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عام مضى حيمل بني ايامه واوراقه حتديات واجنازات ..حتديات كان اعظمها انتشار فريوس 

 يفكورونا والذى تعرضت له بالد العامل ومنها بالدنا فكان حتديا قاسيا جنحت مصر بامتياز 

بفضل القيادة احلكيمة والتخطيط السليم   منه حبكمة واقتدار بالغوىل جتاوز املوجة األ

التحدى   وفقا لكل مرحلة من مراحل املوجة االوىل بقرارات واعية ومناسبة ... وفى ظل هذا

 بدوره للقيام الصدارة فى يكون ان ٢٠٢٠حرص اجمللس القومى للطفولة واالمومة خالل عام 

وال باول بالقرب منهم حلمايتهم ورعايتهم أفكان  طرخ فى طفالاأل وخاصة طفالاأل جتاه

همها خط جندة أليات التابعة للمجلس ومن جراءات والتدابري املناسبة من خالل اآلباإل

 املعنية والوزارات اجلهات مع وبالتنسيق باحملافظات الطفولة محاية جلان وأ ١٦٠٠٠الطفل 

طفال واالمهات عرب وسائل التواصل الل عديدة توعية حبمالت كورونا جائحة اجمللس وواكب

االجتماعى بضرورة اختاذ االجراءات الوقائية واالحرتازية فى البيت او عند الذهاب 

طفال من االستخدام غري اآلمن طالق محالت حلماية األإللمدرسة وحرص اجمللس على 

رية ول قأواطالق قرية شكشوك  حاسبوا على كالمكوامبادرة ومحلة دوى و،  لإلنرتنت

 رعاية حتت متت التى والفعاليات نشطةاأل من الكثري ٢٠٢٠صديقة للطفل . كما شهد عام 

 جرمية على القضاء بهدف مصر حمافظات كل فى ناثاإل ختان ملناهضة الوطنية اللجنة

 مل التى جنازاتواإل واملبادرات نشطةاأل من وغريها، لإلناث التناسلية عضاءاأل تشويه

ت التى مرت بها البالد فى ظل قيادة سياسية داعمة التحديا غمر العام خالل تتوقف

 حيث الطفل حقوق جنازاتإ عام ٢٠٢٠مومة فيمكن لنا ان نوصف عام لقضايا الطفولة واأل

 حنيازها سيادته علنأ  كما التنمر  مواجهة قانون السيسى الفتاح عبد الرئيس  فخامة صدرأ

جراءات عملية إ ختاذابتماما بالغا اه وىلأ قدو بل طفاهلاأل رعاية العاملة ماأل حلقوق

طفال بهدف تعزيز القيم لدى النشء واأل  خالق فى املناهج التعليميةالدخال القيم واأل

 . جيل املستقبل

العام اجلديد باملزيد من  يفطفالنا ونعاهدهم أن نكون قد وفينا وحققنا طموحات أمل أن    

 . ق احتياجاتهم وحقوقهمترقى لتحقي اليتجنازات واإلاجلهود 
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 أنشطة 

 لدعم حقوق األطفال 
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 سفيرة لإلصرار ...الطفلة رحمة البدراوي

نزية البرو وصاحبة الميدالية ةالعشرسنوات الاستقبلت الدكتورة سحر السنباطي الطفلة )رحمة البدراوي( ذات 

والفضية في بطولة الجمهورية للسباحة وذلك في إطار تنصيبها سفيرة المجلس القومي للطفولة واألمومة 

  .لإلصرار

 يولي أهمية خاصة باألطفال ذوي الهمم،ولتمكين األطفال ودمجهم في جميع األنشطة التي ينفذها  المجلس يسعىو

ولى بالرعاية والحماية والمشاركة وأ ن المجلس هو حصن األما ن  ن األطفال هم رركاء المجلس باألساس وهم األأل

 .لهم والداعم األول لهم في كافة القضايا التي تخصهم

وأ ن هذا المنصب هو حافز ودافع قوي في استكمال ،  للمجلسأعربت رحمة عن سعادتها باختيارها سفيرة و

 .مشوارها

فينا ميزة نابعة من اختالفه وربنا مخلقناش كلنا نسخة حمة "ربنا خلق كل البشر مختلفين ولكل رخص وقالت ر

 ."واحدة وبكتالوج واحد وباختالفنا بنكمل بعض

 
 

 دار كريمي النسب ببورسعيد

 

قامت الدكتورة سحر السنباطى بزيارة لدار األطفال كريمى النسب 

م طار تقييإبوحدة صحة األسرة ببورسعيد وتأتى الزيارة في 

راكز األطفال كريمى النسب التابعة لوزارة وتحديد احتياجات م

الصحة ، وذلك في اطار وضع خطة لتطوير هذه المراكز وتقديم 

 ةالدعم الالزم لها لتصبح نموذجاً يمكن تعميمه وبما يحقق حماي

األطفال من المخاطر واالرتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وضرورة 

عام للمجلس أوجه دمج هؤالء األطفال فيها ، وقد تفقدت األمين ال

الرعاية المقدمة لألطفال ومدى تطبيق اإلجراءات الوقائية 

بجودة الرعاية والحماية التي يطبقها  وارادت،  19واالحترازية في المركز لحماية األطفال من فيروس كوفيد 

 .فريق العمل بالمركز لرعاية األطفال وحمايتهم 
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 نف ضد األطفال "رركاء من أجل الطفولة" لحماية ومناهضة الع

 

طفلة من فريق  / طفالً  30إلتقت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة واألمومة بعدد 

"رركاء من أجل الطفولة" لحماية ومناهضة العنف ضد األطفال من محافظة القاهرة، وذلك بهدف عرض بعض 

القضايا الخاصة بهم والتي سيتناولها المجلس خالل 

  .ترة القادمة وخاصة حمالت التوعيةالف

 كدتوأرحبت الدكتورة سحر السنباطي بأعضاء الفريق و

أهمية مشاركة األطفال في جميع الموضوعات والقضايا 

 و التي يتناولها المجلس والتي تخصهم بشكل مبارر

  .دائما أهمية مقترحاتهم والتي تأتي بثمارها
 

جل الطفولة"، أكد األطفال أعضاء فريق "رركاء من أ و

على أ ن المجلس كا ن وسيظل السند األول لهم معربين عن سعادتهم بإتاحة فرص المشاركة التي يتبناها المجلس 

  .بالنسبة لهم اهام حيث تمثل دعما

هامة موضوعات  عدة على ضرورة عقد العديد من الدورات التدريبية لهؤالء األطفال على األمين العاموأكدت 

قوم ي يةاركة الفعالة ومهارات التواصل والتربية المدنية مشيرة إلى أنه سيتم إعداد برنامج توعكالمواطنة والمش

 .همية الرسائل من القرين للقرينألبتنفيذه األطفال بأنفسهم 

 

 رفع وعي األمهات وتمكينهن ... ركيزة أساسية في دعم حقوق األطفال
 

ن يلتحسالمجلس سعي  الدكتورة / سحر السنباطيأكدت 

المؤررات اإلجتماعية واإلقتصادية لألمهات ، وتقديم 

الدعم والمساندة ورفع وعيهن بقضايا الطفولة واألمومة 

والمخاطر التي يتعرض لها األطفال بسبب الممارسات 

الضارة وخاصة تجاه الفتيات مثل تشويه األعضاء 

التناسلية ، وزواج األطفال والعنف ضد الفتيات والتمييز 

إلضافة إلي أهمية التغذية السليمة ، وضرورة ضدهن ، با

توفير حياة كريمة لألطفال ، والحصول علي خدمات 

صحية وتعليمية وثقافية وترفيهيه جيدة بما يحقق 

 .مصلحتهم فى رتى النواحى 

المجلس من خالل تنفيذ العديد من األنشطة داخل حي منشأة ناصر لتعزيز هذه القضايا من خالل المركز  ويعمل 

التابع له بالحي والذي سيتضمن غرفة للمشورة األسرية ،وغرفة لمتابعة الحمل ،و فصول محو األمية ، وذلك 

للمساهمة في مواجهة المشكالت التي تواجه األطفال واألمهات والتخفيف عنهم ، مشددة على ضرورة تشجيع 

 .دمهااألمهات علي زيارة المركز بعد إفتتاحه والحصول علي الخدمات التي سيق
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تعلم حرف يدوية مثل إنتاج المشغوالت والتطريز والحياكة ، و إقتراح بعض المشروعات باألمهات  وطالبت

اإلنتاجية التي تسهم في رفع المستوي اإلقتصادي لهن ، مشيرة إلي دعم القيادة السياسية لألمهات ولتلك الحرف 

 . ورية مثل معرض تراثنا بهدف تمكين األمهاتاليدوية من خالل إقامة المعارض المختلفة علي مستوي الجمه

 

 

 الل المعسكر الثانيخ

 للدعوة لحقوق األطفال بـ حي منشأة ناصر

 ـــــــــــــــــــــــ

أكدت الدكتورة / سحر السنباطي حرص المجلس على ضرورة 

مشاركة األطفال إلنفاذ حقوق الطفل التي نصت عليها القوانين 

ف بناء جيل مدرك لواجباته تجاه المجتمع والمواثيق الدولية بهد

المحيط به ، وواع لكافة حقوقه في التعليم والصحة والحماية 

والمشاركة والرفاهية ، أل ن األطفال هم قادة مستقبل مصر وهم 

من سيقودو ن سفينة الوطن في المستقبل ، وهم سفراء للمجلس 

فة أ ن القومي للطفولة واألمومة داخل مجتمعاتهم المحلية، مضي

المشاركة الفعالة لألطفال بإبداء آرائهم فى كل قضاياهم من 

قرارات وسياسات ، وتنمية قيم االنتماء والمواطنة وإكسابهم 

السلوكيات الديموقراطية السليمة بما يؤدي إلى تنمية قدراتهم ودعم إتخاذهم القرارات لصالحهم ، وهو مايتبناه 

ينفذها، مؤكدة ضرورة الحفاظ علي مجتمعنا وبذل الجهود في تغيير العادات المجلس في كل األنشطة والبرامج التي 

 . والتقاليد السلبية

وطالبت األطفال بضرورة التخطيط الجيد ووضع أهداف محددة لحياتهم وأعمالهم والعمل علي تحقيقها في مدة 

 ،عرفة وثقل مواهبهم وخبراتهمة المزمنية محددة ، وقياس مدي تحقيق األهداف وتقييمها ، وضرورة البحث وزياد

ونبذ السلوكيات السلبية مثل التنمر والعنف والتمييز ، والحفاظ علي التغذية السليمة لبناء عقولهم وأجسامهم ، 

في مساعدة األطفال ليس فقط في خطر ولكن فى كافة المشكالت التي  16000موضحة دور خط نجدة الطفل 

 .يتعرضو ن لها 
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 برنامج تنمية الطفولة المبكرة لدعم لقاء تشاوري

  

برنامج تنمية الطفولة المبكرة هدف إستعراض خطة ب

الخطوات المستقبلية وعرض مقترحات ورؤي وضع و

الخبراء للتطوير من منظور تشاركي يضمن تحقيق مصلحة 

اللقاء التشاوري مع الخبراء ، عقد المجلس الطفل المصري

والذي ينفذه المجلس  لدعم برنامج تنمية الطفولة المبكرة

 .يونيسف منظمةبالتعاو ن مع 
 

علي أ ن مرحلة خالل اللقاء   أكدت الدكتورة / سحر السنباطي األمين العام للمجلس القومي للطفولة واألمومة 

الطفولة المبكرة هي مرحلة التأسيس في تكوين رخصية الطفل من مختلف النواحي الجسدية ، والوجدانية ، 

لذهنية ، ففي هذه المرحلة يتم تحديد أبعاد رخصية الطفل وفيها يتم تكوين أنماط التفكير والسلوك واالجتماعية ، وا

، وبناء المفاهيم والمعارف ، والخبرات ، والميول واإلتجاهات ، مشيرة إلي مدي إهتمام المجلس بهذه المرحلة 

 بهدف بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية .

 

المساندة والتأييد ، ورفع وعي األسر  في اللقاء علي أهمية دور وسائل اإلعالم في المشاركو نالخبراء  وقد أكد

بحقوق الطفل وضرورة حمايتهم من مخاطر اإلستخدام غير اآلمن لإلنترنت للمساهمة في إعداد جيل يدرك حقوقه 

 .وواجباته تجاه األسرة والمجتمع 

 

 ومة بحي الدويقةإعادة تشغيل مركز الطفولة واألم

نمية مركز التتفقدت الدكتورة سحر السنباطي األمين العام للمجلس 

الشاملة للطفولة واألمومة التابع للمجلس بحي الدويقة بمنشأة 

ناصر وذلك تمهيداً إلعادة افتتاحه وتشغيله مرة أخرى من أجل 

  .خدمة األطفال وأسرهم بالمنطقة
 

وتوقف عمله منذ  2003ام موضحة أ ن هذا المركز تم إنشاؤه ع

، وقد ساهم المركز من قبل في إعادة عدد كبير من 2013عام 

األطفال المتسربين من التعليم إلى المدارس مرة أخرى، باإلضافة 

إلى تدريب وتأهيل عدد من األطفال العاملين بمهن خطرة وإلحاقهم 

 عن استخراج أوراق ثبوتية لألطفال ساقطي القيد بمهن آمنة وتنفيذ عدد من برامج التعليم اإلثرائي لألطفال، فضال

  .وبطاقات رقم قومي لألمهات المعيالت
 

عدداً من برامج التمكين االقتصادي لألمهات كتدريبهن على بعض المهن المدرة للدخل واستخراج المركز سيقدم و

د األسري وحل النزاعات فضال عن برامج اإلررا لألطفال ،نشطة ترفيهية ورياضية أأورواق ثبوتية واتاحة 

  .والخدمات الصحية حيث يتضمن المركز عيادة لتنظيم األسرة ، األسرية وخدمات المشورة
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 ها بمديريئخالل لقا

 البرامج والمشروعات بالمجلس القومي للطفولة واألمومة
   

 طفال بالتعاو ن معالمجلس للنهوض بأوضاع الطفولة واألمومة واالرتقاء بمستوي الخدمات التي تقدم لأليسعي 

الجهات المعنية الحكومية واألهلية ، ويتم تنفيذ العديد من البرامج 

المختلفة التي تهدف ألفضل السبل واآلليات للوصول إلي نماذج 

ناجحة وواقعية يسهل تعميمها للحد من التحديات التي تواجه قضايا 

 وقومشكالت األطفال ، كما يواصل المجلس مسيرة العمل إلنفاذ حق

الطفل وتوحيد الجهود لتحقيق الرفاه لكل طفل دو ن تمييز ليتمتع بكافة 

  .حقوقه فى البقاء والنماء والحماية والمشاركة

األمين العام للمجلس إلي عمليات التطوير واإلرتقاء بآليات  أرارتو 

حماية الطفولة واألمومة  ، ولجا ن 16000الرصد واإلبالغ واإلغاثة التابعة للمجلس والمتمثلة في خط نجدة الطفل 

تأتي لتلبية االحتياجات الضرورية للحيلولة دو ن وقوع أي طفل والتي العامة والفرعية بمحافظات الجمهورية، 

تستهدف الوقاية والحماية من منظور التي ضحية اإلهمال أوالخطر ، ومن ثم تنفيذ العديد من المبادرات والحمالت 

دائما لتحقيق المصلحة الفضلي لألطفال في كافة األنشطة والبرامج التي توعوي حقوقي ، حيث يعكف المجلس 

 ينفذها.

 

 لمراكز األطفال المعثور عليهمالدعم اللوجستي والفني  تقديم

المجلس بتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لمراكز رعاية األطفال المعثور عليهم التابعة لوزارة الصحة في  قام

وبحث سبل دعمها لتصبح نموذجاً ناجحاً يمكن ، مراكز الية ، وذلك بهدف تقييم إمكانيات ليوبالقاهرة والجيزة والق

تعميمه على مستوى الجمهورية ، حيث إتضح احتياجهم إلي التطوير اللوجستي ، وكذلك دعم نظام عملهم لضما ن 

وضع  سيتمرهور، و 3ة حتي تقديم أفضل رعاية وحماية لألطفال خاصة أنهم يتعاملو ن مع األطفال حديثي الوالد

 .تصور مفصل آلليات الدعم  المناسبة التي يمكن أ ن يقدمها المجلس لهذه المراكز

  

 الطفولة واألمومة يتقدم بالشكر لفخامة  الرئيس  عبد الفتاح السيسي رئيس  الجمهورية

 .لتصديق سيادته علي قانو ن مواجهة التنمر. 
   

  

وقد أعلن المجلس القومي للطفولة واألمومة عن خالص تقديره وامتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 

بتعديل بعض أحكام قانو ن العقوبات "مواجهة التنمر"  2020لسنة  189الجمهورية إلصدار القانو ن رقم 

 ."مكرر ب"، والتي أوردت تعريفاً للتنمر وعقوبته 309بإضافة مادة جديدة، برقم 

وأعربت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومي للطفولة واألمومة عن بالغ امتنانها للسيد رئيس 

الجمهورية لتصديقه على هذا القانو ن، مؤكدة أهميته والذي سيحد كثيرا من حاالت التنمر وخاصة تجاه األطفال، 

ق والمبادئ العامة ومواجهة كافة السلوكيات السلبية الفتة إلى أ ن ذلك يعكس اهتمام الدولة بإرساء القيم واألخال

 . وغير األخالقية.
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 "الحق في الصحة" في الجلسة الختامية للبرلما ن العربي للطفل ممثلو الطفولة واألمومة يناقشو ن

  

"حق الطفل في الصحة" أعلن المجلس القومي للطفولة واألمومة  تحت عنوا ن

أطفال وهم أعضاء البرلما ن العربي للطفل، في الدورة الرابعة  4عن مشاركة 

 23 – 19في الفترة من برلما ن، والتي عقدت عن بعد في الشارقة والختامية لل

رنا أحمد روقي من " حيث رارك كل من،   zoom عبر تطبيق 2020يوليو 

ً عام 16 عاماً، عبد  15عاماً، رهد أحمد محمد  16، أدهم محمد عبد الرحيم ا

 عاماً" . 15الرحمن عفت علي 

   

مصر في البرلما ن العربي والذي  أطفالبمشاركة  تقديره المجلس عن عربوأ

تتبناه دولة اإلمارات طبقا لتوصيات جامعة الدول العربية، وقد تم تأسيسه بهذا الشكل الراقي ، ليؤكد على أهمية 

ً يعد نهجوحق األطفال في المشاركة  يعلمهم تولي القيادة والمسئولية والمشاركة الجادة، فضال عن تبادل  اً جديد ا

 .ين البلدا ن والتعلم من الثقافات المختلفةالتجارب والخبرات ب
  

  جديد× مجتمعنا جديد 

 مبادرة في المجتمعات والمد ن العمرانية الجديدة
  

  

المبادرة سينفذها المجلس القومي للطفولة واألمومة  بالتعاو ن مع الوزارات والهيئات المعنية الشريكة ، والتي 

وحدات حماية الطفل بها ، وستقوم  المبادرة بتنفيذ قوافل طبية  تقييم أوضاعها وتشكيلبالمجلس حاليا  قومي

وتوعوية حول صحة األطفال واألمهات ، وكيفية التعامل اآلمن مع المشكالت التي يتعرض لها األطفال والتي 

تسهم في ترسيخ مبادئ حماية األطفال من كافة المخاطر التي تحيط بهم ، حيث تتميز هذه المجتمعات بأ ن أغلب 

 قاطنيها من حديثي الزواج.
  

 

 دليل موحد للتوعية بقضايا الطفولة واألمومة 

  

يصدره المجلس ويتضمن كيفية تعامل األسر والمتعاملين مع األطفال علي المستوي الصحي والتعليمي والثقافي 

ل ك عنيب رافي والثقافات المختلفة في المجتمع المصري ، ويجغويراعي البعد الج واإلجتماعي،والنفسي 

أ ن الوقاية خير من العالج والتوعية هي حجر األساس  حيث التساؤالت التي تساهم في التنشئة السليمة للطفل،

للتنمية ، وسيتم إسناد مهمة تطبيق هذا الدليل إلي وحدات حماية الطفولة العامة والفرعية بمشاركة كافة الجهات 

  .حكومية أو مؤسسات المجتمع المدنيالالمعنية 
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 حكايتك مع كورونا.... مسابقة لتبادل الخبرات بين األطفال

أعلنت الدكتورة / سحر السنباطي األمين العام للمجلس عن تنظيم مسابقة لألطفال بعنوا ن " حكايتك مع كورونا 

 تقوم و ،كوروناتسجيل فيديوهات حول يومياتهم أثناء فترة العزل المنزلي بسبب جائحة ب بحيث يقوم األطفال" 

يوهات وتتضمن الفيد الفائزين،لجنة من الخبراء بمشاركة األطفال بتقييم األعمال حتي يتسني للمجلس تكريم 

 وسيقوم المجلس بنشر هذه الفترة،تلك  خاللكتسبها األطفال التي المهارات الحياتية والمكتسبات الشخصية ا

 .الفيديوهات علي الصفحة الرسمية 

  

 

 الفيومجلس لمحافظة أمين عام المخالل زيارة 

 واالقتصادية االجتماعيةرفع وعي األمهات وتمكينهن ... يساهم في تحسين المؤررات 

  

يسعي المجلس لتحسين المؤررات اإلجتماعية واإلقتصادية 

ويعمل علي مساندتهن ورفع وعيهن بقضايا الطفولة  لألمهات

 تالممارسا بسببواألمومة والمخاطر التي يتعرض لها األطفال 

عضاء التناسلية الفتيات مثل تشويه األ تجاه الضارة خاصة

لإلناث وزواج األطفال والعنف ضد الفتيات والتمييز ، باإلضافة 

إلي أهمية التغذية السليمة ، وضرورة توفير حياة كريمة 

وثقافية ،وتعليمية ،لألطفال والحصول علي خدمات صحية 

عي م ، وهو ما يسوترفيهيه جيدة بما يحقق المصلحة الفضلي له

له المجلس من خالل تنفيذ برنامج " دعم حقوق األطفال وتمكين أسرهم " والذي يهدف إلي المساهمة في دعم 

احتياجا، والمساهمة في تحسين نوعية وحجم الخدمات المقدمة لألسر واألطفال  حقوق األطفال بالقري األكثر

  األكثرعرضة للخطر.

  

 األطفال بالفيوم خالل جلسة إستماع لبرلما ن 

قادة مستقبل مصر في وجوه أطفال اليوم فإنهم سيقودو ن سفينة  أوضحت الدكتورة / سحر السنباطي أنها تري

مجلس لار وسفراء ، وهم أمل مص الوطن في المستقبل

القومي للطفولة واألمومة داخل مجتمعاتهم ، مؤكدة أ ن 

ن اياهم مآرائهم فى كل قض المشاركة الفعالة لألطفال بإبداء

قرارات وسياسات ، وتنمية قيم االنتماء والمواطنة لديهم 

وإكسابهم السلوكيات الديمقراطية السليمة ، تؤدي إلى 

تنمية قدراتهم ودعم إتخاذهم القرارات لصالحهم ، وهو 

مايتبناه المجلس في كل األنشطة والبرامج التي ينفذها، 

 علي لعملادائما إلي الحفاظ علي مجتمعنا و السعيويجب 

  تغيير العادات والتقاليد السلبية.
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المدرسة الفندقية بـ تطو ن وقالت إ ن  قامت بتفقدلمحافظة الفيوم  للمجلسوعلي هامش زيارة األمين العام 

ومهارات التواصل والبروتوكول ،المجلس سيقدم الدعم لخريجي المدرسة من خالل ثقل مهاراتهم باللغات الالزمة 

 مل ومنافسة الخريجين من مدارس أخري بهدف سد منابع الهجرة غير الشرعية.لتأهيلهم لسوق الع

  

 الدليل اإلجرائي لحماية ومساعدة األطفال ملتمسي اللجوء والالجئين
  

المجلس القومي للطفولة واألمومة الدليل اإلجرائي لحماية ومساعدة األطفال ملتمسي اللجوء والالجئين وضحايا أطلق 

لمهاجرين واالتجار بالبشر، والذي أعده المجلس بالتعاو ن مع الشركاء من كافة الجهات المعنية، وبدعم جريمتي تهريب ا

 .من يونيسيف مصر

وذلك بحضور السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر ،  

شار حسام راكر رئيس االستئناف ورئيس مكتب حماية الطفل بمكتب المست، وو"برونو مايس"، ممثل يونيسيف مصر 

 .النائبة أمل زكريا، والنائبة منى منير والنائبة سوالف درويش ، ومن مجلس النوابالنائب العام 

وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل،  ووممثل األهلية،كما حضر د.طلعت عبد القوي رئيس االتحاد العام للجمعيات  

منظمات وهيئات، بال ن  ولهجرة ورئو ن المصريين في الخارج، والتضامن، والمجلس القومي للمرأة، وممثلوا

انترناريونال، والمنظمة الدولية للهجرة، وهيئة إنقاذ الطفولة، والمفوضية السامية لشئو ن الالجئين، وهيئة تير دى زوم، 

 .وصندوق األمم المتحدة للسكا ن

  
  

 المشتركة  لسنويةمناقشة خطة العمل ا

 جلس القومي للطفولة واألمومة ومنظمة يونيسفمبين ال

2020—2021  
  

السنباطي األمين العام للمجلس أ ن خطة  أكدت الدكتورة / سحر

 األساسيبين المجلس ومنظمة يونيسف هدفها التعاو ن المشترك 

هو توفير مظلة حماية لحقوق األطفال والتي تمثلت في تفعيل لجا ن 

الطفولة على المستوى الوطني ودعم منظومة خط نجدة  حماية

وتطوير البنية المعلوماتية ونظام التشغيل لزيادة  16000الطفل 

وتحسين جودة قواعد البيانات ،للبالغات  ةالقدرة االستيعابي

وإضافة قنوات إبالغ جديدة تسهم في التدخل السريع وإتخاذ كافة 

الحد من المخاطر التي يتعرض لها األطفال بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلي اإلجراءات والتدابير التي من رأنها 

 حايالهم ، ورددت علي أهمية التعامل العاجل مع ملف أطفال في حراك ) األطفال ملتمسي اللجوء والالجئين وض

انوني م القتجار بالبشر( وتلبية االحتياجات اإلنسانية لهم بغض النظرعن وضعهجريمتي تهريب المهاجرين واإل

 .ودو ن تمييز
  

لي أهمية تحليل وتقييم ومتابعة كافة مراحل تنفيذ الخطة لتدارك الفجوات التي قد تنتج عن تفعيلها علي إوأرارت 

أرض الواقع ، وكذلك تقييم عمل الجمعيات األهلية الشريكة لما لها من أهمية في المجتمعات التي تعمل بها ، 
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إلدارة حاالت األطفال داخل نظام  ةيقدم التيسيرات والتدابير الالزمم متكامل باإلضافة الي ضرورة وجود نظا

 .الحماية بالتعاو ن مع الجهات والهيئات الشريكة سواء حكومية أو أهلية
  

واألنشطة التي تم تنفيذها والرؤية المستقبلية لبرنامج التوسع في الحصول علي  وعرض ممثلو يونيسف الخطط

 وكذلك القضاء علي العنف ضد األطفال والممارسات الضارة التي ي للخطر،ألطفال المعرضين التعليم والحماية ل

ومراحل تطوير نظام حماية األطفال والمتمثل  األطفال،تعرض لها الفتيات مثل تشويه األعضاء التناسلية وزواج ت

 مستوي الجمهورية. ولجا ن حماية الطفولة علي  16000في آليات اإلبالغ والحماية " خط نجدة الطفل 
  

دًوي  إطالق المنصة الرقمية لـ مبادرة   

  

، وذلك لتعزيز وجود آليات  https://dawwie.net  "دًوي "لمنصة الرقمية للمبادرة الوطنيةأطلق المجلس ا 

الفتيات في جميع القضايا التي تخصهم ، وتسهم في التشجيع علي التغيير اإليجابي الفعال  للتواصل الفعال مع

وإكسابهم المعارف والمهارات الحياتية ، ولذا يجب أ ن 

تتبني الجهات المعنية بقضايا الطفولة هذه المبادرة بهدف  

ة للتعبير عن أنفسهن من تمكين الفتيات ومنحهن الفرص

خالل عرض النماذج اإليجابية بهدف خلق بيئة داعمة لهن 

  . بما ينعكس علي تنشئتهن و تنمية مجتمعاتهن المحليةو
  

  

أنه يجب أ ن تتمتع  إلىاألمين العام للمجلس وأرارت 

المنصة االلكترونية بعناصر الجذب وتشويق األطفال 

ر وتحليلها وتقييمها والمتابعة الجيدة لتعليقات الزوا

نواة جديدة للتوعية بمختلف قضايا الطفولة  باعتبارها تنفيذها،بها في الخطط واألنشطة المقترح  لالسترراد

وياتهم مست باختالفوستعطي مساحة للتعلم ونقل المعلومات بين كافة الفئات ، لسهولة انتشارها بين األطفال 

إعداد فريق مدربين وطني في مختلف محافظات الجمهورية للتوعية  مؤكدة علي أهمية واالجتماعية،التعليمية 

  . بقضايا الطفولة واألمومة
  

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdawwie.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR2jIET6M5uXT9EXijnxFYTUSjE7pTBfq_9q903kGjzCg8ylNVmhrjC046c&h=AT1jjrg9Jk7jWhQKHFtNLSeDai4j_0OB-0eaQs3oTk70KUlsEPvHeMIqOd9DWUYhdOZTsua5OTkoc_ul6nNM4_neNinZdFYfrqCTd68FgNmQ_sgw41H9U3hsX3CPwuzJKA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0n5Y4DO8oATsMGP7FXD4FJXAcqgWkoL1-NpwHQbdxupSBKybuKFNxq9NpNmrohGUvboZzc5WN7hfXpwwuw3VYDpaWdQFJqfYvR1yvzlr22vOWs2aWTLjXc4Ujbj9451D4lY_v2gDSmOjqWta9IwD5FgGzlZNBq0KJGrmRlKhpzr7cPeBN2pz9_CJRo
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 وررة مراجعة الخطة السنوية لبرنامج تنمية الطفولة المبكرة

  

هتماما بالغاً بتنمية الطفولة المبكرة أل ن السنننننننوات األولي من عمر الطفل يمتد أثرها ألمد الحياة إ يولي المجلس 

واللبنة األسننناسنننية لمصنننرنا الحبيبة حيث تعد هذه المرحلة أعلي المراحل الحيوية لنماء الطفل وتطور قدراته وه

 - أثناء تنفيذ خطة العمل -ضننننننرورة األخذ في االعتبار  والتعليمية واإلجتماعية والثقافية والبدنية والعاطفية، 

يمي النسنننننب والتي بدأ المجلس بالتعاو ن مع وزارة مراعاة األطفال في المناطق المهمشنننننة والفقيرة واألطفال كر

الصننحة تقييم إمكانيات دور هؤالء األطفال وبحث سننبل دعمها لتصننبح نموذجاً ناجحاً يمكن تعميمه على مسننتوى 

الجمهورية ، ، وكذلك دعم نظام عملها لضما ن تقديم أفضل رعاية وحماية لألطفال خاصة أنها تستهدف األطفال 

  .رهور 3ي حديثي الوالدة حت

اهتمام كافة الجهات المعنية من أجل صناعة جيل واع وقادر  إ ن مرحلة الطفولة المبكرة يجب أ ن تستحوذ عليو 

نشرف به جميعا ويساهم فى بناء الوطن ، ولذا يجب العمل علي أرض الواقع بالتركيز على محور الوقاية و توعية 

ية خير من العالج ، و التخطيط والتنفيذ لتحسين نتائج التنمية في األمهات بأهمية هذه المرحلة لتحقيق مبدأ الوقا

 .مرحلة الطفولة المبكرة، خاصة بالنسبة لألطفال األكثر حرماناً 

 أماني_دوت_كوم#...  إطالق حملة لتعزيز االستخدام اآلمن لإلنترنت لألطفال 
   

سبة اليوم العالمي للطفلة والذى يوافق الحادى عشر بمنا 

المجلس حملة "أماني دوت  أطلقمن أكتوبر من كل عام 

بر كوم" من أجل حماية الفتيات واألطفال من العنف ع

يونيسف، وبتمويل من اإلنترنت، وذلك بالتعاو ن مع 

االتحاد األوروبي، وتهدف المرحلة األولى من الحملة إلى 

عي بين األطفال واآلباء ومقدمي الرعاية رفع مستوى الو

 ءباإلجراءات والتدابير الخاصة بحماية األطفال والنش

من التهديدات الجديدة التي قد يواجهونها في عالم 

اإلنترنت، أو التعرض لمحتوى ضار، أو اإلساءة، فضاًل 

 .16000عن توفير وسائل لإلبالغ عن هذه الجرائم، والتي تتمثل في خط نجدة الطفل 

من الفضاء  ءحماية األطفال والنشقضية حملة "أماني دوت كوم" لمعالجة   ن إطالقإاألمين العام للمجلس  وقالت

اإللكتروني، موضحة أ ن التعرض للعنف أمًرا يبعث القلق نظراً لطبيعة المحتوى عبر اإلنترنت والذي يمكن الوصول 

يتنا لئوومن مس ار واألطفال بشأ ن مخاطر اإلنترنتى الكبإليه بشكل غير محدود، باإلضافة إلى افتقار الوعي لد

ً العمل على الحفاظ على سالمة األطفال والنش  ء وشركاال، الفتة الي إسهامات جميع مأثناء استخدامه ءجميعا

صناع اإلنترنت تعزيز سالمة األطفال على اإلنترنت واألدوات الجديدة المتاحة في هذا الشأ ن، واالستفادة منها، 

  " .صبحوا قادرين على استخدام اإلنترنت بأما نيل

مجلس القومي للطفولة المرحلة األولى من حملة "أماني دوت كوم" على المنصات الرقمية لل إطالق تمقد و 

لتوفير محتوى زاخر بالمعلومات لألطفال ومقدمي الرعاية يستهدف تعزيز  واألمومة ويونيسف واالتحاد األوروبي

على الترويج لنصائح تهدف  أماني_دوت_كوم#رنت، حيث تعمل الحملة التي تستخدم هارتاج الحماية على اإلنت

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%AF%D9%88%D8%AA_%D9%83%D9%88%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWScR66ZE-o6fbfU890I7xoks_l6oH_XDBXjS5vrz9HzpcfXwhBSPdZrero_QoSe_USkX32oVmKbeRKCjfZVeCYpItugMOvkJmiZ6nV59wcXHQClFFUZ1uzcb2W2LFK9EpwL2xnw2Dmt_DIvCVeu7cY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%AF%D9%88%D8%AA_%D9%83%D9%88%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWScR66ZE-o6fbfU890I7xoks_l6oH_XDBXjS5vrz9HzpcfXwhBSPdZrero_QoSe_USkX32oVmKbeRKCjfZVeCYpItugMOvkJmiZ6nV59wcXHQClFFUZ1uzcb2W2LFK9EpwL2xnw2Dmt_DIvCVeu7cY&__tn__=*NK-R
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من التدخالت منها  يتبع ذلك المزيد و مساعدة األطفال والشباب واألسر على تصفح اإلنترنت بشكل آمن، إلى

 .ن الشباب ورفع قدراتهمم الرقمي لتمكيمعسكرات التعل
  

أمين عام المجلس سفيرات وسفراء دكتورة سحر السنباطي وفي إطار االحتفال باليوم العالمي للفتاة استقبلت 

كيد علي أ ن هذا الحوار هو بداية سلسلة حوارات مع أيهم ولتطلعاتهم وأمنياتهم ، والتلالستماع إل "مبادرة دّوي"

  .تماع إلى آرائهم في القضايا التي تخصهم و إليصال صوتهم لصانعي القرارقيادات مختلفة سيتم عقدها لالس
 

وذلك  ""نحن عازمو ن وبقوة للتصدي لكافة التهديدات واألضرار التي تلحق بفتياتنا وتعكر صفو حياتهن: وقالت

دعم وتمكين والتي تسعى لحماية و 2030 – 2018وفقا لإلطار االستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة واألمومة 

والتي تتضمن  2030األطفال وخاصة الفتيات والتي تتسق أهدافها مع رؤية مصر وأهداف التنمية المستدامة 

  .أهداف طموحة في تحقيق مستقبل أفضل للبنات العزيزات
 

"فتيات في أدوار قيادية " والتي أطلقتها  في إطار مبادرة 

ضامن هيئة بال ن انترناريونال تحت رعاية وزارة الت

االجتماعي تولت الطفلة سما منصب األمين العام للمجلس 

القومي للطفولة واألمومة لمدة يوم واحد ، وذلك فى إطار 

 .االحتفال باليوم العالمي للفتاة
 

ي سحر السنباط سعادتها بمقابلة الدكتورةوأكدت الطفلة سما 

، والتي أجرت معها حوارا تضمن بعض األسئلة لالستفادة 

ها كأمين عام وأرادت بدور المجلس وخط نجدة من تجربت

وما يقدمه لدعم األطفال على كافة  16000الطفل 

 كافة الفعاليات واألنشطةلأنها متابعة جيدة  و ،المستويات

في التوعية بحقوق األطفال والفتيات مما يؤدي لخلق تغيير مجتمعي في كافة القضايا  هالتي ينفذها المجلس مشيدة بدور

 هن.التي تخص

  

 باليوم العالمي للصحة النفسية إضاءة مبنى المجلس باللو ن األخضر احتفاالً 

من أكتوبر من كل عام للتوعية بقضايا الصحة النفسية والسيما األطفال الذين  10يوم  الموافقتأتي أهمية هذا اليوم 

ً بالغ اأهمية كبرى واهتمام لسالمج و يولي يعانو ن من آثار نفسية عميقة نتيجة لتعرضهم للعنف أو االنعزال ، ضايا بق ا

الصحة النفسية لدى األطفال، حيث حمل على عاتقه محور التوعية باألضرار الناجمة عن العنف وما يسببه من أمراض 

لوكيات تظهر في سونفسية ، خاصة أ ن آثار العنف والمعاملة السيئة ال تختفي بسهولة بل هي جرح غائر في حياة أطفالنا 

  .لعدوانية أو االنكسار أو عدم الثقة بالنفسالغضب وا
  

 بمناسبة اليوم العالمي للطفل 

 أول قرية صديقة للطفل بمحافظة الفيوم ركشكوك 
  

إطالق مبادرة "قرية صديقة للطفل" من  المجلس القومي للطفولة واألمومة عن علنأ

ً لمعايير وضعها المجلس تت ناسب مع قرية ركشوك بمحافظة الفيوم وذلك وفقا

 . االستراتيجية القومية للطفولة واألمومة
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مللي رئيس الوكالة اإليطالية للتعاو ن من أجل  والدكتور مارتينوالفيوم،  الدكتور أحمد األنصاري محافظ ذلك بحضورو

حسام عباس رئيس قطاع السكا ن وتنظيم األسرة والدكتور ، التنمية، والسيد جيريمي هوبكنز ممثل يونيسف في مصر

  .الثقافةوالسيد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور  ،وزارة الصحة والسكا نب

بتحسين حياة األطفال المنصوص عليها في قانو ن  أ ن القرية الصديقة للطفل هي قرية تلتزماألمين العام للمجلس  وأرارت 

لقومية ا واالستراتيجية، ي لحقوق ورفاهية الطفلو الميثاق اإلفريق الطفل،الطفل المصري واتفاقية األمم المتحدة لحقوق 

اة حق الطفل في الصحة و الحي في:تتمثل وضع المجلس معايير للقرية الصديقة للطفل و لذلك واألمومة، ووفقاللطفولة 

 ة.ماألطفال الفقراء وحق الطفل في المشاركة وحق الطفل في رعاية األمو التعليم، وحقوقالطفل في  والبقاء والنمو وحق

والتي تسعى لتوفير حياة كريمة  "قرى حياة كريمة" سيد رئيس الجمهورية الجاءت إلهاما من مبادرة وهذه المبادرة 

وتأتي تنمية الطفولة كأحد أهداف المبادرة فضال عن  والمسكن،للفئات المجتمعية األكثر احتياجا في مجال الصحة والتعليم 

 أ ن قرية ركشوك إحدى هذه القرى.

  

 ناصر كر لألطفال بحي منشأةمعس

  

تدريبيا لدعم مشاركة األطفال  المجلس معسكراً  نظم

من قاطني منشأة ناصر في الفئة  طفالً  60بحضور 

ً عام 15إلى  12العمرية من  وذلك في إطار برنامج  ا

 منتدي الطفل بهدف دعم وتعزيز مشاركة األطفال .

  

كة شارلدعم وتعزيز حق األطفال في المالمجلس ويسعي 

فريق قوي من األطفال على دراية  علي تأسيس، والعمل 

دمج جميع األطفال دو ن  و وواجباته،ووعي بحقوقه 

جيل واع ومدرك  لبناء تمييز في األنشطة التي يقدمها المجلس ، وتم إتخاذ عدة خطوات في مجال دعم مشاركة األطفال

ً للدستور والمواثيق الوطنية وال دولية ذات الصلة، وذلك من منطلق الحرص واالهتمام بتنشئة لحقوقه وواجباته وفقا

 الطفل. 

 

 

 اإلنترنت جديدة لمعالجة ظاهرة التنمر على يةحملة توع
 

بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة،  ،Instagram أطلقت منصة

ة يحملة التوعوالمجلس القومي للطفولة واألمومة، و يونيسف مصر ، 

والرامية إلى تسليط الضوء على مشكلة التنمر  حاسبوا_على_كالمكم#

على اإلنترنت على مستوى مصر. وتسعى الحملة، إلى رفع مستوى 

الوعي المجتمعي بشأ ن اآلثار النفسية والعاطفية للتنمر على اإلنترنت 

 .وأهمية الحفاظ على بيئة إيجابية على المنصة
  

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_ihPcCskPmmzzDGTNmwcDhynBWrwIMeh43sTsvmadKaQaIOtHALB9YSb2O9QS3ljirLn&__tn__=*NK-R
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دعوة للمجتمع للمشاركة والتفاعل  حاسبوا_على_كالمكم# وتعتبر حملة

بوعي أكبر، مع األخذ في االعتبار األضرار التي يمكن أ ن تسببها مختلف 

ما تهدف الى توعية ك ،ر على اإلنترنت، خاصة بين الشبابأركال التنم

مكافحة التنمر التنمر وأدواته  حول  Instagramعدالمجتمع بقوا

تمكين األرخاص من تستهدف هذه األدوات  ث أ نحيالمتاحة للجمهور، 

حماية حساباتهم من المتنمرين والتواصل غير المرغوب فيه، وتشجيع 

التفاعالت اإليجابية، ومساعدتهم على الدفاع عن أنفسهم باستخدام 

 .األدوات المختلفة التي تتيحها المنصة للتعامل مع المتنمرين

  

 دوي ةفي مبادر ةكهلية المشاروررة عمل للجمعيات األ
 

 ، عقد المجلس على مدار يومين"دّوي" في إطار تنفيذ المجلس القومي للطفولة واألمومة للمبادرة الوطنية لتمكين البنات 

دورة تدريبية للجمعيات االهلية لعرض نتائج تقييم الجمعيات، ووضع الخطط المستقبلية من محافظات )االقصر ــ قنا ــ 

من الجمعيات األهلية المشاركة  30، استهدفت الوررة 2020مارس   3-2وذلك خالل الفترة من سوهاج  ــ الغربية( 

 .في تنفيذ أنشطة البرنامج وباإلضافة إلي مديري وحدات الحماية بالمحافظات المستهدفة
 

باإلضافة إلى   2020لعام هلية، والخروج بخطط عمل تنفيذية هدفت الوررة إلى التعرف علي الوضع العام للجمعيات األ

ية السلبتدريب تلك الجمعيات علي القضاء علي  الممارسات الضارة كختا ن اإلناث وكيفية مناهضة العادات والتقاليد 

والمنظور االجتماعي والنفسي والقانوني لهذه الجريمة، فضال عن المخاطر الصحية والنفسية لزواج األطفال وما ينتج 

ن ، وكيفية االستمرارية فى تحسي«دّوي»، والرسائل واألهداف الخاصة بتمكين البنات عنه من مشكالت اجتماعية وقانونية

 . وتطوير األنشطة واالستفادة من خدمات الجهات الشريكة

 

 " دوي " للمبادرة الوطنية إجتماع اللجنة التيسيرية
 

 نة التيسيرية للمبادرة الوطنية لتمكينعقد المجلس القومي للطفولة واألمومة برئاسة الدكتورة عزة العشماوي اجتماع اللج

من ، تض البنات دّوي وذلك لعرض ما تم إنجازه واالتفاق على خطة العمل المستقبلية  بالتعاو ن مع الجهات الشريكة

ً االجتماع عرض وكيفية تكوين الشراكات، وعرض ألهم أنشطة  ، التي تم تنفيذها بمحافظة الفيوموالخطة ألهم األنشطة  ا

مع الجهات التنفيذية الشريكة، كما ناقش االجتماع خطة عمل المبادرة متضمنة كيفية المتابعة والتقييم واالستدامة  المبادرة

  .وتوثيق النجاحات
 

وتستهدف المبادرة العديد والعمل ككيا ن واحد من أجل تمكين البنات  ن المبادرة تطورت بفضل الشراكة إوفي هذا الصدد ف

ة طخطة تنفيذية واضحة تتضمن أنشاالجتماع أسفر عن للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين ، ومن الزيارات الميدانية 

تضمن مؤررات للمتابعة والتقييم، واالتفاق على العمل بالتقييم المرحلي لكافة الجهود يكافة الشركاء بإطار عمل محدد 

  .ساتذلك االستفادة من أفضل الممارالمبذولة لتخطي العوائق والتحديات وك

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_ihPcCskPmmzzDGTNmwcDhynBWrwIMeh43sTsvmadKaQaIOtHALB9YSb2O9QS3ljirLn&__tn__=*NK-R
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 تدرين صفحة على موقع "فيسبوك" لنشر صور وبيانات األطفال المفقودين
 

تدرين صفحة على موقع "فيسبوك"؛ لنشر صور وبيانات األطفال المفقودين  المجلس القومي للطفولة واألمومة أعلن

 .16000أو الذين تم العثور عليهم من خالل البالغات التي يستقبلها خط نجدة الطفل 
 

نتاج للتعاو ن المثمر بين المجلس القومي للطفولة واألمومة، ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب كهذه الصفحة وتأتى 

يتم والصفحة اسم "الصفحة الرسمية لألطفال المفقودين والمعثور عليهم بالمجلس القومي للطفولة"، وتحمل العام، 

 .، واإلعال ن عن الحاالت فور استقبالها16000نجدة الطفل  استقبال الحاالت من خاللها و تسجيل بالغ بكل حالة على خط

 

 بالجلسة الثالثة بالبرلما ن العربي للطفل في الشارقةمشاركة األطفال 

 

أطفال  4أعلن المجلس القومي للطفولة واألمومة عن مشاركة 

)أعضاء البرلما ن العربي للطفل(، في اجتماع الدورة الثالثة للبرلما ن 

فبراير  18إلى  8لفترة من خالل ا، بدولة اإلمارات، بإمارة الشارقة

  .  "والتي تقام تحت عنوا ن "حق الطفل في التعليم 2020

على أهمية هذه المبادرة والتي تأتي الدكتورة سحر السنباطي وأكدت 

يال سياسية لألجفي إطار االهتمام بتعزيز دور وآليات مشاركة أطفال الوطن العربي وخلق بيئة مواتية تدعم التنشئة ال

أولوياته والتي انعكست في اتخاذ خطوات جادة في تأسيس "حق الطفل في المشاركة"  منالقادمة، وهو ما يضعه المجلس 

وواع لكافة حقوقه في التعليم والصحة والحماية والمشاركة ، وذلك لبناء جيل مدرك لواجباته تجاه المجتمع المحيط به 

 .ية الدولية لحقوق الطفل وقانو ن الطفل المصريوالرفاهه وفقا لمبادئ االتفاق

 
 

 خالل اللقاء التشاوري لوضع

 اإلجرائي لحماية األطفال في حراك الخطة التنفيذية للدليل

السنباطي األمين العام للمجلس القومي للطفولة  أكدت الدكتورة / سحر

 واألمومة علي ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لحماية األطفال في حراك "

والالجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين واإلتجار ، ملتمسي اللجوء 

بالبشر" وتلبية االحتياجات اإلنسانية لهم بغض النظر عن وضعهم القانوني 

ودو ن تمييز ، لما يواجهه هؤالء األطفال من خطرالعنف واإلساءة والوقوع 

نات ات والبيافريسة للمهربين والمتاجرين بالبشر، ويجب أ ن نمتلك المعلوم

ووضع خطط ،إدارة حاالتهم  للتمكين منحول أماكن تجمعات هؤالء األطفال 

الرعاية وتقديم الدعم الالزم لهم ، كما يجب العمل علي توعية األسر واألطفال 

أنفسهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المناطق والمحافظات المنتشرة بها 

حاجة األسرة، وطموحها في إيجاد فرص عمل ا سماسرة مستغلين ، والتي يقف وراءههذه الظاهرة في مصر 

 .أفضل ، وعدم وعيها بحقوق الطفل والمخاطر التي قد يتعرض لها
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 خطة العمل السنوية مع يونيسف مصر
 

م مشترك الذي يتالوقع المجلس القومي للطفولة واألمومة خطة العمل السنوية مع يونيسف مصر وذلك طبقا إلطار العمل 

الله دعم قضايا الطفولة واألمومة وفقاً لأللويات التي يحددها المجلس والتي تتمارى مع اإلطار االستراتيجي والخطة من خ

 .وأهداف التنمية المستدامة 2030 – 2018الوطنية للطفولة واألمومة 

ا ن ي تمثلت في تفعيل لجويذكر أ ن اتفاقية التعاو ن المشترك هدفها األساسي هو توفير مظلة حماية لحقوق األطفال والت

جهود المبذولة من قبل يونيسف مصر لدعم ونتاج ال 16000عم خط نجدة الطفل ود، حماية الطفل على المستوى الوطني 

النظام الوطني لحماية الطفل وهذه  الشراكة أتت بثمارها في العديد من األنشطة التي نفذها المجلس حيث تم تفعيل لجا ن 

وى القومي في المحافظات والمراكز واألحياء للتوسع في التغطية الجغرافية لألطفال المعرضين حماية الطفل على المست

 16000وصول إلى مواطن الخطر في أسرع وقت، كما تم تطوير البنية المعلوماتية لخط نجدة الطفل الللخطر ولسرعة 

  .واعد البياناتوتطوير نظام التشغيل لزيادة القدرة االستيعابية للبالغات وتحسين جودة ق

 

 

 

 اإلفريقية ... دقيقة حداد علي روح الدكتورة / عزة العشماوي رئيس اللجنة

 

 ورفاهية الطفل للجنة اإلفريقية لحقوق 35خالل الدورة العادية الـ 
  

األمين العام للمجلس العزاء الدكتورة / سحر السنباطى قدمت 

ي ، مؤكدة أ ن وفاة الدكتورة / عزة العشماو ألعضاء اللجنة في

المجلس فقد قيادة رائدة ومرموقة في مجال الطفولة واألمومة والتي 

أفنت عمرها في الدفاع عن حقوق الطفل وكانت خير ممثل لجمهورية 

مصر العربية علي المستوي الدولي واإلقليمي ، وحققت علي مدار 

السنوات الماضية الكثير من اإلنجازات التي تهم القارة اإلفريقية ، 

وكا ن لها دور محوري في الترويج لميثاق الطفل اإلفريقي ، 

والمشاركة في حملة إنهاء زواج األطفال في إفريقيا ، واإلحتفال 

باليوم العالمي للطفل اإلفريقي الذي نظمه المجلس تحت رعار " من 

س رعاية السيد الرئي آجل تنمية أفريقيا ال يمكننا ترك األطفال " باإلضافة إلي تنظيم المؤتمر اإلقليمي تحت

  عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول القضاء علي زواج األطفال وختا ن اإلناث.
  

اإلفريقية لحقوق ورفاهة الطفل ناقشت التجارب الوطنية  للجنة الخبراء 35والجدير بالذكر ا ن فعاليات الدورة ال

كورونا  ةيف من العوامل التي نتجت عن جائحلبعض الدول المشاركة في كافة اإلجراءات التي اتخذتها للتخف

المصرية قد اتخذت العديد من اإلجراءات للحد والتخفيف  ةأ ن الحكوم ةكدت اللجنأو طفال،األوأثرت علي حقوق 

 .للجائحه علي األطفال وذويهم   من اآلثار السلبية اإلجتماعية واإلقتصادية والصحية
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آليات الحماية والرصد 

 واإلبالغ  
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 :لجان حماية الطفولة 
 اللقاء التشاورى لتحديد احتياجات المجتمعات العمرانية الجديدة خالل

 

كشفت الدكتورة سحر السنباطى األمين العام للمجلس القومي للطفولة واألمومة عن التنسيق مع وزارة التنمية 

المحلية بهدف تحقيق مأسسة وحدات الحماية بالمحافظات بحيث تكو ن وحدة حماية مجتمعية تستهدف حماية 

سرة بأسرها ، وتستهدف من خالل خطط عملها المرتكزة على الخدمات وبرامج التوعية تلبية احتياجات األسرة األ

وتكو ن بمثابة وحدة لحماية المجتمع بكل فئاته ، وأ ن تشمل هذه الوحدة خريطة الخدمات األساسية في المجتمعات 

الحياتية وغيرها من الخدمات ، والخدمات البديلة  المتمثلة في الصحة والتعليم والرياضة والتوعية ودعم المهارات

  . مثل القوافل والعيادات المتنقلة ، وأهمية التعريف بتلك الخدمات لتيسير الحصول إليها

وأكدت األمين العام للمجلس خالل اللقاء أ ن مشكالت المجتمعات العمرانية الجديدة إما مشكالت لها خصوصية 

مة ، ويرتبط بعضها باحتياجات حديثى الزواج منوهة عن حرص المجلس القومي بتلك المجتمعات أو مشكالت عا

للطفولة واالمومة لسد الفجوات من خالل تشكيل لجا ن حماية الطفولة في تلك المجتمعات والتنسيق مع الوزارات 

ى مستوى القضايا العامة والجهات المعنية بحقوق الطفل لتلبية االحتياجات التي يتم رصدها سواء كا ن ذلك عل

 و على مستوى االحتياجات التي يختص بها كل مجتمع عمرانى جديدأللطفولة 

 

 

 لقاء بمنسقي لجا ن الحماية بالمجلس القومي للطفولة واألمومة 
  

اجتماعاً  سحر السنباطي أمين عام المجلس / الدكتورة عقدت 

الوضع  ييمبالمنسقين الميدانيين للجا ن حماية الطفل وذلك لتق

وعبرت عن سعادتها  المقبلةالراهن واالتفاق على خطة العمل 

  .بلقاء سفراء حماية الطفل بالمحافظات
  

على أهمية تفعيل لجا ن حماية الطفل بالمحافظات حيث  وأكدت

أنها الركيزة األساسية لتقديم كافة سبل الدعم لألطفال وإزالة 

مستوى الوطني الخطر عنهم حيث تعمل لجا ن الحماية على ال

وكافة الوزارات المعنية لتلبية  16000مع خط نجدة الطفل 

 .احتياجات الطفل وتوفير بيئة آمنة له
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 ومشرفي لجا ن حماية الطفولة  تدريبية تنشيطية لمنسقيدورات  

 بورسعيد و –الفيوم و – باألسكندرية
 

 ن العمل الميداني هو أللمجلس  مين العامكدت األأ 

الستراتيجية القومية للطفولة نجاح اس إلساحجر اال

لي تطبيقها بطريقة رقمية إمومة والتي نسعي واأل

ع رؤية القيادة تواكب التقدم التكنولوجي ويتفق م

ً  ن المجلس يعمل حاليأالسياسية، موضحة   علي تطوير ا

لتكو ن بمثابة قنوات  16000آلية عمل خط نجدة الطفل 

وتقديم ،ي خطر طفال فبالغ عن حاالت األإتواصل و

الدعم والرعاية والحماية لالطفال علي مستوي 

الجمهورية وذلك من خالل المرحلة الثالثة لتطوير خط نجدة الطفل والتي ستعمل علي توفير نتائج 

في المحافظة وتمكن  ةنجدة توضح أوضاع الطفولة واألمومومخرجات من البالغات التي ترد علي خط ال

طط واتخاذ كافة اإلجراءات لدعم نظام الحماية الوطني علي مستوي كل محافظة متخذي القرار من وضع الخ

 .، وإطالق تطبيق نبتة مصر كقناة من قنوات التواصل واإلبالغ بهدف تحقيق المصلحة الفضلي للطفل
 

 اللجنة العامة لحماية الطفولة إلجتماع  خالل رئاسة محافظ الفيوم

لمحافظ  رها وتقديرهاعن رك األمين العام للمجلس أعربت

الفيوم علي دعمه الفاعل والمستمر لقضايا الطفولة ونظام 

الحماية الوطني ، حيث تعد محافظة الفيوم من المحافظات 

جمعية أهلية  12الرائدة في هذا المجال وتعمل من خالل 

تتضمن مجموعة من األخصائيين االجتماعيين المدربين على 

خطربالتعاو ن مع عرضين للالتعامل مع حاالت األطفال الم

مؤكدة الحاجة إلي تحسين بعض المؤررات ، اللجا ن الفرعية 

األساسية كالتسرب من التعليم وزواج األطفال وتشويه 

هناك بعض التحديات في  حيثاألعضاء التناسلية لإلناث ، 

التنفيذ علي أرض الواقع ، ويجب تقييم عمل لجا ن حماية 

ع حاالت األطفال في خطر والتي تحتاج للتدخل العاجل والسريع لمنع تحول الطفولة وقياس مستوي أدائها م

 بجدية ومهنية عالية.   16000المشكالت إلي جرائم والتعامل مع البالغات التي ترد من خط نجدة الطفل 

ررات ؤالفيوم علي ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحسين الم أكد الدكتور / أحمد األنصاري محافظو

الخاصة بصحة األم والطفل ، ووضع الخطط  والبرامج الالزمة للنهوض بأوضاع الطفولة واألمومة وخاصة 

التسرب من التعليم، وزواج األطفال ، وتحسين المٔوررات السكانية ، ؤا ن المسئولية مشتركة بين جميع الجهات 

 ج .ئه من نتاا تم تحقيق، وأهمية وضع نظام للمتابعة الدورية للوقوف على م
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 وررة عمل تدريبية بمدينة القاهرة الجديدة ألعضاء لجنة الحماية الفرعية

في إطار سعي المجلس القومي للطفولة واألمومة بتطوير وتفعيل منظومة حماية الطفولة الوطنية وبالتعاو ن مع  

ة عقد المجلس وررة عمل مساعد نائب رئيس هيئة المجمتعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديد

تدريبية بمدينة القاهرة الجديدة ألعضاء لجنة الحماية الفرعية بهدف بناء قدراتهم على مفهوم حماية الطفل وآليات 

. وذلك تفعيال للجا ن الحماية الفرعية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة 16000العمل والتنسيق مع خط نجدة الطفل 

العمرانية الجديدة وهم " جهاز التجمع الخامس، والتجمع الثالث، والتجمع  التي تضم ثالث أجهزة مجتمعات

  "األول

جنة الحماية الفرعية بالتنسيق مع السيدة المهندسة سلوى بيومي نائب رئيس جهاز التجمع الخامس وتم تفعيل ل

ن أعضاء اللجنة " ورئيس اللجنة الفرعية بجهاز القاهرة الجديدة وتم التدريب بمجلس األمناء وبحضور كل م

 .أجهزة المد ن الثالثةمثلي المجتمع المدني واعضاء من لتعليم ومامديري إدارة التضامن والصحة و

 

 

 ألعضاء لجنة الحماية الفرعية أكتوبروررة عمل تدريبية بمدينة و

 

ة أكتوبر عقد المجلس القومي للطفولة واألمومة وررة عمل تدريبية ألعضاء لجنة الحماية بمقر جهاز مدين

الجديدة ، بعد صدور قرار بتشكيل لجنة حماية الطفل بها. وذلك بهدف بناء قدرات العاملين على مفهوم الرصد 

و ذلك بحضور المهندس/ عادل  إلطار التشريعي لمنظومة الحمايةوا 16000وآليات التشبيك مع خط نجدة الطفل 

 .النجار رئيس الجهاز بالمدينة

ام المجلس القومي للطفولة واألمومة بتفعيل منظومة حماية الطفل على المستوى الوطني ويأتي ذلك في إطار اهتم

أ ن المجلس قام بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية بتشكيل لجا ن لحماية الطفل بالمد ن يذكر وفي هذا السياق 

ام فقد قلذا لمد ن الجديدة ، والعمرانية الجديدة وال يتواجد بها لجا ن فرعية لحماية الطفل حيث تخضع لرؤساء ا

المجلس بالتنسيق مع الهيئة و رؤساء اجهزة المد ن لتشكيل وتفعيل تلك اللجا ن لتوسيع التغطية الجغرافية لمنظومة 

أ ن تشكيل لجا ن حماية الطفل بتلك المد ن هو أمر بالغ األهمية نظرا  تأكيداً علىجمهورية ، الالحماية على مستوى 

 .العديد من البالغات في نطاق تلك المد ن 16000فل الستقبال خط نجدة الط
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 وررة عمل لتدريب العاملين بمنظومة حماية الطفل 

تفعيال لتطوير منظومة حماية الطفل على المستوى القومي عقد المجلس القومي للطفولة واألمومة وررة العمل و

 الشريكةلعامة والفرعية والجمعيات األهلية األولى لتدريب العاملين بمنظومة حماية الطفل من وحدات الحماية ا

القاهرة على استمارة بحث الحالة لألطفال المعرضين للخطر وذلك بعد تطويرها لتتمارى مع نظام التشغيل  بمحافظة

  .16000الجديد لخط نجدة الطفل 

تي رضين للخطر وال ن تطوير هذه االستمارة ستساهم بشكل كبير في دراسة حالة األطفال المعإوفى هذا السياق ف

وتتضمن ،تساعد في وضع خطة تدخالت وإجراءات محددة لرفع الخطر عن الطفل وتقديم الدعم الالزم له  س

العديد من البنود التي توضح حالة الطفل من كل الجوانب كعالقته باألبوين والبيئة المحيطة والحالة  االستمارة

، وقد تم تطوير البنية المعلوماتية لخط نجدة الطفل لزيادة القوى االجتماعية أيضاً ونوع اإلساءات التي تعرض لها

االستيعابية  من الشكاوى التي ترد إلى الخط الساخن، وربط كافة العاملين في منظومة حماية الطفل سواء من 

ومة أعضاء وحدات الحماية العامة وعلى مستوى المراكز واألحياء والجمعيات األهلية الشريكة داخل تلك المنظ

 والجهات الشريكة األخرى.
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 16000خط نجدة الطفل 
 قومي الطفولة يعلن تطبيق خدمة "الواتس اب"  لتلقي البالغات

في إطار اهتمام المجلس القومي للطفولة واألمومة بتفعيل منظومة حماية 

الطفل المصري وبما يساعد على سرعة إنقاذ األطفال المعرضين للخطر 

دعم الالزم لهم، وتسهيال على المواطنين والمبلغين سواء وتقديم كافة سبل ال

المجلس عن استقباله االستفسارات والشكاوى  أعلنمن األطفال والبالغين، 

" 16000المتعلقة بهذا الشأ ن من خالل الخط الساخن "خط نجدة الطفل 

ساعة طوال أيام األسبوع، باإلضافة إلى تطبيق  24والذي يعمل على مدار 

، فضال عن استمرار 01102121600اب" على الرقم التالي "الواتس 

تلقي أسئلتكم واستفساراتكم والشكاوى من خالل الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة واألمومة على موقع 

 .التواصل االجتماعي فيسبوك

 

 يتقدم بخالص الشكر والتقدير للقضاء المصري بإصدار الحكم  و

 تيات عبر اإلنترنتعلي المتهم بالتحرش بالف

عبرت الدكتورة / سحر السنباطي عن ركرها و تقديرها لدور القضاء المصري في التصدي لكل من تسول له 

نفسه التعدي علي حقوق الفتيات واألطفال مشيرة إلي أ ن سرعة تحقيق العدالة الناجزة والتحرك السريع في كافة 

آليات التصدي لمثل هذه االنتهاكات وأ ن حماية حقوق الفتيات بهذا البالغات المقدمة من قبل الفتيات، يعد أحد أهم 

والمجلس يثمن هذه الجهود ويعتبرها ، الشكل المشرف يعد رادعا لكل من تسول إليه نفسه بإتيا ن مثل هذه األفعال 

 نبع إال منعمال التوا ن مثل هذه األ، ورادعا لإلنتهاكات التي يتعرضو ن لها ،انتصارا لحقوق الفتيات واألطفال 

 . ضعاف النفوس ويجب علي المجتمع التصدي لمثل هذه االعمال الدخيلة علي مجتمعنا

سنوات مع الشغل في اتهامه  3وأرارت األمين العام للمجلس أ ن محكمة القاهرة االقتصادية قضت بحبس أ . ب ز 

كما قررت المحكمة إحالة ، بالتحرش بفتيات عن طريق سوء استخدام أجهزة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 .الدعوى المدنية للمحكمة المختصة

 

 يدين واقعة استغالل طفل من قبل والده المطرب الشعبي للتربح  و 

 ويتقدم ببالغ للنائب العام 
 

أدا ن المجلس القومي للطفولة واألمومة واقعة استغالل طفل من قبل والده وهو مطرب رعبي، وذلك بنشر 

المجلس عن اتخاذه كافة  أعلنلى منصات مواقع التواصل االجتماعي وفي هذا الصدد فيديوهات مسيئة ع

المستشار النائب العام التخاذ  السيداإلجراءات الالزمة حيث تقدم المجلس ببالغ لمكتب حماية الطفل بمكتب 

  .اإلجراءات الالزمة حيال هذه الواقعة
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  سنوات 3عمرها يتدخل إلنقاذ طفلة و
  

في واقعة الفيديو المتداول بشأ ن اجبار طفلة واألمومة  ابة العامة تحقيقاتها في بالغ الطفولةالنيباررت 

 ال يتجاوز عمرها ثالث سنوات على تناول السجائر والتحرش بها 

حداثها في الخامس والعشرين أللمجلس أ ن هذه الواقعة تعود األمين العام  وضحت الدكتورة سحر السنباطيأو  

من أحد األرخاص والذي  16682البالغ رقم  16000، حيث ورد الي خط نجدة الطفل 2020ر من رهر سبتمب

ثانية تظهر فيه طفلة تجلس على قدم المشكو  50يفيد بمضمو ن فيديو منتشر على مواقع التواصل االجتماعي مدته 

س قام المجلو،  اب أي صلةفي حقه وهى تدخن السجائر معه، وأبلغنا بأ ن هذه الطفلة ال يوجد بينها وبين هذا الش

بإبالغ مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المسشار النائب العام للتحقيق في الواقعة واتخاذ االجراءات الالزمة لحماية 

  .الطفلة واخراجها من حالة الضرر

 

  القومي للطفولة يتدخل إلنقاذ ثالثة أطفال من التسول بمنطقة المرج 

ة واألمومة عن نجاحه في انقاذ ثالثة أطفال من أعمال التسول بعد استغالل أحد أعلن المجلس القومي للطفول

 .األرخاص لهم بمنطقة المرج ويقدم لهم الدعم الالزم ويودعهم إحدى دور الرعاية بعد صدور قرار النيابة العامة

مواقع التواصل وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس أنه تم رصد الواقعة بعد تداولها على 

االجتماعي والتي تضمنت تواجد طفلين أحدهما ذراعه مبتور ويوجد به تشوهات، ويستغلهما أحد األرخاص في 

  .التسول بمنطقة المرج

بشأ ن مكافحة االتجار  2010لسنة  64واضافت أ ن هذه الواقعة تشكل جريمة اتجار بالبشر طبقا للقانو ن رقم  

باإلضافة إلى متابعة اإلجراءات تقديم الحماية والدعم الالزم لألطفال  وتمالعقوبات. من قانو ن  291بالبشر والمادة 

 القانونية.

  

 منع زواج طفلة أسيوط ...  للمرة الثانية
  

وط قبل خروج عاماً بإحدي قري مركز الفتح بمحافظة أسي 14نجح المجلس في إحباط زواج طفلة تبلغ من العمر 

بالغا سابقا بزواج هذه  16000للمرة الثانية حيث تلقت اإلدارة العامة لنجدة الطفل وذلك  الطفلة من الكوافير

 .وقد اتخذ المجلس اإلجراءات الالزمة لوقف هذه الزيجة 2020الطفلة نهاية رهر سبتمبر 

  

لغ ( عاما يرغب بتزويجها رغما عنها من رخص يب14وجاء مفاد البالغ  أ ن والد الطفلة والتي تبلغ من العمر )

عاما ، وقامت اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط بمقابلة أسرة الطفلة وتم تقديم جلسة  (20)من العمر 

إرراد أسري بأضرار زواج األطفال وقد وقع والدها إقرارا بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية 

. 
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 طفلي القاهرة  زواج ومنع

 

عاما بمنطقة  12زواج طفلين يبلغا ن من العمر   16000لتواصل االجتماعي بخط نجدة الطفل رصدت وحدة ا

عين رمس بمحافظة القاهرة ، بعد أ ن تم نشر صور تجهيز العرس علي مواقع التواصل اإلجتماعي  ، و تم تحرير 

ن يقعة وتبين أ ن العروسهت لمحل الوابالغ بمضمو ن الشكوى وإحالته للجنة حماية الطفل الفرعية  ، والتي توج

  .عاما، وأ ن الطفلة تقيم مع الجدة والتي أفادت بأنها مجرد خطبة 12من العمر  يبلغ ل منهماك

و تم أخذ كافة التعهدات واإلقرارات على أهل الطفلين بعدم إتمام الزواج إال بعد بلوغهما السن القانونى، وتم عقد 

 .الصغيرة لزواج المبكر، وتداعياته على الطفلين في هذه السنجلسة إرراد أسري لألهل، وتوعيتهم بمخاطر ا

  

 

 إستغالل ومتاجرة بطفلةرصد 
 

واقعة قيام والدي طفلة بنشر مقطعا مصورا بقناتهما  16000االجتماعي بخط نجدة الطفل  رصدت وحدة التواصل

 المشاهدة سعياً لتحقيقنسب وذلك لرفع ،الخاصة على "يوتيوب" تضمن تخويف الطفلة والسخرية من خوفها 

المستشار النائب العام للتحقيق في الواقعة تحقيقا  السيدوتم إحالة البالغ إلى مكتب حماية الطفل بمكتب  ، الربح

ومتاجرة بالطفلة البريئة للتربح  استغاللماهي إال أ ن تلك الفيديوهات ، وأكدت األمين العام للمجلس  قضائيا

ً لمواد المصورة تبث سموموالكسب من ورائها، وأ ن تلك ا تلوث وجدا ن األطفال ، وتعد اتجارا واستغالل للطفلة  ا

 .2010لسنة  64من قانو ن العقوبات وقانو ن مكافحة االتجار بالبشر  291وفقا للمادة 
  

 

 محاوالت  زواج أطفال  بمحافظات الدقهلية والغربية وكفرالشيخ  3إحباط  
  

  

عاًما بإحدى  14بالغات زواج األطفال، البالغ األول لطفلة تبلغ من العمر  3( 16000تلقي  خط نجدة الطفل )

قرى مركز رربين بمحافظة الدقهلية، حيث قام والد الطفلة )ي( بتزويجها عرفيًا على يد محام، وكا ن من المقرر 

والبالغ الثاني كا ن  ، أ ن يتم الزفاف بالمخالفة للقانو ن ودو ن بلوغها السن القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة

عاًما عرفيًا على يد محام،  16عاما بتزويجها لطفل يبلغ من العمر  12مفاده  قيام والد الطفلة )م( تبلغ من العمر 

بإحدى قرى مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم تحرير محضر بالواقعة، و البالغ الثالث يفيد باعتزام 

عاُما بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ تزويجها دو ن السن القانونية،  17العمر  والدة الطفلة )  ن ( البالغة من

 .وتم تحرير محضر بالواقعة

وسيقوم المجلس بالمتابعة الدورية لهؤالء األطفال، لضما ن عدم الزج بهم في مثل تلك الوقائع مرة أخرى، مع  

  .لى األطفال، لضما ن حمايتهمبأضرار هذا الزواج في مثل هذا السن ع ألسرهمتقديم المشورة 
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 يحبط زواج طفلين قبل خروج الطفلة" العروس" من الكوافير بمحافظة سوهاجو

  

( 15التابع للمجلس بالغا من أحد األهالي يفيد بعزم والد طفلة تبلغ من العمر ) 16000تلقي خط نجدة الطفل 

 .في ذات يوم البالغ المقدم للمجلس ( عاما، مشيرا إلى اتمام الزفاف17عاما بتزويجها من طفل )
 

باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لوقف هذه الزيجة حيث  16000وعلى الفورقامت اإلدارة العامة لخط نجدة الطفل 

تم احالة الواقعة للجنة الحماية بالمحافظة وللجمعية الشريكة للتدخل العاجل وللتحقق من المعلومات الواردة واتخاذ 

زمة وقد قامت اللجنة الفرعية بتأكيد صحة المعلومات التي وردت بالبالغ ، وعلى الفور تم تحرير التدابير الال

  محضر بهذه الواقعة.
  

وقالت األمين العام للمجلس أنه تم إبالغ النيابة العامة والتي أمرت بإحضار الطفلين ووالداهما إلي سراي النيابة 

 .عدم تزويجهم قبل بلوغهما السن القانونية العامة ووقعوا على إقرار يتعهدو ن فيه ب
 

 

 الطفولة واألمومة ينجح في إنقاذ ثالث فتيات بالمنيا من جريمة تشويه األعضاء التناسلية  

  

ثالث فتيات من محافظة المنيا مركز بني مزار من محاولة تشويه  ذفي انقا  16000نجح خط نجدة الطفل و

 لألعضاء التناسلية . 

البالغ تم إحالته إلى اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز ومدينة بني مزار والجمعية الشريكة و فور تلقي 

بالمحافظة التخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لحماية األطفال وإنقاذهن من هذه الجريمة، وقد تحرر محضرعن الواقعة 

روا الواقعة في بداية األمر ، وتم إداري المركز،والتواصل مع األسر والذين أنك 2020لسنة  6925حمل رقم 

و سيتم ،عقد جلسة إرراد وتوجيه لألسر ووقع أهالي الثالثة أطفال علي إقرار وتعهد بعدم إجراء هذه الجريمة 

تنفيذ لقاءات للمتابعة الدورية من قبل اللجنة الفرعية للطفولة بمركز بني مزار لضما ن سالمة األطفال وعدم إجراء 

 . لهن هذه الجريمة
 

 يتدخل لحماية طفلة عذبها والدها بالغربيةقومي الطفولة 

وجهت الدكتورة / سحر السنباطي أمين عام المجلس باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لدعم طفلة تبلغ من العمر 

عصا خشبية وحرق ”باستخدام  ثالثة عشر عاما بمحافظة الغربية تعرضت للضرب والتعذيب علي يد والدها 

تخدام رمعة" ونتج عن ذلك إصابتها " بسحجات بالوجه والصدر والبطن والظهر وكدمات متعددة جسدها باس

نيابة غرب طنطا الكلية  وباررت " بالكتفين والساعدين وتورم باليد اليمني وجرح قطعي بها وكدمات بالفخدين

 انصاف قضاء مصر العادلتحقيقاتها في الواقعة ، مؤكدة علي ثقتها في توقيع أقصى العقوبة على الجاني، و

 . لحقوق األطفال المعتدى عليهم

الالزم  كافة أوجه الدعم وتم تحويل البالغ للجنة العامة لحماية الطفولة والجمعية الشريكة بمحافظة الغربية لتقديم

 .للطفلة
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 بعد تداولها على مواقع التواصل االجتماعي ...  

 سنوات 10قومي الطفولة ينقذ طفلة الـ 

  

قد تقدمت ببالغ مفادة تعرض طفلة للضرب والتعذيب علي  16000انت وحدة الرصد التابعة لخط نجدة الطفل وك

يد رجل و زوجته كانت تعمل لديهم خادمة بمنطقة الهرم بالجيزة، مما أدى الي إصابتها بحروق من الدرجات 

لفخذين واليد اليسري وآثار حروق الثالث بالوجه والظهر والذراعين نتيجة سكب زيت مغلي عليها، وكدمات با

 .بأسفل البطن والعينين وجرح قطعي باألذ ن

 إحالة الواقعة إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة والجمعيات  لشريكة بمحافظتي كفر الشيخ والغربيةوتم 

 

 

 الدعم للطفل الباكي تقديم 
 

سم فيديو الطفل الباكي والبالغ من افة بالواقعة المعرو 16000الطفل  رصدت وحدة الرصد التابعة لخط نجدة

سنوات والذي ظهر فيه باكيا بسبب والدته التي طلبت منه عدم العودة إلى المنزل إال بعد حصوله على  9العمر 

مبلغ مالي يوميا، وذلك أل ن األب يقضي عقوبة الحبس وسبب  الخالفات بين والدة الطفل وأسرة األب تركا مسكنهما 

لإلقامة بمدينة حلوا ن وأنه ال يوجد لهما مصدر دخل مما اضطر األم لتشغيل الطفل لتلبية  بالجيزة وانتقال

 .احتياجاتهم

تخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لدعم الطفل والتنسيق مع وزارة التضامن االجتماعي لتوفير مصدر وقام المجلس بإ

 وإلحاقة بالتعليم. دخل الئق للطفل ووالدته

 

 سلم طفل اإلسماعيلية ضحية تعذيب والدته القومي للطفولة يت
  

أعلن المجلس القومي للطفولة واألمومة عن استالمه لطفل اإلسماعيلية تنفيذا لقرار النيابة العامة  و تمهيدا 

إليداعه إحدى دور الرعاية األمنة والذي كا ن قد تعرض للضرب والتعذيب من زوج األم حيث أحدث به إصابات 

 بالغة .

بتقديم كافة أوجه الدعم القانوني والنفسي للطفل بعد تلقيه الرعاية الطبية الالزمة،  16000جدة الطفل وقام خط ن

 . الرئيسيوإجراء دراسة حالة مفصلة لتحديد احتياجاته وذلك بحضور مشرف خط نجدة الطفل بالمركز 

 

 د المشرفينيتدخل في واقعة تعرض طفل للضرب المبرح بدار األحداث بقويسنا على يد أح و

استغاثة تم نشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي تفيد بتعرض طفل يبلغ من  16000رصد خط نجدة الطفل 

األمر الذي أدى لتعرضه  بقويسنا" "دار الرعاية االجتماعيةعاماً للضرب المبرح على يد أحد المشرفين  14العمر 

 .14437برقم  إلصابات بالغة، وقد تم تحرير بالغ على خط نجدة الطفل
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 و ينجح في انقاذ طفلة من تعذيب أبيها بقليوب "قيدها بسالسل حديدية"

أعلن المجلس القومي للطفولة واألمومة عن نجاحه في انقاذ طفلة من تعذيب أبيها وزوجته بقليوب وكا ن خط 

ته بمنطقة قليوب، التابع للمجلس قد تلقي بالغا من أحد الجيرا ن والذي طلب سرية بيانا 16000نجدة الطفل 

عاماً من تعذيب والدها وزوجته حيث قام األب بتقييدها  11محافظة القليوبية، إلغاثة و إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 

 .بسلسلة حديدية بمنور مسكنها مما أحدث بها اصابات بالغة ، وعلى الفور تم تحرير بالغ على خط نجدة الطفل
 

 يب أبيها ويتابع تحقيقات النيابة العامة أرهر من تعذ 4يتدخل إلنقاذ طفلة و

أرهر وتسبب في احداث إصابات  4المجلس في واقعة اعتداء اب وتعذيبه لطفلته التي تبلغ من العمر وتدخل 

وكدمات بالوجه من الناحية اليسري واليمني وعضه بالكتف األيسر وكسر بمنتصف عظمة الساق اليمني وتم عمل 

نتصف عظمة الزند األيسر وتم عمل جبيرة فوق الكوع وفقا لتقرير مستشفي جراحات جبيرة فوق الركبة و كسر م

 اليوم الواحد بالمرج.
  

 أطفال هربوا من سوء معاملة أبيهم بمحافظة المنيا 4 وينقذ

أطفال إلى أسرتهم بعد أ ن تركوا مسكنهم نتيجة للنزاعات األسرية وسوء  4بإعادة   16000نجح خط نجدة الطفل 

  .ة األب واألعماممعامل

عاماُ  17بشأ ن حالة أربعة أرقاء " ثالث فتيات وولد حيث أبلغت الشقيقة الكبرى والتي تبلغ من العمر  بالغورد 

أنهم تمكنوا من الهرب من مسكن والدهم نتيجة سوء معاملته واألعمام لهم ، وسبق لها تحرير محضر ضد العم 

 ن األم قد تركت مسكن الزوجية منذ عام ونصف و يقيمو ن بصفة دائمة وأبنائه نتيجة تعديهم عليهم بالضرب ، وأ

  .نقاذهمإلمع خط نجدة الطفل لطلب المساعدة مع والدهم وتمكنوا من التواصل 
  

 حبس متهم بالشروع في قتل طفلته

لصدور  عامالنائب الالمستشارللسيد األمين العام للمجلس عن ركرها وتقديرها  أعربت الدكتورة / سحر السنباطي

والد الطفلة / م . احتياطيًّا علي ذمة التحقيقات عن واقعة اتهامه بالشروع في قتلها، وإكراهه قرار بحبس المتهم 

والدتها على التوقيع على مستندات ، مؤكدة علي أ ن النيابة العامة ال تدخر جهدا في اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة 

 1996لسنة  12ماية وإنفاذ حقوق الطفل الواردة بقانو ن الطفل المصري رقم والتدابير الرادعة التي من رأنها ح

 .والواردة أيضا بالمواثيق الدولية، 2008لسنة  126والمعدل بالقانو ن رقم 
 

 فتاتينبالشروع في مواقعة وحبس متهم 

هما، وهتك و لصدور قرار سيادته بحبس متهم " أ. ب. ز" التهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضا

وقد  ، عرضهما، وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكا ن عمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميالدية، وتهديدهن

 . شر يوماعأمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيا خمسة 
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 ويساند فتاه إلثبات نسب طفلتها

تصاب من زميل سابق لها كا ن بشأ ن واقعة تعرض الفتاة لالغ 13831بالغا رقم  16000خط نجدة الطفل تلقي و

ملها وانجابها طفلة،ولم تتمكن من استخراج حقد تقدم لخطبتها وتم رفضه، وأ ن واقعة االغتصاب أسفرت عن 

بحجز المتهم بمواقعة المدعوه/أ. كرًها، ومضاهاة بصمته الوراثية  اً أمر وأصدرت النيابة  ،  رهادة ميالد لها

وقد طالبت الفتاة بتمكينها من إثبات نََسب طفلة أنجبتها إلى ،  بتها إليهببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نس

 .مة الوراثيةالمشكو في حقه بتحليل البص
 

 

   البلكونة طفل واقعة لبالغ استجابتها لسرعة الداخلية يشكر للطفولة القومي

 عم وتعاملها استجابتها سرعةل الداخلية وزارة الي والتقدير بالشكر واألمومة للطفولة القومي المجلس تقدمو

 لىع وانتشاره تداوله بعد رصده تم الذي الفيديو بشأ ن للمجلس التابع 16000 الطفل نجدة خط من المقدم البالغ

 . مسكنه بلكونة تندة علي يجلس طفل فيه ويظهر االجتماعي التواصل مواقع
  

لي مدينة العارر من رمضا ن وقد تحرت على الفور توجهت اخصائية من خط نجدة الطفل بمحافظة الشرقية او

تم استدعاء األب و  وتم إبالغ قسم ررطة أول العارر من رمضا ن ،عن مسكن الطفل وبتأكدها من صحة الفيديو 

أ ن الطفل هو من قام بالجلوس تبين وفي ضوء ما تبين من أقوال رهود الواقعة والطفل واخوته و والدته ،  األم 

 .  ن األب لدي مشاهدته له تدخل لمنعهعلي تندة بلكونة مسكنه وا
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مناهضة تشويه األعضاء 

 التناسلية لإلناث 
 اث ( ) ختان اإلن
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 تحت رعاية اللجنة الوطنية للقضاء علي ختا ن اإلناث وخالل وررة العمل األولي

 لرفض تطبيب تشوية األعضاء التناسلية لإلناث

 

ناث عن لجنه الوطنيه للقضاء علي ختا ن اإلأعلنت ال

في تطبيب ختا ن االناث "رفضها ونبذها لمسمي 

 ة، ورددت اللجنة على أ ن تجريم هذه الممارس "مصر

يجب أ ن يكو ن من قبل األطباء أنفسهم وليس فقط من 

 قبل القانو ن

جاء ذلك خالل وررة العمل األولي لرفض تشوية 

األعضاء التناسلية لإلناث الذى نظمته اللجنه الوطنية 

لختا ن االناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى 

 .جلس القومى للطفولة واألمومة للمرأة والم

وذلك بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، و الدكتورة سحر السنباطي األمين  

العام للمجلس القومي للطفولة واألمومة ، الدكتورة ندا نجا ممثل صندوق األمم المتحدة للسكا ن ، وممثلي وزارة 

 ن وتنظيم األسرة ، واإلدارة العامة للحد من اإلعاقة ، ورئيس مصلحة الطب الشرعي الصحة والسكا ن ، قطاع السكا

، ونقابة األطباء ، وممثلي المجلس القومي للمرأة ، والمجلس القومي للطفولة واألمومة وأساتذة النساء والتوليد 

 .،ومجلس السكا ن الدولي من الجامعات المصرية المختلفة وممثل هيئة يونيسف ،وصندوق األمم المتحدة للسكا ن

وأكدت الدكتورة / سحر السنباطي األمين العام للمجلس أ ن رفض تطبيب تشوية األعضاء التناسلية لإلناث بإعتباره 

إنتهاكا صارخا لحقوق الفتيات يحتاج إلي وقفة من قبل الجهات المعنية والمسئولة عن األطقم الطبية للخروج 

التعليم العالي ألنه طبقا للمسح وا قرارات من وزارتى الصحة والسكا ن بوثيقة ملزمة وورقة سياسات يتبعه

من إجمالي حاالت الختا ن تتم علي أيدي أفراد من الطاقم الطبي  %82أرار إلي أ ن  2014السكاني الصحي عام 

طورة بخ ، ولذلك البد من العمل علي تجريم وتغليظ العقوبات لكل القائمين بهذه الجريمة ، والعمل علي التوعية

هذه اإلنتهاكات بحق فتياتنا ، والتي تعتبر من أقسي الممارسات عنفا وإنتهاكا بحق الفتيات في مصر وتعد ركال 

من أركال عدم المساواه ، مشيرة إلي ضرورة التدريب لكل األطقم الطبية علي كيفية توجيه األسر ، ويجب العمل 

 . وعي المجتمعي لنبذ هذه الجريمةعلي إبتكار أساليب وطرق جديدة تستخدم في رفع ال

مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن سعادتها بهذه الوررة قائلة " وجودنا اليوم  ةوأعربت الدكتور

وسط نخبة من القامات الطبية الكبيرة يؤكد اننا نسير علي الطريق الصحيح نحو القيام بنقلة نوعية في مصر " 

 .عال ن رفضها بحسمإية تطبيب الختا ن في مصر واجهة قض، مشددة على ضرورة مو

دور اللجنة وأ ن وأرارت رئيسة المجلس الى أ ن مناهضة ختا ن اإلناث فى مصر مرت بالعديد من المراحل ، 

مليو ن  53للقضاء علي ختا ن اإلناث منذ تشكيلها العام الماضى فى التوعية حتى وصلت جهودها الى  ةالوطني

 . ، فضالً عن وجود تشريعات تجرم ختا ن اإلناث2020حتي اغسطس  2019 مستهدف في الفتره من يونيو
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 شهر  بـــدور  ...

 إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختا ن اإلناث برئاسة مشتركة  فى

 بين المجلس القومي للطفولة واألمومة والمجلس القومي للمرأة 
 

هالي  في التوعية برسائل حملة طرق للتوعية الصحية لأل ةانيراركت الرائدات الصحيات خالل جوالتهن الميد

ث نامستهدفين عن مخاطر ختا ن اإلوقد قامت الرائدات الصحيات بتوعية ال” احميها من الختا ن ” األبواب  بعنوا ن 

فة لناث ويعتبر أنه عادة مخات الطبية فى العالم جرمت ختا ن اإل ن جميع الهيئاأوأ ن الختا ن عادة وليست عبادة و

داب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبى ، وتجريم هذه العملية في القانو ن المصرى وتغليظ العقوبة على فاعلها آل

وعلى اآلمر بفاعلها إذا كا ن األب أو األم أو الجدة او العمة، وحثهم على أ ن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة 

 والدين القويم وليس بهذه الجريمة.
 

  

 14يونيو الي  14لذكر أ ن حملة طرق االبواب "احميها من الختا ن" قد بدأت نشاطها خالل الفترة من جدير با

يوليو ، وتضمنت العديد من األنشطة بهدف توعية السيدات واألهالي في المراكز والقري والنجوع بقضية ختا ن 

 .اإلناث وخطورة هذه الممارسة الضارة
  

 نظومة حماية الطفل وررة عمل رفع قدرات العاملين بم

 األعضاء التناسلية لإلناث لمناهضة تشويه

  

ضرورة رفض ومناهضة جريمة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وذلك بإعتبارها أكدت األمين العام للمجلس 

انتهاكاً صارخاً لحقوق الفتيات موضحة ضرورة عدم تناول القضية تحت ، مسمي "ختا ن " وإنما تشويه األعضاء 

ناسلية لإلناث انطالقا من أنها جريمة وتشويه وأ ن الختا ن طبيا هو ختا ن للذكور فقط ، ويجب العمل علي إيجاد الت

وابتكار طرق وأساليب اقناع جديدة تستخدم في رفع الوعي المجتمعي بخطورة وأضرار هذه الجريمة بما يتناسب 

تي تؤيد إجراءها ألسباب ليس لها أساس أو سند مع مختلف الثقافات ، وا ن تستهدف تغيير المعتقدات السلبية ال

ديني أو طبي ، وتعتمد علي موروثات ثقافية أو إجتماعية ، وأهمية رفض هذه الممارسات الضارة لما تنجم عنها 

 . من آثار سلبية نفسية وصحية وجسدية وإجتماعية علي الفتيات علي المدي القصير واآلجل

الجريمة وهي أوال : التوعية والتي تستهدف الجدات  سية للقضاء علي هذهأهمية العمل علي ثالثة محاور رئيو

واألمهات وتحديد طرق و آليات الوصول إليهن داخل مجتمعاتهن المحلية حيث تشير اإلحصائيات والدراسات أنهن 

 توجد في الدافع الرئيسي وراء إجراء هذه الممارسة الضارة ، ثانيا :التطبيب والذي نؤكد أ ن هذه الممارسة ال

المناهج الطبية و يجب إلتزام األطباء بعدم إجرائها ، مشددة علي ضرورة وجود تقرير طبي معتمد من لجنة طبية 

في حالة حاجة الفتاة لتدخل جراحي ، بحيث يثبت أ ن الطفلة لديها عيب خلقي يتطلب إجراء جراحي وتعطي لها 

الذي يعتمد علي رفع وعي المجتمع بكافة القوانين التي تجرم رهادة طبية موثقة بذلك، ثالثا : الجانب القانوني و

هذه الممارسة الضارة وتعاقب مرتكبيها ، مؤكدة ضرورة تغليظ عقوبة المتورطين في إجراء جريمة تشويه 

 .األعضاء التناسلية لإلناث
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 بمحافظة أسيوط فتاة من محاولة الختا ن 15إنقاذ .. تنجح فى  اللجنة الوطنية للقضاء على ختا ن اإلناث 

  

التابع للمجلس القومي للطفولة  16000أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختا ن اإلناث عن نجاح خط نجدة الطفل 

واألمومة في انقاذ خمس عشرة طفلة من محاولة تشويه لألعضاء التناسلية والمعروفة بالختا ن بمحافظة أسيوط 

لتي تم إنشائها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة مركز منفلوط، وذلك في إطار جهود اللجنة وا

  .واألمومة  والمجلس القومي للمرأة

  

بالغا بشأ ن عزم أحد األرخاص بإحدى قري مركز منفلوط بمحافظة أسيوط  16000وقد أستقبل خط نجدة الطفل 

رية اته وبنات العائلة بمنزله بقعشرة طفلة من بن علي اجراء عملية تشويه لألعضاء التناسلية لألنثى لعدد خمس

 .بني رافع بواسطة قابلة )داية(

  

 تدين جريمة ختا ن طفلة بمنطقة المقطم و... 
  

أدانت اللجنة الوطنية للقضاء على ختا ن اإلناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للطفولة واألمومة و 

ً بمنطقة المقطم  12لطفلة تبلغ من العمر والمجلس القومى للمرأة الواقعة المؤسفة بشأ ن إجراء ختا ن  عاما

 . بمحافظة القاهرة

  

والذي يفيد  16363التابع للمجلس قد تلقى البالغ رقم  16000وأوضحت أمين عام المجلس أ ن خط نجدة الطفل 

عاما إلي مستشفي الحسين الجامعي تعاني من نزيف أثر تعرضها لجريمة تشويه  12بوصول طفلة تبلغ من العمر 

وقد بادرت إدارة ،  األعضاء التناسلية والمعروفة بالختا ن علي يد "داية" بمسكن والدتها بمنطقة المقطم

المستشفي باإلبالغ عن هذه الواقعة وتحرير محضرعنها جنح المقطم وتم ضبط األم وباررت النيابة العامة 

عة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب وتم إحالة الواق التحقيقات وتم عرض الطفلة علي مصلحة الطب الشرعي ، 

 .السيد المستشار النائب العام، التخاذ اإلجراءات الالزمة نحو التحقيق القضائي في هذه الجريمة
  

 

 بيا ن اللجنة الوطنية للقضاء على ختا ن اإلناث 

 

ل ر من كفي إطار االحتفال باليوم العالمي لمناهضة ختا ن االناث والذي يوافق السادس من رهر فبراي    

عام، تؤكد اللجنة الوطنية للقضاء على ختا ن اإلناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة واألمومة 

والمجلس القومي للمرأة، وبعضوية ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة 

المعنية ، باإلضافة الى تعاو ن اللجنة واألزهر الشريف والكنائس المصرية الثالثة ومنظمات المجتمع المدني 

مع رركاء التنمية ، رفضها الكامل لجريمة ختا ن اإلناث ، وتؤكد عزمها التصدى بكل قوة للقضاء عليه 
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باعتباره أقسى أركال العنف ضد المرأة والطفلة ، وتؤثر سلباً على حاضر ومستقبل الفتيات، فضال عن 

 .كونها خطراً يهدد حياتهن

 

كد اللجنة الوطنية أنها اخذت على عاتقها منذ تشكيلها فى مايو من العام الماضي مسئولية وتؤ       

التصدى لجريمة ختا ن اإلناث، فاللجنة جزء ال يتجزأ من االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 

ميع أركال ، وتتضمن االستراتيجية محوراً خاصأ بالحماية من ج 2030والمنبثقة من رؤية مصر  2030

ة هم عناصره التمتع بصحة بدنية ونفسيأحد أال واضحاً لقضية ختا ن اإلناث ، والعنف ضد المرأة يتضمن تدخ

سليمة وال تكو ن ضحية الجهل والعادات والممارسات الضارة المتوارثة، كما تعد اللجنة الوطنية جزءاً 

ً من اإلطار االستراتيجي  ، واإلطار 2030 – 2018ألمومة والخطة والوطنية للطفولة وا،محوريا

االستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد األطفال في مصر، ومن أهم محاورهما  القضاء على كل 

 .الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات من عنف وإيذاء وتمييز

 

 مصر  تقف بحزم للقضاء علي جريمة ختا ن اإلناث
 

 ن االناث في مصر رفضها القاطع والتام ألي مبررات تستخدم تجدد اللجنة الوطنية للقضاء على ختاو  

لممارسة هذه العادة المجرمة محليا ودوليا، وتؤكد دعمها للجهود المبذولة  لمعاقبة   المتسببين في وفاة 

 .الطفلة ضحية الختا ن بمحافظة اسيوط ، والذي  ندينه بشدة ونطالب بتوقيع اقصي عقوبة على الجناة

مواجهة  والتصدي بكل قوة وحزم  للجريمة المجتمعية  "ختا ن للة المصرية  جهودا حثيثة  لوقد بذلت الدو 

اإلناث " التى تتم في حق بناتنا وفتياتنا على مدار عقود  متواصلة ، فقد قامت الدولة المصرية  في مايو 

س بين المجلبتشكيل  "اللجنة الوطنية للقضاء على ختا ن اإلناث في مصر"   برئاسة مشتركة  2019

نية تهدف الى القضاء على ختا ن القومي للطفولة واألمومة والمجلس القومي للمرأة ،وهى أول لجنة وط

ناث في مصر ، وتضم  أعضاء من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة واألزهر الشريف اإل

ضافة الى تعاو ن اللجنة مع رركاء والكنائس المصرية الثالثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، باإل

 .التنمية

عاما، في محافظة أسيوط أثناء  12ويأتي بيا ن اإلدانة بعد الوفاة المأساوية لـلطفلة "ندى"، ابنة الـ  

على يد أحد األطباء حيث تم اإلبالغ عن الجريمة من خالل خط نجدة الطفل  خضوعها لختا ن اإلناث

 .الطبيب ووالد الضحية (، وقد ألقي القبض على كل من16000)
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 الطفل واإلنترنت 
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واألمومة يحذر من استخدام األطفال لإلنترنت دو ن رقابة  الطفولة  
 

القومي للطفولة واألمومة األهالي من استخدام األطفال لإلنترنت دو ن رقابة ويطالبهم بضرورة  حذر المجلس

  .طرونية، والتى قد تعرض حياتهم للخمتابعة ألعاب أطفالهم باستمرار حتى ال يقعوا فريسة سهلة للقرصنة اإللكتر
  

الدكتورة /  سحر السنباطي أمين عام المجلس عن حزنها لوفاة طفل ضحية لعبة المشنقة على تطبيق  وأعربت

تماعي جمشيرة إلى أنه في وقتنا الحالي يتواجد عدد كبير من األطفال والمراهقين على مواقع التواصل اال، تيك توك

هل وهذا ما يجعلهم عرضة للكثير من المخاطر واإلستغالل مؤكدة على ضرورة متابعة من األالمختلفة دو ن رقابة 

  .ألعاب أطفالنا خالل التطبيقات المتنوعة التي يتيحها العالم االفتراضي

 

 إدما ن األطفال لإلنترنت و األلعاب اإللكترونية  يحذر من و 
   

  

ما ن األطفال لأللعاب اإللكترونية، واستخدامهم لإلنترنت دو ن يحذر المجلس القومي للطفولة واألمومة من إدو

أ ن األلعاب االلكترونية واإلنترنت ومواقع التواصل  ، حيثللخطررقابة من األهالي، األمر الذي يعرض حياتهم 

 االجتماعي أصبحت خطرا يداهم أطفالنا.
   

ن األطفال متواجد بشكل مستمرعلى مواقع وقالت د/  سحر السنباطي  األمين العام للمجلس إ ن عددا كبيراً م

التواصل االجتماعي ويقضو ن وقت فراغهم في اللعب األمر الذي يجعلهم فريسة للتطبيقات واأللعاب المتنوعة التي 

يتيحها العالم االفتراضي ، و أنه مما ال رك فيه أ ن بعض األلعاب وسيلة ممتعة وسهلة لألطفال وتنمي إدراكهم إال 

ر من األخطار على صحتهم وحياتهم، منها قلة الحركة والسمنة، بسبب الجلوس لساعات طويلة، أ ن لها الكثي

وإجهاد العينين بسبب ردة التركيز فيها والنظر إليها كثيرا، وإصابة األطفال بالتوحد والعزلة لوقت طويل، وكثير 

ير من األلعاب تعتمد على العنف من األحيا ن تترك أثرا سلوكيا عدوانيا وتحرض على العنف، وذلك بسبب أ ن كث

والممارسات العداونية، فضال عن مشاكل األرق واالنتباه والتركيز والتوتر. باإلضافة إلى التقليد األعمى للكثير 

 من الممارسات التي تبثها تلك األلعاب، وألنهم يقضو ن وقتاً طويال أمامها دو ن توجيه أو مراقبة من األهالي.
 

 

 ألطفاللاالستخدام اآلمن لإلنترنت  إطالق حملة لتعزيز

 "أماني دوت كوم"

 

إطالق حملة "أماني دوت كوم" من أجل حماية الفتيات واألطفال من العنف عبر اإلنترنت، بالتعاو ن مع اليونيسف، 

 ة والذى يوافق الحادي عشر من أكتوبر من كل عام.لبمناسبة اليوم العالمي للطفوبتمويل من االتحاد األوروبي، 

تهدف المرحلة األولى من الحملة إلى رفع مستوى الوعي بين األطفال واآلباء ومقدمي الرعاية باإلجراءات و

من التهديدات الجديدة التي قد يواجهونها في عالم اإلنترنت، أو التعرض  شءوالتدابير الخاصة بحماية األطفال والن

ن هذه الجرائم، والتي تتمثل في خط نجدة الطفل لمحتوى ضار، أو اإلساءة، فضاًل عن توفير وسائل لإلبالغ ع

16000. 
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وبهذه المناسبة قالت الدكتورة سحر السنباطي، األمين العام للمجلس القومي للطفولة واألمومة، إ ن التعرض 

للعنف أمًرا يبعث القلق والغضب الشديدين نظراً لطبيعة المحتوى عبر اإلنترنت والذي يمكن الوصول إليه بشكل 

دود، باإلضافة إلى افتقار الوعي لدى الكبار واألطفال بشأ ن مخاطر اإلنترنت. ومن مسؤوليتنا جميعاً العمل غير مح

أثناء استخدامه، الفتة إلى إسهامات جميع رركائنا وعلى صناع اإلنترنت  شءعلى الحفاظ على سالمة األطفال والن

حة في هذا الشأ ن، واالستفادة منها، حتى يصبحوا تعزيز سالمة األطفال على اإلنترنت واألدوات الجديدة المتا

 قادرين على استخدام اإلنترنت بأما ن.

وأرارت "السنباطي" إلى أ ن عدد مستخدمي اإلنترنت في مصر وصل لماليين من المستخدمين، األمر الذي 

م ألطفال خالل تواجدهيدعونا إلى االهتمام بحماية األطفال بشكل أكبر، كما ناردت مقدمي الرعاية بضرورة متابعة ا

على الفضاء اإللكتروني، مؤكدةً أ ن متابعتهم أصبحت أمر ضروري، ومسئولية في ظل التوسع الهائل في عالم 

 اإلنترنت والذي أصبح بال حدود.
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 رسائل توعية ومبادرات 
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 ية ات وكفاف بعنوا ن "مش هنعيد تاني اللي يةمومة فيديو توعاطلق المجلس القومي للطفولة واأل

حملة القومية للقضاء علي ختا ن ضرار ختا ن اإلناث علي البنات ، ضمن الأختا ن بنات " للتوعية ب

 .حميها من الختا ن "إناث تحت رعار " اإل
 

 حول ضرورة  ية من خالل )نبتة مصر(رسائل توعو

باء واألبناء وكيفية التعامل مع التواصل الجيد بين اآل

لطفولة المبكرة او في مرحلة أوالدهم سواء في مرحلة ا

 هم بنائث الوالدين علي االستماع الجيد ألالمراهقة . وكذلك ح

والتربية السليمة لالطفال والحفاظ علي العادات الغذائية 

  السليمة .

 

 ية تحت رعار " اوقفوا الزواج المبكر " للتوعية بحق الفتيات في ا ن تعيش طفولتها عالنات توعإ

في اللعب والتعليم وحرية االختيار، حيث ا ن الزواج المبكر يسرق عمرها  كاملة وتتمتع بحقها

 ويسلبها جميع حقوقها .

 

 ثناحملة القومية للقضاء علي ختا ن اإلية عبر صفحته الرئيسية حول البث المجلس رسائل توع ،

 من خالل التأكيد علي دور األب في حماية ابنته من هذه الجريمة .

 

  ونشر المجلس القومي للطفولة واألمومة فيديوهات توعية لمناهضة ختا ن اإلناث تتضمن رأى الدين

اإلسالمي والمسيحي كما نشر المجلس بياناً حول الجهود الوطنية والدولية لمناهضة ختا ن اإلناث  

بذلت لى انجازات الدولة المصرية فى محاولتها الدائمة للقضاء على هذه الظاهرة حيث: اكد فيه ع

الدولة المصرية العديد من الجهود منذ البدايات المبكرة للقر ن الماضي للقضاء على ختا ن اإلناث ، 

بحظر إجراء ختا ن اإلناث في مستشفيات  74القرار رقم  1959حيث أصدر وزير الصحة عام 

من المؤتمرات الدولية والبرامج والمبادرات  كبير وزارة الصحة، مرورا بتنظيم عددووحدات 

وائل لختا ن الوطنى أيضاً جهود المناهضات األ الوطنية لمناهضة هذه الممارسة، ولن يغفل التاريخ

سعد ايقونه فى مجال مناهضة أد وعزيزة حسين ، حيث تعتبر مارى سعأمارى  :ناث فى مصر وهناإل

الناث، حيث بدأت أولى أبحاثها المناهضة للختا ن في الخمسينيات من القر ن الماضي، ختا ن ا

 خريات، ومركز لتوثيقآمع عزيزة حسين و وارتركت في تدرين المؤتمر الدولي للتنمية والسكا ن

األبحاث والمعلومات الخاصة بالختا ن، كما قامت بعمل دعوة راملة إلى الجمعيات والمنظمات األهلية 

 .ل بحث قضايا صحة المرأة وختا ن اإلناثمن أج
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 ية ضمن الحملة القومية للقضاء علي ختا ن االناث    " احميها من الختا ن " احتفاال اعالنات توع

باليوم الوطني للقضاء علي ختا ن االناث في مصر ، وذلك بالتعاو ن مع المجلس القومي للمرأة 

 كا ن مصر .ومنظمة اليونيسيف  مصر وصندوق األمم المتحدة للس

 

  تنويهات توعية لمنع االتجار بالبشر تحت رعاية جمهورية مصر العربية اللجنة الوطنية التنسيقية

 وتنص،  لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر بعنوا ن معا_ضد_االتجار_بالبشر

ة أركاله ، يجرم ظاهرة " االتجار بالبشر" بكاف 2010لسنة  64على أ ن القانو ن المصري رقم 

  لساعدونا إلنهاء هذه الجريمة عن طريق تفاعلكم وابالغ  السلطات المختصة أو خط نجدة الطف

 

 


