
الطفولة واالعالم 



تعريف االعالم 

:هي الوسائل 

راديو / جريدة/ تلفزيون 

منصات وسائل التواصل االجتماعي 

مهمتها 

ان اعالم اي اخبار الجمهور باالحداث والحياة اليومية التي تجري في بلدهم او البلد
االخرى 



ة وماذا عن القوانين التي ترعى  قضايا الطفول
في االعالم؟ 

 17المادة

 وظيفة االعالم هي تأمين المعلومات
لالطفال التي تعزز من رفاهيته 
االجتماعية والصحية والمعنوية

 على الدول تشجيع االعالم على نشر
المعلومات المفيدة

 العناية الخاصة باالحتياجات اللغوية

 انتاج كتب االطفال

 13المادة

للطفل الحق في التعبير

ة او طلب جميع المعلومات بالقول او الكتاب
الفن

 16المادة

 ال يجوز ان يتعرض الطفل الي عمل
تعسفي وعلى القانون حمايته



القانون وحق  التعليم 

 29المادة

 التعليم موجه :

تنمبة شخصية االطفال وقدراته ومواهبه

 الحريات االساسية/احترام حقوق االنسان

 تنمية احترام ذوي االطفال

 اعداد الطفل كي يشعر بالمسؤولية



هل يؤثر االعالم على أفكارنا؟
نعم 

ال 



كيف يؤثر علينا االعالم ؟
االخبار/ برامج الغناء *برامج التسلية/ البرامج االجتماعية/ برامج االطفال/ التقارير/ البرامج



ة؟طريقة التعامل مع هذه القضيفي معايير إعالمية يوجد هل 

العرق، بسبب النوع: تجنب التمييز بين األطفال ،
.  قدراتهم البدنية،أو الذهنيةأو الدين، ، السن

ل إتاحة الفرص للمشاركة في وسائل اإلعالم لألطفا
كافة

جذب عدم استغالل قضايا االطفال سياسيا واعالميا ل
سكوب / أهداف تجارية لكسب االرباح/ الجمهور 
.اعالمي

 أنيمكن االمتناع عن نشر أي قصة إخبارية، أو خبر
.تعرض الطفل للخطر

 ،الحاق تجنب الحرص على تغيير أسماء األطفال
بالطفلاالذى 



ماهي المعايير اإلعالمية في قضايا الطفولة؟

تغير الصورة النمطية/االهتمام بحقوق االطفال /
.أداة للتثقيف، وتنمية الوعي

ما عدم التركيز على االطفال بوصفهم اما ضحايا وا
مرتكبي جرائم 

تحرى الدقة فى جميع األخبار

 عدم التعريف عن الطفل بصفته مقاتالً فى
.  حروب،أم من أطفال الشوارع

رد إتاحة الفرص ألطراف قضية تتعلق بالطفل، وال
على أي اتهام موجه إليهم، أو قول يرون أنه نسب

.إليهم خطأ



كيف يمكن التمييز بين االستغالل الدعائي وبين 

؟يظهر الواقعالعمل الصحفي الذي 

.لكن هناك فرقاً بين اإلنارة واإلثارة

تحقيق توازن بين حق خصوصية االطفال وحق الجمهور بالمعرفة 

الجريدةاالسم والصورة في احترام خصوصية األوالد،عدم وضع وضع 

أنه سيخوض يذكر الصحفي للضحيّة قبل إجراء المقابلة أن 

.حساسةتفاصيل في 

الضحيّةثقة كسب 

.عن ما حدث معها وتطلِعه على التفاصيلبدورها تعبّر كي 



:على الصحافي االهتمام بـ

اطئة الحرص على اللغة الواضحة والسهلة كي ال يتم تضليل االطفال وخلق انطباعات خ
في العقل

عدم اللعب على العاطفة واالغراء بالمال

عدم استغالل خيال االطفال وبراءة االطفال 

عدم استغالل االمان والحماية لالطفال



؟"االنتهاك" الـالصورة التي تتضمن  ماهي 

كيف نصوب الصورة في االعالم ؟



شو رأيكم؟ 

؟مريم شو انطباعكم عن 

شو كان الزم يعمل 
الصحافي؟

وين انتهاك خصوصية مريم



بالخبر االنتهاكوين 



مين انتبه ؟

اسم البلدة ؟

روالصواالشارة الى تصوير الفيديو 

فيهانتهاككم 



شو الحظتوا؟
أثرت المعلومات لنذكرت 
.على حياة االطفال وأهلهم

في الخبراالنتهاك اين



هل هذه المعايير 
تطبق على مواقع 

التواصل

–فايسبوك 

–تويتر 

انستغرام



هل الصورة تعرض حياة االطفال الى الخطر ؟ 

 في االنتهاكاين
post

تنمر

 دعوة لالذية

 تصوير الوجوه

 تعرض حياتهم
للخطر



الصاق صفة االرهابي او مشارك في الحرب؟ 



التركيز على الحالة االجتماعية مع ابراز هوية االطفال؟



؟كيف تتعاطى برامج التلفزيون مع القضايا



لو انتم كنتوا كيف بتتصرفوا 



لطفلكيف فينا نستعمل الصور لمنع انتهاك خصوصية ا



فينا نصحح االنتهاك بـ



فينا نتصور ونكون 
نحن 

شو رأيكم ؟


