
 ورشة المبادئ المهنية لمعالجة اإلعالم العربي لقضايا حقوق الطفل

 "إعالم صديق للطفولة"

 فاطمة يوسف بن صندل، مدير إدارة التسويق واالتصال الحكوميكلمة 

 

 

 السادة الكرام،،

 ،،ن  واإلعالمي الزمالء  

 

ً أن نكون    التي تروي معاناة   ///اإلخبارية   صص  من الق   واحدة   عند   ///توقفنا  ليس غريبا

أو  ///لعنف   ه  ض  تعر   بة  يروي تجر   نا مع طفل  ف  أو تعاط   ///العالم   بلدان   في بعض   ///األطفال  

 حكايات   فتلك   ///ه  جسد   أصابت   وكدمات   ///جراح   عن آثار   ف  يكش   نا لطفل  م  أو تأل   /// إساءة  

 .والرحمة الرأفة   ينا سؤال  ف عيد  وت   ///هاقيم   ق  وتخر   ///اإلنسانية   تتجاوز  

  

 ً  ///هالقسوت   ///نافي بال   ال زالت عالقةً  ///أو المشاهد   من تلك الحكايات   أن واحدةً  ///وليس غريبا

 بعض   معاناة   لعيش   ///الجرائد   وصفحات   ///التلفاز   نا شاشات  إذ تدفع   ///هااستيعاب   وصعوبة  

 هدوء   ونتفقد   ///همراش  ف   على دفء   وكأنهم أبناؤنا الذين نطمئن   ///مه  ظروف   وتأمل   ///األطفال  

 .ناقلوب   على سالمة   كما لو أننا نطمئن   ///مه  نوم  

  

 المرئية   الوسائل   تتسابق   إعالميةً  مادةً  بوصفه   ///الطفل   ملياً عند   للوقوف   ///نا تلك الحكايات  تدفع  

 ///هافي حيات   والغريب   ///هاروف  ظ   فارقات  إلى م   للوصول   /// والمكتوبة   والمسموعة   ///



ً ونفسياً  ///الصعبة   األطفال ذوي الظروف   هل يكفي أن نروي قصص   ///فنتساءل   صحيا

وما  ///؟قسوة   أكثر   م تجارب  لتجاربه   هل نضيف  و ///م؟نهع ه  ما ننشر   وما أثر   ///ومعيشياً؟ 

 ها؟عن تفاصيل   والكشف   ///بها  نبغي التوعية  ت أهي ضرورة   ///صص؟هذه الق   من نشر   الهدف  

  

 ///اإلعالمي العمل   في أخالقيات   ///المتمثلة   من القيم   أمام جملة   ///تضعنا هذه التساؤالت  

 ومعرفة   ///إلى المعلومة   الوصول   حق   الجمهور   نسعى لمنح   فمثلما نحن   ///المهني في   اوالصح

 ///فيين  اوصح ///علينا كإعالميين   األطفال   أال ننسى حقوق   ينبغي م///ه  حول  من ما يجري 

أو  ///هكرامت   رح  ج  أو  ///طفل   في إيذاء   شركاء   يمكن أن نكون   ///أو صورة   ///واحدة   فبمفردة  

 .هصورت   تشويه  

  

 علينا أن نكون   ///والكسر   ش  د  للخ   قابلة   ///حساسة   مع شريحة   نحن نتعامل   ///إلى هذا الحد

 ///هم عبر األثير  ع ألصوات  أو نستم   ///الصغيرة   هم على الشاشات  صور   ونحن ننقل   ///حذرين  

 .والمجالت   عنهم في الصحف   ب  أو نكت  

  

 ت  ا من أدواموسواه ///والصورة   ///المفردة   تلك   وألجل   ///هاوحساسيت   هذه الشريحة   ألجل  

 ///لنفتح  الباب  واسعاً  ///لطفل  ل صديقة   الشارقة   مكتب   في بادرة   ///نلتقي اليوم   ///نا النبيل  عمل  

 األيام   خالل   ونناقش   ///"الطفل   لقضايا حقوق   ///العربي   اإلعالم   لمعالجة   المهنية   "المبادئ   أمام

 .ه  قضايا ننقل   ونحن   نتحل ى بها/// أن  التي يجب   المعايير   جملة   ///قبلة  الم  

  



م   ///بناء   وشركاء   ///عمل   اق  فور   ///مهنة   فأهالً بكم زمالء    .رسالة لة  وح 

  

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 


