دليل السياسات واإلجراءات
"إصدار "2019

محافظة الشرقية
"عقو ٌل مستنيرة وإي ٍد ماهرة"

سياسة حماية الطفولة واألمومة
الجهات المسئولة عن تنفيذ السياسة:


الوحدة العامة لحماية الطفل
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سياسة حماية الطفولة واألمومة
الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسة:
مهام مكتب حمايه الطفل


تفعيلا للمادة  97من قانون الطفلل رقل  12لسلن  1996المعلدل رلرق  126لسلن  2008تل إنشلا لننل
عامل لاماي ل الطفللل رقللرار ماللا

رق ل  10141لسللن  2017ررئاسل معللالي الماللا

الوزارات المعني والتي من المفتلر
رالماا


وعضللوي وءللل

إن تنعقلد رشلءل دورم لمتارعل تنفيلي السياسل العامل لامايل الطفلل

.

ت إنشا وادة عام لاماي الطفل رديوان عا الماا ل رقلرار رقل  12061لسلن  2016والتلي تتشلءل
من ( مقررة اللنن العام  -أخصائي إنتماعي  -منسق خط النندة – مدخل الريانات ).



تلقي الرلغات من خط نندة الطفل ( )16000وراثها ومتارعتها و الرلغات المرصودة.

يتم الرصد من خالل جهات عديدة أهمها:
-

رلغات النمعيات الشريء لخط النندة والتى تتضمن ريق من الشراب المتخصص والمدرب على رصلد
مشاءل ورلغات االطفال المعرض للخطر والتى يت التعامل معها رمساعدة الوادات الفرعي والعام .

-

رلغات األطفال المعرض للخطر من النيارل  ،أقسلا الشلرط  ،الملواطنين  ،مواقلا التواصلل اإنتملاعي
 .....إلخ (ااالت التعر



للخطر مادة  96قانون الطفل ).

يت توثيق الرلغات والااالت والتنسيق ما اللنان الفرعي ووادات الاماي الفرعي والتنسيق ما المنلس
القومي للطفول واألمومل لي متارعل أعملال اللنلان الفرعيل وإسلتءمال وتالديق قواعلد الريانلات الخاصل
رالااالت.



تلقي تقارير المتارع الشهري من الوادات ومااضر إنتماعلات اللنلان الفرعيل وعملل زيلارات للوالدات
واإنتماعات الشهري رالمراءز ومتارع عملها ومخاطرل النهلات الاءوميل ملن أنلل تيسلير عملل اللنلان
وتيسير ال الرلغات.



يللت تاويللل الرلغللات علللى واللدات اماي ل األطفللال رللالمراءز لراثهللا و اصللها ءمللا يللت النللزول الميللداني
الفورم ومتارعتها واإنرا ات التى تمت يها.



النزول الميداني من الوادة العامل رالماا ل لي الاالت الخطلر النسلي والخطلر المالدق ومااولل ر لا
الخطر ومتارع الرلغ وال .



يت الرد على الرلغات وما ت رها من إنرا ات وترسل إلى المنلس القومي للطفول واألموم .
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عمل خريط خدمات للطفول رءل مرءز لسرع تقدي الخدم وتيسير إاال الرلغات وتادق دوريا ا.
تن ي دورات وورش عمل للعاملين روادات اماي الطفل العام رالماا

والفرعي رالمراءز على مع

ما يخص اماي الطفل مثل:
-

( سياسات اماي الطفل واإتفاقيات الدولي وقانون الطفل  -دعل الن لا اللوطني لامايل الطفلل  -مهلارات
الخدم المنتمعي  ،ااالت التعر

للخطر وأنواع األخطار ،آليات عمل لنلان الامايل  ،آليلات الرصلد ،

التنسيق والتشريك ما خط نندة الطفل والمنلس القوم للطفول واألموم  ،اآلليلات القانونيل و قلا ا للقلوانين
المصري واإتفاقيات الدولي  ،أه صور النرائ التى يتعر

لها األطفال ،وضا السياسات العام لاماي

الطفلل  ،التعريلف راللدليل اإنرائلى لأطفللال المعرضل للخطلر ءملا تل عملل زيلارة لماا ل االسللءندري
لترادل الخررات رين وادات الاماي رين الماا تين).
 تات إشراف المنلس القومي للطفول واألموم وردع من من م األم المتادة للطفول اليونسيف. التنسيق والتعاون ما النيارات لتفعيل الءتاب الدورم رق ( )7لسن  2018رشأن تفعيلل دور لنلان الامايل
وتطوير من وم العدال الننائي لأ طفال والصادر من مءتب النائلب العلا المسلاعد (ايلق يلت اآلن األخلي
رتوصيات اللنن الفرعي لاماي الطفل ى ءل القضايا الخاص راألطفال المعرض للخطر).

مهام الوحدات الفرعية
 ت تشءيل لننل رعيل لامايل الطفلل رءلل مرءلز ءملا تل انشلا  19والدة رعيل لامايل الطفلل رلالمراءز
وتشءل من (مقرر اللننــ – إخصـائي إنتماعي – إخصـائي قانوني – ملدخل ريانلات – إخصلائي نفسلي
إن وند) رنميا المراءز والمدن واألايا ويلك رقرار من رئيس المدينل أو الالي ( رئليس اللننل الفرعيل
لاماي الطفل ).
 تعقد اللنلان الفرعيل لامايل الطفلل رلالمراءز إنتملاع شلهرم لمناقشل الرلغلات والالاالت لى هليا الشلهر
ومناقش المشءلت المونلودة لى المرءلز لى منلال امايل الطفلل ومتارعل تنفيلي السياسلات العامل لامايل
الطفللل رالماا ل ويللت إرسللال ماض لر اإنتمللاع الشللهرم والتقللارير الشللهري للواللدة العام ل رالماا ل
دوريا ا.
 يت التعامل ما الرلغات رءا أنواعها وراثها و اصها و القيا رالها و إرسلال ملا يلت لى تقلارير للوالدة
العام .
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