المجلس القومي للطفولة واألمومة

تقرير المجلس القومي للطفولة واألمومة عن الرصد اإلعالمى والدراما خالل شهر رمضان
فى إطار قيام المجلس القومى للطفولة واألمومة بأحد مهامه إلنفاذ حقوق الطفل الووارة بالدتورور والريوات ا
الوطنيووةو وافافاقيووا

الدوليووةو واإلقليميووة وبنوواع ىلووى اوت هووا

الل و د الوود رور أم و ع ىووام المجلووس القووومى

للطفولووة اووت ايوول ل لجنووة لمراب ووة ور وود األىموواا المقدمووة سمللل و

– إى نووا خ ل و ا رووها رم ووا

و

إىداة اقاتا ىع ما ات ىاضه أو اناوله منو دداةوة روها رم وا وذلو ييموا ة ول الطفولوة وبنواع ىلوى ذلو
فقد وضع المجلس ىد مؤر اا ب د ر د ومراب ة المواة اإلى مية الم اىة ل ا هو ا اليوها دنواع ىلوى ىود
م اي ا وضوابط قد ات وض ها ملبقا وهي الرالي-:
م اي ا ا بط ظهور الطفل في اإلى م واناوا ق اةاه-:
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. 1أ يااىي اإلى م حقوق الطفل الوارة بالدترور وبالقانو المصاي وافافاقيا

الدولية ذا

الصلة.

. 2احراام اامة األطفاا في تميع الظاوف .
. 3اوف ا أكبا قدر مع الحماةة مع الر اض لإلي اع الجلماني والنفلي .
. 4أ ف يرت اترغ له بجميع األرلاا بغاض اليها أو الرابح بيلل ةليع للطفل حاليا أو ملرقب .
. 5اجنب اصنيف األطفاا إلى فئا

أو او يفهت بيلل يزتد مع و مهت اترماعيا.

. 6كلب الدىو والرأي د لق اةاهت وحقوقهتو مثل مناه ة ىمل األطفاا وزواج األطفاا ولرا اإلناث .
. 7أ ةلو اإلى م

دةقا للطفل بأ ينصت له وإلى أفكاره ومياىاهو بأ ةقوم اإلى م ىلى أتوا

م ااىوا

الطفل وتدانيا وتلمانيا وى قره بأتااه وبالب ئة المحيطة.
. 8أ ةلو للطفل مع ذوي الهمت فا ة للميار ة بيلل ة مع ىدم اإلتاع ل هت أو و مهت.
. 9أ ارفق لغة اإلى م مع الطفل مع ح ث الملروى ال ماي وافترماىي والثقافي للطفل بيلل ة مع ىدم
توع الفهت أو الرنما والل اتة مع الطفل.
. 10أ يااىى اليلل الظاهاي للطفل مع ح ث الب ئة الري نيأ دها الطفل تواع ح ا أو رتف.
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وقد استخلصت اللجنة متابعتها فى بعض المؤشرات للرصد كاآلتى بناء على المعايير سالفة الذكر:

أوال :النقاط اإليجابية :
-

ناقيت ب ض المللل
اووأر ا ال قووا

ه ا ال ام ق اةا هاموة موع روأنها رفوع الووىي لودى الميواهديع ىاموة حووا

األت واتة والميوواحنا

المااهقة واناوا أحد المللل

د و ع الووزوت ع ىلووى األطفوواا ونفل و رهت وملوورقبلهتو لا ووة فرووا

ق ية لط ا وهي الميل

الفرا والمياكل الري ير اض لها اآلباع واألمها

الري ير واض لهوا الم ااهوق لو ا الو

ومقدمي الاىاةوة ومنهوا ىلوى توب ل المثواا يا واطي

المواة الم در و الر اض للرنما تواع اللفظي أو اإللكراونيو ال قوا
المااهقةو ما ناقيت الحلقا

دو ع األوفة والبنوا

الرباىد األتاي د ع األطفاا وأتاهت ح ث رهد

لو ا فروا

األحداث طفل يناةي

ال اةم ووة د و و يمام وواي د ودف م ووع األمو ألق ووى المللل وول ال وووع ىل ووى ح وواا األت ووا المص واتة وى ق ووة اآلب وواع
واألدنوواع مووع أتيوواا الم وااهق عو وأوضوواو الر لوويت والرابيووةو ومووا ةحوودث ف هووا ةالوول المجرمووع المصووايو
وا و وومنت الحلقو ووا

إدو وااز ال

فو ووا

األتو واتة والطو و ق واو ووأر اه ىلو ووى األطفو وواا مو ووع الناحيو ووة النفلو ووية

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

ح ث من ت مديا المدرتة طفل مع افمرحا بلبب ىدم تداة القلطي

 كم ووا نج ووح مللل وول أل ووا ف ووي ط وواض اض ووطااا ف ووا الحا ووة ونق وول افنرب وواه  ADHDل وودى األطف وواابطاتقووة مبلووطة وتللوولة مووا لووب الر ووامع مووع م انووا أ ووحاا مر زمووة فووا الحا ووة
الملللل ال وع ىلى أهمية احرواع األطفاا في تع
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مووا ألقووى

وغ ا وضواور ال مول ىلوى ا وديل اللولو منو

الصغا وضاور اهرمام اآلباع واألمها

ومقودمي الاىاةوة باألطفواا واقودةت افوة توبل الودىت لهوتو موا

ألقووى الملللوول ال وووع ىلووى أهميووة ةور الم لم و ع ةالوول الم وودار فووي احر وواع األطف وواا فهووت ةحمل ووو
رتالة تامية في الرابية قبل الر ليت
 -كما فحظوت اللجنوة الروزام اإلى نوا

ال ا وة بطلوب اباىوا

للملريو يا

هو ا ال وام بم ااىوا حقووق

الطفل فى المحروى اإلى نى ولا ة ملريفى ى ج الحاوق ب لس ما ا يرت تابقا

 -كما اناولت ب ض الملللو

الوطنيوة ل ودة ب وا موع روهداع الووطع اللو يع ضوحوا

ىواض البطووف

بحيااهت مع أتل مصا وهو ةحث األطفاا ىلي افنرماع والوطنية والر حية مع أتل الوطع الغالي

 -وتوة  4مللل

ااونية موتهة لألطفاا وهت الرالي-:

األول( -:نووور والاتوواع العجيوو

يرنوواوا الملللوول بأتوولوا تووهل وبلوويطو أهووت إنجووا از الح ووار المص واتة

القدةمووةل ل ر وواف األطفوواا ىلووى اووارتا أتووداةهت ال ظوويتو والو يع قوودموا لل ووالت أهووت ح ووار أنووار لركووو إلهامووا
ألطفالنا وحاف از للرفوق واإلدداوو وا زت از فنرمائهت لوطنهت وف اهت درارت هت
الثاني( -:يونس والحوت وترناوا ه ا الملللل ىاض قصة ت دنا يونس
الثالث( -:حلم الفضاء وتهرت دنيا رقافة ىلوم واكنولوتيا الف اع مع ل ا مغام اا ريقة ومث ا
الرابع( -:مسلسل زينة وتل ى ه ا الملللل لر اتف األطفاا بل ناع وما دها موع م والت توياحية هاموةو موا
يلقى ال وع ىلى تلانها وىاةااهت واقال دهتو ل ا رحلة ةرامية ميوقة
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ثانيا ً النقاط السلبية :
والباامج لفئا

 -ات اصنيف م ظت المللل

قد ف اناتب مياهد ه ه المللل
 -قلة المللل

ىماتة أكبا مع  8أىوام أو  12ىاماو وبالاغت مع ذل

ب ض فئا

األطفاا الري اياهد الرلفزتو باترماار

والباامج الموتهة مبارا لألطفااو والري ا اطب ل الفئا

 بالاغت مع ا ىدة الملللات الرناوا ف هما موضوىا
 -ا وومنت ب ووض الحلق ووا

دلغ حوالى ترة وىياو

ال ماتة

ملللل إف أنه فقط ىدة س3خ مللل

لا ة بالطفل أو ب قة األتا وأدناعها
مي وواهد ىنووب وض وواا م ووا

ف ووي أح وود المللل و

وودر ذل و م ووع األطف وواا

أنفلووهت ح ووث قووام أحوود األطفوواا بفةقوواف أاوووبيس المدرتووة بطاتقووة همجيووةو مووا انوواوا ذا

الملللوول

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

-

ىاض أحد المللل

الطفول بيولل تويع ح وث ةقووم الملللول ىلوى اتورغ ا مجموىوة أطفواا فوي

الرلوا وبيع المناةيل مع ر ل يدىى يالكواشي وادور أحوداث الملللول فوي إطوار امرهوا األطفواا
لمهنة الرلوا ح وث دودأ
واتوورجداع المووار

مووا

أحوداث إحودى الحلقوا

فوي ملافوأ أحلوع رو ث أطفواا قواموا دبيوع المناةيول

وودر مووع األطفوواا ب ووض األف وواا غ ووا ال ئقووة

مووا ا وومنت إحوودى الحلقووا

ميهد اتر افة طفل ع في دانامج يالعبقواي الصوغ اي و ودر منهموا ب وض األف واا غ وا ال ئقوة وفوي
نهاةة الحلقة و وفرهت مقدموة البانوامج بالبلطجيوةو أموا بالنلوبة لليولل ال وارتي وه ئوة األطفواا فكانوت
ه ئ ووة اي ووبه األطف وواا ف ووي وض ووعية الي ووارو وا ل وول المللل وول مي ووهد لر ل وويت األطف وواا ي ي ووة الرل وووا
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واتور طاف المووار باإلضوافة إلووى ميوهد ىنووب ضوود الطفول ح ووث ةقووم الكووواش الملوئوا ىوونهت در نيفووه
ىنب رديد ىند اكريافه لمحاولة للك ا ىليه ما قام بحبله في ما ةلميه يماتور الظلما ي

 كما ا مع أحد الملللىلى تلو يا

ميهدا لر اض طفلوة للرنموا موع زم ئهوا فوي المدرتوة مموا قود يوؤرا تولبا

األطفاا

مشاهد تعد انتهاك لحقوق الطفل وتحرض على العنف

 -ا ومع إحودى الملللو

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

فووي ميووهد تووادق وهووو مووا يرنووافي مووع قوويت المجرمووع وت وود لطو اا تلوويما فووى اابيووة األتيوواا.
ملللوول ألووا ميووهد قروول توود ور و ث أطفوواا بمووا ة وود انرهووا

وىوواض

ووار لحقوووق الطفوول وترنووافي مووع قوويت

المجرمووع وتووأرا توولبا ىلووي انيووئة األطفوواا وت وود هو ا الميووهد لاقووا ألحوود افكوواة األل قيووة الرووي نوول
ىل هووا المجل ووس األىل ووي ل ى و م قبوول دداة ووة ر ووها رم ووا المب ووار ي ح ووث ح ووث ىل ووي ى وودم اص وووتا
مياهد ىنب أو احواتض ىلوي الكااةيوة فوي األىمواا الدراميوةو ف و ىوع أ هو ا الميوهد ة ود إتواع
وانرهووا لحقوووق األطفوواا وتوواوج ألفكووار لاطئووة ومغلوطووة بالم الفووة لمووا ا وومنره الموواة األولووي مووع
قانو الطفل بأ اكفل الدولة حماةة الطفولة واألمومةو وااىوي األطفوااو وا مول ىلوي اه ئوة الظواوف
المنات ووبة لرني ووئرهت الرنيووئة الصووحيحة مووع افووة الن وواحي فووي إطووار مووع الحاتووة والك اامووة اإلنلووانيةو
وم الفة لنل الماة  96في رأ حاف

ا اتض الطفل لل طاو والماة  89مع ذا
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القوانو ييموا

فن ووة مائ ووة أومل ووموىة

ا وومنره م ووع حظ ووا ني ووا أو ى وواض أو ا ووداوا أي مطبوى ووا

أو مص وونفا

لا ووة بالطفوول ا اطووب غ اائ وزه الوودنياو أو اوزتع لووه اللوولو يا

الم الفووة لموويت المجرمووع أو ةلووو مووع

رأنها ايجي ه ىلي اإلنحااف

 -كما ا مع أحد المللل

ميهد ةقوم ييه األا في وتوة الطفلة الري ف ير دى تنها األربع تنوا

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

توصيات
 ينارد المجلس القومي للطفولة واألموموة منرجوي األىمواا الرليفزتونيوة والدراميوة ب واور م ااىوا حقووقالطفوول ال ووارة بالدتوورور وبالقووانو المصوواي وافافاقيووا

الدوليووةو وم ااىووا ال ووابط الرووي قوود وض و ها

المجل ووس وف اظ ووبط ظه ووور الطف وول ف ووي اإلى و م والر ووي ىل ووى أرت ووها احر واام اام ووة األطف وواا ف ووي تمي ووع
الظوواوف واوووف ا أكبووا قوودر مووع الحماةووة مووع الر وواض لإلي و اع البوودني والنفلووي ووأ ف يوورت اتوورغ له
بجميع األرلاا بغاض اليها أو الرابح بيلل ةليع للطفلو واجنب اصونيف األطفواا إلوى فئوا
او وويفهت بيوولل يزتوود مووع و وومهت اترماعيوواو موضووحة ضوواور أ ةلوو اإلىو م
ينص ووت ل ووه وإل ووى أفك وواره ومي وواىاهو ب ووأ ةق وووم اإلى و م ىل ووى أت ووا
وى قره بأتااه وبالب ئة المحيطة
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أو

وودةقا للطفوول بووأ

م ااى ووا الطف وول وت وودانيا وتل وومانيا

 النظ ووا إل ووى ق وواةا الطف وول بي وولل أىم ووق وان وواوا ق وواةاه الم رلف ووة والروعي ووة ومنا ووا حقوق ووه وابن وويموضوىا

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

 -وتناروود المجلووس

ووناو اإلى و م در صوويل قنووا للطفوول ار وومع أف و م وم لومووا

اناتووبهت ولا ووة

لفرا الطفولة المبلا لما لها مع أهمية لا ة في ايل ل حيا ووتدا ومياىا الطفل ييما ب د
 وتنارد المجلس القومي للطفولة واألمومة المواطن ع ب اور اإلد غ ىع أي مياهد ار مع إتواعأو ىن ووب أو انره ووا

لألطف وواا م ووع ل و ا ال ووط الل ووالع  16000ل ووط نج وود الطف وولو أو م ووع ل و ا

اطب ووق الو ووااس آا ىلو ووى الو واقت  01102121600أو مو ووع لو و ا الات ووائل ىلو ووي الصو ووفحة الاتو وومية
للمجلس

ويتوجه المجلس القومي للطفولة واألمومة بالشكر لألعمال التي التزمت بواألووا اإلعالمةوة والمعوايير التوي
تضبط ظهور الطفل في وسائل اإلعالم والتي حرصت على ظهور الطفل بشكل الئق والتي وفورت لهوم وبور
قدر من الحماية من األذى النفسي والجسماني.
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