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 مصر باألطفال األيتام   رعايةفي األهلية  الجمعيات دور 

 نيفين ميخائيل اسكندر ميخائيل 
 باحثة ماجستير بقسم أصول التربية كلية التربية جامعة عين شمس

  تمهيد:
 في المجتمع المصري ة األهلي التعرف علي الجمعيات  إلى دراسةال ههدف هذ ت

ا ومدي من حيث نشأتها وتطورها والهدف من تأسيسها ومجاالت أنشطتهبشكل عام 
هى األداة التى األهلية  الجمعيات أن  حيث  تحقيق التعاون والتكامل بينها وبين الدولة،

 الدولة توفيرها فتعتبر وسيلة لسدال تستطيع التي  يعبر بها الفرد عن احتياجاته المختلفة 
حاجات المجتمع وأفراده من تقديم الخدمات والمساعدات الخيرية والمبادرات  إشباعو 

 صجمعيات تخت  منهافالخدمات للمجتمع نوعية ، فتنوعت في تقديم والجماعيةالفردية 
الخدمات الثقافية والعلمية وتأهيل وأخري تقدم رعاية الطفولة واألمومة وتنظيم األسرة ب

المحرومين من الرعاية  األطفال  رعايةو الدراسة خدمة المعاقين وعلي رأسهم محل 
وتأثيرها في  األيتام  لرعايةاألهلية  الجمعيات أداء  يةمدي فعالمعرفة ، و (األيتام) االسرية

فئة معينة من إلي  التي تهدف للوصولاألهلية  الجمعيات  أنواع منالمجتمع كنوع 
 . االحتياجات المطلوبة وإشباع المواطنين وتقدم لهم الخدمات الالزمة لالرتقاء بهم

لقائمة داخل  التعرف علي النظم امن خالل  الدراسة الحاليةوتأتي أهمية 
األيتام   لألطفالمتكاملة والتحقيق الرعاية الشاملة لوصول الي لاألهلية  الجمعيات 

سرية قريبة من النمط الطبيعي أوتعويضهم عما فقدوه في حياتهم من خالل توفير رعاية 
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 في حياتهم داخل الجمعيات،األطفال األيتام  هتمام بالمشكالت التي تواجه، واأللألسرة
ة لديها القدر  برامج وخدمات متنوعةتوفير  لتصدي لهذه المشكالت من خاللومحاولة ا

وذلك بمشاركة الدولة  بالجمعيات األطفال األيتام  شباع احتياجات ومتطلبات إعلي 
سس ومعايير لضمان  أتلك الجمعيات ووضع داء أ بجهود مادية ومعنوية للحفاظ علي

 قدمهاالتي ت  خدمات فهم وتحليل الن خالل وسيتم المعالجة م ،األيتام حياه كريمة لهؤالء
، ودور الدولة في التي تعوق رعاية االيتاموالمشكالت يتام األ  لرعايةاألهلية  الجمعيات 
علي تعبئة جهود األفراد المشكالت ومدي قدرتها  حد من هذهللواالستشارة المساعدة 

 مشكالتهم.  وحل األطفال  والجماعات إلحداث التنمية في المجتمع لصالح هؤالء
 مشكلة الدراسة: 

  الركيزة األساسية في التنمية بر ات يعتمجتمعال جميعالعنصر البشري في  أن
الخدمات التي تقدمها  هدففإن  ،المستهدف لنتاجهاو هو المحرك لعجلتها  حيث 

إلشباع  حياة كريمة بأن يحيا االنسان الوصول  المدني هو المجتمع  جمعيات و مؤسسات 
   .األمن النفسي واالستقرار االجتماعيساسية وتحقيق وسد احتياجاته اال

والمنظمات المجتمعية لكي   المؤسسات  المسبب في وجود تلكو اإلنسان ه يعتبر
يعتمد نجاح المؤسسة  ، ومن ثموأولوياته بوظائف يشبع من خاللها احتياجاته تقوم

هؤالء  حتياجات او وأهداف من جانب  فهااهد أ وبقاؤها في قدرتها على التوفيق بين تحقيق 
ي للمنظمات والمؤسسات أحد فقد صار الدور االجتماع وبالتاليالبشر من جانب آخر 

المسئولية بمظاهر القوة المؤسسية لها داخل المجتمع وبين أفراده من خالل التزامها 
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عجوة،  علي ) .والعمل على التوفيق بين المصالح واالهتمامات  ،المنوطه بهاماعية االجت
2001 :271 ) 

جة  كلفة في معالتمرونة واألقل حركة و هي األكثر األهلية  الجمعيات أن ف
معظم أنشطتها على   ارتكازمشكالت الحاضر ومواجهة تحديات المستقبل فضال عن 

م بشكل حي وملموس جوهر المشاركة والتمكن  المبادرات التطوعية وبهذا المعنى تجس
أمرا مرغوبا في الماضي  األهلية  معيات كانت جهود الجفإن  وهما عماد التنمية البشرية،

المختلفة والضعيفة من الشعب، فقد أصبح أمرا مطلوبا  لدورها في حماية مصالح الفئات 
:  2003)طارق حسن، .التنميةمزيد من أمول بوملحا في الوقت الحاضر وفي المستقبل الم

5 ) 
نمية البشرية  حلقة أساسية من حلقات الت األطفال األيتام  تمثلت تنمية ورعايةحيث 

ه, فكلما زاد األهتمام بهؤالء والتي تعد المدخل الرئيسي لتحقيق تقدم المجتمع ورفاهيت
األطفال ووفرت لهم وسائل الرعاية وأتيح لهم سبل ووسائل التعليم والتثقيف والتربية  

 الحماية الدولية والوطنية لحقوق الطفل تشكل إحدىأن  حققنا لوطننا مستقباًل زاهرًا, كما
يكفل إعداد نشل   أهم الركائز األساسية لضمان حماية هؤالء األطفال وتعزيز حقوقهم بما

 (  40: 2012.)اماني عاطف،قادر على بناء مجتمعه 
من الرعاية األسرية الطبيعية  الذين حرموا األطفال األيتام  االهتمام بقضايا نإف

الهامة في المجاالت  المعنية برعايتهم من القضايا األهلية  والمودعين بالجمعيات 
 يستطيعون إشباع احتياجاتهم  هؤالء األطفال ال أن  حيث االنسانية واالجتماعية، 
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عرضة لألنحراف، مما يؤدي إلى  فهم اكثرمما يجعلهم يتعرضون للحرمان بمفردهم 
نوع من  إلي  بالتالي يشكل خطرًا على مجتمعهم، فنحن في أمس الحاجة ضياعهم و 

يكونوا أن  على مواجهة المخاطر والتحديات في المجتمع وعلياألطفال لديهم القدرة 
هنا تبرز مسئولية المؤسسات وجمعيات من لمجتمعهم, و  ومنتجين لحين مواطنين صا

وذلك  التي تقوم به، واالجتماعي تربوي الرعاية االجتماعية لألطفال األيتام  في الدور ال
ًا وسلوكيًا وفكريًا وتربويًا وصحيًا  من خالل حمايتهم وإعدادهم جسمانيًا ودينيًا وخلقي

تجاهات وإشباع احتياجاتهم  ارف والمهارات وتكوين األونفسيًا وتنشئتهم باكتساب المع
الجمعيات، فأي المختلفة عن طريق األنشطة والبرامج والخدمات التي تقدمها تلك 

العديد من  الذي يقدم لأليتام قد يصاحبه واالجتماعي قصور في نمط هذا الدور التربوي 
قد كشف تقرير و  فال.لألط المشكالت المتعلقة بالصحة والتعليم والسلوك واألخالق

أكثر عرضة من  أن األطفال األيتام  حول وضع األطفال في العالم 2006اليونيسيف 
هؤالء األطفال أن  التقرير وأوضحلمخاطر انتهاكات الحماية والرعاية، األطفال اآلخرين 
أن  حمايتنا بل هم مواطنون نشطاء لهم حقوقهم ويجب أو  ن إلحسانناليسوا متلقين سلبيي 

 وا قادرين علي المشاركة في مجتمعاتهم المحلية والعامة، فعلي صانعي السياسات يكون
ألطفال الذين تم حجبهم عن االنظار ودعم  ا راء هؤالء ا  عتبار االيأخذون في أن 

 (40:  2006، اليونيسيف) مشاركتهم وظهورهم في المجتمع.
ية لحقوق الطفل  فبعد اهتمام المجتمع الدولي بإصدار االعالنات والمواثيق الدول

التي تضمن لجميع االطفال العالم التمتع  بها دون تمييز والحق في الحماية والعناية  
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في  المتخصصة األهلية  ظهرت المؤسسات الخيرية والجمعيات  ،مة لهموالرعاية السلي
وحسن تنشئته في كل دول العالم وهذا لكى تسد الثغرات يتام األطفال األ  رعاية وحماية
نتيجة تخلي األسرة عن وظائفها التقليدية وتعويض الطفل عما فقده في  التى نشأت 

 ( 564: 2011.) ايناس جابر،حياه
شكال من أشكال الرعاية البديلة التى   رعاية االيتامل ت االجتماعيةوتعتبر المؤسسا
 والمؤسسات اإليوائية، فأمااألهلية  فال واألسر البديلة والجمعيات تتنوع لتشمل قرى األط 

تتبع جمعيات أهلية  أو  تكون مؤسسات حكومية تابعة لوزارة التضامن االجتماعي أن
تسعى هذه المؤسسات لتوفير أوجه الرعاية  ف ،االجتماعي التضامن  ه وزرا تحت إشراف 

ية لهؤالء األطفال من خالل برامج الصحية والتعليمية والمهنية واألجتماعية والدين
  18العمرية ويظل األطفال بالمؤسسات حتى سن وأنشطة تتناسب مع متطلبات المرحلة 

يغادرن المؤسسة  بالنسبة للذكور أما اإلناث فأنهن ال عاما حيث يكونون قد أنهوا التعليم
 (  3:  2009منال يوسف، إال بالزواج. )

تجاه رعاية األيتام يضمن إلى حد ما دعم   بدورها األهلية  فإن قيام الجمعيات 
ا ورسالتها التنموية واالعتراف بوجودها، والمساهمة في جميع أفراد المجتمع ألهدافه

 إنجاح أهدافها وفق ما خطط له مسبقًا. 
األهلية   ية على التعرف عن الدور التي تقوم به الجمعيات فتركزت الدراسة الحال

لقائم عليه هذا النوع من الجمعيات في تقديم الخدمات لرعاية وخدمة األيتام والنظام ا
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ية والتعليمية المقدمة لألطفال االيتام وتعويضهم عما فقدوه في بيئتهم  والبرامج التربو 
 االسرية الطبيعية. 

ددت مشكلة الدراسة الراهنة في محاولة اإلجابة على  وبناء على ما سبق فقد تح
لرعاية  األهلية  فلسفية التي تقوم عليها الجمعيات ما االسس الاآلتية: الرئيسي التساؤل 
 االيتام؟ 

 الت فرعية وهي: اؤ هذا تس وينبثق من
 في المجتمع المدني؟ األهلية  ما دور الجمعيات  -
 ي المجتمع؟ فاألطفال األيتام  احتياجات متطلبات سد ما   -
طفال  لرعاية وخدمة األاألهلية  ما الخدمات والبرامج التي تقوم بها الجمعيات  -

 يتام؟ األ
ورعاية  مة خد تقديم افضل ل األهلية  ما المعايير التي تنتهجها الجمعيات  -

   االيتام؟ لألطفال
 تهدف الدراسة لتحقيق ما يلي :  هداف الدراسة:أ -

 ي المجتمع المدني. ف األهلية  نشطة الجمعيات أالتعرف علي   -1
 . في المجتمعاألطفال األيتام  الكشف عن احتياجات  -2
المسئولة عن  األهلية  القصور التى تواجه الجمعيات الكشف عن المشكالت و  -3

 رعاية األيتام. 
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طفال  لرعاية األاألهلية  حديد مستوي الخدمات واألنشطة التي تقدمها الجمعيات ت  -4
 يتام. األ

سس ومعايير لجودة تلك الجمعيات لتقديم  أوضع التعرف علي الجهود الحكومية ل -5
  فضل حماية ورعاية لألطفال االيتام. أ
  :الدراسةمنهج 

: وذلك نظرا لطبيعة  المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة الحالية تم استخدام 
أن  الحالية، والتي تنبع من تشخيص الواقع، وتحليله والعمل على تطويره، "حيث  الدراسة

المشكلة وتفسيرها وتحليلها وتطويرها ومقارنتها  أو  يهتم بوصف الظاهرة صفيالمنهج الو 
  ( 91: 2009)علي السيد الشخيبي، اهرات".الظ بغيرها من

 دراسة تحت ثالث محاور رئيسية هي:  تأتي هذه المحاور الدراسة: 
  .في مصراألهلية  الجمعيات: األولالمحور 

Non-governmental organizations (NGOs) 
تلعب دور  ألنهاللمجتمع المدني  ساسيةالركيزة األهي األهلية  تعتبر الجمعيات  

مت كل سبل ، فقد أفسحت الدولة مجااًل كبيًرا لظهورها كما قد لتنمية في المجتمعلرئيسي 
تلك  حرية، فتقومو الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل مرونة 

عن   مواطنط بين الفرد والدولة فإنها كفيلة باالرتقاء بشخصية البدور الوسي الجمعيات 
وثقافة الديمقراطية وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد  طريق نشر المعرفة والوعي

نمية االقتصادية واالجتماعية والتأثير في السياسات العامة وتعميق مفهوم  من الت 
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جاالت الخدمة االجتماعية في ي م تساهم بشكل مميز ف االجتماعي، وقد  التضامن 
مد بدرجة كبيرة علي  كما أنها تعتتفري  الطاقات البشرية المجتمع، وتعمل علي 

النهاية يكون الهدف هو تحقيق  المتطوعين في وضع سياستها وتنفيذ برامجها، وفي 
فراد المجتمع من خالل ما تقدمه من برامج الرعاية  أجميع مستوي معيشي أفضل ل

شكال منظما من أشكال األهلية  ولما كانت الجمعيات . والتنمية الشاملة  االجتماعية
أعضاء المجتمع الواحد أن  تي تستند على أساس تصوري يرى الاألهلية  الجهود 

لية اجتماعية تجاه بعضهم البعض وتجاه مجتمعهم، كما انها اطر يشعرون بمسئو 
حة ومريحة لمن حرمتهم  منظمة لمشاركة اعضاء المجتمع في جعل مجتمعهم بيئة صال

ظيمية الرسمية من  االطر التنأو  صور التنظيم االجتماعي التلقائيةأو  صةاظروفهم الخ
 ( 108-107:  2000رجاء محمد، .  )تحقيق احتياجاتهم

 التنمية، قطاع في متزايد  بشكل بارز دور الحكومية غير المنظمات  لعبت قد ف
  مستوى  على وموجهة مبتكرة ظمات كمن لقوتها  واسع نطاق على بها اإلشادة وتمت 
 حول والمتمحورة شاركيةالت التنمية أشكال متابعة على والقدرة  الرغبة مع القاعدة

  في النامي  العالم  أنحاء جميع في  لالدو سياسات  فشل التي الثغرات  وسد  مواطنينال
 .فقرا األشد  مواطنيها احتياجات  تلبية

( Nicola Banks,2012;2) 
كل عمل ال  علي أن  األهليالعمل  2019لسنه  149رقم ون القان يعرففقد    

  بأنها:األهلية  المؤسسةعرف  كما  ،المجتمع الربح ويمارس بغرض تنميةإلي  يهدف
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  باريةت االع أو  شخاص الطبيعيةكثر من األأأو  شخص  ينشأ بتخصيص  اعتباري شخص 
اكثر أو  غرض منهما معا ماال ال يقل عن عشرين الف جنية عند التأسيس لتحقيق أو 

)الجريدة  منفعة ما.أو  من اغراض العمل االهلي دون استهداف الحصول علي ربح
 (  2019الرسمية،

: أي مجموعة مواطنين  حكومية على أنهاالمنظمة غير الصف األمم المتحدة و و  
متطوعين غير هادفين للربح يتم تنظيمها على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي. 

ت غير الحكومية بتوجيه المهام من قبل أشخاص لديهم مصلحة مشتركة، تقوم المنظما
ن الخدمات والوظائف اإلنسانية  وتجلب اهتمامات المواطنين  وتقدم مجموعة متنوعة م

مات، وترصد السياسات وتشجع المشاركة السياسية واالجتماعية على مستوى  إلى الحكو 
 المجتمع. 

)Andreas Georg Scherer, 2008; 275) 
تندرج تحتها مفهوم القطاع االهلي  فهذا المفهوم من  األهلية  تعتبر الجمعيات ف

ساسي من مصطلح  أواسعة االنتشار في الدول العربية وهو مشتق بشكل المفاهيم 
مصطلح "االهلية" تعبر عن مبادرات تطوعية من  أن  حيث األهلية  معيات الج

ليعبر عن قطاع من منظمات ية األهل ستخدام مصطلح المنظمات أالمواطنين، كما تم 
هلي في توظيفة في  األ  مفهوم القطاع فإن  ، "األهلية  المجتمع المدني هو " الجمعيات 

نفهمه علي انه المرادف للقطاع  أن  مكنيو األهلية  البلدان لعربية يشير الي الجمعيات 
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جانب القطاع االول )الحكومة(  في الدول االوروبية الي Third Sectorالثالث 
     (81-80: 2008اماني قنديل، ) .شركات القطاع الخاص الربحية() لقطاع الثاني هووا
 . في مصراألهلية   دخل تاريخي لنشأه وتطور الجمعياتم: اوال
وتحديدا   19جمعية أهلية في مصر إلى الربع األول من القرن يعود تأسيس أول  

ة مصالح الجالية اليونانية  حين تأسست الجمعية اليونانية باإلسكندرية لرعاي 1821عام 
ية المهمة التي لعبت بالمدنية، وبعد ثالثين عاما تأسست سلسلة من الجمعيات الثقاف 

ها "معهد مصر" للبحث في تاريخ  من أبرز ر دورا في تأصيل الثقافة واالنتماء لمص
ثم   1875والجمعية الجغرافية  1868جمعية المعارف ثم ( 1859الحضارة المصرية )

سيس الجمعيات الخيرية اإلسالمية والقبطية، وبدأت ظاهرة الجمعيات في توالى تأ
، والذي شهد ألول مرة تأسيس  عشري الربع األخير من القرن التاسع ف نتشارواالالشيوع 
يات نسائية، حيث قامت تلك الجمعيات بأدوار رائدة في مجال تقديم الخدمات جمع

جتماعية تعكس قيمة التكافل االجتماعي بين  للرعاية الصحية والتعليمية والمساعدات اال
ن العشرين حدث تطور كبير كميا  أبناء الوطن المصري، وفى النصف األول من القر 

ن خطابات وتيارات سياسية متنافسة، أبرزها  وعبرت ع األهلية  ونوعيا  في الجمعيات 
نت فترة خصبة  والتيار اإلسالمي وكا التيار الليبرالي، والتيار القومي العروبي واليسار

حسن  ).للغاية خضعت فيها الجمعيات للقانون المدني التي تمتعت بحدود حريات واسعة
 ( 86،  2009، سالمة
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  1902تلطة باإلسكندرية عام فأنشئت جمعية المواساة وجمعية اإلسعاف المخ 
جمعية   65نهاية القرن التاسع عشر إلى  ىتفي مصر حاألهلية  وبل  عدد الجمعيات 

  1900 جمعية في الفترة ما بين عامي 633إلى  159عددها من  ت زاد د اوقومؤسسة، 
عينيات بدأت حركة انتعاش جديدة في الجمعيات األهلية،  ومنذ منتصف السب 1924و
ماليين عضو تعمل في مختلف  3نحو  جمعية تضم 16,660نحو  بل  عددها ث حي

أطلقت حرية تكوين  المجاالت االجتماعية، وقد قامت الدولة بتشجيع هذا القطاع و 
الخاصة ا العمل في جميع الميادين واألنشطة األهلية، كما فتحت أمامه الجمعيات 
 ( 6:  2011صفوت النحاس،) بالتنمية.

قد األهلية  االهتمام بالجمعيات أن  التسعينات يالحظوفي نهاية الثمانيات حتي  
قتصادي زاد بشكل ملحوظ وخاصة في المرحلة التي واكبت سياسة اإلصالح اال

ا  نواعهأتعدد و  في مصراألهلية  تزايد عدد الجمعيات  االقتصاد الحر فقد إلي  والتحول
رعاية االجتماعية للفقراء ومنها ما يقدم ال الجمعيات الثقافية واألدبيةمنها كان وخدماتها ف

وتعليمهم وتأهيلهم للعمل ورعاية األرامل ورعاية  األيتام  والمحتاجين وأخري لكفالة
هناك جمعيات أن  ن ومنها ما يقدم الرعاية الصحية من خالل المستوصفات، كماالمسني

جمعيات حفظ القرآن والعناية بالمرأة في الريف األمية للصغار و تعمل في مجال 
 ( 188  -188: 2002)فاطمة محمد الرزاز،ر ورفع مستواها.والحض

عية تعمل في ( ثمانية وأربعون ألف جم 48000ويقدر عدد الجمعيات حاليا بنحو) 
مستفيدون عديد من الميادين واألنشطة الخاصة بالتنمية بمختلف أنواعها، وبل  عدد الال
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االجتماعية من عام   بمصر في الخدمات األهلية  من الخدمات التى تؤديها الجمعيات 
شخص، وعدد المستفيدون من جمعيات   2,262.462حوالي  2016حتي  2008

)الكتاب اإلحصائي السنوي، شخص.  153814ة حوالي رعاية األمومة والطفولة المعان
2016 )   

   .ألهليةا الجمعياتميادين  انواع :انيثا
 وتطورت  جتمعات وذات اعدادها بشكل ملحوظ في الماألهلية  الجمعيات  تنوعت   

من جانب  المستفيدين وبقطاع جانب  من بالدولة وعالقتها ورؤيتها نشاطها نوعية في
خمس انواع يندرج تحت كل إلي  حسب النشاطات التي تقدمها ك تم تصنيفهالذ اخر ول

   :كاألتينوع خدمات معينة وهي 
التكافل  قيم إحياءو تعمل في مجال العمل الخيري  جمعيات هي  :الخيرية لجمعيات ا -1

 ( 216:  2018)أماني جرار، .  االجتماعي األمان التي تحقق االجتماعي
 التعليم، مجاالت  في للمواطنين خدمات  تقدم  :االجتماعيةوالرعاية    الخدمية الجمعيات  -2

 التي األنشطة ببعض  المنظمات  هذه تقوم  هذا النمط إطار  وفي ، وغيرها الصحة،
 تعظيم على تساعد  الظروف التي تخليق على تعمل بحيث  يسًرا، أكثر الحياة تجعل

 ( 37: 2010) فراج سيد، .المجتمع تنمية في  لإلنسان الفعالة المشاركة
تدريجيا في المجتمعات  بتنامي أبد  الجمعيات هو نوع جديد من  :لتنمويةا الجمعيات  -3

 بالقيام مباشرة  إما والوطنية، المحلية  المجتمعات  تنمية دفع لي إ العربية ويهدف
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فراج ) التنمية.  لهذه بالنسبة أفكار تطرحأو  وثقافية، جتماعيةأو  ةقتصاديأبأنشطة 
 ( 37:  2010سيد، 

 منظمات  ويطلق عليها منظمات التأثير والرأي تعتبروهي : الدفاعية الجمعيات  -4
 ومن اهمها    المجتمع في مهمشة فئات  ق وحقو  عن مطالب  الدفاع إلى سعىت حقوقية

منظمات الدفاع عن  إلي  باإلضافة المعاقين والطفلو المرأة و االنسان  حقوق  منظمات 
 ( 216: 2018)أماني جرار،  البيئة. 

يات االدبية واتحادات الكتاب والفنانين وجمعيات  مثل الجمع: جمعيات ثقافية متنوعة -5
 ( 216:  2018)أماني جرار،   .كبار وغيرهاومحو االمية للو  الشعر والقصة والرواية

  هتمامات الجمعيات أ ميز  تجاه عامأهناك أن  (2018قنديل ) أماني شارتفقد أ 
عدد فإن  ي علي مدار تاريخي تمثل في غلبة العمل الخيري علي حساب التنمو األهلية 

وترجع  جمالي من األ ٪32تشكل حوالي ( المساعدات االجتماعية) الجمعيات الخيرية
 : إلي  سباب األ

 لخير ومساعدة االخرين التأثير القوي للثقافة الدينية التي تتركز علي فعل ا -
الخدمية  األهلية  دارة الجمعيات إيسرا من و  كثر بساطةأدارة العمل الخيري إن أ -

 والتنموية 
الموارد تأتي وأن  وتقلباتها السياسيةعن  من بعيداً أنه مجال أيعتبر  البعض  -

أو   عينية بعيده عن أي تمويل خارجيأو  تبرعات ماديةفي شكل  من الداخل
 دولي.
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نشطة بالجمعيات فقد تكون جمعية  األفي  وتشابكات هناك تعقيدا أن  ت ضافأكما  
قد تستهدف النساء المعيالت أو  نها تنشط في تقديم خدمات صحية وتعليمةأ إالخيرية 

ير واضحة مع عدم وضوح المعايير غأن  ألسر الفقيرة بينما هي خيرية بالتالي نجد 
النشاط الغالب وهو ما  إلي  لذي يستند العالمي ا تباع المعيارأتجاه أجهود رسمية في 

اق  يعني ضرورة توافر بيانات دقيقة بوزارة التضامن عن نشاط الجمعية ومجاالت االنف
 ( 14،20:  2018)اماني قنديل،

ء كثرة الجمعيات  ليس فعل الخير والثقافة الدينية وحدها السبب وراأن  نجد  
لحوظ في أمور حياتنا بل أيضا عتماد عليها بشكل مالخيرية في مجتمعنا المصري واأل

وكثرة االمراض المنتشرة  وزيادة  مواطنين بين الالفقر والجهل العام  انتشارنجد 
وصول الي مستوي  الت االجتماعية واالقتصادية وعدم قدرة المواطن من الالمشك

السبب في الضرورة الملحة لوجود هذا النوع من الجمعيات لمساعدة  هو االكتفاء الذاتي
محتاجين من  المساعدة للحيث تقوم تلك الجمعيات بتقديم  اس من تخطي ازماتهم،الن

لضعفاء وذلك من خالل الدعم للمجاالت ، ومساعدة المرضي واأيتام وأرامل وفقراء
رية للذين ال يتمكنون من تأمين  حتياطي وتقديم األدوية الشهالصحية وتأمين الدم األ

الهدف وراء هذه المساعدة أن  حية للمحتاجين، فنجد أدويتهم وتبني إجراء العمليات الجرا
لفرصة لألغنياء  واألغنياء من خالل أعطاء اهو الغاء الحواجز المادية بين الفقراء 
ي كثيرة مما خر أ وأشكالموال األأو  طعمةاألأو  لمساعدة اآلخرين مثل التبرع بالمالبس

 ع الفئات.لي نشر المحبة  والمساواة والخير والوعي بين جميإيؤدي 
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 .   في المجتمع المدني األهلية أهمية الجمعيات: ثالثا
 من حيث: ات المجتمع تنمية تها في أهمية كبيره لقوه تأثيرها وفعالياألهلية  للجمعيات 

   (3082:  2013)محمد عرفات،
عن نطاق  ني الخارج ن يات غير القادرين والمواطنى الوصول إلى الفئقدرتها عل  -

ساعد الفقراء والفئات المهمشة وتعمل على  فتقوم بمالخاصة أو  الخدمات الحكومية
 تحسن  نوعية حياتهم. 

 طوعية.تفضة نظرا العتمادها علي الموارد القدرتها علي تقديم الخدمات بتكلفة منخ -
هي  األهلية  السمة المميزة لهذه المؤسسات البشرية حيث تعد  قدرتها على إدارة الموارد   -

على تسخير قدراتها ومواردها للتصدي لقضايا مجتمعية   طوعية، فهي تعملتالنزعة ال
أو  ومة الحقوق مساعدة الفئات مهض على قدرتهاوبيئية واقتصادية وثقافية وكذلك 

 ة. المتضررة بدرجة قد عجزت عنها المنظمات الحكومية الرسمي
 .  توعية وتعليميةأو  اجتماعيةأو  م المساعدات سواء كانت صحيةتسعى إلى تقدي  -
 المعيشي.  النهوض بمستوى  و  ورعايتهم  نيتسعى إلى التعرف على احتياجات المواطن -

 . خصائص الجمعيات األهلية: رابعا
 ( 85-86: 2007، مدحت محمد ابو النصر(:فيما يلي األهلية  ائص الجمعيات تتلخص خص 

للربح وإذا حققت ارباحا من انشطتها فإنها تستثمرها في انشطة منظمات غير هادفة  -
 .نشطة الخاصة بهاهدافها وتدعم األأ تحقق لاخري  

   .هذه الجمعيات للحيوية ساسية وااصر األالعنهم التبرع والتطوع  -
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 حزبية أو  نشطة سياسيةأأو  هدافأ ر سياسية فال تكون لديها منظمات غي -
من   يبدأداري هرمي مستمر بسيط إا تكون ذات تنظيم غالبا ماألهلية  ت الجمعياأن   -

 المعاون.  داري اإلثم الجهاز  دارةاإلالجمعية العمومية ثم مجلس  
نفسهم وفي من أهم الوسائل التي تقوم علي إشباع احتياجات المجتمع بواسطة الناس ا -

مواجهه و ألنشطة المتنوعة نها تتميز بقدر كبير من المرونة والمشاركة وحرية العمل واإ
  .مشكالت المجتمع

 ( 61:  2012)عزة نادي، : األهلية لتالية للجمعياتاوقد أضاف احد الباحثين الخصائص 
  يكون لها مواقف بشأنأن  ال تكون لها تحالفات مع األحزاب السياسية ولكن يمكن -

 ية السياسية. القضايا السياسية في المجتمع، وقد تشارك بأنشطتها في التعليم والتوع 
تحكم الجمعية نفسها بنفسها عن طريق وجود إجراءات داخلية  أن  ية الحكم اىذات  -

 .  وليس عن طريق كيانات خارجية
رف بصوره  لها حرية التص المرونة الذي يتيحوأهدافها وبرامجها تتميز ب اإلدارية هاساليبأ -

 حدث فى المجتمع.مع أي تغيير ي وذلك حتي تتوافقأكثر كفاءة فى تحقيق أهدافها 
  منهم أو  من المنظمات الدوليةأو  من األهاليأو  مول هذه الجمعيات من الدولةت -

 .كليهما
إلى تنظيم وتنسيق الجهود التطوعية للمواطنين وتوجيهها األهلية  الجمعيات  هدفت  

ماعي في مجاالته المختلفة، وكذلك اإلحساس بالمشاكل الجماهيرية  االجت جماعيا للعمل
االجتماعية للمواطنين ذاتيا وتنمية الشعور بالمسئولية  التربية على حلها، وتحقيق والعمل
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ممارسة الحياة الديمقراطية،   الجماعية والتجاوب مع المصلحة العامة وتعويدهم على
احمد فودة، ) هامة مثل حقوق اإلنسان والبيئة.والدفاع بشكل رئيسي عن بعض القضايا ال

2013 :5152 ) 
 . األهلية فاعلية عمل الجمعيات التي تحد من  وقاتالمع: اخامس

بالنماذج المضية منذ أوائل القرن  تاريخها العريض بالرغم من األهلية  الجمعيات أن  
بات وتعاني  كشبكة لألمان االجتماعي، ما زالت تواجه صعو  الفعالالتاسع عشر ودورها 
 ومن أهمها:  عديدة من مشاكل هيكلية

هي امتداد فاألهلية  بالجمعيات فة العاملين ثقاأن  إلي ا يرجعوهذ ضعف البناء المؤسسي  -1
 .يمثل عائقا أمام مزيد من اإلبداعالحكومي مما لتقاليد وقيم العمل البيروقراطي واإلداري 

التنظيمية   للطاقات  األمثل غاللعدم القدرة في االست  سبب ي مما  الشامل التخطيط ضعف -2
الواجبات  في تداخلو  األنشطة في دواجيةاالز  حدوث أو  بدقة األدوار تحديد  عدمو 

  والمهام.
 يساعد  مما المعيشة، تكاليف بارتفاع مقارنةاألهلية    المؤسسات  العاملين في رواتب  تدني -3

 مالئمة للفساد والتراخي في العمل. إيجاد بيئة على
وعدم القدرة علي االعتماد  الجمعيات أداء  مما يؤثر عليلى التمويل صعوبة الحصول ع -4

 (   80، ص 2009، )حسن سالمة     . ر مواردهانفسها في في تدبي علي
 .   غياب الكفاءات االدارية النشطة القادرة علي العمل من خالل التطوع -5
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مراكز  إلي قيادات متجددة تستطيع تحويل هذه الجمعيات إلي  افتقار بعض الجمعيات  -6
 .  لممارسة الديمقراطية واإلدارة الذاتية

 (  2013:19هالة خورشيد،  لخدمات والمشروعات.محدودية التخطيط وغلبة العشوائية في ا -7
تعتمد عليه الجمعيات في تمويل عدم كفاية التبرعات والهبات التي تمثل مصدر  -8

 .   مشروعاتها
ا عن توثيق بيانتها بدقة قاعدة البيانات واحجام بعضهإلي  افتقار الجمعيات   -9

 المستفدين (.  –التمويل   –ساعات العمل  –دد المتطوعين وخصوصا فيما يتعلق )ع
 تصال الجماهيري ومعرفة رغبات واحتياجات المجتمع المحلي.اللآليات  عدم وجود  -10
لمعرفة جدية تنفيذ الجمعية األهلية  عدم وجود خطة واضحة لمتابعة الجمعيات  -11

)صفوت  نشاط.عدمه وأيضا مدي مناسبة قيمة الدعم لحجم هذا الللنشاط المدعوم من 
 ( 12:  2012النحاس،

وإعادة لها البينة التنظيمية  تغيرأو  تطويرإلي  في حاجةاألهلية  لجمعيات افإن  ذنإ 
التنظيمي التطوير  عملية فإن  ،بشرية أو  النظر في بناء قدراتها سواء كانت قدرات ادارية

بالجميعة لتطوير االداء بين العاملين جودة في الجميعات يحدث بين الكوادر المو 
االخرين  نفيذ والتقييم واألخذ بوجهات نظر ط والتومشاركة جميع االطراف في التخطي

   ( 1792: 2006مد ناجي،حا) واالبتعاد عن النزعة الفردية. 
 معوقات من قبل الدولة وقفت أمام عمل هناكأن  (2018ماني قنديل )أاشارت كما  

 :في مصر األهلية  الجمعيات 
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أنها هي التي توافق  في حل الجمعيات األهلية، أي السلطة التنفيذيةأو  الحكومةحق  -
 دون حكم قضائي.   تحل الجمعيةأو   ترفضهأو   على التأسيس

اءات واألوراق  تسجيل الجمعيات واإلجر  قدرات الجهة اإلدارية المعنية على تعقيد عملية -
 .المطلوبة

وفقًا للقانون للتدخل في مسار  اإلدارية وحقها قراطية من جانب الجهةتدخالت بيرو  -
 التصفية.  أو  إيقاف النشاطأو  إلدارة، وتعيين آخرالجمعية بحل مجلس ا

توجيه تهم  أو  العقوبة يكون حل الجمعية هوأن  عقوبات تصل في حدتها إلى -
 ( 15: 2018 نديل،)اماني ق    جنائية عن أعمال تطوعية.المسئولية الأو  ألشخاص،

لمجتمع في تنمية ااألهلية  هذه المعوقات تحد من تعزيز دور الجمعيات أن  فنجد   
عادة هيكلة  إ تواجه نقاط ضعفها وتتغلب عليها من خالل أن  وبالتالي علي كل جمعية

التي حققت نجاحات كبيرة وكان لها تأثير  هدافها وتبادل الخبرات بالجمعيات أ وظائفها و 
 جتمع واالستفادة من الفرص واإلمكانيات المتاحة لديها. فعال في الم

 هلية.  معيات األالجأداء  مقترحات لتحسين: سادسا
التخطيط السليم ودراسة طبيعة المجتمع وما يواجه من قضايا للتصدي لها وتحديد  -

خيص نقاط ضعفها  واألخذ باألسباب التي  الفئات المستهدفة للجمعية وتحديد وتش
 ك فعال في تنمية المجتمع.   تجعل منها شري

لضوء في وسائل  مشاركة كافة فئات الشعب في العمل التطوعي الخيري وتسليط ا -
 االعالم المختلفة إلبراز أهمية المشاركة التطوعية لكافة فئات الشعب.
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ات ومراكز البحوث ولذلك والجامعاألهلية  فتح قنوات اتصال بين الجمعيات  -
            يمة الالزمة التي تفيد الصالح العام.للمساهمة في عمل البحوث العل

 ( 909: 2010)أسماء عوض، 
 ( علي:2008السيد) كما اوصي حمدي 

في  مع بعضها األهلية  بين الجمعيات والندوات المؤتمرات علي عقد المسابقات و العمل  -
نجازات حتي تخلق روح التنافس الحقيقي في وتقديم األ نشطة األ  إلبرازجميع المجاالت 

 .وتبادل الخبرات والتجارب بينهم  فوس العاملين والمتطوعينن
يختص بالتعرف علي المشكالت المتعددة والمنتشرة  هلية األ  تكوين فريق عمل بالجمعيات  -

 بين افراد المجتمع والعمل علي حلها. 
لجمعيات وتسهيل حصولها علي موارد مالية البحث في زيادة الدعم المالي الحكومي ل  -

 (490-489: 2008، ) حمدي السيدإدارية.قيدات ذاتية دون تع
التي تعتمد   العواملأهم عتبر التمويل من ي : األهلية جمعياتلل تمويل ال مصادر : سابعا 

  قدرة أي مؤسسة على تنفيذ المشاريع والبرامج الالزمة  حيث تبني األهلية  عليها الجمعيات
أن  للجمعية ال يمكن نخفاضهإ أو فبدون التمويل  من خالل مصادر تمويلها قيق أهدافهاتح و 

اثرها علي المجتمع التي فيتوقف حجم انشطتها ومستواها و  هداف التي وضعتهااأل  قتحق 
التمويل هو مساهمه كبيرة في القيمة  فإن  تخدمه علي طبيعة مصادر تمويل الجمعيات،

   .جمعياتلاالقتصادية ل
 القانون الى ثالث مصادر التى اقرهااألهلية  كن تقسيم مصادر التمويل الجمعياتويم
      : وهى 
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 (                    169: 2002مة الرزاز،)فاط                     :  مصادر التمويل الذاتية -1
  اعتبارهمن الصعب  ولكن  جمعيةليمثل دخل ل األعضاءيعتبر اشتراكات : االشتراكات -

دفعها في  مضوء انخفاض قيمتها وعدم االنتظافي  ا لتمويل الجمعيةمصدر اساسي
 .بعد قبول عضويتهم خصوصا 

الجمعية من ثقة بين الناس  على مدى ما تحظى به  وهى تتوقف: التبرعات والهبات -
 .اتساع عالقاتها  وأيضاودرجة نجاحها وحسن سمعة قيادتها 

بحصيلة  األمر: يتعلق (ة والصحيةالتعليميالمقدمة )الخدمات أو  عائد بيع المنتجات -
 -المنتجات التى تصنعها الجمعية )مشاغل الحياكة  بيعك  معيات بالج  الخاصة  األنشطة

 التأهيلومراكز ، والمستشفيات ، المسنين ، لحضانةاور ورش النجارة( وخدمات مثل) د
 ( ويتم توفيرها بمبال  اقل من السعر الحقيقى  المهني 

 لضمان مورد إيراداتها تستثمر فائض أن  للجمعية: داتها إيرا  استثمار الجمعية فائض  -
 ولكن بشروط تحددها الالئحة التنفيذية في القانون.  محققه الكسب  أعمال في   ثابت

وهى الغرامات التى توقع على االعضاء عند مخالفتهم اللوائح : الغراماتحصيلة 
 .   الداخلية للجمعية

 (195-194: 2011، دي )داليا الزبا  -:مصادر التمويل الحكومية -2
وينحصر التمويل الحكومي ا الجمعية من الحكومة التي تحصل عليه عانةاإل يتمثل في 

من الجهات  أو  ى تتلقاها من الدولة مباشرةفي تلك المساعدات التاألهلية  لجمعيات 
الرسمية. فتتنوع تلك اإلعانات فمنها يتسم بصفه دورية ومنها ما يرتبط بالنشاط والتأسيس  

أو   صورة إعفاءات ضريبية في أو  ع الجمعية تحت رقابة الجهاز المركزي للحسابات فتق
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تهدف هذه الصور  تحمل الحكومة أجور الموظفين العاملين بالجمعيات و أو  جمركية
 الجهات من  تقدم  الحكومية إلعاناتاهناك  كانت ، وقدلتخفيف العب عن الجمعيات

 1964 لسنة  32 رقماألهلية  الجمعيات ون قان  صدر  حتى  الجمعيات مباشرة إلي  الرسمية
 بهدف اإلجتماعية الشئون  بوزارةاألهلية  الجمعيات والمؤسسات عانةإ  صندوق  وأنشأ

 . الشئون  وزارة  إلشراف المخصصة للجمعيات  العامة  المبال   جميع إخضاع 
              مصادر التمويل االجنبى  -3

  أال مقيم بالخارج  مصري حتى ولو من شخص  أجنبية إعانات ال يجوز قبول   
 هذهكل من تحصل علية في  اإلعانات  هذه وتتمثل  عيةمن وزارة الشئون االجتما بإذن

وتفضل  هلية أ أو  منظمات دوليةأو  دولواء كانت عينية سأو  نقديةالجمعية من هبات 
تتعدد قد ف والنشطة الكبيرةاألهلية  الجمعيات أو  الحكومة عالتعامل م  األجنبيةالجهات 

مثل ي لتمويل الخارجى ال ن اأوالجدير بالذكر ب مصرفي  لجهات المانحة الموجودةا
هذه  من دخل ٪5 يتجاوز مصر فهو الفي األهلية  همية كبيرة بالنسبة للجمعيات أ 

 (   177:  2002)فاطمة الرزاز،  الجمعيات.
مصادر التمويل  ألولويات ترتيب هناك أن  (2018)  شارت أماني قنديلأكما  

لجمعية من بيع التمويل الذاتي لأن  مصر حيث في األهلية  ت والمؤسسات للجمعيا
ما أ ،من الجمعيات  ٪ 38 وتوفير خدمات متنوعة حظي باألولوية من جانب حوالي

% من  35الدعم الحكومي المباشر من صندوق الجمعيات بوزارة التضامن لحوالي 
راكة مع الحكومة والقطاع  مضافًا إليه تمويل مشروعات ومجاالت نشاط بالشو  الجمعيات 
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ت والمنح من المواطنين وبعض المؤسسات المالية ومثلت لتبرعا أما بالنسبة ل ،الخاص 
أن   نأخذ في اعتبارناأن  أشارت كما  ، معيات الخيريةالج % من 25األولوية لدى حوالي 

في الشفافية   الدقيقة عن التمويل غير متاحة بشكل دقيق وهناك قصور شديد البيانات 
 ( 101:  2018ل، أماني قندي)       .بخصوص ميزانياتها  جانب الجمعيات  من

 Orphan children.  األطفال األيتام: المحور الثاني
من الظواهر االجتماعية التي ظهرت وانتشرت في ال األيتام األطف تعد ظاهرة  

  الخطط الموضوعة للحد من شكل ملحوظ علي الرغم من الجهود و المجتمعات العربية ب
اسباب مجتمعية عديدة وقد ينتج  ي إل فهذا قد يرجعزايد مستمر تولكنها في هذه الظاهرة 

فيعتبر األيتام  لألطفالحية اجتماعية ونفسية وأخالقية وصمن هذه الظاهرة مشكالت 
من الفئات الضعيفة في المجتمع والتي ال تقدر على القيام بدورها إال األطفال  هؤالء

 اإلحسان إلى اليتامى ضرورة ملحة لما يعانونه من ضعف،فإن  بمساعدة اآلخرين
 .وكذلك المساعدة المادية والنفسية  وحاجة إلى العطف والحنان والمساعدة اإلنسانية

الطبيعية ويفقد كل المميزات التي   الحياةأن الطفل اليتيم  يشعر بالحرمان في   
يؤثر سلبا على نمو الطفل فغياب األم  ،يكتسبها الطفل الذي ينشأ في جو أسري طبيعي

ة تؤثر على مستقبله الحقا ألنه لم يجد الفرصة للتعبير إذ يخلق لديه اضطرابات نفسي
.) فاطمة الزهراء خموين، رف كيف يجلب األخرين إليهعن حبه فيصبح كئيب حزين ال يع

 االجتماعية المعايير الكتساب  مهما  سندا األب  أصبح كبر الطفل وكلما .(617: 2016
 يكون  األب  فغياب  تمعمضادة للمج سلوكيات  ظهور إلى يؤدي قد  غيابهأو  قدانهوف
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االهتمام   ص نق خالل من الطفل حياة من سنوات  5-4 بين الفترة في أكثر تأثيره
 (Laarbi H & other, 2009: 102)المتكرر. والغياب 

الطفل العادي  رعاية تفوق التي يحتاج إليهاإلي الطفل اليتيم   يحتاجنه أوبالتالي نجد  
أن   والمادي لكي يستطيع واالجتماعي م النفسي والدع االهتمامإلي  حاجةأشد الفهو في 

قدرة علي محو أثار ومرارة اليتم عندما لالديه  وحتي يكون يكمل حياته بشكل طبيعي 
 . يكبر

وإعادة األيتام  لذا حرصت الدولة علي تقديم افضل وسائل الرعاية الالزمة لألطفال  
حيث  ن مواطنين صالحين مع مجتمعهم ويصبحو  نفسيا واجتماعيا لهم حتي يتوافقون تأهي
اة االسرية الطبيعية  جاهده بتكوين جو يشبه الحياألطفال األيتام  مؤسسات رعايةتقوم 

بتكيف الطفل بداخلها وتعوضه ما فقده أن  المحبة حتي يستطيع لفه و يسودها جو من األ
 ( 7:  2002،  لرحمن) انيس عبد ا.من اسره في حياته

سبب من   أليحرموا من الرعاية االسرية الذين األطفال  تقع مسئولية هؤالءف 
متكاملة تشمل العديد جتماعية ارعاية من خالل االسباب علي المجتمع ومؤسساته 

من الخدمات التي تقدمها الدول ألبنائها كالرعاية الصحية والتعليمية والثقافية 
قد األيتام  ذا اي قصور في نمط الرعاية المقدمة لألطفالل والتعليمية ه يوائيواأل

يصاحبة العديد من المشكالت المتعلقة بالصحة والتعليم واالخالق والسلوكيات 
 (  4: 2005،مني عبد اللطيف).  يةوالشخص
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 األب،في اللغة: االنفراد واليتيم تعني الفرد الذي فقد ويمكن ان نعرف اليتيم  
 ( 9: 2003.) عبد هللا السدحان،ابويه واللطيم الذي فقد كالً  األموالعجي الذي فقد 

يعد يتيما،  الطفل اليتيم" الذي مات أبوه ولم يبل  مبل  الرجال، فإذا بل  الصبي الرشد لم
إال إذا كان في عقله سفه أو جنون؛ فيظل في حكم اليتيم وتستمر كفالته، والبنت تظل 

فإن   اح  عالى واْبت لوا اْلي ت امى حتي ِإذ ا بل ُغوا النِّك  في الكفالة حتى تتزوج؛ مصداقا لقوله ت
ُم )النساء  ( فإذا بل  الصبي اليتيم رشدا ولكنه  6: آ ن ْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشدا ف اْدف ُعوا ِإل ْيِهْم أ ْمو اله 

وعرفه برنامج   (. 140: 2011) سليمان المزين، فقير فيكون اإلحسان إليه من باب أنه فقير
 Tania)والدتهم فقط.  متحدة المشترك اليتيم هو طفل الذي فقد كال اآلباء أواألمم ال

Boler & Kate Carroll,2003; 2)الوالدين بسبب اليتيم هو الطفل الذي فقد كال. و 
الموت، أو هجرتهم  أو إذا كان الوالدان غير قادرين على توفير الرعاية أو غير  

 ,d.skinner , n tsheko,s)طبقات الضعفاء راغبين، ويتم  تصنيف الطفل يتيما ضمن 
Others,2004; 2 ) 
 تصنيف اليتيم : اوال: 

فرارا من  أو  العيلة والفقر مولود طرحه أهله خوفا منفهو   اللقيط:أو  مجهول الوالدين -
تركه في المستشفي بعد والدته إلي  تهمه فقد يكون له أبوان ولكن دعتهم الحاجة والفقر

م  ياليت من  شد حالة أحالته  وتعتبر ، أمأو  ال يعرف له أب  الشارع  القائه فيأو  مباشره 
لطبيعية  فهو محروم عن الحياة األسرية ا، أو نسب ليس له قريب مجهول الوالدين  ألنه

في المجتمع منذ  ال يجد جو اسري يرضي بوجوده فضال عن المعاناة التي يلقاها
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) .به مجهول االبوين والنسب  صغره،  فاللقيط  هو الطفل المنبوذ المطروح المرمي
 ( 11: 2003السدحان، 

ال يربطهما عقد   امرأة و  لجوهو المولود نتيجة لقاء محرم بين ر : ل غير الشرعيالطف -
،  نبيل ابو الحسن) ي هذه الحالة تكون امه معروفه اما والده غير معروف.ي وفزواج شرع

2015 :142 ) 
الذين يعانون من وجود خالفات داخل األطفال  هم األسر المتصدعة:أو  ابناء السجناء -

انحراف احد الزوجين ودخوله أو  االنفصال بين الزوجينأو  قأسرهم كحدوث الطال
من رعاية ابنائهم وينتج عن ذلك تشرد هؤالء   السجن لسنوات طويلة وحرموا

 ( 142:  2015،  نبيل ابو الحسن).األطفال
 :باأليتام ورعايتهم االديان السماويةأهتمام ثانيا: 

قوانين شرعتها السماء فأنزلت  ايته ورع  ديان السماوية الثالثة بحقوق اليتيماهتمت األ 
وق وحثت علي المحافظة عليها   اوجبت للضعفاء عامة ولليتامى خاصة كثير من الحق و 

في كال من   اليتامى هناك تشابه في حقوق كان فوأنذرت بالعذاب من يسرق حقوقهم، 
التشريع واحد أن  ذنأ األصل،وحدة إلي  وهذا يشير مريالكتاب المقدس والقران الك

  إطعام اليتامي سواء في صورة إلي  والمشرع واحد وهو هللا الواحد، فكل من االديان تدعو 
ما تبقي من الحصاد وفي عيد االسابيع والمظال وفي العشور كما في الكتاب المقدس، 

ين حث عليهما القرأن الكريم وتحدث اما في صورة االنفاق واإلطعام والصدقة والذكاه اللذ 
كما دعا كل من الكتاب المقدس القران الكريم  ، في الغنيمة والكفالهكل منهما عن حقهم 
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،  11: 2001، أيمان عبد الحكيم) .اليه  اإلساءةاليتيم وعدم إلي  سان علي الحث علي االح
470 ) 

 
  باأليتامهتمام الكريم تحث علي اال  المقدس والقرآناستشهاد باآليات من الكتاب 

 واإلحسان في معامالتهم.
 :يم بالكتاب المقدسالعهد القد -

  –الحق  -)العدلاهتمت الديانة اليهودية برعاية األيتام وارتكزت علي ثالث عناصر 
حيث انشأت العديد من المدارس لتعليم األيتام  األطفال األيتام  كما اهتمت بتعليم( السالم

   ( 59:  2004، ) محمد رفعت.والفقراء وذلك من سن السادسة
ٌد ِمْنُكْم َشرًّا َعَلى ْرَمَلَة َواَل اْلَيِتيَم َواَل اْلَغِريَب َواَل اْلَفِقيَر، َواَل ُيَفكِ ْر َأحَ َواَل َتْظِلُموا األَ " 

  .(10أية  7االصحاح ، سفر زكريا) . "َأِخيِه ِفي َقْلِبُكمْ 
. )سفر  "اأَلْرضِ  ِمنَ  ِإْنَسانٌ  َيْرَعُبُهمْ  َأْيًضا َيُعودَ  الَ  ِلَكيْ  َواْلُمْنَسِحِق، اْلَيِتيِم ِلَحق ِ "

 (18ايه   10المزامير، مزمور 
يظلمون المساكين واأليتام متجاهلين حكم هللا   ومن اهتم العهد القديم باأليتام فقد  

حمل حًبا بال بغضة في القلب تاألرملة واليتيم والغريب والفقير  منهتم بكل ا و  وقضاءه
أو   لمتكبرين في مجتمٍع ما على اليتيم والبائس، فال يدع األشرار ا العطفإلي  يودع

اجزين عن الدفاع عن  العو يطغوا على من ال عون لهم أن  على مستوى المسكونة كلها
 أنفسهم، فيطردونهم من مواضعهم. 
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   :ومن أهم الحقوق المادية لأليتام التي اهتم بها العهد القديم هي
في  هم حق،  (د )نصيب اليتامى واألرامل في ما جمع في الحقلحقهم عند الحصا 

عينة   وهي اعياد دينية وزراعية وتاريخية يجمع فيها محاصيل م) المظالو  عيدي االسابيع
االرض  تنتجهيكون لليتامي نصيب فيها من باكورة الثمار أي اجود محصول أن  علي

أي تقديم عشر ما يمتلكه الفرد من  ) في العشورحقهم  ، ومشاركة اليتيم في فرحة العيد(
اطعام اليتامي حتي الشبع ويكون االطعام في ) إطعام اليتامي ،ميراث(أو  محاصيل
)الصدقات والعطايا   حقهم في ودائع الهيكل، (فوارق االجتماعية االغنياء الذابة البيوت 

أي ) مةالغنيحقهم في ، والهبات التي يتصدق بها الملوك االغنياء من مالهم الخاص 
 ( 87-33: 2001، أيمان عبد الحكيم)  عنويا(.وم رعايتهم ماديا) حقهم في كفالتهم، الزكاه(
 :لكتاب المقدسلالعهد الجديد  -
َيانَ " و  ِضيَقِتِهْم، ِفي َواأَلَراِملِ  اْلَيَتاَمى اْفِتَقادُ  :هِذهِ  ِهيَ  اآلِب  هللاِ  ِعْندَ  النَِّقيَّةُ  الطَّاِهَرةُ  ةُ َالدِ 
 (  28،  27:1رسالة يعقوب ) ".اْلَعاَلِم ِمنَ  َدَنس   ِبالَ  َنْفَسهُ  ْنَسانِ اإلِ  ْفظُ حِ 

لرحمة هو ا بطة باإليمانألعمال المرتاأن  عليفي هذه االية اكد العهد الجديد : تفسير
ي نقاء فوحفظ االنسان قلبه ، الذين ليس لهم احد يعولهم لليتامى واألرامل واإلحسان

 فإذ  كلمه هللا في حياته موضع التنفيذ بصبر وحب وفرح.وقداسة وطهارة الفكر ويضع 
أن  من كانت ديانته طاهرة يلزمه فإن  يقيم اآلب نفسه أًبا لأليتام وقاضًيا لألرامل لهذا

الرفق واالفتقاد باليتامى واألرامل ألنه بدون رحمة باآلخرين  يتمثل بأبيه والحث علي 
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عالم وشهواته، إذن لنرحم فيما هو قليل كيف نستعين برحمة هللا لكي تحفظنا من دنس ال
 ( 117،   2005مجموعة من كهنة وخدام الكنيسة، ).في الكثيليرحمنا هللا 

                                               
الكنيسة قدمت اشكاال عديدة من المساعدات لأليتام والمحتاجين واعتمدت علي  أن  كما  

 . المسيحى واجبا البد من ادائة يلتزم بة كل مسيحى الصداقات والتى اعتبرها الدين
 :  قران الكريمال -

 َوّللاَُّ  َفِإْخَواُنُكمْ  ُتَخاِلُطوُهمْ  ِإنْم َخْيٌر َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصالٌح َلهُ قالي تعالي :" 
 ،)سورة البقرة "  َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  ّللاََّ  ِإنَّ  ُكمْ أَلَْعَنتَ  ّللاَُّ  َشاءَ  َوَلوْ   ۚاْلُمْصِلحِ  ِمنَ  اْلُمْفِسدَ  َيْعَلمُ 
 ( 220َاية 

ل طعامه وشرابه من شرابه فجع انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من: تفسير
فخلطوا طعامكم بطعامهم  يفسد أو  ل له الشل من طعامه فيحبس له حتي يأكلهيفض

فهذا قيل ال العرب في  ،وشرابكم بشرابهم فال بأس عليكم النهم اخوانكم في الدين
اموال اليتامي في مؤاكلتهم ولما انزل هللا في االية في  الجاهلية كانت تتشائم بمالبسه

الح بالنظر اليهم وفيهم كان ذلك دليال علي جواز مخالطة اليتامي مع قصد االص
 (  17: 2003حنان قرقوتي، ).     التصرف في مال اليتيم
ُلوا اْلَخِبي َ قالي تعالي: " َوآُتوا اْلَيَتا ِبالطَّيِ ِب َواَل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُهْم ِإَلٰى   َمٰى َأْمَواَلُهْم  َواَل َتَتَبدَّ

 (2َاية ، ُحوًبا َكِبيًرا " )سورة النساء َأْمَواِلُكْم  ِإنَُّه َكانَ 
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تفسير: فقد امر هللا تعالي بدفع اموال اليتامي اليهم اذا بلغوا الحلم كاملة موفرة وينهي 
اثما كبيرا فال تبدلوا لحرام من عن اكلها وضمها الي اموالهم وال تخلطوها جمعيا فذلك 

 ( 440-  439 :2000ل،أبي الفداء اسماعياموال الناس بالحالل من اموالكم )
اِئَل َفاَل َتْنَهرْ قالي تعالي:  ة " )سور وأما بنعمة ربك فحدث "َفَأمَّا اْلَيِتيَم َفاَل َتْقَهْر َوَأمَّا السَّ
 ( 9الضحي، َاية

ولكن احسن  ال تقهر اليتيم أي ال تذله وتنهره وتهنهكما كنت يتيما فا واك هللا ف: تفسير
اك هللا فال تنهر السائل في العلم المسترشد فال تكن  اليه وتلطف به وكما كنت ضاال فهد 

را جبارا وال متكبر وال فحاشا وال فظا علي الضعفاء من عباد اللهوكما كنت عائال فقي 
 ( 2006-2005 :2000اسماعيل، أبي الفداء ).  فأغناك هللا فتحدث بنعمة هللا شكر

رهم في ثالثة وعشرين  حيث ورد ذك ةحفل القرآن الكريم باليتيم واأليتام بصفة عام
مجملها يرغب باالهتمام باأليتام واإلنفاق عليهم ودفع كامل حقوقهم المالية  ، موضعاً 

معاملته  عليه والمحافظه علي ماله و  واإلنفاقبيته مر رعايته وتر أ، واالجتماعية
، ايذائه وعدم التسلط عليه بالظلمأو  إهانة اليتيمأو  حرص علي عدم قهركما ، حسنىبال
وحث علي  وأموالهم كما حفظ االسالم حقوق اليتيم ، أمر باإلحسان اليه والتلطف به ماك

 ( 472،  11:  2001، أيمان عبد الحكيم)  كفالته.
فاطمة )  : سية وهيفي القران الكريم الي ثالث نواحي رئياأليتام  رعاية وقد شملت 

 ( 625-624: 2016الزهراء،
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اإلنفاق عليهم  أو  ى رعاية أموال اليتامىتختص الرعاية المالية عل: الرعاية المالية
المأكل، والمشرب، والملبس، والمسكن، والتعليم  ) بحيث تشمل حاجات اليتيم األساسية

  العدل واإلحسان.اليتيم حياة كريمة وليست هناك شروط لهذه الكفالة إال (بحيث يعيش
 كفالتهم  فنجدو  هماجتماعيا وضماأليتام  دعى اإلسالم إلى رعاية : الرعاية االجتماعية

يرد الجميل للمجتمع  أن  اليتيم إذا وجد القلب العطوف نشأ فردا سويًا ولزم عليهأن 
 مجرما.أو  يصبح اليتيم مشرداً أن  اًل منوهكذا ال تتوقف عجلة البناء فبد 

هللا سبحانه وتعالى قد وصى وأكد على ضرورة مخالطة اليتامى   فسية:الرعاية الن
شأ الطفل بين أناس يتعامل معهم بشكل طبيعي ويشعر بحياة طبيعية  ينأن  وإيوائهم وهو

مع نفسه ومع فينشأ الطفل متوازن نفسيًا ومتوافق ، ال تختلف عن أقرانه الذين يراهم
 . المجتمع الذي يعيش فيه

التاريخ االسالمي عدم وجود مؤسسات  ايوائية كامة بمعني الكلمة ويالحظ علي مر  
ل االيواء والبقاء فيها كما هو قائم االن في عصرنا الحاضر لرعاية االيتام من خال

عايته تتم  بحيث ينشأ اليتيم منذ صغره في تلك المؤسسات والدور االجتماعية بل كانت ر 
لرسول )صلي عليه وسلم( " انا وكافل لدي احدي االسر في المجتمع انفاذا لحديث ا

فرج بينهما شيئا" وهذا يعود الي امرين  اليتيم في الجنه كهذا، وأشار بالسبابة والوسطي،و 
االول هو حرص االسالم علي رعاية اليتيم فتكافل كان علي اشده في تلك : اساسين

قلة عدد  االخر هو واألمر، مشكلة تخلي االسر عن رعاية ايتامهاالعصور فال توجد 
ايد ر فيه بعض االحصاءات بتز اللقطاء في المجتمع مقارنة بالعصر الحالي الذي تظه
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.) عبد هللا السدحان،  هم بشكل كبير في العالم بصفة عامة وخصوصا في العالم العربياعدا 
2003 :52 ) 
 :االيتاماألطفال  احتياجاتثالثا: 

العاديين  األطفال  االحتياجات لدىفهي ال تختلف عن  األطفال األيتام  تتعدد احتياجات 
في وخصوصا عتبر ضروري االهتمام بإشباع تلك االحتياجات يأن  إالفي اسرهم 

 ومن اهم هذه االحتياجات :االمور المتعلقة باالحتياجات النفسية  
وكمية  يهنوعإي  اللعب والنشاطو  الصحية والرعايةالتغذية تشمل حاجات جسمية:  -1

السليم  والصحي النمو العقلى  وذلك حتي يتحقق  واأللعاب ة الغذاء وممارسة الرياض
ت االجتماعية  إحداث التفاعالو ين الشخصية المتكاملة وإشعاره باألمان والثقة وتكو 

 ( 429، 2000محمد السيد ابو المجد عامر،).بالمجتمع
على التفكير وممارسة الخبرات الحسية واكتساب   تشمل تنمية القدرة: حاجات عقلية -2

محمد ) .والمعرفة ة اللغوية التى تغذى قدرة الطفل على التفكير والبحث واالستطالعالمهار 
 ( 429،  2000ر،عام

  باأللفةتكوين صداقات حتي يشعر من خاللها إلي   يحتاج اليتيم: اجتماعيةحاجات  -3
إلي  وكذلك في اشد الحاجة،  المجتمع والمحبة ومن شأنه سرعة التكيف والتوافق مع

التنشئة الخاطئة توثر علي فإن  ذات توجيهات وإرشادات سليمة عية  وجود تنشئه اجتما 
  (275: 2016، )هدير جمالياته وتعمل علي تكوين شخصيته. الطفل وتصاحبه طيلة ح
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 :  حاجة نفسية -4
و العاطفى واالنفعالى ئة الجي اليتيم يحتاج التى تهفإن  :المحبة والحنانالحاجة الى  -

 . نعامله بكل لطف ونداعبهأن  ويجب  السليم الذى يدعم نمو الشخصية
مناخ إلعادة بناء شخصيته لكي تهيئة إلي  فاليتيم في حاجه التأكيد:إلي  الحاجة -

يستعيد الثقة بنفسه مرة اخري  يشعرون بأهميته وقيمته التي تليق به وذلك حتي ال  
 االصابة باإلمراض النفسية  أو  يكون عرضة لالنحراف

أما لكي يتأكد من  أو  يختار اباأن  إلي فهو في حاجه تبعية:التعلق والإلي  الحاجه -
:  2002، .     )أنيس عبد الرحمنه ليشعر باألمان واالطمئنانتوفير الحماية  والرعاية ل

63 ) 
م بشكواه ويهت مةأللالطفل بطبيعته يحتاج إلى من يستمع  :المواساةإلي  الحاجه -

لى من يخفف عنه حدة الفقدان والفراأ الذي إو  ومعاناته التي تواجهه في مختلف األحيان
نستجيب له إلضفاء حالة من  أن  فلو أفصح عن احدى همومه فوجب  ووالداه تركه 

)فاطمة الزهراء معاناته.         الهدوء والسكينة والرحمة عليه والتخفيف من 
 ( 623:  2016خموين،

عتدلة، خالية من  طفل اليتيم المحروم أسريا فهو في حاجة إلى معاملة مأن ال  
الشعور أو  فالعطف المبال  فيه والشفقة الزائدة التي تجعله يشعر بالغربة واالختال

يهزم معنوياته وطموحاته واستعداده لقبول الحياة  أن  بالعجز والنقص والذي من شأنه 
  نشبع له احتياجاته أن  نشل فيها حتي تستطيعيحتاج بيئة سوية ي فقد معها، والتعامل 
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  رعاية خاصة ال تقل األطفال األيتام  انتهاج رعايةإلي  بالتالي نحن بحاجة ة االنساني
يعتبرون ذو  األطفال  الن هؤالء الرعاية الممنوحة لألطفال اآلخرين  من اهتماما   ما تزيد إن

لحرمان من العطف احتياجات خاصة نظرا لظروف الحرمان االسري الذي يشمل ا
 .ان والرعاية واالهتمام والتربية واألم

 األطفال األيتام. المشكالت التي تواجه رابعا: 
 وقد تؤدياألطفال األيتام  النفسية التي تواجهو ة هناك العديد من المشكالت االجتماعي

  : عدم التكيف مع االخرين ومن أهمهاأو  االنحراف عن السلوكإلي 
واء كان  س باآلخرينحداث اذي أ بقصد األطفال األيتام  يقوم بهسلوك وهو  :لعدوانا -

 .بدنياً أو   عدونا لفظيا
أو   نفسه  إلثبات اليتيم  وهو سلوك  يعبر عن حاجات نفسية يؤديها الطفل :السرقة -

 التباهي وسط اقرانه.أو  يته وقد تكون بدافع االشباعلحما
يئة حيث يكبر الشعور بالخوف فهي صفة يكتسبها اليتيم نتيجة تفاعله مع الب  الكذب: -

 . ي ذاته واآلخرينوافتقاد االمن والثقة ف 
قيق أهدافه حالة نفسية تعوقه عن تح ب يتعرض الطفل اليتيم دائما الوحدة النفسية: -

االنعزال إلي  قد يؤديي س في صراع نف النفسية مما يجعله يعيش هاجات تيح اشباع او 
 .(23:  2010ي،) علي عبدهللا السويهر واالنسحاب عن االخرين 

دائما بالخجل من وضعهم االجتماعي في األيتام  : يشعرون الخوف والقلق والخجل -
ف الناس هويتهم ومن يكونوا يعر أن  المجتمع ويتعرضون ألحيان كثير للمخاوف من
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)احمد بن عبد الرحمن البار،  األيتام.  يعيشون مما يتسبب في ذلك عدم االحتكاك بغير وأين
2011   :65 ) 

 قد  لما  نظراً  القهرية كلةفي مش للوقوع عرضة أكثراألطفال األيتام  :بالقهرية الشعور -
 ستجاباتهموا بشكل متهوراألطفال  يتصرفحيث  صعبة  ظروف من له يتعرضون 

 األولى ردود أفعالهم تكون  األحيان معظم في للمستقبل يخططون  الو تفكير   بدون  سريعة
 والمتشائمون  المتوترون األطفال  هم للقهر عرضة األكثر واألنماط مالئمة غير للمواقف
 البدائل  يتفحصون  وال الفورية  لحاجاتهم تبعاً  يتصرفون  حيث  بالحزن  غالباً  عرون يش الذين
 .(148:  2010دين كمال،  ال )بدر
 حيث األيتام  لألطفال االجتماعية التنشئة في األساسية الفترة  هي الطفولة فترة أن

 فهي لذا شخصيته على تكوين تعمل التي لمعارف والمبادئوا خاللها القيم من يكتسب 
 خبرات  تحتوي علي صعبة يواجه ظروف فقد األيتام    حياة في الحرجة الفترات  من عتبرت

 وغيرها المعاملة سوءأو  والجنسي الجسدي االنتهاكأو  اإلهانةأو  العنف مثل: مؤلمة
 باآلخرين، وعالقتهم ع،المجتم نحو وعلى اتجاهاتهم نموهم، مسار على تؤثر التي

 قد  أزمة حالة على الخبرات تنطوي  وتلك والمستقبل، الحياة وإلى أنفسهم إلى ونظرتهم 
المواقف مما يسبب له العديد من   هذه إزاء فعل رد  باعتبارها اليتيم  الطفل  يعيشها

 ( 5395: 2014)كريم همام،  .المشكالت 
أن   تؤكد علىاألطفال  شكالت تناولت م الدارسات التي هناك العديد منأن  وجد ف 

 قبل وبعد  سنواته االولى من العمر ما في سرية الطبيعية من الرعاية االالطفل  حرمان
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فليس مختلفة عن االخرين في عمره  وتصرفات سلوكية المدرسة تجعله يتسم بانفعاالت 
الطفل عما تقدمه  تعوض أن  فى وسع أي مؤسسة مهما عال مستوى الرعاية فيها 

السوي  عد السلوكالطفل الذي ينشأ فى أسرة مفككة غالبًا ما ينحرف عن قوا ف، األسرة
نب من  أي اضطراب فى التكوين العام لشخصيته وأي تأخر فى أي جافإن  وعلى ذلك

مشاعر  إن و النمو قد يؤدي إلى معاملته على أنه متأخر وأنه أقل من زمالئه  جوانب 
يؤثر فى توافقه النفسي مما ولآلخرين النقص والقصور قد تؤدي إلى عدم تقبله لذاته 

 ( 25:  2018) هنادي الفاتح،امة.واالجتماعي بصفة ع
 :ماأليتا رعايةبالخاصة األهلية  الجمعيات: ل المحور الثا

 NGOs for the care of orphans 
األمم الحضارية  جميع بها  اعتنت حيث  هامةة ُتعتبر شريحة مجتمعياأليتام  أن 

  ظلمًا كبيرًا عتبر يف حماية أو  رعاية وحدهم دون األطفال األيتام  تركن أ لذاالمختلفة، 
نواع الضرر أ أشد اتهم وإلحاق نفسيإلى تدمير واقع عليهم وقد يؤدي في نهاية المطاف 

هناك العديد من الطرق المختلفة  أن  بهم وتعرضهم لمخاطر مجتمعية كثيرة لذلك وجد 
 توفير هو أبرز هذه الطرق  من و األيتام  الاألطفمكن من خاللها العناية ب ي التي 

األيتام   بهذه الفئة وتكون شغلها الشاغل هؤالءة الخاصاألهلية  ات الجمعيات والمؤسس
ة إشباع كافإلى جانب  منهرموا حالذي  الجوًا قريبًا من ذلك أسريًا جو م لهم وتقد 

 تناء بأنفسهم. ة حتى يكبروا ويكونوا قادرين على االع والمعنوي ة المادي االحتياجات 
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ين حرموا من الرعاية االسرية ألي الذ األطفال  مسئولية رعاية هؤالءفإن  إذن  
الرعاية االجتماعية  سبب من األسباب تقع على عاتق المجتمع بكل مؤسساته ف

المجتمعية هي منظومة متكاملة تشمل العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة ألبنائها  
ذي يمية والثقافية والمؤسسية لذا فأي قصور في نمط الرعاية الكالرعاية الصحية والتعل 

ني )مبالصحة والتعليم والسلوك.  يقدم لألبناء قد يصاحبه العديد من المشكالت المتعلقة
 ( 3: 2005عبد اللطيف،

لرعاية  ا مؤسسات وجود زيادة مضطردة في اعداد  إلى تشير االحصاءات وقد  
 ،وعدد المودعين بها االسرية(رومين من الرعاية المحاألطفال  جمعيات االجتماعية )

 : في حيث كان
)الجهاز المركزي للتعبئة العامة   يتيم  6550تستوعب  مؤسسة 185بل   1998عام  -

 ( 181: 1998، واالحصاء
، وزارة التضامن االجتماعي) يتيم  7364تستوعب  مؤسسة  217بل   2001ثم في عام  -

2010) . 
  2007عام وفي ، يتيم 7949 ستوعب ت  سةمؤس 250اصبحت  2004ثم في عام  -

: 2008، .)الهيئة العامة لالستعالمات المصريةيتيم 8490 تستوعب  مؤسسة  286اصبح 
242 )   

)الجهاز المركزي ، 9202وتستوعب  448د المؤسسات بلغت عد  2014ثم في عام  -
 . (57: 2015للتعبئة العامة واالحصاء،
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)الجهاز المركزي للتعبئة . 9729ب واستوع 471 المؤسسات بل  عدد  2016وفي عام  -
 ( 53:  2017العامة واالحصاء، 

)الجهاز المركزي نزيل  10301مؤسسة تستوعب  468م   2017ثم بلغت في عام  -
 ( 2019امة واالحصاء،للتعبئة الع

 األيتام.  لرعايةاألهلية  الجمعيات فلسفةاوال: 
ت التي عرفت قدم الخدماأمن  االجتماعية يعتبرنظام مؤسسات الرعاية  أن  

سرية وكانت تعرف بأسم المالجل  المحرومين من الرعاية االاألطفال  كأسلوب يرعى
الس البلدية وينظم خدمات المجأو  وكانت تتبع وزارة الداخلية 1936وقد نشئت عام 

 ( 277:  2016هدير جمال،.  )1976لسنة   63هذه المؤسسات القرار الوزاري رقم 
في المجتمع المدني   سسات الرعاية االجتماعيةتعتبر هذه الجمعيات من مؤ   

الرعاية البديلة التي تتنوع   إشكالتمثل شكل من حيث  اإليوائيةات وتسمي بالمؤسس
تكون مؤسسات حكومية  أن  إماواألسر البديلة، و األطفال  قري دور الرعاية و لتشمل 
التضامن   اه وزر  إشرافتحت  أهليةتتبع جمعيات أو  التضامن االجتماعي  لوزارةتابعة 

رعاية الصحية والتعليمية والمهنية  ال أوجه، وتسعي هذه الجمعيات لتوفير االجتماعي
ناسب تت وأنشطةمن خالل برامج  وي الذين بال مأاألطفال  لهؤالء والدينية واالجتماعية

عاما  18في هذه المؤسسات حتي سن األطفال  مع متطلبات المرحلة العمرية، ويظل
ال  أنهن ف اإلناث  أماتعلم حرفة ذلك بالنسبة للذكور أو  التعليم واانهحيث يكونون قد 
 ( 78، 2008)رزان نديم عز الدين، .  بالزواج إاليغادرن المؤسسة 
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تطور فلسفة ، 2017، منيرة عثمان 2015من مرفت مصطفي  أكدت دراسة كل
مية ومن  مؤسسات رعاية األيتام حيث انها تقوم علي مجموعة من الحقائق والمبادئ العل

 أهما:  
أهم حاجات ومتطلبات الطفل األساسية   أن ال يوجد ما يعوض الطفل عن اسرته فتعتبر -

األسرة سليمة فأنها أفضل للطفل  وما دامت الروابط األساسية التي يقوم عليها أساس
  .من إي مؤسسة اخري 

ته  اذا كان هناك إي فرصة مهما كانت ضئيلة لمساعدة الطفل علي استمراره في بيئ  -
روري تأكيد المبدأ القائل الطبيعة فال يجب اللجوء الي ايداعه بالمؤسسات "ومن الض

 ( 170:  2015 )مرفت مصطفي، .  يجب األ ينتزع الطفل من أسرته بسبب الفقر"
توفر للطفل جو مشابهه لجو األسرة الطبيعية من  أن  أن مؤسسات رعاية األيتام يجب  -

ل التقسيم إلي جماعات صغيرة تمثل األسرة ويكون لها أب بديل وأم بديلة وتكون خال
 .   ألسرة روابطهم الخاصة وحياتهم المستقلةألطفال هذه ا

مو الطفل وأكثر قدرة علي تحقيق  أن المؤسسات ذات المساحات الصغيرة أفضل لن -
ثيرة من األطفال  أغراضهم التربوية من المؤسسات الكبيرة الضخمة ذات األعداد الك

 األيتام. 
يز شخصي  أن يكون ا ثاث الغرف ذات طابع شخصي بحيث يشعر الطفل انه يمتلك ح  -

 لكل طفل سرير ودوالب خشب بسيط خاص به. أن  له بمعني
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بس الطفل والبعد عن الطابع الموحد لألطفال في المظهر أن تتوفر فرص أنتقاء مال  -
مارسة إنماء الذوق وإشباع الطاقات الفردية  الملبس والمأكل، كما يعطي الطفل فرصة لم

)منيرة المجتمع علي وجه العموم.    وإكتساب القدرة علي تكوين عالقات اجتماعية مع 
 ( 60: 2017عثمان،  

ثالث اقسام  إلي  يتم تقسيم الجمعيات أن   (2002أشارت لبني عبد اللطيف )قد و  
 االتي : ومنها  وظروف معينةعوامل وفقا لوذلك 

في هذه الجمعيات فقد  األطفال  فهناك اسباب عديدة لوجود : ايداع الطفلسبب  -1
أو   عمل المالحظات السلوكية لألطفال المشردينهو  الجمعية يكون تخصص 

المحرومين من األطفال  ايداعأو  –الزم وتقديم لهم العالج ال المعرضين لالنحراف
شكالت  والظروف ذوي الماألطفال  ضيافةأو  –الرعاية االسرية )االيتام( 

 الذين لم يستطيع اهلهم رعايتهماألطفال أو  االجتماعية حتي بلوغهم سن الرشد 
 وتربيتهم. 

تضم الجنسين معا   وأخري فقط   وإناث جنس الطفل:هناك جمعيات تضم ذكور فقط  -2
 ن يتم الفصل بينهم عند نهاية المرحلة االبتدائية. حي

)لبني عبد اللطيف،  حكومية أهلية( ، ةحكومية، أهلي ) سواء كانت : واإلدارةالتمويل  -3
2002 :118 ) 
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 :في خدمة ورعاية االيتام هلية األ الجمعياتتواجه المشكالت التي  ثانيا:
 فافج بال بيئتهاتسم تالتي قد  تلك الجمعيات  داخلاألطفال األيتام  وجود  إن 

 نومن يعتني بهم هم مجرد موظفي  العالقات االسرية الطبيعية عن ذلك واالنعزال
التي تضعه   واإللزام بالتقييد  تتسم  جماعية رعاية إي األطفال  عدد كبير من  يتعاملون مع

مفتقدا  و  وعدم االستقرار العزلةب الشعور عليه يبدو الطفل يجعل ل جمعية مماك
 والحرية واالستقرار واألمن والتقدير  والحنان الحب  مثل  لطبيعية ا االحتياجات 
 .والخصوصية

لطفل الذي يتعرض للحرمان من الوالدين يفقد كل المميزات اف وبناء علي ذلك  
األطفال األيتام   مشكلةفإن  جو أسري طبيعي لذا التي يكتسبها الطفل الذي ينشأ في

 حيث األيتام  ح في جمعيات ودور رعايةبوضو  تظهرو من المشاكل االجتماعية  تعتبر
 أم ويجدون أو  لهم أب مجهولي االبوين الذي ال يعرف األطفال  تضم عددا كبيرا من

المشكالت  انفسهم في مواجهه مع صعوبات الحياة فينتج عن ذلك العديد مناألطفال 
:  2009، .)مني عبدهللاواالضطرابات النفسية واالجتماعية التي يتعرض لها هؤالء االطفال

2 ) 
 .  بالجمعيات األطفال  فمن أهم المشكالت التي يتعرض لها 

م معينة في المعاملة وآداب األكل والحديث وغير ذلك إرغام الطفل على اتباع نظ -
.)نادر  فل بصفة مستمرة وانعدام الخصوصيةوتدخل العاملين بالجمعية في حياة الط

 ( 938: 2014قاسم،
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  كثيرةونفسية  مشكالت اجتماعية وفكرية األيتام  لألطفالغياب الحوار قد يسبب  -
 ( 1963: 2015، )هبه هللا عادلوقصور تكوين وبناء شخصيته.  

 ةوأنشطقلة االهتمام بالرحالت والمعسكرات وعدم االهتمام بعمل مسابقات اجتماعية  -
  لألطفالوهذا يسبب رياضية وفنية مع عدم توافر اماكن لممارسة االنشطة الرياضية 

سميرة )  علي تكوين عالقات اجتماعية وإعاقة الجانب االجتماعي لديهم. القدرةعدم 
                                                             (193:  2010الجوهري،

ط جامدة بسبب التعليمات والروتين مما يعوق قيام  في قوالب وأنمااألطفال  صب  -
 عالقات حميمة بين االخرين. 

اية في هذه الجمعيات من قبل موظفين يتقاضون مرتبات وأجور مما يعني  تتم الرع  -
هذه الرعاية نوع من  أن  دود مادي وبالتالي يعتبرون قيامهم بالرعاية علي اساس مر 

 االرتزاق. 
تصنيف والتقسيم لألطفال وفقا للسن والجنس وهذا امر تتبع هذه الجمعيات اسلوب ال -

 .  يخالف نسق االسرة الطبيعية 
 .   بيئة الجمعيات غير محفزة لنمو الطفل بمقارنه باألسر الطبيعية تعد  -
ين مما يصعب توحد الطفل بهم وتأثره بهم وهو أمر كثرة تغيب المشرفين واألخصائي -

 ( 276: 2016هدير جمال، )                . زم لنموه النفسي ونضجه االجتماعيال
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 دمة لأليتام بالجمعيات مما يؤديقصور في برامج التغذية وبرامج الرعاية الصحية المق -
منال ).لديهموانخفاض الطاقة ضطرابات المزمنة العديد من المشكالت الصحية واال إلي 

 . (25:  2000الجندي،
 لجسدية واللفظية واستخداماإلساءة ااالهمال و إلي  يتعرض الطفل في بعض االحيان -

اة الطفل بأسماء قبيحة ومناد  تحقيره وإهانته باستخدام مصطلحات سلبيةو ألفاظ بذيئة 
وقصور في  وإهماله دون رعاية مما يعرضه للخطر وترك الطفل تسبب له الخجل

                                                                       (  61:  2012)خديجة دخينات، .شخصيته
  هناك اثار سلبية من إلحاقأن  ( في دراسته 2014وقد اشار نادر قاسم )  

وتطورهم ويشمل ذلك تأخيرات إنمائية  على نمائهماأليتام  بجمعيات رعايةاألطفال 
وخاصة في الجمعيات  واإلعاقة وضعف في الصحة البدنية واألضرار النفسيةشديدة 

فمن   مع غياب تطبيق مفهوم حقوق الطفل اءة واإلهماللإلساألطفال  التي يتعرض فيها
مجتمعهم والحد من   انعزالهم عنهو أليتام األطفال ا أهم المظاهر السلبية علي 

تعوق تطوير مهاراتهم االجتماعية  مشاركتهم حتى في مراحل شبابهم الالحقة، وقد 
األطفال   وتتضاعف هذه المخاطر على، على خلق روابط وعالقات اجتماعية وقدراته

 . سنوات( ذلك النها فترة حرجة في مرحلة نمو األطفال 3-2)  األصغر سنا
 ( 929:  2014، منادر قاس)                                               
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ئها في  الرعاية االيتام ببعض السلبيات التي تعوق اداألهلية  الجمعياتوقد تتسم  
  .الملتحقين بهااألطفال األيتام  خدمة

أن ما يحدث داخل المؤسسات وما تبينه كثير من الدراسات يختلف عن أهداف  ف
شئة األجتماعية  اساليب التنأن  لمؤسسات حيث اثبت العديد من األبحاث وفلسفة تلك ا

األكثر شيوعا في وجهه نظر أطفال المؤسسات تنحصر في أساليب الرفض واإلهمال 
المؤسسات من خالل تجميع هؤالء األطفال  والعقاب ففي ظل اسلوب الرعاية التي تتبعه

مؤسسات والجمعيات الكبيرة وأرجعت وجعلهم في عنابر والتي تتحقق بصورة اكبر في ال
 إلي عدة عيوب منها:هذه الدراسات ذلك 

التغيير الدائم للعاملين بالمؤسسة من وقت ألخر في فترة زمنية قصيرة ويؤدي ذلك إلي  -1
مربي مما واجد التفاعل الشخصي بين الطفل وبين العدم األستقرار النفسي وعدم ت

 يسبب مشاكل نفسية للطفل. 
ألهمال والقسوة ي تتبع في المؤسسات من قبل المشرفين والتي يسودها ا األساليب الت  -2

 .  والضرب وكل ذلك نتيجة لعدم تواجد األعداد التربوي لهؤالء المشرفين
  -15فيها أطفال ويسع كل عنبر  يوجد عدد من العنابر وال يوجد حجرات نوم يعيش -3

ال أنهم في معسكرات طفال ويأكلون في مطعم جماعي كل ذلك يشعر هؤالء األطف 20
 ( 121:  2002)لوبني عبد اللطيف،              ري. وليس في مؤسسة يسودها الجو األس

تتم الرعاية من قبل موظفين يتقاضون مرتبات وأجور مما يعني قيامهم بالرعاية علي   -4
 اس مردود مادي بحيث يصبح تقديم الرعاية نوعا من االرتزاق.  اس
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تماعية كعالقة األمومة واالبوه  دم داخل المؤسسات الكثير من األدوار والعالقات األجتنع -5
واالخوه وصله القرابة وهي عالقات ضرورية في تنشئة الطفل وإعداده لممارسة هذه 

 األدوار في المستقبل.
نيف وتقسيم األطفال وفقا للسن والجنس وهو امر يخالف تتبع المؤسسات اسلوب تص -6

الطبيعية التي يسلكها اسلوب الرعاية في األسرة وبالتالي يبعد عن الحياة  نسق وطريقة
 األطفال.   

 .   يتخذ اسلوب الرعاية شكال رسميا رتيبا يبعده كثيرا عن نمط األسري الطبيعي  -7
 (69: 2003، )عبد هللا بن ناصر السدحان                                                       

 : األيتام لرعايةاألهلية  اف جمعياتأهد: ثالثا
  توفير الرعاية من مختلف جوانبها التي تؤدي بدورهاإلي  هدف هذا النوع من الجمعيات ي

لذلك ( انفعالي –جسمي  –عقلي ) نمو متكامال في جميع الجوانب األطفال  نموإلي 
التعليمية   أنواع متعددة من االساليب واألدوار التربوية المختلفة كالرعايةفهي تقدم 

 والترفيهية واالجتماعية والنفسية. والصحية والمهنية والدينية
تتمثل في عالج المشكالت العامة  التي يعاني منها الطفل اليتيم  : أهداف عالجية -

لي اسبابها والعمل علي  وتعوقه من التكييف في المجتمع وذلك  من خالل  التعرف ع
ؤسسية  ويتم ذلك في إطار الجهود المهنية الم التخفيف من حدتها،أو  ازاله تلك االسباب 

 ( 134:  2015ابو الحسن،)نبيل أهلية. أو   سواء كانت حكومية
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تتضمن االنشطة والجهود التي تبذل لمعرفة المعوقات والمشكالت التي   أهداف وقائية: -
ادني حد ممكن وذلك من  إلي  التقليل منها أو  ظهورها مستقبال تواجه الطفل اليتيم ومنع 

وبعد خروجه منها حتي يتم التأكيد من انه  ل متابعة الطفل اثناء توجده بالجمعية خال
 ( 271:  2016، )هدير جمال         .  يعيش سويا في المجتمع

ة، المهنية،  مثل في إشكال الرعاية المختلفة )التعليميتت: وتربوية أهداف إنمائية -
وهذا يتطلب التخطيط  اجتماعيا م األطفال األيتا دمجو ( الصحية، التربوية، الترويحية

يكتسب  من ثم يمارس الطفل فيها هواياته ل لألنشطة والبرامج وتكوين الجماعات  الشامل
ذلك يساعد علي تعدد عالقاته  أن  وال شك القرانه،االنتماء إلي  مهارات تشبع حاجاته

  .هوعالقات ناجحة في حيات  يكون له صداقات أن  ا يتيح له الفرص عليوتنوعها مم
 ( 83: 2008رزان نديم،)
هداف عامة تسعي لها الجمعيات وفقا أ هناك أن  2016البشيهي وذكر احمد ا 

الالئحة النموذجية للعمل بالمؤسسات االيوائية لالطفال المحرومين من   فيلما جاء 
 (     61  :2016، )أحمد االبشيهي :ن االجتماعيالرعاية االسرية بوزارة التضام

  حياةان ملضلألطفال  ةممالئ  بيئةاسب لإلقامة الكاملة وتوفير سكن المنمتهيئة ال -1
 كريمة.

الصحية والغذائية  االساسية الالزمة لألطفال والشباب )تلبية كافة االحتياجات   -2
تقديم المساندة  و  واحترام أرائهم وخصوصيتهم (والنفسيةواالجتماعية والتعليمية 
 والمشورة.
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علي  األطفال  حصول هؤالء خالله يمكن من مناسب سري ا لمناختهيئة ال -3
 حقوقهم. 

  وتوفير وتنشئتهم تنشئة اجتماعية سليمةاألطفال  توفير االمان االجتماعي لهؤالء -4
 .ودعم السلوك السوي لديهم واألخطارأساليب حماية من االنحراف 

 .المجتمعتحديات يئتهم لمواجهه وته المختلفة طفال األ تنمية قدرات االهتمام ب -5
يجابية تجاه انفسهم  جل بناء نظرة اأمن األطفال  لدي نفسالتعزيز الثقة ب -6

 المجتمع. إلي  صالحين للخروجومساعدتهم لالعتماد علي انفسهم بما يجعلهم 
 

 .األيتام  لرعايةاألهلية  الجمعياتالنظام القائم داخل ا: رابع
ألطفال لعلي بعض العناصر الالزمة لتقديم افضل خدمة  الجمعيات هذه تعتمد   
   -:نهاوم
  ت:ديالالب هاتاألم -1

تقوم باإلشراف  و األيتام  مكلفة من قبل المؤسسات االجتماعية لرعايةاالم ال وهى
جمعيات وتعمل علي نقل الخبرات التعليمية وتساعد االبناء داخل الاألطفال  على

, وتختص كل رس فيهم روح االعتماد علي النفس والتعاون في التعليم والدراسة وتغ
)ثناء عبد   .سس ومعايير معينةأويتم اختيارهم على األطفال  مجموعة منأم بديلة ب

 ( 81: 2002المنعم، 
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  -:األخصائيين -2
أخصائي اجتماعي ) لرعاية األيتام أخصائييناألهلية  يوجد في معظم الجمعيات 

ه العمل االجتماعي داخل الجمعية واإلشراف على  وأخصائي نفسي( يتناوبان متابع 
ال ومشاجرتهم الكثيرة، ذائية اليومية لألطفال وحل مشاكل األطفتقييم الوجبات الغ

فإن   ويعتبر االخصائي هو أحد األركان األساسية لطريقة العمل مع الجماعات 
نجاح عملية المساعدة وتحسين أدائه المهنى يتوقف على مدى فهمه للمعارف  

تطبيقها عند النظرية والعلمية من مهارات واستراتيجيات ونظريات وتكنيكات عند 
 ( 46:  2018، )فاطمة الزهراء وزيرى   .مالتعامل مع األطفال األيتا 

داخل المؤسسة ويختص كل مشرف األطفال  يقومون باإلشراف علي المشرفون: -3
اوب ويعمل  بالتن( ليلي -مسائي –ويوجد مشرفين )نهار األطفال  بمجموعة من 

يتم التنسيق  و  وجييهمفي جميع المواقف الحياتية وتاألطفال  علي مالحظة سلوك
ماعي والنفسي بشأن سلوكيات االبناء واتجاهاتهم واعداد برامج  مع االخصائي االجت

  وإجادتها ويتم اختياره علي اساس سالمتها الصحية  األطفاللتنمية مواهب وقدرات 
)وزراه .  ن ذوي المؤهالت المتوسطة في معظم الجمعيات والكتابة والقليل م القراءة

    (12-11: 2018، جتماعيالتضامن اال
يوجد بالجمعية طبيب يزورهم كل أسبوع لعالج   -:التغذيةو  الرعاية الصحية -4

الحاالت داخل المؤسسة أما الحاالت التي  يصعب عالجها فيتم تحويلها  
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الوجبات  من خاللها بخ عامة يقدم مطا جمعيةيوجد بالالمستشفيات العامة، كما 
                                                                   (31: 2016مين منصور، )ياس. عيد معينةا مو في  الغذائية

مع مراعاه احتياجاتهم  أنشطة مختلفة ألطفالها جمعية تقدم ال  الترويحية: األنشطة -5
والرحالت  يهية واالحتفال بالمناسبات الدينيةمثل ممارسة الرياضة والترفالعمرية 

 ( 72: 2010، منال بنت عمار).  االعياد  ت وحفال
الدعم لهذة المؤسسات باإلضافة إلى ب التضامن االجتماعيقدم وزراه ت  -:التمويل -6

ترد من األفراد والهيئات وتتم هذه التبرعات تحت إشراف  التي التبرعات والهبات 
)حنان عبد الغفار عطية،                                                     .الوزارة
2014: 18 ) 

   تهم.وسياسة حماي رعاية االيتاملاألهلية  لجمعياتاباألطفال  قبولشروط : خامسا
األطفال األيتام   لقبولبظروف خاصة وضعت سياسة الدولة شروط معينة فقد  

 ( 60: 2012)أيمن سعيد، منها االتي لرعاية االيتام و األهلية   بايداعهم بالجمعيات 
 أي  الطفل يكون قد صدر على الأن  يجب : إيداعهراد لطفل المبا الشرط االول يتعلق

سبق إيداعه بإحدى مؤسسات رعاية   -مخالفة  -جنحة  -جناية  -تشرد  )حكم في
األمراض  -العصبية  -العقلية )بإحدى األمراض  أال يكون مصابا، و (األحداث 
 ).المعدية
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 بأسباب طلب االيداع:الشرط الثاني يتعلق 
جتماعي حالة األسرة يثبت بالبحث االأن  أحدهما عليأو  بوين يتيم األ الطفل إن يكون  -

 . الملحة إلى رعاية أبنائها بهذه الجمعية
مودعا إحدى السجون وذلك أو  أالم نزيل مستشفى األمراض العقليةأو  إن يكون األب  -

 .ماعي عدم توفير الرعاية االجتماعية الالزمةإذا ثبت من البحث االجت
كليهما بشرط عدم  أو  أالمأو  زواج األب أو  بسبب الطالق أبناء األسر المتصدعة -

 وجود كفيل لرعاية الطفل ويثبت من البحث االجتماعي حاجته إلى الرعاية االجتماعية 
   ." الضال –" مجهولى النسب  اإليوائيةالحضانات  أبناءتقبل المؤسسة  -

سنوات  18زيد عن سنوات وال ي 6أال يقل السن عن : بعمر الطفل الشرط الثال  يتعلق
في حالة ما إذا كان ملتحقا بالتعليم   بالجمعية كرعاية الحقة  رعايتهم ويجوز استمرار

الظروف التي أدت إلااى والحاقهم بالعمل ومادامت يتم تخرجه أن  العالي وذلك إلى
عاية الفتيات حتي بعد ر تمر مسئولية الجمعية في سوت، ائمةالت قماز  التحااقه بالمؤسسة 

   .العملأو  تقرار بالزواجاالس
الالئحة النموذجية المنظمة للعمل بالمؤسسات االيوائية الطفال في  ورد  وقد  

المحرومين من الرعاية االسرية الفصل الخامس بشأن نظام الحماية والرعاية المتكاملة 
 ةمن االساءاألطفال  تنص علي حماية  13مادة ، بالمؤسسات االيوائيةوالبرامج التربوية 

األطفال  هدف حمايةالتي ت زام بالنصوص تضمن له حياه كريمة وذلك من خالل االلتو 
أو  من كافة المخاطر والتهديدات واالعتداءات واإلساءات التي قد توجه إلى كرامتهم 
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)وزارة  -على المؤسسة إتباع اآلتي : لذا يجب ، سالمتهم الجسدية والنفسية والعاطفية
 ( 15، 2018التضامن االجتماعي،

من أي إساءة قد تمارس األطفال  لنه لحمايةتلتزم المؤسسة بوضع سياسة مكتوبة ومع -
ميثاق  –األطفال  ميثاق لسلوك -ميثاق لسلوك العاملين ) تتضمنأن  ضدهم، على

 الئحة جزاءات للعاملين (.  -ل الئحة جزاءات لألطفا  -لسلوك الزائرين والكفالء 
عند وضع  ، أو التعامل معهم ولو لفظيا عند األطفال  يحظر ممارسة العنف ضد  -
 ئحة الجزاءات الخاصة بهم.ال
تضع إدارة المؤسسة نظاما بسيطا مكتوبا ومعلنا لكيفية تقديم الشكاوى واإلبالأ عن   -

األطفال  لتامة، وجميعانتهاكات حقوق األطفال، مع مراعاة الخصوصية والسرية ا
وجدوا على  أن  وأولياء األمور واألقارب والعاملين بالمؤسسة، والكفالء، والمتطوعين، 

 علم بهذا النظام. 
يتم تحديد أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية التابع لها المؤسسة لتولى مسئولية   -

 سئوليات.مع تحديد واضح لألدوار والم، األطفال اإلشراف على تنفيذ سياسة حماية
  سياسة حماية ) المؤسسةتقوم لجنة اإلشراف على متابعة تنفيذ هذه السياسة داخل  -

 (. األطفال 
يوثق به أية إساءة أن  من اإلساءات، علىاألطفال  فتح سجل خاص بحماية يتم  -

 وآليات التعامل معها.،  تعرض لها طفل بالمؤسسة
  :دخوله بجمعيات رعاية االيتاممنذ التي يمر بها الطفل  النفسية المراحل: سادسا
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ة اثار بخبرات مؤلمة قاسية تترك في نفسجمعية ليلحق باأن  قبل اليتيم  يمر الطفل 
أن  من العاملين بالجمعية سيئة ومنذ التحاق الطفل بالمؤسسات يمر بمراحل البد من 

لنظم  ه ومقاومته لالسلبي ها وعلي اثارهاحتي يمكن مساعدته علي التغلب علي تتفهمها 
 فيما يلي : وهذه المراحل يمكن حصرهاالتي يمر بها داخل الجمعية المختلفة 

ونتيجة لذلك يقع فريسة  اسرته  قد تخلو عنه طفل بأن يتخيل ال: مرحلة المقاومة -1
شعور بأنه شخص منبوذ لفظه المجتمع وتكون هذه المرحلة لالصراع النفسي والقلق وا
مني ).  مقاومة للنظام والبرامج وعمليات التربيةوهي مرحلة  االولي من ايداع الطفل 

 ( 109:  2016مصطفي السبعيني، 
تفهم واقعه المعاش والذي اصبح فيه وذلك  طفلبدا الأن  بعد : مرحلة التقبل-2

تنخفض درجة مقاومته لنظام  و  بمساعده االخصائي فيبدأ في تقبل الوضع الجديد 
)ا سيا عبد هللا،  . االرتياححوله  الشعور ب تنمو ثقة الطفل فيمنأن  الجمعية ويبدو نوعا من

2007 ،237)                                                                 
ينمو  ، و الخاصة حتي يثق بنفسه وإمكاناتهقدراته الطفل كتشف ي :اإلقبالمرحلة -3

  .المجتمع الطفل ويقبل علي التعلم ويشترك في نشاط الجماعات حتي يستعيد مكانته في
 ( 85: 2008رزان نديم، )
 شباع وإ بالنجاح  الشعور الطفل لدى تولد  ابقةالس العمليات  كل: مرحلة االنتماء -4

 ال حتى االنتماءهذ  اتزان مراعاة  من البد  لكن جمعيةلل والؤه هنا يزداد  ومن حاجاته
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خديجة دخينات، ) .عنها االنفصال عن تعجزه بدرجةجمعية بال الطفل تعلق يزداد 
2012 :152 ) 

التدريب أو  الدراسةبالمجتمع الخارجي عن طريق األطفال  اتصال: مرحلة التخرج -5
وانواع  يتيح للطفل فرصة التعرف علي المجتمع ارب واالسرة وزيارة االقالمهني 

مني )   . ام نفسيفط بمثابةوتعتبر هذه المرحلة العالقات االجتماعية القائمة فيه 
 ( 109:  2016مصطفي السبعيني، 

 يتام:األلرعاية األهلية  في الجمعيات المتبعةوالخدمات البرامج : سابعا
وتنظيمها سيكولوجيا يتخذ من  والخدمات للبرامج التخطيط الدقيق والمبتكر  أن   

ضرورة  ذلك التخطيط للبرامج لذا أصبح  ،المحور االساسي للعملية التربويةاليتيم الطفل 
والتخطيط  والمختصين بإعداد البرامج  المسئولين  لزاما عليو  ملحة في العصر الحاضر

الميول  همبرات والتي تكسببالمفاهيم والخاألطفال  بهدف تزويد  فالاألط علي واألشراف
، وتطويع المعرفة وفقا هوالتكيف مع متطلباتومفاهيم المجتمع والخبرات وعادات 

لطفل الخبرة المطلوبة  واالجتماعية كي يكتسب اولحاجاتهم النفسية األطفال  الهتمامات 
)لوبني عبد اللطيف،  .تربويةلي اسس فال بد من تخطيط البرامج والخدمات المقدمة ع

2002 :217 ) 
تقديم الخدمات التي تضمن  علي األيتام  المعنية برعايةتقوم هذه الجمعيات    

الحد المطلوب من الرعاية لألطفال المحرومين من األسر الطبيعية من  إلي  الوصول
توفير في محاولة ل والخدمات  شطة نل اعتمادها علي مجموعة من البرامج واالخال
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)طارق إسماعيل   .ا بديال مناسبا عن األسرة الطبيعيةالمقومات األساسية التي تجعل منه
 ( 4659، ص2011محمد، 

من اجل رعايتهم وتأهيلهم  األطفال  الخاصة التي يتلقهاوالخدمات ومن أهم البرامج  
   هي كالتالي

  لألطفال وم لناتخصيص غرف في  تتمثل االقامة )االثاث والتجهيزات(:خدمات   - 
تخصص أماكن  و , األطفال للحفاظ على خصوصيةيخصص لكل طفل سرير ودوالب و 

  -المذاكرة–كتبة متخصص حجر مناسبة لااا)و مناسبة للمرافق الخدمية األساسية بالدار, 
)احمد عبد الحميد االبشيهي،  . (ات المختلفة والفنون والمهار -ممارسة األنشطة -المعيشة 
2016 :66-67 ) 

بارات النفسية وتصحيحها  تالخ تطبيق او  لكل طفل نفسيف ل فتح م :لنفسيةا الخدمات -
 االضطرابات قياس القدرات والمهارات والدوافع لألطفال وتشخيص و وتفسير نتائجها 

المهنى والتربوى   التوجيهو  لألطفال وإعادة توافقها, تعليميةوالمشكالت ال السلوكية,
 .الخارجيالمجتمع في  تأهيل ودمج الطفل  , لألطفالالعالج الفردى والجمعى  لألطفال,

 ( 67-66:  2016احمد عبد الحميد االبشيهي، )
يتمثل في التدريب علي مهارات التفاعل االجتماعي وحسن التعامل  :االجتماعيةالبرامج  -

ممارسة القيادة وكيفية تحمل المسئولية  و  ظمةتكوين عالقات اجتماعية منو مع االخرين 
أميل شنودة، ) الخارجية. بالبيئة األيتام  لدمج المجتمع المحلي  والمشاركة في مباردات 

2004 :744 )    
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توفير وجبات غذائية صحية كافية ومتنوعة   الصحية:ة و ائيالغذوالبرامج الخدمات  -
من خالل عيادة األطفال األيتام  بعةاويتم مت تقديم خدمات وقائية وتوعيةألطفال و 

كاملة.  طبية وعالجية مت ت طبية والتي تقدم خدمامتكاملة مجهزة بجميع المستلزمات ال
 ( 406: 2014، )حنان أسعد

الذين لم   لألطفال تتضمن التدريب المهني وخاصة  :لمهنيةاالبرامج الخدمات التدريبية و   -
 (145: 2015، .) نبيل ابو الحسنةن يحرف معينجحوا في التعليم من خالل التدريب علي 

رعاية  فضال عن ال الطفل بمدارس  إلحاق في  تمثل ت  التعليمية:والبرامج الخدمات   -
:  2010)سميرة الجوهري،.الطفل المهارات المختلفة واكتساب  التعليمية لهم داخل الجمعية 

1932 ) 
دور المكتبة وتقديم  تفعيل  في تتمثل: الرياضيةالترفيهية والثقافية و والبرامج الخدمات  -

ممارسة االلعاب فية وعمل الحفالت برامج ثقافية لألطفال وعقد مسابقات وندوات ثقا
 , تنظيم رحالت لألطفالكره القدم وكره الطائرة والكاراتيه والتنس،،،() ارين الرياضيةوالتم

عية  كما تهتم الجمعيات بهذه النو ، (67: 2010علي السويهري،  .ترفيهية وأنشطةبرامج و 
مثل  لألطفالت الهوايامن البرامج الترويحية باعتبارها تحتوي علي ما ينمي المهارات و 

الموسيقي والتمثيل والرسم والزراعة وتمكينهم من االطالع علي الكتب الدينية والعلمية  
 ( 63: 2012، ايمن سعيد) والقومية والصحف. 
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  كل طفل بوصاية مدير الجمعية تقوم الجمعية بفتح دفتر توفير ل  الخدمات االقتصادية:  -
: 2015هبه هللا عادل، )     يداع.رف واإلاألخصائي االجتماعي، مع متابعة الصأو 

1969)   
والوطنية  الدينية  المحاضرات والندوات واالحتفاالت  عمل: البرامج الدينية والقومية -

بيل ابو )ن تأدية الفرائض الدينية. بمبادئ الدين وتوجههم إلياألطفال  بهدف تعريف
 ( 145:  2015الحسن،  

والبرامج المتنوعة بهدف  الخدمات تهيل الجمعيات لألطفال مجموعة من لذا  
مجموعة من المهارات والخبرات التي تجعل  وإكسابهممساعدتهم علي التوافق والتكيف 

تستخدم مهنة الخدمة االجتماعية التخطيط  أن  ويمكن منهم مواطنين صالحين
في األطفال  المناسبة والمالئمة الحتياجات  األنشطةو  البرامج االجتماعي في انتقاء

األطفال  بالمتاحة في ضوء الظروف المحيطة  اإلمكانيات  مراعاةسات مع المؤس
أشارت إليه احدي الدراسات من ضرورة تطوير البرامج الخاصة ، فقد وبالمؤسسات 

الستخدام هذه البرامج  بما يتيح الفرصة األيتام  بالجمعيات والمؤسسات الخاصة برعاية
 (  4652  :2011ماعيل محمد، طارق إس) لتعديل مستوي الكفاءة االجتماعية لألطفال.

المحرمين من الرعاية  لألطفالمعايير جودة مؤسسات الرعاية االجتماعية : ثامنا
     :2018رة التضامن االجتماعي ااالسرية وفقا بما اقرته وز 

حد المتطلبات الرئيسية لتقييم مؤسسات ألي فقد اصبحت الجودة في الوقت الحا 
االسرية ومن ثم وضعت الوزارة   يةحرومين من الرعا الم فال لألطالرعاية االجتماعية 
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مي وفعال يضم معايير الجودة التي يجب لتعميم دليل عإلي  استراتيجية متكاملة تهدف
ة ويستخدم للحكم  بشكل يتناول كل جوانب الحياه اليومياأليتام  تحقيقها في دور رعاية

)وزراة  وهي االتي:  الالزمةعلي مدي اتباع مؤسسات الرعاية االسس واالشتراطات 
 ( 14-8: 2018التضامن االجتماعي، 

 البيئة والتجهيزات: المجال االول
أن   من حيث  وأعمارهم األطفال  مع احتياجات  وأثاثه ان يتناسب الموقع وتصميم الدار

 عدد  –بعيد عن مصادر الخطر  – سهل الوصول  إليه)موقعه في مكان ي:يكون الدار
جودة  –اتاحة الهواتف لألطفال  – سب مع فئاتهم العمريةوم يتنا في غرف الناألطفال 

الحمامات تتوافر فيه عنصر  –المفروشات وان تكون ذات خامات بيئية صحية 
 (.األطفال الخصوصية وعدد مناسب لعدد 

 تكاملة  برامج الرعاية الم: المجال الثاني
أيضا برامج  وتوافر توافر نظام غذائي صحي طبقا لمقاييس منظمة الصحة العالمية 

توافر ادوات ا منه وصحية  ) الرعاية الصحية والنفسية والتعليمة واالجتماعية من حيث 
توافر طبيب لمتابعة االحتياجات  –ة بمواعيد ثابتةيتقديم وجبات غذائ –لتناول الطعام 

وجود نظام   –نظام مطبق لإلسعافات االولية  –لكشف الدوري او  لألطفالالصحية 
  –وجود برامج للروتين اليومي –تعليم ومفعل للمتسربين من التعليم بال حاقلإللمطبق 

 (. برامج تدخالت نفسية –وجود برامج نفسية مفعلة 
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 المجال الثال : حماية الطفل ومناصرته 
وجود سياسة حماية  ) من حيث فال األط توفر الدار اليات وإجراءات لضمان حماية

األطفال  شكاوي و  الية للتعامل مع الزوار –لحماية الية لمراجعة وتقييم سياسة ا –مفعلة 
وجود سياسة مطبقة الحترام   -ن الدار م األطفال  هروب اجراءات مفعلة للتعامل مع  –

    خصوصية االطفال(.
 المجال الرابع :االدارة الفعالة 

خلية تشمل جميع مجاالت االدارة بما يحقق الكفاءة والفاعلية من  ان يكون للدار نظم دا
إلي  من داراألطفال  الية مطبقة للرعاية الالحقة ولنقلو ئحة داخلية وجود ال ) حيث 
في كافة االمور المتعلقة   ألطفالوجود ميثاق اخالقي مفعل للعاملين ومشاركة  –اخر

الرحيل  أو  ة التي تحدث عند  الغياب بقة لسد الثغرات الوظيفيسوجود خطة م – بحياتهم
     لمفاجل لمقدم الرعاية(.

 الدراسة: تائجالخالصة ون
 الدراسة هي: هذهإليها  ت التي توصل االستنتاجات كانت أهم 

تعبئة جهود األفراد إلحداث المجتمع لالمصرية في األهلية  الجمعيات  وجود  اهمية -
غير  أو  تهم وتقديم خدمات مباشرةالتنمية في المجتمع لصالح المواطنين وحل مشكال

 .لرفاهية االجتماعية للمواطنينمع وتحقيق امباشرة إلشباع احتياجات المجت
% من اجمالي الجمعيات في  32العمل الخيري بنسبة األهلية  يغلب علي الجمعيات  -

 . ات االجتماعية والتبرعات والهبات الميادين االخري واالعتماد الكلي علي المساعد 
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هلية  ق مناخ من التفاهم وتبادل وجهات النظر بين قيادات الجمعيات اال ضرورة خل -
ملين بها لتحقيق تنمية وتطوير جودة العمل باإلضافة الي االستعانة بالكوادر والعا

 االدارية والتربوية المؤهلة للعمل في تلك الجمعيات    
عادي الذي ينشأ في ان الطفل اليتيم يحتاج إلي رعاية تفوق التي يحتاج إليها الطفل ال -

  النفسي واالجتماعي مام والدعم جو أسري طبيعي فهو في أشد الحاجة إلي االهت 
 والمادي. والتربوي 

األطفال   في الحفاظ علي وأساسي دور كبيراأليتام  المؤسسات االجتماعية لرعاية تلعب  -
دمات من خالل الخوممارسة حقوقهم في الحياه وحمايتهم من االنحراف والعنف األيتام 

 ة.ليب التربويوالبرامج التي تقدم لألطفال لتلقي القدر الالزم من االسا
السعي نحو رفع وتنمية قدرات الجمعيات االهلية  لرعاية االيتام في مصر من خالل  -

تكوين شبكات تواصل وتبادل المهارات والمعلومات في المجاالت التربوية والتعليمية مع  
 من خبرات االخرين    قصوى اللالستفادة  األخرى الجمعيات 

جتماعية لألطفال المحرمين من الرعاية اال  ضرورة الرجوع الي معايير جودة مؤسسات  -
الرعاية االسرية وفقا بما اقرته وزارة التضامن االجتماعي كمرجع إلنشاء جمعيات لرعاية  

كمرجع هام إلنشاء مؤسسات خاصة أليتام وهذا لضمان حياه صحية وكريمة  االيتام 
 .  لهم
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  ا الجمعيات التي توافرهاهمية توفير المقومات االساسية ألنشطة والخدمات والبرامج  -
المحرومين من االسرة الطبيعية لتحقيق االهداف التربوية  األطفال  لرعايةاألهلية 

 لألطفاللوقائية واالجتماعية وا
تنمية قدراتهم واألطفال األيتام  توفير االساليب التربوية الحديث التي تتناسب مع أعمار  -

 ية. فكار العلمعلي حل المشكالت التي تواجههم بتوليد وإنتاج األ
للوصول الي قدر كافي من   االهتمام بتأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات رعاية االيتام  -

تمكنهم من التعامل مع هؤالء االطفال و القدرة علي مواجهه الكفاءه والخبرة التي 
 ليها بطرق تربوية صحيحة. مشكالتهم المختلفة والتغلب ع

في التصدي األيتام  رعايةب الخاصة هلية األ لجمعيات االجتماعي ل دور الاهمية  -
 –االجتماعية  –وإشباع احتياجاتهم )التربوية األطفال األيتام  للمشكالت التي تواجه

 البرامج المقدمة لهم. و  من خالل االنشطة  الترفيهه(
الطفال وتشجيع المواطنين بتقديم المساعدات سواء عمل توعية للمجتمع لهذه الفئة من ا -

ايوائية ومحاول مشاركو االيتام في االنشطة البيئية بالمجتمع  تعليمية او كانت مالية او
 لدمجهم وتوسيع دائرة تفاعالتهم االجتماعية . 
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 قائمة المراجع: 
، بيروت، 1، دار ابن حزم، ط (، تفسير القران العظيم2000أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي) -1

 لبنان.
االحتياجات   لدى األيتام ذوي  والهوية االجتماعي االندماج (، مشكالت2011احمد بن عبد الرحمن البار) -2

السعودية،الجمعية الخيرية لرعاية االيتام،  العربية لرعاية األيتام بالمملكة األول  السعودي الخاصة، المؤتمر
 السعودية. 

جتماعيين، خصائيين االالجمعية المصرية لال -(، مجلة الخدمة االجتماعية2016االبشيهي ) احمد عبد الحميد -3
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قدرات الجمعيات األهلية في  (، التطور التنظيمي كمدخل إلعادة بناء وتنمية 2006احمد عبد الفتاح ناجي) -4

، 21سات في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية، عددعية،مجلة درا مصر: دراسة من منظور الخدمة االجتما
 ،مصر.4مجلد 

للجمعيات األهلية  التنافسية  الميزة ودعم الشعبية القاعدة بناء (، آليات2010اسماء سعيد محمد احمد عوض) -5
 ،مصر.2مجلد ، 28مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية،عدد  األيتام، برعاية المعنية

(، النمو المعرفي عند الطفل المسعف وفقا لنظرية جان بياجي وعالقته بعامل الذكاء"  2007ا سيا عبد هللا ) -6
جامعة وهران، دراسة ميدانية فارقية بين اطفال مسعفين وعاديين، رسالة دكتوراه، كلية العلوم االجتماعية، 

 الجزائر. 
ت الوطنية والدولية "دراسة سياسية مقارنة فى فى التشريعا ( ,حقوق الطفل2012أمانى عاطف سعد أحمد)  -7

   .جامعة القاهرة  رسالة ماجستير, ضوء قانون الطفل المصرى واألتفاقيات الدولية لحقوق الطفل ",
 زوري العلمية للنشر والتوزيع، مصر (، منظمات االعمال التنموية، دار اليا2018أماني جرار) -8
 مجتمع المدني، الهيئة لمصرية العامة للكتاب، مصر. ة العربية لل(، الموسوع2008اماني قنديل) -9

(، دار الكتب المصرية، 2017-2011)في مصر وسنوات المخاطر(، الجمعيات األهلية 2018)اماني قنديل -10
 القاهرة.



- 270  - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لدار  حالة العربية: دراسة مصر جمهورية في اإليوائية ؤسساتللم التربوية (، األبعاد2004إميل شنودة) -11
 التعليم للجميع، كلية التربية، جامعة حلوان، مصر –المؤتمر السنوي الثاني عشر بحلوان،  ايةالرع

(، اساليب الرعاية في مؤسسات رعاية األيتام وعالقتها بالتوافق  2002انيس عبد الرحمن عقيالن ابو شمالة ) -12
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(، اساليب الرعاية في مؤسسات رعاية األيتام وعالقتها بالتوافق النفسي 2002قيالن)عبد الرحمن عأنيس  -13
 واالجتماعي، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة االسالمية، غزة.

لكتاب المقدس والقران الكريم دراسة مقارنة، مكتبة (، اليتيم بيم ا2001ايمان عبد الحكيم هاشم ) -14
 رة، مصر. االداب،القاه

(، فاعلية برنامج مقترح لممارسة انشطة فنية باسخدام استرتيجية التعلم 2016ن سعيد علي ابراهيم )ايم -15
رياض التعاوني في تحسين السلوك الكيفي لدي اطفال مؤسسات االيواء بمحافظة الجيزة، رسالة ماجستير، كلية 

 اطفال، جامعة القاهرة، مصر. 
قانون الدولي، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، العدد الطفل في ال (، حقوق 2011ايناس جابر احمد ) -16

 ، كلية الحقوق جامعة المنوفية،  مصر20، المجلد 34
علي  SOSفال وقرى األط البديالت األمهات لتدريب مقترح برنامج (، فاعلية2002ثناء عبد المنعم رجب ) -17

 ، مصر.15رواية القصص الطفالهن، مجلة القراءه العرفة، عدد 
 مكرر )ب(، مصر 33(، قانون تنظيم ممارسة العمل االهلي،الباب االول، العدد 2019يدة الرسمية )الجر  -18
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(، الكتاب االحصائي السنوي، باب منشأت الرعاية 2018الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ) -21

 االجتماعية.   
 ب االحصائي السنوي، باب منشأت الرعاية االجتماعية. (،الكتا1998الجهاز المركزي للتعبئة واالحصاء)  -22
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 ، كلية التجارة، جامعة عين شمس، مصر.3لالقتصاد والتجارة,عدد
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