


مقدمة
يرتكز عمل برنامم  مممياة طفالامل باو ماوزا باززطرا ط تالامما ط عتمامع  ع ا 

:عدا ركمئز أسمسية 

نتجيين ييدمجون تبنى فكرالوزارة فى تحويل الفئة المستهدفة من مستفيدين الى م•
.  بالمجتمع و يشاركون فى التنمية

ى الشييراكة مييع الجم ييياؤ والماسسيياؤ االمييية  والمنيميياؤ الدولييية ال امميية فيي•
.مجال ااطفال بالمأوى توجه أساسي

ز يتسياوى النهج المبنى عمى الحقوق الذى ي تبرأن كيل طفيل كيائن بشيرم متميي•
ه فيييي القيمييية ميييع تييييرح ويتمتيييع بيييالحء فيييي الحيييياة والبقيييا  والنميييا  والحمايييي

والمشاركة

.الربط بين خدماؤ الوزارة لتحقيء المصمحة الفضمى لمطفل•
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االطار العام لعمل البرنامج في حماية االطفال

بالمأوى 
الحد من الظاهرة

حصر شامل لميالرة 

وضع م ايير جودة لماسساؤ 
ااجتماعيةالرعاية

ةتقييم ماسساؤ الرعاية ااجتماعي

دعم المبادراؤ ااجتماعية المبتكرة في
الت امل مع اليالرة

دعم وتمويل ب ض الجم ياؤ االمية 

ال تنفيذ البرنامج القومي لحماية األطفال ب
مأوى

تجفيف المنابع

مراجعة التشريعات بما يساعد علي
الحد من الظاهرة

تطوير خدمات وزارة التضامن

توظيف الخدمات الحكومية المتاحة 
للقضاء على الظاهرة



الحد من الظاهرة( أ)
د عمل حصر شامل عن األطفال بال مأوى علي مستوي الجمهورية لتحدي-1

حجم الظاهره والنطاق الجغرافى للتدخل 

هزموزابوطفالملعددأانتمئعهزأظهرت،2014ف ط عمهزريةمستزاع  ط مصرتم•

.ط عمهزريةمستزاع  نقاة2558ف يتعمعزاالو16,019

طفع  مممفظمت(10)زعددهمبم تدخلط ز  ط مممفظمتتمديدط  ط مصرنتمئ طهمتشير•

–مط مني-ط ق يزبية–ط عيزا–ط قمهرا:مممفظمتزه موزيبوأالملتعمعميثماكثمفة

الل(12,772)بمعمم  ط منزفية–سزيفبن -ط سزيس–أسيزا-طإلسكندرية–ط شرقية

(ط ظمهرامعمما%80مزط  يعمدلممأيالل(16,019)إعمم  ما
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الجمهوريةمحافظاتعلىاالطفالتوزيع•
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القالرة 
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الشرقية 
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بور س يد

الغربية 
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البحيرة  

البحر األحمر 

اإلسماعيمية 

جنوب سينا  



توزيع عدد األطفال بال مأوى على المحافظات
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ارعللشالطفلنزولاسبابوللنوعوفقااالطفالتوزيع•
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زالع معميير عزدا  مؤسسمت ط رعمية ط عتممعيه-2
خل قامت وزارة التضامن االجتماعى بوضع معايير جوده تهدف الى قياس اداء الخدمه المقدمه لالطفال دا

ية مؤسسات الرعاية االجتماعية بالشراكة مع المجتمع المدنى والمنظمات ترتكز على عدة محاور رئيس

-:هى 

ط بيئة زط بنية : ط ممزر طفزل
زط تعهيزطت

ط مممرسمت : ط ممزر ط ثمن 
ط مهنية

ط رعمية : ط ممزر  ط ثم ث
زط تمكيا

مممية ط الل:ط ممزر ط رطبع 
كلمءا زكلمية: المحور الخامس

ط عمم يا
طإلدطرا : المحور السادس

زط تزثيق
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تقييم مؤسسات الرعاية االجتماعية-3

ماسسيية تاب يية 25ماسسيية حكومييية وعييدد 39تييم تقييييم عييدد •

لجم ييية المييية بنييا  عمييى الم ييايير المحييددة وذل  ميين خييالل 

ة فريييء عمييل بمشيياركة الجم ييياؤ االمييية والمنيميياؤ الم نييي

.بال مل مع ااطفال بالمأوى 

.تم إنشا  قاعدة بياناؤ لماسساؤ الرعاية ااجتماعية•
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هرادعم ط مبمدرطت ط عتممعية ط مبتكرا ف  ط تعممل مع ط ظم-4

وسموكياماعياوإجتنفسيااألطفالتأليلإلىتهدفوفنيةرياضيةوبرامجمبادراؤتنفيذ•
:المثالسبيلوعمىواألسرةالمجتمعفياإلندماجمنيتمكنواحتى

ابسحسميم/المايستروبقيادة("مصرأالمل"زأزركسترطكزرطل)مبادرة•
مننالمحرومياألطفالفئةمعال ملفىلموزراةالهامةالتدخالؤت تبرإحدى
تمطفل3000المبادرةلذةفىوشار مأوىبالواألطفالاألسريةالرعاية
.اانحتىحفمه13تنفيذوتمجم ية16منطفل160اختيار

بالت اوندرةلممبافنيكمديرشحاتةحسن/الكابتنبقيادة"ب دنم عيبة"مبادرة•
درةالمبالذةفىشار وال ربالمقاولينونادموالرياضةالشبابوزارةمع

.اولىكمرحمةجم ياؤ8منطفل160
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مبادرة كورال اطفال مصر
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حفل إفتتاح لعيبة بلدنا

 قمءطت طختيمر ط المل قمء بدطية ط دزرا
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دعم  زتمزيل بعض ط عمعيمت ط ه ية

بالالأطفبمجالال اممةاأللميةالجم ياؤتنشيطإليالوزارةلدفؤ•

مندعمتخصيصخاللمناليالرةم الجةفيلممشاركةمأوم

األلميةالجم ياؤلتمويلمصرىجنيه48,000,000بقيمهالوزارة

.مأوىبالاألطفالمجالفيال اممة
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الخطة التنفيذية -6

أوىللبرنامج القومي لحمايةاالطفال بال م

بوزارة  التضامن االجتماعى
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رؤية ط برنمم 

توفيرالحق في حياة آمنة وكريمة 

لكل األطفال بال مأوى

رسالة البرنامج

يعمللل البرنللامى علللى حمايللة األطفللال بللال مللأوى مللت  للالل تقللدي   للدمات 

الرعايلللة والتأ يلللل لهللل  ودمجهللل  فلللي المجتملللع تمشللليا ملللع سياسلللة وزارة 

ظللا رة التضللامت اتمتمللاعي التللي تعتمللد علللى التللد ل الفللور  للحللد مللت ال

.وتجفيف المنابع



أهدطف برنمم  أالمل بو موزا 

ال امالهدف

المجتمعفيودمجهمتأليمهموإعادةمأوىبالاألطفاليالرةمنالحد•

الفرعيةاأللداف

لهمواإلعاشةالتأليلخدماؤبتقديممأوىبالاألطفالمن%80حماية•

الرعايةدورأواألسرفيمأوىبالاألطفالمن%60دمج•

%60بنسبةلمشارعاألطفالتسربنسبتقميل•

ومأسستهالممفوإدارةلمرصدمستدامةآليةإنشا •

مأوىبالاألطفالبقضيةالمجتم يالوعيرفع•
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:ط نامق ط عغرطف  

ثافيية ي مييل البرنييامج ب شيير محافييياؤ مسييتهدفة لييي المحافييياؤ األعمييى ك
–الجيييزة –القييالرة )ميين حجييم اليييالرة ولييي محافييياؤ % 80وتمثييل 
–نيي سيويف ب–ااسيكندرية –السيويس –الشرقية –المنوفية –القميوبية 
(أسيوط–المنيا 

مميون جنيه 164: ط تمزيل

مميون جنيه من وزارة التضامن ااجتماعي50•

مميون جنيه من صندوق تحيا مصر 114•
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مكونات البرنامج

-:يتكون البرنامج من خمس مكونات أساسية هي 

الوحدات المتنقلة وفرق الشارع: أوالا 

ا  تطوير مؤسسات الرعاية اتمتماعية:ثانيا

ا  إدارة الحالة وتطوير  دمات الوزارة:ثالثا

ا  التسويق المجتمعي:رابعا

.الرصد والتقيي  وتمويل الجمعيات والمؤسسات اال لية:خامسا
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الوحدات المتنقلة وفرق الشارع: المكون االول

زمدا متنق اة تعمال ع ا  ( 17)فريق   عمل بم شمرع ما خول ( 17)تشكيل عدد •

مع اة عذب طفالمل ما خول أنشاة غيار تق يدياة، زتقاديم ط خادممت طفسمساية ط ع

.  هم ، كمم تسع   دمعهم بمؤسسمت ط رعمية أز طفسرا

. مشمركة بعض ط عمعيمت ط خبيرا ف  ط معمل إلدطرا ط زمدطت ط متنق ة •
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5

فرق ط شمرع أثنمء عم هم مع طفالمل



بيان الحاالت التي تم التعامل معها

21

دم  بمؤسسمت ط شهر

ط رعمية ط عتممعية 

أالمل بو دم  أسري

موزا

أالمل عمم يا 

بم شمرع

أالمل مع أسرهم

بم شمرع

إعمم   عدد ط مم ت ط ت  

تم ط تعممل معهم 

ينمير ـ يزنيز 

2017
111513346814381453

105573865482491183يز يز ـ سبتمبر

54193118512061368طكتزبر

44263667401961302نزفمبر

29274137411831337ديسمبر

201827223716652261262ينمير 

20182493758771971431فبرطير 

20184323278302111368ممرس 

20183554348722411547طبريل 

20183574138252881526مميز 

20183674107302221362يزنيز 

20186136387252211548يز يز 

201844818228582549أغساس 

609273494297326917272ط عمم   



تطويرمؤسسات الرعاية االجتماعية: المكون الثانى

جتماعيةالبنية التحتية لماسساؤ الرعاية اا•تازير

سد ال جز في الجهاز الوييفي•

بنمء قدراؤ مقدمي الرعاية واألطفال•

تازير طفال البرامج واانشطة المت مقة بتأليل اا•



تابع المكون الثانى

تحؤبهاال ملوبدأبهاوااستي ابالس ةلزيادةماسساؤ(6)ل ددالتحتيةالبنيةتحسين•

المسمحةلمقواؤالهندسيةالهيئةاشراف
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ط تازيربعدط مؤسسةسعةط مم  ط شغملسعة ط مؤسسة  ط مم يةط مؤسسةطسم

5002351000بم عيزاط تربيةدزر
10026150بم سكندريةطإلعتممع ط دفمعمعمع

150102250ط ععززافتيمتمؤسسمت

10012200بم منيم  بنياط تربيةدطر

10018200بم شرقية  بنياط تربيةدطر

15053200ط مريةمؤسسة
11004462000طإلعمم  



طفالمل يتمتعزا بمقزقهم دطخل مؤسسمت  ط رعمية طإلعتممعية ط ت  تم تازيرهم
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ادارة الحاله وتطوير الخدمات : المكون الثالث

قضيةبالمت مقةاإلجتماعىالتضامنوزارةوتطويرخدماؤالحالةادارةنياموضع•

مأوىبالأطفال

زذ ك  تمقيق 

(ط دم -ط توهيل –ط مممية –ط زقمية )
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تابع المكون الثالث
ة اإلنتها  من إعداد دليل ادارة الحالة إلستخدامه بماسساؤ الرعاي•

.وجارم طباعته اإلجتماعية كدليل موحد

اؤ المحافيعمل لقا اؤ ت ريفية بالبرنامج وآلياؤ ال مل به في •
.المستهدفة 

ألسرية حصر ال جز الوييفي بمكاتب المراقبة ومكاتب اإلستشاراؤ ا•
وتم التنسيء لسد ال جز من خالل اإلدارة ال امة لمخدمة ال امة

جمالي الت اقد مع الجم ياؤ المسند لها مكاتب المراقبة اإلجتماعية بإ•
مكاتب توجيه وإستشاراؤ أسرية10  وعدد مكتب مراقبة31عدد 
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التسويق المجتمعي: المكون الرابع
ال بال زيادة الوعى المجتم ى وتف يمه و إشراكه في برنامج ال الج  لمشكمة ااطف:ط هدف

مأوى وحمايتهم ودعم حقوقهم المجتم ية

الطفل المجتمع  الدوائر المحيطة بالطفل في خطر :ط عهمت ط مستهدفة بم رسم ة طإلعومية

.نفسه

:أفالم توثيقية خاصة بالبرنامج ولي 4إصدار•

الشارع مش مكان -1

إحنا م ا -2

مع ب ض نقدر-3

2الشارع مش مكان  -4
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تابع المكون الرابع
(  بو الفيس)اإلنتها  من إنشا  صفحة لمتواصل اإلجتماعي •

وعنوانها برنامج حماية ااطفال بال مأوى

ؤ المشاركة في عدد من المقا اؤ التميفزيونية والمداخال•

اإلذاعية لمتوعية بالبرنامج وألدافه وآلياته

ؤعمى فتراإصدار نشرة دورية لمبرنامج يتم تحديثها•

إصدار مطوية خاصة بالبرنامج إلستخدامها في الت ريف•

بالبرنامج وألدافه

9.عرض التجربة بمجمس النواب المصرى•



لية الرصد والتقييم والشراكة مع الجمعيات األه:المكون الخامس

والمؤسسات االهلية

جمبحوالتنبااليالرةرصدعمىلتساعدمستمرةمنيومةبنا إلىويس ي•

منركا الشمختمفبينلمربطمستدامةآليةإيجادوكذل بها المرتبطةالمخاطر

الجم ياؤأدا متاب ةجانبإلىالمقترحاؤوالحمولتقديمفيالتواصلأجل

فيوإستراتيجياتهالبرنامجأللدافطبقاالجم ياؤإعانةصندوقمنالممولة

.اليالرةمعالت امل

الخطةنفيذتفيإنحرافاؤأمعمىلموقوفالمختمفةالبرنامجمكوناؤأدا متاب ة•

.ادةالمستفبالدروسوالخروجاإلنحرافاؤلذحوم الجةلمبرنامجالتنفيذية
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زط ا ندعزكم  مشمهدا في م •

زثمئق  قصير عا ط برنمم  
زأنشاتة



31 شكرا  

 

 

                              


