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 المجلس القومي للطفولة واألمومة 

 

  شهر رمضان خالل والدراما عالمىالرصد اإل المجلس القومي للطفولة واألمومة عن تقرير

نفاذ حقوق الطفل الووارة  بالدتورور والريوات ا  إلمهامه أحد طار قيام المجلس القومى للطفولة واألمومة بإفى  

موو ع ىووام المجلووس القووومى أبنوواع ىلووى اوت هووا  اللوو د  الوود رور    و  واإلقليميووة الوطنيووةو وافافاقيووا  الدوليووةو 

 ى نووا خ لوو ا رووها رم ووا   وإ  –ىموواا المقدمووة سملللوو   اووت ايوول ل لجنووة لمراب ووة ور وود األللطفولووة 

وبنواع  ىلوى ذلو   وذلو  ييموا ة ول الطفولوة  منو  دداةوة روها رم وا و اناوله أاقاتا ىع ما ات ىاضه إىداة  

دنواع  ىلوى ىود   المجلس ىد  مؤراا  ب د ر د ومراب ة المواة اإلى مية الم اىة ل ا هو ا اليوها عفقد وض

   -ملبقا   وهي  الرالي: م اي ا وضوابط قد ات وض ها

  -:واناوا ق اةاهم اي ا ا بط ظهور الطفل في اإلى م 
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 :بناء على المعايير سالفة الذكر اآلتىكوقد استخلصت اللجنة متابعتها فى بعض المؤشرات للرصد  

 

  :النقاط اإليجابية  أوال:

ال ام ق اةا هاموة موع روأنها رفوع الووىي لودى الميواهديع ىاموة حووا مللل   ه ا  الب ض  ناقيت    -

و لا ووة فرووا  وملوورقبلهت اووأر ا ال  قووا  األتوواتة والميوواحنا  دوو ع الووزوت ع ىلووى األطفوواا ونفلوو رهت

واناوا أحد المللل   ق ية لط ا  وهي الميل   الري ير واض لهوا المااهوق لو ا الو  المااهقة   

باع واألمها  ومقدمي الاىاةوة  ومنهوا ىلوى توب ل المثواا يا واطي ر اض لها اآلالفرا  والمياكل الري ي

المواة الم در و الر اض للرنما تواع اللفظي أو اإللكراونيو ال  قوا  دو ع األوفة والبنوا  لو ا فروا  

يناةي  حداث طفل الحلقا  الرباىد األتاي د ع األطفاا وأتاهت ح ث رهد  األالمااهقةو  ما ناقيت  

ال ووووع ىلوووى حووواا األتوووا المصووواتة وى قوووة اآلبووواع  األمو ألقوووى الملللووول موووع دف  ال اةموووة دووووو يمامووواي دووو

و واألدنوواع مووع أتيوواا المووااهق عو وأوضوواو الر لوويت والرابيووةو ومووا ةحوودث ف هووا ةالوول المجرمووع المصوواي 

ناحيووووة النفلووووية مووووع ال طوووو ق واووووأر اه ىلووووى األطفووووااالتوووواتة و األفووووا    دووووااز الإا وووومنت الحلقووووا  و 

 ما ألقى الملللل ال وع ىلى افتورغ ا الو ي ةحودث موع قبول المودار  ال ا وة والدوليوة والرنيئةو  

 ي  في ةفع المصاوفا  ح ث من ت مديا  المدرتة طفل مع افمرحا  بلبب ىدم تداة القلط

 

لووودى األطفووواا  ADHD ونقووول افنربووواه طووواض اضوووطااا فوووا  الحا وووة فوووي ملللووول ألوووا  نجوووح كموووا  -

 ألقووى  مووا مووع م انووا  أ ووحاا مر زمووة فووا  الحا ووة وتللوولة  مووا  لووب الر ووامع بطاتقووة مبلووطة 

الملللل ال وع ىلى أهمية احرواع األطفاا في تع  وغ ا وضواور  ال مول ىلوى ا وديل اللولو  منو  
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دىت لهوتو  موا الصغا وضاور  اهرمام اآلباع واألمها  ومقودمي الاىاةوة باألطفواا واقودةت  افوة توبل الو

الم لمووو ع ةالوول المووودار  فووي احرووواع األطفووواا فهووت ةحملوووو   ةور ألقووى الملللوول ال ووووع ىلووى أهميووة

 رتالة تامية في الرابية قبل الر ليت  

بمااىوا  حقووق ا وة بطلوب اباىوا  للملريو يا   هو ا ال وام ال اإلى نوا    ما فحظوت اللجنوة الروزامك -

 ب لس ما  ا  يرت تابقا    ملريفى ى ج الحاوق   ةلا و ى نى الطفل فى المحروى اإل

 
ىواض البطووف  الوطنيوة ل ودة  ب وا موع روهداع الووطع اللو يع ضوحوا كما اناولت ب ض الملللو    -

 والر حية مع أتل الوطع الغالي طفاا ىلي افنرماع والوطنية تل مصا وهو ةحث األأبحيااهت مع 

 
  -مللل    ااونية موتهة لألطفاا وهت  الرالي: 4وتوة   -

يرنوواوا الملللوول بأتوولوا تووهل وبلوويطو أهووت إنجووازا  الح ووار  المصوواتة  )نووور والاتوواع العجيوو   -األول:

القدةمووةل ل ر وواف األطفوواا ىلووى اووارتا أتووداةهت ال ظوويتو والوو يع قوودموا لل ووالت أهووت ح ووار  أنووار  لركووو  إلهامووا 

 للرفوق واإلدداوو وا زتزا فنرمائهت لوطنهت وف اهت درارت هت  ألطفالنا وحافزا

 وترناوا ه ا الملللل ىاض قصة ت دنا يونس  )يونس والحوت  -الثاني:

  تهرت دنيا رقافة ىلوم واكنولوتيا الف اع مع ل ا مغاماا  ريقة ومث ا و   )حلم الفضاء   -الثالث:

لر اتف األطفاا بل ناع وما دها موع م والت توياحية هاموةو  موا   ه ا الملللل  تل ىو   )مسلسل زينة   -الرابع:
 ميوقة  يلقى ال وع ىلى تلانها وىاةااهت واقال دهتو ل ا رحلة ةرامية 
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  السلبية :النقاط  ثانياً 

بالاغت مع ذل  ىام او و   12أىوام أو   8ات اصنيف م ظت المللل   والباامج لفئا  ىماتة أكبا مع  -

 ب ض فئا  األطفاا الري اياهد الرلفزتو  باترماار مياهد ه ه المللل   اتب نا  قد ف 

 و والري ا اطب  ل الفئا  ال ماتة  الموتهة مبارا  لألطفااوالباامج قلة المللل     -

     مللل خ 3ىدة سىياو   ملللل  إف أنه فقط دلغ حوالى ترة و بالاغت مع ا  ىدة المللل      -

 ها دناعوأتا    قة األببالطفل أو  رناوا ف هما  موضوىا  لا ة ات ال

طفووواا ميووواهد ىنووب وضووواا  موووا  ووودر ذلووو  موووع األ فوووي أحووود الملللووو    الحلقوووا  ب وووض ا وومنت  -

انوواوا ذا  الملللوول  مووا و اوووبيس المدرتووة بطاتقووة همجيووةأحوود األطفوواا بفةقوواف أأنفلووهت ح ووث قووام 

  اناوا األطفاا للم درا  وى قة غ ا راعية د ع األطفاا في المدرتة 

 

ةقووم الملللول ىلوى اتورغ ا مجموىوة أطفواا فوي الطفول بيولل تويع ح وث  المللل   ىاض أحد    -

الرلوا وبيع المناةيل مع ر ل يدىى يالكواشي وادور أحوداث الملللول فوي إطوار امرهوا  األطفواا 

بيوع المناةيول د لمهنة الرلوا ح وث دودأ  أحوداث إحودى الحلقوا  فوي ملافوأ  أحلوع رو ث أطفواا قواموا

 مووا ا وومنت إحوودى الحلقووا    ف وواا غ ووا ال ئقووةمووع األطفوواا ب ووض األ  وودرواتوورجداع المووار    مووا 

ميهد اتر افة طفل ع في دانامج يالعبقواي الصوغ اي و ودر منهموا ب وض األف واا غ وا ال ئقوة وفوي 

أموا بالنلوبة لليولل ال وارتي وه ئوة األطفواا فكانوت و نهاةة الحلقة و وفرهت مقدموة البانوامج بالبلطجيوة

ر لووويت األطفووواا  ي يوووة الرلووووا لالملللووول ميوووهد   وا لوووله ئوووة ايوووبه األطفووواا فوووي وضوووعية اليوووارو  
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فووه ميوهد ىنووب ضوود الطفول ح ووث ةقووم الكووواش الملوئوا ىوونهت در نيباإلضوافة إلووى واتور طاف المووار  

 ي  يماتور  الظلما  ما ةلميه ىنب رديد ىند اكريافه لمحاولة للك ا ىليه  ما قام بحبله في 

 
كما ا مع أحد المللل   ميهدا لر اض طفلوة للرنموا موع زم ئهوا فوي المدرتوة مموا قود يوؤرا تولبا   -

 ىلى تلو يا  األطفاا  

 

 رض على العنف حمشاهد تعد انتهاك لحقوق الطفل وت

 

ميوهد اغلو ل واكفو ع طفلووة بطاتقوه اودمي القلووا ب ود أ  ا اضوت لل نووب ا ومع إحودى الملللو    -

ىوواض و  . فووي ميووهد تووادق وهووو مووا يرنووافي مووع قوويت المجرمووع وت وود لطوواا تلوويما فووى اابيووة األتيوواا

وترنووافي مووع قوويت ميووهد قروول توود  وروو ث أطفوواا بمووا ة وود انرهووا   ووار  لحقوووق الطفوول ملللوول ألووا 

وت وود هوو ا الميووهد لاقووا ألحوود افكووواة األل قيووة الرووي نوول  المجرمووع وتووأرا توولب ا ىلووي انيووئة األطفوواا

ىلوووي ل ىووو م قبوول دداةوووة روووها رم وووا  المبوووار  ي ح ووث حوووث ىلوووي ىووودم اصووووتا ىل هووا المجلوووس األ

يوهد ة ود إتواع  أ  هو ا الم ف و   ىوع ومياهد ىنب أو احواتض ىلوي الكااةيوة فوي األىمواا الدراميوة

ولووي مووع وانرهووا  لحقوووق األطفوواا  وتوواوج ألفكووار لاطئووة ومغلوطووة بالم الفووة لمووا ا وومنره الموواة  األ

قانو  الطفل بأ  اكفل الدولة حماةة الطفولة واألمومةو وااىوي األطفوااو وا مول ىلوي اه ئوة الظواوف 

الحاتووة والكاامووة اإلنلووانيةو المناتوووبة لرنيوووئرهت  الرنيووئة الصووحيحة مووع  افووة النووواحي فووي إطووار مووع 

مع ذا  القوانو  ييموا  89في رأ  حاف  ا اتض الطفل لل طاو  والماة    96وم الفة لنل الماة   
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ا وومنره موووع  حظوووا نيوووا أو ىوووواض أو اووووداوا أي مطبوىووووا  أو مصوووونفا  فن ووووة مائ ووووة أوملووووموىة 

م الفووة لموويت المجرمووع أو ةلووو  مووع لا وووة بالطفووول ا اطوووب  غاائووزه الوودنياو أو اووزتع لووه اللوولو يا  ال

 نحااف رأنها ايجي ه ىلي اإل

 

كما ا مع أحد المللل   ميهد ةقوم ييه األا في وتوة الطفلة الري ف ير دى تنها األربع تنوا   -

بقوو  وةف هوا  ما قام در نيف الطفلة نفلوها ح وث تو دها در نيف وضاا األم واهديدها ب طب الطفلة  

 ورد ر اها  

 

 توصيات 

ب واور  مااىوا  حقووق  منرجوي األىمواا الرليفزتونيوة والدراميوةينارد المجلس القومي للطفولة واألموموة   -

ومااىووا  ال وووابط الرووي قوود وضوو ها الطفوول الوووارة  بالدتوورور وبالقووانو  المصوواي وافافاقيووا  الدوليووةو 

احرووواام  ااموووة األطفووواا فوووي تميوووع المجلوووس وف اظوووبط ظهوووور الطفووول فوووي اإلىووو م والروووي ىلوووى رأتوووها 

الظوواوف واوووف ا أكبووا قوودر مووع الحماةووة مووع الر وواض لإليوو اع البوودني والنفلووي ووأ  ف يوورت اتوورغ له 

بجميع األرلاا بغاض اليها  أو الرابح بيلل ةليع للطفلو واجنب اصونيف األطفواا إلوى فئوا  أو 

و  اإلىوو م  وودةقا للطفوول بووأ  او وويفهت بيوولل يزتوود مووع و وومهت اترماعيوواو موضووحة ضوواور  أ  ةلوو

ينصوووت لوووه وإلوووى أفكووواره وميووواىاهو بوووأ  ةقووووم اإلىووو م ىلوووى أتوووا  مااىوووا  الطفووول وتوووداني ا وتلوووماني ا 

 وى قره بأتااه وبالب ئة المحيطة 
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لنظوووا إلوووى ق ووواةا الطفووول بيووولل أىموووق وانووواوا ق ووواةاه الم رلفوووة والروعيوووة ومنا وووا  حقوقوووه وابنوووي ا -

 موضوىا  ب  نها لما لإلى م مع ةور في الروعية وفي ايل ل وتدا  ومياىا األطفاا  

اناتووبهت ولا ووة  وم لومووا  تناروود المجلووس  ووناو اإلىوو م در صوويل قنووا  للطفوول ار وومع أفوو م و  -

 الطفل ييما ب د   ووتدا  ومياىا ة المبلا  لما لها مع أهمية لا ة في ايل ل حيا لفرا  الطفول

د غ  ىع أي مياهد ار مع إتواع  المجلس القومي للطفولة واألمومة المواطن ع  ب اور  اإل  تنارد و  -

لوووط نجووود  الطفووولو أو موووع لووو ا  16000أو ىنوووب أو انرهوووا   لألطفووواا موووع لووو ا ال وووط اللوووالع 

أو مووووع لوووو ا الاتوووائل ىلووووي الصووووفحة الاتوووومية  01102121600اس آا ىلووووى الووواقت اطب وووق الوووووا

 للمجلس 

 

ويتوجه المجلس القومي للطفولة واألمومة بالشكر لألعمال التي التزمت بواألووا  اإلعالمةوة والمعوايير التوي 

وبور وفورت لهوم  والتي تضبط ظهور الطفل في وسائل اإلعالم والتي حرصت على ظهور الطفل بشكل الئق 

 قدر من الحماية من األذى النفسي والجسماني. 


