،ا التعريأ يوض أن مفهوم
"املناسددن" فيمددا يتعلددق ابلسددان يقتي د الهتمددام ابألمددور التاليددة :أمددن احليدداصة القددانو ن وتددوفر
ائ دددمات وامل دواد والتس ددهيالت والبني ددة التحتي ددة والق دددرة املالي ددة والقابلي ددة للس ددان وإمااني ددة
الوصول واملوقع واملالامة الثقافية( .)46واألطفال هم من بني أكثر الفاات الا تعا بصورة غري
__________

( )45انو ددر التعلي ددق الع ددام رق ددم  )1991(4للجن ددة املعني ددة ابحلق ددوق القتص ددادية والجتماعي ددة والثقافي ددة بش د ن احل ددق يف
السان املناسن الفقرة .7
( )46املرجع نفسن الفقرة .8
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متناسددبة مددن لارسددة اإلجددالا القسددري( .)47فعمليددات اإلجددالا القسددري نددا يف ذلدديب عددن طريددق
ه دددم املس دداكن غ ددري الريي ددة أو غ ددري القانوني ددة وا ددن أن لع ددل احلي دداة أكث ددر حرجد د ا ابلنس ددبة إىل
األطفال فتيطرهم إىل النوم يف الشوارع وتعرضهم للم يد من انتهاكات احلقوق .وأحد املواضيع
الددا تتصدددر املشدداورات مددع األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلشدوارع هددو عدددم كفايددة وعدددم مالامددة
بعددأل "مراكد اإليدواا" الددا تددديرها الدولددة وارتفدداع مسددتوايت العنددأ وعدددم األمددن فيهددا إىل درجددة
لعل األطفال يفيلون أن ياونوا يف الشوارع.

تدابري التنفي،
 -51ينبا د أن تت،دد ،الدددول تدددابري ملعاجلددة األسددباب اهلياليددة للفقددر وأوجددن عدددم املسدداواة يف
الدددخل مددن أجددل التقليددل مددن اليددا علددى األسددر ذات األوضدداع احلرجددة وتع ي د ه د،ه األسددر
وذل دديب كوس دديلة لت ددوفري اي ددة أفي ددل ل طف ددال والتقلي ددل م ددن احتم ددال أن ينتهد د هبد دم األم ددر إىل
الشد دوارع .وتش ددمل ه دد،ه الت دددابري :األخ دد ،بسياس ددات ضد دريبية وسياس ددات إنف دداق ددد م ددن أوج ددن
الالمساواة القتصداديةن وتوسديع العمالدة املنصدفة األجدر وغريهدا مدن فدرم توليدد الددخلن واألخد،
بسياسددات لصددا الفق دراا مددن أجددل النهددوض ابلتنميددة الريفيددة واحلي دريةن والقيدداا علددى الفسددادن
واألخدد ،بسياسددات ومي انيددات ترك د علددى الطفددلن وتع يد ب درامج الت،فيددأ مددن الفقددر الددا ورهددا
الطفددل يف املندداطق املعروفددة ابرتفدداع مسددتوايت اهلجددرة فيهددان وتددوفري اليددمان الجتم داع واحلمايددة
الجتمدداعيني املناسددبني .ومددن األمثلددة احملددددة ال دلامج ائاصددة نسددتحقات الطفددل املعمددول هبددا يف
البل دددان األوروبي ددة وبل دددان أمريا ددا الش ددمالية وبد درامج التح ددويالت النقدي ددة املعم ددول هبد دا يف بل دددان
أمرياا الالتينية واملطبقة على نطاق واسع يف البلدان اآلسيوية واألفريقية .وينباد أن تبد،ل الددول
جهددودا هتدددف إىل إيصددال مثددل هدد،ه ال دلامج إىل أكثددر األسددر هتميش د ا الددا ق دد ل تاددون لددديها
حسدداابت مصددرفية .وينبا د إاتحددة الدددعم املددادي لد ابا وملقدددم الرعايددة وكدد،ليب إاتحت دن مباربددرة
ل طفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع وينبا تصميم وتنفي ،مثل ه،ه اآلليات وائدمات استنادا
إىل النهج القائم على حقوق الطفل .وفيما يتعلق ابإلساان يعد أمن احلياصة أمرا أساسدي ا للحيلولدة
دون جلوا األطفال إىل الشوارع .ويشمل ذليب احلصول على مسان مناسدن يادون آمند ا وتتدوفر لدن
مياه الشرب ومرافق الصرف الصح واملرافدق الصدحية امل موندة .وينباد عددم إخيداع األطفدال ندن
فيهم أولايب ال،ين يعيشون يف مساكن غري ريية أو غري قانونية لعمليدات إجدالا قسدري قبدل تدوفري
أماكن إقامة بديلة مناسبة :وعلى الدول ا اذ الرتتيبات املناسدبة ملسداعدة األطفدال املتد رين .وينباد
أن ياون تقييم أ ر مشاريع التنمية والبنية التحتية على الطفل وحقدوق اإلنسدان ربدرط ا مسدبق ا لتنفيد،
ه،ه املشاريع وذليب من أجل تقليل اآلاثر السلبية للتشرد إىل احلد األدال.

ه ء -اإلع ة والصحة
ا دىل  23ا تعلقة اب اف ذوي اإلع ة
 -52ينته د د األمد ددر ابألطفد ددال ذوي اإلعاقد ددة إىل الش د دوارع ألسد ددباب متنوعد ددة منهد ددا العوامد ددل
القتصادية والجتماعية ويُستال هؤلا األطفدال أحيدااا للتسدول .وينباد أن تت،د ،الددول هيدع
__________

( )47انوددر التعلي ددق العددام رقددم  )1997(7للجنددة املعنيددة ابحلقددوق القتصددادية والجتماعيددة والثقافيددة بش د ن عملي ددات
اإلجالا القسري الفقرة .10
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اإلج درااات الي ددرورية ملن ددع مث ددل ه دد،ا الس ددتاالل ولرو ددن ص دراحة وتق ددد اجلن دداة إىل العدال ددة(.)48
واألطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع عرضة لإلصابة قعاقات بسبن األ ر السلت جلوانن احلياة
يف الشدوارع مثددل العنددأ والسدتاالل وتعدداط املدواد امل،دددرة .ووادن لإلعاقددات العقليددة والنفسددية
الجتماعيددة أن لعددل األطف دال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع أربددد عرضددة لالسددتاالل والنتهددا .
وينبا د أن تعتمددد الدددول تدددابري ايددة خاصددة تشددمل ديددد وإصالددة احل دواج الددا تعيددق حصددول
األطفال ذوي اإلعاقة على ائدمات نا يف ذليب التعليم الشامل للجميع.
ا ق ق دىل  24ا تعلق ققة ابلص ققحة( )49وا ق ق دىل  33ا تعلق ققة ابلس ققتادا غ ققري ا شق ق وع للم ققواد
ا اد ىل وا واد ا ؤث ىل عل العقل
()50

 -53إن بياة الشوارع وان أن ت يد قلة املناعة فيما يتعلق بقيااي الصحة البدنيدة والعقليدة
ومددن بددني التحدددايت املعدددلت العاليددة بشددال متناسددن لتعدداط امل دواد امل،دددرة ولفددريوس نق د
املناعة البشرية( )51وغري ذليب من أرباال العدوى املنقولة جنسيا واحلمل والعندأ (ندا يف ذلديب
مددن جانددن األق دران) والتفاددري يف النتحددار أو اإلقدددام عليددن وتندداول الطفددل بنفسددن أدويددة غددري
منومددة قانوني د ا والتعددرض ل م دراض ال ُمعديددة والتل ددوة وح دوادة الس ددري .وتشدددد اللجن ددة عل ددى
ضرورة توفري بدرامج للتعلديم وائددمات الصدحية تشدمل الصدحة اجلنسدية واإلةابيدة وتصدمم وفقدا
لالحتياجات احملددة ل طفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع .وينبا أن تاون ه،ه الدلامج مالئمدة
للطفددل وداعمددة وربدداملة وميسددرة و انيددة وس درية وغددري منطويددة علددى حاددم أخالق د وغددري نيي يددة
ومراعيددة لسددتقاللية ق درار األطفددال وأل تتيددمن ربددرط ا يقي د نوافقددة الوالدددين( .)52وينبا د أن
تاون ائدمات الصحية ميسرة بصدرف النودر عدن املادان املدادي أو الوضدع الجتمداع  .وينباد
أن تتدداح ل طفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع إماانيددة احلصددول علددى خدددمات الرعايددة الصددحية
األساسية من خالل نودم التاطيدة الصدحية واحلمايدة الجتماعيدة الشداملة .وينباد أن ت يدد الددول
تددوفر خدددمات الوقايددة والعددال وإعددادة الت هيددل فيمددا يتعلددق بتعدداط امل دواد امل،دددرة نددا يف ذلدديب
خ دددمات احل ددد م ددن الي ددرر وع ددال الص دددمات وخ دددمات الص ددحة العقلي ددة ل طف ددال املرتبط ددة
أوضدداعهم ابلش دوارع .وينبا د أن يقددوم علددى هدد،ه ائدددمات مهنيددون مدددربون علددى حقددوق الطفددل
وعل ددى الو ددروف ائاص ددة ل طف ددال املرتبط ددة أوض دداعهم ابلشد دوارع .ووا ددن لل دددول أن تعم ددل عل ددى
تثقيأ األقران ودعمهم على النحو املناسن ملا ل،ليب من فعالية كبرية يف ماافحة تعداط املدواد
امل،دددرة والعدددوى املنقولددة جنسدديا وفددريوس نق د املناعددة املاتسددبة .ويتعددني الهتمددام علددى وجددن
خام حبماية األطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع من التورل يف لارة امل،درات.

__________

()48
()49
()50
()51
()52
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انور التعليق العام رقم  9الفقرة .76
التعليق العام رقم  )2013(15للجنة حقوق الطفل بش ن التمتع على مستوى لان من الصحة.
انور التعليق العام رقم  4الفقرة .34
انور التعليق العام رقم  3الفقرة .30
املرجع نفسن الفقراتن  20و21ن والتعليق العام رقم  4الفقراتن  11و26ن والتعليدق العدام رقدم  15ول سديما
الفقرات  8و 11و.28
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واو -التعلي  ،وو ت الف اغ ،وا نشطة الثق رية
ا دىل  28ا تعلقة ابلتعلي
ميسر و ا وم مون ومناسن وجيد النوعية أمدرا جدوهرايا للحيلولدة دون
 -54يعد توفري تعليم ن
ارناا األطفال يف الشوارع وإلعمال حقوق األطفال املوجودين ابلفعل يف الشوارع .ووثل التعلديم
ابلنسبة إىل الاثري من األطفال نقطة التصال األخرية مع انتمعات األوسدع .وينباد أن تت،د،
الدول تدابري مناسبة نا يف ذلديب تقدد الددعم إىل اآلابا ومقددم الرعايدة واألسدر ليدمان بقداا
األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع يف املدرسددة و ايددة حقهددم يف التعلدديم اجليددد النوعيددة ايددة
كامل ددة .وم ددن الي ددروري األخ دد ،نجموع ددة خي ددارات تش ددمل "التعل دديم كفرص ددة اثني ددة" وص ددفوف
"التدار " واملدارس املتنقلة والتدرين املهال املرتب حباة السدوق واملتبدوع بددعم طويدل األجدل
لتوليد الدخل ومسارات للتعليم الري من خالل الشراكات مع انتمع املد وينبا تددرين
املدرسددني علددى حقددوق الطفددل وحقددوق األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع وعلددى منهجي دات
التعليم التشاركية الا ورها الطفل.
ا دىل  29ا تعلقة أبهداف التعلي

()53

 -55إن أهددداف التعلدديم ائددام ابألطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلشدوارع ينباد أن تتطددابق مددع
املادة  29وأن تشمل معرفة القرااة والاتابدة واحلسداب واإلملدام ابلتانولوجيدا الرقميدة واملهدارات
احلياتيدة والتعلديم يف دال حقدوق الطفدل وتقبندل التندوع والرتبيدة الوطنيدة .وهد،ا الندوع مدن التعلديم
ذو أ يد ددة حيويد ددة إلعمد ددال حقد ددوق األطفد ددال يف احلمايد ددة والنمد ددو واملشد دداركة ند ددا يف ذلد دديب تع ي د د
السددتقالل الدد،ا ل طفددال ومدددهم سددباب القددوة ليتعدداملوا علددى سددو أفيددل مدع حددالت ائطددر
وللحيلولة دون ارنائهم يف الشوارع كما أنن ذو أ ية حيوية ل طفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع
أنفسددهم .وينبا د أن تت،دد ،الدددول تدددابري لتددوفري تعلدديم جيددد النوعيددة و ددا بشد ن حق دوق الطفددل
واملهارات احلياتية جلميع األطفال قاطبة ومن خالل املناهج املدرسية والتعليم غري الري والتعليم
يف الشارع لتصل إىل األطفال ال،ين ل يراتدون املدارس.
ا دىل  31ا تعلقة ابل احة واللعب وو ت الف اغ
 -56تددلص اللجنددة احلددق يف الراحددة ووقددس الفدرا وم اولددة األلعدداب واملشدداركة يف األنشددطة الفنيددة
والثقافية .ويست،دم األطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع قدرهتم اإلبداعية إلجياد فدرم للعدن يف
إطار الشوارع غري الري ( .)54وينبا أن تيمن الدول عدم منعهم على سو نييد ي مدن الددخول
إىل احل دددائق العامل ددة واملالع ددن وذل دديب م ددثالا ألس ددباب تتعل ددق بقواع ددد اللب دداس( )55وأن تعتم ددد
تدابري ملساعدهتم على تنمية قدرهتم اإلبداعية ولارسة الرايضة بوسائل منهدا إنشداا مرافدق متنقلدة
للرتفين والرايضة.
__________

( )53التعليق العام رقم  )2001(1بش ن أهداف التعليم.
( )54التعليق العام رقم .17
( )55املرجع نفسن الفقرة .49
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زاي -مم سة العنف ضد ا اف و دابري احلم ية اخل صة
ا داتف  19و 39ا تعلقت ف ابلتح من مجيع أشك العنف

()56

 -57يعددد العنددأ جبميددع أربدداالن  -العدداطف أو البددد أو اجلنس د  -سددببا أساسدديا لرندداا
األطفددال يف الش دوارع وعاقبددة مددن عواقبددن .ويت،لددل العنددأ جبميددع أنواعددن حيدداة األطفددال املرتبطددة
أوضاعهم ابلشوارع على نطاق واسع وهو أحد الشواغل الرئيسدية الدا أبرصهدا األطفدال أنفسدهم.
ويل م ا داذ تددابري دددة وفوريدة وعاجلدة حلمايدة األطفدال املرتبطدة أوضداعهم ابلشدوارع .وابلقدرتان
مع هيدع التوصديات الدواردة يف التعليدق العدام رقدم  13تشدمل هد،ه التددابري :حودر هيدع أربداال
العنددأ نددا فيهددا العقدداب البددد ن ووضددع آليددات للوصددول إىل األطفددال القددابلني للت د ر يف طددور
النفص ددال ع ددن األس ددرة وانتم ددعن وآلي ددات لإلب ددال ع ددن العن ددأ والتمييد د وغري د دا م ددن أرب د داال
النتهاكدداتن وآليددات حملاسددبة م درتات العنددأ س دواا أكددانوا اتبعددني للدولددة أم ل وس دواا أكددانوا
أفرادا أم هاعات .وقد يتعني إنشاا آليات خاصة للتعامل مدع األفدراد الد،ين يفيدد األطفدال هندم
يشددالون هتديدددا لعيشددهم مثددل بعددأل أف دراد الشددرطة واألربدد،ام املن،ددرطني يف اجلروددة املنوم ددة
واللار ابمل،درات.
ا واد  36-34ا تعلقة ابلنته ك اجلنسقي والسقتغال اجلنسقي وال ق وغقريأ مقن أشقك
الستغال
 -58واددن أن يتعددرض األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع إىل حددد كبددري للعنددأ اجلنس د
والسددتاالل اجلنس د ويتصددأ اللوتوكددول الختيدداري لالتفاقيددة املتعلددق ببي دع األطفددال واسددتاالل
األطفددال يف البادداا ويف امل دواد اإلابحيددة يددة خاصددة ابلنسددبة إلدديهم .ويتعددني مواجهددة هدد،ا الواقددع
ابسددتجاابت تالئددم نددوع اجلددن يتولهددا مهنيددون مت تدددريبهم علددى فهددم الوددروف احملددددة ل طفددال
املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع .فقددد يعددود سددبن ارندداا األطفددال يف الش دوارع عل دى الل دار لاددرض
السددتاالل اجلنسد أو اسددتاالل اليددد العاملددة و/أو قددد ياددون هددؤلا األطفددال قددابلني للتد ر هبدد،ا
الل ددار وك دد،ليب الل ددار ابألعي دداا البش د درية وغ ددري ذل دديب م ددن أرب دداال الل ددار م د د أص ددبحوا
يف الشوارع.
ا دىل  32ا تعلقة بعمل ا اف
 -59دد ،اللجنددة الدددول علددى تنفيدد ،أحاددام املددادة  )2(32مددن التفاقيددة واتفاقيددة منومددة
العمل الدوليدة املتعلقدة ابلسدن الددنيا لعدام ( 1973رقدم  )138واتفاقيتهدا املتعلقدة سدوأ أربداال
عمل األطفال لعدام ( 1999رقدم  )182وعلدى ايدة األطفدال املرتبطدة أوضداعهم ابلشدوارع مدن
الستاالل القتصادي ومن أسوأ أربداال عمدل األطفدال .وينباد أن تتيدمن إجدرااات ماافحدة
عمددل األطفددال تدددابري ربدداملة منهددا تددوفري دعددم و ناددن األطفددال مددن النتقددال إىل التعلدديم وييددمن
مستوى معيشة مناسبا هلم وألسرهم .وينبا أن توضع ه،ه التدابري ابلتعاون مع األطفال املرتبطة
أوضدداعهم ابلش دوارع وغددريهم مددن اجلهددات املعنيددة الرئيسددية كيمددا لسددد مصددا األطفددال الفيددلى
__________

( )56انوددر التعليددق العددام رقددم  3الفق درات  19و 36و37ن والتعليددق العددام رقددم  4الفق دراتن  2و23ن والتعليددق العددام
رقم  )2006(8بش ن حق الطفل يف احلماية مدن العقداب البدد وغدريه مدن أربداال العقداب القاسدية أو املهيندةن
والتعليق العام رقم .13
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وتيمن أل ياون هلا أي أ ر سلت غري مقصود علدى بقداا األطفدال أو دوهم .وإن لدر التسدول
أو التج ددارة ب ددال ت ددرخي وا ددن أن ي ددؤدي إىل أسد دوأ أرب دداال الس ددلو اهل ددادف إىل البق دداا مث ددل
السدتاالل اجلنسد ألغدراض لاريدة .ومدن املفيدد وضدع بدرامج ادخدار لتطدوير مهدارات املي ندة لدددى
األطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع واحملافوة على ما ياسبونن.
ا داتف  37و 40ا تعلقت ف بقض ء ا حداث
 -60إن األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع أكثددر عرضددة لالسددتهداف والتجددر وابلتدداا
للمثدول أمددام النودام القيددائ ل حدداة أو البددالاني وأقددل اسدتفادة مددن العقدوابت الددا تسددتعيأل
ع ددن الس ددجن والحتج دداص بعق ددوابت بديل ددة مث ددل اإلي ددداع يف إح دددى املؤسس ددات إلع ددادة الت هي ددل
أو اإلصددالح نودرا لعدددم قدددرهتم علددى دفددع الافالددة أو عدددم معددرفتهم ببددالاني مسددؤولني يافلددوهنم.
وإن إس ددااة السد ددلو مد ددن جان ددن الشد ددرطة مث د دل املي ددايقة (ند ددا يف ذلد دديب س ددرقة نقد ددود األطفد ددال
ومقتنياهتم ومدا تهم أو نقلهم تعسفي ا وذليب غالب ا بنداا علدى أوامدر رئسدائهم و/أو سياسديني)
والفسد دداد والبت د د اص (ألجد ددل املد ددال أو اجلد ددن ) والعند ددأ البد ددد أو النفس د د أو اجلنس د د ه د د
انتهاكددات ربددائعة للحقددوق وينبا د للدددول لروهددا عل دى وجددن السددرعة .ويسدداور اللجنددة القلددق إصاا
تطبيدق سياسدات "عددم التسدام مطلقدا" الددا ل ندرم األطفدال املرتبطدة أوضداعهم ابلشدوارع وتفيد
إىل إيداعهم قسرا يف مؤسسات .وينبا للدول أن تدعم ربرطة انتمع احملل مدع التشدديد علدى
ايددة األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلشدوارع بدددلا مددن معدداقبتهم وأن تعتمددد دائددرة ربددرطة متعددددة
الثقافددات .وينبا د أن تيددمن الدددول هيددع احلقددوق ل طفددال كافددة نددن فدديهم األطفددال املرتبطددة
أوضاعهم ابلشوارع يف سياق نوام قياا أحداة إصالح ل عقاب(.)57
ا دىل  38ا تعلقة ابلنزاع ا سلح
 -61يتسددم اللوتوكددول الختيدداري لالتفاقيددة املتعلددق ابرب درتا األطفددال يف الن اعددات املس ددلحة
ابأل ي ددة نود درا إىل أن األطف ددال املرتبط ددة أوض دداعهم ابلشد دوارع عرض ددة للتجنيد دد يف قد دوات مس ددلحة
أو هاعددات مسددلحة .والن اعددات قددد تددؤدي ابألطفددال إىل الش دوارع مددن خددالل ن د ق الش ددباات
الجتماعيددة والنفصددال عددن األسددرة والتش دريد مددن انتمعددات أو نبدد ،هدد،ه انتمعددات ل طفددال
اجلنود املسرحني .وفيما يتعلق ابلوقاية يتعني أن تتاح ل طفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع برامج
التثقيأ يف ال حقوق الطفل نا فيدن التثقيدأ يف دال السدلم واملبدادرات اهلادفدة إىل ماافحدة
لنيد األطفال .كما أن عمليات التدخل اهلادفدة إىل تقليدل أ در الند اع املسدل إىل أدال حدد يتعدني
أن فأ بصورة استباقية من فصل األطفال عن أسدرهم .وينباد جعدل بدرامج تعقدن أ در األسدرة
مدن بدني األولددوايت كمدا أن بدرامج ند ع السددالح والتسدري وإعددادة الددمج املعنيددة ابألطفدال ينباد
أن خدد ،يف احلسددبان ديناميددات الرتبددال ابلشددارع بوصددفن سددبب ا لرب درتا األطفددال يف الن اعددات
املسلحة وعاقبة من عواقبن.

__________

( )57انور التعليق العام رقم  6الفقرة 61ن والتعليق العام رقم  10الفقرات  6و 8و 9و.16
28

GE.17-10187

CRC/C/GC/21

س دس ا -النش والتع وف
النش
 -62توص د اللجنددة ن تنشددر الدددول هدد،ا التعليددق العددام علددى نطدداق واسددع داخددل احلاومددة
واألجه د ة القانونيددة واإلداريددة ويف أوسددال األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم ابلش دوارع واآلابا ومقدددم
الرعاية واملنومات املهنية وانتمعات احملليدة والقطداع ائدام وانتمدع املدد  .وينباد أن تسدت،دم
هيع قنوات النشر من وسائ إعالم مطبوعدة وإنرتندس ووسدائل التصدال املتعدارف عليهدا بدني
األطفددال مثددل سددرد القص د وتثدداقأ األق دران .ويسددتدع ذلدديب ترهددة هدد،ا التعليددق إىل اللاددات
املعنيدة ندا فيهدا لادة اإلربددارة وطريقدة برايدل وعرضدن ربدداال يسدهل فهمهدا علدى األطفددال ذوي
اإلعاقة واألطفال ال،ين لديهم معرفة دودة ابلقرااة والاتابة .ويستدع ذليب أييا إاتحة نسخ
مصددورة ولددي نصددية مناسددبة قافي د ا ومالئمددة للطفددل وعقددد حلقددات عمددل وحلقددات دراسددية
وتنفيدد ،إج درااات الدددعم حسددن السددن واإلعاقددة ملناقشددة آاثر هدد،ا التعليددق وكيفيددة تنفيدد،ه علددى
أفيددل وجددن وإدراج دن ضددمن تدددرين هيددع املهنيددني العدداملني لصددا األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم
ابلش دوارع ومعهددم .وتشددجع الدددول أيي دا علددى إدرا معلومددات عددن األطفددال املرتبطددة أوضدداعهم
ابلشوارع يف التقارير الا تقدمها إىل اللجنة.

التع وف الدويل
 -63تطل ددن اللجند ددة أيي د د ا إىل الد دددول أن تع د د ص اللت د د ام والتعد دداون واملسد دداعدة املتبادلد ددة علد ددى
املسدتوى الددوا للحيلولدة دون ارندداا األطفدال يف الشدوارع وحلمايددة األطفدال املوجدودين ابلفعددل يف
الش دوارع .ويشددمل ذلدديب ديددد وتقاسددم املمارسددات القائمددة علددى احلقددوق والددا بتددس فعاليتهددا
وذليب يف ال البحوة والسياسات وعمليدات الرصدد وبنداا القددرات .ويقتيد التعداون مشداركة
الدول وهيادات األمدم املتحددة ووكالهتدا واملنومدات اإلقليميدة ومنومدات انتمدع املدد (ندا يف
ذل دديب املنوم ددات ال ددا يقوده ددا األطف ددال واألوس ددال األكادوي ددة) واألطف ددال والقط دداع ائ ددام
واهلياات املهنية .وتشجع اللجندة هد،ه اجلهدات علدى تع يد احلدوارات السياسداتية والبحدوة الرفيعدة
املستوى واملستمرة فيما يتعلدق بتصدميم عمليدات تددخل جيددة وقائمدة علدى أدلدة مدن أجدل الوقايدة
والستجابة .وينطوي ذليب على إجدراا حدوارات علدى املسدتوى الددوا والدوطال واإلقليمد فيدالا
عددن املسددتوايت احملليددة .وقددد يل د م أن يتندداول هدد،ا التعدداون ايددة األطفددال الدد،ين يعددلون احلدددود
كمهاجرين أو لجاني أو ملتمس جلوا وكيحااي لاللار عل احلدود أو كناجني منن.

GE.17-10187

29

