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 Abstract: 

this study has been conducted to examine the level of knowledge and skills of 

Arab Media Professionals in the field of protecting the rights of the child before and 

after their training during their professional service, through a sample of which 

consists of a number of Algerian journalists who participated in the "Child 

Protection Through Media" workshop held in Algeria during the period 25-

28/12/2017 with 23 media and Media Professionals who were predominantly 

females.  

 The objective of the study was fulfilled through its evaluation methodology 

based on the pre-and-post-comparison method. The study findings show apparent 

differences in the level of knowledge and skills of the Media Professionals (sample 

individuals) in the field of Child Rights Protection in the pre-comparison period and 

in the post-comparison period in the course of their professional service, in favor of 

the post-training period. 
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 :ملخص
؛ للوقوف على مستوى معارف اإلعالميني العرب ومهارهتم يف جمال محاية حقوق الطفل قبل جاءت هذه الدراسة

وبعد تدريبهم عليه يف أثناء خدمتهم املهنية، من خالل دراسة عينة منهم هم اإلعالميني اجلزائريني، الذين شاركوا يف 
-52"، املعقودة يف اجلزائر خالل الفرتة  خالل وسائل اإلعالم ورشة عمل اإلعالم الصديق للطفل" محاية الطفل من

 .إعالمي وإعالمية  أكثرهم من اإلناث 52، والبالغ عددهم  52/25/5122
وحققت الدراسة  هدفها  أعاله من خالل منهجها التقييمي القائم على طريقة املقارنة القبلية والبعدية، كما 

م يف جمال ومهارهت)أفراد العينة(  اإلعالميني مستوى معارففروق ظاهرية يف  يظهر من جممل نتائجها ومفادها وجود
 .وذلك لصاحل مرحلة ما بعد التدريبتدريبهم عليه يف أثناء خدمتهم املهنية، و  ،محاية حقوق الطفل
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 مقدمة:
 والعاملي م عن أطرها القانونية بنوعيها الوطينيعد اإلعالميون من مجلة املؤثرين يف حقوق الطفل من خالل حديثه 

ها والتزامهم مبواثيقها يف ضوء مؤشرات أدائها ومصادر حتقق سيادهتاوتكريسهم ملبادئها وتناوهلم جملاالهتا وتقييمهم ملستوى 
اهتم سبفعل سلطتهم املستمدة بدورها من سلطة مؤس ا ؛النتهاكاهتاألخالقية وبثهم لرسائلها االتصالية وطرحهم 

 اإلعالمية، اليت حتل يف املرتبة الرابعة بعد السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية يف بلداهنم.
إن حضروا يف جمال حقوق الطفل فإهنم حيموها ويعززوها ، بل يغريون واقعها حنو األفضل ، وما فاإلعالميون 

ور رعاية ان خندقجي عن االنتهاكات يف بعض ديؤكد ذلك  التقرير الصحفي االستقصائي، الذي أعدته الصحفية حن
، وترتب عليه  (1)21/2/5125الربيطانية يوم  bbcاألطفال ذوي اإلعاقة التابعة للقطاع اخلاص باألردن ، وبثته قناة 

. فعلى (2)تداعيات سياسية وإدارية وقانونية واقتصادية ظهر بعضها يف حينه مباشرة وبعضها األخر يف الفرتة الالحقة
ملستوى السياسي تفقد العاهل األردين دور الرعاية اليت وقعت فيها االنتهاكات ووجه حكومته بشأن تشكيل جلنة ا

للتحقيق والتقييم يف أوضاع دور رعاية ذوي اإلعاقة وتأهيلهم  وزار وزارة التنمية االجتماعية ،كما اعتذار وزير التنمية 
 وزارة التنمية االجتماعية من منصبه. بينما  على املستوى اإلداري فقد االجتماعية للشعب األردين، واستقال أمني عام

تشكلت جلنة مستقلة للتحقيق والتقييم كان من أمهها خمرجاهتا تقريرا  سلمه رئيسها لوزير التنمية االجتماعية واستعراض 
رعاية ذوي من دور  %51وكانت خالصته سوء األوضاع يف  52/2/5125مضمونه يف مؤمتر صحفي عقد يوم 

اإلعاقة وتأهيلهم وحتميل مسؤولية ذلك للمجلس األعلى لشؤون األشخاص املعوقني ووزارة التنمية االجتماعية وغريمها 
 رعاية ذوي اإلعاقة وتأهيلهم.   من املؤسسات احلكومية األخرى ، كما تعززت الرقابة على دور

ريعات نة اشتملت على أربعة حماور هي مراجعة التشوأعدت وزارة التنمية االجتماعية خطة لتنفيذ توصيات اللج
االجتماعية وتنمية املوارد البشرية وتطوير مرافق البنية التحتية واملراقبة والتقييم والتوعية اجملتمعية . أما على املستوى 

ؤسسات مالقانوين فقد احيل املتهمني بانتهاك حقوق األطفال ذوي اإلعاقة إىل القضاء، واستبدل نظام مراكز و 
، وصدر 5121لسنة  11بآخر امسه  مراكز االشخاص ذوي اإلعاقة رقم  5112لسنة  69االشخاص املعوقني رقم 

. وعلى املستوى االقتصادي فقد حصلت وزارة التنمية  5122لسنة  51قانون حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة رقم 
فيذ خطتها املشار إليها أعاله، واخنفض حجم الطلب مليون دينار أردين لتن 2االجتماعية على دعم مايل يقدر حبوايل 

العريب على خدمات دور إيواء ذوي اإلعاقة التابعة للقطاع اخلاص وتوقف ترخيص دور رعاية ذوي اإلعاقة وتأهيلهم  

                                                           
(2) https://www.youtube.com/watch?v=lJWQTYGI9Cg 

 )5( عاصر الباحث هذه التداعيات حبكم عمله كناطق إعالمي باسم وزارة التنمية االجتماعية.
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، 5122لسنة  51؛ إثر نفاذ قانون حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة رقم 5122اعتبارا من مطلع شهر أيلول من عام 
 منه إىل تفكيك دور الرعاية مبوجب خطة ملدة عشر سنوات. 52ر يف املادة الذي اشا
طفال فقد أظهر تقرير وضع األإن غابوا عن جمال حقوق الطفل فقد حتدث االنتهاكات الصارخة، اإلعالميون و 

 داثاألح هؤالء ، اليت يتعرض هلا األحداث احملتجزين، ومفادها تعرضاالنتهاكاتجممل  (3) 5119يف العامل 
للعنف؛ألن نظم  العدالة املعنية بقضاياهم تبقيهم لفرتة غري حمدودة وهم حمتجزون ومعزولون عن العامل اخلارجي وخيتلطون 

، واالستعمال اجلائر ملؤسساهتا  ؛ لتمتعهم باحلصانة بالكبار يف ظروف غري صحية، من باب عدم مسائلة القائمني عليها
عدام يها، وافتقارها إىل بدائلها اجملتمعية، وغياب الرعاية والتأهيل عن براجمها، واناالحتجازية من قبل بعض العاملني ف

الضوابط اخلارجية على مؤسساهتا، وقبول العنف يف حميطها االجتماعي، وافتقار كوادرها للتدريب، وعدم تناول وسائل 
 .اإلعالم لقضاياها

اسة املوضوعية والذاتية، فقد تبني من نتائج  در  ويعزى غياب اإلعالميون عن جمال حقوق الطفل إىل ظروفهم
قائما باالتصال يف جمال حقوق الطفل بتونس واجلزائر والسعودية والعراق ولبنان  225ميدانية حديثة اجريت على 

من املبحوثني وصفوا  املعاجلة اإلعالمية حلقوق الطفل يف بلداهنم بالضعيفة؛ ألسباب عديدة  %21، أن (4)ومصر
 (.%52.2( وضعف تأهيلهم)%22.1تكرارا غياب السياسات اإلعالمية يف مؤسساهتم حول قضايا األطفال)أكثرها 

ويتوقف حضور اإلعالميون يف جمال حقوق الطفل على معارفهم ومهاراهتم واجتاهاهتم، اليت ينهلوها من مصدرين 
تحاقهم لدراسية املقررة عليهم خالل الخمتلفني، األول اكادميي يتمثل يف ما طالعوه حول حقوق الطفل يف املواد ا

بدراستهم اجلامعية، والثاين جمتمعي يتمثل يف ما تعلموه من مؤسسات جمتمعاهتم احمللية وما كونوه من خربات ذاتية وما 
 جيمعوه من معلومات عن حقوق الطفل.

واد تعلمية ها الدراسية ميف خطط ونظرا لكون كليات الصحافة واإلعالم باجلامعات السيما العربية منها التدرج
، ونقابات الصحفيني تستقبل يف عضويتها غري الدراسيني لتخصص الصحافة أو اإلعالم شريطة (5)حول حقوق الطفل 
، ودعوة منظمة األمم املتحدة للطفولة لرفع كفاءة الصحفيني يف اجملال األخالقي اخلاص بالتقارير (6)تدريبهم على املهنة 
، واإلعداد العملي واألخالقي لإلعالميني يف جمال حقوق الطفل، وتكوين البيئة اإلعالمية (7)لاإلعالمية عن األطفا

الصديقة لألطفال، ومساندة اإلعالميني للهيئات املعنية حبماية حقوق األطفال وترقيتها، فتغدوا احلاجة ماسة لتقدير 

                                                           
 . 5112) املقصون واحملجوبون(،  5119اليونيسيف، وضع األطفال يف العامل  (2)
 .222، ص 5122ل العربية، اجمللس العريب والطفولة والتنمية ، اإلعالم ومعاجلة قضايا حقوق الطفل بالدو ( 1)

 )2( ختلو خطة معهد اإلعالم األردين من أي مواد دراسة حول حقوق الطفل.
 )9( أنظر املادة 2 د من قانون نقابة الصحفيني يف األردن رقم 22 لسنة 2662 وتعديالته.

(7) https://www.unicef.org/arabic/media/24327_43432.html 
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وينية أو التدريبية ن خالل ما يناسبها من الربامج التكاالحتياجات التدريبية لإلعالميني يف جمال حقوق الطفل وتلبيتها م
ومراقبة وتقييم هذه االخرية مبوجب مؤشرات أدائها ومصادر حتققها؛ للوقوف على مستوى أثرها يف معارفهم ومهاراهتم 

 و اجتاهاهتم.
يثة اجراها ة حدوما يؤكد كرب حاجة اإلعالميني للتدريب يف جمال حقوق الطفل الدراسات امليدانية ومنها دراس

 -يف جمـال إعـالم الطفـل  - القـائمني باالتصـال اخنفاض نسـبة، أظهرت نتائجها (8)اجمللس العريب للطفولة والتنمية
على  ؛ لقلة فرصهم من الربامج التدريبية،  اليت بلغت -فـي جمـال حقـوق الطفـل - علـى دورات تدريبيـة احلاصلني

. كما  أظهرت نتائجها أيضا تباين مدى استفادة املبحوثني %22.2ملستوى اجلزائري وعلى ا %91.1املستوى العريب 
( %22.6من التدريب يف جمال حقوق اإلنسان بعامة وحقوق الطفل خباصة، الذي تراوح ما بني املتوسط)

( على املستوى %21( والضعيف)%21( على املستوى العريب وما بني الكبري)%2( والضعيف)%22.2والكبري)
 التخطيط املستمر لبناء قدرات القائمني باالتصال يف جمال الطفولةاجلزائري. وأوصت الدراسة مدار البحث بضرورة 

 .على املستوى العرىب
 جمال مستوى معارف اإلعالميني العرب ومهارهتم يفوعليه، فقد جاءت بقية هذا التقرير البحثي؛ للوقوف على 

اإلعالميني  مهم هعينة من ، من خالل دراسةيف أثناء خدمتهم املهنية عليه محاية حقوق الطفل قبل وبعد تدريبهم
املعقودة يف  "، الذين شاركوا يف ورشة عمل اإلعالم الصديق للطفل" محاية الطفل من خالل وسائل اإلعالم، اجلزائريني

مسيا يم؛ إثر تكليفه ر ، ولعب فيها كاتب هذه السطور دوري املدرب واملقي 52/25/5122-52اجلزائر خالل الفرتة 
 من قبل املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي واهليئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة.

وتقع بقية هذا التقرير البحثي يف جزاءن، األول نظري يعكس حقوق الطفل من منظورها الدويل والدور املتوقع 
تها وأهدافها عملي أو تطبيقي يبني مربرات الدراسة وأمهيلإلعالميني العرب يف محايتها والعوامل املؤثرة فيه، والثاين 

 ومشكلتها البحثية ونتائجها واستنتاجاهتا وتوصياهتا ومقرتحاهتا.
 اإلطار النظري:

 يشتمل اإلطار النظري للدراسة على احملورين اآلتيني:
 أوال: حقوق الطفل من منظورها الدولي:

استمدها اجملتمع الدويل من أحداثه ال سيما األليمة منها  ، حقوق إنسانية، لألطفال حبكم جممل خصائصهم
عصبة األمم إعالن جنيف  تقرر أ 2651. ففي عام (9)كاحلروب والصراعات املسلحة، وحسم أمرها يف سنوات بعينها

                                                           

 )2( اجمللس العريب والطفولة والتنمية، مرجع سبق ذكره.
 )6(: اليونيسيف، وضع األطفال يف العامل 5125) األطفال يف عامل حضري(، 5122، ص1-2 .
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اصة خحدد حقوق الطفل يف التنمية املادية والنفسية والروحية، ويف احلصول على مساعدة  ، الذيحلقوق اإلنسان
ن ويعطى الطفل األولوية يف جهود اإلغاثة، ويف أن يتمتع باحلرية م ،، أو مقعدا أو يتيماما يكون جائعا، أو مريضاعند

 تأجاز  2612ا يف عام بينم االستغالل االقتصادي، ويف أن يرىب تربية تغرس يف نفسه حسا من املسؤولية االجتماعية.
منه إىل الطفولة بأهنا " تستحق  52حلقوق اإلنسان ، الذي يشري يف املادة إلعالن العاملي ااجلمعية العامة لألمم املتحدة 
  رعاية ومساعدة خاصتني".

عالن حقوق الطفل، الذي يقرر حقوقا مثل: احلرية من إاجلمعية العامة لألمم املتحدة  تقرر أ 2626أما يف 
، والصحة حقوق الطفل يف التعليموهو يكرس على وجه التحديد،  ،التمييز، واحلق يف احلصول على اسم وجنسية

اجلمعية العامة لألمم املتحدة العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والعهد  أقرت 2699ويف عام  واحلماية اخلاصة.
ق وكال العهدين يناصران محاية األطفال من االستغالل ويعززان احل ،الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

بشأن احلد األدىن لسن العمل، واليت  222أقرت منظمة العمل الدولية االتفاقية رقم  2622بينما يف عام  يم.يف التعل
ما يف أ عاما كحد أدىن للعمل الذي حيتما أن يشكل خطورة على صحة الفرد أو سالمته أو نفسيته. 22حتدد سن 

ماية لى مجيع أشكال التميز ضد املرأة، اليت توفر احلتفاقية القضاء عااجلمعية العامة لألمم املتحدة  أقرت 2626عام 
" السنة الدولية للطفل"، مما حرك فريق العمل حنو صياغة  2626عام  نتوأعل ،للحقوق اإلنسانية للفتيات والنساء

  اتفاقية حلقوق الطفل تكون ملزمة قانونيا.
اقية فاقية حقوق الطفل، ودخلت تلك االتفوافقت اجلمعية العامة لألم املتحدة باإلمجاع على ات 2626ويف عام 

اقر مؤمتر القمة العاملي من أجل األطفال، اإلعالن العاملي لبقاء الطفل  2661بينما يف عام  حيز النفاذ يف العام التايل.
 225أقرت منظمة العمل الدولية االتفاقية رقم  2666أما يف عام  ومحايته ومنائه، إىل جانب إقرار خطة عمل لتنفيذه.

  بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها.
أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بروتوكولني اختياريني التفاقية حقوق الطفل، أحدمها بشأن  5111ويف عام 

 ملواد اإلباحية.ء ويف اعدم إشراك األطفال يف النزاعات املسلحة، واآلخر بشأن عدم بيع األطفال واستغالهلم يف البغا
عقدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة جلسه خاصة حول األطفال، وتلتقي للمرة األوىل لكي  5115بينما يف عام 

تناقش قضايا األطفال على وجه التحديد، ويشارك مئات األطفال يف االجتماعات كأعضاء يف الوفود الرمسية، وقادة 
أصدرت فقد  5112أما يف عام  هد حلقوق األطفال عنوانه" عامل جدير باألطفال".العامل وزعماؤه يلزمون أنفسهم بع

حكومة، ويقر اإلعالن التقدم الذي مت إحرازه  211اجلمعية العامة لألمم املتحدة إعالنا معنيا باألطفال، تبنته أكثر من 
فل طفال" ، وباتفاقية حقوق الطوالتحديات اليت ما تزال قائمة، ويؤكد من جديد التزامه بعهد" عامل جدير باأل

 وبروتوكوليها االختياريني.
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وقعت وصادقت  ، اليت (10)ومنها اتفاقية حقوق الطفليف املواثيق واالتفاقيات  اإلنسانية وانعكست تلك احلقوق  
اه  جتعدم التمييز بني األطفال على أي أساس كان عليها أو انضمت إليها الدول العربية كافة، وتنهض مبادئها على 

خالل تلقيهم  ؛ وضمان بقائهم ومنائهم من-املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية –متتعهم حبقوقهم 
للخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية؛ واحملافظة على مصلحتهم الفضلى حني النظر يف قضاياهم القانونية واإلدارية؛ 

م القضايا اليت متس نوعية حياهتم؛ وصون كرامتهم؛ دون النظر إىل طبيعية سلوكياهتومتكينهم من اإلعراب عن أرائهم يف 
 أو تصرفاهتم خالل تفاعلهم مع حميطهم االجتماعي والنظر يف قضاياهم من قبل املؤسسات املعنية مبجمل شؤوهنم.

ق الطفل وغريها ة حقو مبا أن منظور احلقوق اإلنســـانية، هو األفضـــل ملصـــلحة الطفل، وتعرب عنه بصـــراحة اتفاقيو
من املواثيق واالتفاقيات األخرى، فيجب تعريف مفهوم احلقوق، وبيان مدلوله األخالقي،  وتوضــــــــــــــي.  ليات تعزيزه. 
فاحلقوق يف ابســـــــط معانيها، هي الوعود اليت تقدمها اجملتمعات ألعضـــــــائها، والدول لرعاياها من باب صـــــــون كرامتهم 

، ، الذي يؤكد على ضـــرورة الوفاء  ا، والتعاقد ألجلهاد، فلها مدلوهلا األخالقيتها وعو . وللحقوق بصـــف(11)اإلنســـانية
وااللتزام  ـا، واالتفـاق عليهـا. فـالوعود يف حقيقـة أمرهـا تنم عن الواجـب املراد الوفـاء بـه من قبـل طرف آلخر كواجـب 

م بني الدولة أكثر على أمر ما كالعقد املرب الدولة إزاء مواطنيها وواجبات املواطنني جتاه دولتهم، والتعاقد بني طرفني أو 
ورعاياها وجمتمعها الدويل بشــأن محاية احلقوق اخلاصــة لســكاهنا من فئات األطفال والنســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقة، 
وااللتزام من قبل طرف للطرف اآلخر كالتزام الدولة بتوفري الضــــــــــــمان االجتماعي لســــــــــــكاهنا الفقراء مقابل التزام هؤالء 

رين بتقــدا البيــانــات واملعلومــات ، واالتفــاق بني طرفني أو أكثر على أمر مــا كــاتفــاق الــدولــة ومواطنيهــا وجمتمعهــا اآلخ
 الدويل على محاية احلقوق اخلاصة للوافدين أو الالجئني إليها.

، ومراقبة اواحلقوق تعزز من خالل  لياهتا املتمثلة بتشـــــريعاهتا املختلفة ال ســـــيما الدولية منها، وتطبيق  نصـــــوصـــــه
وتقييم حالة املتمتعني  ا، وإعداد التقارير املوضــــــــــــــوعية عن حاالت انتهاكها.هلذا كله فإن حقوق الطفل املعرب عنها 

ذات صـــــــــــبغة  ،ناء الواليات املتحدة األمريكيةباتفاقيتها الدولية، اليت وقعت وصـــــــــــادقت عليها دول العامل كافة باســـــــــــتث
ل جممـل والتفاقية حقوق الطف ألطراف من الشــــــــــــــخصــــــــــــــيات االعتبارية والطبيعية. أخالقية، قوامها التعاقد املتعدد ا

ومعيارهتا. فهي شاملة ألهنا تشتمل على كافة احلقوق ( 12)خصائصها، املتمثلة بشموليتها وإلزاميتها وتكاملها وعوملتها
تنشئته ورعايته، سواء  ل املسؤولني عناملدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للطفل، املراد كفالتها من قب

أكانوا يتمتعون بالشــــــخصــــــية االعتبارية أو الطبيعية. وهي ملزمة ألهنا تتطلب ممن صــــــادق عليها، أو انظم إليها، تقدا 

                                                           

 )21(األمم املتحدة، حقوق اإلنسان: جمموعة صكوك دولية، اجمللدين األول والثاين، نيويورك وجنيف، 5115.
 .55، ص 5116ة للطفل يف األردن، منظمة األمم املتحدة للطفولة واجمللس الوطين لشؤون األسرة ، حتليل املوازنة املخصص (22)

 )25( اجمللس الوطين لشؤون األسرة، مؤشرات اتفاقية حقوق الطفل ، ص 6 .
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تقــارير دوريــة عن مــدى تطبيقهــا إىل جلنــة حقوق الطفــل الــدوليــة. وهي متكــاملــة ألهنــا غري قــابلــة للتجزئــة وال ختضــــــــــــــع 
وهي معوملة، بل عاملية ألهنا تشـــكل قانونا دوليا، متقدما على القوانني الوطنية، موجها إىل أطفال العامل كافة، للرتاتبية. 

متســــــــما باملرونة من باب احرتامه للخصــــــــوصــــــــية الثقافية لكل دولة. وهي معيارية لقابلية موادها للقياس بنوعيه الكمي 
 ية.والنوعي، وللتدليل عليها مبوجب مصادر حتقق موضوع

فحكومات الدول من خالل توقيعها ومصـــــــــــــــادقتها على اتفاقية حقوق الطفل، تكون قد دخلت يف تعاقد مع 
مواطنيها ومع جمتمعها الدويل، الذي يراقبها ويقيم أعماهلا. وهلذا فعلى تلك احلكومات إعالم مواطنيها واجملتمع الدويل 

عاملية، دئها من املبادئ العاملية حلقوق اإلنســـان، وهي:مبدأ البأهنا ســـتتعامل مع األطفال مبوجب حقوقهم اليت تنهل مبا
ومفاده عدم اســـــــــــتثناء أي أحد من فرصـــــــــــة الوفاء حبقه.مبدأ املســـــــــــاواة، ومعناه عدم التســـــــــــام. مع أي متييز يف تطبيق 

جيوز و  احلق.مبدأ الشـــمولية، ونصـــه تطبيق احلق بكامله.مبدأ الكفاية، وخالصـــته أن للحق مســـتوى أدىن يتوجب حتقيقه
عادلة، وفحواه مبدأ اإلدارة الو  جتاوزه حنو األعلى.مبدأ املالءمة، وجوهره مالءمة احلقوق ملعتقدات سكان اجملتمع احمللي.

 تطبيق معايري احلقوق ومتطلبات تنفيذها على املتأثرين  ا بنفس السوية.
 ويل، وأعلمتهم عن ذلــك من جراءومبــا أن غــالبيــة دول العــامل دخلــت يف تعــاقــد مع مواطنيهــا ومع اجملتمع الــد

توقيعها ومصـــادقتها على اتفاقية حقوق الطفل، فعليها أن توظف مواردها املختلفة الســـيما املالية منها لصـــاحل مواطنيها 
من األطفال ونظرائهم الوافدين الذين يعشــــــون على أراضــــــيها. واحلكومات يف ذلك تكون قد أفســــــحت الفرصــــــة أمام 

م اليت تضـــــمن عدم حدوث التمييز بينهم، واحملافظة على بقائهم ومنائهم، وضـــــمان مصـــــلحتهم األطفال للتمتع حبقوقه
 الفضلى، وتوسيع دائرة مشاركتهم يف قضاياهم.

ويتوقع من الدولة، اليت صـــــــــادقت حكومتها على اتفاقية حقوق الطفل، أو انضـــــــــمت إىل هذه األخرية، تيســـــــــري 
اكن تقدا اخلدمات، وتلقيه للخدمات، الذي يعرب عن التزام الدولة نوعني من احلقوق، مها:حق وصــــــــول الطفل إىل أم

حق االســــــــــــــتحقــاق، الــذي يعرب عن مــا يتوقعــه الطفــل  من طرق معــاملتــه حني مراجعتــه و يف توفري اخلــدمــات لألطفــال.
 للمؤسسات املعنية خبدمته، وتلقيه خلدمات تلك املؤسسات.
ولـة أن تلعـب ثالثـة ادوار رئيســـــــــــــــة يف جمـال حقوق الطفـل، ومبوجـب هـذين النوعني من احلقوق، فيتوقع من الـد

وهي:دور املوفر للخدمات واالرتقاء مبعاير تقدا تلك اخلدمات، الذي يؤكد على ضـــــــــــرورة قيام الدولة بتوفري اخلدمات 
 لألطفال، ومتكني األطفال من الوصـــــــول إىل أماكن تقدا هذه اخلدمات، وتلقيهم هلا، وقياس مدى رضـــــــائهم عنها يف
ضــــــوء عامل ســــــنهم، الذي حيدد املؤهلني منهم لالســــــتجابة.دور املنظم للخدمات، الذي يقتضــــــي من الدولة أن تنظم 

أن  دور الكـاســـــــــــــــب للتـأييـد، الـذي يتطلـب من الـدولـةو  عمليـة تطبيق حقوق الطفـل، ومراقبـة تلـك العمليـة وتقييمهـا.
 ا.تكسب تأييد سكان جمتمعاهتا احمللية للحقوق املتساوية ألطفاهل
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عمال باملبادئ الســـــتة حلقوق اإلنســـــان العاملية، وباملبادئ األربعة التفاقية حقوق الطفل الدولية ومبجمل موادها و 
ال ســــــيما املتمحورة منها حول الصــــــحة والتعليم واحلماية االجتماعية، فيتوقع من الدولة املوقعة واملصــــــادقة على اتفاقية 

، فعلى (13)جات أطفاهلا ونظرائهم الوافدين إليها. ففي جمال صــــــــــــــحة الطفلحقوق الطفل الدولية، تقدير وتلبية احتيا
من اتفاقية حقوق الطفل، املبني تفاصــــــــــــــليها يف اجلدول  52و 52و 22و 51و  9الدولة تطبيق املواد ذوات األرقام 

 .2رقم 
ها يلية للطفل حسب موادها المنصوص علم(: توزيع الحقوق الصحية العامة والخاصة والتك2الجدول)

 في اتفاقية حقوق الطفل والدور المتوقع من الدولة في حمايتها ومؤشرات قياس تطبيقها
رقم المادة التي  نوع الحق

 ورد فيها الحق
نص المادة التي 

 ورد فيها الحق
الدور المتوقع من للدولة 

 لحماية الحق
 مؤشرات قياس تطبيق الحق

احملافظة على بقاء الطفل  احلق يف احلياة 9 عام
 ومنائه

املعدل السنوي لوفيات األطفال من 
 دون سن اخلامسة

املعدل السنوي لوفيات األطفال 
 الرضع) من دون سن سنه(

املعدل السنوي لوفيات األطفال 
 حديثي الوالدة

احلصول على أعلى  51
مستوى من الرعاية 

 الصحية

خفض معدل وفيات   
 األطفال

ن م املعدل السنوي لوفيات األطفال
 دون سن الثامنة عشرة

مكافحة أمراض الطفولة 
 وسوء تغذية األطفال

املعدل السنوي لألطفال  -
املشمولني بالتحصينات ضد 

 األمراض
املعدل السنوي لألطفال املولدين  -

 بأوزان منخفضة

                                                           

)22( فواز رطروط، املقدمات املوضوعية لإلطار االسرتاجتي لقطاع الطفولة العماين ومكوناته وخطته التنفيذية: اخلطة االسرتاجتية الوطنية 
.62-61ص ،  5122،  5152-5122العمانية للطفولة للسنوات   
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املعدل السنوي لألطفال الذين  -
 يقل أوزاهنم بالنسبة لسنهم

توفري الرعاية الصحية 
هات احلوامل قبل لألم

 محلهن ويف أثنائه وبعده

املعدل السنوي للوالدات  اليت  -
 جترى  حتت إشراف صحي مؤهل

إلغاء املمارسات 
االجتماعية الضارة بصحة 

 األطفال

العدد السنوي لألطفال  -
املتضررين من املمارسات 

االجتماعية الضارة بصحة األطفال  
 كاإلساءة وغريها

 
 خاص

من احلماية  22
االستعمال غري 

املشروع للمخدرات 
واملواد املؤثرة على 

 العقل

منع املخدرات وتعاطيها  
 مبوجب القانون

العدد السنوي لألطفال املتهمني  -
حبيازة املخدرات أو نقلها أو بيعها 

 أو الرتويج هلا
معاجلة األطفال املتعاطني  

للمخدرات واملؤثرات 
 العقلية.

ني ال املتعافالعدد السنوي لألطف -
 من املخدرات

حماربة التدخني ومنع 
 انتشاره بني األطفال.

العدد السنوي لألطفال  -
 املتعاطني للمواد الطيارة

العدد السنوي لطلبة املدارس  -
 الذين يدخنون السجائر.

توفري احلياة   22
الكاملة والكرمية 

 للطفل املعاق

تقدا الرعاية الصحية 
اإلعاقة، لألشخاص ذوي 

 ومحايتهم

العدد السنوي لألطفال املعوقني 
املشمولني خبدمات الرعاية الصحية 

 األولية
العدد السنوي لألطفال املعوقني 
 املتلقني خلدمات إعادة تأهيلهم
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 تكميلي

املراجعة الدورية  52
للرعاية واحلماية 

والعالج املتوفر يف 
 جمال الصحة

استطالع أراء األطفال  
اء أمورهم يف جمال وأولي

خدمات الصحة املقدمة 
 هلم

املعدل السنوي لرضا األطفال)  -
القادرين على اإلجابة( عن 

 اخلدمات الصحية املقدمة هلم.

توفري األدوية وصرفها  
 لألطفال املرضى

املبلغ السنوي املنفق على شراء   -
 األدوية.

العدد السنوي للوصفات الطبية  -
 غري املصروفة

 
 21، 22، 25، 22، 56، 52، فعلى الدولة تطبيق املواد ذوات األرقام (14)ما يف جمال تربية وتعليم الطفلبين

 من اتفاقية حقوق الطفل، املبني تفاصليها يف اجلدول التايل. 55، 52، 26، 22، 22،
ليها ع(: توزيع الحقوق التربوية والتعليمية العامة والخاصة للطفل حسب موادها المنصوص 1الجدول)

 في اتفاقية حقوق الطفل والدور المتوقع من الدولة في حمايتها ومؤشرات قياس تطبيقها
رقم المادة  نوع الحق

التي ورد 
 فيها الحق

نص المادة 
التي ورد فيها 

 الحق

الدور المتوقع من للدولة 
 لحماية الحق

 مؤشرات قياس تطبيق الحق

تقدا خدمات التعليم  ماحلق يف التعلي 52 عام
األساسي والثانوي بشكل 

جماين ، وإلزام األطفال 
 باحلصول عليها 

املعدل السنوي لألطفال احلاصلني على 
 التعليم األساسي

املعدل السنوي لألطفال احلاصلني على 
 التعليم الثانوي

معدل االكتظاظ يف غرف صفوف 
 التعليم األساسي

املعدل السنوي لطلبة املدارس الذين 
وا على معلومات بشأن توجيهم حصل

 الرتبوي والتعليمي
                                                           

 )21( املرجع السابق، ص ص 62- 65 . 
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معدل الطلبة الناجحني يف امتحان  
 الثانوية العام.

الرتتب الدوري للدولة حسب نتائج 
االمتحانات الدولية لطلبة مدارسها يف 

 العلوم والرياضيات.
املعدل السنوي للطلبة الذين حيضرون 

ق فو ملدارسهم بشكل منتظم) الغياب 
 احلد املقرر(

خفض معدل التسرب 
 املدرسي

املعدل السنوي لألطفال املتسربني من 
 املدارس

تنمية  12
 الشخصية

تنمية شخصية الطفل إىل 
 أقصى إمكانياهتا

املعدل السنوي لألطفال أصحاب 
الشخصيات السوية مقارنة مبثيله 
 ألصحاب الشخصيات املرضية

تعليم األطفال على طرق  
رتام حقوق اإلنسان اح

 واحلريات األساسية

املعدل السنوي لألطفال الذين حيرتمون 
 حقوق اإلنسان وحريات اآلخرين

 
تعزيز اهلوية الثقافية  

 والوطنية لألطفال
املعدل السنوي للفعاليات املعززة للهوية 

الثقافية والوطنية لألطفال، وعدد 
 املشاركني فيها

إعداد الطفل حلياة 
شعر املسؤولية يف تست

 جمتمع حر

املعدل السنوي لألطفال الذين 
يستشعرون مسؤولياهتم يف جمتمعاهتم 

 احمللية
تعليم األطفال على طرق 

 احرتام البيئة الطبيعية
املعدل السنوي لألطفال املؤمنني 

 باحملافظة على البيئة
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افة الرتفيه والثق 22
 والفنون

ه توفري سبل الراحة والرتفي
فال ومتكينهم من لألط

 مزاولة ألعا م

العدد السنوي للمالعب واحلدائق 
واملراكز الرتفيهية  والفنية اليت تقام 

 لألطفال
العدد السنوي لألطفال املرتددين على 

املالعب واحلدائق واملراكز الرتفيهية 
 والفنية اخلاصة  م

تكوين الطفل   25
ألرائه اخلاصة 
 والتعبري عنها،

 واحلق يف
 االستماع إليه

تعزيز قنوات االتصال 
والتواصل الفعال بني 

األطفال وماحني الرعاية 
 هلم

عدد املدارس اليت يوجد فيها إذاعات 
 مدرسية

 العدد السنوي مللتقيات حقوق الطفل
املعدل السنوي لألطفال املشاركني يف 

 ملتقيات حقوق الطفل.
  السعدد املدارس اليت يوجد فيها جم

 طلبيه منتخبة
متكني األطفال من  حرية التعبري 22

احلصول على املعلومات 
واستعراضها ونقلها إىل 

 اآلخرين

املعدل السنوي لألطفال الذين 
 يستعملون الشبكة العنكبوتية" االنرتنت"

حرية الفكر   21
والوجدان 

 والدين

تعزيز حرية الطفل ضمن 
 حدود الدميقراطية 

ن لألطفال الذين  يتمتعو املعدل السنوي 
حبرية فكرهم ووجداهنم وإقامة شعائرهم 

 الدينية
حرية تكوين  22

اجلمعيات 
واالجتماع 

 السلمي

املعدل السنوي لطلبة املدارس الذين  = 
 ترشحوا للمجالس الطالبية

املعدل السنوي لطلبة املدارس الذين 
 انتخبوا  املرشحني للمجالس الطالبية
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 احلق يف 22
احلصول على 

 املعلومات

متكني األطفال من 
احلصول على املعلومات 
واستعراضها ونقلها إىل 

 اآلخرين

املعدل السنوي لألطفال الذين 
 يستعملون الشبكة العنكبوتية" االنرتنت"

احلماية من  26
 اإلساءة

إجياد نظام حلماية األطفال 
من اإلساءة اليت قد تقع 
عليهم يف األوساط اليت 

ن فيها أو يتلقون يعيشو 
 خدماهتا

العدد السنوي حلاالت اإلساءة لألطفال 
 املكتشفة، واملعاجلة

توفري احلياة   52 خاص 
الكاملة 

 والكرمية للطفل
 املعاق

توفري التعليم الفعال  
واإلعداد ملمارسة العمل 
والفرص الرتفيهية للطفل 

 املعاق

املعدل السنوي لألطفال املعوقني الذين 
 ليمهم يف مدارس العادينييواصلون تع

حقوق  55
 الالجئني

تقدا اخلدمات الرتبوية 
والتعليمية لألطفال 

 الالجئني

العدد السنوي لألطفال الالجئني 
 املسجلني يف املدارس

حقوق  21
األقليات من 

السكان 
 األصليني

ة متكني الطفل املنتمي ألقلي
 من التمتع بثقافته وممارسة
 شعائره واإلجهار بدينة

 واستعمال لغته

املعدل السنوي ألطفال األقليات الذين 
يتمتعون بثقافاهتم وممارسة شعائرهم 
 واإلجهار بدينهم واستعمال لغتهم

 
، فعلى الدولة تطبيق ديباجة اتفاقية حقوق الطفل، القائل نصــــــــــــها " ينبغي أن (15)أما يف جمال محاية الطفل

يت جيب والتفاهم، واألســرة هي البيئة الطبيعية لنمو الطفل ورفاهه، الينمو الطفل يف أســرة تســودها الســعادة واحملبة 

                                                           

 )22( املرجع السابق، ص ص 62- 61 .
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 52محايتها ومساعدهتا على تويل مسؤولياهتا على أكمل وجه". كما على الدولة أيضا تطبيق املواد ذوات األرقام 
 . 2، اليت يوضحها اجلدول رقم 52، 25، 52، 51، 26، 22، 59 ، 2 ،

ة العامة والخاصة للطفل حسب موادها المنصوص عليها في اتفاقية (: توزيع حقوق الحماي3الجدول)
 حقوق الطفل والدور المتوقع من الدولة في حمايتها ومؤشرات قياس تطبيقها

نوع 
 الحق

رقم المادة التي 
 ورد فيها الحق

نص المادة التي ورد 
 فيها الحق

الدور المتوقع من 
 للدولة لحماية الحق

 مؤشرات قياس تطبيق الحق

حق الطفل يف مستوى   52  امع
معيشي مالئم لنموه 

البدين والعقلي والروحي 
 واملعنوي واالجتماعي

تعزيز الدولة ألدائها  
 االقتصادي

املعدل السنوي حلصة الفرد من الناتج 
القومي اإلمجايل املعادل بالدوالر 

 األمريكي.
خفض فقر الدخل 

 بني السكان
. ئاملعدل السنوي لألطفال يف الشرا

 األشد فقرا واملعرضة للفقر.
 
 

تقليص فجوة  
الالمساواة يف الدخل 

 بني السكان

املعدل السنوي ملعامل " جيين " املستمد 
 من نتائج الدراسات الدورية لتقيم الفقر.

توفري الدعم القانوين  2 
واإلداري ألولياء األمور 
 واألوصياء على الطفل

إنشاء مراكز  
لالستشارات 

 اعية والقانونيةاالجتم
 
 

املعدل السنوي ألولياء األمور  
واألوصياء على الطفل الذين حصلوا 
 على استشارات اجتماعية وقانونية.

توكيل حمامني للدفاع  
عن األطفال ضحايا 

 اجلرمية ومرتكبيها

العدد السنوي لألطفال ضحايا اجلرمية 
ومرتكبيها، الذين كان هلم حمامني ترفعوا 

 يف قضاياهم



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 1, 2018 

 

 
 88 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

احلق يف  االنتفاع من  59
 الضمان االجتماعي

بناء نظام فعال  
وعادل للضمان 

 االجتماعي

املعدل السنوي لألطفال يف الشرائ. 
 األشد فقرا واملعرضة للفقر، املنتفعني من

نظام الضمان االجتماعي أو العون 
 الوطين.

مساعدة األبوين يف تنشئة  22
 الطفل

إنشاء مراكز  
لالستشارات 

 االجتماعية والرتبوية

املعدل السنوي ألولياء األمور واألوصياء 
على الطفل الذين حصلوا على 
 استشارات اجتماعية وتربوية.

محاية الطفل من اإلساءة  26
واالستغالل واالعتداء 

 اجلنسي

إجياد إطار وطين  
حلماية الطفل من 

اإلساءة واالستغالل 
جلنسي، واالعتداء ا
 وتطبيقه

العدد السنوي حلاالت اإلساءة  
 لألطفال احملالة للشرطة

العدد السنوي حلاالت اإلساءة لألطفال 
 احملالة للقضاء

العدد السنوي حلاالت اإلساءة لألطفال 
 احملالة لدور الرعاية العالجية

دمج األطفال  لتوفري الرعاية البديلة للطف 51
 املفكيكني أسريا يف

 أسرهم القرابية البديلة

املعدل السنوي لألطفال املفكيكني  
أسريا املدجمني يف أسرهم القرابية البديلة 

من جمموعهم يف دور الرعاية 
 االجتماعية.

حتضني األطفال 
جمهويل النسب لألسر 

احلاضنة أو لألسر 
 البديلة

املعدل السنوي لألطفال جمهويل النسب 
عهم يف دور احملضنني لألسر من جممو 

 الرعاية االجتماعية.

االستماع للطفل  حني  25
سري قضيته يف اإلجراءات  

 القضائية 

متكني األطفال من  
اإلعراب عن أرائهم يف 

قضاياهم القانونية 
 واإلدارية

املعدل السنوي لألحداث املتهمني 
واملدانني خبرق القانون الذين انتهكت 

قوقهم حني التحقيق معهم من قبل ح
 الشرطة



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 1, 2018 

 

 
 999 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

) الشرعية والنظامية( 
 واإلدارية

املعدل السنوي لألحداث املتهمني 
واملدانني خبرق القانون الذين أفادوا بأن 
دوائر االدعاء العام و احملاكم استمعت 

 ألقواهلم.
املعدل السنوي لألطفال املنظمني 

ألمهاهتم مبوجب قرارات صادرة عن 
 احملاكم الشرعية

ة ى الطفل املعاق رعاييتلق 52 خاص 
خاصة تسم. له بالتمتع 
حبياة كاملة والئقة وكرمية 
معتمدا على نفسه يف 

 اجملتمع

توفري  خدمات   
الصحة والتعليم 
والتدريب وإعادة 
التأهيل لألطفال 

 املعوقني بشكل جماين

املعدل السنوي لألطفال املعوقني من 
 جمموعهم الذين تلقوا خدمات صحية.

لسنوي لألطفال املعوقني من املعدل ا
 جمموعهم املدجمني يف مدارس العاديني.

 
 

املعدل السنوي لألطفال املعوقني من 
جمموعهم الذين تلقوا خدمات تدريبية 

 مهنية.
املعدل السنوي لألطفال املعوقني من 
جمموعهم الذين تلقوا خدمات تأهيلية 

 جمتمعية.
 عوقني مناملعدل السنوي لألطفال امل

جمموعهم الذين تلقوا خدمات تأهيلية 
 جسمانية.

 
 :والعوامل المؤثرة فيه في حماية حقوق الطفل لإلعالميين العرب المتوقع دورالثانيا : 

ن خالل مفاده مناصرهتم حلقوق الطفل ميف جمال محاية حقوق الطفل،  العرب كما غريهم دور متوقع نيإلعالميل
ية الداعمة ملبادئها املشار إليها يف البند السابق، واحرتامهم لكرامة األطفال وإيالءهم االهتمام تناوهلم للوقائع امليدان
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للخصوصية الشخصية لألطفال وسرية حاالت األطفال وحمافظتهم على املصاحل الفضلى لألطفال وأخذهم بوجهات 
ز م االذى باألطفال ومنعهم لوقوع التميينظر األطفال حني أعدادهم لتقاريرهم اإلعالمية عن األطفال، وعدم احلاقه

أولياء األمور  و  بني األطفال واحرتامهم لقدرات األطفال وتعريفهم بأنفسهم لألطفال وحصوهلم على موافقة األطفال
حني عقدهم للمقابالت اإلعالمية مع األطفال، وأعدادهم لتقاريرهم اإلعالمية عن األطفال بلغة السياق اليت تظهر  

خالل مشاركتهم يف برنامج للعمل السلمي أو للدعم النفس اجتماعي أو للحشد  اء األطفال وصورهمفيها امس
ريوس فاالجتماعي وختتفي منها يف حال ارتكاب األطفال لإلساءة  اجلنسية ووقوعهم ضحايا هلا  أو إصاباهتم مبرض 

ملسلحة أو أو مشاركتهم يف احلروب والصراعات اوتعايشهم معه أو اهتامهم وإدانتهم خبرق القانون  نقص املناعة البشرية
 . (16)طالبهم للجوء السياسي أو تشردهم من جراء اللجوء يف موطنهم

عوامل املؤثرة على األداء ال دراسة اجمللس العريب والطفولة والتنمية حولويتأثر هذا الدور بظروفه، اليت كشفت عنها 
، اليت على أجريـت علـى عينـة مـن القـائمني باالتصـال (17) بالدول العربيةاملهين للقائم باالتصال يف جمال إعالم الطفل 

مبحوثــا مــن ســت دول عربيــة هــي: تــونس واجلزائــر والسـعودية ومصـر ولبنـان  225بلــغ قوامهــا إعالم الطفل، فـي جمـال 
 واظهرت نتائجها ما يلي: والعـراق،
ويف (،% 21.6القائمني باالتصال يف جمال اإلعالم يعملون مبهنة حمرر بنسبة ) أن النسبة األكرب من أفراد عينة .2

، وجاء من يعملون مبهنة كاتب صحفي يف املرتبة (% 52.6املرتبة الثانية جاء من يعملون مبهنة معد برامج بنسبة )
ة املؤسسة اإلعالمية بنسبويف املرتبة األخرية جاء من يعملون مبهنة مقدم برامج داخل ( ،% 52.2الثالثة بنسبة )

(29.1 .(% 
ارتفاع نسبة االهتمام الشخصي للقائمني باالتصال يف جمال اإلعالم بقضايا حقوق الطفل بنسبة  .5

 22.2لك بنسبة )، وذ ضعيفا بقضايا الطفل ممن يولون اهتماما بينما تنخفض نسبة القائمني باالتصال(،92.9%)
 (.%1.9ون أي اهتمام بقضايا الطفل بنسبة ) وجاء يف املرتبة األخرية من ال يول ،%)

ويف  (،%22.5اهتمام القائم باالتصال وقراءته جاء يف مقدمة أسباب اهتمامه مبجال حقوق الطفل بنسبة ) .2
وجاءت طبيعة (، %26.6)املرتبة الثانية جاء كثرة املشكالت اليت يعاين منها الطفل كأحد هذه األسباب بنسبة 

مث معرفة املزيد عن حقوق الطفل يف نطاق األسرة يف املرتبة الرابعة بنسبة (،%25.9)لثة بنسبة العمل يف املرتبة الثا
ويف املرتبة (، % 6.6وكثرة احلديث عن حقوق اإلنسان بوجه عام يف جمتمعنا يف املرتبة اخلامسة بنسبة )(، 22.2%)

 (.%2.2(ةاألخرية جاء عرض وسائل اإلعالم ملوضوعات حقوق الطفل بشكل مكثف بنسب
                                                           

 )98(https://www.unicef.org/arabic/media/24327_43432.html 
 . 1129-222اجمللس العريب والطفولة والتنمية، مرجع سبق ذكره، ص ص  (22)
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ترتيــب احلقــوق حســب أمهيتهــا بالنســبة للقــائمني باالتصــال فــي جمــال اإلعالم جاء على النحو التايل: جاء  .1
وفـي املرتبـة الثانيـة احلـق فـي البقـاء والرعايـة ( %22.2يف املرتبة األوىل احلق يف تلقـى الرعايـة األسـرية املناسـبة بنسـبة )

مث احلق ( %22)وجاء احلق يف املعرفة واحلصـول علـى املعلومـات فـي املرتبـة الثالثـة بنسـبة  (%22.9سـبة )الصـحية بن
واحلـق فــي االســتقالل واالعتمــاد علــى الــذات فــي املرتبــة اخلامســة بنســبة  ( %6يف املساواة يف املرتبة الرابعة بنسـبة )

ثـم احلـق فـي اخلصوصـية واحلـق فـي املشـاركة ( %9.5ة جاء احلـق فـي احلمايـة بنسـبة )وفــي املرتبة السادس (9.6%)
وفــي املرتبــة األخيــرة جــاء احلــق فــي التســلية  (%2.1ثـم حقـوق ذوى اإلعاقـة بنسـبة ) (%1.2)بـداء الـرأي بنسـبة إو 

 (.%5.2)واللعــب بنســبة 
ل لإلنرتنت جاء يف مقدمـة مصـادر التغطيـة اإلعالميـة حلقـوق الطفـل بنسـبة القائمني باالتصا استعمالأن  .2

وجـاءت الدراسـات والبحـوث والصـحف  (%26.2وفـي املرتبـة الثانيـة القنـوات التليفزيونيـة بنسـبة ) (22.2%)
واالتصــال الشخصــي مــع  (%56.9مث الكتب يف املرتبة الرابعة بنسـبة ) (%22.9يف املرتبة الثالثة بنسبة ) واجملـالت 

وفـي املرتبـة السادسـة جـاءت اجلمعيـات األهليـة املهتمـة ( %52اخلبــراء واملتخصصــني فــي املرتبــة اخلامســة بنســبة )
وفـي  (%29.1ثـم اجملـالس واجلهـات الرسـمية املعنيـة بقضـايا الطفـل وحقوقـه بنسبة )( %22.2حبقـوق الطفـل بنسـبة )

 (.%2.9)املرتبـة األخيـرة جـاءت حمطـات اإلذاعـة بنسـبة 
 (%21أن التليفزيون جاء يف مقدمة الوسائل اإلعالمية األقدر على تناول قضـايا وحقــوق الطفــل بنســبة ) .9

اإلذاعـة يف املرتبة  ( مث%2.9وجاءت الصحافة يف املرتبة الثالثة بنسبة )( % 22وفــي املرتبــة الثانيــة اإلنرتنــت بنســبة )
 (.%2.1األخرية بنسبة )

أن انتشار الوسيلة جاء يف مقدمة أسباب اختيار القائم باالتصال للوسيلة اإلعالمية األقدر على مناقشة  .2
وجاءت قدرهتا على إحداث   (%12.1)ويف املرتبة الثانية جاء كثرة مجاهريها بنسبة  (%26.5)حقوق الطفل بنسبة 

وجاءت  (%52.2)كون الوسيلة أكثر تفاعلىة بنسبة   ( مث%12.2) اجلمهور يف املرتبة الثالثة بنسبة تأثري سريع يف
ويف املرتبة األخرية جاء أهنا تتسم معاجلتها حلقوق الطفل  (%26.2)اخلصائص الفنية للوسيلة يف املرتبة اخلامسة بنسبة 

 (.%2.6)دائمة بنسبة  وقضاياه بالعمق وتتطرق لقضايا الطفل وتعكس مشكالته بصورة
أن عــدم تــوافر أجنــدة بقضــايا حقــوق الطفــل جــاء فــي مقدمــة التحــديات املهنية اليت تواجه اإلعالميني يف  .2

ويف املرتبة الثانية عدم احلصول على املعلومات املتعلقة  (%22.2)تغطيتهم للقضايا املتعلقـة حبقـوق الطفـل بنسـبة 
وجـاء عـدم وجـود سياسـة إعالميـة بشـأن تنـاول قضـايا الطفـل فـي املرتبـة الثالثـة بنســبة  (%22.9سبة ) حبقوق الطفل بن

ثــم عــدم تــدريب العــاملني حبقــوق الطفــل وقضــاياه األساســية وتــدىن االهتمــام حبقــوق الطفــل مــن قبــل ( 25.5%)
وعـدم درايـة العـاملني فـي جمـال الطفـل خبصـائص املراحـل  (%52.2)تبــة الرابعــة بنســبة املســئولني باملؤسســة فــي املر 
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وفــي املرتبــة األخيـرة جــاء عــدم درايــة العــاملني فــي جمال الطفل مبشكالت  (%51.2)العمريـة فـي املرتبـة اخلامســة بنســبة 
  %).52.2الطفل بنسبة )

ا الطفــل فــي اجملتمــع جــاء فــي مقدمــة التحــديات اجملتمعية اليت يواجههـا اإلعالميـون بنسـبة أن هتمــيش قضــاي .6
وفـي املرتبـة الثانيـة ضـعف دور منظمـات اجملتمـع املـدين املعنيـة بقضـايا الطفـل فـي نشـر ثقافـة حقـوق الطفـل  (22.6%)

طفـــل مـــن أفــراد اجملتمـــع علـــى أهنـــا جمـــرد أفكـــار ال تناســـب جمتمعنـا فـي املرتبـة والنظـــر إلـــى حقـــوق ال (%12بنسـبة )
وفـي املرتبـة األخيـرة  (%52.2)ثـم النظـرة الدونيـة مـن قبـل اجملتمـع حلقـوق الطفـل بنسـبة  (%52.2)الثالثـة بنسـبة 

 (.%22.2وعـى األسـرة حبقـوق الطفـل حمدود بنسبة )
ا وقضاياه جاء ضـعيف أن تقيـيم القـائمني باالتصـال ألسـاليب املعاجلـة اإلعالميـة حلقـوق الطفـل .21

 (.%2.1)وفـي املرتبـة األخيـرة جـاء باعتبـاره ممتازا بنسبة  (%19.5)ومتوسـطا بنسـبة (%21.2)بنسـبة
ـل، جـاء فـي مقدمـة أسـباب تـدين أن عـدم وجـود سياسـة إعالميـة لـدى املؤسسـات بشـأن قضـايا الطف .22

وجـــاء أن اإلعالميـــني ليســـوا مـــؤهلني بالدرجـــة الكافيـــة فـــي املرتبـــة ( %22.1املعاجلـة اإلعالميـة حلقـوق الطفـل بنسـبة )
 (%51.2)ـبة شـئون الطفـل بنسوفـي املرتبـة الثالثـة جـاء أن اإلعالميـني غيـر متخصصـني فـي   (%52.2)الثانيـــة بنســـبة 

وفــي املرتبــة األخيــرة جــاءت صــعوبة  (%2.9)ثــم أن اإلعالميــني ليســوا علــى وعــي كــاف حبقــوق الطفــل بنســبة 
 (.%9.2)احلصــول علــى املعلومــات اخلاصــة بقضــايا األطفال بنسبة 

وق تدريبية يف جمال حقاإلعـالم لـم حيصـلوا علـى دورة  مـن القـائمني باالتصـال فـي جمـال% 91.1أن  .25
 من القائمني باالتصال. %26.9الطفل  أو حقوق اإلنسان بشكل عام، يف حني حصل عليها 

أن عـدم وجـود فرصـة احلصـول علـى تلـك الـدورات، جـاء فـي مقدمـة أســباب عــدم احلصـــول علــى الـــدورات  .22
وجاء أن املؤسسة اإلعالمية الهتـتم مبثـل هـذه الـدورات فـي  ) (%22.9)ــال إعــالم الطفـــل بنســبة التدريبيــة فـــي جم

( ، %2.9)ويف املرتبة الثالثة عدم وجود وقتٍ  كاف لاللتحاق  ذه الدورات بنسبة  (%51.1)املرتبـة الثانيـة بنسـبة 
فــي املرتبــة األخرية عدم وجود أي استعداد لتلقى هذه الدورات بنسبة و ( %2.2ثــم الشــعور بأهنــا دون جــدوى بنســبة )

(1.2%.) 
أهم مقرتحات القائمني باالتصال لتطوير أداء اإلعالميني يف جمال إعالم الطفل، وجاء يف مقدمتها تنظيم  .21

م دراسة احتياجاهتم تت ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير مهارات القائمني باالتصال  يف جمال إعالم الطفل، شريطة أن
ويف املرتبة الثانية وبفارق كبري ضرورة وضع  (%11.2)التدريبية قبل تنظيمها، وتدريس علم نفس األطفال هلم بنسبة 

بنسبة  ليهاعسياسة حتريرية حتدد كيفية تناول القائمني باالتصال لقضايا الطفل ومشكالته، مع أمهية اطالعهم 
مني باالتصال، واقتصار العمل يف جمال إعالم الطفل على الدارسني هلذا اجملال مث حسن اختيار القائ (22.2%)

واملوهوبني منهم وأن يسلط القائمون باالتصال الضوء على مشكالت وقضايا األطفال بشكل موضوعي يساهم يف 
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م على ختبارات يتوجاء يف املرتبة األخرية وبفارق كبري عمل ا (%21.2)عرض خمتلف أبعادها وطرح حلول هلا بنسبة 
وق الطفل حتتاج إعالميني أكثر درايةً  ألنه حبق ألهناأساسها اختيار القائمني باالتصال يف جمال إعالم الطفل، نظرا 

 (.%2.2)وقضاياه ومشكالته بنسبة 
 

 :اإلطار العملي
 يشتمل اإلطار العملي للدراسة على احملاور اآلتية:

 ها ومشكلتها البحثية ومنهجيتها:أوال: مبررات الدراسة وأهميتها وأهداف
 مبررات الدراسة: -2

غياب الدراسات السابقة حول تقييم أثر تدريب اإلعالميني العرب على حقوق الطفل يف معارفهم ومهاراهتم  -
. 

تنفيذ توصية دراسة اجمللس العريب للطفولة والتنمية بشأن التخطيط لتقدير االحتياجات التدريبية لإلعالميني  -
  جمال حقوق الطفل وتلبيتها .العرب يف
 بيان العائد على االستثمار يف تدريب اإلعالميني العرب على حقوق الطفل بنهج األدلة العلمية. -
توفر مفردات عينة الدراسة من خالل برنامج  تدرييب عقد يف اجلزائر خالل هناية شهر كانون األول من عام  -
ئي قييم؛ إثر تكليفه رمسيا بذلك من قبل املنظمة الدولية لإلصالح اجلناو لعب الباحث فيه  دوري املدرب وامل 5122

 واهليئة الوطنية اجلزائرية حلماية وترقية الطفولة.
 أهمية الدراسة:-1

تطوير معارف عينة من اإلعالميني العرب يف جمال حقوق الطفل ؛ لتمكنيهم من محاية تلك احلقوق بنهج  -
 العلم املبين على األدلة.

طوير مهارات عينة من اإلعالميني العرب يف جمال حقوق الطفل؛ لتمكنيهم من إعداد تقاريرهم اإلعالمية ت -
 عن األطفال بالنهج األخالقي املهين، الذي تدعو إىل تعزيزه منظمة األمم املتحدة للطفولة.

عميمها على ل وتاستخالص الدروس والعرب املستفادة من تدريب بعض اإلعالميني العرب على حقوق الطف -
 مجعيهم.
 أهداف الدراسة:-3

محاية حقوق  جمال اإلعالميني العرب ومهارهتم يف بعض معارف مستوىاالجابة عن السؤال الرئيس التايل: ما  -
 ؟.يف أثناء خدمتهم املهنية عليه الطفل قبل وبعد تدريبهم

 ي:االجابة عن األسئلة الفرعية املستمدة من السؤال الرئيس أعاله وه -
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يف أثناء  ليهع محاية حقوق الطفل قبل تدريبهم جمال اإلعالميني العرب ومهارهتم يف بعض معارف مستوىما  -
 ؟.خدمتهم املهنية

يف أثناء  ليهع تدريبهم بعدمحاية حقوق الطفل  جمال اإلعالميني العرب ومهارهتم يف بعض معارف مستوىما  -
 ؟.خدمتهم املهنية

وق الطفل محاية حق جمال اإلعالميني العرب ومهارهتم يف بعض معارف مستوى  هل توجد فروق ظاهرية يف -
 ؟.يف أثناء خدمتهم املهنية عليه قبل وبعد تدريبهم

 مشكلة الدراسة: -4
ياهتا تناولوها حسب أصوهلا املشار إليها يف مرجع، الذين إن يعد اإلعالميون من مجلة املؤثرين يف حقوق الطفل

فإهنم حيموها وإن غابوا عنها  فتحدث انتهاكاهتا، هلذا فقد وجب تدريبهم عليها؛ لضمان محايتها القانونية واألخالقية 
 وتقييم أثر ذلك التدريب؛ لبيان العائد على االستثمار فيه. 

محاية  الجم اإلعالميني العرب ومهارهتم يف بعض معارف مستوىوعليه فقد جاءت هذه الدراسة؛ للبحث يف 
جلزائريني، ، من خالل عينتها وهي بعض اإلعالميني ا يف أثناء خدمتهم املهنية عليه عد تدريبهمحقوق الطفل قبل وب
املعقودة يف اجلزائر  "، ورشة عمل اإلعالم الصديق للطفل" محاية الطفل من خالل وسائل اإلعالمالذين شاركوا  يف 

إلجابة عن أسئلتها املشار إليها يف بند . ومبعىن  خر فقد جاءت هذه الدراسة ؛ ل 52/25/5122-52خالل الفرتة 
 أهدافها أعاله.

 منهجية الدراسة: -5
يتألف جمتمع الدراسة من اإلعالمني العرب غري املعروف عددهم، أما عينتها فإهنا تتألف من  اإلعالميني اجلزائريني، 

ل فل من خالل وسائورشة عمل اإلعالم الصديق للطفل" محاية الطالذين رشحتهم وزارة االتصال للمشاركة يف 
أكثرهم   إعالمي وإعالمية 52، والبالع عددهم  52/25/5122-52املعقودة يف اجلزائر خالل الفرتة  "، اإلعالم

( ومحلة مؤهل %12.25سنة) 22.25( ومن يقل سنهم عن %92.55من اإلناث) 1وفق معطيات اجلدول رقم 
تقل خربهتم العملية يف جمال الصحافة عن ( ومن %29.25( ودراسي الصحافة واإلعالم)%61.21اللسانس)
 (.%25.22سنة ) 25.22
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 خصائصهم عينة الدراسة حسب بعض أفراد (: توزيع4الجدول)
 % التكرار فئات الخاصية الخاصية
 املبحوثنيالسن) متوسط سن 

 سنة( 22.25بلغ 
 12.25 22 دون متوسط السن
 21.22 2 فوق متوسط السن

 22.26 1 غري مبني
 200 13 موعالمج

 اجلنس
 

 21.22 2 ذكر
 92.55 22 أنثى

 200 13 المجموع
 2.21 5 ماجستري مستوى التعليم

 61.21 52 لسانس
 200 13 المجموع

 29.25 22 صحافة وإعالم التخصص العلمي
 12.12 21 أخرى

 200 13 المجموع
اخلربة العملية) متوسط اخلربة 

 25.22بلغ  للمبحوثنيالعملية 
 سنة(

 25.22 25 دون متوسط اخلربة
 12.12 21 فوق متوسط اخلربة

 1.22 2 غري مبني
 200 13 المجموع

 
م واستعمل يف الدراسة املنهج التقييمي القائم على طريقة املقارنة القبلية والبعدية ملستوى معارف املبحوثني ومهاراهت

 . 2اجلدول رقم  يف جماالت حقوق الطفل ودرجاهتا، اليت تعكسها معطيات
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 في ضوء حدها األعلى وحدها األدنى المبحوثين(: توزيع مجاالت تقييم أداء 5الجدول)
الحد  المجال

األعلى 
لدرجات 
 المجال

الحد األدنى 
لدرجات 
 المجال

 1 22 التشريعات الوطنية اجلزائرية والعاملية يف جمال حقوق الطفل
 1 1 مبادئ اتفاقية حقوق الطفل

 1 2 خالقية إلعداد التقارير اإلعالمية حول األطفالاملبادئ األ
 1 2 مبادئ عقد املقابالت اإلعالمية مع األطفال
 1 2 مبادئ إعداد التقارير اإلعالمية عن األطفال

 1 2 خصائص الرسالة اإلعالمية يف جمال حقوق الطفل
 1 26 اجملموع

 
استبانة  ل وبعد تدريبهم يف جمال حقوق الطفل مبوجبواستوفت الدراسة بياناهتا من استجابات املبحوثني قب

سؤاال منها صيغ  22وحدها األدىن صفر،  2سؤاال لكل من تلك االسئلة درجة حدها األعلى  26اشتملت على  
 بالطريقة املفتوحة. صيغ بالطريقة املغلقة والباقي

ئوية تكرارات اخلام والنسب املوعوجلت  بيانات الدراسة ببعض معامالت اإلحصاء الوصفي املتمثلة يف ال
 واملتوسطات احلسابية والسالسل الزمنية.

 ثانيا: نتائج الدراسة
 أظهرتو إلجابة الدراسة عن سؤاهلا الفرعي األول ، فقد خضع املبحوثني لتقييم قبلي يف جمال حقوق الطفل، 

كما يظهر   %29.62؛ لبلوغه  2اجلدول رقم  يف اجملاالت املشار إليها يف املبحوثني اخنفاض املعدل العام ألداءنتائج ال
وتتفق هذه النتيجة يف جمملها مع خلصت إليه دراسة اجمللس العريب للطفولة والتنمية   .9من معطيات اجلدول رقم 

 . %21حول ضعف دور اإلعالميني اجلزائريني يف معاجلة قضايا حقوق الطفل ؛ لبلوع مستواه 
عرب ومهارهتم اإلعالميني ال بعض معارف مستوىؤاهلا الفرعي األول بقوهلا وعليه تكون الدراسة قد أجابت عن س

 .%29.62لبلوغه منخفض ؛  يف أثناء خدمتهم املهنية عليه محاية حقوق الطفل قبل تدريبهم جمال يف
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قبل مشاركتهم في ورشىة عمل " حماية الطفل من خالل وسائل  لمبحوثين(: مستوى أداء ا6الجدول)
 اإلعالم"

 ينالمبحوثالمتوسط  الحسابي ألداء التقييم مجال
 قبل مشاركتهم في الورشة

أداء  %
 المبحوثين

 95.96 2.22 التشريعات الوطنية اجلزائرية والعاملية يف جمال حقوق الطفل
 52.2 1.61 مبادئ اتفاقية حقوق الطفل

 56.1 2.12 املبادئ األخالقية إلعداد التقارير اإلعالمية حول األطفال
 21 5.21 ادئ عقد املقابالت اإلعالمية مع األطفالمب

 22.15 1.61 مبادئ إعداد التقارير اإلعالمية عن األطفال
 29.2 1.21 خصائص الرسالة اإلعالمية يف جمال حقوق الطفل

 29.62 21.15 املعدل العام
 

حقوق الطفل،  بعدي يف جمالبينما إلجابة الدراسة عن سؤاهلا الفرعي الثاين ، فقد  خضع املبحوثني لتقييم 
  %29.19؛ لبلوغه  2املعدل العام ألداء  املبحوثني يف اجملاالت املشار إليها يف اجلدول رقم  ارتفاعالنتائج  وأظهرت

 م.ومهاراهتم واجتاهاهت املبحوثني، مما يدل على أثر الورشة يف تطوير معارف 2كما يظهر من معطيات اجلدول رقم 
اإلعالميني  عضب معارف مستوىتكون الدراسة قد اجابت عن سؤاهلا الفرعي الثاين بقوهلا وتأسيا على ما تقدم 

 .%29.19 لبلوغه مرتفع ؛ يف أثناء خدمتهم املهنية عليه تدريبهم بعدمحاية حقوق الطفل  جمال العرب ومهارهتم يف
ل من خالل وسائ(: مستوى أداء المبحوثين بعد مشاركتهم في ورشىة عمل " حماية الطفل 7الجدول)

 "اإلعالم
 

 نالمبحوثيالمتوسط  الحسابي ألداء  مجال التقييم
 بعد مشاركتهم في الورشة

أداء  %
 المبحوثين

 22.52 21.1 التشريعات الوطنية اجلزائرية والعاملية يف جمال حقوق الطفل
 22 2.25 مبادئ اتفاقية حقوق الطفل
 22.5 2.29 الة حول األطفاملبادئ األخالقية إلعداد التقارير اإلعالمي

 22.9 1.12 مبادئ عقد املقابالت اإلعالمية مع األطفال



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 1, 2018 

 

 
 998 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 99.15 1.92 مبادئ إعداد التقارير اإلعالمية عن األطفال
 25 2.91 خصائص الرسالة اإلعالمية يف جمال حقوق الطفل

 29.19 56.25 املعدل العام
 

 ومهاراهتم  بني مستوى معارف املبحوثني معيارية د عقدت مقارنةأما إلجابة الدراسة عن سؤاهلا الفرعي الثالث، فق
قبل وبعد مشاركتهم يف ورشة عمل " محاية الطفل من خالل وسائل اإلعالم"، وتبني من نتائجها اليت يلخصها اجلدول 

ريب فقد  (، أما أدائهم اخلاص بعد التد%219.22أن مستوى أدائهم العام بعد التدريب زاد بنسبة قدرها)+  2رقم 
( ومن مث مستوى %261.62كانت أعلى زيادة فيه على مستوى مبادئ إعداد التقارير اإلعالمية عن األطفال)+ 

( فمستوى مبادئ اتفاقية حقوق %252.22خصائص الرسالة اإلعالمية يف جمال حقوق الطفل)+ 
( ومستوى %215.22ألطفال)+( ومستوى املبادئ األخالقية إلعداد التقارير اإلعالمية حول ا%521.19الطفل)+

( ومستوى التشريعات الوطنية اجلزائرية والعاملية يف جمال حقوق %22.5مبادئ عقد املقابالت اإلعالمية مع األطفال)+
 (.%52.26الطفل)+ 
وعليه يتض. أثر ورشىة عمل " محاية الطفل من خالل وسائل اإلعالم" يف تلبية االحتياجات املعرفية واملهارية  
 انية للمشاركني فيها، مما يؤكد على حسن تصميمها وتنفيذها.والوجد

 بعض معارف ىمستو توجد فروق ظاهرية يف   و ذا تكون الدراسة قد اجابت عن سؤاهلا الفرعي الثالث بقوهلا
رحلة لصاحل م هنيةيف أثناء خدمتهم امل عليه محاية حقوق الطفل قبل وبعد تدريبهم جمال اإلعالميني العرب ومهارهتم يف

 ما بعد التدريب.
(: مستوى أداء المبحوثين قبل وبعد مشاركتهم في ورشىة عمل " حماية الطفل من خالل 8الجدول)

 وسائل اإلعالم" ونسبة التغير فيه
 

 ()% المبحوثينمستوى أداء  مجال التقييم
 

نسبة)%( 
التغير في أداء 

 بعد التدريب قبل التدريب المبحوثين
 52.26+  22.52 95.96 لطفلاجلزائرية والعاملية يف جمال حقوق ا التشريعات الوطنية

 521.26+  22 52.2 مبادئ اتفاقية حقوق الطفل
 215.22+  22.5 56.1 املبادئ األخالقية إلعداد التقارير اإلعالمية حول األطفال
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 22.5+  22.9 21 مبادئ عقد املقابالت اإلعالمية مع األطفال
 261.62+  99.15 22.15 ر اإلعالمية عن األطفالمبادئ إعداد التقاري

 252.22+  25 29.2 خصائص الرسالة اإلعالمية يف جمال حقوق الطفل
 219.22+  29.19 29.62 املعدل العام

 
تكون الدراسة قد اجابت عن سؤاهلا الرئيس  2و 5و 2وبناء على حصيلة إجابات األسئلة الفرعية ذوات األرقام 

 بل وبعد تدريبهممحاية حقوق الطفل ق جمال مستوى معارف اإلعالميني العرب ومهارهتم يفق ظاهرية يف بقوهلا توجد فرو 
 لصاحل مرحلة ما بعد التدريب. يف أثناء خدمتهم املهنية عليه

 ثالثا : استنتاجات الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها
 االستنتاجات:-2
 طفل قبل تدريبهم منخفض.مستوى أداء اإلعالميني العرب يف جمال حقوق ال -
 مستوى أداء اإلعالميني العرب يف جمال حقوق الطفل بعد تدريبهم مرتفع. -
يسهم تدريب اإلعالميني العرب يف جمال حقوق الطفل، املقرون بالتقييم القبلي والبعدي ملستوى أدائهم، يف  -

 تطوير معارفهم ومهاراهتم.
 التوصبات: -1
لم ة لباقي اإلعالميني العرب يف جمال حقوق الطفل وتلبيتها مبوجب برامج التعتقدير االحتياجات التدريبي -

 النشط والتفاعلي، املقرونة بالتقييم القبلي والبعدي.
 المقترحات:-3
احملافظة على  املستوى املرتفع ألداء اإلعالميني اجلزائريني يف جمال حقوق الطفل، من خالل خطة عمل تعدها  -

 اية وترقية الطفولة.اهليئة الوطنية حلم
من خالل إطار تنظيمي  اإلعالمينيحلماية وترقية الطفولة و  اجلزائرية إدامة االتصال والتواصل بني اهليئة الوطنية - 

 قد يكون تأسيس شبكة هلم حتت مسمى " شبكة اإلعالميني اجلزائريني لتعزيز حقوق الطفل".
يت ل دوري؛ للوقوف على مدى توظفيهم للمعارف واملهارات البشك اإلعالميني اجلزائرينيمراقبة وتقييم أداء  -

 تلقوها من خالل الورشة.
 عقد ورش عمل مماثلة على مستوى واليات اجلمهورية اجلزائرية. -
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 . 5112) املقصون واحملجوبون(،  5119ع األطفال يف العامل اليونيسيف، وض .2
 .5122) األطفال يف عامل حضري(، 5125اليونيسيف، وضع األطفال يف العامل  .2
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https://www.unicef.org/arabic/media/24327_43432.html.9
https://www.youtube.com/watch?v=lJWQTYGI9Cg.10
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