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من هم المشاركون ؟

( اصمةالع)تم اختيار تطبيق المنهجية في محافظات القاهرة -•
ه وج)، وبني سويف ( وجه بحري)والجيزة ، واإلسكندرية 

من خالل المؤسسات أعضاء االئتالف المصري ( قبلي
11د لحقوق الطفل في هذه المحافظات ، حيث تم ترشيح عد
حث شاب وفتاة من هذه المؤسسات للتدريب على منهجية الب
شرفين بالكامل ليصبحوا مشرفين بالمشروع ، وقام هؤالء الم

قد طفل كباحثين أساسيين بالمشروع ، وع26بتدريب عدد 
التي تم من خاللها الخروج ( مقابلة104)المقابالت األولية 

ثانية باستمارة البحث األساسية ، وكانت مرحلة المقابالت ال
خوض تحتاج من كل طفل باحث اختيار ثالثة أطفال آخرين ل

( .مقابلة1040)مرحلة المقابالت الثانية 



والجدير بالذكر أننا تخطينا هذا الرقم 

بعشرة استمارات ليصبح إجمالي عدد 

ناتجة ( 1050)االستمارات النهائية 

، والعمل على ( مقابلة1050)عن 

إدخال اإلجابات على الحساب الخاص 

والخروج survey monkeyباالئتالف المصري على 

ج لكي باإلحصائيات والنتائج والعمل على تحليل هذه النتائ
.يتوصل األطفال إلى استنتاجات بحثهم 



-:حيث شملت عينة األطفال المبحوثين -

.أطفال المدارس . 1

.األطفال العاملين . 2

.األطفال في ظروف الشارع . 3





الملخص التنفيذي لالستنتاجات

تقريباً من أطفال المدارس ال يحبون المدرسة % 50نسبة . 1

مما يدل على أنها ليست بمكان جذب للتالميذ لما يالقوه من سوء 

معاملة من المدرسين والمشرفين االجتماعين وثقل المهام 

. والواجبات المدرسية 

من األطفال في ظروف الشارع ال يفضلون % 51.2نسبة . 2

التواجد بالشارع لما يحمله من تجارب سيئة لهم ، وسهولة 

.تعرضهم للمخاطر واالستغالل بجميع أشكاله 

من األطفال في ظروف 200طفل من إجمالي 37عدد . 3

الشارع ال يحبذون التعامل مع المشرفين داخل مؤسسات الرعاية 

.



الملخص التنفيذي لالستنتاجات

ع نسبة من األطفال العاملين ال يحبذون التواجد بمكان عملهم وال م. 4

.صاحب العمل لما يتعرضون له من إهانة وسوء معاملة 

األطفال المبحوثين بمختلف فئاتهم ومناطقهم ال % 74.3أن نسبة من . 5

بين يفضلون التواجد بالمنزل مع أفراد أسرتهم مما يبين وجود فجوة بينهم و

أفراد األسرة ، كما يوجد أيضاً بعض األطفال يفضلون التواجد بالمنزل 

لقربهم من األسرة وشعورهم باألمان مع األب واألم ، وشعورهم بالخوف 

من الناس الغرباء والوحدة ، ويفضلون التواجد مع أصدقائهم وزمالئهم ، 

. ويشعرون معهم بالسعادة وحرية إبداء اآلراء والتصرفات 

المخرجات

من األطفال المبحوثين ال يحبون التعامل مع األصدقاء % 35.4أن . 6

.الذين يتسببون في مضايقاتهم وتوجيه اإليذاء لهم



المخرجات

تنفيذ حملة مناصرة حول تطبيق بنود اتفاقية حقوق . 1

الطفل بالمدارس للحد من العنف المدرسي والعمل على تأهيل 

المدرسين والمشرفين االجتماعيين إلرساء حقوق الطفل في 

المشاركة والتعليم اآلمن . 

تنفيذ حملة مناصرة حول تفعيل دور لجان حماية الطفل لضبط. 2

مؤسسات الرعاية )كافة المؤسسات المتعاملة مع الطفل 

ماية لتفعيل سياسات ح( والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الصحية

الطفل .  



التوصيات

أن تتضمن خطة عمل وزارة التربية والتعليم والتضامن االجتماعي تدريب . 1

ث األخصائيين االجتماعيين والنفسيين على كيفية التعامل مع األطفال ، وبح

مشكالتهم .

ضرورة تأهيل اآلباء واألمهات للتعامل بشكل أفضل مع أبنائهم مهما كانت . 2

الظروف االجتماعية واالقتصادية لألسرة ، مع تفعيل دور األسرة داخل المجتمع

.

عقد تدريبات لألطفال لكيفية التعبير عن أرائهم والمشاركة الفعالة فى . 3

المجتمع مع إعطاء الطفل فرصة أكبر للتعبير عن أرائه داخل األسرة والمدرسة 

والمؤسسة والنادي ..... 

االهتمام بالجانب الترفيهي لدى األطفال سواء فى المؤسسات أو المدارس أو . 4

أماكن العمل وتقدير وقت الراحة للطفل .



التوصيات

مة ضرورة العمل ووضع خطة إستراتيجية ناجحة للتطوير من المنظو. 5

عاً ومنظمات التعليمية في مصر بشكل كامل يشارك في وضعها المعنيين جمي

التعليم المجتمع المدني  وخاصة األطفال ، والعمل على إدماج التعليم النشط و

.من خالل الفن ضمن طرق التعليم المستحدثة 

تجنب استعمال العنف نهائياً داخل المدارس ، وجدية الدروس والشرح . 6

.ني داخل الصفوف التعليمية ، وعدم التمييز ، واالهتمام بالتعليم الفني والمه

تطوير المؤسسات التي ترعى األطفال بال مأوى واالهتمام بها ، . 7

.ومتابعتها والرقابة عليها 

صور الثقافة تبني وزارتي الثقافة والشباب والرياضة خطة لتفعيل دور ق.  8

العمرية واألندية ومراكز الشباب لخدمة األطفال بمختلف فئاتهم المجتمعية و

.



التوصيات

ور تطبيق سياسات الحماية داخل المدارس والمؤسسات ، مع تفعيل د. 9

جميع لجان حماية الطفل بالمناطق المختلفة حتى نضمن حماية األطفال من

.  أشكال المخاطر واالستغالل 

جتمع تبني المجتمع والحكومة حملة إعالمية كبيرة لتغيير نظرة الم. 10

.تجاه األطفال في ظروف الشارع 

ل ، و توعية صاحب العمل بسن الطفل العامل وشروط تشغيل األطفا. 11

كل ضرورة تجريم عمالة األطفال بشكيفية معاملتهم و عدم أهانتهم ، مع 

.كامل قبل بلوغ السن القانوني للعمل 

من دستور جمهورية مصر العربية ، وكذلك جميع 80تفعيل مادة . 12

.مواد قانون الطفل المصري واتفاقية حقوق الطفل 


