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ورشة حول تأهيل ودمج األطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم

مداخل ومقاربات لتأهيل ودمج األطفال الذين يتخذون من الشارع "تحت عنوان
مأوى لهم

ورقة حول تأثير جائحة كورونا على األطفال

الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم

ياسر سليم



الت تعتبر مشكلة األطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم واحدة من المشك•
مع ية الكبيرة اآلخذة في النمو على مستوى العالم وفي العديد من الدول العرب

ة الجدير بالذكر أن المجلس العربي للطفول. تفاوت حجمها من دولة عربية
والتنمية كان من أولى المؤسسات التي أولت اهتماما خاصا بهذه القضية 

تواجه دول العالم ومن ضمنها الدول العربية أزمة عالمية منذ انتشار جائحة •
يعتبر األطفال و خاصة الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم أول . كورونا

المتأثرين بها ، باعتبارهم من الفئات األضعف واألكثر هشاشة 



المصطلحات

فمثال .هنالك عدة تعريفات تستخدم لألطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم 

هم  استخدمت اللجنة الدولية لحقوق الطفل مصطلح األطفال المرتبطة أوضاع

طلق ، نجد في السودان يمثالتختلف المصطلحات في الدول العربية ف.بالشارع 

مصطلح الطفل المشرد على الطفل الذي يتخذ من الشارع مأوى له حيث نص

بب وجوده قانون الطفل على أن الطفل المشرد يقصد به الطفل المعرض للخطر بس

أو النفسية بصورة غير طبيعية في الشارع للدرجة التي تعرض سالمته األخالقية

. أو الجسدية أو التربوية للخطر 



االطار الحقوقي لألطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم

بصاحأنهعلىلهمأوىالشارعمنيتخذالذيالطفلالىالنظرعلينايجب•

تطبيقبالمسؤوليةحملةجميعالتزاممنالبد.احسانمتلقيأوجانحليسوحقوق

قوقهملحالنتهاكاتاألطفالهؤالءتعرضعدملضمانالطفلحقوقعلىقائمنهج

النهجنيضم.الحياةقيدعلىللبقاءالشارععلىاالعتمادعلىيجبرونبحيث

دموعومشاركتهونموهوصحتهوبقائهوحياتهالطفلكرامةاحتراماالحقوقي

االلتزامهاعليويقعالرئيسية،المسؤوليةصاحبةهيالدولتعتبر.ضدهالتمييز

هاكاتلالنتلالستجابةواضحةآلياتتأسيسواألطفالهؤالءبحقوقبااليفاء

والمساءلةوالرصد



األطفال الذين يتخذون تأثير الجائحة
من الشارع مأوى لهم 

التي تمثل يمر العالم بأكبر أزمة إنسانية على كافة األصعدة بسبب جائحة كورونا و
وتربوية كارثة انسانية كبيرة ، نتج وما زال ينتج عنها تداعيات صحية ونفسية

األطفال و واجتماعية و اقتصادية و كل الشواهد تؤكد بأن التأثيرات أكثر عمقا على
فسية ان األبعاد الصحية والن. خاصة األطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم 

و االجتماعية والتعليمية واالقتصادية للجائحة كرونا و تأثيرها على  
هؤالءاألطفال، تتداخل  مع بعضها البعض 



البعد الصحي

الصدريةاألمراضمثل،الجائحةقبلاألمراضمنالعديدمنهؤالءاألطفاليعاني•

فأض.السياراتعوادموالجولملوثاتالتعرضواالدمانوالتدخينممارساتنتيجة

هممعرفتلعدمواألسرةحمايةخارجألنهماإلصابة،لخطرعرضة  األكثرأنهمذلكالى

الحكوميةالمراكزمعالتعاملمنخوفهموالصحيةباألمور

وترنتاالنوالتلفزيونوالصحفعلىالصحيةالتوعيةحمالتاعتماداشكاليةهنالك•

ضللينماألطفالويتركفهمهاأوقراءتهايستطيعونالقدواألطفاللهؤالءمتاحةغيرهي

وحةالصبحقالمعلوماتالىالوصولحقيرتبط.األساطيرواالشاعاتعلىيعتمدون

األطفاللهؤالءالحياةحق



الصحيةالخدماتإلىالوصولدونتحولالتيالحواجزالىباالضافةهذا•

نخفاضااشكالية.يملكونهاالتهمغالبي،الهويةإثباتإظهارشرطمثل،األساسية

الصحيةاتالنفقتقليصالىالمنظماتتمويلوضعفاالجتماعيةالرعايةميزانية

بالمراكزالمتعلقةوالغذائية

قدالتيالمسوحاتأوالبياناتجمعبسبباللقاحاتاألطفالهؤالءيتلقىالقد•

.التطعيمجبرامإليهاتستندالتيالبياناتفيادراجهميتمالأنهحيثتستبعدهم

يتمالذيننسبةمعرفةعدميعنيعددهمعنواضحةبياناتوجودعدمفانوعليه

.تطعيمهم



النفسيالبعد

ةالنفسيالصحةعلىكبيرةبصورةتؤثر،جائحةالناالدرساتتشير•

منظمات10كلمن8منأكثرانإنجلترا،فياألطفالمفوضةذكرت.لألطفال

اكلمشمنيعانونكانوا"رعايتهمعلىيعملونالذيناألطفالانذكرتخيرية

هؤالءمعيعملونالذينيتعرض.اإلغالقإلجراءاتمباشرةكنتيجةخطيرةنفسية

بجانبوحةبالجائاصابتهمحتمالالزيادةنفسيةمشاكلوكبيرةلضغوطاألطفال

طفالاأللهؤالءالنفسيةالحالةاهمالالىيؤديذلككل.االجتماعيالدعمانخفاض

.لعزلةانتيجةاألطفالتصيبقدالتيالعنفووالقلقالتوترأعراضواهمال



البعد االجتماعي

ىإليؤديهذاواألطفاللهؤالءاالجتماعيةالحمايةضعفعلىالجائحةأثرت•

آثارقتفخلاالجتماعيةالقيمعلىالجائحةأثرتلقد.وانحرافهمتهميشهمتزايد

تزايدةماجتماعيةآثارإلىاألطفالهؤالءيتعرض،االجتماعيةالناحيةمنسلبية

زيادةوالتمييزواالجتماعيةالعزلةبسببيكونوالذيكالعنفكبيرةومخاطر

ظلفيالقسريالمبكرالزواجوغيرهوالجنسياالستغاللازداد.الماليالضغط

المفروضلحظرانتيجةالفقيرةالمجتمعاتفيوالسيماالبطالةوالفقرنسبةارتفاع

أماكنمعظمهاواألسواقوالعامةاألماكنأغلقتوالمراكزوالمدارسعلقتو

االجتماعيالوصمإلىباإلضافةاألطفالهؤالءلتجمع



البعد االقتصادي

عدمةوزيادالفقر،معدالتوارتفاعالنمو،معدالتانخفاضإلىالجائحةتؤدي•

داعياتالتتزيد.مستقبلهمواألطفالهؤالءيهددرهيبثالثيخطروهو،المساواة

كذلكوعددهممنيزيدالذيوالمدرسيالتسربنسبةمناالقتصادية

خطرلىإتؤديالتياالقتصاديةالظروفبجانبهذاوالتغذيةسوءانتشارأمراض

جنيدالتأواألطفاللهؤالءالجنسيخاصةواالستغاللأنواعوكافةبهماالتجار

.والقسريبكرالمللزواجاالت جارولخطرتعرضاأكثرخاصبشكلالفتياتوتُعد  

بهماراالتجيتمالذيناألطفالوإنقاذتحديدصعوبةمنكوروناجائحةزادتوقد

.بهمةالخاصالحمايةنظموالياتلضعفواالبالغمنلخوفهموذلكواستغاللهم



البعد التعليمي

العمليةىعلتأثيرهاكان،التعليميةالنظم  علىكبيرةبصورةالجائحةأثرت•

فيؤولةمسبحسبالمناطقمنغيرهافيمنهأقوىالعربيةالمنطقةفيالتعليمية

.(واليونسك)والثقافةوالتعليمللتربيةالمتحدةاألمممنظمةفيالتعليم

الذينلاألطفاأناالبعد،عنالتعلمأشكالمنشكالالحكوماتمنالعديدتبنت•

الأودبععنللتعلمالالزمةالتقنيةلديهمتتوفراللهممأوىالشارعيتخذون

قميةالروالفجوةالمساواةعدمحالةيعكسممابعد،عنالتعلمسياساتتغطيهم

العميقة



مقاربات العمل مع األطفال في وضعية الشارع مع الجائحة

معهم أصبح من الضروري عند تناول قضية األطفال في وضعية الشارع و التعامل•

تداخل ،خصوصا في ظل جائحة كورونا ، توحيد المصطلح في الدول العربية ، منعا لل

لدول ،تجد بعض ا. الذي يقود بدوره الى ضبابية المفهوم وتضارب التعامل مع هذه الفئة 

ا الى التضارب في المفهوم ، فرصة للتنصل من التزاماتها تجاه هذه الفئة و أحيان

هم ، قلة وجود هؤالء األطفال في دول/تجريمهم  أو ضمهم لشريحة المتسولين أو نفي 

رغم اكتظاظ الشوارع بهم و هذا بجانب اشكالية عدم ادراج بعض الدول لهم ضمن 

المسوحات و البيانات الرسمية و خاصة في ظل الجائحة مما حرمهم من العديد من 

.حقوقهم

:منها،كوروناالجائحةظلفياألطفالهؤالءمعللتعاملتدخالتعدةهناك•



حة هو ينظر الى العمل مع األطفال في وضعية الشارع خالل الجائالنهج االحتياجي-•
ال طوعي و ليس الزامي و خاصة من قبل الدولة ، و ترتكز الرؤية تجاه هؤالء األطف

مة موجبات قانونية ملزوعلى النظر إليهم كموضع إحسان و ليس كأصحاب حقوق 
.للدولة 

وإن تعزيز الرؤية بأن األطفال أصحاب حقوق، حتىو يعمل علىالنهج الحقوقي-•
ا و ليسوا كانوا في الشارع، و توجيه التحرك طبقا لهذه الرؤية و تركز على أنهم ضحاي

جانحين 

قمعية يُنظر إليهم على أنهم خطر على المجتمع و يُلجأ إلى جهودالنهج التجريمي-•
ل استخدام هذا النهج واضحا خال)ضدهم وحمالت اعتقال عنيفة وحرمانهم من  الحرية 

لهم الجائحة بحجة حمايتهم من الجائحة أو بحجة أنهم خطر على المجتمع بسبب تنق
(المستمر و خوفا من احتمال نقلهم للعدوى و ليس حرصا عليهم



التجارب الدولية و العربية

حمايتهم من التجارب في التعامل مع األطفال في وضعية الشارع و لهنالك العديد •
ات و توثيق االنتهاكتجربة تحالف أطفال الشارع .و مساعدتهم في ظل الجائحة 

مةمنظهيو( للضغط و المناصرة)رفعها  للدول ولالليات االقليمية و الدولية 
قامت برصد االنتهاكات التي .دولة 150فيمنظمة 175تضمو،لندنمقرها

ا لالليات يتعرض لها هؤالء األطفال خالل الجائحة و توثيقها مع توصيات ثم رفعه
ة لحماية االفريقية والدولية من أجل االستجابة لهذه االنتهاكات والضغط والمناصر

ة أدت هذه الجهود لتبني لجنة حقوق الطفل و لجن. هؤالء وفق النهج الحقوقي 
الخبراء األفارقة لهذه التوصيات 



مبادرة أبطال الشوارع  

وانفزتيتاسترمنظمةبينبالتعاون،الهند،كولكتافيتطبيقهاتمتجربةهي•

نيدناجايلدمعهدمعالهندفيبالتعاونالمتحدةالمملكةفيتأسستمنظمةهي

Child in Need (CINI) .

ولكتاكفيالشارعوضعيةفيوالشباباألطفالمنمجموعةهمالشوارعأبطال•

قام.جائحةالخاللأقرانهمحمايةولمناصرةالعملليقودواتدريبهمتم،بالهند

وةحيالصالتوعيةقدموا،الجائحةخاللأقرانهمتجاهكبيربدورالشارعأبطال

ذلكعنتجن.إليهاالوصولاالخرونيستطيعالالتياألماكنبتغطيةوذلكغير

.طفلثالثمائةمنأكثرالىليصلعددهمزيادةورنامجالبتطوير



برنامج أطفال بال مأوى

خاللمنالشارعوضعيةفياألطفالودمجتأهيل"مشروعفيالتجربةالىباالضافة•

لطفولةلالعربيالمجلس)مصر،في"األملاخترتأنا"شعارتحتوذلك"األملتربية

بيةالترووزارةاالجتماعيالتضامنوزارةمعوبالشراكة،(أجفندمنبدعموالتنمية

(الشركاءمنآخروعددوالتعليم

مجبرناهيومصرفيالشارعوضعيةفياألطفالمجالفيرائدةتجربةهنالك•

،الجائحةخاللفي.أسرهمداخلالحاالتآالفدمجفينجحوالذيمأوىبالأطفال

دوقصنومعالخاصوالقطاعاألهلية،والمؤسساتوالجمعياتالحكومةبينوبشراكة

رنامجباالجتماعيالتضامنوزارةنفذت.للبرنامجاألساسىالشريكوهومصرتحيا

األطفالهؤالءلحمايةمتكامل



وحدة متنقلة تجوب  المحافظات ، يعمل بكل وحدة 17وذلك من خالل انتشار •
خصائى متنقلة فريق عمل مكون من أخصائيين اجتماعين ونفسين، ومسعف، وأ

محافظة، و ترصد فرق 13مؤسسة فى 21إدارة حالة، وسائق،، هذا باإلضافة لـ 
العمل هؤالءاألطفال، من خالل معرفة تمركزاتهم، أو من خالل الشكاوى التى

ويتم الطفل، أو على الخط الساخن للوزارة ،تأتى لصفحتها، أو على خط نجدة
االت التعامل مع أى بالغات فورا، كما يوجد تنسيق مع وزارة الصحة إلنقاذ الح

تطهير كثفت دور الرعاية من إجراءاتها الوقائية والصحية، حيث يتم.المرضية 
فال من الدور بمواد التعقيم، فضال عن الحرص الكامل للنظافة الشخصية لألط

خالل مختصين بذلك



تجربة منظمة من الشارع  الى األمان

بلقمنتأسست،محليةسودانيةمنظمةوهي،األمانالىالشارعمنمنظمةجربةت•

وضعيةفياألطفالحمايةودعمبهدفالسودانبشرقكسالبواليةالناشطينالشباب

معالجةعلىالمنظمةتعمل.اليومفيطفال(75)حواليمركزهايستقبل.الشارع

وزارةبالنفسيالطبإدارةمعبالتعاوناألطفاللهؤالءنفسيتأهيلتقديمواالدمان

ماتالمستلزتوفيروالمدارسالىاألطفالاعادةواألطفالشمللمبرامجوالصحة

نميرغبلمنالمهنيبالتدريبااللحاقولهمدائمةمتابعةوووجبةلهمالدراسية

(32)الحاقوللمدارس(89)ارجاعفينجحت(الشارعوضعيةفياألطفال

وألطفالاهؤالءأسربدعمتقومحيثالشمللموالتأهيلبجانبهذاوالمهنيبالتدريب

طفالاأللهؤالءالكفالةتوفيربجانبالمنزليةللزراعةوبذورمثمرةاشجارتوزيع



خالل لقد قامت هذه المنظمة الصغيرة بدور كبير في دعم و حماية هؤالء االطفال•
يتواجد مكتبها عبارة عن  حاوية خشبية ، في وسط سوق الوالية حيثالجائحة،ف

، ديمبدأت بتق.لعمل التدخالت المناسبة عمل مسح عنهمبقامت . هؤالءاألطفال
ج ترفيهي وجبات و مشروبات يومية ،باالضافة الى التوعية بالجائحة عبر برنام

م األظافر و بتوزيع الصابون و تقلياعمال رسم  ،واالهتمام بالنظافة الشخصية ، و
و الكمامات باالضافة الى توزيع المعقمات، حالقة الشعر و كل ما يتعلق بالنظافة 

هذا بجانب انها .حصولهم على بطاقات التأمين الصحي  ولقد نجحت في 
ربة في تتميز هذه التج.استضافت غرفة طوارئ شباب كسال الخاصة بالجائحة

طفل خارج ٠٠٠,٣٤٠الوالية بها أكثر من)انها قامت ظل ظروف صعبة للغاية
(  المدرسة و نصف األطفال تحت سن الخامسة يعانون من التقزم



كوروناجائحةبعدما

بيناتالفجووالطفلحقوقتطبيقفيكبيرةاشكالياتالجائحةأظهرتلقد•

هؤالءمثلبالتضحيةنا.االستغاللأوجهمنالعديدكشفتوالتطبيقوالتشريع

لوطنسلنؤسنحتاجاننا.والتقدمالنموعلىقدرتهاالعربيةأمتنايفقداألطفال

.حقوقيةأرضيةعلىقائم"كورونابعدما"باألطفالجديرعربي

منأجيالتنشئةضمانهوالهدفانالعربيالطفلحقوقميثاقفيجاءلقد•

مواثيقهبكورونابعدماعالمنرى.المستقبلصورةفيهمتتجسدالعرباألطفال

استجابةوسرعةمحاسبةومساءلةبهاملزمةعربية



التوصيات

األفضل، علينا استثمارهذه الجائحة لتتحول من أزمة إلى فرصة نحو التغيير إلى•
وإلعادة بناء عالم  عربي ما بعد كورونا ، عالم ينظر الى األطفال على أنهم
عزيز اصحاب حقوق و ضحايا انتهاكات عديدة بدال من النظر اليهم كجانحين و ت

مبدأ المحاسبة لمن ينتهك حقوقهم 

ما بعد تقوية أنظمة الحماية االجتماعية و تطويراستراتيجيات حقوقية شاملة ل•
ولهم الجائحة وتعزيز المساواة لوصولهم إلى الخدمات األساسية والعمل على حص
على وثائق هوية قانونية و ضمان تمكنهم من الوصول إلى الخدمات وضمان

حقهم في و تطبيق مجانية العالج و التعليم



ميعوجالقوةاستخداممنعوبكرامةالعيشفياألطفالهؤالءحقواحترامحماية-

حالةفيالشكاويالياتوصولهمضمانوضدهموالعنفاالستغاللأشكال

االستجابةوتعزيزحقوقهمانتهاك

نهيفهموالذيوالشكلمعينةبلغةالمناسبةالمعلوماتإلىوصولهمضمان-•

.للجائحةاالستجابةورصدوتنفيذتصميمفيمشاركتهموضمان

معالتوعيةأنشطةاستمرارلضمانالمدنيالمجتمعمنظماتمساندةودعم•

الدمجاعادةوالشمللمعملياتوتسهيل،األطفالهؤالء

ألنشطةواالجيدةوالبيئةالمناسبةبالمرافقاالستقبالمراكزتجهيزأوإقامة-•

.قسرالهااحضارهمومنعولهموالتدريبيةالتعليمية



اثارلتجاوزلهماالجتماعيوالنفسيالدعمتوفيرالىاألطفالهؤالءيحتاج•

الجائحة

درمصيشكلوهوالجنسيواالعتداءالجنسيالعنفمنحمايتهمعلىالعمل-•

وصولهمتسهلوضدهمالعنفأشكالمنشكلأيوحظرمستمرقلقوخوف

ةالجنامحاسبةواالستغاللأوالعنفعنالالبالغلألطفالصديقةالليات

هؤالءضدعنفأعمالأيعنباالمتناعللشرطةواضحةتوجيهاتإصدار-•

احتجازمراكزأولدورقسريانقلهمأومداهماتأواألطفال

اصةالخالتربويةالمناهجفيصحيةسلوكياتومعارفتضمينعلىالعمل-•

يالحرفوالمهنيالتدريبمراكزوتعليميةمراكزمناألطفالهؤالءبمراكز



طفالاألمعكورونا،جائحةتداعياتلمواجهةالوعيوتشكيلالتوعيةفياإلعالمدورتعزيز•

األطفالهؤالءتناسبمبتكرةوابداعيةبصورةذلكيكونانوالشارعوضعيةفي

والشكاوىلاستقباالياتعلىتنصوالحقوقعلىمبنيةعربيةاتفاقياتومواثيقتطوير-•

واءلةالمستعزيزوالشارعوضعيةفياالطفالخاصةواألطفالعلىتقعالتياالنتهاكات

لالنتهاكاتاالستجابةوالمحاسبة

فيالاألطفسالمةوصحةعلىالحفاظعلى،يركزعربيتكامليبرنامجياعدادعلىالعمل-•

كالاشكافةوالعنفمنحمايتهموالنظافةوالصحيةالخدماتالىووصولهمالشارعوضعية

عيةوضفياألطفالحمايةمجالفيالتعاونوالجيدةوالممارساتالخبراتتبادلاالستغالل

المستفادةالدروسوالجائحةخاللالشارع



ألطفالامعكورونا،جائحةتداعياتلمواجهةالوعيوتشكيلالتوعيةفياإلعالمدورتعزيز-•

األطفالهؤالءتناسبمبتكرةوابداعيةبصورةذلكيكونانوالشارعوضعيةفي

تصاديةاالقالمساعدةوتقديمتقويتهاواجتماعيةالحمايةبرامجوالفقرمحاربةمشاريعدعم-•

الدخلالمنخفضةاألسر،إلى

عزيزتوالشكاوىاستقبالالياتعلىتنصوالحقوقعلىمبنيةعربيةمواثيقتطوير-•

االستجابةوالمحاسبةوالمساءلة

فيالاألطفسالمةوصحةعلىالحفاظعلى،يركزعربيتكامليبرنامجياعدادعلىالعمل-•

غاللاالستاشكالكافةوالعنفمنحمايتهموالصحيةالخدماتالىووصولهمالشارعوضعية



وةاألزمهذهمنالتعافيأجلمنالمشاريعولألنشطةالجماعيوالتنسيقالتعاون•

تمييزدوناألطفالجميعحمايةوصحةعلىالحرص

ديمتقواالجتماعياألمانلشبكاتقصوىأولوياتوإعطاءالحكومي،الدعمزيادة-•

العدالةمبدأتطبيقوالشارعوضعيةفيلألطفالالقانونيواالجتماعيوالنفسيالدعم

التمييزعدموالمساواةو

يتفقطبعبالوالجهاتجميعقبلمنالتكاتفوالتنسيقوالتضافرمنالبد،ختاما•

أفضلحياةيستحقوناألطفالهؤالءأنعلىالجميع

الموفقوهللا•


