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تمھید         
ظاھرة اطفال الشوارع  من الظواھر والمشكالت العالمیة التي تفرض نفسھا محل 
اھتمام المعنیین من الھیئات والدول، وتعاني الدول النامیة عموما، والصومال 
خصوصا في استفحال وتزاید ھذه الظاھرة بسبب تراكم المشاكل االجتماعیة، 
واالقتصادیة، والسیاسیة القائمة فیھا، نحاول ونحن بصدد ھذه الدراسة أن نقف مع 

ھذه الظاھرة بجوانبھا األساسیة، مسلكین بالمنھجیة البحثیة األكادیمیة. 

محتویات الدراسة: 
تضم ھذه الدراسة  فصلین، الفصل األول : عبارة عن مدخل لتحدید مفاھیم موضوع 
الدراسة والفصل الثاني : عبارة عن تعرف االسباب التي أفرزت الظاھرة، والنتائج 

المترتبة منھا، وطرح حلول عالجیة  و وقایة لھذه الظاھرة . 

باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة مع عرض صور فوتوغرافیة خاصة ألطفال الشوارع  
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الخطة التفصیلیة للدراسة : 
مقدمة: وتحتوي األھمیة والمشكلة والھدف  والمنھجیة  : 

**الفصل األول : ظاھرة أطفال الشوارع .  

المبحث األول : تحدید مفھوم أطفال الشوارع والمفاھیم ذات الصلة بھ. 

المبحث الثاني : ظاھرة أطفال الشوارع في محافظة بنادر  

المطلب االول : حجم ظاھرة أطفال الشوارع في محافظة بنادر .  

الفصل الثاني : األسباب والمظاھر والحلول  

المبحث األول : األسباب المفرزة للظاھرة  . 

المبحث الثاني :  اآلثار  الناتجة عن الظاھرة . 

المطلب األول : معاناة أطفال الشوارع . 

المبحث الثالث:  الحلول . 

المطلب األول : حلول وقائیة . 

المطلب الثاني : حلول عالجیة . 

خاتمة: نعرض فیھا نتائج الدراسة مع تقدیم توصیات ومقترحات ثم المصادر 
والمراجع  . 
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المقدمة: 

تعتبر ظاھرة أطفال الشوارع من الظواھر العالمیة التي یعاني منھا كثیر 
من دول العالم وخصوصا الدول النامیة، وفي العقود األخیرة أخذت في 

طریقھا إلى النمو والتزاید . 

بعد انھیار الدولة المركزیة الصومالیة في أوائل التسعینات ترتب منھا 
انھیار رھیب في األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة، ونتج من ھذا 
االنھیار والتدھور كثیر من اآلثار السلبیة التي أثرت المجتمع الصومالي 
بمختلف فئاتھ وشرائحھ، فأصبحت كثیر من شریحة األطفال عرضة 

للضیاع، وظھر  ما  یسمى بـ “أطفال الشوارع” . 

 نحاول في ھذه الدراسة تسلیط الضوء على طبیعة وأبعاد ھذه الظاھرة، 
لنتعرف االسباب التي أفرزت الظاھرة،  والنتائج التي ترتبت، ومن ثم 
نتجاوز إلى التعرف عن مراكز رعایة وتأھیل أطفال الشوارع الواقعة 

في مقدیشو  . 

مشكلة الدراسة: 

تسعى الدراسة إلى الكشف عن خطورة ظاھرة أطفال الشوارع في 
الصومال، وفي سبیل ذلك تتصدى الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالیة : 

السؤال الرئیسي : ما ھو العالج األمثل لظاھرة أطفال الشوارع في 
الصومال؟ 

وینبثق من ھذا السؤال األسئلة التالیة : 
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ماھي األسباب التي أفرزت ظاھرة أطفال الشوارع حتي یتم عالجھا ؟ 

كیف یتم مقاومة ظاھرة أطفال الشوارع قبل ظھورھا ؟ 

أھمیة الدراسة:   
الكالم عن  مشكالت والظواھر السیئة التي تواجھ عنصر البشر عموما 
ھي في غایة األھمیة واألطفال ھم ذروة ھذا العنصر وبالتالي االھتمام 
بقضایا الطفل ھي من االھمیة بمكان إذ عقد مؤتمرات دولیة وإقلیمیة 
بخصوص قضیة األطفال وصدر منھا اتفاقیات ومواثیق دولیة لحقوق 
األطفال وقعتھا جمیع الدول، لذا تقتبس الدراسة أھمیتھا في أھمیة ما 
تتعلق بھ، وتكمن أھمیتھا أیضا بأنھا أول دراسة اجتماعیة  عربیة تجري 

في الصومال . 

أھداف الدراسة: 
1)  تقویم واقع حیاة  أطفال الشوارع .  

2)تحدید حجم أطفال الشوارع في محافظة بنادر . 

3)رصد واستكشاف ظاھرة أطفال الشوارع , ومعرفة األسباب التي 
تفرز ھذه الظاھرة . 

4) تنبیھ وتوضیح  خطورة اآلثار الناتجة عن ھذه الظاھرة .  

5) طرح حلول تساھم  في تقلیل تزاید واستفحال ظاھرة أطفال 
الشوارع . 

مجتمع الدراسة : أطفال الشوارع   
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حدود الدراسة : مجال الدراسة ینحصر  بحدود مكاني أو مجال جغرافي 
معین كما أنھ یحدھا إطار زمني معین . 

الحدود المكاني للدراسة : محافظة بنادر . 

الحدود الزمني للدراسة : ثالثة أسابیع تقریبا . 

منھجیة الدراسة:  

ستعتمد الدراسة علي المنھج الوصفي التحلیلي الذي یحلل ظاھرة أطفال 
الشوارع بشكل عمیق  ,و یصف طبیعة الظاھرة وأبعادھا االجتماعیة , 
واالقتصادیة والسیاسیة  والنتائج التي ترتبت منھا ثم یعطي حلوال 

لعالجھا , كما تعتمد المنھج المسحي التوثیقي .  

األدوات المنھجیة للدراسة : 
1)االستبیانات  وأخذ العینات .  

2)المقابالت : إجراء مقابالت مع األشخاص ذات الصلة بموضوع 
الدراسة .  
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              الفصل االول : ظاھرة أطفال الشوارع  

المبحث األول : تحدید مفھوم أطفال الشوارع . 
مفھوم أطفال الشوارع : لم أعثر علي مفھوم موحد  ألطفال الشوارع  عند كل من 

كتب عن ھذا المجال لكن مضمون ھذه التعاریف المختلفة كلھا تصب في قانة واحدة.  

أطفال الشوارع : ھم الذین یقضون أوقاتھم 
في الشارع  وھذا التعریف عام یدخل تحتھ 
أنواع مختلفة من ھؤالء األطفال ویتنوعون 
حسب ارتباطھم بأسرھم ومدة بقاءھم في 

1الشارع. (1) 

1 ) أطفال شوارع لھم ارتباطات مع أسرھم 
ارتباطا كلیا أو جزئیا ,یقضون في الشارع  
طوال النھار و یقضون في اللیالي مع أسرھم 
وھؤالء كثر في الدول النامیة عموما وفي 
الصومال خصوصا بسبب  تدھور االوضاع 

االقتصادیة والسیاسة واالجتماعیة  . 

 ومعظم ھؤالء األطفال یعملون أعماال ھامشیة ك  مسح األحذیة وھم مشھورون في 
أوساط الصومالیین بمصطلح (ماسحي األحذیة ) ,و بعضھم یقوم بجمع منثورات 
القات وبقایاه وبیعھ أو مساعدة بائعي القات ، والبعض اآلخر یتسول في الشوارع 
واألسواق , یعولون أسرھم الفقیرة بھذه الحرف أغلبھم غیر مدمنین, ھؤالء یعرف ب 

2(عاملون بالشارع) .(2) 

1 ) د. فؤاد الصالحي وآخرون, ملخص لدراسة أطفال الشوارع في الیمن, تم إعدادھا في الیمن,  في نوفمبر2007 , ص : 3. 
http://www.arabccd.org/page/204_%D8%AF 2) المجلس العربي للطفولة والتنمیة, دلیل أطفال الشوارع, بدون تاریخ

%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84_
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9
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2- أطفال شوارع لیس لھم أي  ارتباط مع أسرھم  
یعیشون بصورة دائمة  في الشارع , یدمنون  
المخدرات بشكل فاظع , یكثر وجودھم في 
التقاطعات والشوارع الكبیرة  وتحت الكباري  , 
یقتادون بقایا المطاعم وبعضھم یقوم بجمع 
منثورات القات وبیعھا  لتدبیر معاشھم وھؤالء 
وفقا لتصنیف یونیسف یعرف بـ(قاطنوا 

3الشارع) .(3)  

ھؤالء الفئة ھم في الجملة من تنطبق علیھم مصطلح أطفال الشوارع ویشكلون نسبة 
كبیرة في الصومال وعددھم یتزاید بشكل ملحوظ . 

المبحث الثاني : ظاھرة اطفال الشوارع في محافظة بنادر   
تعتبر محافظة بنادر  أكثر المحافظة 
التي یتواجد فیھا العدد األكثر من ھذه 
الفئة, كونھا العاصمة التي تضم العدد 
الھائل من السكان بمختلف المكونات 

واألطیاف . 

عدد اطفال الشوارع في محافظة بنادر  . 
یصعب التوصل إلى إحصائیة دقیقة ألطفال الشوارع في محافظة بنادر  نظرا للتزاید 
والنمو المستمر للظاھرة, نحاول  إجراء مسح شامل لجمیع مدیریات المحافظة, 

للتعرف على المدیریات واالماكن التي یكثر فیھا تواجد ھؤالء األطفال .   

3) منظمة یونیسف, تعریف وتصنیف أطفال الشوارع , فبرایر 1993
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الفصل الثاني : األسباب والمظاھر والعالج 

المبحث األول : االسباب المفرزة لظاھرة أطفال الشوارع.   
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ظاھرة أطفال الشوارع  ھي نتاج مشاكل عدیدة متراكمة أھمھا مشاكل اقتصادیة 
وسیاسیة واجتماعیة, وتتفاوت مدى تأثیر ھذه األسباب, ونحاول الوقوف مع ھذه 

4األسباب الثالثة .(4) 

أوال: األسباب السیاسیة واالقتصادیة : انھیار الدولة المركزیة في الصومال 
سببت انھیار المجتمع الصومالي بأكملھ , فالحروب األھلیة والفوضى العارمة التي 
حلت البالد بعد انھیار الدولة المركزیة أثرت المجتمع الصومالي بمختلف فئاتھ 
وطوائفھ, فتناثر المجتمع  وتشرد حتى ضاع  بین أفراد األسرة الواحدة ,كثیر من 
االطفال فقدوا أسرھم وذویھم بسبب ھذه االنھیار, وغابت المرافق الحكومیة الفعالة 
التي من شأنھا أن تقوم بإیواء ھؤالء األطفال, فلم یجدوا مالذا غیر الشارع,  ھذا 
وتعاني الصومال من أوضاع اقتصادیة متردیة جدا والتقاریر الدولیة تشیر ذلك مما 
أثر سلبا على قطاع واسع من المجتمع بمختلف فئاتھم ومستویاتھم , علي مستوى 
األسر , كثیر من األسر ال تستطیع سد احتیاجات أطفالھا من مأكل وملبس ,مما جعلت 
الكثیر من األطفال مضطرین إلى  النزول في الشارع بحثا عن لقمة العیش وبالتالي 
إن معظم ھؤالء األطفال  تجدھم ینتمون إلي أسر فقیر ة, وبجانب ذلك أسباب 

اجتماعیة . 

األسباب االجتماعیة:   1)
ھناك أسباب اجتماعیة كثیرة ساھمت وتساھم في ظھور ونمو ھذه الظاھرة  أبرزھا:

   (5)5

4 ) سوسن شاكر مجید, ظاھرة أطفال الشوارع , األسباب والخصائص , والعالج ,  منشور في موقع مؤسسة الحوار المتمدن- العدد:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=305589 . 2012/4/30-3713

5  ) مركز إعالم برج العرب, بحث عن أطفال الشوارع  16یونیو2013.
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1)التفكك األسري وأسبابھ كثیرة كالطالق, والھجرة, والوفاه, وھي ظاھرة منتشرة 
في البالد , وأغلب من یتضرر ھم األطفال حیث تساھم دور كبیر في التحاق  األطفال 

بالشارع  .   

2)الیتم : فقد أحد األبوین أوكلیھما تؤدي بعض حاالتھا نزول الطفل إلى الشارع , 
وبطبیعة الحال فإن سمة التكافل الذي یتسم بھا المجتمع الصومالي ساھمت دورا 
كبیرا في تقلیل ضیاع أطفال األیتام, وھناك دور أیتام أخذت دورا مھما إلیوائھا, إال 
انھا لم تستطع غطاء الشكلة كاملة, حیث إن أعداد ھائلة من الیتامى لم یحظوا أي 

رعایة مما اضطروا النزول إلى الشارع . 

3) القسوة وسوء المعاملة األطفال تسبب ظھور ھذه الظاھرة ألنھا تدفع الطفل 
الھروب من البیت  والبیات في الشارع, كما أن العنف األسري  ساھم العنف ضد 

6الزوجات أیضا ظھور ھذه الظاھرة وازدیادھا ال نھا تترك آثارا في نفس الطفل . (6)  

http://mawdoo3.com/ . 6 ). مجد خضر, ظاھرة أطفال الشوارع  األسباب والنتائج  14 ینایر 2016, موقع الموضوع
%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84_

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9_
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA

 . %D8%A7%D8%A6%D8%AC
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4)ضعف الرقابة : فاألطفال بطبعھم میالون إلي الحریة ,لذا یھربون  من الضغوطات 
األسریة والمدرسیة ویحبذون بدل ذلك حیاة بدون رقابة وال یجدونھا إالفي الشارع ,  
بعضھم یھتف من قبل قرناءھم  ممن نزلوا إلى الشارع, إذا لم یوجد من یراقبھ 

ویتابعھ ویحول دونھ ودون الوصول إلى ذلك  یكون عرضة اللتحاق الشارع . 

5) الھجرة من الریف إلى المدن  بعض حاالتھا تقود الطفل  باالنضمام إلي ھذه الفئة,  
بعض األطفال  من الریف یھربون من ظروف معیشیة قاسیة وأعمال شاقة ویلتحقون 
بالمدینة وال یجدون في المدینة من یر حبھم  ویأویھم, و في نھایة المطاف تصل بھم 

االمور االلتحاق بركب أطفال الشوارع . 

 6) زیادة ونمو الدیموغرافي( غیر المخطط) أو العشوائي : وھذه الظاھرة سائدة  
بكثرة في اوساط األسر الفقیرة , حیث حجم األسرة ال یكافئ مع دخل األسرة, 

وبالتالي یترتب ذلك ضیاع كبیر  یظھر أثره  في الشارع . 
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المبحث الثاني : اآلثار الناتجة عن ھذه الظاھرة:  
ھناك آثار سلبیة عدة أدت ھذه الظاھرة وأثرت علي أفرادھا وعلى المجتمع نحاول  
ھنا أن نتناول حیثیات ھذه اآلثار وإیضاح خطورتھا , نبدأ أوال باآلثار السلبیة التي 

7یرث أطفال الشوارع  من اإلقامة والعیش في الشارع .(7) 

المطلب االول : معاناة أطفال الشوارع :  
یعاني أطفال الشوارع من اإلقصاء والعنف الذي یأتیھم من قبل المجتمع الذي 

یعیشون معھ  باإلضافة إلى المعاناة التي یرثونھا من العیش في الشارع وأھمھا : 

1)اإلدمان : أعني إدمان المخدرات , یمكن القول بأنھ ال یوجد طفل  یعیش في 
الشارع بصورة دائمة وھو سلیم عن اإلدمان, فاإلدمان صفة الزمة للفئة جمیعا, 
والسبب أن الظروف المعیشیة القاسیة الموجودة في  الشارع ال تسمح التكیف  بھا من 
ھو في حالتھ العادیة وألجل التكیف مع ھذا الوضع القاسي, یستخدم أي أسلوب  
یمّكنھ البقاء في الشارع, وبالتالي فاإلدمان ھو الوسیلة  األسھل لدیھم والتي تمكنھم 
ذلك, وتنسیھم قساوة حیاة الشارع, فیستخدمون المخدرات التي تصیب الشخص 

بالغیبوبة  والتي یعرف بالمخدرات المثبطة أو المسكنة . 

2)األمراض  واإلصابات :یرث ھؤالء األطفال من الشوارع أمراض جسمیة وأخري 
نفسیة فالتغیرات والتقلبات المناخیة من حر وبرد وما یتبعھا من أخطار, والتلوث 
البیئي , وتردي نظافة الشوارع التي یجوب فیھا الغبار, وتنتثر فیھ القمامة, وبؤر 
المیاه التي تحمل البكتیریا والفیروسات,  وضآلة مستوى النظافة الشخصیة لدیھم كل 
ذلك تجعلھم أكثر عرضة لألمراض الخطیرة, یضاف إلى ذلك ما تسببھ المخدرات 
التي یستخدمونھا من أمراض جسمیة ونفسیة وعقلیة, واإلصابات  التي  تلحقھم 
بسبب الحوادث المختلفة كحوادث المرور والتفجیرات  وإطالق النیران , و الحروب 

http:// 7 ) المجلس العربي للطفولة والتنمیة, تشخیص مشكلة أطفال الشوارع والتعامل معھم 14نوفیمبر 2013, بواسطة موقع مجداف
. .www.megdaf.org/posts/565
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التي تقع في الشوارع  أو الجروح التي یصیب  بعضھم البعض ,كل ذلك تشیر الخطر 
الداھم واألمراض المستعصیة التي تحیط بھؤالء األطفال . 

3)السقوط من الحیاة : یقضى الطفل أخصب فترة حیاتھ التي ھي أساس لمستقبلھ في 
الشارع في عالم اإلجرام والنصب ,بعیدا عن كنف ورعایة أبویھ وبعیدا أیضا عن 

البیئة الصالحة ویسبح في بیئة فاسدة, واإلنسان ابن بیئتھ یتأثر ویؤثر .  

4)اإلجرام : یتعلم الطفل من الشارع فنون اإلجرام المختلفة من سرقة ,ونصب, 
وغصب  وغیرھا ألنھ یسبح بیئة كلھا إجرامیة وبالتالي یتفاعل مع البیئة, فتحصیل 
المأكل والملبس وتحصیل المخدرات التي یستخدمونھا , تقودھم إلى القیام باإلجرام  .

 (8)8

المطلب الثاني: أطفال الشوارع وآثارھا السلبیة على المجتمع 
والبیئة 

1- فالمجتمع المحیط أیضا یتأثر باآلثار السیئة التي تترتب عن ظاھرة أطفال 
الشوارع ,من اآلثار التي تعود سلبا على المجتمع اإلجرام الذي یقومھ ھؤالء األطفال 
من نصب  وسرقة, و زعزعة األمن, ألن ھؤالء األطفال فریسة سھلة الستخدام 
األطراف المتنازعة في تنفیذ أجنداتھم, والمجتمع الصومالي دائما ما یعاني من 
تفجیرات واغتیاالت  ال یستبعد أن یكون ھؤالء األطفال ھم اآللة المستخدمة في تنفیذ 

9بعض ھذه األمور إلغراءات مالیة .(9) 

8 ) مجدي خضر, ظاھرة أطفال الشوارع األسباب والخصائص والعالج, مصدر سابق .

12/1/2016 http:// 9 ) عزة ھاشم ظاھرة االستغالل السیاسي ألطفال الشوارع, منشور في موقع المركز اإلقلیمي للدراسات االستراتیجیة
www.rcssmideast.org/Article/4238/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A
%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-

   .%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9#.VuaiIPl97cs
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2)سوء منظر البیئة : تسبب ظاھرة أطفال الشوارع سوء منظر البیئة ,ألن تجمع ھذه 
الفئة في الشوارع الكبیرة والتقاطعات المزدحمة واضطجاع بعضھم جوانب 
الطریق , وھم في حالة غیبوبة مع مناظر ھم المنفرة  , تعطي صورة سیئة ,وبالتالي 

ھي مخلة بمنظر المدینة .      
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المبحث الثالث  : الحلول . 
ھذه المشكلة لھا أعراض خفیة وأخري ظاھرة, وإیجاد حل وعالج أمثل لھذه 
المعضلة یتطلب البحث عن حلول وقائیة, تقاوم  قبل ظھورھا, وحلول عالجیة 

لألعرض الظاھرة . 

المطلب األول : الحلول الوقائیة : لحل ھذه الظاھرة جذریا  تستلزم  مقاومة 
األسباب المفضیة إلیھا ونحن ذكرنا في دراستنا ھذه مجمل األسباب  التي قد تسبب 
بروز ظاھرة أطفال الشوارع , سواء كانت اقتصادیة أم اجتماعیة أم سیاسیة , وأشیر 

10ھنا الخطوات المناسبة لوقایة ظاھرة أطفال الشوارع.(10) 

1)وضع قصیة أطفال الشوارع أولویة الدولة الصومالیة: 

فالدولة الصومالیة علیھا مسؤولیة كبیرة في حمایة األطفال, وتصدي  األسباب التي 
تقودھم إلى االلتحاق بالشارع, فال بد من تخصیص جزء من میزانیة الدولة عبر 
الوزارة المختصة لعالج ھذه الظاھرة جذریا, وتجري اآلن جھود متواصلة سواء 
على الصعید المحلي الصومالي والصعید الدولي لمواجھة  األزمات االجتماعیة 
والسیاسیة واالقتصادیة التي خلفتھا الفوضى العارمة  والحروب  الطاحنة التي حلت 
البالد بعد غیاب الدولة العسكریة , وال شك أن ھذه الجھود تساھم بشكل أو بآخر في 
حل مشاكل كثیرة في مقدمتھا مشكلة أطفال الشوارع لكن ھذه الجھود تحتاج  إلى 

المضاعفة أكثر وأكثر .  

2)رفع وعي المجتمع الصومالي: 
من الخطوات التي تساھم في وقایة ظاھرة أطفال الشوارع رفع وعي المجتمع 
الصومالي , فالمجتمع الصومالي مجتمع مسلم , واإلسالم  یھتم برعایة األطفال 
وخاصة الیتامى والمشردین منھم ,لذا یجب علي المیسورین من المجتمع الصومالي  

10 ) لیلى الراعي أطفال الشوارع األزمة والحل مصدر سابق  . 
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كرجال األعمال ان یضعوا نصب أعینھم قضیة األطفال فحضانة الطفل ورعایتھ  
وتربیتھ  من القضایا التي اھتمت شریعة اإلسالم , وبالتالي إھمالھا وإضاعتھا إ 

صاعة جزء كبیر من اإلسالم . 

3)فتح مدارس مجانیة وإلزامیة في المخیمات :  
ھذه الخطوة تساھم في تقلیل ھذه الظاھرة ألن معظم أطفال الشوارع لم تتح لھم 
فرصة تعلیمیة بسبب عدم قدرة أسرھم دفع تكالیف التعلیم , وبالتالي فإن فتح مدارس 
مجانیة والزامیة تحولھم االتجاه إلى الشارع حیث یقضي وقتھ في البیئة التعلیمیة, 
وعند تطویر مستوى تعلیم الطفل تؤدي إلى أن تتغیر مداركھ  وطریقة تفكیره ,مما 

تساعده على التجنب بنفسھ من العیش في الشارع  . 
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المطلب الثاني : الحلول العالجیة : ظاھرة أطفال الشوارع باتت أمرا واقعا , 
لذا یجب التعامل علیھا كواقعة حال والسعي لحلھا ألنھا  في أمس الحاجة إلي عالج 

فعال وحثیث وینحصر أھمیة ھذا العالج بفتح دور رعایة وتأھیل ھؤالء االطفال . 

 والدولة الصومالیة وقعت االتفاقیة الدولیة لحقوق األطفال، ویمكن لھا التعاون مع 
المنظمات والھیئات المھتمة في شئون االطفال كمنظمة یونیسف  لفتح مراكز لرعایة 

ھؤالء االطفال و تأھیلھم حتي یتم مزجھم في المجتمع أخیرا . 

ھناك مراكز تأھیل ألطفال الشوارع أسسھا بعض الشخصیات البارزة والمنظمات 
الخیریة, بعد أن رأت حال أولئك األطفال والمآسي التي یعیشون فیھا, فحركت ضمیر 
ھم وفي قادم األیام سنحاول القیام بإعداد تقاریر نتفقد فیھا األوضاع التعلمیة 

والصحیة والمعیشیة التي یعیش فیھا االطفال المقیمین في ھذه المراكز .  
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الخاتمة : 
ختاما فإن مشكلة ظاھرة أطفال الشوارع عالجھا األمثل ھو فتح دور رعایة لھؤالء 
األطفال وتفعیل نشاطات المراكز القائمة بھذه المھام , وعالجھا جذریا یقتضي ربط 
الظاھرة بمسبباتھا , ألنھ ال یمكن اختزال الظاھرة لمفردھا دون ربط أبعادھا 

االجتماعیة ,والسیاسیة ,واالقتصادیة. 

نتائج الدراسة :  
توصلت أثناء إجرائي الدراسة إلى النتائج التالیة : 

1)أن الفقر من أھم األسباب التي أدت ظاھرة أطفال الشوارع ألن معظم أطفال 
الشوارع إن لم یكن الكل ینتمون إلى أسر فقیرة , ثم تأتي األسباب االجتماعیة ك 

انھیار المجتمع  , وتفكك األسري , والیتم , وضعف الرقابة ,والعنف  . 

2)صفة الذكورة ھي الغالبة في ھذه الظاھرة , وأن نسبة األنوثة ضئیلة جدا بسبب 
اعراف وتقالید المجتمع الصومالي . 

3) غالبیة أطفال الشوارع أعمارھم  تتراوح ما بین 8-17 سنة  

4) أن مستوى التعلیم لدى أطفال الشوارع ال یتجاوز أعاله التعلیم األساسي , واألسر 
التي یتنمونھا تكثر فیھم األمیة . 

5)من خالل احتكاكي بھم وحدیثي معھم ظھر لي أنھم یبدون الرغبة في الرعایة 
والتأھیل . 

  20



توصیات ومقترحات لمراكز رعایة أطفال الشوارع 

نوصي للمعنیین من القطاعات الحكومیة واألھلیة بخصوص أطفال الشوارع 
إلى األمور التالیة  : 

1)توفیر رعایة خاصة لھؤالء األطفال تتماشى مع الظروف واالوضاع النفسیة لدیھم 
 .

2) فتح مراكز نموذجیة التي تقوم بتأھیل أطفال الشوارع .  

3) استخدام الوسائل الحدیثة للتربیة والتعلیم بدل الوسائل التقلیدیة قدر اإلمكان لجذب   

4)توفیر مربین ومدرسین محترفین لھم خبرة ودرایة في التعامل مع ھذه الفئة كي 
تكون عملیة التأھیل ناجحة . 

5) دمج األطفال بالمجتمع تدریجیا, وتوثیق الروابط األسریة فیما بین 
األطفال وأسر ھم . 

6) معالجة األطفال نفسیا لمحو شعورھم باإلقصاء, وأنھم فئة منبوذة . 
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