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مضخخلظ البحث:
هتدف ادلقالة احلالية إىل دراسة ظاىرة أطفال الشوارع واحلروب ونتائجها على األطفال ىم
كل حضارات الدول ،فأساس ازدىار
هبجة احلياة الدنيا وزينتها ،وىم عماد ادلستقبل الذي ترتكز عليو ّ

الدول وتقدمها يكون يف إعداد أطفاذلا ليكونوا قاد ًة حيملون لواء العلم وادلعرفة والثقافة والتقدم ،لذلك
جيب أن يكون االىتمام األكرب يف مجيع الدول من نصيب األطفال ،وجيب أن حيظوا جبميع االىتمام
تشرد األطفال تربز كظاىرةٍ خطريةٍ جداً ،تُ ّلوث
وبكل الوسائل ادلتاحة .ظاىرة ّ
كل فئات اجملتمعّ ،
من ّ
ادلشهد احلضاري ،وتقلب كل موازين اإلنسانية رأساً على عقب ،وىذا ادلشهد البائس يتمثل يف رؤية
األطفال ادلتشردين الذين جيوبون الشوارع دون أي معني أو كفيل ،ويفتقدون ألجواء األسرة واالىتمام

تشرد األطفال تعترب من الظواىر ادلنتشرة يف الوقت احلاضر ،خصوصاً يف دول العامل
والرعاية فظاىرة ّ
الثالث ،حيث الفقر واجلوع واحلروب.وتع ريف أطفال الشوارع يطلق مصطلح أطفال الشوارع على

األطفال الذين مل يبلغوا سن الرشد والذين يعيشون يف الشوارع ،مبا يف ذلك ادلساكن غري ادلأىولة
بالسكان واألراضي البور وغريىا وقد قُّدر عدد األطفال ادلشردين يف الشوارع مبا يقارب 011
مليون طفل ترتاوح أعمارىم بني  01- 01سنة ،ومعظم ىؤالء األطفال يعيشون ويعملون يف
الشارع ،أو يعيشون يف بيوت ولكنهم رلربون على اخلروج للشوارع لإلسهام يف دخل العائلة
القليل بأي طريقة ممكنة ،إما من خالل تنظيف األحذية أو بيع الصحف أو نقل القمامة أو
التسول أو االخنراط يف البغاء ،كما وأنو يطلق على البقية بأهنم أطفال شوارع يعيشون ويعملون
يف شوارع ادلدينة وحيافظون على عالقات قليلة أو معدومة مع عائالهتم وتوصلت الدراسة احلالية
إىل إبراز النتائج وىي انتشار ىذه الظاىرة وباإلضافة إىل كثرة االيتام واألرامل بشكل غري
طبيعي .
الكلمات المفتاحية :احلروب ،أطفال الشواررع

 زٍان ًحيي بالل/ د،  اًمان حضً حعذان/ د
Abstract :
The present article aims to study the phenomenon of street children
and wars and their consequences Children are the joy of life and
adornment of the world, and they are the foundation of the future on
which all cultures of nations are based. The basis of the prosperity
and progress of countries is to prepare their children to be leaders of
science, knowledge, culture and progress. With all the attention of all
groups of society, by all available means. The phenomenon of
displacement of children emerges as a very serious phenomenon,
pollution of the cultural scene, and the fluctuation of all balances of
humanity upside down, and this miserable scene is to see homeless
children who roam the streets without any particular or sponsor, and
lack the family atmosphere and attention and care, the phenomenon
of homelessness is a widespread phenomenon At present, especially
in third world countries, where poverty, hunger and ,Definition of
street children The term street children refers to children who have
not reached the age of majority and who live on the streets, including
uninhabited dwellings, desolate land, etc. These children are also
known to be under-protected, under-supervision or directed by
responsible adults, The estimated number of displaced children on the
streets is estimated at 100 million children aged 15-18 most of whom
live and work on the street or live in homes but are forced to go out to
contribute to the family's little income in any way possible, I love you
Newspapers, garbage, begging or prostitution, and the rest are called
street children who live and work in the streets of the city and have
little or no relationship with their familiesThe current study highlights
the results, which are the prevalence of this phenomenon,in
addition to the abnormal number of orphans and widows.
Keywords: wars, street children.

:مقذمت
ان خلىق ؤلاوظان حؼمل العالم بإحمعه الا ان الـئت العمسٍت الرًً ال جصٍد
ّ ؤعمازهم عً الثامىت عؼس ٌعدون الـئت الاهثر عسكت
للمظاض و لالهتهان لحلىكهم
ؤلاوظاهُت زاؿت في اوكاث الحسوب و الـساعاث الاهلُت و الجزاعاث اإلاظلحتو ػلى السػم
.مً حعدد وجىىع جلً الحلىق زاؿت ؿُما ًخعلم بالصحت و الخعلُم
180

الحروب وهخائجها على أطفال الشىارع

الا اجها حعد بمثابت الاخخُاحاث اللسوزٍت للعِؽ بىسامت هبؼس والحم بالحماًت
مً ول ما ًمىً ان ًدمس خُاة الوـل و اطخلسازه و مظخلبله واالطخؼالٌ الخجازي و
الجيس ي و خم الوـل بالحُاة الاحخماعُت الظىٍت اإلاظخلسة التي جمىده خم اإلاؼازهت
الـاعلت لخوىٍس الراث وبىاء الصخـُت الظىٍت و في جهاًت الامس جـب حمُعها في بىجلت
واخدة جدعى "خلىق الاهـاٌ ".
ان مىكىع البدث ًخمدىز بـىزة زثِظُت خىٌ اهـاٌ الؼىازع و زاؿت في
ظل الحسوب و الجزاعاث اإلاظلحت .ان هاالء الاهـاٌ هم هخاج مؼيلت الـلس ؤو ؤلاهماٌ
مً ؤطسه م ؤو الهسوب مً العلاب او الحسوب ووٍالتها ان ما ًساه الؼالبُت العظمى مً
اإلاجخمع ؿيهم ًخمسهص خىٌ مىظسهم الخازجي السر اإلادسخ خُث ًيىن زد الـعل اما
بالخعاهف معهم بةعوائهم مظاعدة او الاػمئزاش منهم .
الا ان الىاكع الاوظاوي ًـترق ان هاالء الاهـاٌ اإلاؼسدون لهم هـع خلىق
الوـل مً خُث هسامخه وخله فى الحُاة الىسٍمتوطى دؾء و زعاًت و خىان الاطسة
ؿلال عً مظخلبل واعد ليىجهم هاكت بىاءة ًمىً ؤن ٌظخـاد منها لخوىٍس وبىاء الىهً
ؿُما اذا اخظً اخخىائهم و جىحيههم ؿهم لِظىا ؤهـاال مىدسؿحن بوبُعتهم وؤن عدم
زعاًت وخماًت الوـل و جسهه بال مإوي ٌعد ذلً بمثابت مؼسوعا إلعداد مجسم هبحر خُث
ًلجإ هرا الوـل للؼازع وٍخعلم لؼخه وطلىهه وٍـبذ ؿسَظت طهلت لدزىٌ اختراؾ
عالم الجسٍمت بمسخلف ؿىزها ؿاألهـاٌ حىاهس زمُىت ،ولما خاؿظىا عليها ولما اشداد
بسٍلها ،هم هاكت اإلاظخلبل وألامل اإلاىخظس.الجاهب الازس الري جمدىز خىله البدث
بدظلُى اللىء على الحسوب التي احخاخذ بالدها العسبُت و جإزحراتها على مظخلبل البالد.
ان ػالبُت الحسوب في الظىىاث الازحرة اؿبدذ ذاث هصعت دازلُت جسجىص في
مدىز هصاعاتها على الواثـُت الدًيُت ؿسالٌ العلدًحن اإلااكُحن ادزلذ الؼعىب العسبُت
في دوامت ؿساع الاكلُاث والوىاثف وكداطهم الىظام الدولي في حؼىُل بِئت خاكىت
لىمى وجوىز ؤشمت ؿساع ألاكلُاث والوىاثف في اإلاىولت إلاا للمىولت مً اهمُت اكخـادًت
واطتراجُجُت باليظبت الى اللىي الىبري اإلاهُمىت على الىظام العالمي .
والـئت الاكعف في جلً الحسوب و الجزاعاث الاهلُت جخمثل في الاهـاٌ ليىجهم
كلُلي الىعي و الخمُحز هظسا لـؼس طنهم وطهىلت الظُوسة عليهم مً كبل اإلاجامُع
اإلاظلحت التي ًىعدم لدحها الىاشع الدًجي و الازالقي ؿلال عً اوعدام الخؼُت مً اإلاالخلت
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اللاهىهُت الوعدام الاطخلساز الظُاس ي و ما ًساؿلها مً عىامل الـلس والخسلف و الامُت
ً
والتي بمجملها جلعب دوزا زثِظُا في اطخؼالٌ و ججىُد ؤولئً الاهـاٌ ؿبحن دعم مادي
مهىٌ وجمُحزهم وازازة خماطهم بخدزٍبهم على مسخلف الاطلحت وجصوٍدهم بها ًخم
ججىُدهم وجدمحر مظخلبلهم.
ان ماًيخظس هاالء الاهـاٌ مً مـحر مظلم ًتراوح بحن اللخل والاوبئت الـخاهت و
الاطخؼالٌ الجظدي بإهىاعه و الخدىٌ إلاجسمي خسب خُث ال خاكس و ال مظخلبل لهم،
دوي اإلاداؿع ًياد ًـمم آذاجهم  ،وؤشٍص الواثساث ًسوع كلىبهم ،ومؼاهد اللخل والدماز
ػسٍى ًخجدد ؤمام ؤعُنهم ول ًىم ،هرا ما ٌعِؼه ؤهـالىا في ؿلظوحن والعساق –
ولبىان ً
ؤًلا وػحرها مً بالد اإلاظلمحن ،ؤما بزىاجهم مً ألاهـاٌ ؿِؼاهدون مؼدوهحن
ً
هلال ًّ
خُا لــىٌ الحسب والدماز.وما بحن مً ٌعِؽ الحسب ومً
على ػاػاث الخلـاش
ٌؼاهدها مً ؤهـالىا جلُع هـىلتهم وجصداد معاهاته م ،ؿماذا ؿعلذ الحسوب في ؤهـالىا؟
وماذا هـعل لهم ؟
جلىٌ بخـاءاث الُىهِظُف بن خسوب العالم كخلذ ملُىن هـل وٍخمذ مثلهم،
وؤؿابذ  5.6ملُىن باإلعاكت ،وػسدث  23ملُىن َّ
وعسكذ  21مالًحن لالهخئاب
والـدماث الىـظُت ،الجصء ألاهبر مً هره ألازكام ًلع في بلدان العسب واإلاظلمحن  ،و
ًسهص علماء الىـع والتربىٍىن على الـدمت هإهثر آلازاز الظلبُت للحسوب اهدؼا ًزا بحن
ً
ؿؼالبا ما ًـاخب الـدمت زىؾ مصمً (ؿىبُا) مً ألاخدار وألاشخاؾ
ألاهـاٌ،
وألاػُاء التي جساؿم وحىدها مع الحسب مثل ؿـازاث ؤلاهراز ..وؿىث الواثساث ..
الجىىد ..بلخ؛ ًلابلها الوـل بالبياء ؤو العىف ؤو الؼلب ؤو الاهخئاب الؼدًد.
ؤما بذا واهذ الـدمت هاحمت عً مؼاهدة الوـل لحاالث وؿاة مسوعت ؤو حثث
مؼىهت ألكازب له ؿةجها ًمىً ؤن جازس على كدزاجه العللُت .وجدظبب الـدمت في معاهاة
ألاهـاٌ مً مؼىالث عـبُت وهـظُت ممخدة مثل الحسواث الالبزادًت ،وكلت الؼهُت
للوعام ،والابخعاد عً الىاض ،واإلاُل للدؼائم والُإض ،وطسعت كسباث الللب في بعم
اإلاىاكف .وجـجس الحسوب لدي ألاهـاٌ – الطُما الـؼاز منهم – ؤشمت هىٍت خادة،
ؿالوـل ال ٌعسؾ إلاً ًيخمي وإلااذا ًخعسق لهره آلاالم.
ؤما ألاهـاٌ ألاهبر – الـخُان – ؿُجدون ؤهـظهم وكد ؤؿبدىا في مىكف
الجىدًت عليهم الدؿاع عً ؤهـظهم وذوحهم ولى عسكهم ذلً للخوس ،وختى بذا لم ًـعل
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ألاهـاٌ ذلً ؿةجهم ًجدون ؤهـظهم في خالت مً الدؼسد والـلس جـىق كدزتهم على
ً
زـىؿا على الخعبحر الجُد عً اإلاؼاعس والسػباث مما ٌؼري مؼاعس دؿُىت
الاطدُعاب
جظهس في مساخل مخلدمت مً ؤعمازهم في ؿىز عـبُت واهوىاء وجسلف دزاس ي وػحرها
مً ألاعساق.
بن ؤزوس آزاز الحسوب على ألاهـاٌ لِع ما ًظهس منهم وكذ الحسب ،بل ما
ًظهس ً
الخلا في حُل وامل ممً هجىا مً الحسب وكد خملىا معهم مؼىالث هـظُت ال
خـس لها جخىكف زوىزتها على كدزة ألاهل على مظاعدة ؤهـالهم في ججاوش مؼاهد
ً
الحسب ،في العساق مثال ٌؼحر ؤخد مظئىلي الُىهِظُف بلى ؤن ؤهثر مً هـف ملُىن هـل
عساقي طُيىهىن بداحت بلى عالج هـس ي مً الـدمت الىـظُت التي حعسكىا لها زالٌ
الحسب ،ؤما في لبىان .
ؿلد ؤػازث حماعت "بهترهاػُىهاٌ مُدًياليىزَع" ألامسٍىُت بلى ؤن ألاهـاٌ
اللبىاهُحن طُىاحهىن مؼىالث صحُت وهـظُت زوحرة في ألاػهس اللادمت بظبب الحسب
التي وان زلث كخالها وحسخاها مً ألاهـاٌ ،وزؿد ؤهباء الجماعت حؼحراث طلىهُت
طلبُت على ؤهـاٌ لبىان في مىاهم الحسب ،ؤما مىظمت الُىهِظُف ؿلد ؤهدث ؤن
ألاخدار اإلاسوعت التي ػهدها لبىان جسهذ آزا ًزا بالؼت في هـىض ألاهـاٌ ،وؤن آزا ًزا زـُت
عً ألاهظاز بدؤث جظهس عليهم ،وجىكعذ اإلاىظمت عىدة ؤمساق ؤلاطهاٌ والسثت وػلل
ألاهـاٌ والحـبت بحن ؤهـاٌ لبىان الرًً ػسدتهم الحسب.
 .2آثار الحروب على حياة ألاطفال ومضخقبلهم
 2.1امخذاد املعاهاة:
معاهاة ألاهـاٌ مً الحسوب ال جخىكف بخىكف اإلاداؿع ،بل جـاخبهم بلى مساخل
مخلدمت مً ؤعمازهم ،مربدت كاها التي مس عليها خىالي عؼس طىىاث ال ًصاٌ ألاهـاٌ
الرًً عاٌؼىها ٌعاهىن مً اكوساباث هـظُت ،ؿـي بدث ؤحساه ؿىدوق ألامم اإلاخددة
للوـىلت "الُىهِظُف" بالخعاون مع وشازة الخعلُم اللبىاهُت على  611هـل لبىاوي ممً
عاٌؼىا ؤو ػاهدوا جلً اإلاربدت جبحن ؤن  %41مً هاالء ألاهـاٌ ال ًصالىن ٌعاهىن مً
اكوساباث الىىم ،وٌ %25عاهىن مً الاهخئاب ،و %51منهم ؿىسوا في الاهخداز ،ؤما ملجإ
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العامسٍت الري كــخه اللىاث ألامسٍىُت زالٌ خسب الخلُج الثاهُت كبل ً 26
عاما
ؿماشالذ آلازاز الىـظُت باكُت على ألاهـاٌ العساكُحن الرًً هجىا مً جلً اإلاربدت ؤو
ً
ػاهدوها .ؤخمد ؤؿبذ ً
عساكُا آلان لىىه ماشاٌ ٌعاوي مً الـىز اإلاسعبت للـف
ػابا
ملجإ العامسٍت.
خُث ؿلد والدجه وزمظت مً ؤػلاثهً ،لىٌ ألاهباء الىـظاهُىن :عً ؤهـاٌ
لبىان والعساق وؿلظوحن زبما لً ٌؼـىا مً الاكوساباث الىـظُت التي حظببها لهم
الـىز اإلاستزهت في ؤذهاجهم عً مؼاهد اإلاىث والدماز التي عاٌؼىها ،ؿىما ًلىٌ الدهخىز
ؿخحي الؼسكاوي ؤطخاذ علم الىـع ؿةن اإلاؼاهد التي ًساها الوـل بحن طً الثالثت
والظابعت حؼيل شخـِخه وجازس في طلىهه ،ولرلً ؿةن مؼاهد الجثث اإلادتركت واإلاىاشٌ
اإلاهدمت ًستزجها الوـل في علله الباهً ؿخـلده هـىلخه وعـىٍخه ( سحىىن: 2::8 ،
. (263
ؿاآلزاز الظلبُت لخلً اإلاؼاهد ال جيخهي بنهاًت مسخلت الوـىلت ،بل حؼيل مىظا ًزا
ًسي الوـل العالم مً زالله ،وألن ألاهـاٌ ال ًـهمىن مبرزاث الحسب هما ًـعل الىباز،
ؿةهه ال طبُل ؤمامهم للخعبحر عً جإزسهم بما ٌعاهىن وَعاٌؼىن وٍسون مً جلً الحسب بال
الاهوىاء والخىحع ؤو الخبلد ؤو العدواهُت.
 2.2إهخاج حيل قادر على الخحمل والخماصك :
ً
الخإزحر الظلبي ألحىاء الحسوب على ألاهـاٌ ًياد ًيىن ً
مظلما به ،لىً على
ؤمسا
الجاهب آلازس هىان مً ًسي في جلً ألاحىاء ً
ػِئا مً ؤلاًجابُت ،بذ ٌؼحر بعم التربىٍحن
بلى ؤن الجُل الري ٌعِؽ جلً ألاحىاء طُيىن ؤهثر كىة وكدزة على الخدمل ػسن ؤن
ًيىن وزاء هاالء الـؼاز ؤطس واعُت حؼسح لهم ما وزاء مؼاهد الحسب التي ٌعاٌؼىجها ؤو
ٌؼاهدوجها ،ولرلً مً اإلاهم ؤال ًجلع الوـل بمـسده ؤمام وؼساث ألازباز في الخلـاش ،بل
البد مً وحىد بالؽ بجىازه ٌؼسح له داللت ألاخدار وما وزاءها  ،الجُل الـلظوُجي الري
جـخذ مع الاهخـاكت ألاولى ( ) 2:98ؤؿبدىا آلان ً
ػباباً ،لىدون الاهخـاكت الثاهُت ولم
ٌعد ًسُـهم اإلاىث ،بل ٌظعىن بلُه.
ؿـي دزاطت مُداهُت زالٌ اهخـاكت ألاكص ى – خىٌ جإزحر الحسب في ألاهـاٌ
الـلظوُيُحن – جبحن ؤن  %86مً ؿخُان وؿخُاث ؿلظوحن ًدلمىن بإن ًـبدىا
ػهداء ،بًاد – هـل ؿلظوُجي عمسه  6طىىاث – ٌعلم ؤن اللىاث الـهُىهُت كخلذ
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والده وعمه وػلُله ،جلىٌ والدجه" :لم ؤحد ً
مـسا مً بزبازه بالحلُلت  ،ؤهـالىا
ًىبرون كبل ؤواجهم ،ماذا هـعل بذا واهىا ًسون بإم ؤعُنهم مؼاهد اللخل والدماز التي
ًددثها الـهاًىت في ول كسي ومدن ؿلظوحن؟( بى عىاكت  : 2:9،ؾ .) 234
ؤما الـتى ًىطف –  26طىت – ؿلد ججاوش اإلاعسؿت بلى الـعل ،ؿوىاٌ عمسه لم
حؼب عً عُىه مؼاهد البُىث اإلادمسة وحىاشاث اللخلى الرًً جىكعهم هاثساث الاخخالٌ،
ؿلم ًىً ً
ػسٍبا ؤن ًىسسن في عملُت اطدؼهادًت هخب كبلها وؿِخه بلى والدًه ..طوىز
الىؿُت حؼحر بلى ؤهىا ؤمام علل هبحر ال هـل ،بذ ًلىٌ ؿيها" :طامدُجي ًا ؤمي ألهجي
ً
ؤخُاها ..طامدجي ًا ؤبي  ..ؤزحىن ؤن جسض ى
ذهبذ دون ؤن ؤودعً وألهجي هىذ ؤعلً
عجي ختى ًسض ى هللا عجي ،وؤن جدعى لي في ؿالجً ،ؿالعبد ؤكسب ما ًيىن بلى زبه وهى
طاحد ..ؤزحىن ؤن جدؿع لظىبسمازهذ  2.6ػُيل ،وؤن حعوي اإلاصحف الـؼحر لـ."...
 3.2ضعىبت الخعاٌش مع الىغع:
كد ٌظهل الحدًث عً آلازاز التي جـِب ألاهـاٌ مً الحسوب طىاء عاٌؼىا ؤو
ػاهدوها ،لىً ججازب آلاباء وألامهاث مع هاالء ألاهـاٌ هي الخددي الري ًىاحه ول
ؤطسة ،ؿسبما ًيىن مً الظهل ؤن هلىٌ لآلباء وألامهاث :ال جدعىا ؤهـالىم ًسون مؼاهد
اللخل والدماز في وؼساث ألازباز ،لىً ماذا هلىٌ إلاً ٌعِؼىن الخجسبت خُت ؟ ماذا جلىٌ
ألام لوـلها عىدما ًسجج بُتها مً اللـف ،وٍنهاز البِذ اإلاجاوز وٍمىث شمالء وؤؿدكاء
ؤهـالها الرًً ٌظإلىن عنهم.
ً
ًبدو ؤن واكعىا اإلاعِؽ ؤهثر حعلُدا مً ول هظسٍاث الخدلُل والخىظحر  ،هدي ؤم
لبىاهُت عاػذ ججسبت مً هرا الىىع ،ؿعىدما وان ؤهـالها ٌظمعىن ؤؿىاث الؼازاث
واهذ جسبرهم ؤجها ؤؿىاث اإلاـسكعاث التي اعخادوا طماعها ؤزىاء وبعد مبازٍاث هسة
ً
اللدم ،لىً هره الىربت لم جدم هىٍال ،ؿاألهـاٌ ؤؿبدىا ًسون هره الؼازاث
واخد ولم جـلح مداوالث ألام بةبعادهم عً الخلـاش في مىعهم مً
وَظمعىجها في آن
ٍ
ً
معاٌؼت آزاز الحسب ،في النهاًت لم ججد بدا مً بزبازهم بدلُلت ما ًجسي زػم ؿؼس
ًّ
خظا ،بذ واهذ ممً ّ
هجسوا مع
طنهم ( 9 ،7 ، 5طىىاث)  ،ؤما هدي ؿلد واهذ ؤطعد
ؤهـالهم ألازبعت ( ) 21 ،8 ،6 ، 4بلى طىزٍا عىدما اػخد العدوان ؤلاطساثُلي على لبىان،
ً
بسهامجا لللساءة واإلاظاهمت في ؤعماٌ
وهىان مىعتهم مً مخابعت الـلاثُاث وزجبذ معهم
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اإلاجزٌ والصٍازاث ،لىً ول ذلً ل م ًمىع هاالء الـؼاز مً بدزان خلُلت ما ًجسي،
ؿالصواز الرًً ًإجىن بليهم ال ًخيلمىن بال ع ً الحسب والدماز الري ؤؿاب لىبان.
ولم ٌعد ؤمامها ما حعىٌ علُه إلزساج ؤهـالها مً مىار الحسب بال عىدتهم بلى
ًّ
اإلادازض،ؤهـاٌ لبىان ؤطعد خظا بىثحر مً ؤهـاٌ ؿلظوحن والعساق ،ؿلبىان حعسق
لهجماث مخـسكت ،ؤما في ؿلظوحن والعساق ؿاإلاىث هى الحياًت الداثمت ول ًىمً ،جده
ألاهـاٌ في البُىث والؼىازع واإلادازض والوسكاث ،وفي ول ميان ،وجرهب مداوالث آلاباء
ً
وألامهاث طدي في الخسـُف مً ؤزس هرا الىاكع على ؤهـالهم ختى ؤجهم ؤؿبدىا ؤهـاال
بال هـىلت ،وؤؿبدىا هسي مؼاهد ألاهـاٌ ؤمام دباباث ألامسٍىُحن ؤو ؤلاطساثُلُحن في
ػىازع اإلادن العساكُت والـلظوُيُت بل بن ؤلعاب ألاهـاٌ الـلظوُيُحن ؤؿبدذ
زػاػاث ومداؿع  ،في مثل هره ألاحىاء ال ًـبذ هم آلاباء وألامهاث خماًت ألاهـاٌ مً
مؼاهد العىف واإلاىث ،بل خماًتهم مً اإلاىث هـظه.
وهرا ما جـعله العساكُت ؤم شٍد في بؼداد خُث جمىع ؤهـالها مً مؼادزة اإلاجزٌ ؤو
اللعب في الؼىازع ،وجبرز ذلً بلىلها" :ؤكوس بلى خبع ؤهـالي في اإلاجزٌ وؤخاوٌ ؤن ؤوؿس
لهم ألاحىاء اإلاالثمت مً ؤلعاب وؤزاحُذ"  ،ؤما الـلظوُيُت مِظىن ؿلم جىجح ؤطالُب
خبع ؤهـالها في البِذ لحماًتهم مً الؼدز الـهُىوي ،بذ هاٌ مجزلهم ؿازور مً
بخدي الواثساث جىفي على بزسه شوحها وازىان مً ؤهـالها .وهىرا حظلل اإلاىث بلى البُىث
وألاطىاق واإلاخاحس واإلاظاحد ،ؿإًً ًرهب الـؼاز ( مسخاز الدًً  : 2::6 ،ق. ) 97
 4.2أشكال جحذي ألاصر وأبىائها لخذاعياث الحروب وأثارها املذمرة:
ًىاحه ألاهل جددًاث حمت في الخعامل مع ؤهـالهم ؤزىاء الحسوب لِع في
البلدان التي جدوز ؿيها الحسب ؿدظب بل في البلدان التي جخابعها على ػاػاث الخلـاش،
ؿـي ول ألاخىاٌ ًدخاج ألاهـاٌ بلى معاملت زاؿت مً ذوحهم طىاء واهىا ضحاًا للحسب
ؤو مجسد مخابعحن لها .بعم البلدان ؤدزهذ زوىزة هره اإلاظإلت ؿعمدث بلى مظاعدة
آلاباء وألامهاث مً زالٌ خـف دزاطُت في اإلادازض ّجيهئ ألاهـاٌ للخـاعل مع الحسب
دون ؿدماث  ،ؤوٌ ما ًجب ؤن ًـعله آلاباء وألامهاث عىد حعسق الوـل لظسوؾ
مسوعت في الحسوب هى ؤن ًدُوىه باالهمئىان وال ًتروىه دون دعم هـس ي وؤن ًومئىىه
بإن ول ش يء طُيىن على ما ًسام مع حؼخِذ ؿىسه عً الحدر اإلاسوع (خظىن : 2::1 ،
ؾ . )792
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ؤما ألاهـاٌ ألاهبر ًّ
طىا ؿُمىً مىاكؼت ما ًجسي معهم وبكىاعهم بإجهم في ميان
آمً وؤن اللـف لً ًوالهم مع عدم مىعهم مً البياء ؤو الظااٌ عما ًجسي .وٍمىً
لسب ألاطسة في مىاهم الحسوب ؤن ًجمع ؤطسجه ؿؼا ًزا وهبا ًزا مً ؤحل كساءة اللسآن
والدعاء مع شزع ؤلاخظاض بدازل الوـل بإن اللدزة ؤلالهُت كادزة على ول ش يء ،وؤن
كىة هللا ؿىق ول كىة ،وهُف ؤهه طبداهه هجى ببساهُم مً الىاز ومىس ى مً الؼسق
ً
ومدمدا ؿلى هللا علُه وطلم مً هُد كسَؽ ،وهم مً ؿئت كلُلت هـسها هللا حعالى على
ؿئت هثحرة.
مؼيلت ؤهـاٌ الؼىازع واخدة مً ؤهم اإلاؼىالث الاحخماعُت آلازرة في الىمى
على مظخىي العالم ،وٍسحع ذلً بلى العدًد مً ألاطباب الاكخـادًت والظُاطُت
وألاطسٍت والبُئُت ،والتي حعمل بؼيل مخـاعل لتهُئت اإلاىار العام لىمىها وجوىزها .وللد
همذ هره اإلاؼيلت في العدًد مً الدوٌ العسبُت ،مع جـاوث دزحاتها وؤطبابها وحجمها مً
دولت عسبُت بلى ؤزسي ،وبــت عامت جسحع ألاطباب بلى الصٍادة الظياهُت ،واشدًاد معدالث
الهجسة مً السٍف بلى اإلاـدن الىبري والعىاؿم الظىً في العؼىاثُاث ،والـساعاث
الدازلُت والجزاعاث اإلاظلحت ،وما ؿسق حساء ظسوؾ الحـاز والاخخالٌ ،باإلكاؿت بلى
مؼىالث الخـىً والعىف ألاطسي ،وازجـاع معدالث الـلس ،والدظسب مً الخعلُم،
واليىازر الوبُعُت،
وؤهـاٌ الؼىازع هم ؤخد ؿىز الخعسق لالهدساؾ واللُاع ،وَعاهىن مً وهً
في عالكاتهم ألاطسٍت ،وال ًخـلىن بإطسهم بـــت مىخظمت ،وٍخسرون مً الؼازع مإوي
ومدال إلكامتهم الداثمت ؤو الؼبه الداثمت ،ومـدزا إلاعِؼتهم ،وٍىلـهم الحماًت
وؤلاػساؾ والخىحُه مً كبل ؤشخاؾ زاػدًً ؤو ماطظاث جساهم ( مسخاز الدًً،
: 2::8ؾ . )76
 .3طبيعت الرعاًت املقذمت مً طرف ا لهيئاث الذوليت لألطفال ضحاًا الحروب:
اهوالكا مً زطالخه السامُت بلى جلدًم السعاًت والحماًت لهاالء ألاهـاٌ الرًً
ٌعِؼىن ظسوؿا ؿعبت ،وان اإلاجلع العسبي للوـىلت والخىمُت مً ؤولى اإلااطظاث التي
ؤولذ اهخماما زاؿا بهره الللُت مىر عام  ،2::1بمبادزة زاثدة مً ؿاخب الظمى
اإلاليي ألامحر هالٌ بً عبد العصٍص زثِع اإلاجلع،زاؿت مىر ؤن ؤهلم طمىه دعىجه ( معا
ختى ال ًىام هـل عسبي في الؼازع )  ،ومً الجهىد التي برلها اإلاجلع في هرا الـدد:
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أوال :على مضخىي حغيير الىظرة وكضب الخأًيذ:
 دعم بسامج مدلُت جخـدي للمؼيلت في حمهىزٍت مـس العسبُت ،مثل الدعم
اإلالدم لجمعُت كسٍت ألامل.
 دزاطت ومخابعت العدًد مً اججاهاث وبسامج الخـدي للظاهسة على اإلاظخىٍحن
العسبي والدولي.
 علد العدًد مً الاحخماعاث ووزغ العمل على اإلاظخىي الخسـص ي ،واإلاؼازهت
في اإلااجمساث الدولُت ذاث العالكت.
 بعداد ؿُلم وزاثلي عً اإلاؼيلت بما ًثحر الىعي خىلها:
 علد وزػت عمل بكلُمُت جدذ عىىان (الخـدي لظاهسة ؤهـاٌ الؼىازع عسبُا)
زالٌ العام  2:::م باللاهسة ،بمؼازهت  27دولت عسبُت ،وبؿداز هخاب
( ؤهـاٌ الؼىازع ) هخجمُع ألوزاق العمل اللوسٍت ومدازالث الخبراء التي
كدمذ زالٌ جلً الىزػت.
زالٌ العام  3112م وكع اإلاجلع بسهامج عمل مىثف ٌظعى مً زالله بلى
بزازة الىعي بسوىزة جلً اإلاؼيلت ،وبللاء اللىء على بعم الخجازب العسبُت الساثدة في
هرا اإلاجاٌ ،وؿخذ عالكاث حعاون وجيظُم حدًدة مع عدد مً اإلااطظاث وألاؿساد التي
ًمىً ؤن جااشز وجدعم زطالت اإلاجلع عامت ،وحهىده لسعاًت جلً الـئت بؼيل زاؾ،
وحظتهدؾ في ذاث الىكذ حمع الخبرعاث لخىـُر البرامج واإلاؼازَع لسعاًت وجإهُل هاالء
ألاهـاٌ ،خُث ؤكام خـال زحرًا لـالح ؤهـاٌ الؼىازع .جم وكع خـُلت الخبرع مً
الحـل ألاوٌ في ؿىدوق لدعم اإلاؼسوعاث اإلاىحهت لسعاًت جلً الـئت ،وؿخذ خظاباث
بىىُت في الدوٌ التي طِىـر بها اإلاؼسوع العسبي لحماًت ؤهـاٌ الؼىازع في مسخلخه ألاولى
 ،وهي  :الظىدان  -لبىان  -مــس  -اإلاؼسب  -الُمً  ،وجىظُم خملت "ؤهل الخحر"
الطخلواب الخبرعاث مً ؤهل الخحر على اإلاظخىي العسبي .
ثاهيا  :على مضخىي الخيضيق وإعذاد الاصتراجيجياث:
علد طلظلت مً الاحخماعاث الخيظُلُت إلعداد مؼسوع الخدزل للخـدي للمؼيلت في
مـس ،بالخعاون مع الجمعُاث ألاهلُت العاملت في اإلاجاٌ.
اللُام بعدد مً الصٍازاث اإلاُداهُت للدوٌ التي طِىـر بها اإلاؼسوع في مسخلخه ألاولي،
لىكع ألاولىٍاث إلاجاالث الخدزل .
188

الحروب وهخائجها على أطفال الشىارع

وكع وزُلت مؼسوع عسبي إلاعالجت مؼ يلت ؤهـاٌ الؼىازعً ،خعامل مع اإلاؼيلت مً زالٌ
بهاز عام جياملي ًدخىي على مجمىعت مً الاطتراجُجُاث والظُاطاث والبرامج الـاعلت
التي حعمل على معالجت اإلاؼيلت والخسـُف مً خدتها عسبُا ،بمؼازهت العدًد مً
الجمعُاث ألاهلُت والجهاث الحيىمُت اإلاعىُت في ألاكواز التي حعاوي مً اإلاؼيلت،
بالؼساهت مع عدد مً الخبراث العسبُت في اإلاجاٌ اهتهذ بلى بعداد بطتراجُجُت لبدء جىـُر
اإلاؼسوع في العام  ،3116ازجىصث على ؤزبعت مداوز ؤطاطُت للخـدي إلاؼيلت ؤهـاٌ
الؼىازع وهي:
 .2جمىحن ؤهـاٌ الؼىازع مً زالٌ اإلاؼازهت
 .3حؼُحر الىظسة الظلبُت ججاه ؤهـاٌ الؼىازع
 .4كمان الحماًت اللاهىهُت ألهـاٌ الؼىازع
 .5بىاء اللدزاث وجيىًٍ ػبياث عسبُت مً مىظماث اإلاجخمع اإلادوي العاملت مع ؤهـاٌ
الؼىازع
ثالثا :على مضخىي بىاء القذراث:
بعداد ؤدلت جدزٍبُت للمخعاملحن مع هـل الؼازع بالخعاون مع اإلاىخب ؤلاكلُمي
للُىوظيى وجىظُم دوزاث جدزٍبُت للعاملحن في مجاٌ خماًت ؤهـاٌ الؼىازع بالخعاون مع
الُىوظيى وؤلاٌظِظيى في عدد مً الدوٌ العسبُت.
في بهاز جىـُر اإلاؼسوع العسبي لحماًت ؤهـاٌ الؼىازع والري ًخلمً ميىن
ًخعلم بمساحعت اللىاهحن الىهىُت للوـل في الدوٌ العسبُت ،جم وبدع م مً اإلاىخب
السثِس ي للُىوظيى وبالخيظُم مع اإلاجلع اللىمي لسعاًت الوـىلت بالظىدان واإلاجلع
ألاعلى للوـىلت بلبىان بعداد دزاطخحن خىٌ كاهىن الوـل بالظىدان ولبىان واكتراح
مىاد كاهىهُت للمان الحماًت اللاهىهُت ألهـاٌ الؼىازع على كىء اإلاسحعُاث الدولُت
وؤلاكلُمُت واإلادلُت اإلالسة مً الدوٌ العسبُت.
هدؿذ الدزاطخحن بلى جدلُل ؤلاحساءاث اللاهىهُت اإلاوبلت على ؤهـاٌ الؼىازع
ومدي جىاؿلها مع اجـاكُت خلىق الوـل ،باإلكاؿت بلى وكع ملترخاث إلاىاد كاهىهُت على
كاهىن الوـل التي مً ػإجها ؤن جـط ي بلى ؿُاػت ملترخاث إلاظىدة كاهىن حدًد جإزر
في الاعخباز جىؿحر الحماًت اللاهىهُت ألهـاٌ الؼىازع.
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جىظُم دوزاث جدزٍبُت لئلعالمُحن على اإلاظخىي ؤلاكلُمي خُث علد في العام
 3117دوزة جدزٍبُت لئلعالمُحن خىٌ كلاًا ؤهـاٌ الؼىازع واإلاسدزاث وؤلاًدش بالخعاون
مع مىخب ألامم اإلاخددة اإلاعجي باإلاسدزاث ومىع الجسٍمت وماطظت مُيخىز العسبُت،
ودوزاث جدزٍبُت لئلعالمُحن بالخعاون مع بسهامج الخلُج العسبي للخىمُت "ؤحـىد" مىر عام
 3118على اإلاظخىي ؤلاكلُمي وفي عدد مً الدوٌ العسبُت إلاىاهلت العىف كد ألاهـاٌ
باعخباز ؤن ؤهـاٌ الؼىازع ؿىزة ؿاززت مً ؿىز العىف اإلامازض كد ألاهـاٌ ،والتي
اهتهذ بلى بهالق الؼبىت العسبُت لئلعالمُحن إلاىاهلت العىف كد ألاهـاٌ ،وجبجي مُثاق
ػسؾ لئلعالمُحن العسب إلاىاهلت العىف كد ألاهـاٌ (الجاجي  : 2::2 ،ؾ.) 47
 ..4ظاهرة أطفال الشىارع
 .1.4املقطىد بظاهرة أطفال الشىارع
ًولم مـلح اهـاٌ الؼىازع على ألاهـاٌ الرًً ًجىبىن في الؼىازع معظم
ً
ؤوكاتهم ومً هم دون طً البلىغ ؤو ؤكل مً زماهُت عؼسة عاما ،وكد ًيىن بعم هاالء
ألاهـاٌ دون مإوي ؤو كد جيىن زوابوهم ألاطسٍت مـىىت ،مما ًدؿع بعم ألاشخاؾ بلى
اطخؼاللهم ،وبزطالهم للؼىازع بهدؾ حؼؼُل هم واإلاخاحسة بهم ،وحعخبر ظاهسة اهـاٌ
الؼىازع مً ؤهثر اهتهاواث خلىق الوـل ،وواخدة مً ؤهبر اإلاؼىالث الاحخماعُت التي
ً
جىاحه ؤي مجخمع ٌظعى للخوىز والىمى .حعسٍف ؤهـاٌ الؼىازع وؿلا لخلظُم
الُىوظف ،فإن أطفال الشىارع ًقضمىن إلى ثالث فئاث وهي:
 قاطىى الشارع  :وٍلـد بهم ألاهـاٌ الرًً ٌعِؼىن بالؼازع بؼيل داثم ؤو
ػبه داثم ،دون وحىد ؤطس لهم ،ؤو وحىد عالكت كعُـت ومخلوعت مع ؤطسهم.
 العاملىن بالشارع :وهم ألاهـاٌ الرًً ًللىن معظم طاعاث النهاز في الؼازع
ً
لللُام بإعماٌ مسخلـت ،وعادة ما حؼمل البُع اإلاخجىٌ والدظىٌ ،وكد ٌعىد
ً
ً
ػالبُتهم بلى مىاشلهم لُال ،ؤما البعم آلازس ؿلد ًلط ي لُلخه هاثما في الؼازع.
 أصر الشىارع :وهم ألاهـاٌ الرًً ٌعِؼىن مع عاثلتهم ألاؿلُت بالؼازع ،وكد
وؿل عدد ؤهـاٌ الؼىازع وؿم هرا الخعسٍف بلى ما ًلازب  261مُلىن هـل
خىٌ العالم.
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 .2.4خطائظ أطفال الشىارع
 هم اهـاٌ مهمؼىنً ،دخاحىن الى عىاًت زاؿت
 جتراوح ؤعمازهم بحن ( )25- 8طىت
 مظخىي حعلُمي مخدن وػالبُتهم لم جىمل اإلاسخلت الابخداثُت
 وظبت ألامُت مسجـعت بظبب جسههم للمدزطت
ً يخمىن ألطس ذاث مظخىي اكخـادي وحعلُمي مخدن
 اطسهم هبحرة العدد وحعِؽ في مىاشٌ كُلت ًتراوح عدد ػسؿها ما بحن ()3- 2
ػسؿت( مىـف:2::5 ،ؾ.)86
 .3.4أصباب اهدشار ظاهرة أطفال الشىارع
ًىحد الىثحر مً ألاطباب التي ؤدث بلى اهدؼاز ؤهـاٌ الؼىازع ،والتي ٌعخبر ؤهمها
عدم اهترار الحيىمت إلاخىطى دزل الـسد وبهماٌ بىاء دوز السعاًت الخاؿت باألهـاٌ،
باإلكاؿت بلى ؤطباب ؤزسي وهي  :الـلس وهى الظبب السثِس ي الري ًجعل العاثلت جسطل
ؤبىاءها للعمل في الؼازع وللدظىٌ وبُع الظلع الهامؼُت ،وبالخالي حعسق خُاتهم للخوس
والاهدساؾ ألاوكاع ألاطسٍت :خُث جادي الظسوؾ ألاطسٍت الظِئت بلى اهدؼاز ظاهسة
ؤهـاٌ الؼىازع ،ومً أهم ألاصباب ألاصرٍت ما ًلي:
الخفكك ألاصري  :بما بىكىع الوالق ،ؤو وؿاة ؤخد الىالدًً .اشدًاد عدد ؤؿساد ألاطسة
بدُث ٌعجص الىالدًً عً جىحُه ألابىاء وجسبُتهم .الخالؿاث واإلاؼاول اإلاظخمسة بحن
الىالدًً.
العىامل املجخمعيت والتي حؼمل ألاطباب الخالُت الدظسب مً اإلادازض وكعف كىاهحن
الخعلم ؤلا لصامُت وعدم وحىد ؤهدًت ؤو مساهص ًلجإ بليها الوـل ومنها.
ً
اوال :أصباب خاضت باألطفال أهفضهم :
 - 2اإلاُل بلى الحسٍت والهسوب مً اللؼىن ألاطسٍت
 - 3ػُاب الاهخمام باللعب والترؿُه في دازل ألاطسة والبدث عىه في الؼازع
 - 4الالمباالة مً حاهب ألاطسة وعدم الاطخماع الى الوـل والخداوز معه وجلبُت خاحاجه
 - 5خب الخملً ؿالؼازع ًدُذ له هىع مً العمل ؤًا وان ولىىه ًدز دزل وكد ًيىن هرا
ً
العمل حظىال ؤو بجُان ؤعماٌ مىاؿُت للحؼمت وآلاداب
 - 6عىد بعم اهـاٌ الؼىازع ًيىن عىـس حرب بما ؿُه مً زبراث حدًدة ومؼامساث
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لئلػباع العاهـي
ً
ثاهيا :أصباب أصرٍت
ً
 - 2الُخم :ؿلدان ؤخد ألابىًٍ ؤو وليهما كد ًيىن طببا في كعف السكابت على ألاهـاٌ
ومً زم اهدساؿهم ؤو زسوحهم للؼازع.
 - 3ؤلاكامت لدي ألاكازب :بظبب الُخم ؤو الخـدع ألاطسي ؤو ػُاب ألاب ؤو ألابىًٍ للعمل
في الخازج وكد ًادي ذلً ؤًلا بلى كعف السكابت ؤو الخعسق للعىف زم الهسب للؼازع.
 - 4الخـىً ألاطسي :وحؼخدذ ألابىاء بحن ألاب والام في النهاًت ًدؿع بهم بلى الؼازع.
 - 5اللظىة :طىاء مً ألابىًٍ ؤو مً ألاكازب واإلادُوحن ؤو ختى مً اإلادزطت.
 - 6العىف دازل الاطسة
 - 7الخمُحز :بحن ألابىاء دازل ألاطسة الىاخدة ًىلد الؼحرة بُنهم و كد ًدؿع ألابىاء للهسب
بلى الؼازع.
 - 8الجحرة :ؿلد جادي ؤلاكامت في ؤخُاء ػعبُت ذاث هابع زاؾ بلى معاػسة مجمىعت
مً ألاشخاؾ اإلاىدسؿحن.
 - 9عمل ألاب ؤو ألام :في بعم ألاخُان ًيىن ألاب ؤو ألام ًمازطىن عمل مىدسؾ وذلً
ٌظبب في اهدساؾ ألابىاء واختراؿهم للعمل هـظه.
 - :هجسة ؤو طـس :العاثل إلادة هىٍلت.
 - 21ؤلادمان :وآزازه اإلادمسة على ألاطسة وؤؿسادها.
 - 22هثرة اليظل :وجالشمه مع طىء الحالت الاكخـادًت.
 - 23الخللُد :زاؿت بن كسهاء الظىء ًدعىن ألابىاء بلى الخسوج للؼازع للعمل والىظب
وجللُد الىباز
أصباب احخماعيت
 - 2ا لهجسة مً السٍف الى اإلادًىت :في السٍف جىلف الخدماث وؿسؾ العمل والترؿُه مما
ٌصجع الاهـاٌ على الجزوح مً السٍف الى اإلادًىت لُىظبىا عِؼهم.
 - 3الدظسب اإلادزس ي :اطالُب الخعلُم اإلادؼددة .هما ان بعم ألاطسة ولعدم كدزتها على
مىاحهت اإلاـازٍف وألاعباء اإلادزطُت جدؿع بإهـالها الى جسن اإلادزطت
 - 4الظسوؾ الاكخـادًت (الـلس):ان الاطسة الـلحرة لِع بملدوزها ان جىؿس الحاحاث
ألاطاطُت مً مإول وملبع وعالج الهـالها مما وحظمذ الهـالها بالعمل في الؼازع
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للمؼازهت في جإمحن ولـت الاعباء الحُاجُت.
 - 5الاعخماد على ألاهـاٌ في اللُام ببعم ألاعباء ألاطسٍت وزاؿت البىاث اللىاحي
ًخعسكً الى العىف واللظىة ؤزىاء الخدمت باإلاىاشٌ(مسخاز الدًً:2::8 ،ؾ)87
 .4.4اوعكاصاث وهخائج ظاهرة أطفال الشىارع على صحت ألاطفال:
ا إلاؼىالث الصحُت التي ًـِب ؤهـاٌ الؼىازع هى الدظمم الؼراجي بظبب
جىاولهم لؤلهعمت الـاطدة مىتهُت الـالخُت ،والتي ال حعد ؿالحت لالطخعماٌ البؼسي،
خُث ًلىم بعم ؤهـاٌ الؼىازع بجمعها مً اللمامت وؤولها .الجسب :وهى مً ؤهثر
ً
ألامساق ػُىعا بحن ؤهـاٌ الؼىازع (.الخُـىٍد ) وهى مً ألامساق اإلاىدؼسة بحن ؤهـاٌ
الؼىازع بظبب جىاولهم الخلسواث دون ػظلها ،خُث ًلىمىن بجمعها مً اللمامت ،ؤو
كد ًـابىن به هدُجت جىاولهم الوعام الري ًخجمع علُه الرباب( .اإلاالزٍا) ؿإهـاٌ
الؼىازع مً ؤهثر اإلاعسكحن لخعسق للظعاث البعىق الىاكل إلاسق اإلاالزٍا ،وذلً زالٌ
هىمهم في الؼىازع دون ؤػوُت جدميهم( .ألاهُمُا ) والري ًـاب به ؤهـاٌ الؼىازع
بظبب حعسكهم لظىء الخؼرًت وعدم اخخىاء الىحباث التي ًدىاولىجها على العىاؿس
اللسوزٍت للجظم( .الىدت اإلاظخمسة وؤوحاع في الـدز) بظبب اطخيؼاكهم لعىادم
الظُازاث هىاٌ ؿترة جىاحدهم في الؼازع ،باإلكاؿت بلى كُام البعم منهم بخدزحن
السجاثس وؤلاؿابت بجزالث البرد اللىٍت(زىج :2::9،ؾ.) 36
 .5الحلىق الخاؿت بإهـاٌ الؼازع وملترخاث الخعامل معها
 .1.5الحق في الخعليم:
ًدخاج ؤهـاٌ الؼازع بلى بسامج وؤطالُب حعلُم مسخلـت جخماش ى مع ظسوؿهم
الخاؿت واخخُاحاتهم مً خُث اإلاادة العلمُت و ؤطلىب الخدزَع اإلاخبع خُث ًجب بجباع
ما ٌظمى بإطلىب الخعلُم "ػحر السطمي" ؤو "ػحر الخللُدي" واطدبعاد حمُع ألاطالُب
ً
الخللُدًت اإلاخعازؾ عليها في عملُت الخعلُم هظسا لحظاطُت وازخالؾ وكع اإلاخللي
"ؤهـاٌ الؼازع"ٌ .عخمد الخعلُم ػحر الخللُدي على ألاطالُب الحدًثت التي حظاعد
الوالب على اإلاؼازهت و الابخياز وؤلابداع وهى حهدؾ بلى بهظاب ألاهـاٌ مهازاث وؿـاث
مهمت حظاعدهم في الخؼلب على اإلاؼىالث التي جىاحههم وجاهلهم لالهدماج جدزٍجُا في
خُاة اإلاجخمع .وجخمثل جلً اإلاهازاث في معسؿت العاداث واإلامازطاث الصحُت الظلُمت،
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الثلت بالىـع ،مهازة خل اإلاؼاول الاحخماعُت بالوسق الظلمُت ،مهازاث الاجـاٌ
الـعاٌ.
 مقترحاث للمخعاملين مع أطفال الشارع في مجال الخعليم:مظاعدة ؤهـاٌ الؼازع في مجاٌ الخعلُم جخولب بجباع حمُع ألاطالُب ػحر الخللُدًت
مثل :ألالعاب التي حظاعد على حؼؼُل الرهً ،ألالعاب التي حظاعد على الخإمل
والخـىحر ،هره ألالعاب مً ػإجها وكع ألاهـاٌ في مىكف الالتزام ببعم اللىاهحن
والحدود اإلامازلت لخلً التي ًىاحهىجها في خُاتهم العامت،ألاشخاؾ اللاثمىن على جلدًم
ألاوؼوت الخعلُمُت لهاالء ألاهـاٌ ال بد و ؤن ًيىهىا مدزبحن على مظخىي عاٌ والبد مً
الخعامل مع ؤهـاٌ الؼازع مً زالٌ زبراث هاالء ألاهـاٌ واللؼت اإلاخعازؾ عليها بُنهم
وذلً مً ؤحل اهدظاب زلتهم وجلدًم اإلاعلىمت لهم بإطلىب مِظس وبظُى ،البد مً
اهخلاء اإلاادة اإلالدمت لؤلهـاٌ ختى جىاطب اخخُاحاتهم واهخماماتهم والبد مً جلدًم
معلىماث حؼساؿُت وجازٍسُت
 .2.5الحق في الرعاًت الصحيت :
ًخعسق العدًد مً ؤهـاٌ الؼازع بلى الىثحر مً اإلاساهس الصحُت زالٌ خُاتهم
الُىمُت خُث ؤجهم ًـخلدون الحماًت ؿهم في ؤػلب ألاخُان ٌعملىن دون الحـىٌ على
ؤي هىع مً الخإمُىاث الاحخماعُت ؤو ختى علىد عمل وذلً ًلعهم في معظم ألاخىاٌ
عسكت لالبتزاش والعىف مً حاهب مً ٌعملىن لدحهم ؤو مً العامت في الؼازع وهرا
ٌعسكهم بلى العدًد مً الحىادر وألامساق.
ً
مً اإلامىً زئٍت هاالء ألاهـاٌ في معظم ألاخُان خـاة في الؼىازع وؤخُاها
جيىن ؤحصاء هبحرة مً ؤحظادهم عازٍت ختى في ؿـل الؼخاء وبعلهم ًلف على ؤوىام
اللمامت ًبدث بها عً هعام له وهرا ٌعسكهم بلى العدًد مً ؤلاؿاباث والجسوح
وألامساق الىاججت عً الخلىر
_ مقترحاث لخحضين الحالت الصحيت ألطفال الشارع:
 .2الب ــد للع ــاملحن بمساه ــص اط ــخلباٌ ؤهـ ــاٌ الؼ ــازع ؤو ؤً ــت ماطظ ــت ؤز ــسي جىعُ ــت
ألاهـــاٌ بإهمُــت الىظاؿــت وحصــجُعهم علــى الاطــخدمام بــــت مظــخمسة وج ــىؿحر
حمُ ـ ـ ــع ألادواث الالشم ـ ـ ــت ل ـ ـ ــرلً مـ ـ ـ ــً مىاػ ـ ـ ــف ،ؿ ـ ـ ــابىن ،معج ـ ـ ــىن ؤطـ ـ ـ ــىان،
ؿسػاه....بلخ
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 .3على حمُع اإلااطظاث اإلاخعاملت مع ؤهـاٌ الؼازع جىؿحر حلظاث جىعُت صحُت
لؤلهـاٌ على ؤن ًدًس الجلظت هبِب مخسـف ًلىم بةزػاد ألاهـاٌ خىٌ
هُـُت خماًت صحتهم مً ؤًت ؤزواز.
 .4مً اإلامىً جلدًم الخىعُت الصحُت عً هسٍم وطاثل مبخىسة وحدًدة مً
ؤلاعالم مثل ألاػاوي ،ألالعاب ،ألاؿالم اللـحرة و ذلً مً ؤحل مؼازهت ؤهثر
ؿاعلُت مً حاهب ألاهـاٌ.
 .5مً اإلامىً جىشَع حداوٌ مخابعت على هاالء ألاهـاٌ وذلً مً ؤحل مخابعت
ً
ممازطاتهم الُىمُت ،ؿمثال مً ًلىم بؼظل ؤطىاهه والاطخدمام زالٌ الُىم
ًىخب ذلً في حدوله وٍجب على ألاهـاٌ حصجُع بعلهم البعم على الىظاؿت
مع ألازر في الاعخباز كسوزة جدـحز ألاهـاٌ عً هسٍم بعواء الجىاثص إلاً ًدلم
ً
ؤهبر كدزا مً الىظاؿت.
ً
ً .6جب هخابت جلازٍس ػهسٍت بالحالت الصحُت لؤلهـاٌ وؤهثر ألامساق اهدؼازا بُنهم
ً
وذلً مً ؤحل اجساذ ؤلاحساءاث الىكاثُت الالشمت وذلً ؤًلا ٌظاعد اإلاظئىلحن
واللاثمحن على السعاًت الصحُت ألهـاٌ الؼازع بخددًد طُاطت صحُت دكُلت
الجباعها مع ألاهـاٌ وجددًد الاخخُاحاث الصحُت ألهـاٌ الؼازع.
 .7البد مً جىؿحر هبِب هـس ي للخعامل مع هاالء ألاهـاٌ وذلً للخعسؾ على
اإلاؼاول الىـظُت التي ًىاحهها ألاهـاٌ في خُاتهم وازخالؾ هره اإلاؼاول مثل
الاهوىاثُت وعدم الثلت بالىـع واهتزاش الصخـُت.
ً .8جب الاهخمام بىظاؿت مساهص اطخلباٌ ألاهـاٌ واإلااطظاث التي حعمل مع
ؤهـاٌ الؼازع ألامس الري كد ًىعىع عليهم باإلًجاب ،هما ًجب ؤن ٌؼازن
ً
ألاهـاٌ في ألاعماٌ اإلاسخلـت لهره اإلاساهص واإلااطظاث ؿمثال ًمىً جلظُم
ألاهـاٌ بلى ؿسق عمل ،ؿسٍم ًلىم بخدلحر الوعام وؿسٍم ًلىم بخىشَعه وؿسٍم
ًخىلى ػظُل ألاهباق وؿسٍم ًيىن مظئىٌ عً الىظاؿت العامت للميان وبرلً
ًخم زلم هىع مً الخىاؿع ؤلاًجابي بحن ألاهـاٌ و جدملهم للمظئىلُت.
. 3.5الحق في الترفيه و بىاء العالقاث الاحخماعيت:
على اإلاظخىي الـسدي ٌعد الىكذ اإلاخاح للترؿُه وجلىٍت السوابى الاحخماعُت
لؤلهـاٌ ػبه مىعدم ؿال ًىحد وكذ للجلىض مع ؤطسهم ؤو الخددر مع شمالئهم في ؤمىز
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الحُاة اإلاسخلـت خُث ؤن معظم وكذ هاالء ألاهـاٌ ًلُع في ألاعماٌ الؼاكت التي
ًلىمىن بها بــت ًىمُت .البد ؤن هخرهس ؤن ؤهـاٌ الؼازع هم ؤهـاٌ في اإلالام ألاوٌ
والبد مً خـىلهم على كظى ًىمي وؿحر مً الترؿُه واإلاسح بــت ًىمُت ولرلً ًجب
على حمُع اإلاساهص واإلااطظاث اإلاخعاملت مع ؤهـاٌ الؼازع بعواء ألاهـاٌ حسعت ًىمُت
مً ألاوؼوت الترؿيهُت مثل ألالعاب وألالؼاش والسطم والخمثُل واإلاىطُلى والعدًد مً
ألاوؼوت ألازسي التي حظاعد ألاهـاٌ على اخترام اللىاعد واللىاهحن واجساذ طلىن
بًجابي ججاه بعلهم البعم.
_ مقترحاث لسٍادة مضاحت ألاوشطت الترفيهيت وجىميت العالقاث الاحخماعيت ألطفال
الشارع :
جـمُم ؤي بسهامج زاؾ باألوؼوت الاحخماعُت والترؿيهُت البد ؤن ًيىن
بالدؼاوز مع ألاهـاٌ مً ؤحل جلدًم ؤوؼوت جلبي اخخُاحاتهم وٍجب على اإلاساهص
واإلااطظاث اإلاخعاملت مع ؤهـاٌ الؼازع حعُحن ميظم زاؾ باألوؼوت الترؿيهُت
والاحخماعُت لؤلهـاٌ وٍيىن هرا اإلايظم هى اإلاظئىٌ عً جـمُم مدخىي هره ألاوؼوت
ً
بىاء على اخخُاحاث ألاهـاٌ.
البد مً بهالع ؤطس ألاهـاٌ على ألاوؼوت التي ًلىم بها ؤهـالهم مثل ألاوؼوت
ً
الـىُت مً زطم ولىخاث ؤو مؼؼىالث ًدوٍت مثال و ذلً مً ؤحل هظب الدصجُع
والخإًُد مً ألاهل هما ًجب وحىد جيظُم على مظخىي عاٌ بحن هره اإلااطظاث واإلاساهص
مً حهت وؤهالي ألاهـاٌ مً حهت ؤزسي وذلً مً ؤحل اطترداد زلتهم بإهـظهم.
ال ًجب ؤن جلخـس ألاوؼوت الترؿيهُت على ألالعاب السٍاكُت والـىُت ؿلى لىً
ًجب وحىد ؤوؼوت خىازٍت ومىاكؼاث ومىاظساث ومظابلاث بحن ألاهـاٌ خىٌ
مىكىعاث خُىٍت جسف مجخمعهم وذلً مً ؤحل جىمُت مظخىي اإلاعسؿت لدحهم
وجىطعت مدازههم في ػتى مجاالث الحُاة.
ميان جلدًم هرا الىىع مً ألاوؼوت لؤلهـاٌ ال ًيبغي ؤن ًلخـس على اإلاساهص
واإلااطظاث الخاؿت بسعاًت هـل الؼازع ؿلى ولىً ًجب الىؿىٌ بهره ألاوؼوت بلى
ألاهـاٌ في الؼازع خُث ًمىً ججمُعهم في مجمىعاث في الؼازع وجلدًم بعم مً هره
ألاوؼوت وحهدؾ ذلً بلى وؿىٌ الخدمت بلى ؤهبر عدد ممىً مً ألاهـاٌ هما ؤن ذلً
ّ
ًمىً ؤن ًسػب ألاهـاٌ للرهاب لخلً اإلاساهص واإلااطظاث.
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 .4.5الحق في الحماًت والىقاًت مً العىف :
ًسجبى العىف في اي مجخمع بالظسوؾ الاحخماعُت والاكخـادًت وؤلاخبان
الىاجج عً ازجـاع مظخىي الـلس وعدم الاطخلساز الظُاس ي والـساعاث العسكُت واإلارهبُت
والاحخماعُتٌ .عد ؤهـاٌ الؼازع ألاهثر عسكت للعىف والاعخداءاث بجمُع ؤهىاعها وذلً
ً
هظسا لىحىدهم على خاؿت اإلاجخمع واعخمادهم على ؤوؼوت هامؼُت لىظب العِؽ مثل
الدظىٌ و ؤعماٌ الىظاؿت والظسكاث الـؼحرة ألامس الري ًجعلهم في اخخيان مظخمس مع
ؤؿساد الؼسهت وبالخالي شٍادة وظبت حعسكهم للعىفً .خعسق ؤهـاٌ الؼازع بلى زالزت
ؤهىاع زثِظُت مً العىف وهي العىف السطمي والعىف الدازلي والاعخداء الجيس ي.
العىف السطمي ؤو العىف الخللُدي هى العىف الري ًمازض ججاه ؤهـاٌ
الؼازع مً كبل اإلاظئىلحن والؼسهت ؿهم هبلت مهمؼت ال حهخم ؤخد طىاء مً اإلاظئىلحن
ؤو ختى ؤكازبهم بالدؿاع عنهم .وٍخعسق هاالء ألاهـاٌ لهرا الىىع مً العىف ألجهم لِظىا
ً
ؿلى زمصا لـؼل اإلاجخمع في جىؿحر الجى اإلاالثم ليؼإة هاالء ألاهـاٌ ولىً هما ٌعخلد
ً
ً
اإلاظئىلحن هاالء ألاهـاٌ ٌؼيلىن تهدًدا خلُلُا إلاجخمعهم ؿالبعم مً هاالء ألاهـاٌ
لم جلم ؤطسجه بدسجُله بعد الىالدة ،ألامس الري ًدىافى مع اإلاادة زكم  8مً الاجـاكُت
الدولُت خلىق الوـل والتي حعوي للوـل الحم في الدسجُل الـىزي بعد الىالدة
باإلكاؿت بلى الحم باالطم والجيظُت ومعسؿت الىالدًً وجللي السعاًت ومً هىا ال ججد
ً
ً
الؼسهت ؤي عاثم في ممازطت ؤػياال مً العىف الجظدي كد هاالء ألاهـاٌ هظسا ألجهم
ؤزق زـبت للىثحر مً الاتهاماث.
الىىع آلازس مً العىف الري ًخعسق له ؤهـاٌ الؼازع هى العىف الدازلي ؤو العىف
الري ًمازطه ؤهـاٌ الؼازع ججاه بعلهم البعم ؤو ججاه بعم ألاكازب .هرلً ؿان
عدم بخلاز الوـل للدزل اليافي مً الدظىٌ ٌعسكه الى العىف مً كبل اطسجهً .ادي
العىف الدازلي بلى :عدم الؼعىز باألمان ،الؼلب ،ؤلاخبان ،الؼعىز بالرهب ،الظلىن
العدواوي ،الاهوىاء ،جوبُع اطخسدام العىف وىطُلت لـم ؤي هىع مً اإلاؼاول و
الجزاعاث.
الىىع الثالث مً العىف هى الاعخداء الجيس ي ًخعسق ؤهـاٌ الؼازع مً الجيظحن
ً
ذهس ؤو ؤهثى هثحرا لالعخداءاث الجيظُت وَعد ؤهثر ؤهىاع الاعخداءاث الجيظُت اهدؼازا بحن
ؤهـاٌ الؼازع هي خاالث طـاح اللسبى ؤو ػؼُان اإلادازم وفي معظم خاالث الاعخداء
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الجيس ي ًيىن اإلاعخدي مً دازل ألاطسة ؤو مً داثسة معازؾ اإلاعخدي علُه وولما شادث
دزحت اللسابت بحن اإلاعخدي واإلاعخدي علُه شادث آلازاز اإلادمسة التي جيخج مً جلً العالكت،
وجخـاكم اإلاؼيلت ألهه عادة ال ٌعوي ألابىان الـسؿت لؤلبىاء للؼيىي مً جلً الاعخداءاث
وبذا خدر وكام ؤخد ألابىاء بالؼيىي ألخد ألابىًٍ ٌعامل بلظىة ػدًدة على ؤهه
ً
اإلارهب ،ألامس الري ًصٍد اإلاؼيلت حعلُدا وٍمىع ألاهـاٌ مً بزباز ؤي مً والدحهم عً
جلً الاعخداءاث وهرا ًلع عبء هـس ي ؿظُع على الوـل وٍدزله في داثسة لىم ػدًد
للىـع وؤلاخظاض بالرهب ججاه ؿعل هى في ؤػلب ألاخُان لِع له ذهب ؿُه.
_ مقترحاث لحماًت أطفال الشارع مً الخعرع للعىف:
عىد الخعامل مع مؼيلت العىف الدازلي ًجب مساهبت ألاطس وبكىاعهم بالعمل
على ُخظً جسبُت وجيؼئت ؤبىائهم مع الابخعاد عً طىء اإلاعاملت والعىف وٍمىً عىد
الخعامل مع آلاباء جىكُذ ؤهه لِع مً اإلاىوم ؤو ختى مً العدٌ ؤن ًسكىا اإلاعاملت
ً
الظِئت ألبىائهم بذا واهىا ال ًسكىجها ألهـظهم وٍجب ؤن ًخم الحىاز داثما في كىء
اإلاعخلداث الدًيُت والثلاؿُت.
جسخلف آزاز الاعخداءاث الجيظُت بؼيل هبحر مع ازخالؾ الظً والىىع والخجسبت
والعىامل الخازحُت التي ؤخاهذ بها ولرلً ؿةهه على ألازـاثُحن الىـظُحن الخعامل مع
ول خالت على خدة وبوسٍلت ؿسدًت ومىــلت وواحب ألازـاجي هىا هى مظاعدة الوـل
على الىالم والخسوج مً خالت الظلبُت واطخعادة زلخه بىـظه وذلً مً زالٌ جللُل
خالت الؼعىز بالرهب واخخلاز الراث والىـىز مً آلازسًٍ.
بما ؤن معظم ؤهـاٌ الؼازع اهدظبىا طلىههم العدواوي مً ألاطسة ؤو الؼازع
لرلً ًجب جىؿحر حى هادت للوـل دازل اإلاساهص واإلااطظاث التي جخعامل معه مع
الخإهُد على كسوزة حعلُم ألاهـاٌ ؤطالُب ؿم اإلاىاشعاث بالوسق الظلمُت مً ؤحل
الابخعاد عً العىف.
ًجب اجساذ بحساءاث وكاثُت مً ؤحل مىع جىساز الاعخداءاث الجيظُت على
ألاهـاٌ والبد مً الخرهحر على دوز ألاطسة واإلاجخمع وألاهـاٌ مً ؤحل خماًت ؤهـظهم
خُث ًجب اللُام بدملت جىعُت للعامت مً ؤحل الحد مً اطخسدام العىف.
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.5.5الحق في املشاركت:
لؤلهـاٌ وامل الحم في اإلاؼازهت في حمُع ألامىز اإلاخعللت بدُاتهم ولىً في
العدًد مً ألاخُان زاؿت في مجخمعاجىا ًىظس لوـل الؼازع على ؤهه على طلبي في
اإلاجخمع ال ًلخـس دوزه بال على الخللي ؿلى .لرا ًجب بعادة الىظس في دوز ألاهـاٌ في
اإلاجخمع بىؿـهم ؤعلاء بًجابُحن مع ألازر بأزائهم في ألامىز اإلاسخلـت .ؤهـاٌ الؼازع
ًجب ؤن ًخمخعىا بجمُع الحلىق اإلاىـىؾ عليها في الاجـاكُت الدولُت لحلىق الوـل
ومً ؤهم هره الحلىق خم اإلاؼازهت ومعاملتهم هإعلاء عاملحن هاؿعحن إلاجخمعهم.
ومً هىا ًجب بػساههم في حمُع اللسازاث اإلاخعللت بىحىدهمً .جب بعواء
ؤهـاٌ الؼازع خم الخعبحر عً الىـع .خم اإلاؼازهت البد وؤن ًـاخبه خم اإلاعسؿت
ؿىُف ًمىً اإلاؼازهت دون وحىد اإلاعلىمت .ولً ٌظخوُع ألاهـاٌ اإلاؼازهت في ألامىز
اإلاخعللت بدُاتهم دون وحىد اإلاعسؿت والثلاؿت الياؿُت التي جاهلهم لللُام بهرا الدوز
لرلً ًجب جىعُت ألاهـاٌ بدلىكهم وواحباتهم والـسؾ وعىامل الخوس اإلاىحىدة في
خُاتهم.
 مقترحاث لخىميت الحق في املشاركت الطفال الشىارع:على العاملحن بم ساهص الاطخلباٌ واإلااطظاث اإلاخعاملت مع ؤهـاٌ الؼازع ؤزر زؤي ألاهـاٌ
في حمُع ألامىز التي جخعلم بهم و ٌؼمل ذلً ؤزر زؤحهم كبل الخىـُر ؤو الخسوُى ألي
هىع مً ألاوؼوت التي جسف خُاتهم الُىمُت.
ًجب مؼازهت ألاهـاٌ بؼيل زثِس ي ومباػس في ؿُاهت ومخابعت ألاعماٌ
ً
الخاؿت باإلاساهص التي ًخعاملىن معها ؿمثال مً اإلامىً جلظُمهم بلى ؿسق وبعواءهم
ؤعماٌ زاؿت باإلاسهص وذلً ٌؼعسهم باالهخماء بلى هره اإلاساهص ووحىد دوز خُىي وؿعاٌ
لهم في عملُت اجساذ اللساز دازل هره اإلاساهص وٍمىً جـعُل مؼازهت ألاهـاٌ دازل
اإلاساهص عً هسٍم ازخُاز ميظم ؤو ازىحن مً ألاهـاٌ ٌؼيلىن خللت الىؿل بحن ألاهـاٌ
و بدازة هره اإلاساهص لخىؿُل ؤي ملترخاث ؤو جىؿُاث ؤو ػياوي جسف ألاهـاٌ.
ًجب بعواء ؤهـاٌ الؼازع اإلاعلىمت التي جدىاطب مع مظخىاهم العلمي والثلافي وذلً
مً ؤحل حصجُعهم على اإلاؼازهت الـعالت في ؤي مىاكؼت ؤو جدزٍب ًلدم بليهم
(طسخان : 2::7 ،ؾ .)659
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خاجمت:
بن ظاهسة ؤهـاٌ الؼىازع جخولب دزاطت معملت وزوىاث ميظلت مً ؤحل
الىؼف عً مالبظاث جـؼيها في اإلاجخمع ،وكد خاولىا الاكتراب مً هره الدزاطت والتي
عبازة عً جدلُل لهرة الظاهسة والخوسق لعىامل وؤطباب ظهىزها عبر مساخل هخابت هره
اإلالالت للحـىٌ على هخاثج علمُت ججظد الدزاطت التي كمىا بها مً زالٌ الخولع على
بعم ؤلاخـاثُاث وبعداد ألاهـاٌ التي ٌعاهىن مً هره الظاهسة ،وان اإلاظخىي
الاحخماعي والاكخـادي لؤلطسة والخـىً باػياله شٍادة عً عدم السكابت والالمباالة مً
هسؾ الاهل اججاه ألاهـاٌ واإلاعاملت الظِئت لهم هي عىامل حظاعد بالدزحت ألاولى على
جىاحد وظهىز ظاهسة ؤهـاٌ الؼىازع.
الخىضياث
ومً الخىؿُاث التي اػازث بها الباخثخان وحدًس باالكتراح مً هرا اإلاىكىع
والتي كد جِظس مداؿسة اإلاؼيلت وجللُف مظاختها وجسـُف مىابعها كدز اإلاظخواع مً
زالٌ ؤن جيىن الدولت هي التي جخدمل اإلاظئىلُت فى خماًت ؤهـاٌ الؼىازع وبعادة
جإهُلهم ،ألهه مً اإلاظخدُل بللاء هره الللُت اللىمُت على عاجم مىظماث اإلاجخمع
اإلادوي وخدها ،زاؿت هىان زـلا للخمىٍل ألاحىبي لهره الجمعُاث.
باإلكاؿت بلى ؤن زوح الخبرع جساحعذ بؼيل هبحر فى الـترة ألازحرة ،ؤما عً ؤعداد
ؤهـاٌ الؼىازع ؿلالذ ال ًمىً ؤن هددد زكما دكُلا خىٌ ؤعداد ؤهـاٌ الؼىازع ،ألجها
ظاهسة مخدسهت ،ال ًمىً بخـائها بؼيل دكُم ،مؼحرة بلى اهه ًيبغي على الدولت ؤن
جخجاوش ؿىسة ألازكام وٍجب البدء على الـىز فى بعادة جإهُل ؤهـاٌ الؼىازع والللاء
على ول العىامل ال تي حظاعد على جـاكمها والـلس والبوالت و ؤكاؿذ ؤن اإلاجلع اللىمي
للوـىلت وألامىمت بالخعاون مع اإلاجلع العسبي للوـىلت والخىمُت هظم ؤوٌ وزػت عمل
إلادًسي اإلاظدؼـُاث الحيىمُت.
وذلً فى بهاز مؼسوع «بىاء كدزاث العاملحن فى اإلااطظاث الحيىمُت اإلاخعاملت
مع ؤهـاٌ الؼىازع « ،بهدؾ حؼُحر الىظسة الظلبُت ججاه ؤهـاٌ الؼىازع وبعادة جإهُلهم
ودمجهم فى اإلاجخمع مسة ؤزسي ،وهاػدث بلى ول ؿئاث اإلاجخمع بالخياجف ودعم الجهىد
مً ؤحل خماًت ألاهـاٌ مً الاطخؼالٌ بيل ؤػياله الن خماًت الوـل بمثابت خماًت ن
ألاهـاٌ هم اإلاظخلبل ٌظخلصم خماًتهم وؿىن ه سامتهم  ،هما وهاػدث مسخلف مىظماث
200

الحروب وهخائجها على أطفال الشىارع

اإلاجخمع اإلادوي وألاخصاب والخُازاث والاثخالؿاث فى دعم خماًت ألاهـاٌ وعدم حعسٍلهم
للمساهس بالخدزالث الىكاثُت إلاىع اطخؼالٌ ألاهـاٌ فى ؤعماٌ عىف ؤو اوظُاكهم فى جلً
ألاعماٌ.
وهاػدث ول وطاثل ؤلاعالم عً آلُت الىكاًت والحماًت الخابعت للمجلع لئلبالغ
عً ؤي اهتهاواث ًخعسق لها ؤهـاٌ والعمل على جىعُت ألاطس بعدم اؿوداب ؤهـالها فى
الخجمعاث الظُاطُت والخىعُت بلاهىن الوـل الري ًجسم اطخؼالٌ ألاهـاٌ ،والالتزام
بدلىق ألاهـاٌ اإلاعسكحن للخوس .هما هبه اإلاجلع اللىمي للوـىلت وألامىمت بلى ؤن
كاهىن الوـل زكم  23لظىت  2::7اإلاعدٌ بلاهىن 237لظىت ً 3119جسم وَعاكب
حعسٍم خُاة الوـل وؤمىه للخوسً ،دظس ول مظاض بدم الوـل فى الحماًت مً
الاطخؼالٌ ،وَعاكب بالسجً اإلاؼدد مدة ال جلل عً زمع طىىاث عً هره الجسٍمت،
ً
ً
معسكا للخوس ؤًلا بذا حعسق للخدسٍم على العىف ؤو الاطخؼالٌ.
هرا وَعد الوـل
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