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تقرير عن الجﻬود الوطنية لتعزيز حقوق الطفل بمناسبة
اليوم العالمي لحقوق الطفل
 ٢٠نوفمبر ٢٠٢ ٠
2يحتفــل2المجتمــع2الدولــي2،مــن2خــالل2األمــم2المتحــدة2،باليــوم2العالمي2للطفل2
فــي22العشــرين2مــن2نوفمبــر2مــن2كل2عــام2،وذلك2منذ2عــام2،19542بغرض2التوعية2
بحقــوق2األطفــال2فــي2جميــع2أنحــاء2العالــم2.وقــد2اعتمــدت2الجمعيــة2العامــة2
لألمــم2المتحــدة2إعــالن2حقــوق2الطفــل2فــي2202نوفمبــر2عــام2،19592واعتمــدت2
ً
ـوم2أيضــا2اتفاقيــة2حقــوق2الطفــل2عــام2.19892هــذا2،وقــد2انضمــت2
فــي2ذات2اليـ
مصــر2إلــى2اتفاقيــة2حقــوق2الطفــل2فــي2مرحلــة2مبكــرة2عــام2،19902كمــا2انضمــت2
إلــى2البروتوكوليــن2االختيارييــن2الملحقيــن2باالتفاقيــة2والمعنييــن2باشــتراك2
الطفــل2فــي2النزاعــات2المســلحة2وببيــع2وبغــاء2واســتغالل2األطفــال2فــي2
المــواد2اإلباحيــة.

وقــد 2أولــت 2مصــر 2عنايــة 2خاصــة2
باألطفــال2و2احتياجاتهــم2األساســية2
ضمــن2أهــداف2إســتراتيجية2التنميــة2
المســتدامة2في2إطار2الهدفين2األول2
والثانــي2مــن2رؤيــة2مصــر2،20302حيــث2
يســعى 2الهــدف 2األول 2إلــى 2االرتقــاء2
بجــودة 2حيــاة 2المواطــن 2المصــري2،
وتحســين 2مســتوى 2معيشــته 2،بمــا2
فــي2ذلــك2األطفــال.

وقــد2أولــت2مصــر2عنايــة2خاصــة2باألطفــال2واحتياجاتهــم2األساســية2ضمــن2
أهــداف2إســتراتيجية2التنميــة2المســتدامة2فــي2إطــار2الهدفيــن2األول2والثانــي2مــن2رؤيــة2مصــر2،20302حيــث2يســعى2الهــدف2
األول2إلــى2االرتقــاء2بجــودة2حيــاة2المواطــن2المصــري2،وتحســين2مســتوى2معيشــته2،بمــا2فــي2ذلــك2األطفــال2،فــي2حيــن2
يتضمــن2الهــدف2الثانــي2،المتعلــق2بتحقيــق2العدالــة2واالندمــاج2االجتماعــي2والمشــاركة2،التأكيــد2علــى2االهتمــام2بحقــوق2
واحتياجــات2الفئــات2األولــى2بالرعايــة2،ومــن2بينهــا2األطفــال2.وعلــى2ضــوء2ذلــك2اتخــذت2الحكومــة2المصريــة2،ممثلــة2فــي2
عــدد2مــن2الــوزارات2والهيئــات2المعنيــة2،عــددً ا2مــن2التدابيــر2واإلجــراءات2بغيــة2تحســين2أوضــاع2األطفــال2باعتبارهــم2مــن2
الفئــات2األولــى2بالرعايــة.
وبهــذه2المناســبة2أعــدت2األمانــة2الفنيــة2للجنــة2العليــا2الدائمــة2لحقــوق2اإلنســان2تقري ـ ًر ا2موج ـ ًز ا2عــن2الجهــود2الوطنيــة2
لحمايــة2وتعزيــز2حقــوق2الطفــل2فــي2مختلــف2المجــاالت2وعلــى2مختلــف2األصعــدة.
ً
أوﻻ :اإلطار الدستوري والتﺸريعي المقرر لحقوق الطفل المصري:
2 .1تنــاول2الدســتور2المصــري2الصــادر2عــام220142حقــوق2الطفــل2بصــورة2متكاملــة2وغيــر2مســبوقة2فــي2الدســاتير2
الســابقة22،إذ2يؤكــد2بدايــة2التــزام2الدولــة2برعايــة2وحمايــة2األمومــة2والطفولــة2،ويقــرر2حــق2كل2طفــل2فــي2التعليــم2
المبكــر2فــي2مراكــز2الطفولــة2حتــى2السادســة2،وإلزاميــة2التعليــم2المجانــي2حتــى2نهايــة2المرحلــة2الثانويــة2،وع ـرﱠف2
الطفــل2بأنــه2مــن2لــم2تبلــغ2ســنه2الثامنــة2عشــرة2ليتوافــق2مــع2اتفاقيــة2حقــوق2الطفــل2.كمــا2تضمــن2العديــد2مــن2
البنــود2التــي2مــن2شــأنها2ضمــان2حقــوق2األطفــال2فــي2البقــاء2والنمــو2مــن2خــالل2التأكيــد2علــى2حقــوق2التعليــم2،
والرعايــة2الصحيــة2والتطعيــم2المجانــي2،والتغذيــة2،والهويــة2القانونيــة2،والرعايــة2األســرية2،والمــأوى2،والتربيــة2
الدينيــة2والوجدانيــة2والمعرفيــة22،ويشــمل2ذلــك2األطفــال2ذوي2اإلعاقــة.
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2 .2وقــد كــرس الدســتور حمايــة األطفــال مــن العنــف واإلســاءة واالســتغالل الجنســي أو التجــاري  ،حيــث يلــزم
الدولــة بإنشــاء نظــام قضائــي خــاص لألطفــال المجنــي عليهــم  ،كمــا يلزمهــا بالعمــل علــى تحقيــق المصالــح
الفضلــى للطفــل فــي كافــة اإلجــراءات التــي تتخــذ حيالــه .ويكفــل كذلــك رعايــة الدولــة للنــشء (اليافعيــن)
والعمــل علــى اكتشــاف مواهبهــم ،وتنميــة قدراتهــم الثقافيــة والعلميــة والفنيــة واإلبداعيــة والبدنيــة،
وتشــجيعهم علــى العمــل الجماعــي والتطوعــي ،وتمكينهــم مــن المشــاركة فــي الحيــاة العامــة.
3 .3كمــا منــح الدســتور المجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة الــذي تــم إنشــاؤه فــي عــام  1988االســتقالل الفنــي
والمالــي واإلداري ،وضمــن اســتقالل وحيــاد أعضــاء المجلــس ،وجعــل  لــه الحــق فــي إبــاغ الســلطات العامــة
بــأي انتهــاك يتعلــق بمجــال عملــه.
4 .4علــى مســتوى التشــريعات ،صــدر قانــون الطفــل رقــم  12لســنة  1996وتعديالتــه المتعاقبةالتــي ُتعنــى بتأكيــد
المصلحــة الفضلــى للطفــل وجعلهــا أولويــة فــي كافــة األمــور التــي تمــس حيــاة الطفــل ،فحــدد ســن الطفــل
مــن حيــث الحمايــة والرعايــة المنصــوص عليهمــا فــي القانــون بثمانــي عشــرة ســنة ميالديــة كاملــة ،وحــدد ســن
المســئولية الجنائيــة باثنتــي عشــرة ســنة ،وحظــر توقيــع عقوبــات اإلعــدام أو الســجن المؤبــد أو المشــدد علــى
المتهــم الــذي لــم يجــاوز ســنه الثامنــة عشــرة ،كمــا جــرم ختــان الطفلــة ،وصــور االســتغالل
أو االتجــار فــي األطفــال أو نقــل األعضــاء.
5 .5تضمــن القانــون حمايــة األطفــال مــن كافــة أشــكال العنــف أو الضــررأو اإلســاءة البدنيــة
أو المعنويــة أو الجنســية أو اإلهمــال والتقصيــر ،وحظــر تشــغيل األطفــال فــي أســوأ
أشــكال العمــل ،وقــرر مســئولية الدولــة عــن الرعايــة البديلــة لــكل طفــل حــرم مــن أســرته،
وتقريــر معــاش الضمــان االجتماعــي لألطفــال غيــر العامليــن .كمــا يتنــاول القانــون
ً
معرضــا للخطــر  ،واســتحدث لجا ًنــا عامــة وفرعيــة فــي
الحــاالت التــي يصبــح فيهــا الطفــل
مختلــف المحافظــات لحمايــة الطفولــة .هــذا ،وتتضمــن العديــد مــن التشــريعات المتعلقــة بقوانيــن األحــوال
الشــخصية أحكامً ــا لحمايــة األســرة والطفولــة وتنظيــم أوضــاع الــزواج والطــاق والحضانــة والرؤيــة بمــا يكفــل
المصالــح الفضلــى لألطفــال.
6 .6جديــر بالذكــر فــي هــذا الســياق أن مصــر كانــت قــد ســحبت تحفظهــا علــى الميثــاق اإلفريقــي لحقــوق ورفاهيــة
الطفــل اإلفريقــي بشــأن حظــر الــزواج لمــن هــم دون ســن  18عامً ــا.
ثاني ًا :المؤسسات والسياسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الطفل:
1 .1يبلــغ عــدد األطفــال فــي مصــر  38.18مليــون طفــل ،ونســبة إجمالــي عــدد األطفــال مــن إجمالــي عــدد الســكان
ً
وفقــا لبيانــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء لســنة  2019منهــم ( %51,8مــن الذكــور و%48,2
%39.3
مــن اإلنــاث) ،بينمــا تبلــغ نســبة األطفــال فــي الفئــة العمريــة مــن عمــر يــوم إلــى  4ســنوات  %32,9مــن إجمالــي
عــدد األطفــال.
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2 .2وقــد حرصــت مصــر  -وبشــكل مبكــر  -علــى إنشــاء المجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة ،وذلــك منــذ عــام
 ،1988حيــث يتولــى المجلــس مســئولية وضــع ورســم السياســات العامــة فــي مجــال الطفولــة ،والتخطيــط
والتنســيق ،والرصــد والتقييــم لألنشــطة ذات الصلــة بمجــاالت حمايــة األطفــال واألمهــات وتطويرهــا فــي
مصــر ،وذلــك مــن خــال التنســيق والتعــاون مــع الــوزارات والجهــات المختصــة ،فضـ ًلا عــن منظمــات المجتمع
المدنــي المتعــددة ذات الصلــة.
3 .3و ُتعــد السياســات والبرامــج واألنشــطة التــي يضطلــع بهــا المجلــس حزمــة حقوقيــة متكاملــة لضمــان حقــوق
الطفــل بــدون تمييــز فــي الحمايــة والرعايــة والكرامــة اإلنســانية .ويســتهدف المجلــس القومــي للطفولــة
واألمومــة التركيــز علــى األطفــال المحروميــن والضعفــاء والمهمشــين ،والذيــن يعيشــون حيــاة الفقــر ،وغيــر
المنتســبين للمــدارس ،والعامليــن دون الســن القانونيــة ،باإلضافــة ألطفــال الشــوارع وذوي اإلعاقــة وغيرهــم
مــن األطفــال ممــن يعيشــون فــي ظــروف صعبــة.
ثالث ًا :السياسات والبرامج والمبادرات في مجال تعليم األطفال:
1 .1يبلــغ إجمالــي المخصصــات الماليــة لتعليــم األطفــال فــي الموازنــة
العامــة للدولــة للعــام المالــي  )93.5 (2020/2019مليــار جنيــه ،وقــد
تــم تخصيــص  %71مــن موازنــة التعليــم لألطفــال ،منهــا ()4,2
مليــار جنيــه مصــري لمرحلــة ريــاض األطفــال ،و( )62,8مليــار جنيــه
للمراحــل االبتدائيــة ،واإلعداديــة.
2 .2مبــادرة تعليــم الفتيــات ،بهــدف المســاهمة فــي توفيــر التعليــم
الجيــد والمنصــف الشــامل لجميــع أطفــال المــدارس الصديقــة
للفتيــات بنهايــة عــام  ،2019و»البرنامــج القومــي لجــودة التعليــم»،
ويهــدف إلــى رفــع القــدرة علــى التنافســية الدوليــة.

وقــد أثمــرت الجهــود الوطنيــة فــي
مجــال تعليــم األطفــال عــن تالشــي
الفجــوة النوعيــة بيــن الجنســين فــي
معــدالت القيــد مــا بيــن العاميــن
 2011/2010و ،2020/2019حيــث تجــاوزت
معــدالت القيــد الصافــي للفتيــات
تلــك الخاصــة بالفتيــان فــي جميــع
مراحــل التعليــم مــا قبــل الجامعــي،
ممــا جعــل مؤشــر الفجــوة النوعيــة
يأخــذ قيمــة ســالبة.

3 .3برنامــج «الحــد مــن التســرب» ،بهــدف الحــد مــن تســرب األطفــال
فــي مرحلــة التعليــم األساســي ،وذلــك مــن خــال االرتقــاء بقــدرات
المتعامليــن مــع األطفــال المعرضيــن للتســرب ،وتوعيــة األســر
األكثــر احتياجً ــا بأهميــة التعليــم ،وتغييــر النظــرة الســلبية لتعليــم الفتيــات فــي الريــف ،ومناهضــة الممارســات
الضــارة ضــد الفتيــات ،وإعــداد دليــل إرشــادي للمتعامليــن مــع الطفــل المعــرض للتســرب مــن مديــر المدرســة
والمعلــم واإلخصائــي االجتماعــي والنفســــــــي للحــد مــن ظاهــرة التســـــــــرب وجعــل المدرســة جاذبــة.
4 .4برنامــج تمكيــن األطفــال مــن الحصــول علــى تعليــم مالئــم لمرحلــة الخمــس ســنين األولــى داخــل دور الحضانــة،
بالتعــاون بيــن وزارة التضامــن االجتماعــي وكل مــن «اليونيســف» و» هيئــة التعــاون الدولــي اليابانية-جايــكا»،
وكــذا برنامــج وضــع منهــج موحــد للطفــل داخــل دور الحضانــة  يكــون بجــودة علميــة وتربويــة تتناســب مــع
احتياجــات األطفــال فــي تلــك المرحلــة العمريــة.
5 .5وقــد أثمــرت الجهــود الوطنيــة فــي مجــال تعليــم األطفــال عــن تالشــي الفجــوة النوعيــة بيــن الجنســين فــي
معــدالت القيــد مــا بيــن العاميــن  2011/2010و ،2020/2019حيــث تجــاوزت معدالت القيد الصافــي للفتيات تلك الخاصة
بالفتيــان فــي جميــع مراحــل التعليــم مــا قبــل الجامعــي ،ممــا جعــل مؤشــر الفجــوة النوعيــة يأخــذ قيمــة ســالبة.
كمــا أســفرت الجهــود الوطنيــة عــن انخفــاض معــدالت التســرب خاصــة فــي مرحلــة التعليــم اإلعــدادي مــا بيــن
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العاميــن  2011/2010و ،2019/2018وعــن ارتفــاع معــدالت االنتقــال مــن المرحلــة االبتدائيــة إلــى المرحلــة اإلعداديــة مــن
 %88.1فــي العــام  2013/2012إلــى  %99.7فــي العــام .2020 /2019
6 .6هــذا ،وتــم طــرح نظــام تعليمــي جديــد فــي ســبتمبر  2018يخضــع لــه الداخلــون الجــدد فــي المنظومــة  التعليميــة
(مرحلــة ريــاض األطفــال والصفــوف األولــى ثــم التعليــم االبتدائــي) بهــدف تحديــث طــرق التعليــم وتعزيــز قــدرة
الطالــب علــى َ
التعلــم ،وتطويــر أســاليب التقييــم واالمتحانــات ،فضــ ًلا عــن دعــم اســتخدام التكنولوجيــا فــي
العمليــة التعليميــة ،وتقليــل الكثافــة فــي الفصــول ،وإتاحــة الخدمــات التعليميــة للمناطــق المحرومــة بتنفيــذ
 74ألــف فصــل دراســي جديــد ،باإلضافــة إلــى عــدد  165مشــروعً ا فــي التعليــم األزهــري يشــمل إنشــاء معاهــد
أزهريــة جديــدة ،وذلــك خــال الفتــرة مــن يوليــو  2014وحتــى  30يونيــو .2020
7 .7وتتبنــى الدولــة المصرية-فــي إطــار مشــروع تحســين التعليــم مــا قبــل الجامعــي -سياســة تنويــع مصادرالتعلــم
مــن خــال منصــة التعليــم الرقمــي ،المرتبطــة ببنــك المعرفــة .حيــث تــم فــي هــذا اإلطــار توفيــر  1,358,000جهــاز
«تابلــت» مجا ًنــا لطــاب الصــف األول الثانــوي منــذ عــام  2018وحتــى يونيــو  ،2020وتوصيل مــدارس المرحلة الثانوية
بشــبكات داخليــة بهــا خــادم معلومــات وشــبكة إنترنــت ذات ســرعة مرتفعــة لعــدد  2530مدرســة ثانويــة ،مــع
إتاحــة إمكانيــة الدخــول لتلــك الشــبكات مــن خــارج المدرســة وبــدون تكلفــة مــن خــال مراكــز الشــباب.
8 .8كمــا تــم إنشــاء وتطويــر المــدارس الفنيــة بأنواعهــا بعــدد  1109مدرســة ،باإلضافــة إلــى إنشــاء عــدد مــن المــدارس  
التكنولوجيــة التطبيقيــة الجديــدة .وكــذا فقــد تبنــى برنامــج عمــل الحكومــة ( )2012/2020 -2019/2018فتــح  1600فصــل
لــذوي اإلعاقــة البصريــة والســمعية.
رابع ًا :السياسات والبرامج في مجال الرعاية الصحية:
1 .1يبلــغ  إجمالــي المخصصــات الماليــة لصحــة األطفــال فــي الموازنــة العامــة للدولــة للعــام المالــي )4,3(2020 /2019
مليــار جنيــه مصــري ،أي مــا يســاوي  %8مــن إجمالــي ميزانيــة القطــاع الصحــي.
2 .2تتضمــن البرامــج المنفــذة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة لألطفال الكشــف المبكر عن الســمنة والتقــزم واألنيميا
بيــن طــاب المــدارس ،والكشــف المبكــر علــى النظــر ،وغيرهــا مــن األمــراض األخــرى التــي تصيــب األطفــال،
وذلــك فــي إطــار المبــادرة الرئاســية « 100مليــون صحــة» .وتشــمل المبــادرة تحويــل الطفــل إلــى التأميــن الصحــي
للعــاج بالمجــان .وقــد تــم إطالقهــا عــام  ،2019حيــث اســتهدفت فحــص  11.5مليــون طالــب فــي أكثــر مــن  22ألــف
مدرســة.كما منــح الدســتور المجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة الــذي تــم إنشــاؤه فــي عــام  1988االســتقالل
الفنــي والمالــي واإلداري ،وضمــن اســتقالل وحيــاد أعضــاء المجلــس ،وجعــل  لــه الحــق فــي إبــاغ الســلطات
العامــة بــأي انتهــاك يتعلــق بمجــال عملــه.
3 .3بلــغ إجمالــي مــن تــم مســحهم مــن األطفــال فــي إطــار مبــادرة عــاج أمــراض ســوء التغذيــة لألطفــال فــي
المــدارس  9,231,323طفــ ًلا بنســبة  %70مــن إجمالــي المســتهدفين ،وبلــغ إجمالــي مــن تــم مســحهم مــن
األطفــال حديثــي الــوالدة فــي إطــار مبــادرة االكتشــاف المبكــر وعــاج ضعــف وفقــدان الســمع عنــد األطفــال
حديثــي الــوالدة  1,429,239طفــ ًلا.
4 .4تبنــي الحكومــة لبرنامــج التغذيــة المدرســية لطــاب المــدارس ،وهــو برنامــج مشــترك بيــن عــدد مــن
الوزارات(التضامــن االجتماعــي  -التمويــن والتجــارة الداخليــة  -التربيــة والتعليــم  -الصحــة والســكان  -التنميــة
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المحليــة) يهــدف إلــى تعزيــز قــدرة األطفــال الفقراء على االســتمرار في التعليم وإلى رفــع قدراتهم التحصيلية.
وقــد بلغــت تكلفــة هــذا البرنامــج فــي عــام  2019/2018حوالــي  972مليــون جنيــه ،ويغطــي  11,200,000طالــب 10 ،مليــون
منهــم فــي مرحلــة التعليــم األساســي.
خامس ًا :برامج ومبادرات حماية األطفال والمراهقين والنشء:
1 .1برنامــج «حمايــة النــشء مــن التدخيــن والمخــدرات» بهــدف تنفيــر األوالد والبنــات مــن
التدخين والمخدرات ،ودعم دور األســرة باعتبارها خط دفاع أساســي لمواجهة المشــكلة
واالكتشــاف المبكــر لحــاالت اإلدمــان.
2 .2إنشــاء «المرصــد القومــي لحقــوق الطفــل» بهــدف وضــع آليــة وطنيــة لرصــد كافــة
الخدمــات والمؤشــرات واالنتهــاكات المرتبطــة بحقــوق الطفــل ،ولدعــم عمليــة التخطيط
والتنســيق التــي تهــدف إلــى تحســين أوضــاع الطفولــة فــي مصــر.
3 .3تفعيــل الخــط الســاخن لنجــدة الطفــل لتلقــي الشــكاوى الخاصــة باالنتهــاكات ضــد األطفــال ،باعتبــاره وســيلة
دائمــا لــكل طفــل دون تمييــز للتعبيــر عــن آرائهــم فــي القضايــا المتعلقــة بهــم،
مجانيــة ميســرة ومتاحــة
ً
ويعمــل علــى مســتوى جميــع المحافظــات علــى مــدار  24ســاعة ،حيــث حقــق خطــوات ملموســة فــي توفيــر
مظلــة لحمايــة الطفــل التــي كفلهــا القانــون واالتفاقيــات الدوليــة ،باإلضافــة إلــى تقديــم المســاعدة القانونيــة
المجانيــة لألطفــال ،ومســاعدة األطفــال علــى العــودة إلــى التعليــم بعــد انقطــاع.
4 .4برنامــج «صحــة المراهقيــن» بهــدف رفــع وعــي الطلبــة وأوليــاء األمــور بالقضايــا المتعلقــة بالمراهقــة مــن
خــال نــدوات التوعيــة والحــوارات واألنشــطة إللقــاء الضــوء علــى القضايــا والمشــكالت المتعلقــة بالصحــة
اإلنجابيــة والمراهقــة.
5 .5برنامــج «الحــد مــن مشــكلة الهجــرة غيــر الشــرعية لألطفــال غيــر المصحوبيــن» بهــدف مكافحــة الهجــرة غيــر
الشــرعية لألطفــال مــن خــال التوعيــة بخطــورة المشــكلة والســعي إليجــاد بدائــل إيجابيــة لهــا.
6 .6تفعيــل «لجــان حمايــة الطفولــة» كآليــة مجتمعيــة وطنيــة ذات مرجعيــة قانونيــة لحمايــة الطفــل ،ترتكــز علــى
عــدد مــن اإلجــراءات منهــا :تنســيق االتصــاالت مــع الجهــات الحكوميــة ذات الصلــة ،وتوثيــق آليــات اإلحالــة بيــن
الخــط الســاخن لنجــدة الطفــل والمنســق المحلــي بالمحافظــة مــع لجــان الحمايــة ،وتشــكيل لجــان متابعــة
ودعــم فنــي مــن المجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة ألعمــال لجــان الحمايــة ،والترويج المجتمعــي واإلعالمي
لعمــل تلــك اللجــان.
7 .7برنامــج «حمايــة وتأهيــل أطفــال الشــوارع» بهــدف حمايتهــم وإعــادة تأهيلهــم وتمكينهــم مــن االندمــاج فــي
المجتمــع بالشــكل الســليم الــذي يمكنهــم مــن الحصــول علــى حقوقهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
8 .8تطويــر نظــام األســر البديلــة لألطفــال المحروميــن مــن الرعايــة األســرية ،وإزالــة كافــة العقبــات والعوائــق التــى
تعرقــل زيــادة أعــداد األســر البديلــة الراغبــة فــي كفالــة األطفــال ،حيــث بلــغ عــدد األســر البديلــة  9794أســرة ترعــى
 9910أطفــال.
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9 .9تحديــث ومــد العمــل بمبــادرة «دعــم وتنميــة حقــوق اإلنســان والمجتمــع المدنــي فــي مصــر» ،وذلــك بالمشــاركة
مــع المفوضيــة األوروبيــة ،بهــدف تعزيــز ثقافــة حقــوق اإلنســان والتوعيــة بهــا ،ويشــمل ذلــك دعــم وتعزيــز
حقــوق الطفــل.
1010إطــاق الخطــة الوطنيــة لمكافحــة أســوأ أشــكال عمــل األطفــال ودعــم األســرة المصريــة ( ،)2025-2018وهــي
خطــة مشــتركة بيــن عــدد مــن الــوزارات المعنيــة ،وبالتعــاون مــع «منظمــة العمــل الدوليــة »ILO-بهــدف
مكافحــة والقضــاء علــى أســوأ االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا األطفــال العاملــون  فــي مهــن مختلفــة ،وتقديــم
الدعــم الــازم لهــؤالء األطفــال ولذويهــم لمنــع تســربهم مــن التعليــم ،وضمــان حمايتهــم مــن االنتهــاكات فــي
أماكــن العمــل.
1111برنامــج تنميــة الوعــي الثقافــي لــدى األطفــال فــي المرحلــة العمريــة مــن  6إلــى  15ســنة مــن خــال أنشــطة أنديــة
ومكتبــات األطفــال خــال فتــرات إجــازة نصــف ونهايــة العــام .وقــد تــم رصــد ميزانيــات تقــدر بمــا يزيــد عــن 3,5
مليــون جنيــه كمرحلــة أولــى فــي العــام المالــي  2018/2017لدعــم البرنامــج.
1212مبــادرة «لعيبــة بلدنــا» لجــذب األطفــال بــا مــأوى لألنشــطة الرياضيــة كوســيلة لدمجهــم فــي المجتمــع وتهيئة
الظــروف المناســبة لهــم حتــى يتحولــوا إلــى طاقــة إيجابيــة ،وذلــك باالشــتراك مــع  89جمعيــة أهليــة.
1313تطويــر نظــام «المؤسســات اإليوائيــة « إليــواء األطفــال فــي المرحلــة العمريــة مــن  6إلــى  18ســنة الذيــن
حرمــوا مــن الرعايــة األســرية بســبب اليتــم أو تصــدع األســرة أو عجزهــا عــن توفيــر الرعايــة األســرية الســليمة
للطفــل ،ويبلــغ عــدد تلــك المؤسســات  345مؤسســة ،ويســتفيد منهــا  9082طفـ ًلا .وكذلــك نظــام «الحضانــات
اإليوائيــة» إليــواء األطفــال  مــن ســن عاميــن حتــى ســن ســتة أعــوام ،حيــث يبلــغ عــدد الحضانــات اإليوائيــة 145
حضانــة ،يســتفيد منهــا  3584طف ـ ًلا.
1414نظــام «قــرى األطفــال» والــذي يتبــع الهيئــة المصريــة لقــرى األطفــال  ،S-O-Sويقــوم برعايــة األطفــال األيتــام
ومجهولــي النســب مــن الجنســين مــن ســن المهــد وحتــى مرحلــة االعتمــاد علــى النفــس مــن خــال آليــات قــرى
األطفــال وبيــوت الشــباب.
1515نظــام «مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة لألطفــال المعرضيــن لخطــر االنحــراف» والــذي يرعــى األطفــال فــي
الفئــة العمريــة مــن  6إلــى  18ســنة ،متــى كانــوا فــي حالــة تعــرض للخطــر أو االنحــراف ،ويســتمر بقاؤهــم فــي هــذه
المؤسســات حتــى ســن  21عامً ــا ،وبلــغ إجمالــي عــدد المؤسســات  37مؤسســة ،منهــا  11مؤسســة لإلنــاث و26
للذكــور موزعــة علــى المحافظــات.
1616نظــام «دور المالحظــة» ،ويختــص بحجــز األطفــال ممــن يقــل ســنهم عــن  15ســنة ،الذيــن تــرى النيابــة العامــة أو
القضــاء إيداعهــم فيهــا مؤق ًتــا بقصــد التحفــظ عليهــم ومالحظتهــم لحيــن الفصــل فــي أمرهــم ،حتــى ال يــودع
الطفــل فــي أقســام الشــرطة أو يحبــس احتياط ًيــا فــي الســجون ،كمــا تقــدم هــذه الــدور كافــة خدمــات الرعايــة
المتكاملــة والشــاملة للطفــل.
1717نظــام «مكاتــب المراقبــة االجتماعيــة» ،ويتولــى دراســة الحــاالت المحولــة مــن النيابــة العامــة أو الشــرطة أو دور
المالحظــة مــن الناحيــة االجتماعيــة والنفســية والطبيــة ،وذلــك للوقــوف علــى عوامــل االنحــراف ورســم خطــة
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العــاج المناســبة لــكل حالــة ،فضـ ًلا عــن رعايــة الطفــل فــي أســرته ومســاعدته مال ًيــا ،ويبلــغ عــدد هــذه المكاتــب
 256مكتــب مراقبــة اجتماعيــة علــى جميــع المحافظــات.
1818تنفيــذ إســتراتيجية «تطويــر معاييــر الجــودة لــدور رعايــة األيتــام» بهــدف مراجعــة وتحديــث األنظمــة واللوائــح
التنفيذيــة الخاصــة بالمؤسســات والــدور االجتماعيــة لرعايــة األيتــام ،وإعــداد وصياغــة معاييــر الجــودة داخــل
المؤسســات اإليوائيــة.
سادس ًا :برنامج «تكافل وكرامة»:
1 .1تبلــغ نســبة المخصصــات الماليــة لألطفــال والنــشء  %13مــن إجمالــي ميزانيــة برامــج الحمايــة االجتماعيــة،
ً
وفقــا للموازنــة العامــة للدولــة للعــام المالــي  .2020/2019ويقــدر عــدد األطفــال المســتفيدين مــن برامــج
وذلــك
«تكافــل وكرامــة»  3,8مليــون طفــل ،أي مــا يســاوي  %49.5مــن إجمالــي المســتفيدين.

2 .2وفــي هــذا اإلطــار ،فقــد تــم إطــاق مشــروع «معــاش طفــل» ســنة  2016بالتعــاون مــا بيــن وزارتــي  التضامــن
االجتماعــي والتربيــة والتعليــم ،وذلــك بهــدف مســاعدة األســر المشــمولة فــي برنامــج «تكافــل وكرامــة» ممــن
لديهــم أبنــاء دون ســن  18ســنة فــي المراحــل التعليميــة المختلفــة .هــذا ،وتتحــدد قيمــة اإلعانــة الشــهرية
ً
وفقــا إلجمالــي عــدد األطفــال فــي كل أســرة ،باإلضافــة إلــى منحــة دراســية شــهرية لــكل طفــل مــن األطفــال
المســتفيدين مــن المعــاش بشــرط اســتمراره فــي الدراســة.
3 .3هــذا ،وقــد بلــغ عــدد األطفــال المســجلين فــي المــدارس  2,26مليــون طفــل ( 18- 6ســنة) ضمــن برنامــج «تكافــل
()1
وكرامة» .
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