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 دليل السياسات واإلجراءات

 "2019"إصدار 
 محافظة الشرقية

 "عقوٌل مستنيرة وإيٍد ماهرة"

 
 سياسة حماية الطفولة واألمومة

 

 :الجهات المسئولة عن تنفيذ السياسة
 الوحدة العامة لحماية الطفل 
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 واإلجراءات دليل السياسات

 "2019"إصدار 
 محافظة الشرقية

 "عقوٌل مستنيرة وإيٍد ماهرة"

 سياسة حماية الطفولة واألمومة 

 

 

 الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسة:

 مهام مكتب حمايه الطفل

  نشلا  لننلإتل    2008لسلن   126المعلدل رلرق   1996لسلن   12من قانون الطفلل رقل   97للمادة  تفعيلا  

وعضللوي  وءللل  الماللا    يررئاسلل  معللال 2017لسللن   10141الطفللل رقللرار ماللا   رقلل    عاملل  لامايلل

لامايل  الطفلل  الوزارات المعني  والتي من المفتلر  إن تنعقلد رشلءل دورم لمتارعل  تنفيلي السياسل  العامل 

 رالماا   .

   تتشلءل  يوالتل  2016لسلن   12061رقلرار رقل  لطفل رديوان عا  الماا  ل  ا لاماي   عاموادة ت  إنشا

 .(ريانات ال مدخل –خط النندة   منسق -  نتماعيإخصائي  أ -  مقررة اللنن  العاممن ) 

 الرلغات المرصودةا و وراثها ومتارعته( 16000)الرلغات من خط نندة الطفل  يتلق. 

 :همهاأيتم الرصد من خالل جهات عديدة 

رلغات النمعيات الشريء  لخط النندة والتى تتضمن  ريق من الشراب المتخصص والمدرب على  رصلد  -

  .للخطر والتى يت  التعامل معها رمساعدة الوادات الفرعي  والعام  مشاءل ورلغات االطفال المعرض

 ينتملاع، الملواطنين ، مواقلا التواصلل اإ  قسلا  الشلرطأ، طفال المعرض  للخطر من النيارل  األرلغات  -

 قانون الطفل (. 96لخ )ااالت التعر  للخطر مادة ..... إ

 والتنسيق ما المنلس   الفرعي  ووادات الاماي  يت  توثيق الرلغات والااالت والتنسيق ما اللنان الفرعي

  سلتءمال وتالديق قواعلد الريانلات الخاصلإو  عملال اللنلان الفرعيل  أمتارعل ي ل  موملللطفول  واأل يالقوم

 .رالااالت

 وعملل زيلارات للوالدات   نتماعلات اللنلان الفرعيلإ ومااضرمن الوادات   الشهري  تقارير المتارع يتلق

للنلان نلل تيسلير عملل اأملن   النهلات الاءوميل  ومتارع  عملها ومخاطرلواإنتماعات الشهري  رالمراءز 

 وتيسير ال الرلغات.

 يءمللا يللت  النللزول الميللدانلراثهللا و اصللها طفللال رللالمراءز األ  يللت  تاويللل الرلغللات علللى واللدات امايلل  

 نرا ات التى تمت  يها.ومتارعتها واإ مالفور

 الاالت الخطلر النسلي  والخطلر المالدق ومااولل  ر لا  يرالماا  ل   ل  من الوادة العامل الميدانيلنزول ا

 .الخطر ومتارع  الرلغ وال 

  مومواأل  للطفول يلى المنلس القومإيت  الرد على الرلغات وما ت  رها من إنرا ات وترسل . 
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 واإلجراءات دليل السياسات

 "2019"إصدار 
 محافظة الشرقية

 "عقوٌل مستنيرة وإيٍد ماهرة"

 وتيسير إاال  الرلغات وتادق دورياا   تقدي  الخدم  رءل مرءز لسرع  خدمات للطفول  عمل خريط. 

 والفرعي  رالمراءز على مع     رالماا    الطفل العام  ات وورش عمل للعاملين روادات امايتن ي  دور

 :الطفل مثل  ما يخص اماي

مهلارات  -الطفلل   لامايل يدعل  الن لا  اللوطن -وقانون الطفل   تفاقيات الدوليالطفل واإ  ) سياسات اماي -

، آليلات الرصلد ،   خطار، آليات عمل لنلان الامايلنواع األأ، ااالت التعر  للخطر و  المنتمعي  الخدم

للقلوانين  و قلاا   ليلات القانونيل، اآل  مومواأل ل للطفو  التنسيق والتشريك ما خط نندة الطفل والمنلس القوم

  لاماي  طفال، وضا السياسات العامه  صور النرائ  التى يتعر  لها األأ،  الدولي اقياتتفواإ  المصري

للخطلر ءملا تلل  عملل زيلارة لماا  ل  االسللءندري    طفللال المعرضلنرائلى لأف راللدليل اإالطفلل ، التعريل

 .رين الماا  تين(  لترادل الخررات رين وادات الاماي

 .اليونسيف  للطفول ةم  المتاداأل  وردع  من من م  مومواأل  للطفول يشراف المنلس القومإتات  -

 رشأن تفعيلل دور لنلان الامايل 2018( لسن  7رق  ) مالءتاب الدورلتنسيق والتعاون ما النيارات لتفعيل ا  

خلي طفال والصادر من مءتب النائلب العلا  المسلاعد )ايلق يلت  اآلن األالننائي  لأ  العدال  وتطوير من وم

 .طفال المعرض  للخطر(رتوصيات اللنن  الفرعي  لاماي  الطفل  ى ءل القضايا الخاص  راأل

 يةمهام الوحدات الفرع

  رلالمراءز  والدة  رعيل  لامايل  الطفلل 19انشلا   تشءيل لننل   رعيل  لامايل  الطفلل رءلل مرءلز ءملا تل  ت

 ينفسل يخصلائإ –ملدخل ريانلات  – يقانون يائـخصإ – ينتماعإ يائـخصإ –  ــوتشءل من  )مقرر اللنن

) رئليس اللننل  الفرعيل   يو الالأ  رقرار من رئيس المدينل ويلك ايا رنميا المراءز والمدن واأل وند( نإ

 .لاماي  الطفل (

  لمناقشل  الرلغلات والالاالت  لى هليا الشلهر  منتملاع شلهرإتعقد اللنلان الفرعيل  لامايل  الطفلل رلالمراءز

  لامايل  ومتارعل  تنفيلي السياسلات العامل ومناقش  المشءلت المونلودة  لى المرءلز  لى منلال امايل  الطفلل

رالماا  لل  للواللدة العاملل  والتقللارير الشللهري   منتمللاع الشللهرر اإرسللال ماضللإويللت   الطفللل رالماا  لل  

 .دورياا 

  يت  التعامل ما الرلغات رءا   أنواعها وراثها و اصها و القيا  رالها و إرسلال ملا يلت   لى تقلارير للوالدة

 العام .


