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 عيد الطفولة ......  وحملة # حاسبوا_على_كالمكم
 

نوفمبر من كل  02يأتى االحتفال باليوم العالمى للطفل والذى يوافق 

عام فى ظل جائحة كورونا  والتى فرضت على دول العالم تحديات 

جديدة لم تكن فى حسبانها او استراتيجياتها ،كما فرضت تحديات جسام 

تجاه إنفاذ حقوق األطفال على مستوى العالم وبصفة خاصة حقه فى 

البقاء والنماء والحماية وبالتحديد حقه فى الصحة والتعليم ، وقد أثبتت 

مصر نجاحاً مقدراً فى هذين القطاعين لمواجهة التحديات على المستوى 

الصحى والتعليمى من خالل التنسيق الفعال بهدف استمرار األطفال فى 

التعليم النظامى والتقنى مع توفير اإلجراءات الوقائية واالحترازية 

 الالزمة لضمان حق األطفال فى البقاء والنماء   . 

وقد آثر المجلس القومى للطفولة واألمومة فى ظل جائحة كورونا أن تكون احتفالية عيد الطفولة ترجمة عملية لدعم  

حقوق الطفل وبصفة خاصة فى القرى األكثر احتياجاً، و سعى المجلس خالل هذا العام لبدء مسيرة إعالن "مبادرة 

القرى الصديقة لألطفال" والتى كان أولها قرية شكشوك مركز االحتفال بعيد الطفولة ولتكون منارة لباقى القرى 

 لتحقيق ما يرجوه الطفل المصرى على مستوى الصحة والتعليم والتنمية االجتماعية والترفيهية .

إن دعم حقوق الطفل فى ظل هذه الظروف المستجدة على المستوى الصحى والتعليمى ثبت بما اليدع مجاال للشك أننا 

نسير على الدرب الصحيح بإجراءات وخدمات متطورة وتدابير للتوعية الفعالة تتطلب مساندتها ودعمها من خالل 

الجهات المعنية وقوى المجتمع المتمثلة فى الجمعيات األهلية و المواطنين للعبور بأمان من هذه الجائحة دون أن تؤثر 

على مؤشرات التنمية فى قطاع الطفولة تاثيرا سلبياً  ، كما أن لوسائل اإلعالم أهمية قصوى في تلك المنظومة لما لها 

 من تأثير قوى على فئات المجتمع واألطفال أنفسهم .

وقد واكب االحتفال بعيد الطفولة لهذا العام اطالق حملة " حاسبوا على كالمكم " لما لمسه المجلس القومى للطفولة من 

التأثيرات السلبية االعديدة على نفسية الطفل والمخاطر التى تنجم من اإلستخدام غير اآلمن لإلنترنت والتى تفاقمت 

خالل جائحة كورونا ، ومن بينها التنمر االلكترونى ،وتسعى الحملة إلى رفع الوعي المجتمعي باآلثار النفسية للتنمر 

 على اإلنترنت و الحفاظ على بيئة إيجابية عند استخدام مواقع التواصل .

وبهذه المناسبة يملؤنا األمل والطموح في إحداث طفرة نوعية في أوضاع الطفولة واألمومة و ذلك بتوحيد كافة جهود 

المجتمع الحكومية واألهلية والتنسيق بينها تحت مظلة المجلس القومى للطفولة واألمومة وفى إطار دوره األصيل في 

 التخطيط و التنسيق والمتابعة لتحقيق كفالة حقوق الطفل .
 الدكتورة / سحر السنباطى                                 

 األمين العام للمجلس القومى للطفولة واألمومة                                    

 اإلعالم  إدارة                                                                 0202 نوفمبر

 العدد  .... كلمة 
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 اإلعالم  إدارة                                                                 0202 نوفمبر 

 اليـــوم العـــالمي للطفل 

 لقاءات ... وأنشطة  

 أول قرية صديقة للطفل بمحافظة الفيوم .
 

أطلق المجلس القومي  ليليطيفيولية وامميومية ميييا     قيريية 
صديقة للطفل  من قرية شكشوك بمحافظة الفيوم وذلك وفيقيا  
لمعايير وضعها المجلس تتناسب مع االستراتيييجييية اليقيومييية 

  .للطفولة واممومة
و ذلك بحضو  الدكتو  أحمد امنصا ي محافظ الفيوم، والسيد 
الدكتو  ما تينو ملل   ئيس الوكالة اإليطيالييية ليليتيعياو  مين 
أجل التنمية، والسيد جيريم  هوبكنز ممثل يونيسف ف  مصر 
،و الدكتو  حسام عياس  ئيس قطاع السكا  وتنظيييا امسير  
بوزا   الصحة والسكا . والسيد الدكتو  أحمد عواض  ئييس 

  . الهيئة العامة لقصو  الثقافة
 

نوفميير مين كيل  02وقالت الدكتو  / سحر السنياط   إ  يوم 
عام اعتمدت الجمعية العامة لألما المتحد  فيهاتفاقييية حيقيو  

الطفل ومنذ ذلك الحين يمثل هذا اليوم   يوم الطفل العالم    معربة  عن سعا تها بياالحيتيفيال بيهيذا اليييوم  مين قيريية 
لما بدأه المجلس ف  أكتوبر الماض  أثنيا   شكشوك وذلك استكماال

تعليا صحية  0202االحتفال باليوم العالم  للفتا  تحت شعا  طفلة 
تمكين، واستكماال منشطة برنامج  عا امطفال وتيميكييين أسيرهيا 
بمحافظة الفيوم الممول من الوكالة اإليطيالييية ليليتيعياو  مين أجيل 

قيريية مين اليقيرث امكيثير احيتييياجيا  02التنمية الذي تينى تنميية 
بمحافظة الفيوم من خالل العديد مين اليميييا  ات وامنشيطية ميثيل 
ميا    ميدا س ممينية صيدييقية ليليطيفيل وأميهيات  ائيدات واليتي  
تستهدف السيدات من خالل فصول التينيمييية الشياميلية واليتيميكييين 
االقتصا ي للسيدات باإلضافة إلى تنمية مهيا ات امطيفيال ليليدفياع 
عن حقوقها ضد المما سات الضا   بتنفيذ العديد من المعسيكيرات 
باإلضافة إلى اليرلما  الصغير و وائر الحك  والميا    اليوطينييية 

 . لتمكين الفتيات  وي الممولة من منظمة يونيسف
وأشا ت إل  أ  القرية الصديقة للطفل ه  قرية تليتيزم بيتيحيسييين 
حيا  امطفال المنصوص عليها ف  قانو  الطفل المصري واتفاقية 
امما المتحد  لحقو  الطفل ، و الميثا  اإلفريق  لحقو  و فاهية الطفل واالستراتيجية اليقيومييية ليليطيفيولية وامميومية 

 -: ووفقا له وضع المجلس معايير للقرية الصديقة للطفل وفقا وه 
حق الطفل ف  الصحة و الحيا  واليقيا  والينيميو وحيق اليطيفيل في  
التعليا وحقو  امطفال الفقرا  ، وحق الطفل ف  اليميشيا كية وحيق 

 .الطفل ف   عاية اممومة
وجا ت هذه الميا    إلهاما من ميا    السيد  ئيييس اليجيميهيو يية 
لقرث حيا  كرييمية واليتي  تسيعيى ليتيوفييير حيييا  كيرييمية ليليفيئيات 
المجتمعية امكثر احتياجا ف  مجال الصحة والتعليا والمسكن وتأت  
تنمية الطفولة كأحد أهداف الميا    فضال عين أ  قيريية شيكيشيوك 

 .إحدث هذه القرث
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 اإلعالم  إدارة                                                                 0202 نوفمبر 

 اليـــوم العـــالمي للطفل 

 لقاءات ... وأنشطة  

وأكدت اممين العام للمجلس على أهمية تكثيف الجهو  واستميرا  
قاطر  التنمية الشاملة ليس ف  شكشوك فقط بل وف  شيتيى قيرث 
المحافظة وخاصة ف  مجاالت تمكين الفتيات وامميهيات وحيميايية 
و عا امطفال المهمشين وكريم  النسب والمعنفين والمعيرضييين 
للخطر، ومد يد العو  لكل طفل على أ ض مصر  و  تمييز وذليك 

 .لحمايته من كافة أشكال العنف واالستغالل واإلسا  
 

أكد الدكتو  أحمد امنصا ي محافظ الفيوم على أهمية  ومن جانيه 
 و  المجلس القوم  للطفولة واممومية اليداعيا ليحيقيو  اليطيفيل 
بشكل خاص وتمكين امطيفيال وأسيرهيا، الفيتيا إليى أهيمييية  عيا 
شركا  التنمية من الوزا ات الشريكة والمجتمع المدني  اليميحيلي  
والدول  ف   عا القرث امكثير احيتييياجيا ، ميعيربيا عين سيعيا تيه 

 بأهتمام أبنا  المحافظة بالحرف اليدوية .
 

ما تينو ملل   ئيس الوكالة اإليطالية  عين سيعيا تيه بيتيواجيده   وأعرب
بمدينة الفيوم لالحتفال باليوم العالم  للطفل والذي يمثل يوما هاما في  
التأكيد على  عا حقو  كافة امطفال  و  تمييز ، مؤكدا على استيميرا  
 عا الوكالة اإليطالية للتعاو  من أجل التنمية النشطة المجلس القوم  
للطفولة واممومة باعتيا ه شريك استراتيج  ، مين خيالل بيرنياميج   
 عا حقو  امطفال وتمكين أسرها  و لجا  الحماية العامة والفرعييية 
بالمحافظة ، وامنشطة المنفذ   اخل القرية من  وائر الحك  واليرلما  
الصغير مشيرا إلى أهمية االستماع إلى امطفال ف  كافة القضياييا اليتي  

 تخصها .
 

 

مصر بالحضو  وأعيرب عين  -و حب جيريم  هوبكنز ممثل يونيسف 
امتنانه بالمشا كة ف  االحتفال باليوم العياليمي  ليليطيفيل ، و أكيد عيليى 
الشراكة المثمر  والدائمة بين يونيسف والمجلس تشكل أهمية خاصة ف  إعال  حقو  الطفل وتفيعيييل الينيظيام اليوطيني  

لحماية الطفولة ، و أ  االحتفال باليوم العالم  ليليطيفيل هيذا اليعيام ليه 
طابع خاص نظرا للتداعيات الوخيمة الينياتيجية عين فيييروس كيو ونيا 
المستجد الذي تركت بصمتها على العالا بأثره وخصوصا عل   حقو  
الطفل ، لما له من أثر على االقتصا  وفرص الحصيول عيليى اليتيعيليييا 
وعلى الصحة وحماية امطفال والنش  ومنوها  أنه من خالل اليتيعياو  
مع المجلس وغيره من الشركا  الوطنيين يتا توفييير أفضيل اليفيرص 
 لألطفال لجعلها محو  اهتمامنا وتركيزنا لضما  مستقيل أفضل لها. 

 

ومن جانيه قال الدكتو  حسام عياس  ئيس قيطياع السيكيا  وتينيظيييا 
امسر  بوزا   الصحة والسكا  أ  محو  الطفولة يعد اليميحيو  امول 
والهام ف  استراتيجية الصحة اإلنجابية والخطط الت  يتا تنفيذها  لميا 
لها من أطر تدعا الخدمات المقدمة للطفل وتلي  احتييياجياتيه وتسياهيا 

 ف  إعدا  الطفل المصري للقيام بدو ه المستقيل  ف  المجتمع باعتيا  هؤال  امطفال ها لينات امسر  المصرية .
 

وعل  هامش اللقا  كرمت الدكتو   / سحر السنياط   الدكتو  / احمد امنصا ي محافظ الفيوم بيههيدائيه   ع اليميجيليس 
تقديرا لجهو ه ف   عا قضايا الطفولة و اممومة يالمحافظة ، كما تا إفتتاح مد سة شكشوك االبتدائية حيث تيا تيطيويير 

 .الينية امساسية الت  تكفل لألطفال بيئة ممنة
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 اإلعالم  إدارة                                                                 0202 نوفمبر

 لقاءات ... وأنشطة

 ...ومعسكر لألطفال بح  منشأ  ناصر 
 

طفال  من قاطن  منشأ  ناصر ف  الفئة اليعيميريية مين  02نظا المجلس معسكرا  تد يييا لدعا مشا كة امطفال بحضو  
عاما  ، وذلك ف  إطا  برنامج مينيتيدي اليطيفيل  20إلى  20

 بهدف  عا وتعزيز حق مشا كة امطفال .
 

وقالت الدكتو   / سحر السينييياطي  إ  اليميجيليس يسيعيى 
جاهد ا لدعا وتعزيز حق امطفال ف  المشا كية ، واليعيميل 
عل   تأسيس فريق قوي من امطفال عليى   ايية ووعي  
بحقوقه وواجياته ، موضحة أهمية  ميج جيميييع امطيفيال 
 و  تمييز ف  امنشطة الت  يقدمها المجلس ، وتا إتيخياذ 
عد  خطوات استياقية ف  ميجيال  عيا مشيا كية امطيفيال 
لخلق جيل واع ومد ك لحقوقه وواجياته وفيقيا  ليليدسيتيو  
والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة، وذلك من منطلق 

 الحرص واالهتمام بتنشئة الطفل. 
 

و تناول المعسكر تعريف امطفال بحقو  الطفل وميا ي  التحول الرقم  ، وكيفية حماية أنفسها من اإلسيا ات اليتي  
أو تيطيييييق  20222يتعرضو  لها ، وكيفية التواصل الدائا مع المجلس من خالل ملياته المتمثلة ف  خط نجد  الطفل 

، فضيال عيين 22220202022اليواتيس مب عيليى  قيا 
أنشطة متنوعية ليتينيمييية اليميهيا ات، واليتيوعييية أيضيا 
بموضوعات كالمواطنية واالنيتيميا  واليعيميل اليجيمياعي  
وقيول اآلخر واليتيعياو  واليتيوعيييه بيميميييزات امسيره 
الصغير  ومر و ها على حقو  اليطيفيل. بياإلضيافية إليى 
الوقاية من أخطا  بعي  اليعيا ات السيلييييية كياليتيدخييين 
والمخد ات. كما تضمن المعسكر عروض فنية متينيوعية 
وعرض مسرح  عين قضياييا حيقيو  اليطيفيل وأنشيطية 

 أخرث كيرلما  الطفل. 
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 مبــــادرات ... وحمالت توعيه

 يطلق حملة توعية لمعالجة ظاهر  التنمر على اإلنترنت إنستجرام 
 

 بالتعاو  مع المجلس القوم  للطفولة واممومة و المجلس القوم  للمرأ  واليونيسف 
 

  عو  للمجتمع الستخدام المنصات االجتماعية بشكل إيجاب  حاسيوا_على_كالمكا#حملة  •
   الحملة تتضمن أ وات لمكافحة التنمر وموا    عا لتمكين المستخدمين وحمايتها من التنمر على اإلنترنت •
 

، بالشراكة مع المجلس القومي  ليليميرأ ، Instagram أطلقت منصة
والمجلس القوم  للطفولة واممومة، و يونيسف مصر ،حملة توعيييه 

بهدف تسليط الضو  على مشيكيلية  حاسيوا_على_كالمكا#تحت شعا  
التنمر على اإلنترنت على مستوث مصر، وتسيعيى اليحيميلية إليى  فيع 
مستوث الوع  المجتمع  باآلثا  النفسية واليعياطيفييية ليليتينيمير عيليى 

 .اإلنترنت وأهمية الحفاظ على بيئة إيجابية على المنصة
 

 
والجدير بالذكر أ  سلوكيات التنمر على اإلنترنت تيرز عالميا  كمصد  
قلق كيير بين مستخدم  وسائل التواصل االجتماع . وف  مصر، وقيد 

 0202ليعيام  281تا تجريا التنمر على اإلنترنت من خالل قانو   قا 
ميع  Instagram إال أ  الظاهر  مازالت مينيتيشير . وليذليك ييتيعياو 

المجلس القوم  للميرأ ، واليميجيليس اليقيومي  ليليطيفيولية وامميومية، 
  .ويونيسف مصر لرفع الوع  بهذه القضية

 
وقد أكدت الدكتو   سحر السنياط  اممين العام للمجلس القوم  للطفولة واممومة على أ  المجلس كا  أول من أثيا  

مشير  إلى أ  هذه الحملة الت  تا إطالقيهيا تيحيت شيعيا   أنيا  0228قضية التصدي للتنمر بكافة صو ه وأشكاله عام 
ضد التنمر  جذبت اهتمام الجماهير من اليالغين وامطفال كما ساهمت ف  تعزيز الوع  لدث الجمهو  بمخاطر التنمر، 
الفتة إلى أ  هذه الجهو  كللت بالنجاح مع صدو  قانو  لمواجهة التنمر مؤكد  على أننا نجد  التيزامينيا ليليتيصيدي ليه 
باعتيا ه أحد أشكال العنف واإلسا   خاصة مع زيا   استخدام مواقع التواصل االجتماع  واالختيفيا  خيليف الشياشيات 

إننا من خالل تعزيز الجهو  والشراكات سيتا القضا على هذه ”  والت  ا ت ال  زيا   انتشا  التنمر اإللكترون  ، قائلة 
 ”الظاهر  وأننا مستعدو  ليذل الجهو  لتوفير بيئة ممنة لألطفال خالية من العنف 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1qzlYLrzpCrl6u8XL3zPaEnUQ8SMNEoZzNpHS3kAmUi9rMHV29sFzp3la-fyrAgl94dzq8Z0DewOaXBIv_ihPcCskPmmzzDGTNmwcDhyn
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1qzlYLrzpCrl6u8XL3zPaEnUQ8SMNEoZzNpHS3kAmUi9rMHV29sFzp3la-fyrAgl94dzq8Z0DewOaXBIv_ihPcCskPmmzzDGTNmwcDhyn
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 اإلعالم  إدارة                                                                 0202 نوفمبر

 مبــــادرات ... وحمالت توعيه

 
ومن جانيها قالت الدكتو   مايا ميرسي   ئيييسية اليميجيليس 
القومى للمرأ :  نحن فى مصر عازمو  على نشير اليوعي  
بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأ  بما ف  ذلك اليتينيمير 
اإللكترون ، مؤكده أ  هذه الحملة الت  ييطيليقيهيا اليميجيليس 
بالتعاو  مع منصة إنستجرام والمجلس اليقيومي  ليليطيفيولية 
واممومة ويونيسف مصر تهدف إلى مكيافيحية اليعينيف ضيد 
المرأ  عير المنصات اإللكترونية المختليفية وتيوفييير اليدعيا 

 ".الالزم لهذه القضية
 

يا إليى زييا    وأشا ت  ئيسة المجلس أ  الحملة تهدف أيض 
وع  الجمهو  المصري المستخدم لمنصة إنسيتيجيرام حيول 
التأثير السلي  الناتج عن جريمة التينيمير واليتيشيجيييع عيليى 

  ".اكتشاف التنمر والتحرك ضده بشكل بنا 
 ولضييمييا  الييوصييول إلييى الييمييراهييقييييين والشييييياب، يييعييمييل

Instagram  ،مع جهتين  ئيسيتين لتعزيز جهو ه التوعوية ف  هذا الصد ، هما المجلس القوم  للطيفيولية وامميومية
الذي يتصدث لسلوكيات التنمر بجميع أشكالها، سوا   كا  لفظيا  أو نفسيا  أو جسديا  أو إليكيتيرونيييا ، كشيكيل مين أشيكيال 
العنف وسو  المعاملة ضد امطفال، و يونيسف مصر، الت  تعمل على حماية امطفال من جميع أشكال اليعينيف، بيميا في  

 ذلك التنمر.

 

وأكد السيد جيريم  هوبكنز ممثل يونيسف ف  مصر عل  أنه :  عالميا ، يُيقيد  أ  واحيد ا مين كيل ثيالثية مسيتيخيدمييين 
لإلنترنت ها أطفال ،وأ  االستخدام المتزايد لإلنترنت يساعد امطفال على التعلا والتقا ب االجتماع ، ولكنها تيعيرضيهيا 
ا لخطر أكير وهو التنمر اإللكترون . ومن ثا، فه  مسؤوليتنا المشتركة كحكومات ومنظمات  ولية وقيومييية اليعيميل  أيض 
معا  إلى جانب امسر ومقدم  الرعاية والشخصيات المؤثر  والقطاع الخاص للقضا  على هذه المخاطر وتعزييز وصيول 

 امطفال إلى محتوث ممن عير اإلنترنت. 
 

 Instagram الشر  اموسط وشمال أفريقيا:  نحن ف  Instagram و قالت ندث عنا   ئيس الشئو  اإلعالمية ف 
ملتزمو  بقيا   الجهو  لمكافحة التنمر على اإلنترنت. ومن هذا المنطلق، تعاوننا مع المجلس القوم  للمرأ  والميجيليس 
القوم  للطفولة واممومة ف  مصر واليونيسف، لتمكين امشخاص من تحقيق أقصى استفا   من أ وات مكافحة التنيمير 

، سوا   كا  ذلك عن طريق منع المتنمر من التعليق عليى اليمينيشيو ات، أو مين خيالل االبيال  عين Instagram على
  ."مكانا   اعما  للجميع Instagram شخص أو محتوث مس  ، فنحن نسعى م  يكو 

 
 

 

وشيركيا ه اليميجيتيميع ليدعيا  Instagram كما حظيت الحملة بدعا من المشاهير والداعمين. باإلضافة إلى ذليك، ييدعيو
الحملة من خالل تنزيل مجموعة أ وات السالمة ومشا كتها 

 إنستجرام . على حساباتها الشخصية على
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 مبــــادرات ... وحمالت توعيه

 # معا  ضد اإلتجا  باليشر
  

 

 

 

 

 

 

بناتنا مش سلعة، وميش بضياعية، وحييياتيهيا ميهيمية 

وأحالمها كما ، فلما تيجيوزهيا بيد ي وتيقييي  تيمين 

جوازها، إنت كده مش بيتيأمين مسيتيقيييليهيا، انيت كيده 

بتييعها وبتدمر حياتيهيا وبيتيقيضي  عيليى الييياقي  مين 

 .أحالمها

لو اتعرضت مي شكل من أشكال االتيجيا  بياليييشير أو 
شكيت لتعرض حد ليها متتر  ش واتصل عل  ام قيام 
 ي اليييميييجيييليييس اليييقيييومييي  ليييليييطيييفيييولييية وامميييومييية 

أو اليميجيليس اليقيومي   20222خط_نجيد _اليطيفيل_#
 .20220للمرأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

أطفال كتير بنشوفها ف  الشيوا ع و بيييييييعيوا 
ف  اإلشا ات ، ول بييقوا أطفال بال مأوث. في  
ناس بتعرف تستغيليهيا في  اليتيسيول وتيروييج 
المخد ات وأحيانا  استئصال أعضائيهيا ميقيابيل 

 إنها يوفرولها بس مكا  يأويها.

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D8%B7_%D9%86%D8%AC%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84_16000?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXZ-YmAyl4bY0IRYkxhoTmsyxR-lanQPC6LB8JrKjh4w_3KqzDWEQzmm6GouSfynzI816ji3cv31nHDSQNCEGKmfMqoGLtifUszBfyTecvq-Ig5TvokCbsA0jtU5D
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 برقـــــيات 
  

 المجلس القوم  للطفولة واممومة يقدم التهائ  مطفال مصر  

 

عياميا  عيليى  12نيتة مصر الغالية وأملها ف  مستقيل مشر  وذلك بمناسية اليوم العالم  للطفل ومرو  
 االتفاقية الدولية لحقو  الطفل. 

 

ووجهت  الدكتو   / سحر السنياط  أمين عام المجلس  سالة حب وتهنئة ليألطيفيال تضيمينيت :  أنيتيا 
اممل والمستقيل القريب سنعمل بكل جد وعزم لتوفير كافة سيل الحيا  الكريمة وبيئة ممنة  اعمة لكيا ، 
خالية من أي إسا   ونجد  التزامنا بدعا القضايا الت  تخصكا لحمايتكا من أشكال العنف والتميييز كيميا 
سنعمل على تحسين كافة الخدمات المقدمة لكا  ، وأ  مصر  ائما وابدا ملتزمة بدعا حيقيو  و فياهييية 

 كل طفل على أ ض مصر.
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 ..... وأطفال في خطر 00222
 

 .... 0202خالل شهر نوفمير 

 %60بنسية  20222امطفال ف  خطر تتصد  بالغات خط نجد  الطفل 

% مطفال ف   60بنسية   بالغا  2012خالل شهر نوفمير  20222تلق  خط نجد  الطفل 
% بالغات تضمنت طلب اإلستشا ات القانونية والنفسية واالجتماعية ، وقد بلغت  02و  خطر

 221بالغا ، ثا جا ت حاالت العنف اليدن   082بالغا ، واإلهمال بعد   102قضايا إستغالل امطفال 
بالغا  عن العنف الجنس   10بالغا  ، و  222بالغا ، وتلتها بالغات امطفال ف  تماس مع القانو  بـ 

 بال  لطلب إستشا ات مختلفة من خط نجد  الطفل . 126بالغا ، و  02والعنف المعنوي 

 اإلعالم  إدارة                                                                 0202 نوفمبر
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 ..... وأطفال في خطر 00222

 سنوات  1قوم  الطفولة يتدخل إلنقاذ طفلة عمرها 
 
 

النيابة العامة تياشر تحقيقاتها ف  بال  الطفولة واممومة ف  واقعة الفيديو المتداول بشأ  إجيا  طفلة ال 
  يتجاوز عمرها ثالثة سنوات على تناول السجائر والتحرش بها

 
 

اوضحت الدكتو   سحر السنياط    اممين العام للمجيليس  
القوم  للطفولة واممومة   أ  هذه الواقيعية قيد و   بيهيا بيال  

مين أحيد امشيخياص  20080 قيا  20222ال  خط نجد  الطفل 
والذي يفيد بيميضيميو  فيييدييو مينيتيشير عيليى ميواقيع اليتيواصيل 

ثانية تظهير فيييه طيفيلية تيجيليس عيليى قيدم  02االجتماع  مدته 
المشكو ف  حقه وهى تدخن السجائر معه، وأبلغ بأ  هذه الطفلية 

 .ال يوجد بينها وبين هذا الشاب أي صلة
 

وأكدت اممين العام للمجلس أنه ف  ضو  ما تشكله هذه الواقيعية 
من انتهاكا لحقو  الطفلة و اسيا   وسيو  ميعياميلية وتيعيريي  
أمنها وسالمتها وأخالقها وحياتها للخيطير فضيال عين تيعيرضيهيا 
للعنف واإليذا  واالستغالل فقد قام المجلس بهبال  مكتب حيميايية 

الطفل بمكتب السيد المسشا  النائب العام للتحقيق ف  الواقعة واتخاذ االجرا ات الالزمة لحماية الطفلة واخراجهيا 
من حالة الضر  واتخاذ اإلجرا ات القانونية حيال المتو طين ف  الواقعة ، وتا إحياليتيهيا الي  السيييد اليميسيتيشيا  
المحام  العام امول لنيابة استئناف االسماعيلية وتياشر نيابة العرب و الضواح  والجنوب الجزئييية بيييو سيعيييد 

 .إ ا ي الضواح  0202لسنة  1126تحقيقاتها ف  المحضر المقيد برقا 
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 المجلس في عيون الصحافة 
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 للتواصل مع المجلس ...

 الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة واألمومة

http://www.facebook.com/NCCMEgypt/ 

 Www.nccm.gov.eg الموقع الرسمي للمجلس 

 2000022000:  تليفون 

 مصر _ قوية _ بالنبتة _ المصرية   #

 إشراف                                  إعداد                 

 ســـامية دسوقي                          علي عبدالعال  —علياء محمد 

 


