
 

 

عضاء اللجنة التأسيسية و الكتاب و الفنانين، و  الجلسة اإلستشارية لإلعالمين ا 
 القادم مصر دستوريا الطفولة و األمومة في مشروع للدستور حول قضا

، ُيعلق 1122في أعقاب نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير  ستور جديد للبالدإعداد د ياليًا فع مصر حتشر 
، يرعى حقوق وحريات المصريين كافة دون ديمقراطًياستورًا أن يكون د يف عليه الشعب الكثير من اآلمال والطموحات

 األسباب.وغير ذلك من سري أو االنتماء الجغرافي الوضع االجتماعي أو األمييز بسبب الجنس أو الدين أو ت
يمانًا بأنمجال الطفولة واأُلمومة يولة فواستكمااًل للجهود المبذ  أن يجب لذا الطفل من يبدأ شعب أي ستقبلم ، وا 

 . كافة قضايا الطفولة واألمومة يقوم برعاية ملزم للمجتمع يستور إطار د يكون هناك

ول مشروع الدستور المصري لتقديم التوصيات وهنا يأتي دور المجلِس القومي للطفولة واألمومة في النقاش الدائر ح
المقترحة الخاصة بالطفولة واألمومة لتضمينها في مواد الدستور من خالل ورقة بحثية قامت بها وحدة السياسات 

 . للطفولة واألمومة في مصر والبلدان العربية والتخطيط بالمجلس تمت فيها مراجعة الوضع الدستوري

زاء: تناولت في جزئها األول مراجعة للوضع الدستوري للطفولة واألمومة في دساتير مصر وجاءت الورقة في أربعة أج
وتعديالته(، واإلعالن الدستوري لعام  2292، 2211، 2291، مشروع دستور 2291، 2211، 2211السابقة )
بعض البلدان التي  . وفي الجزء الثاني تتعرض الورقة لمراجعة الوضع الدستوري للطفولة واألمومة في دساتير1122

تم اختيارها بناء على عدد من المعايير منها تشابه األوضاع مع مصر سواء من حيث عدد السكان أو تبني 
تباع سياسات حققت كثير من النجاحات في مجال رعاية وحماية حقوق األطفال  استراتيجيات للطفولة واألمومة وا 

ض الدول اإلسالمية والعربية، وفي الجزء الرابع  تقديم جملة من واألمهات، وفي الجزء الثالث تم تحليل دساتير بع
 التوصيات تتعلق بالموضوعات الخاصة بالطفولة واألمومة المقترح تضمينها في مشروع الدستور في مصر. 

الجلسة التشاورية بشكل مباشر تأتي  األطفال احتياجات تمسومن أجل الوصول إلى توصيات وفى سياق متصل  
للتعرف علي مقترحاتهم بهدف و الورقة  مخرجات لعرضاللجنة التأسيسية إعضاء و و الفنانين لإلعالميين و الكتاب

 القادم.مصر  دستورفي مشروع توصيات تضمين ما جاءت به الجلسة من ،و  كسب تأييدهم


