
 
 
 
 
 

- 204 - 
 

 (2017 يونيه – إبريلعدد )  45 آداب عني مشس اجمللدحوليات 

http://www.aafu.journals.ekb.eg 

 جامعة عني مشس داباآل كلية (دورية علنية حملنة)
 

دراسة حتليلية لدور اجلنعيات األهلية يف دعه حقوق أطفال 

 الشوارع )دراسة مطبعة على حمافظة اإلسكندرية(

 * محمد السٌد حالوة

 املستخلص:

وقدد 
 اعتمدت الدراسة الراهنة على األدوات التالٌة : 

 وقد أسفرت نتائج الدراسة على:
  
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 .7102جامعة عني مشس  -مجيع حقوق الطبع والنشر حمفوظة حلولية كلية اآلداب  ©

http://www.aafu.journals.ekb.eg/
http://www.aafu.journals.ekb.eg/


 

 

دراسة حتليلية لدور اجلنعيات األهلية يف دعه حقوق أطفال 

 الشوارع )دراسة مطبعة على حمافظة اإلسلندرية(

 حمند السيد حالوة

 

- 205 - 
 

 مقدمة )مشكلة الدراسة(:
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 :أوالً: أهمٌة الدراسة
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 :ثانٌاً: أهداف الدراسة

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 :ثالثاً: تساؤالت الدراسة
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 :رابعاً: مفاهٌم ومصطلحات الدراسة

 [ مفهوم حقوق الطفل: 1]

Convention on the Right of the Child
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 [ مفهوم أطفال الشوارع: 2]
Mary Ellen ( )

 [ مفهوم الجمعٌات األهلٌة: 3]

None Profit SectorThird Sector
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Voluntary SecorPhoilantenthripic Sector

 : خامساً: الموجهات النظرٌة للدراسة

 [ النظرٌة البنائٌة الوظٌفٌة: 1]

Social System

Parsons

Social System
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المددوارد المادٌددة -
 

المددوارد البشددرٌة -
 

القددوانٌو واللددوائم المنظمددة للعمددل -

 
المعلومددات -

 مدخل المسئولٌة االجتماعٌة:  [2]
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Parsons ( )

 اً: الدراسات السابقة: سادس

 (:2222سة تومادر أحمد صادق )درا (1
بعنواو

 (:2221دراسة إقبال األمٌر السمالوطً ) (2
بعنواو
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 (:2223دراسة محمد محمود عوٌس ) (3
بعنواو
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 (:2223دراسة محمد رشدي محمد ) (4
بعنواو

 (:2225دراسة نرمٌو حلمً ) (5
بعنواو
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 (:2226دراسة صافٌناز محمد أبو زٌد ) (6
بعنواو

 (:2222)دراسة نعمات عبد المجٌد موسى  (7
بعنواو
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 (:2222دراسة منصور عطٌة ) (2
بعنواو

 
 (:2222دراسة نٌفٌو صابر عبد الحكٌم السٌد ) (2

بعنددواو
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 (:2212)دراسة مرفت جمال الدٌو شمروخ  (12
بعنواو
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 (:2212دراسة شهٌرة حمدي محمد رفاعً ) (11
بعنواو

 (:2211دراسة دالٌا صبري ٌوسف غنٌم ) (12
بعنددواو
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 (:2214دراسة إٌماو عبد الرحٌم عبد المحسو ) (13
بعنددواو

 تعقٌب على الدراسات السابقة: 
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 سابعاً: اإلطار المنهجً للدراسة: 

 نوع ومنهج الدراسة:  (1

 أدوات الدراسة:  (2

 استمارة استبٌاو عو دور الجمعٌات األهلٌة فً دعم حقوق أطفال الشوارع:  -أ

 محاور االستبٌاو 
عدد 

 المفردات 

 15 أوالً: البٌانات األولٌة. 

ثانٌاً: خدمات الجمعٌة المرتبطة بدعم الحقوق المدنٌة واالجتماعٌدة لطفدل 
 الشارع. 

2 

ثالثاً: خددمات الجمعٌدة المرتبطدة بددعم الحقدوق الصدحٌة وال لائٌدة لطفدل 
 الشارع. 

12 

 2 رابعاً: خدمات الجمعٌة المرتبطة بدعم الحقوق التعلٌمٌة لطفل الشارع. 
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 12 خامساً: خدمات الجمعٌة المرتبطة بدعم الحقوق الثقافٌة لطفل الشارع. 

سادساً: خدمات الجمعٌدة المرتبطدة بددعم حقدوق طفدل الشدارع فدً اللعدب 
 والتروٌم. 

7 

 62 إجمالً مفردات االستبٌاو 

 الصدق والثبات: 
 صدق االستبٌاو:  -1

 الصدق الظاهري:  -

 الصدق اللاتً:  -

 ثبات االستبٌاو:  -2

 دراسة حالة بعض الجمعٌات األهلٌة العاملة فً مجال رعاٌة أطفال الشوارع: -ب
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 عٌنة الدراسة:  (3

 الجمعٌة  إناث  لكور  اإلدارة

 الجمعٌة الخٌرٌة ألبناء جانوتً 2 16 المنتزه 

 جمعٌة كارٌتاس  إسكندرٌة 2 2 شرق 

 وسط
 16 

12 
13 
12 

 جمعٌة قرٌة األمل
 جمعٌة الحرٌة لتنمٌة المجتمع 

 غرب 
6 
11 

6 
2 

 جمعٌة الرعاٌة االجتماعٌة )كرموز( 
الجمعٌة المصرٌة العامة لحماٌة 

 األطفال 

 115 42 67 اإلجمالً 

 
 المجال الزمنً للدراسة:  (4

 المعالجات اإلحصائٌة:  (5

SPSS/PC-(V. )Statistical 
Package for the Social Sciences

ثامندداً: رؤٌددة تحلٌلٌددة للخدددمات والبددرامج التددً تقدددمها منظمددات المجتمددع المدددنً ألطفددال 
 الشوارع:

 ت المقدمة ألطفال الشوارع: ( الخدما1
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 مراكز االستقبال النهارٌة:  -أ

 

 
  
  
  
 

 
 

 االستقبال
 

 الدراسددة
 

 التعاقد
 

 المساعدة 
 التقوٌم
 مراكز اإلقامة المؤقتة:  -ب
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 مراكز اإلقامة الدائمة:  -ج

  
 

 
 

 معلم الشارع: -د

Philiip Dybiez ( )

 تقدٌر االحتٌاجات
 

  
 التعلدددٌم

 
 تعبئة المجتمع
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 اإلدارة

 ": 16222ة الطفل الخط الساخو "خط نجد -هـ

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

تاسددعاً: دراسددة حالددة بعددض المراكددز والجمعٌددات األهلٌددة المهتمددة بمشددكلة أطفددال الشددوارع 
 بمحافظة اإلسكندرٌة: 

 ( جمعٌة الحرٌة لتنمٌة المجتمع باإلسكندرٌة: 1

 األنشطة الخاصة باألطفال فً ظروف صعبة:  -1 -1
 دار ضٌافة األطفال بال مأوى:  -أ
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 مراكز استقبال األحداث:  -ب

 مراكز إقامة الطفل فً خطر:  -ج

 المشروعات المرتبطة باألطفال فً ظروف صعبة:  -1 -2
 (: 16222* مشروع خط نجدة الطفل )

 فال فً ظروف صعبة: * مشروع المدرسة الصدٌقة لألط

 مشروع حماٌة وتعزٌز حقوق أطفال الشوارع:  *

 * مشروع إنشاء شبكة حماٌة حقوق أطفال فً ظروف صعبة: 
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 ( جمعٌة الرعاٌة االجتماعٌة بكرموز: 2

 

 
 

 
-  
-  
-  
-  
- 

 
-  
-  
-  
- 
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 ( جمعٌة كارٌتاس مصر )مكتب اإلسكندرٌة(: 3

 
( الجمعٌة المصرٌة العامة لحماٌة األطفال باإلسكندرٌة:4

الخدمات المقدمة ألطفال الشوارع مو الجنسٌو: -4 -1
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 المقدمة ألطفال الشوارع مو الجنسٌو: األنشطة  -4 -2

 المشروعات التً اشترك فٌها المركز:  -4 -3

  
  
 

 
  
 (: 2211( حتى )2225المدرسة الصدٌقة الملحقة بمركز حماٌة البراعم مو ) -4 -4

 

 
  
  
  
 
 ( الجمعٌة الخٌرٌة ألبناء منطقة جانوتً: 5

 فرع اإلسكندرٌة:  -( جمعٌة قرٌة األمل6

 وتهدف الجمعٌة إلً :
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 عاشراً: تحلٌل وتفسٌر نتائج الدراسة المٌدانٌة: 
صددائا الدٌموجرافٌددة ألطفددال الشددوارع عٌنددة [ تحلٌددل وتفسددٌر النتددائج المرتبطددة بالخ1]

 الدراسة: 
 (1جدول )

 ٌوضم المرحلة العمرٌة ألطفال الشوارع عٌنة الدراسة

 %  ك  المرحلة العمرٌة م

 % 5.2 6 سنة.  12أقل مو  أ

 %26.1 32 سنة.  14-12 ب

 %32.1 45 سنة.  16-14 ج

 % 22.6 34 سنة.  12-16 د

 %122 115 المجموع 

 14.2 الحسابًالوسط 

 1.2 االنحراف المعٌاري
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 (2)جدول 
 ٌوضم النـوع لمفردات عٌنة الدراسة

 %  ك  النوع م

 % 52.2 67 لكر.  أ

 %41.2 42 أنثى.  ب

 %122 115 المجموع  

 (3جدول )
 ٌوضم الحالة التعلٌمٌة لألطفال عٌنة الدراسة

 %  ك  الحالة التعلٌمٌة م

 % 13.2 15 أمً.  أ

 %26.2 32 ٌقرأ وٌكتب.  ب
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 % 2.6 11 ابتدائً.  ج

 % 6.2 7 إعدادي.  د

 %1.7 2 ثانوي.  هـ

 %22.2 24 متسرب مو التعلٌم االبتدائً. و

 % 14.2 17 متسرب مو التعلٌم اإلعدادي. ز

 %7.2 2 متسرب مو التعلٌم الثانوي. ح

 %122 115 المجموع  

 (4جدول )
 وارع عٌنة الدراسةٌوضم الموطو األصلً ألسر أطفال الش

 %  ك  المواطو األصلً لألسرة م

 % 62 62 حضر )مدٌنة(.  أ
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 %12.2 14 رٌف )قرٌة(.  ب

 %26.2 32 منطقة عشوائٌة.  ج

 % 1.2 2 بدو.  د

 %122 115 المجموع  

 (5جدول )
 ٌوضم المستوى التعلٌمً لوالدي األطفال عٌنة الدراسة

 المستوي التعلٌمً للوالدٌو م
 تعلٌم األم  تعلٌم األب 

 % ك % ك

 % 64.3 74 % 44.3 51 أمً.  أ

 %22.6 26 %24.3 22 ٌقرأ وٌكتب.  ب

 -أقدددل مدددو متوسدددط )ابتددددائً ج
 إعدادي(. 

22 17.3% 2 5.2% 

دبلدددددوم  -متوسدددددط )ثدددددانوي د
 متوسط(. 

12 12.4 % 2 1.7 % 

 % 3.4 4 % 2.6 3 فوق المتوسط.  هـ

 - - %2.2 1 جامعً.  و

 - - - - دراسات علٌا.  ز

 %122 115 %122 115 المجموع  
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 (6جدول )
 ٌوضم الدخل الشهري ألسر أطفال الشوارع عٌنة الدراسة

 %  ك  الدخل الشهري م

 % 37.5 43 جنٌه.  222أقل مو  أ

 %26.2 31 جنٌه.  322-222 ب

 %22.6 26 جنٌه.  422-322 ج

 % 7.2 2 جنٌه.  522-422 د

 % 5.2 6 فأكثر.  522 هـ 

 %122 115 المجموع  

 266.52 الوسط الحسابً

 116.23 االنحراف المعٌاري

 (7جدول )
 ٌوضم عدد أفراد أسر األطفال عٌنة الدراسة 

 %  ك  عدد أفراد األسرة م

 % 13.2 16 أفراد.  4أقل مو  أ

 % 23.4 27 أفراد.  6-4 ب
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 %62.7 72 ٌلكر....  -فأكثر 6 ج

 %122 115 المجموع  

 (2جدول )
 ٌوضم عمل األب/ األم لألطفال عٌنة الدراسة

 عمل األب / األم م
 عمل األم  عمل األب 

 % ك % ك

 % 6.2 2 % 2.2 1 متسول.  أ

 %7.2 2 %26.1 32 بائع متجول.  ب

عامددددددددل بالٌومٌددددددددة )خادمددددددددة  ج
 بالمنزل(. 

32 33.2% 25 21.2% 

 % 15.6 12 % 5.3 6 عامل خدمات.  د

 % 6.2 2 % 2.6 3 عامل حرفً.  هـ

 % 5.3 6 %3.5 4 موظف.  و

 % 35.7 41 %21.7 25 ال ٌعمل.  ز

 - - %6.2 2 معاش/ ربة منزل. ح

 %122 115 %122 115 المجموع  
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 (2جدول )
 ٌوضم نوع وحالة مسكو األسرة األصلً لطفل الشارع عٌنة الدراسة

 %  ك  نوع وحالة المسكو م

 % 23.5 27 حجرة.  أ

 %32.5 35 شقة مشتركة.  ب

 %6.2 2 شقة مستقلة.  ج

 % 12.1 22 فوق السطم.  د

 %14.2 16 البدروم. هـ 

 % 6.2 7 المقابر.  و

 %122 115 المجموع  
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 (12جدول )
 المرافق المتوفرة فً سكو أسر األطفال عٌنة الدراسةٌوضم 

 %  ك  المرافق المتوفرة م

 % 122 115 كهرباء.  أ

 %22.6 122 مٌاه.  ب

 %25.2 22 صرف صحً.  ج

 % 16.5 12 دورة مٌاه مستقلة.  د

 % 26.2 122 دورة مٌاه مشتركة.  هـ 

 % 3.5 4 مراحٌض عمومٌة.  و

 % 16.5 12 غاز طبٌعً.  ز

 (11جدول )
 ٌوضم ترتٌب طفل الشارع بٌو أخوته فً األسرة

 %  ك  ترتٌب طفل الشارع م

 % 22.2 23 األول.  أ

 %33.2 32 األوسط.  ب

 %47.2 54 األخٌر.  ج

 %122 115 المجموع  
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 (12جدول )
 ٌوضم مدة اإلقامة فً الشارع وترك األسرة 

 %  ك  مدة اإلقامة م

 % 3.5 4 أقل مو سنة.  أ

 %5.2 6 سنة.  2-1 ب

 %15.6 12 سنة.  3-2 ج

 % 34.2 42 سنة.  4-3 د

 % 42.2 47 فأكثر.  4 هـ 

 %122 115 المجموع  

 (13جدول )
 ٌوضم كٌفٌة ألتحاق طفل الشارع بالجمعٌة

 %  ك  كٌفٌة االلتحاق بالجمعٌة م

 % 1.7 2 عو طرٌق األب/ األم.  أ

 %2.6 11 عو طرٌق أحد أفراد األسرة.  ب

 %27.2 32 عو طرٌق األصدقاء.  ج

 % 24.3 22 أحد المسئولٌو بالجمعٌة.  د

 % 21.7 25 خط نجدة الطفل.  هـ

 % 2.7 12 السٌارة المتنقلة.  و

 % 6.1 7 لجنة حماٌة الطفولة. ز

 %122 115 المجموع  
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 (14جدول )
 ٌوضم أسباب أقامة الطفل بالشارع

 %  ك  أسباب االقامة بالشارع م

 %13.2 16 طالق األم.  أ

 % 71.3 22 قسوة األب/ األم.  ب

 %32.4 35 قلة دخل األسرة.  ج

 %2.6 12 زواج األم/ األب.  د

 % 5.2 6 ضٌق المسكو.  هـ 

 % 35.6 41 تشجٌع األصدقاء على الهروب.  و

 % 6.2 2 طرد األسرة لً.  ز

 %7.2 2 إٌلاء أخواتً لً.  ح

 %32.1 37 لمالزمة أصدقائً.  ط

 % 31.3 36 الكتساب مزٌد مو الحرٌة.  ي
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 (15جدول )
 ٌوضم عالقة الطفل بالجمعٌة مو حٌث التردد واألقامة

 %  ك  عالقة الطفل بالجمعٌة م

 % 17.4 22 تردد دائم.  أ

 %22 23 تردد منقطع.  ب

 %15.7 12 مقٌم مؤقتاً بدار اإلٌواء.  ج

 % 47 54 مقٌم دائماً بدار اإلٌواء.  د

 %122 115 المجموع  

[ تحلٌددل وتفسددٌر النتددائج المرتبطددة بخدددمات الجمعٌددات األهلٌددة لدددعم الحقددوق المدنٌددة 2]
واالجتماعٌة لطفل الشارع: 

 (16جدول )
 لطفل الشارعٌوضم خدمات الجمعٌة المرتبطة بدعم الحقوق المدنٌة واالجتماعٌة 

 م
 العٌنة 
 

 الخدمات

 115و = 

 االستجابات
مجموع 
 األوزاو

المتوسط 
 المرجم

 الترتٌب
 نعم

إلى حد 
 ما

 ال

1 
تسدددددداعدنا الجمعٌدددددددة فدددددددً 

 تحسٌو عالقتنا باألسرة. 
74 22 12 225 2.42 2 

2 
تقددددددددم الجمعٌدددددددة بدددددددرامج 
لتحسٌو وتوطٌد عالقتنا مع 

74 41 - 324 2.24 5 
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 زمالئنا. 

3 
تقدم الجمعٌة العوو لألسدرة 
مو أجل فض النزاعات بدٌو 

 الزوجٌو. 
57 - 52 222 1.22 2 

4 
تسددددددهم بددددددرامج الجمعٌددددددة 

 بتوعٌتنا بحقوقنا المدنٌة. 
22 12 6 314 2.73 3 

5 
تقددددم لندددا الجمعٌدددة خددددمات 
اإلرشددددددددددددددداد النفسدددددددددددددددً 

 واالجتماعً. 
124 11 - 334 2.22 1 

6 
تحرا الجمعٌة على تنمٌدة 
وعددددً األسددددرة باألسددددالٌب 

 المناسبة لرعاٌتنا. 
22 6 11 317 2.76 2 

7 
تددوفر الجمعٌددة مكدداو مالئددم 

 لإلعاشة واإلقامة. 
22 24 11 222 2.62 6 

2 
تهدددددتم الجمعٌدددددة ب كسدددددابنا 
 سلوكٌات وعادات إٌجابٌة. 

22 16 11 327 2.67 4 

2 
تعمل الجمعٌة على تواصدلنا 

 مع مؤسسات المجتمع. 
65 52 - 225 2.57 7 

 2624 مجموع األوزاو

 23.34 المتوسط المرجم 

 26.44 القوة النسبٌة 
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[ تحلٌددل وتفسددٌر النتددائج المرتبطددة بخدددمات الجمعٌددات األهلٌددة لدددعم الحقددوق الصددحٌة 3]
وال لائٌة لطفل الشارع: 

 (17جدول )
 ٌوضم خدمات الجمعٌة المرتبطة بدعم الحقوق الصحٌة وال لائٌة لطفل الشارع 

 م
 العٌنة 
 

 الخدمات

 115و = 

 االستجابات
مجموع 
 األوزاو

المتوسط 
 المرجم

 الترتٌب

 نعم
إلى حد 

 ما
 ال

1 
تددوفر الجمعٌددة خدددمات الكشددف الطبددً 

 الدوري علٌنا. 
 م2 2.62 321 11 22 22

2 
تهددتم الجمعٌددة بنشددر الددوعً الصددحً 

 لألمهات الحوامل والرضع. 
72 12 33 267 2.32 7 

3 
علددددى تسدددهل لنددددا الجمعٌددددة الحصددددول 
 الخدمات العالجٌة بالمستشفٌات. 

73 15 27 276 2.42 6 

4 
تدددوفر لندددا الجمعٌدددات وجبدددات غلائٌدددة 

 نظٌفة لكل طفل. 
122 6 - 332 2.25 1 

5 
تحدرا الجمعٌدة علدى تدوفٌر األجهدزة 
التعوٌضدددددددٌة والمسددددددداعدة للحددددددداالت 

 المحتاجة.
 م7 2.32 267 12 42 55

6 
تقدم الجمعٌدة اإلسدعافات األولٌدة فدوراً 

 فً حالة اإلصابات الطارئة. 
74 27 14 222 2.52 4 

7 
تدددوفر الجمعٌدددة لندددا العناصدددر ال لائٌدددة 

 متكاملة فً الوجبات المقدمة. 
25 14 16 222 1.22 12 

2 
تلحددددق الجمعٌددددة حدددداالت العجددددز إلددددى 

 مؤسسات معٌنة. 
55 15 45 242 2.22 2 

2 
تهتم الجمعٌة بتقدٌم الوجبدات ال لائٌدة 

 فً مواعٌد محددة. 
23 - 22 321 2.62 2 

12 
تنظم الجمعٌة برامج للتوعٌة الصدحٌة 

 وال لائٌة السلٌمة. 
22 2 27 223 2.46 5 

11 
تقدددوم الجمعٌدددة بحمدددالت تطعدددٌم ضدددد 

 بعض األمراض. 
65 16 34 261 2.27 2 

12 
تعمددل الجمعٌددة علددى اسددتخراج بطاقددة 

 صحٌة لكل طفل. 
22 12 16 224 2.56 3 
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 3412 مجموع األوزاو

 22.72 المتوسط المرجم 

 22.56 القوة النسبٌة 
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[ تحلٌل وتفسدٌر النتدائج المرتبطدة بخددمات الجمعٌدات األهلٌدة لددعم الحقدوق التعلٌمٌدة 4] 
لطفل الشارع: 

 (12جدول )
 ٌوضم خدمات الجمعٌة المرتبطة بدعم الحقوق التعلٌمٌة لطفل الشارع 

 م
 العٌنة 
 

 الخدمات

 115و = 

 االستجابات
مجموع 
 األوزاو

المتوسط 
 المرجم

 الترتٌب
 نعم

حد إلى 
 ما

 ال

1 
تحددددرا الجمعٌددددة علددددى إلحدددداق 
المتسددددربٌو منددددا بفصددددول محددددو 

 األمٌة. 
71 14 32 271 2.36 6 

2 
تددنظم الجمعٌددة لنددا فصددول تقوٌددة 

 لمساعدتنا دراسٌاً. 
51 15 42 232 2.22 2 

3 
ٌوجد تواصل مستمر بٌو الجمعٌة 
 ومدارسنا أو فصول محو األمٌة. 

51 32 25 256 2.22 2 

4 
تددددددددوفر الجمعٌددددددددة االحتٌاجددددددددات 
المتعلقددة بالمدرسددة وفصددول محددو 

 األمٌة. 
123 - 12 321 2.72 1 

5 
توفر الجمعٌدة لندا الدزي المدرسدً 

 وتدفع مصروفاتنا الدراسٌة. 
21 34 - 311 2.72 2 

6 
تتعدددددداوو الجمعٌددددددة مددددددع جهددددددات 
خارجٌدددة مدددو أجدددل دعدددم حقوقندددا 

 التعلٌمٌة. 
24 12 12 322 2.63 4 

7 
تتخل الجمعٌدة إجراءاتهدا مدو أجدل 
ضدددددماو انتظامندددددا فدددددً العملٌدددددة 

 التعلٌمٌة. 
72 36 - 322 2.62 3 

2 
تددوفر الجمعٌددة بددرامج للموهددوبٌو 

 منا ولوي القدرات الخاصة. 
52 32 24 252 2.24 7 

2 
تعمدل الجمعٌددة علدى تنظددٌم بددرامج 

 اإلرشاد التربوي المستمر لنا. 
63 42 12 221 2.44 5 

 2541 األوزاومجموع 

 22.12 المتوسط المرجم 
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 21.24 القوة النسبٌة 
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[ تحلٌددل وتفسددٌر النتددائج المرتبطددة بخدددمات الجمعٌددات األهلٌددة لدددعم الحقددوق الثقافٌددة  5] 
لطفل الشارع: 

 (12جدول )
 ٌوضم خدمات الجمعٌة المرتبطة بدعم الحقوق الثقافٌة  لطفل الشارع 

 م
 العٌنة 
 

 الخدمات

 115و = 

 االستجابات
مجموع 
 األوزاو

المتوسط 
 المرجم

 الترتٌب
 نعم

حد إلى 
 ما

 ال

1 
توجددددد بالجمعٌددددة مكتبددددة تتضددددمو 

 قصا وكتب متنوعة. 
22 - 35 275 2.32 5 

2 
ٌتددددددوفر بالجمعٌددددددة متخصصددددددٌو 

 لوضع البرامج الثقافٌة. 
35 54 26 232 2.22 2 

3 
تددددنظم الجمعٌددددة بددددرامج وأنشددددطة 

 ثقافٌة مختلفة. 
62 47 - 222 2.52 3 

4 
تعقددد الجمعٌددة ندددوات ثقافٌددة فددً 

 موضوعات متنوعة تهمنا. 
76 33 6 322 2.61 2 

5 
تنظم الجمعٌدة بدرامج ثقافٌدة تتدٌم 

 لنا فرصة التعبٌر عو الرأي. 
22 16 11 327 2.67 1 

6 
ٌتددددوفر بالجمعٌددددة دورات لتنمٌددددة 

 مهاراتنا الفنٌة. 
44 62 11 263 2.22 7 

7 
تعمددددددل الجمعٌددددددة علددددددى دراسددددددة 

 االحتٌاجات الثقافٌة. 
52 56 - 222 2.51 4 

2 
أتددابع البددرامج التلٌفزٌونٌددة أثندداء 

 الراحة بالجمعٌة. 
22 22 67 123 1.52 2 

2 
تعمددددددل الجمعٌددددددة علددددددى تحفٌددددددز 

 المشاركة فً البرامج الثقافٌة.
42 55 11 262 2.33 6 

12 
تتددٌم الجمعٌددة لنددا فرصددة اختٌددار 

 البرامج الثقافٌة. 
 م 6 2.33 262 11 55 42

 2622 مجموع األوزاو
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 23.32 المتوسط المرجم 

 77.27 القوة النسبٌة 
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[ تحلٌدددل وتفسدددٌر النتدددائج المرتبطدددة بخددددمات الجمعٌدددات األهلٌدددة لددددعم حقدددوق اللعدددب 6]
والتروٌم لطفل الشارع: 

 (22جدول )
 ٌوضم خدمات الجمعٌة المرتبطة بدعم حقوق اللعب والتروٌم لطفل الشارع 

 م
 العٌنة 
 

 الخدمات

 115و = 

 االستجابات
مجموع 
 األوزاو

المتوسط 
 المرجم

 الترتٌب
 نعم

إلى حد 
 ما

 ال

1 
تددددوفر الجمعٌددددة األدوات الالزمددددة 

 لممارسة األنشطة. 
23 21 11 322 2.63 5 

2 
تحدددددرا الجمعٌدددددة علدددددى تنظدددددٌم 
دورات لعددددرض أهمٌددددة التددددروٌم 

 لألسر. 
53 22 34 241 2.17 6 

3 
ٌتددددوفر بالجمعٌددددة مكدددداو مناسددددب 

 لممارسة األلعاب المختلفة. 
27 12 - 327 2.24 4 

4 
تتٌم الجمعٌة لنا فرصة االشدتراك 

 فً المسابقات القومٌة. 
52 22 41 241 2.12 7 

5 
تحددددرا الجمعٌددددة علددددى توعٌددددة 
 أسرتنا بأهمٌة اللعب والتروٌم. 

22 17 - 322 2.25 3 

6 
تعمددددددل الجمعٌددددددة علددددددى تحفٌددددددز 
المتمٌدددددزٌو مندددددا فدددددً األنشدددددطة 

 المختلفة. 
122 6 - 332 2.25 2 

7 
توفر الجمعٌة لنا أنشطة تروٌحٌدة 

 متنوعة. 
115 - - 345 3.22 1 

 2131 مجموع األوزاو

 12.53 المتوسط المرجم 

 22.24 القوة النسبٌة 
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 حادي عشر: النتائج العامة ومستخلصات الدراسة: 
 [ النتائج المرتبطة بخصائا مجتمع الدراسة مو أطفال الشوارع: 1]
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 [ النتائج المرتبطة بدور الجمعٌات األهلٌة فً دعم حقوق أطفال الشوارع: 2] 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Abstract 

An Analytical Study of the Role of NGOs in Supporting the Rights of 

Street Children (A Study on Alexandria Press) 

By Mohamed El-Sayed Halawa 

The danger of the spread of the problem of street children lies in the 

fact that these children are subjected to various forms of physical, sexual 

and psychological abuse, as well as the denial of the building of healthy 

social relations, as well as the denial of the minimum level of food, housing, 

education and health. Which requires the need to provide systematic efforts, 

policies and programs to reduce the risk of victimization that violates the 

Convention on the Rights of the Child, which is a coherent structure, to 

regulate all the affairs of childhood. 

The studies and research have emphasized the need for NGOs to plan 

programs, participate in the development of specific mechanisms and 

methods for the defense of the rights of the child, develop programs to 

implement them and invite international organizations to support the rights 

of the child. These programs, especially after the Ministry of Social 
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Solidarity to ensure that some non-governmental organizations contribute to 

the implementation of their responsibilities and acts on behalf of the 

agencies in areas that are supposed to be carried out by the government. 

Based on the above, the subject of the study and its main problem is 

determined in analyzing and monitoring the actual reality of the services of 

the NGOs associated with supporting the rights of street children to identify 

their actual role and the related obstacles that prevent the support of street 

children and their rights. 

The researcher relied on the methodology of the social survey in the 

sample on children living in the centers of street children, as well as a study 

of the status of some NGOs working in the field of street children's care. 

The current study was based on the following tools: 

A questionnaire form on the role of NGOs in supporting the rights of 

street children. 

B - The case study of some NGOs working in the field of street 

children care. 

Open interviews with specialists and managers of associations. 

The results of the study resulted in: 

• The majority of the children included in the study are in the age group (14-

11 years). 

• Most of these children came to NGOs caring for them through friends. 

• The most important role of associations related to the promotion of the 

civil and social rights of the child has been defined in the provision of 

psychosocial counseling services for children. 

• The most important roles of NGOs associated with supporting the health 

rights of children were the concern of the associations to provide clean 

meals for each child, and in the same order the Association is keen to 

provide periodic medical services for children. 

• The most important role played by NGOs in support of children's 

educational rights has been the "commitment of NGOs to provide school 

and literacy needs" and the associated provision of uniforms and payment of 

tuition fees. 

• The most important role played by NGOs in supporting children's cultural 

rights is that the Society organizes cultural programs to provide 

opportunities for children to express their views. 

• The most important role played by NGOs in support of children's 

recreational rights has been to provide NGOs with recreational activities for 

children, as well as motivate those who excel in activities. 
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