


د عادل عبدالغفار.أ

أستاذ اإلعالم بجامعة القاهرة حاليا

جامعة النهضة حاليا–عميد كلية اإلعالم 

جامعة بنى سويف السابق–عميد كلية اإلعالم 

يئة المستشار اإلعالمى والمتحدث الرسمى لوزارات التعليم والب

والتجارة الداخلية وجامعة القاهرة سابقا

خبيراإلعالم والرأى العام بمصر والدول العربية
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ضايا دليل المبادىء المهنية لمعالجة اإلعالم العربى ق

:حقوق الطفل

.منهجية إعداد دليل المبادىء المهنية•

.دليل المبادىء المهنيةالمرجعية الفكرية إلعداد•

دليل المبادىء المهنية لمعالجة اإلعالم لقضايا حقوق•

األطفال
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معالجة لمبادئ المهنية فىامؤشرات رصد انتهاكات •

.قضايا حقوق الطفل

.فلنماذج تطبيقية النتهاكات اإلعالم العربي لحقوق الط•

.دليل المبادىء المهنيةمالحق•
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قوق المرصد اإلعالمى لتقييم تناول اإلعالم العربى لقضايا ح

.رؤية مستقبلية :الطفل

.إنشاء وحدة للرصد اإلعالمى•

.التجهيز الفنى لوحدة الرصد اإلعالمى•

.تدريب الراصدين•

.منهجية الرصد•

.دورية تقارير الرصد•

.النشر اإلعالمى لتقارير الرصد•
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:عامةمقدمة

منبدعموالتنميةللطفولةالعربيالمجلسيسعى•

راكةوالش"أجفند"للتنميةالعربيالخليجبرنامج

إعالميمرصدإنشاءإلىالعربيةالدولجامعةمع

أداءومتابعةرصدبهدف،العربيالطفللحقوق

حقوققضايامعالجةمستوىعلىالعربياإلعالم

.المهنيةبالمبادىءااللتزامودرجةالطفل
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:مراحلثالثمناإلعالميالمرصدمشروعيتكون•

الماإلعتناولتقييمعربيةدراسةإجراء:األولىالمرحلة•

الطفلحقوقلقضاياالعربي

ولالدجامعةمعبالتعاونعربيةدراسةإجراءفيتمثلت•

"فندأج"للتنميةالعربيالخليجبرنامجمنودعمالعربية

الطفل،حقوقلقضاياالعربياإلعالمتناولتقييمتناولت

هذهمعالجةفياإلعالميةالممارسةسلبياتورصد

أداءيدلترشالتنفيذيةالمقترحاتواستخالص،القضايا

.القضاياهذهتناولفيالعربياإلعالم
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:اإلعالميالمرصدمشروعلالثانيةالمرحلة

اإلعالممعالجةلترشيدالمهنيةالمبادىءدليلإعداد

الطفلحقوقلقضايا

وناإلعالميبهيسترشدالمهنيةبالمبادىءدليلإعداد•

مةقائإعدادوكذلك،الطفلحقوقلقضاياتناولهمفي

مالتزادرجةلقياستوظيفهايمكنالتيبالمؤشرات

المهنيةالمبادىءبهذهالعربيةاإلعالموسائل

.واألخالقية
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لماذا هذا الدليل؟ 

فةالمختلاإلعالموسائلباهتماماإلعالمىالزخماستغالل•

.األطفالقضايابمتابعةالعاموالرأى

فىالطفللحقوقالواضحةاإلعالميةاالنتهاكات•

.اليوميةاإلعالميةالممارسة

وغلبةاألطفال،قضايابعضتغطيةفىاالحترافيةضعف•

.قضاياهممناقشةعلىالسطحية
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ةلتغطياإلعالميينإلرشادالتوجيهيةالمبادئغياب•

.الطفلحقوقعلىتحافظمهنية

راألسوخوف،الطفلحقوقانتهاكاتعناإلبالغضعف•

.لهاالسلبيةاإلعالميةالتغطيةمن

المدنىالمجتمعمنظماتبينالجيدالتنسيقضعف•

.واإلعالميينالطفلبحقوقالمعنية
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تهاحمايوكيفيةالطفلبحقوقاإلعالميينوعيتنمية•

تتجنببناءةإعالميةممارساتخاللمنلهاوالترويج

.باألطفالاألذىأوالضررإلحاق

مةسليإعالميةممارساتوفقللعملاإلعالميينتوجيه•

مدوناتبوضعاإلعالموسائلقياميضمنبمامهنيا

االنتهاكاتتجنبعلىتساعدداخليةمهنيةسلوك

.األطفالقضاياتناولفىالمتكررة
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مخرجات دليل المبادئ المهنية لتعامل اإلعالم مع 

قضايا حقوق الطفل

اإلقليميةالمؤسسيةوالتجاربالفكريةالمرجعيات•

نيةالمهالمبادئدليلصياغةإطارهافىتمالتىوالدولية

.الطفلحقوققضاياتناولفياإلعالمألداءالمرشدة
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فياإلعالمألداءالحاكمةالمهنيةالمبادئدليل•

.الطفلحقوققضاياتناول

اإلعالموسائلالتزامدرجةقياسبمؤشراتدليل•

ناوللتالحاكمةالمهنيةبالمبادئالمختلفةالعربية

.الطفلحقوققضايا
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التغطيةفىالطفلحقوقالنتهاكاتصارخةنماذج•

عوضعلىاإلعالميينتساعدأنيمكنوالتىاإلعالمية،

ياقضاتناولفياإلعالمألداءالمرشدةالمهنيةالمبادئ

.العمليالتنفيذموضعالطفلحقوق

املينالعتساعدتفصيليةمضمونتحليلبصحفقائمة•

فىيةوالتنمللطفولةالعربيبالمجلساإلعالمىبالمرصد

يةتغطفىالمهنيةالتجاوزاترصدعلىالتاليةالمرحلة

.الطفلحقوقلقضاياومعالجتهاإلعالم
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تعامللالمهنيةالمبادئدليلمنالمستفيدةوالجهاتالفئات

:الطفلحقوققضايامعاإلعالم

.والتلفزيونيةاإلذاعيةاألطفالبرامجومقدمومعدو•

والتلفزيونيةاإلذاعيةاألطفالبرامجومقدمومعدو•

.اإلنترنتشبكةعلىالمقدمة
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.ةوالمتخصصالعامةوالمجالتبالصحفالطفلشئونمحررو•

.اإللكترونيةوالمجالتبالصحفالطفلشئونمحررو•

.الدراميةواألعمالوالمجالتالصحففيالطفلكتاب•

.اإلنترنتشبكةعلىاألطفالومجموعاتمدوناتمديرو•

.اإلنترنتشبكةعلىاإللكترونيةاألطفالصفحاتمديرو•

ووالصحفيةوالتلفزيونيةاإلذاعيةاإلعالميةالقيادات•

.الطفلبرامجومديرياألطفالأقسامؤساءمناإللكترونية
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:ة يستفيد من هذا الدليل المؤسسات العربية اآلتي

.مؤسسات المجتمع المدني المعنية باألطفال •

.مؤسسات اإلعالم العربية •

.مؤسسات األطفال العربية •

.المؤسسات األكاديمية العربية المعنية باإلعالم •

.المؤسسات األكاديمية العربية المعنية بالطفل •
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:الجمهورمستوىعلىالدليلهذامنيستفيد

.اإلعالموسائلجمهورمناألمورأولياء•

.المختلفةالعمريةالفئاتفياألطفالجمهور•
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:يستفيد من هذا الدليل إقليميا ودوليا 

.المؤسسات اإلقليمية المعنية بالطفل •

.المؤسسات الدولية المعنية بالطفل •
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:البحثىالمستوىعلىالدليلهذامنيستفيد

العربىبالمجلساإلعالمىبالمرصدالعاملون•

.والتنميةللطفولة

.الطفولةمجالفىاإلعالميونالباحثون•

.الطفلبشئونالمعنيةالبحثيةالمؤسسات•
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:المهنيةالمبادىءدليلإلعدادالعلمىالمنهج

المبادىءدليلإلعدادالمرجعىاإلطارتحديد•

مثل،وتالطفلحقوقلقضايااإلعالملمعالجةالمهنية

.لطفلالحقوقالدوليةاالتفاقيةفىرئيسىبشكل

21



ةاإلعالميللمؤسساتالمتميزةاإلعالميةالتجاربدراسة•

.الطفلإعالممجالفىوالعالميةاإلقليمية

فىةالمتبعاألخالقيةللمبادئاليونيسيفدليلمراجعة•

.األطفالحولالمتبعةالتقاريراإلعالميةإعداد

فلبالطالمتعلقةالعربيةالمواثيقوتحليلاستعراض•

وجهودالطفلحقوقومؤتمراتالعربيةالطفولةوخطط

.بالطفولةالمعنيةوالمؤسساتالهيئات
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.الشأنهذافىأجريتالتىوالبحوثالدراساتبعضمراجعة•

تقديمهاتمالتىوالخبراتالتجارببعضمناالستفادة•

)اإلعالميةالموادفىاألطفالمشاركةمبادىءبخصوص

.(وغيرها....اإلعالنات–البرامج–السينما

اإلعالملمعالجةالمهنيةلمبادىءالدليلالمبدئيةالصياغة•

.الطفلحقوقلقضايا
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ماإلعاللمعالجةالمهنيةلمبادىءادليلالخبراءمناقشة•

.الطفلحقوقلقضايا

عالماإللمعالجةالمهنيةلمبادىءالدليلالنهائيةالصياغة•

تزامالدرجةتقييممؤشراتودليلالطفل،حقوقلقضايا

.واألخالقالمهنيةبالمبادىءالمختلفةاإلعالموسائل
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المهنىالمرجعية الفكرية إلعداد الدليل
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:المهنيةالمبادىءلدليلالفكرىاإلطار•

االتفاقيةمبادئمنالفكريإطارهالدليلهذايستمد•

حقهملألطفالتكفلالتي(1989)الطفللحقوقالدولية

اإلساءةأشكالكافةمنوالحمايةوالنماءالبقاءفي

المشاركةفيوحقهمالضررأوالمعنويةأوالجسدية

تحديدلعالميا  مقياسا  والتعبيرباعتبارهاالرأيوحرية

تعزيزلفعالةوأداةباألطفالالمتعلقةالعالميةالمسؤوليات

.ونمائهالطفللبقاءالمواتيةوالظروفاألوضاع
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بادئ تستند االتفاقية الدولية لحقوق الطفل إلي أربعة م•

يتعين مراعاتها على امتداد مراحل التطبيق بدءا  من

:ها صياغة التشريعات ورسم السياسات وحتى تطبيق

.مبدأ عدم التمييز•

.مبدأ المصلحة الفضلى للطفل •

.مبدأ مشاركة األطفال وحرية التعبير•

.مبدأ الحق في الحياة والبقاء والنماء •

27



:أخالقيات العمل اإلعالمي من منظور حقوق الطفل

:  مواثيق صادرة عن منظمات دولية: 1

.المبادئ التوجيهية لالتحاد الدولي للصحفيين: أ•

ر المبادئ األخالقية لليونيسيف حول إعداد التقاري:ب•

.اإلعالمية بشأن األطفال 
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SAVEالطفولةإنقاذلمنظمةالتوجيهيةالمبادئ:ج• THE

CHILDREN

حقوقمعلوماتلشبكةالتوجيهيةالمبادئ:د•

:(CRIN)الطفل

.التلفزيونيةاألطفالبرامجميثاق:ه•
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:وعربيةإقليميةمؤسساتمنصادرةمواثيق:2

.الطفلأفالمانتاجمجالفىالعاملونميثاق:أ•

.األطفالبرامجلبث   اإلفريقيالميثاق:ب•

.الطفلوحقوقلإلعالمالعربيالميثاق:ج•

.العنفمناألطفاللحمايةاإلعالميينشرفميثاق:د•
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مؤسساتعنالصادرةالتوجيهيةالمبادىء-3•

:إعالمية

BBCالبريطانيةاإلذاعةلهيئةالتوجيهيةالمبادئ:أ•

العربيةالقنواتلبعضاألخالقيةالمبادئ:ب•
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دليل المبادىء المهنية لمعالجة مضمون 

اإلعالم لقضايا حقوق األطفال
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:المبادئ المهنية العامة لتعامل اإلعالم مع قضايا حقوق األطفال :أوال

علىاألطفاللشمولويتوجهالطفل،حقوقاحترامعلىيركزاإلعالم•

السنأوالعرقأوالجنسبسبباألطفالبينالتمييزويتجنباختالفهم،

أونيةالبدقدراتهمأوالتعليميةوالحالةالثقافيةالخلفيةأوالدينأو

.العقلية

يالتالمسائلعناإلعالموسائلفيآرائهمعنبحريةاألطفاليعبر•

يففالحق،واهتمامبإنصاتاإلعالميونإليهميستمعوأنتخصهم،

ةالمساهمخاللمناألطفاللكافةمكفولاإلعالموسائلفيالمشاركة

.االستفسارمجردحتىأواألدبيأوالفنياإلنتاجأوبالرأي
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منالمهنىالتميزمعاييرأقصىإلىالوصولنحوالسعي•

تتعلقاقضايتناولعندوالحساسيةوالمصداقيةالدقةحيث

.باألطفال

ةاألوليوإعطائهااألطفاللجميعالفضلىالمصالححماية•

.األطفاللقضاياالدعمفيهابماآخر،اعتبارأيعلى

أنيمكنصورةأوإخباريةقصةأينشرعناالمتناع•

ض تىحاإلساءةأوللخطرأقرانهأوأشقائهأوالطفلتُعر 

عدمأوطمسهاأوالطفلهويةتغييريتمعندما

.استخدامها
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يةالمرئالهويةوطمساسمتغييرعلىدائمبشكلالحرص•

:التاليةالحاالتفيلألطفال

ل،االستغالأوالجنسيلالعتداءضحيةالطفلكانإذا:أ•

.الجنسيأوالجسدياالعتداءمرتكبيمنالطفلكانوإذا

ةالبشريالمناعةنقصبفيروسالمصابيناألطفال:ب•

.تامعلمعلىأمروليأوووالدهللطفليكنلمما"اإليدز"

.جريمةبارتكابالمدانونأوالمتهموناألطفال:ج•

عاتصراأوحروبفىمقاتال  بصفتهالطفلتعريف:د•

لسياسي،الل جوء طالبا  أوسابقا  أوالحاضرالوقتفيسواء

دا  أوالجئا  أو .وطنهداخلمشر 
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والمواقفاألسئلةوتجنبطفل،بأياألذىإلحاقتجنب•

قافيةالثالحساسيةذاتأواألحكامفيالمتسرعةوالتعليقات

تعرضهأوخطرفيالطفلتضعالتيأواالجتماعية،أو

ناجمالوالحزناأللمالطفلنفسفيتبعثالتيأولإلهانة،

.مؤلمةذكرياتأوأحداثعن

مغيرهأوأسرتهسواءعليهوالوصيالطفلمناإلذنطلب•

شريطعلىوالتصويرالمقابالتجميعإجراءأجلمن

مكنا ،مذلكيكونعندماالتوثيقيةالصوروالتقاطالفيديو

ذلكأمكنكلمامكتوبا  اإلذنهذايكونأنويجب 36



الدقيقةالمعلوماتعلىالحصولفيالجمهورحقضمان•

الحقائقبينوالتمييزوالتصحيحالردحقوضمان

.فالاألطلقضايااإلعالمىالتناولخاللواآلراءوالتعليقات

ينشرماكانسواءاألطفالقضاياتناولعندالتعميمتجنب•

احصاءاتعلىبناءمنتشرةظاهرةأوفرديةحاالت

عنالمعلوماتالستقاءللجمهورالفرصةوإعطاءعلمية،

.المحددسياقهافياألطفالواقع

37



جثثصورعرضعنوالبعدواالحتشامالعامالذوقمراعاة•

فاألطراوفقدانالجسديةوالتشوهاتاإلصاباتأوالقتلى

يةنفسفىيؤثرمماالقتلأوللموتمخيفةأوصافوذكر

.الطفل

وأباألطفالالخاصةوالوقائعاألحداثتمثيلإعادةتشكل•

إلىاللجوءحالوفياإلعالمية،لألمانةمجافاة  اصطناعها

بيجللجمهور،حدثماوتقريبإيضاحيةلغاياتتمثيلها

.الواقعلمحاكاةمحاولةبأنهاالمشاهدإبالغ

38



منقالتحقيمحلالقضايافيالمشاركوناألطفاليحتاج•

حيثلحمايتهم،أكثرإجراءاتإلىالقضائيةالسلطات

هويتهمحمايةمندائمافتأكدللخطر،عرضةأكثرإنهم

كانأوكشاهد،أوالجريمةفىطرفاالطفلأكانسواء

.الجانيأوالضحية

ءتسيأوالطفلحقوقتنتهكممارساتأىضدالوقوف•

علىوالحفاظالخصوصيةفىحقهمنتحرمهأوإليه

.الشخصيةحياتهسرية
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قضاياماإلعاللتناولالتفصيليةالمهنيةالمبادىء:ثانيا

:األطفالحقوق

:اإلعالمىالمحتوىإنتاجفىاألطفالمشاركةمبادىء:أ

المحتوىإنتاجفىاألطفالمشاركةمبادئتشمل

اطالنق(إعالنات–برامج–تليفزيون–سينما)اإلعالمى

:اآلتية
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مالتعليفىللحقانتهاكاالطفلمشاركةتشكلأاليتعين•

.الدراسىالتعليمواستكمال

رضالتعمنحمايتهيضمنبماالفضلىالطفلمصلحةحماية•

.المختلفةلألخطار

ومستوىالعمريةوالمرحلةبالسنالطفلمشاركةترتبط•

.النضج

فىللمشاركةأطفالتستقطبالتىاإلعالميةالمؤسسةتقوم•

ةلحمايواضحةسياسةبوضعبهاالخاصاإلعالمىالمحتوى

.ذاتهاالمشاركةعمليةخاللالطفل
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دنىبعنفعلىتحتوىمشاهدفىاألطفالمشاركةتجنب•

.عالمجتموأعرافلتقاليدمالئمغيرمحتوىأولفظىأو

اإلعالمىالمحتوىفىيشاركطفلأيتعرضتجنب•

اسيةالقالتعليقاتتلقىأواإلحباطأوأواإلهانةللسخرية

.النفسيةصحتهفىيؤثرأنيمكنسلوكأيأو
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افةبكالعنفضحايااألطفالاستضافةإزاءالحذرتوخى•

حقيضمنبما،الجنسيةاالعتداءاتفيهابماأنواعه

كاملالحقهعلىوالحفاظاالستغاللمنالحمايةفىالطفل

.وخصوصيتهاالشخصيةحياتهسريةفى

غيرأنشطةممارسةعلىاألطفالمشاركةاحتواءتجنب•

حاالتفيتظهرهمأدوارأداءعلىإجبارهمأوآمنه

لىعوالحصولواقعيةأكثرتصويرعلىللحصولمحزنة

.فيهمبالغعاطفىفعلىرد
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إدراكعينيتالواقعوتليفزيونالمسابقاتلبرامجبالنسبة•

ضعوبحساسيةاإلنتاجشئونعلىوالقائمينالمحكمين

ضمانعلىنجاحهمعدموتأثيرالمشاركيناألطفال

األطفالسالمةووالعاطفيةوالعقليةالماديةالظروف

.ذاتهاالمشاركةعمليةخالل

داءبأاألطفاليقومالتىالدراميةباألعماليتعلقفيما•

:يلىبماااللتزامينبغىتمثيليةأدوار
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فىللمشاركةأمرهوولىالطفلموافقةعلىالحصول•

ساعاتعدديضمنواضحعقدوتحريرالفنىالعمل

عمللالدولةداخلالسائدةالقوانينمعتتالءمالتىالعمل

.األطفال

المحتوىأنوضمانللطفلالمناسبالعمرتحديد•

اتهوقدرسنهمعيتالءمالطفلبهيشاركالذىاإلعالمى

.والعقليةالبدنية
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لالطفسالمةتضمنالدرامىالعملإنتاجبيئةأنضمان•

نفسىمستشارللمخاطربتواجدالتعرضمنوتحميه

.الدراميالتصويرعمليةخاللوطبيب
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:لألطفالاإلعالميةالمشاركةضوابط•

االستهزاءأومقاطعةدونللحديثلألطفالالحريةترك•

.آرائهممنوالسخرية

هملوتوفر،بأنفسهمبرامجهمتقديملألطفاليتاحأن•

لكيلهمالكافيالوقتوإتاحةالكبار،محاورةفرصة

إنتاجحريةوترك،وقضاياهممشاكلهمعنيعبروا

قطفوالمتابعةاإلشرافبلالكبارمنتدخلدونبرامجهم
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أيتحتواحترامهاطفلكلوحقوقكرامةعلىالحفاظ•

.الظروفمنظرف

الءإييجبباألطفالالمتعلقةوالتقاريرالمقابالتفي•

،والسريةالخصوصيةفيطفلكلبحقخاصاهتمام

رتؤثالتيالقراراتفيومشاركتهمآلرائهمواالستماع

.والعقاباألذىمنمحميةتكونوأن،عليهم
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كلإعطاءينبغيالطفل،منالمسبقةالموافقةطلبعند•

يموتقد،المستفيدجانبمنفهمهايمكنبطريقةالمعلومات

سنيفوالتفكيرللطفل،المقترحةللمشاركةمناسبتفسير

التساؤالت،علىاإلجابةعلىوقدرتهنضجهومدىالطفل

اركةالمشعلىإجبارهفيبضغطيشعرالالطفلأنمنوالتأكد

.رفضهاأو

ص ضرورة تقبل اإلعالمى لرفض الطفل في المشاركة ، والحر•

مى على ربط موافقة الطفل على المشاركة فى المحتوى اإلعال

ه بسنه وقدرته على فهم ما يعرض عليه كجزء من مرحلة نمو
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ظرالنبغضاألولالمقامفياألطفالجميعرفاهيةوضع•

األصلأوالعنصرأوالجنس،أواإلعاقة،أوالعمر،عن

فيالحقلديهمفجميعهم،الدينيالمعتقدأوالعرقي

.اإلساءةأواألذىمنالحماية

السياسيةالتداعياتحولاآلخرينمعالتشاور•

وضعليتناوإعالمىتحقيقأيفيوالثقافيةواالجتماعية

.األطفال
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:الاألطفلقضايااإلخباريةللتغطيةالمهنيةالمبادئ:ب•

االعتداءاتضحايالألطفالاإلخبارىالتناولمبادىء•

:مرتكبيهاأوالجنسية

يالجنساالعتداءلوصفالمستخدمةاللغةإلىاالنتباه•

لبسالومفهومةواضحةتكونأنويجب،األطفالعلى

.اإلمكانقدردقيقةوفيها
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علىينالصحفيتشجيعيتم،الجنسياالعتداءعناإلبالغعند•

حقوالخصوصيةفيالضحيةحقبينالتوازنتحقيق

.المعرفةفيالجمهور

مظهرالأو،للضحيةالخاصةالحياةعنتفاصيلتناولتجنب•

.الضحيةعلىاللومأوإلقاء،للضحيةالجسدي

تكونأنفكرةتعزيزلتجنببعنايةوالعباراتالكلماتاختيار•

.الجريمةهذهعنالمسؤوليةطائلةتحتالضحية
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طفالاألعلىلالعتداءاتاإلعالميةالتغطيةتضمينتجنب•

للطفلةالشخصيالحياةخصوصيةتخترقمحرجةتفاصيل

تفاصيلوصفذكرمثلاإليذاء،لمرحلةتصلوربما

التعرضخاللارتكبتالتيالماديةاألفعالعندقيقة

.الجنسيواالعتداءلإلساءة

نأيجباإلخباريةالتقاريرفيالهويةحمايةافتراض•

قطفوليس،األطفالضدالمرتكبةالجرائمجميعيخص

.الجنسيةاالعتداءاتجرائم
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حالمرجفمنالحادثمكانفياألطفالمعمقابالتإجراءتجنب•

وليس،للراحةويحتاجونصدمةحالةفيأنهمجدا

.استجوابهم

"؟ذلكبعدحدثماذا"مثلالمفتوحةاألسئلةعلىاالعتماد•

.ا؟خائفكنتهل"مثل،بالنفسالمتعلقةاألسئلةوتجنب

للطفلوشرحهامنهاوالغرضالمقابلةمضمونتوضيح•

مكنيالتيالمصطلحاتباستخدامواضحسياقفىوتبسيطها

.يفهمهاأن
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لنظرباوأسرهمالضحايااألطفالعلىالواقعالضررتقليل•

.االخباريةللتغطيةالسلبىالتأثيرإلى

عنواالبتعادالتقاريرإعدادفيالدقةواإلنصافاستخدم•

حولالمحرجةوالحقائقالشخصيةالتفاصيلتناول

هبيعيشالذىالمأساوىالوضعجعلفىوأثرهاالضحية

.  سوءاأكثرالطفل
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،طرللخالضحيةتعرضأنيمكنالتيالتفاصيلتجنب•

العملوأماكنالهواتفأرقامالمنزل،عناوينذكرمثل

التحافيوخاصة،للضحاياالنمطيةالصورةعنوالبعد

.الجنسيةالجريمة

صرفالتفىاإلعالمىحريةتجاهشديدةبحساسيةالنظر•

ينالذاألطفالالتقاريرحولإعدادوالمقابالتإجراءأثناء

.جنسيةالعتداءاتتعرضوا
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فيالمتخصصينمنالمشورةطلباإلعالميينعلىيجب•

طفالاألتجاهالنفسيينوالمستشارينالصحيةالرعاية

.الجرائممرتكبىمنأوالضحايا

ءأثنافيهامبالغأوكاذبةبوعودالضحاياخداعتجنب•

.المقابالتإجراء
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معهممقابالتإجراءفيالحقوأسرهمالضحاياإعطاء•

.الترهيبدونرفضهاأو

يفالجريمةضحيةالطفلحولاإلخباريةالقصصضع•

.المناسبالسياق

بتقديمالجريمةتغطيةتعميقاإلعالمىعلىيجب•

تلكحدوثمعدلعنبإحصاءاتالصلةذاتالمعلومات

.بالمجتمعالجريمة
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يففيهالمشتبهحقاحتراماإلعالموسائلعلىيجب•

.عادلةمحاكمةعلىالحصول

همكرامتتقتحمبطريقةاألطفالصوراستخدامتجنب•

والحروباألزماتخاللخاصةوخصوصيتهم

.والصراعات

اهتجالرعبوبثالصدمةألغراضالصوراستخداميمكن•

لحقواضحانتهاكدوناألطفالضدالمرتكبةالجرائم

.الخصوصيةفىالطفل
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إجراء المقابالت مع األطفال ضحايا عمليات االغتصاب•

:واالعتداءات الجنسية

الةحفيأوهستيريةحالةفيطفلمعمقابلةتجر  ال•

.صدمة

دسرالناجياتاإلناثاألطفالعلىالصعبمنيكونقد•

ناجينالاألطفالعلىيصعبقدوبالمثلللرجال،قصصهن

.النساءإلىالتحدثالذكورمن
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تستطيعالاألرجحعلىفأنتمقتضبا ،ولكنمتعاطفا ،كن•

.الناجيبهيشعرماتصور

ومنلصالحها،تعملاإلعالموسائلوأيأنت،منقل•

.المرجحالجمهوريكون

تريدهوماوجودكسببعناالغتصابمنالناجيأخبر•

اباالغتصمنالناجيالطفلاسمتستخدملنأنكاشرح•

.تحديدا  ذلكفيهويرغبلمما

.للنشروليسللنشرعبارتيمعنىاشرح•
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.تأكد من أن الطفل مرتاح لطول مدة المقابلة•

على إذا كنت تجري المقابلة في مستشفى، حاول الحصول•

.إذن من مسئولي المستشفى قبل المقابلة

إلعطاء" أخبرني بتجربتك"ابدأ بسؤال مفتوح، مثل •

ر الطفل الفرصة لمواصلة الحوار في االتجاه الذي يشع

.باالرتياح فيه

خذ استراحة الستعادة الهدوء ورباطة الجأش ألي منكما •

.إذا لزم األمر
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يكونأنيمكناالغتصابضحايامعالمقابالتإجراء•

تأثرتإنالمشورةأوالمساعدةاطلبومؤلما ،صعبا  

.بالتجربةعاطفيا  

رالصوأوالصريحةالجنسيةاألوصافاستخدامتجنب•

.قىالمتلالطفلذهنفيالسلوكهذهمثلتطبعقدالتى
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عند صياغة التقرير اإلعالمى ، يراعى دراسة المسائل•

 :التالية بعناية

ةضرورياالغتصابطبيعةحولاألليمةالتفاصيلهل•

القصة؟لسرد

علىنفعبالستعودواإلصاباتللعنفاألليمةالتفاصيلهل•

المجتمع؟
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ةاألليمالتفاصيلمنالمشاهدونأوالقراءسيتأذىهل•

اإلصابة؟أوللعنف

اصيل؟التفبسببأكثراالغتصابمنالناجونسيعانيهل•

مة؟الجريحللغزفيالشرطةالتفاصيلهذهستعينهل•

المساعدة؟واجبكمنهل
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:"الجرائممرتكبى"األطفالمعاإلعالمىالتعامل•

".المجرمين"بلفظالمتهميناألطفالوصفتجنب•

كويمكن"العقاب"يستحقونبأنهماألطفالوصفعدم•

فيشاركأنهفييشتبه"أو"فىيشك"كتابة

."الجريمة

.الطفلعلىالجريمةارتكابفىاللومكلتضعال•

تمارسأوالطفلآراءتقوضال،المقابلةإجراءعند•

.للطفلواللومالتأنيب
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ونالقانمنفذيقبلمنالمقدمةالمعلوماتعلىتعتمدال•

.متعددةأخرىمصادرعلىاحصلبلفقط

نيكوعندماحساسيةأكثريكونأناإلعالمىعلىيجب•

.األطفالمنسواءحدعلىوالمتهمالضحية

.قراراتهاازدراءأوالمحاكمةعمليةتصويرتجنب•
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:والحروبالنزاعاتخاللاألطفالمعاإلعالمىالتعامل•

األطفاللمعاناةواإلعالمىالسياسىاالستغاللتجنب•

علىلطرفانحيازهمبإعالنالحروبجراءمنوآالمهم

الصراعداخلأخرطرفحساب
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علىوالنزاعاتالحروبفتراتخاللاإلعالموسائلتركز•

،لاألطفاتأهيلإعادةفىوالمساهمة،لألطفالالحمايةتوفير

واالجتماعيةالنفسيةاألثارلتجاوزالمجتمعفىوإدماجهم

.للحروب

األحداثلتلكيتعرضونفهملألطفالاإلنصاتالمهممن•

معارفهمعنسؤالهمالمهمفمنلذلك،نعتقدمماأكثر

.األحداثتلكتجاهومشاعرهم

هاتغطيالتياألحداثحولللقلقعرضةأكثراألطفالبعض•

فعلردودفىتؤثرمختلفةعواملنتيجةاإلعالموسائل

األطفال،
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تحدثفعندماباآلمانالشعورعلىاألطفالمساعدة•

المتوقعالمخاطرنضعأنيحتاجالمؤلمة،األحداث

.واقعيسياقفيوأسرهماألطفالعلىحدوثها

تشكلالاألحداثهذهبأنطمأنتهمإلىاألطفاليحتاج•

.لهممباشراتهديدا

لاألطفامعاألسئلةعلىاإلجابةعندصادقيننكونأن•

.مفصلةتفسيراتتضعالذلكومعالصغار،
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اشعروإذاخوفاأكثريصبحواأنيمكنالصغاراألطفالإن•

.حولهممنالبالغينفيوالتوتربالقلق

غتناموااإلعالمية،التغطيةلتحليلسنااألكبراألطفالمساعدة•

.الماإلعوسائلعملكيفيةحولاألطفاللتثقيفالفرصةهذه

ة،متنوعمصادرمناإلخباريةالتغطيةتكونأنعلىالحرص•

.والراديووالمجالتوالصحفاإلنترنتشبكةفيهابما

.واالحترامالتسامحأهميةعلىالتأكيد•
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حداثاألنتيجةتنشأقدالتياإليجابيةالنتائجعلىالتأكيد•

ودورالحياةوقيمةاألبطالوصناعةالتضامنومنهاالمؤلمة

.اآلخرينوآالممعاناةمنالتخفيففىاإلنسان

ألسبابالحربمنالمتضرريناألطفالاستغاللتجنب•

.بهمخاصةسياسيةأواقتصادية
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محنةإلىاالنتباهلفتفيدورااإلعالموسائلتؤدى•

.يليهاوماالمسلحةالصراعاتأثناءومعاناتهماألطفال

تستهدفإعالميةبرامجونشروإنتاجاستحداثدعم•

بابالشتشجيعوينبغي،الحربمنالمتضرريناألطفال

.البرامجهذهتطويرفيمهمادوراألداء
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المبادئ المهنية للتعامل اإلعالمى مع :ج

اإلعالنات التى تستهدف األطفال
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أولألطفالمحزنةأومخيفةأحداثأوصوريقدمأال•

.تمعللمجمعاديةأوعنيفةسلوكياتتبنىعلىيشجعهم

أساسعلىمجموعةأوشخصوكرامةقدرمنيحطأال•

نالديأوالسياسىالمعتقدأوالعمرأوالجنسأوالعرق

.العقلىأوالطبيعىالعجزحالةأو

ألىمهينمحتوىأوجنسيةصوراإلعالنفىيظهرأال•

.جماعةأوشخص
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ه العرض الواقعى لإلعالن أو التسويق االجتماعى الموج•

:لألطفال

م أال يضلل أو يخدع األطفال بانطباعات خاطئة فى ذهنه•

رها عن طبيعة أو محتوى و سعر السلعة أو المنتج وتأثي

.على األطفال 

أال يكون غامض بأن يحتوى على رسوم أو عبارات غير•

أو دقيقة أو خادعة يتم تقديمها بشكل مباشر أو ضمنى

.نتج يستغل خيال الطفل لحثه على زيادة استهالكه من الم
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عةالسلطبيعةحيثمنمفهومةبطريقةالعرضيتمأن•

.اإلعالنفىعرضهاتمالتىالمميزات،عنهاالمعلن

أواألطفاللدىالمعلوماتنقصاإلعالنيستغلأال•

منمعلوماتعرضطريقعنخبرتهموقلةبراءتهم

.نفسياأوجسديااألطفالتؤذىأنالممكن

طريقةبعلميةأبحاثلنتائجاقتباساتاإلعالنيستخدمأال•

.للطفلخادعة

77



:  موضوع اإلعالن •

الممارسةقواعدمعيتنافىاإلعالنيكونأالضرورة•

يةجنسايحاءاتأوجنسىمحتوىيتضمنأواألخالقية

.السائدةاالجتماعيةالقيمتخالف

دوانالععنيتغاضىأوالتعليمأهميةمناإلعالنيحطأال•

.إيجابيةكسلوكياتوالطمعالجشعيظهرأو
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القيمةعنخاطئةمعلوماتعلىاإلعالنيحتوىأال•

أوصحيحةغيرمقارناتيعرضأوللمنتجالغذائية

.المنتجاتمنغيرهوبينبينهمضللة

اإلدالءوعدماإلعالنفىالمشاركيناألطفالحماية•

.الخصوصيةفىحقهمتنتهكبمعلومات

التسويقإعالناتأوالتجاريةاإلعالناتعلى:اآلمان•

:يلىمامراعاةاألطفالتستهدفالتىاالجتماعى
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منآمنهغيراستعماالتتصفمشاهداإلعالنيتضمنأال•

يرغنشاطاتفىاالشتراكعلىاألطفالتشجعأنالممكن

.آمنة

جانبمنرسمياعنهاأعلنمنتجاتعناإلعالنعدم•

.آمنةوغيرخطرةأنهاالسلطات

بأساليعلىوالمشروباتاألطعمةعناإلعالنيشجعأال•

.سليمةغيرغذائيةعاداتأوخاملةحياة
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رية و ينبغى أن يراعى فى اإلعالنات التجا: سلطة األسرة •

إعالنات التسويق االجتماعى التى تستهدف األطفال 

:  مراعاة  ما يلى 

.أال يضعف سلطة أو مسئولية أو حكم الوالدين -•

.أال يحمل نداء لألطفال أن يحثوا أهلهم لشراء السلعة-•

علن أال يوحى اإلعالن لألطفال الذين يملكون السلعة الم-•

عنها أنهم متفوقون عن نظرائهم سواء اجتماعيا أو 

.صحيا أو نفسيا
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أال يوحى اإلعالن أن األشخاص الذين اشتروا المنتج •

.روا موضوع اإلعالن يكونوا أكثر كرما  من الذين لم يشت

أن تكون األسعار المذكورة باإلعالن واضحة ومفهومة •

علن لألطفال بطريقة ال لبس بها وأال يوحى أن المنتج الم

.عنه فى متناول أيدى جميع األسر 
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أوأسرتهفىالطفلثقةمنيقللأنلإلعالنيجوزال•

.معلميه

بعقدةالطفلتشعرمضامينعلىاإلعالنيحتوىأال•

أنقديعتتجعلهأوالسلعةامتالكمنيتمكنلمإذاالنقص

أداءىفوالديهتقصيرعنناجمالسلعةلتلكاقتنائهعدم

.نحوهواجبهما
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المبادئ المهنية للتعامل اإلعالمى مع قضايا :د•

األطفال التى تنشر عبر وسائل اإلعالم الجديد 

نية المدونات اإلليكترو–مواقع التواصل االجتماعى ) 

(المواقع اإلليكترونية–
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لهالترويجيتمماتجاهحذرا  اإلعالمىيكونأنضرورة•

.األطفالقضاياحول

باسميتحدثشخصأومصدرأىمصداقيةمنتحقق•

التواصلمواقعمنفكثيرهويتهمنوتأكداألطفال

.ويةالهمجهولةأوالمزيفةبالشخصياتمليئةاالجتماعى
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واقعمعبرتداولهايتمالفيديووملفاتالصورمنكثير•

انشرهويتمعاديينأشخاصعبراالجتماعىالتواصل

رريقوعندما،األفرادقبلمناإلنترنتعبرومشاركتها

دهجهقصارىبذليجبالصوربهذهاالستعانةاإلعالمى

دقتهامنللتحقق
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يةالحقيقهويتهعنواإلعالمىالصحفىيعلنأنيجب•

مواقععبراألسئلةطرحعندبهايعملالتىوالجهة

ندعمستعارةأسماءاستخداموتجنباالجتماعىالتواصل

.إعالمىعملبأىالقيام

ىاالجتماعالتواصلمواقععبرإعالميةموادنشرتجنب•

علىلاألطفابينالتمييزأوالعنفأوالكراهيةعلىتحض

االنتماءأوالدينأوالعرقأوالجنسأواللغةأساس

.إلخ....السياسى
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منةوسيلمجردهياالجتماعيةالشبكاتمواقعاستخداميعد-•

الوسائلعنبديالليستلكنها،المعلوماتجمعوسائل

صيةالشخالمقابالتومنهاالمعلوماتعلىللحصولالتقليدية

مصادرهامنالمعلوماتعنواالستقصاءوالبحثللمصادر

.األساسية

طريقعنالمصادرمنالمسبقةالموافقةعلىالحصول-•

.اإلعالميةهويتكعنالكشف

طيةبالتغسلبايتأثرونقدالذينأولئكمعالتعاطفإظهار-•

.الاألطفمعخاصةبحساسيةوالتعامل،لشئونهماإلخبارية
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بالعملعليهاالمتعارفبالمبادىءاألخالقيةااللتزام-•

ريةالفكالملكيةحقوقاحترامومنهاعامةبصفةاإلعالمى

فىالحقاحتراموكذلكوالمؤسسات،لألشخاص

الخصوصية

89



المبادئ المهنية للتعامل اإلعالمى مع األطفال :هـ•

:ذوى اإلعاقة

وي الصور النمطية التى تقدمها وسائل اإلعالم لألطفال ذ•

:اإلعاقة

.مثير للشفقة دائما-•

.كائن مثير للفضول-•

.مثير للضحك-•
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.اآلخرينعلىعبء-•

.كسول-•

.جنسهبنىمنغيرهعنيختلف-•

.اليوميةالحياةفيالمشاركةعلىقادرغير-•

.األحيانبعضفىالعاديينقدراتتفوقامكانياته-•
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اقةاإلعذوىاألطفالصورةتحسيناستراتيجيات•

:اإلعالموسائلفي

عناإلعالموسائلتخصصهاالتيالمساحةزيادة-•

.اإلعاقةذوىاألطفال

ةاإلعاقذوىاألطفالفئاتعنمناسبةمعلوماتتقديم-•

.وفئاتهم

وىذلألطفالالخاصةوالقدراتاإليجابيةالجوانبإبراز-•

.منهمواالستفادةاإلعاقة
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دمجمستوىعلىوالناجحةاإليجابيةالنماذجإبراز-•

غيرمنقرنائهممعوتعليمياتربويااإلعاقةذوىاألطفال

.اإلعاقةذوى

ذوىاألطفالمعالتفاعلتنميةعلىالمجتمعحث-•

معيتساوناإلعاقةذوىاألطفالبأنوتبصيره،اإلعاقة

.والحقوقالواجباتفيالمجتمعفيآخرطفلأي
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الاألطفقضايامعاإلعالملتعاملالمهنيةالمبادىء•

:اإلعاقةذوى

اإلعاقةذوىاألطفالتأهيلبرامجفىالمساهمة-•

فىاإلعالموسائلمنوسيلةكلخصائصوتوظيف

.اإلعاقةذوىاألطفالمخاطبة

ألطفاللالنمطيةالقوالبأوالسلبيةالصورتعزيزتجنب-•

.اإلعاقةذوى

.اإلعاقةذوياألطفالسمعةتشويهأوإهانةتجنب-•
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إنتاجفىللمشاركةاإلعاقةذوىلألطفالالفرصةإتاحة-•

.اإلعالمىالمحتوى

الدرامىاإلنتاجفياإلعاقةذوياألطفالمشاركة-•

.والمسرحى

معاإلعاقةذوىاألطفالوتفاعلتواصلوسائلتعزيز-•

.اإلعالموسائل

.االعاقةذوىاألطفالحقوقالنتهاكاتالمكثفالتناول-•

نحوبالتزاماتهاللوفاءالحكوماتعلىاإلعالمىالضغط-•

.االعاقةذوىاألطفال
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األطفالمعاإلعالملتعاملالمهنيةالمبادئ:و•

:الموهوبين

:الموهوبوناألطفال•

يمكنالموهوبيناألطفالأناإلعالمىينإدراكضرورة-•

صاديةواالقتاالجتماعيةالفئاتمختلفبينالعثورعليهم

الجسديةاإلعاقاتذوىاألطفالوبينوالعرقية،

.أحدعلىحكرا  ليستفالموهبةوبالتالىوالحسية،
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حيث،الموهوبالطفلبخصائصاإلعالمىيلمأن-•

صيلةحولديه،السريعوالتعلمالجيد،بالتفكيريتسم

طويلواهتمامجيدة،وذاكرةواسعةمفردات

ىاإلبداعالتفكيرمنكبيرقدرجيد،لديةالمدى،قارىء

لمنوالمراقبةالمالحظةعلىالجيدةوالنقدى،والقدرة

.األشياءعلىوالحكمبهيحيطون

لماوثيقاهتمامالموهوب،وإيالءالطفلإلىاالستماع-•

.يثيرهماعنه،ومعرفةيسأل
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بينالمواهبهذهاستكشاففىوالنشاطاالجتهاد-•

.المجاالتكافةفىاألطفال

يحققهاالتىلألنشطةالمالئمةاإلعالميةالتغطية-•

.الموهوبوناألطفال

ىالمحتوفىالموهوبينلألطفالاإليجابيةالمشاركة-•

.اإلعالمى
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:التربية اإلعالمية لألطفال: ز•

التعامل يقصد بالتربية اإلعالمية ببساطة تزويد الطفل بمهارات•

.مع  وسائل اإلعالم

التربية اإلعالمية الشاملة فى عدةوحددت اليونسكو أهداف •

:مسارات تشمل 

منح  األطفال حق الوصول إلى مختلف وسائل اإلعالم لفهم-•

.المجتمع

تطوير مهارات التحليل النقدي للرسائل اإلعالمية على -•

. اختالف أنواعها
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.إلعالماوسائلمختلففيوالتفاعلواإلبداعاإلنتاجتشجيع-•

.معاصرةالالمجتمعاتفياإلعالموسائلومهامدورفهم-•

أداءاإلعالملوسائليمكنبموجبهاالتىالحاالتفهم-•

.وظائفها

.االعالمىالمحتوىإنتاجفىوالمشاركةالذاتعنتعبيرال-•

.األمثلبالشكلاإلعالموسائلاستخدامكيفية-•
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