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 أصحاب السعادة المشاركون الموقرون، 

 ممثلي الدول األعضاء،السادة 

 

أن   اإلقليمية حول  هذه  أعمال  كم  مع  أشاركيسعدني  الذين الورشة  األطفال  ودمج  لتأهيل  ومقاربات  "مداخل 

مين العام  نجاة معال مجيد الممثلة الخاصة لأل  /، وأود أن أنقل لكم تحيات الدكتورة"يتخذون من الشارع مأوى لهم

جهود التي تعكس الو الهامة  وتمنياتها بالنجاح ألعمال هذه الورشة    ،األطفالمم المتحدة المعنية بالعنف ضد  لأل

قليميين برنامج الخليج العربي للتنمية )أجفند(، والمجلس العربي  ولشركائها اإللجامعة الدول العربية  المتواصلة  

 .  للوطن العربي   قليميةبشأن التأكيد على وضع قضية إنهاء العنف ضد األطفال على األجندة اإلللطفولة والتنمية،  

 

 السيدات والسادة

 الحضور الكريم

اسمحوا لي أن أبدأ هذه المداخلة ببعض العبارات التي ذكرها عدد من األطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى  

األطفال المرتبطة أوضاعهم "( بشأن  2017)  21التعليق العام رقم  لهم عند سؤالهم عن مشاعرهم، والواردة في  

 ، والتي جاءت كما يلي: "بالشوارع

 احترمونا ككائنات بشرية"؛  " •

أتمنى من الناس الذين لم يعيشوا قط في الشوارع أن ينظروا إلينا على أننا أشخاص لنا كبرياء، مثل  " •
 الناس العاديين"؛  

 "ال يتعلق األمر بانتشالنا من الشوارع ووضعنا في مراكز إيواء وإنما يتعلق بمنحنا مركزًا"؛   •

 حقوق"؛ الشوارع ال يعني أنه ال يمكن أن تكون لنا   "كوننا نعيش في •

 .(1) "أعطونا فرصة لتغيير قصتنا" •
 

هم  البدء بذكر هذه العبارات حتى نضع نصب أعيننا عند التحدث عن هذه القضية أن هؤالء األطفال    دت  دوقد و

هم أواًل وقبل كل شيء أطفال في خطر يحتاجون إلى الحماية وليسوا أطفااًل    ، أصحاب حقوق   ءوقبل كل شيأوال  

 .. جانحين 

 

 السادة الحضور

على بعض الجوانب األساسية  اً  يط الضوء سوي سلفي محاولٍة لت  عدد من الرسائل الهامة ستركز هذه المداخلة على  

 : لحماية هؤالء األطفال

ال يمكن و  قليمية واألهلية،والمنظمات اإل  والحكوماتالمجتمع الدولي  على  حماية األطفال هو التزام  إن  :  أوالً 

   معاً  تضافر كافة الجهود دون بتحقيقه 

الذين يتخذون ال تتضمن إشارة صريحة إلى األطفال      الطفل  االتفاقية الدولية لحقوق على الرغم من أن  ف •

الغالبية  ، فإن جميع  مأوى لهم  الشوارعمن   أحكامها تنطبق عليهم، وهم يتعرضون النتهاكات بموجب 

جميع الحقوق الواردة في االتفاقية وفي بروتوكوالتها االختيارية هي حقوق  حيث أن  .  العظمى من موادها 

 

 مجيع االقتباسات مستمدة من مشاورات أجريت، أو معلومات خطية ُقدمت، بشأن هذا التعليق العام.  (1)



،  ل  ا طف لألالفضلى    مصلحة الو،  المتعلقة بعدم التمييزونذكر منها الحقوق    مترابطة وغير قابلة للتجزئة،

، وكذلك عن الحقوق والحريات المدنية  فضالً  ،  المشاركة    الحق فيو ،  في الحياة والبقاء والنموالحق  و

 . الحق في مستوى معيشي مالئمو حق األطفال في البيئة العائلية والرعاية البديلة

حقوق    إندماجالوفاء بالتزاماتها لتطبيق  األعضاء على  لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل الدول    تحثو •

  ،الشوارع  الذين يعيشون و/ أو يعملون في  طفالاأل االستراتيجيات والمبادرات الخاصة ب  جميع  الطفل في

 .2017لعام  21الواردة في التعليق العام رقم 

 ".الركب   خلفأحد   تركعدم "  مفهوم،  2030خطة التنمية المستدامة لعام   كما تتبنى •

  2030  خطة التنمية المستدامة لعام  سنوات على تحقيق جدول أعمال  8أقل من  تبقى أمامنا  ه قد  وحيث أن  •

حاجة  ف عاجلة  ملحة  هناك  إجراءات  االتخاذ  التنمية  ليتسنى  وأهداف  الطفل  اتفاقية حقوق  بوعد  لوفاء 

 المستدامة. 

 

 ً شكالً  لي العيش في الشوارع يعد  إوإن لجوء األطفال    .. رة ويمكن منعها.ر  ب  ن كافة أشكال العنف غير م  : إثانيا

 ومحرًكا له: ضدهم، من أشكال العنف 

التكيف من آليات  آلية    كونههو    ، عرلى العيش والعمل في الشواإالتي تدفع األطفال    األسباب من بين  ف •

كما  .  بيئتهم العائليةإليذاء واإلهمال في  التعرض لو  للفقر وعدم المساواة والتفاوتات االجتماعية   السلبية 

جائحة كوفيد، والصراعات واألزمات  هذه القضية من بينها    تفاقم  عدد من األسباب أدت إلىأن هناك  

الالجئين  النازحين و زيادة عدد  تسببت بشكل مباشرفي    والتياإلنسانية والكوارث المتعلقة بتغير المناخ  

 ل األطفال نسبة كبيرة منهم.شك  والتي عادة ما ي   والمهاجرين

لحقوقهم • خرقاً  تمثل  التي  التحديات  من  عدد  األطفال  هؤالء  إلى ال   مثل   ،ويواجه  الولوج  من      حرمان 

العاطفي والعائلي،  و،    الخدمات األساسية كثر هشاشة وأكثر عرضة لقبول  أمما يجعلهم  فقدان الدعم 

واالستبعاد   والخاطئة،  السلبية  ...  والوصم  المعتقدات  والتجنيد  إلى  االجتماعي،  يؤدي  وقوعهم مما 

 حلقة مستمرة من العنف .. كضحايا في  

، إذ لهم خصائص متنوعة من ليسوا مجموعة متجانسة  الذين يتخذون من الشارع مأوى لهمإن األطفال   •

السن،   والمخاطر  حيث  التجارب  في  تنوعاً  يعني  التنوع  وهذا  الخصائص.  من  وغيرها  والجنس، 

تختلف طبيعة وجود الطفل في الشارع والوقت الذي يقضيه فيه اختالفاً كبيراً بين ، كما  واالحتياجات

على حده،    لكل طفل  شخصي  تكييف االستجابات مع كل ملف. وعليه فإنه من الضروري  طفل وآخر

 . عند التعامل مع هذه القضية االحتجازو في مؤسسات التلقائى  التكفل    تجنب كذلك و
 

 ً ات ولرسم البرامج الالزمة،  أمر حيوي لربطهم بتقديم الخدموتوفرها حول هؤالء األطفال    البياناتجمع  : إن  ثالثا

 : لعمليات الرصد والمتابعة والمساءلةأيضاً أمر حيوي  كما يعد

األساليب    الختالف  نظراً   الدولغير شائع في معظم  هذه القضية  ال يزال الجمع المنتظم للبيانات حول  ف •

من قبل    لهم  مأوى  الشارع  من  يتخذون  الذين    ، كما أنه ال يوجد تعريف مشترك لألطفالالمستخدمة 

بات حيث يتنقل عدد منهم من مدينة يتسم بالتقل  طفال  عدد هؤالء األ   وكذلك فإنجميع الجهات الفاعلة،  

 . يتهمتثبت هوأوراق بدون خرى ألى  إ

الو  • هذا  واإل تضارب  يؤدي  البيانات  البلدان،  إلى  حصائيات  في  بين  البيانات  مقارنة  إمكانية  تقويض 

نفس    وكذلك الوقت في  بمرور  التغييرات  أن    بلد. الالقدرة على مراقبة  المتسقة  كما  األرقام غير  هذه 

 . عرقل جهود المناصرة وتعني أن المزيد من األطفال معرضون لخطر االنتهاكات لحقوقهم األساسيةت

وعلى الرغم من وجود هذه التباينات، تقدر المنظمات والهيئات الدولية أن عدد األطفال الذين يعيشون  •

مفوضية  المليون طفل، وذلك وفقاً لتقرير    150  الى  100و/ أو يعملون في الشارع في العالم يتراوح بين  

 . في هذا الشأنقوق االنسان حألمم المتحدة ل السامية ل



 

 

 السادة الحضور

يعتمد القوانين   ،جهات معنية متعددة  تقوده الحكومة وبمشاركة  وضع نظام وطني لحماية الطفلالتجربة أن    توضح

ويستطيع حماية األطفال من صنوف متعددة  ، الحقوق  ويقوم من حيث الممارسة على ،القائمة والقيم االجتماعية 

كما  .  وكذلك قدر ًا كبيًرا من التشاور وااللتزام    والبشرية  والموارد المالية   تتطلب الوقت من الحرمان، هو مسألة  

المترابطة ؛  ومعالجة األسباب الجذرية الكامنة    من خالل  امة واالستباقيةالوقاية المستدأهمية  تشير األدلة إلى  

الحمايةو عوامل  وتعزيز  الخطر  لعوامل  المبكر  نظم  عن    فضالً   ، االكتشاف  البيانات ل استحداث  وآليات   جمع 

توجيه  و  .المشاكل وإدراك مواطن النجاح  من أجل معالجة  بصفة دوريةالبحوث لتحديد وتحليل مجاالت التقدم  

  " عامالً أساسياً من عوامل النجاح،االستدامةكما تعد "  .أنفسهم  تجارب األطفال   السياسات واإلجراءات من خالل 

  ."االقتصار على افتراضات "الوسائل المتاحة الة من حيث التكلفة عوضوتعني االستدامة إيجاد استثمارات فع  

نذكر   ،لهم  مأوى  الشارع   من  يتخذون  الذينفي حماية األطفال    في دول المنطقة  الناجحةوهناك عدد من األمثلة  

في جمهورية مصر   (كاريتاس)جمعية )بيتي( في المملكة المغربية، وجمعية  منها على سبيل المثال ال الحصر  

 العربية 

 

 الحضور الكريم

لقياس التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة )بما في  دوات الهامة التي تقدمها األمم المتحدة  من ضمن األ

  VNRs  عملية االستعراضات الطوعية الوطنيةهي    ومحركاتها(  العنف ضد األطفالذلك مكافحة جميع أشكال  

أيضا   تعد  لتحوالتي  والبرامج  السياسات  وتعديل  لتطوير  والتقييم  للرصد  هذه  أداة  أفضل األقيق  بشكل    هداف 

األدلة  لكونها   على  قائمة  على  ،  evidence-based reportsتقارير  وشامل  وتقوم  تشاركي  نهج  استخدام 

  هاتقارير  بتقديمالدول العربية  عدد من  وسوف تقوم    ومتكامل مع مفهوم "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب".

الطوعية   ال الوطنية  الهاشمية،األردن  المملكة)  وهي  الحالي   عامخالل  المتحدة،   اإلماراتودولة    ية    العربية 

عداد  إكما بدأت عدد من الدول في  ،  2( الفيدرالية  الصومال، وجمهورية  السودانوجمهورية  جيبوتي،  وجمهورية  

كعملية تساعد البلديات على توطين أهداف التنمية المستدامة، ودمجها في    VLRs  الطوعية تقاريرها المحلية  

للقيام عم    مدينةنهنئ  . وفي هذا اإلطار  خططها دون الوطنية العالم العربي  المبادرة في  ان على أخذها زمام 

 في هذه المنطقة.   VLRأول إعداد ب

بالتعاون ومتابعة هذه العملية مع على التزامها    األطفالالمعنية بالعنف ضد  لألمين العام    ةالخاص  ةالممثلوتؤكد  

المستوى الوطنية رفيعة  السياسية  الحوارات  المشاركة في  بما في ذلك  الوطنية  الدول األعضاء  ، والزيارات 

ية  ردناألالمملكة  لى كل من  إبشأن وقف العنف ضد األطفال مثل زيارتها  التي تقوم بها الدول  لتعزيز المجهودات  

 . خالل  شهر ديسمبر الماضي يةلبنان الجمهورية الو مية الهاش

 

 السيدات والسادة

طفال من في مجال حماية حقوق األ   التوصيات من    اً عددمع حضراتكم    أستعرضفي ختام هذه المداخلة، أود أن  

 :، والتي تتمثل فيما يليكافة أشكال العنف الممارسة ضدهم

 
2 https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs /  

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/


فإن    وعليه   ، في األمد القصير والمتوسط والطويل   هائلة   تكاليف اقتصادية ن العنف ضد األطفال تترتب عليه  إ  •

ال يعد تكاليف إضافية،    - بناء بيئة تمكينية وشاملة تحافظ على سالمة األطفالمن خالل    -   ه ثمار في منع ت االس 

 .. لألطفال واألسر والمجتمع ككلنما هو عائد في المستقبل  إ و 

إلى    Covid  جائحة   أظهرت  • الملحة  عن  إحداث  الحاجة  واالبتعاد  نوعية،  وغير   المقاربات نقلة  المنعزلة 

 متعددة التخصصات والقطاعات   و   متكاملة   و مقاربات مندمجة  إلى    ، المستدامة 

إلى "  • ي نظر  أن  البناء بشكل أفضل يجب  أنها  إعادة  بعده على  الوباء وما  بعد  عادلة  لبناء مجتمعات    فرصة " 

 . تتمحور أيًضا حول األطفال ال تتمحور حول البالغين فحسب  بل    ، قادرة على الصمود و ومتساوية  

 .  كشركاء وجهات فاعلة إشراك األطفال  أهمية   •

مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص )على المستويين الوطني والمحلي أيًضا    وبناء الشراكات   التعاون  •

 . .التعاون فيما بين بلدان الجنوبباإلضافة إلى  

مأوى    الشارع الذين يتخذون من    األطفال   مستدامة لحماية حقوق  وضع استراتيجيات وطنية شاملة و ضرورة   •

من خالل  التمويل المستدام  وتوفير    ، ، بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل واالستجابة تناول جانبي الوقاية  ت ، ،  لهم 

 . الميزانيات الصديقة للطفل دعم  

 

 ً مانة لى األإمم المتحدة المعنية بالعنف ضد األطفال بالشكر  مين العام لألالممثلة الخاصة لأل  سمإ أتوجه ب  ،وختاما

ة والتنمية على  ل والمجلس العربي للطفو  )األجفند(،  وبرنامج الخليج العربي للتنميةالعامة لجامعة الدول العربية  

متمنية الخروج بتوصيات عملية للنهوض بأوضاع األطفال   ، هذه الورشةدعوتهم الكريمة للمشاركة في أعمال  

 لهم. يتخذون من الشارع مأوى  الذينفي المنطقة العربية وحماية حقوق األطفال 

 وعدم ترك أحداً خلف الركب.. .. لجميع األطفالمعاً نستطيع..من أجل توفير مستقبل أفضل 

 


