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إن مستقبل األمة العربية يكمن في مدى نجاحها في تنمية 
رقي األمم وتقدمها ُيقاس  أطفالها التنمية السليمة، ذلك ألن

فكلما اتسعت المساحة  ورعايتهم، أطفالهابمدى اهتمامها ب
المخصصة لألطفال في األفق الفكري لمجتمع ما فذلك يعني أن 

المجتمع قد وضع عينيه على المستقبل الذي تعبر إليه  هذا
  .المجتمعات عبر استثمارها في اإلنسان وتنميته

  
  

  األمير طالل بن عبد العزيز
  رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية
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 تقديم
  

  
برعاية ورئاسة سمو األمير طالل بن عبد يعمل المجلس العربي للطفولة والتنمية، 

من خالل  على تهيئة بيئة عربية داعمة لحقوق الطفل في التنمية والمشاركة والدمجالعزيز، 
تبني النهج الحقوقي الشامل لكفالة حقوق األطفال وتحقيق المواطنة المستنيرة والعدالة 
االجتماعية من أجل بناء مجتمع ديمقراطي يعتمد على مبادىء العدل االجتماعي والحرية 

عام وٕانطالقًا من الدور الذي يلعبه اإلعالم في تكوين وتشكيل الرأي ال. والكرامة وتنمية القدرات
والتوعية المجتمعية عامة والتوجيه بقضايا الطفل واألسرة بشكل خاص بما يمكنهم من الدفاع 

بادر المجلس بالتعاون مع جامعة الدول عن حقوقهم والمشاركة في تنمية مجتمعاتهم، 
، وبدعم من برنامج )لصحة األسرة إدارة المرأة واألسرة والطفولة والمشروع العربي(العربية 
بإصدار هذه الدراسة العربية لتقييم تناول اإلعالم العربي  ،"أجفند"العربي للتنمية الخليج 

 ،تونس والجزائر والسعودية والعراق ولبنان ومصر: لقضايا حقوق الطفل في ست دول عربية
التي تتناول بالرصد والتحليل مضمون ما تقدمه وسائل اإلعالم العربي في مجال حقوق الطفل 

الوطن العربي من تطورات سياسية متالحقة لعب فيها اإلعالم دورًا مؤثرًا،  في ظل ما يشهده
طفال لهذه التطورات السياسية عبر وسائل االعالم وٕاشراكهم فيها دون خاصة وأن معايشة األ

ويمثل في أحيان كثيرة انتهاكًا صارخا لحقوقهم وتجاهًال , وعى قد يشكل خطرًا عليهم
  .لمصلحتهم الفضلى

مرصد "الدراسة المكون األول من مكونات مشروع كبير يهدف إلى تأسيس تعد هذه 
على تنفيذه  العربي للطفولة والتنمية وهو مشروع يعمل المجلس" العربي إعالمي لحقوق الطفل

وذلك ، "أجفند" برنامج الخليج العربي للتنمية دعم منالتعاون مع جامعة الدول العربية و ب
لة العربية التابعة لجامعة الدول العربية التي أقرت إعالم الطفل استجابة لتوصيات لجنة الطفو 

بندا دائما على أجندة أعمالها، وتنفيذا لتوصيات وقرارات المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى 
، واتساقا مع المبادرات اإلقليمية والدولية في مجال إعالم )٢٠١٠مراكش (حول حقوق الطفل 

العربي في نشر المجلس والجامعة من أجل تعزيز دور اإلعالم  الطفل، وتواصال مع جهود
  .وارساء ثقافة حقوق الطفل
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المرصد آلية تعني برصد ومتابعة ومراقبة اإلعالم العربي فيما هذا كون ونسعى بأن ي
يخص حقوق الطفل وتحري المهنية بهدف المزيد من التواصل والفعالية للمنتج اإلعالمي 

بعد الحقوقي، ولترشيد مسار البعض منه، تقوم مرجعيته على اتفاقية حقوق العربي والتزامه بال
الطفل باعتبار أن تلك الحقوق متكاملة ومتسقة، وأن موادها تمثل مؤشرات عملية للقياس في 

ٕالى أن يكون أداة فاعلة في إعداد الدراسات واألبحاث والتقارير، ووضع و . عملية الرصد
   .السياسات والخطط اإلعالمية

، تقوم على إجراء دراسة لواقع المرحلة األولى. يتكون مشروع المرصد من عدة مراحل 
التي تعد و  –ن وهي الدراسة التي بين يدي القارىء اآل –إعالم الطفل في الوطن العربي 

، وهي المرحلة التي يتم فيها بناء التوجهات الفكرية المرحلة الثانيةلبناء  ركيزةبمثابة 
إعداد مبادئ ومعايير إعالمية لمساندة فهي  المرحلة الثالثة،أما . مل المرصدوالتشغيلية لع

. وٕاجراء أبحاث ودراسات تقييمية واستشرافية حول اإلعالم وحقوق الطفلحقوق الطفل، 
التي يتم فيها إصدار تقارير دورية لتقييم المرحلة الرابعة وسوف يساعد كل ذلك على انجاز 

المجال، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية في مجاالت الرصد ونشر األداء اإلعالمي في هذا 
  . ثقافة حقوق الطفل

ويعتبر إصدار هذه الدراسة بمثابة خارطة طريق للمرصد اإلعالمي لحقوق الطفل، 
حيث استهدفت الدراسة الوصول إلى مجموعة من المعايير المهنية واألدوات المنهجية التي 

استراتيجية مستقبلية تسهم فى صد مستقبال، كما وٕانها تقدم يمكن استخدامها في عمل المر 
  .تطوير أداء اإلعالم فى مجال الطفولة على المستوى العربى

من قبل فريق  -الذي بين أيديكم  –أسفرت الجهود المبذولة في إعداد هذا العمل 
دراسة  تقديم خالصةالبحث المتميز من الخبراء العرب وفرق العمل بالجهات الشريكة، عن 

تقييم تناول اإلعالم العربى لقضايا حقوق األولى تتناول : ثالث دراسات فرعيةمركبة تتضمن 
من خالل تحليل محتوى عينة من المضامين المقدمة للجمهور العام بعينة من وسائل  الطفل

 استطالع أراء عينة من األطفال فى عدد من الدول اإلعالم العربية، وتتناول الدراسة الثانية
تقييم البيئة ، في حين تقدم الدراسة الثالثة العربية نحو ما يقدم لهم فى وسائل اإلعالم

  .فى الدول العربية المهنية التى يعمل فى إطارها القائم باالتصال فى مجال إعالم الطفل
قضايا حقوق الطفل حظيت باهتمام أكدت نتائج هذه الدراسة في مجملها على أن 

بية، محل الدراسة، فضًال عن عدم تخصيص المساحة الزمنية ضعيف في القنوات العر 
الكافية الستعراض تلك القضايا ومناقشة واقع الطفل العربي وقضاياه الحيوية وطرح أبعاد 



_____________________________________________________________  

7 
 

كما أغفلت النسبة األكبر من البرامج التي عالجت قضايا . المشكالت والحلول المقترحة لها
واء من س –ل ذوي االحتياجات الخاصة حقوق الطفل إتاحة الفرصة لمشاركة األطفا

وأوضحت الدراسة أيضًا التراجع . في تقديم حقوقهم ومناقشتها -الموهوبين أو ذوي اإلعاقة
الواضح في مجال اهتمام المجتمع بحقوق الطفل؛ حيث يتم تهميش قضايا الطفل في 

مية لدى المجتمع خاصة في ظل غياب أجندة بقضايا حقوق الطفل وعدم وجود سياسة إعال
  . المؤسسات بشأن قضايا الطفل

ــــــدمت الدراســــــة مجموعــــــة ــــــي  ق ــــــة إل ضــــــرورة ســــــعى اإلعــــــالم مــــــن المقترحــــــات الرامي
؛ لهــــاالعربــــي لمزيــــد مــــن التعمــــق فــــى تنــــاول قضــــايا الطفــــل، وعــــدم التنــــاول الســــطحى 

بهـــــدف إيجـــــاد الحلـــــول لهـــــذه القضـــــايا والمشـــــكالت المتعلقـــــة بالطفـــــل، مـــــع المطالبـــــة الملحـــــة 
غة مبــــــــادئ ومعــــــــايير عامــــــــة أو ميثــــــــاق شــــــــرف أو مدونــــــــة ســــــــلوك لإلعــــــــالم بأهميــــــــة صــــــــيا

  .وحقوق الطفل، لضمان ممارسات إعالمية عربية تحترم وتفعل حقوق الطفل العربي
 –التي تمثل نتاج عمل ثالث مؤسسات إقليمية عربية  –نأمل أن تكون هذه الدراسة 

وعية للمكتبة العربية في مجال إعالم محل إفادة للباحثين واإلعالميين وذوي العالقة، وٕاضافة ن
وحقوق الطفل، ومتطلعين إلى أن يتم وضع توصياتها ومخرجاتها موضع تنفيذ من أجل 

  .الوصول إلى إعالم عربي مناصر لقضايا حقوق الطفل
 واهللا الموفق،،

 
  ىحسن البيالو .د

 أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية
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  شكر وتقدير
  

العربي للطفولة والتنمية بكل الشكر والتقدير إلى برنامج الخليج يتقدم المجلس 
على دعمه للدراسة، ويعرب المجلس عن امتنانه للمؤسسة " أجفند"العربي للتنمية 

لكل ما تقدمه من مساندة فاعلة تمثل خير مؤازر لمسيرة " أجفند"التنموية الشقيقة 
  .عمله

ل الشكر والتقدير لألمانة العامة ويتقدم المجلس العربي للطفولة والتنمية بك
) إدارة المرأة واألسرة والطفولة والمشروع العربي لصحة األسرة(لجامعة الدول العربية 

على ما تفضلت به من دعم ومساندة فنية ومادية النجاز هذه الدراسة، إضافة إلى 
  . طباعتها وٕاطالقها عربياً 

ي إنجاز هذا العمل من كما يتقدم المجلس بالشكر الجزيل لكل من ساهم ف
المؤسسات واألفراد، ويخص بالتقدير األستاذ الدكتور عادل عبد الغفار الخبير الرئيس 
للدراسة وفريق الباحثين المعاون الذين قاموا بانجاز هذا العمل العلمي، وشكر خاص 
 لكل من وزارة العمل والشئون االجتماعية في جمهورية العراق واللجنة الوطنية للطفولة
في المملكة العربية السعودية للتعاون في اتمام الدراسة الميدانية، وألبنائنا وبناتنا 

وأخيرا . األعزاء الذين شاركوا بآرائهم بوضوح وشفافية فيما يقدمه لهم اإلعالم العربي
الشكر واالعتزاز لفرق العمل بالجهات المنفذة التي ساهمت في التنسيق والمتابعة 

  .  مل العلمي الهاموالتيسير لهذا الع
  
  
  

 

  

 راءآاآلراء الواردة في هذا العمل ال تعبر بالضرورة عن 

  المجلس العربي للطفولة والتنمية والشركاء
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  . محمد عبد الحميد الدبركي
 

  فريق العمل بالجهات الشريكة
  :بي للطفولة والتنميةالمجلس العر 

مدير إدارة الشئون (محمد رضا فوزي . م
إيمان بهي الدين . ، أ)المالية واإلدارية

منسق وحدة إعالم الطفولة ومدير (
اختصاصي (مروة هاشم . ، أ)المشروع
  ). إعالم

  
  :جامعة الدول العربية

  إدارة المرأة واألسرة والطفولة
ة مدير إدارة المرأ(وزير مفوض منى كامل 

مسؤول (هادي دياب . ، أ)واألسرة والطفولة
ملف اإلعالم في إدارة المرأة واألسرة 

  ).والطفولة
  :المشروع العربي لصحة األسرة

مدير المشروع ورئيس (أحمد عبد المنعم .د.أ
منى .، أ)فريق المعالجة اإلحصائية للدراسة

  ).مسئول تجهيز البيانات(السيد 
  

  "أجفند"برنامج الخليج العربي للتنمية 
عبد .، أ)مدير المشاريع(جبرين الجبرين .أ

غادة .، أ)مدير اإلعالم(اللطيف الضويحي 
 ). مسئولة مشاريع المرأة والطفل(الدخيل 

 فريق العمل 
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  الملخص التنفيذى
  

  :مقدمة
للطفولة والتنمية إلى إنشاء مرصد إعالمى يستهدف ترشيد أداء العربي  يسعى المجلس

ا حقوق الطفل وتوعية المجتمعات العربية بها، ويبدأ المجلس تناوله لقضايالعربي في  اإلعالم
للتنمية العربي  باكورة أعمال هذا المرصد بإجراء الدراسة الحالية بالتعاون مع برنامج الخليج

لقضايا حقوق األطفال، وكذلك العربي  وجامعة الدول العربية لتقييم تناول اإلعالم" أجفند"
عالم وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بها، إضافة إلى دراسة أنماط تعرض األطفال لوسائل اإل

مجال إعالم الطفل، بغرض استخالص في  التحديات المهنية التى تواجه القائم باالتصال
  .تطوير أداء إعالم الطفل على المستوى العربىفي  رؤية مستقبلية تسهم

العربي  ول اإلعالمشملت هذه الدراسة ثالث دراسات فرعية، استهدفت األولى تقييم تناو
لقضايا حقوق الطفل من خالل تحليل محتوى عينة من المضامين التليفزيونية والصحفية 

فيما . المقدمة للجمهور العام بعينة من وسائل اإلعالم العربية باستخدام التحليل الكمى والكيفى
عربية نحو عدد من الدول الفي  استطالع آراء عينة من األطفال استهدفت الدراسة الثانية

أنماط تعرضهم لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بها من خالل دراسة ميدانية لعينة 
في  واستهدفت الدراسة الثالثة تقييم البيئة المهنية التى يعمل. من األطفال ببعض الدول العربية

سة ميدانية الدول العربية من خالل درافي  مجال إعالم الطفلفي  إطارها القائم باالتصال
  .مجال إعالم الطفل بعدد من الدول العربيةفي  على عينة من القائمين باالتصال

وسعت كل دراسة من الدراسات الثالث إلى تحقيق عدد من األهداف الفرعية يمكن 
  :أهم النقاط اآلتيةفي  تحديدها

  
  :لقضايا حقوق الطفلالعربي  أهداف دراسة تقييم تناول اإلعالم-أ

  :لقضايا حقوق الطفل إلىالعربي  تقييم تناول اإلعالمسعت دراسة 
  .بقضايا حقوق الطفلالعربي  تقييم حجم اهتمام اإلعالم -
  .الوقوف على أهم قضايا حقوق الطفل التى يركز عليها اإلعالم العربى -
  .تناول حقوق الطفلفي  إلى تحقيقهاالعربي  تحديد األهداف التى يسعى اإلعالم -
  .تناول حقوق الطفلالعربي في  المعلومات التى يستعين بها اإلعالم تحديد مصادر -
  .تناول حقوق الطفلالعربي في  تحديد مداخل اإلقناع التى يعتمد عليها اإلعالم -
  .تناول حقوق الطفلالعربي في  تحديد الفئات الجماهيرية التى يستهدفها اإلعالم -



_____________________________________________________________  

11 
 

  .تناول حقوق الطفلالعربي في  متحديد األشكال الفنية التى يستخدمها اإلعال -
  .تناول حقوق الطفلفي  أوجه التشابه واالختالف بين وسائل اإلعالم العربية -
  .تناول حقوق الطفلالعربي في  تحديد أهم المالحظات التى تعترى أداء اإلعالم -
  .تناول حقوق الطفلالعربي في  المقترحات التنفيذية لتطوير أداء اإلعالم -
  
دراسة أنماط تعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعالجة قضاياهم  أهداف -ب

  :بها
سعت دراسة أنماط تعرض األطفـال العـرب لوسـائل اإلعـالم وتقيـيمهم لمعالجـة قضـاياهم 

  :بها إلى
  .تحديد حجم تعرض األطفال لوسائل اإلعالم عموما -
  .رض لهاتحديد وسائل اإلعالم التى يقبل األطفال على التع -
  .تحديد البرامج والمضامين اإلعالمية التى يقبل األطفال عليها -
  .تحديد دوافع تعرض األطفال للبرامج والمضامين اإلعالمية التى يقبلون عليها -
  .تحديد اإلشباعات التى يحققها األطفال من التعرض للبرامج والمضامين المختلفة -
  .سائل اإلعالم من مضامين متخصصةمعرفة آراء األطفال فيما تقدمه لهم و  -
  .معرفة مدى إقبال األطفال على التعرض للمضامين الموجهة للكبار -
  .المضامين الموجهة للكبار واألطفالفي  إدراك األطفال الهتمام اإلعالم بحقوقهم -
  .أهم مالحظات األطفال على المضامين اإلعالمية الموجهة لهم -
  .رامج والمضامين اإلعالمية التى تستهدفهممقترحات األطفال لتطوير الب -

  
  :مجال إعالم الطفلفي  أهداف دراسة تقييم البيئة المهنية للقائم باالتصال -ج

  :مجال إعالم الطفل لمعرفةفي  سعت دراسة تقييم البيئة المهنية للقائم باالتصال
  .مجال إعالم الطفلفي  الخلفية التعليمية للقائمين باالتصال -
  .مجال إعالم الطفلفي  خبرة المهنية للقائمين باالتصالحجم ال -
  .مجال إعالم الطفلفي  البرامج التدريبية التى حصل عليها القائمون باالتصال -
  .إدراك القائمين باالتصال لحقوق الطفل كما أقرتها االتفاقيات الدولية ذات الصلة -
  .فلمجال إعالم الطفي  الرضا الوظيفى للقائمين باالتصال -
  .مجال إعالم الطفلفي  التحديات المهنية التى يواجهها القائمون باالتصال -
  .مجال إعالم الطفلفي  التحديات المجتمعية التى يواجهها القائمون باالتصال -
  .مع األطفال كجمهور مستهدف تفاعل وتواصل القائمين باالتصال أساليب -
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  .ال إعالم الطفلمجفي  أساليب تقييم عمل القائمين باالتصال -
  .مقترحات القائمين باالتصال لتطوير اإلعالم الموجه للطفل العربى -

  
  :اإلجراءات المنهجية للدراسة

  :منهج الدراسة-أ
 Survey Methodأجزائهـــا الثالثـــة علـــى مـــنهج المســـح فـــي  اعتمـــدت هـــذه الدراســـة
ن المضــمون بحــوث ودراســات اإلعــالم، وذلــك لمســح عينــة مــفــي  المســتخدم علــى نطــاق واســع

لقضـايا العربـي  اإلعالمى المقدم بعينـة مـن وسـائل اإلعـالم العربيـة بهـدف تقيـيم تنـاول اإلعـالم
علـى أنمـاط عـدد مـن الـدول العربيـة للتعـرف فـي  حقوق الطفل، وكذلك مسح عينة من األطفـال

ن ، وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بها،إضافة إلى مسـح عينـة مـن القـائميتعرضهم لوسائل اإلعالم
  .باالتصال بعدد من الدول العربية لتقييم البيئة المهنية التى يعملون بها

  
  :مجتمع الدراسة-ب

  :مجتمع الدراسة التحليلية
التليفزيــون فـي  المضـامين اإلعالميـة الموجهــة للكبـارفـي  تركـز مجتمـع الدراسـة التحليليــة

ليــة لعمــل المرصــد عمــل المرصــد اإلعالمــى، وتشــمل المراحــل التافــي  والصــحف كمرحلــة أولــى
  .وسائل ومضامين إعالمية أخرى
 المرحلة األولـى باعتبـاره الوسـيلة اإلعالميـة األكثـر تـأثيراً في  وتم التركيز على التليفزيون

فـي  تشكيل الرأى العام العربى، وتنمية الوعى المجتمعـى بالقضـايا المختلفـة كمـا هـو الحـالفي 
تشـــكيل رأى النخبـــة، ووضـــع قضـــايا فـــي  صـــحفالعديـــد مـــن دول العـــالم، إضـــافة إلـــى أهميـــة ال

  .أجندة اهتمامات صانعى القرارفي  األطفال
كمــا تــم التركيــز علــى المضــامين الصــحفية والبــرامج التليفزيونيــة الموجهــة للكبــار، حيــث 

تشكيل الرأى العام وتنميـة الـوعى المجتمعـى في  تستهدف الدراسة أساسًا تقييم األداء اإلعالمى
 .فلبقضايا حقوق الط

  
  :مجتمع الدراسة الميدانية لألطفال

علـــى  عامـــًا، 15-12الفئـــة العمريـــة مـــن فـــي  شـــمل مجتمـــع الدراســـة الميدانيـــة األطفـــال
) المســتوى االقتصــادى االجتمــاعى -التعلــيم -النــوع -الســن(اخــتالف خصائصــهم الديموجرافيــة 

تبـار القبلـى لصـحيفة ضـوء نتـائج االخفـي  على المستوى العربى، وتم تحديـد هـذه الفئـة العمريـة
هـــذه الفئـــة العمريـــة علـــى فهـــم فـــي  االستقصـــاء الخاصـــة باألطفـــال، والتـــى أثبتـــت قـــدرة األطفـــال
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صحيفة االستقصاء والتعامل مع أسئلتها المختلفة، إضافة إلى قدرتهم على التعبيـر عـن آرائهـم 
فــي  همالخاصــة، وتقيــيم مــا يقــدم لهــم مــن بــرامج ومضــامين، والقــدرة علــى طــرح مقترحــات تســ

  .تطوير معالجة اإلعالم لقضايا األطفال
  :مجتمع الدراسة الميدانية للقائم باالتصال

مجــال إعــالم الطفــل بالــدول العربيــة فــي  شــمل مجتمــع الدراســة الميدانيــة القــائم باالتصــال
علـــى مســـتوى معـــدى ومقـــدمى ومخرجـــى البـــرامج التليفزيونيـــة الموجهـــة لألطفـــال، إضـــافة إلـــى 

  .الصحف والمجالت العربيةفي  لطفلمحررى وُكتَّاب ا
 
  :اإلطار الجغرافى للدراسة التحليلية والميدانية -ج

الدراسة التحليلية للمضامين اإلعالمية لتقييم تناول (أجزائها الثالثة في  طبقت الدراسة
الدراسة الميدانية الستطالع آراء األطفال بشأن أنماط  -لقضايا حقوق الطفل العربي  اإلعالم
الدراسة الميدانية لتقييم بيئة األداء  -م لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بهاتعرضه

على عدة أقطار ) مجال إعالم الطفل على المستوى العربىفي  المهنى للقائمين باالتصال
 -تونس: عربية تمثل إلى حد ما األقاليم الجغرافية والثقافية المختلفة للوطن العربى، وتشمل

 ضوء ما استقر عليه فريق البحثفي  ، وذلكمصر -لبنان -العراق  –السعودية  -الجزائر
  .للطفولة وجامعة الدول العربيةالعربي  مناقشاته مع فريق المجلسفي 

  
  :عينة الدراسة-د

  :عينة الدراسة التحليلية
  :اإلطار الزمنى للعينة

، امتـــد مـــن شـــهر ليفزيونيـــة والصـــحفية علـــى مـــدارشـــملت الدراســـة تحليـــل المضـــامين الت
بالــــدول الســــت المختــــارة إلجــــراء الدراســــة، وتــــم تســــجيل  2012أكتــــوبر  20ســــبتمبر حتــــى 20

البرامج التليفزيونية المختارة للعينة لتحليلها، وكذلك توفير الصحف المختارة بالدول الست ورقيًا 
  . أو إلكترونيًا لتحليل مضمونها

 
  :اختيارهاعينة القنوات والبرامج التليفزيونية ومعايير 

قام فريق البحث بإجراء دراسة استطالعية تحليلية بطريقة الحصر اليومي الشامل في 
الدول العربية محل الدراسة عن طريق في  للقنوات التليفزيونية 10/9/2012-1من  الفترة

المعاينة المباشرة للخريطة البرامجية لجميع القنوات ومشاهدتها، وذلك الختيار قناتين لكل دولة 
  .إلجراء تحليل المضمون الكمى والكيفى
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  :يار القنوات التليفزيونية ما يلىوقد شملت معايير اخت
 بلدها من حيث النشأة والتطورفي  الوسط التليفزيونىفي  مكانة القناة. 
 اتساع دائرة تأثير القناة التليفزيونية على الجمهور العام . 
 ياسيًا واقتصاديًا وثقافياً تنوع مضامين البرامج التى تقدمها اجتماعيًا وس. 
 تمثيل أنماط الملكية المختلفة للقنوات التليفزيونية داخل الدولة. 
 تقديم البرامج الحوارية اليومية واألسبوعية التى تستهدف الجمهور العام. 

 
  :معايير اختيار البرامج التليفزيونية

ة الواســـــــعة ركـــــــزت عينـــــــة التليفزيـــــــون علـــــــى بـــــــرامج الحـــــــوار الجماهيريـــــــة ذات الشـــــــعبي
الـــــرأى العـــــام بـــــالقنوات التليفزيونيـــــة المختـــــارة للدراســـــة بالـــــدول الســـــت، فـــــي  والتـــــأثير المتنـــــامى

لمعرفـــــة مـــــدى اهتمامهـــــا بقضـــــايا حقـــــوق الطفـــــل وكيفيـــــة تناولهـــــا، كمـــــا تحظـــــى هـــــذه البـــــرامج 
ظـــــــل تطـــــــورات األحـــــــداث المتالحقـــــــة التـــــــى فـــــــي  بمشـــــــاهدة متناميـــــــة مـــــــن جانـــــــب األطفـــــــال

إضـــــافة إلـــــى أن البـــــرامج والمضـــــامين الموجهـــــة لألطفـــــال حظيـــــت .ربيـــــةتشـــــهدها المنطقـــــة الع
  .بالبحث واالهتمام من جانب العديد من الدراسات بعدد من الدول العربية

وفى ضوء نتائج الدراسة االستطالعية، قام فريق البحث بتحديد القنوات والبرامج عينة 
 :الدراسة التحليلية، وشرح مبررات اختيارها كما يلى 

  
  :قنوات التونسيةال

 وشملت . باعتبارها تمثل التليفزيون التونسي الحكومي: قناة تونس الوطنية الثانية
نظرة  -نحب نعيش -تونس هذا اليوم –ريحة البالد ": البرامج موضع التحليل ما يلي

  . "وتحقيق
 باعتبارها تمثل التليفزيون التونسي الخاص، وشملت البرامج موضع : قناة حنبعل

فضاء  -الحكم بعد المداولة -تواصل القلوب -الطريقعلى  -معانا:  "ما يلي التحليل
  ".حر

  :القنوات الجزائرية
 باعتبارها القناة الحكومية الوحيدة التي تُبث على : القناة الجزائرية الثالثة الحكومية

 –بارية المجلة اإلخ -صباح الخير"النايل سات، ووقع االختيار على البرامج التالية 
 .بار الجزائرية الثالثةأخ

 باعتبارها  تمثل القنوات الخاصة الجزائرية، وشملت البرامج : قناة النهار اإلخبارية
 ."الحدثعلى  عين –آخر كالم  –يون جزائر : "موضع التحليل ما يلي



_____________________________________________________________  

15 
 

  :القنوات السعودية
 البرامج ى عل ووقع االختيار، باعتبارها نموذجًا للقنوات العامة  :القناة السعودية األولي

  ".  المملكة هذا المساء –حياتنا  -صباح السعودية: "التالية
  قناةMBC1 : باعتبارها نموذجا للقنوات الخاصة األكثر تنوعًا في مضامينها، وشملت

التفاح  –كالم نواعم  –الثامنة  -صباح الخير ياعرب: "البرامج موضع التحليل مايلي
 ".األخضر

 
  :القنوات العراقية

   الحكـومى، وشـملت البـرامج  شـبكة اإلعـالم العراقـيباعتبارها واحـدة مـن : لعراقيةقناة ا
العراقيـــــة "  -منتـــــدى الصـــــحافة -صـــــباح الخيـــــر يـــــاعراق: " التحليـــــل مـــــا يلـــــيع موضـــــ
  ".Talk show -والحدث

  تعد أول قناة عراقية مملوكة للقطاع الخاص، وشملت البرامج  وهي : قناة الشرقية
 -ظهيرة الجمعة -DAILY PRESSصحافة  -أهل المدينة: "موضع التحليل ما يلي

 ".خيوط و خير
  

  :نيةالقنوات اللبنا
 صباح الخير يا  -محلي "وشملت عينة التحليل البرامج اآلتية : قناة تليفزيون لبنان

  ."لبنان اليوم -لبنان
 قناة LBC Europe : حلوة الحياة  -نهاركم سعيد"وتضمنت عينة التحليل برامج– 

  ."أحلي جلسة -كالم الناس
  :القنوات المصرية

 ووقع االختيار، ها تمثل القنوات الحكوميةباعتبار : القناة األولى بالتليفزيون المصرى 
  ."27ستوديو  -صباح الخير يامصر –طعم البيوت " البرامج التالية على 

 باعتبارها تمثل القنوات الخاصة المصرية، وشملت البرامج موضع  : قناة الحياة
 ."العيادة -الدين والحياة  -الحياة اليوم: " التحليل ما يلي

  
  :عينة الصحف العربية
  :معايير اختيار الصحف

 الوسط الصحفىفي  شعبية الجريدة ومكانتها. 
 اتساع دائرة تأثير الجريدة واقتباسات الصحف األجنبية عنها . 
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 الوسط الصحفى واإلعالمى واألكاديمىفي  حضور الجريدة . 
 تمثيل أنماط الملكية المختلفة للصحف داخل الدولة. 

  )الشروق -الصحافة(  شملت عينة التحليل صحف: الصحف التونسية
  )الشعب -الخبر(شملت عينة التحليل صحف : الصحف الجزائرية
  )الرياض -عكاظ (شملت عينة التحليل صحف : الصحف السعودية
  )الصباح –الزمان (شملت عينة التحليل صحف : الصحف العراقية
  )األخبار –النهار (شملت عينة التحليل صحف  :الصحف اللبنانية
  )المصري اليوم -األهرام(شملت عينة التحليل صحف  :الصحف المصرية

  
  :عينة المضامين للصحف العربية

تم استخدام أسلوب الحصر الشامل لتحليل جميع المضامين المرتبطة باألطفال 
عينة الدراسة التحليلية، لمعرفة مدى اهتمامها بقضايا حقوق في  وقضاياهم بالصحف المختارة
 20القضايا، وذلك خالل فترة الدراسة التحليلية التى امتدت من الطفل وكيفية تناولها لهذه 

  .2012أكتوبر 20 سبتمبر إلى 
  :عينة الدراسة الميدانية لألطفال

 15-12الفئة العمرية في  مفردة 1260مها اأجريت الدراسة الميدانية لألطفال على عينة قو 
ة على مستوى السن والنوع اختيارها تمثيل الخصائص الديموجرافية المختلففي  سنة، روعى

والتعليم والمستوى االقتصادى االجتماعى، إضافة إلى التوزيع الجغرافى لألطفال، وتم  توزيع 
  :عينة األطفال على الدول العربية التى طبقت عليها الدراسة كالتالى

  .مفردة 196عينة تونس  -
  .مفردة 200عينة الجزائر  -
  .مفردة 263عينة السعودية  -
  .مفردة 150العراق  عينة -
  .مفردة 201عينة لبنان  -
  .مفردة 250عينة مصر -

  
  :مجال إعالم الطفلفي  عينة الدراسة الميدانية للقائم باالتصال

مجال إعالم في  ين باالتصالمفردة من القائم 152أجريت الدراسة الميدانية على عينة قوامها 
  :، تم توزيعها كالتالىالطفل
  .مفردات 10تونس  -
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  .مفردة 16الجزائر  -
  .مفردة 46السعودية  -
  .مفردة 30العراق  -
  .مفردات 10لبنان  -
  .مفردة 40مصر  -

  : الدول الست المختارة للدراسة الفئات اآلتيةفي  وشملت عينة القائمين  باالتصال
  .معدو البرامج التليفزيونية الموجهة لألطفال -
  .طفالمقدمو البرامج التليفزيونية الموجهة لأل -
  .محررو شئون الطفل بالصحف -
  .ُكتَّاب الطفل بالصحف -

الدول المختارة للدراسة بشكل في  مجال إعالم الطفلفي  وتم اختيار القائمين باالتصال
الفئات العمرية، وسنوات الخبرة المهنية، وتنوع الوظائف التى يقوم بها القائم في  يضمن التنوع

مية التى يعملون بها من حيث نمط الملكية واختالف بيئة باالتصال، وتنوع المؤسسات اإلعال
 .العمل المهني

  
  :أدوات جمع البيانات للدراسة -ه

  :أدوات جمع البيانات للدراسة التحليلية
استهدفت دراسة تحليل المضمون الكمى والكيفى تقييم تناول الصحف وبرامج التليفزيون 

، ولتحقيق األهداف الفرعية للدراسة التحليلية تم الحوارية بالدول العربية لقضايا حقوق الطفل
  :االعتماد على أدوات جمع البيانات اآلتية

  .صحيفة تحليل المضمون الكمى والكيفى للمضمون التليفزيونى -
  .صحيفة تحليل المضمون الكمى والكيفى للمضمون الصحفى -

 
  :أداة جمع البيانات للدراسة الميدانية لألطفال

 الميدانية لألطفال على صحيفة االستقصاء أداة لجمع البيانات للتعرف على اعتمدت الدراسة
  . أنماط تعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بها

  :أداة جمع البيانات للدراسة الميدانية للقائم باالتصال
اة لجمع البيانات اعتمدت الدراسة الميدانية للقائم باالتصال على صحيفة االستقصاء أد

للتعرف على العوامل المؤثرة على األداء المهني للقائم باالتصال في مجال إعالم الطفل 
  .بالدول العربية
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حدة للتأكد من مدي مالءمة فئاتها  ىوقد تم اجراء اختبارات الصدق والثبات لكل استمارة عل
  .لتحقيق أهداف الدراسة

  :أساليب جمع البيانات للدراسة -و
  :ب جمع البيانات للدراسة التحليليةأسلو 

  .تم االعتماد على اإلسطوانات الممغنطة لتسجيل البرامج التليفزيونية -
  .تم االعتماد على التوثيق الورقى واإللكترونى للمضامين الصحفية -

  :أسلوب جمع البيانات للدراسة الميدانية لألطفال
  .تقصاء مع األطفالتم االعتماد على المقابلة الشخصية لملء صحف االس -

  :أسلوب جمع البيانات للدراسة الميدانية للقائم باالتصال
  .تم االعتماد على المقابلة الشخصية لملء صحف االستقصاء مع القائمين باالتصال -
  :توقيت جمع البيانات للدراسة الميدانية لألطفال والقائم باالتصال -ز
  .2013مارس -ل الفترة ينايرجمعت بيانات الدراسة الميدانية لألطفال خال-
  .2013مارس -جمعت بيانات دراسة القائم باالتصال خالل الفترة يناير -
  :المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة -ح

المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة التحليلية، وكذلك بيانات في  تم توظيف الحاسب اآللى
نية للقائم باالتصال، باستخدام البرنامج اإلحصائى الدراسة الميدانية لألطفال، والدراسة الميدا

SPSS واالستدالل على العالقات االرتباطية بين المتغيرات، الستخراج الجداول.  
  تقسيم الدراسة
  اإلطار المنهجى للدراسة: الفصل األول

  .األهداف الرئيسية  والفرعية للدراسة -
  .اإلجراءات المنهجية للدراسة -
  .منهج الدراسة -
  .مجتمع الدراسة -
  .اإلطار الجغرافى للدراسة التحليلية والميدانية -
  .عينة الدراسة التحليلية -
  .عينة الدراسة الميدانية لألطفال -
  .عينة الدراسة الميدانية للقائمين باالتصال -
  .أدوات جمع البيانات -
  .أساليب جمع البيانات -
  .المعالجة اإلحصائية للبيانات -
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 :الفصل الثانى
 الحقوق اإلعالمية للطفل كما تقرها االتفاقيات الدولية ومواثيق الشرف اإلعالمية

  
  .حقوق االتصال والمشاركة -
  .وسائل اإلعالم والحقوق االتصالية لألطفال -
  .وسائل اإلعالم ودعم حقوق األطفال -
  .الجهود الدولية واإلقليمية والعربية في مجال حقوق الطفل واإلعالم -
  .واجه المؤسسات المعنية بحقوق األطفالالتحديات التي ت -
 .المواثيق الدولية ألخالقيات العمل اإلعالمي في مجال حقوق الطفل -
 .  الجهود العربية في مجال اإلعالم وحقوق الطفل -
 .ميثاق شرف اإلعالميين لحماية األطفال من العنف -
 .تقييم أداء الدول العربية في مجال حقوق الطفل -

  
  في ضوء مراجعة الدراسات السابقةوقضايا حقوق الطفل العربي  مإلعالا: الفصل الثالث

  .اإلعالم وحق األطفال في الصحة والبقاء: المحور األول -
  .اإلعالم وحق األطفال في النماء: المحور الثاني -
  .اإلعالم وحق األطفال في المشاركة واالتصال: المحور الثالث -
  .ايةاإلعالم وحق األطفال في الحم: المحور الرابع -
  .وعى واتجاهات الجمهور والقائمين باالتصال نحو حقوق األطفال: المحور الخامس -
  .رؤية نقدية للدراسات التى تناولت اإلعالم وحقوق الطفل -

  
  نتائج الدراسة التحليلية: الفصل الرابع

  معالجة الصحف لقضايا حقوق الطفل العربى
 .جرائد العربيةسمات الشكل للتغطية الصحفية لقضايا حقوق الطفل بال -
  .أهداف المعالجة الصحفية للقضايا المطروحة المتعلقة باألطفال -
  .أساليب المعالجة الصحفية لحقوق األطفال -
  .موضوعات وقضايا حقوق الطفل في المعالجة الصحفية -
  .األسس واألطر المرجعية لعرض حقوق الطفل -
 .التوجه العام الغالب على طرح القضايا المتعلقة بحقوق الطفل -
 .معالجة حقوق الطفلفي  مدى وجود تجاوزات مهنية -
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 نتائج الدراسة التحليلية: الفصل الخامس
  معالجة القنوات التليفزيونية لقضايا حقوق الطفل العربى

  .سمات الشكل الفنى للبرامج التى تناولت حقوق الطفل -
  .لتي تضمنتها الحلقات محل الدراسةحقوق الطفل ا -
 .القنوات العربية محل الدراسةفي  تها حقوق الطفلالقضايا الفرعية التي تضمن -
 .أهداف المعالجة اإلعالمية لقضايا حقوق الطفل -
 .أساليب معالجة حقوق الطفل -
  .واألطر المرجعية لعرض حقوق الطفلاألسس  -
 .طرح حقوقهمفي  مدى مشاركة األطفال -
  .الحوادثايا العنف أو اإلساءة أو االنتهاكات اإلعالمية خالل تناول األطفال ضح -
 .االنتهاكات اإلعالمية خالل مشاركة األطفال في عرض قضاياهم وحقوقهم -

 
  الم وتقييمهم لمعالجةنتائج دراسة تعرض األطفال العرب لوسائل اإلع: الفصل السادس

 قضاياهم بها
 .وسائل اإلعالم التى يتابعها األطفال العرب -
 .دوافع متابعة األطفال العرب لوسائل اإلعالم -
  .المفضل لمتابعة األطفال العرب لوسائل اإلعالم التوقيت -
  .متابعة وسائل اإلعالمفي  شركاء األطفال  -
  .أسباب متابعة الطفل العربي للبرامج والمضامين اإلعالمية  -
 .حقوق الطفل التي تهتم بها وسائل اإلعالم من وجهة نظر األطفال العرب -
ائهم بشأن اهتمامها بحقوق متابعة األطفال العرب للمضامين الموجهة للكبار وآر  -

 .الطفل
 .األطفال في متابعة بعض المواد اإلعالمية وأسبابها ىرقابة الوالدين عل -
 .تقييم األطفال العرب للمضامين المقدمة بوسائل اإلعالم -
 .األطفال العرب من التعرض لوسائل اإلعالملدى  اإلشباعات المتحققة -

  
  في مجال باالتصال ء المهني للقائماألداعلى  مؤثرةالعوامل ال: الفصل السابع

  إعالم الطفل بالدول العربية
 . طبيعة عمل القائمين باالتصال داخل المؤسسة اإلعالمية -
 .أهم حقوق الطفل وفقًا آلراء القائمين باالتصال في مجال اإلعالم -
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الوسيلة اإلعالمية األقدر على تناول قضايا وحقوق الطفل وفقًا آلراء القائمين  -
 .لباالتصا

 .التحديات المهنية التي تواجه اإلعالميين في تغطيتهم للقضايا المتعلقة بحقوق الطفل -
 .آراء القائمين باالتصال فيما يتعلق باهتمام الدولة بحقوق الطفل -
 .اهتمام المجتمع بحقوق الطفل وفقًا آلراء القائمين باالتصال في مجال اإلعالم -
 .القائمون باالتصال في مجال إعالم الطفلأبرز التحديات المجتمعية التي يواجهها  -
 .تقييم القائمين باالتصال ألساليب المعالجة اإلعالمية لحقوق الطفل وقضاياه -
مستوى الرضا الوظيفي للقائمين باالتصال داخل المؤسسات اإلعالمية التي يعملون  -

 .بها
 .متدريب القائمين باالتصال في مجال حقوق الطفل أو حقوق اإلنسان بشكل عا -
 .األساليب التي تتبعها المؤسسات اإلعالمية في تقييم عمل اإلعالميين بها -
 .أهم المقترحات  لتطوير أداء اإلعالميين في مجال إعالم الطفل والدولة -

  خالصة الدراسة وأهم المقترحات
 : خالصة عرض الدراسات السابقة

وسائل اإلعالم في مجال خلص فريق البحث من تحليل الدراسات العربية ذات االهتمام بدور 
  :ليي حقوق الطفل العربي على اختالف أنماط هذه الحقوق، إلى ما

واحدًا من الموضوعات " دور وسائل اإلعالم في مجال حقوق الطفل العربي"يعد موضوع  -
البحثية األساسية التى حظيت باهتمام الدراسات العربية خالل العشرين عامًا الماضية، 

في  رار على عدد من هذه البحوث دون وجود اختالف جوهريوٕان غلبت سمة التك
 .المتغيرات التى تناولتها

ركزت الغالبية العظمى من الدراسات العربية على دور التليفزيون، ثم الصحافة في مجال  -
حقوق الطفل العربي، في مقابل إجراء عدد محدود للغاية من هذه الدراسات بهدف رصد 

  .ي هذا المجالدور اإلذاعة المسموعة ف
حين اعتمد عدد محدود منها في  اعتماد معظم الدراسات السابقة على األسلوب الكمي، -

 .على األسلوب الكيفي
قدمت بعض الدراسات السابقة مجموعة من المقترحات لتطوير دور وسائل اإلعالم في  -

، واتسمت مجال حقوق الطفل العربي، إال أن هذه المقترحات غلب عليها الطابع النظرى
 .بالعمومية، مما أفقدها روح التنفيذ على أرض الواقع

لم تؤد الدراسات العربية المعنية بدور اإلعالم في مجال حقوق الطفل العربي على الرغم  -
تفعيل دور اإلعالم تجاه الحقوق المختلفة للطفل العربي، في  من غزارتها إلى تطور حقيقي
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بين مراكز البحث العلمي والجهات التنفيذية المعنية وربما يشير ذلك إلى غياب التنسيق 
 . بشئون الطفل على مختلف المستويات المحلية واإلقليمية

برصد كيفية تناول ومعالجة المضامين  ة من الدراسات العربيةاهتمام عدد قليل للغاي -
يونية في التليفزيونية المختلفة للحقوق الصحية لألطفال العرب، ودور هذه األعمال التليفز 

 .نشر الثقافة الصحية بينهم
التجاهل شبه التام من قبل الدراسات العربية لدور اإلعالم الصحفي في مجال حقوق  -

األطفال الصحية سواء على مستوى الصحف والمجالت العامة أو المتخصصة في 
 .المجال الصحي، أو الخاصة باألطفال

التليفزيون في مجال حقوق الطفل في  كثرة الدراسات العربية التي أجريت بصدد دور -
عالقة قنوات وبرامج األطفال التليفزيونية بحق : النماء، وتركزها بوجه خاص في مجالي

 .الطفل في النماء، وعالقة اإلعالن التليفزيوني بذات الحق
إجراء عدد محدود من الدراسات العربية لرصد دور الصحافة في مجال حقوق األطفال في  -

 .لى الرغم من الدور التثقيفي المنوط بها بشكل خاصالنماء، ع
الضعف العام في عدد الدراسات العربية التي أجريت للوقوف على دور اإلعالم في مجال  -

 . الحقوق االتصالية للطفل
كثرة الدراسات العربية التي أجريت للتعرف على دور التليفزيون في مجال حقوق الطفل في  -

دراسات التي ُعنيت بدور التليفزيون في مجال حق حماية األطفال الحماية، وقلة عدد ال
ذوي االحتياجات االجتماعية الخاصة على الرغم من العناية واالهتمام اإلعالمي 

في مقابل ذلك، ُيالحظ إجراء عدد . والمجتمعي والبحثي الخاص الذي تحتاجه هذه الفئات
  .فة في مجال حق األطفال في الحمايةمحدود للغاية من الدراسات العربية عن دور الصحا

هناك قصور واضح في الدراسات العربية التي أجريت بشأن رصد وعي واتجاهات الجمهور  -
نحــو حقــوق األطفــال، حيــث قلــة عــددها، واقتصــارها علــى البيئــة المصــرية، علــى الــرغم مــن 

لــدور اإلعــالم أهميــة إجــراء دراســات حــول هــذا المحــور، إذ تعــد هــذه الدراســات بمثابــة تقيــيم 
في مجال حقوق الطفل العربي من قبل الفئات المستهدفة من ذلك، والتي يأتي في مقدمتها 

  .الطفل العربي، وأسرته، والجمهور العام
على الرغم من الدور الفاعل الذي تقوم به وسائل اإلعالم العربية في مجال حقوق الطفل  -

 ني، والثقافي، والديني، وغيره منالعربي على المستوى الصحي، والمعرفي، والوجدا
، إال أن هناك كثيرًا من السلبيات التي تعتري األداء المجاالت، والذي ال يمكن إنكاره

اإلعالمي في مجال حقوق الطفل العربي، والتي خلصت إليها نتائج المحاور الخمسة التي 
  :يلي ربية ماتم استعراضها، ومن أهم هذه السلبيات كما رصدتها نتائج الدراسات الع
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القدرة المحدودة لوسائل اإلعالم العربية على نشر ودعم الحقوق المختلفة للطفل  -
  .العربي

تمثل المضامين اإلعالمية في بعض األحيان انتهاكا لحقوق الطفل العربي، وخاصة  -
 .المستوردة والتي تشجع األطفال على العنف بأشكاله المختلفة نبيةالمضامين األج

 .ن أكثر جهاز إعالمي مسئول عن اكتساب األطفال للعنفيعد التلفيزيو  -
احتواء كثير من أفالم الرسوم المتحركة األجنبية المقدمة على قيم سلبية كثيرة ومتنوعة،  -

. وعلى عقائد غريبة تعمل على تشكيك الطفل بإيمانه باهللا، ومفهوم الحالل والحرام
كبيرة على مشاهدة هذه وتتعاظم الخطورة في ظل إقبال الطفل العربي بدرجة 

 .المضامين
ضعف دور اإلعالم العربي في تنشيط العملية االبتكارية لألطفال، نظرًا العتماده إلى  -

حد كبير على المضامين المستوردة التي ال تتفق مع القيم والعادات االجتماعية، والتي 
 .تثبط من النواحي اإلبداعية لألطفال

كثير من برامج األطفال العربية كقيم العدوان والخيانة  تزايد القيم السلبية التي ينقلها -
والظلم والكذب والتفكير الخرافي، مما يؤدي إلى ترسخ حالة من حاالت التأثير السلبي 

 .على عقلية وبناء الطفل العربي
تأثر السلوك االجتماعي للطفل العربي سلبيًا بمشاهدة اإلعالن التليفزيوني، نظرًا لما  -

نقل بعض األلفاظ : اإلعالنات من آثار سلبية على الطفل، من أهمهاتحمله غالبية 
السوقية إلى لغة الطفل، وتأثر الحصيلة اللغوية للطفل بلغة اإلعالنات، وٕاثارة مشاعر 
الحرمان لديه، وزيادة النزعة التطلعية والسلوك الشرائي االستهالكي لديه، والذي يزداد 

مدار اليوم الواحد، وانخفاض المرحلة العمرية بازدياد معدالت تكرار اإلعالن على 
 .للطفل

ما زال حق الطفل العربي في المشاركة والتعبير عن رأيه في وسائل اإلعالم محدودًا  -
ومقتصرًا على أنماط محددة للتعبير، في حين تتفوق وسائل اإلعالم األجنبية في إتاحة 

 . ى آداب الحوار مع الكبارحرية التعبير للطفل بدون ضغط  أو إكراه، والتدريب عل
التباين الواضح بين أجندة قضايا الطفولة التي تطرحها وسائل اإلعالم العربية وأجندة  -

 . الواقعفي  قضايا الطفل العربي
يستخدم معظم األطفال ذوي الظروف االجتماعية الصعبة وسائل اإلعالم لقضاء وقت  -

بعرض المخاطر التي يتعرض  بشكل كافٍ  الفراغ وكمعلم للعنف، حيث عدم االهتمام
 .لها األطفال ذوو الظروف االجتماعية الصعبة، والحلول لعالج قضاياهم
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 ال تلبي البرامج التليفزيونية والمضامين الصحفية جميع االحتياجات النفسية لألطفال -
 .الصم، كما أنها غير كافية، وال تتعرض لمشاكلهم الحقيقية

  
 : سةخالصة عرض اإلطار المعرفي للدرا

بالتوقيع على االتفاقية  –باستثناء الصومال -على الرغم من قيام معظم الدول العربية
الدولية لحقوق الطفل، ورغم قيام العديد من هذه الدول بسن قوانين ووضع مواثيق شرف 
أخالقية في مجال التناول اإلعالمي لحقوق الطفل االتصالية وتنميتها، إال أنه ما زال هناك 

طبيق المواد القانونية المنصوص عليها في االتفاقية، وكذلك بنود ومبادئ مواثيق قصور في ت
  .الشرف، والتي تعهدت الدول العربية وألزمت نفسها بتنفيذها

فما زالت هناك العديد من اإلشكاليات المهنية التي تعتري تناول وسائل اإلعالم لقضايا 
في كثير من هذه البرامج اإلذاعية  حقوق األطفال االتصالية، فنجد أن حضور األطفال

والتليفزيونية العربية يكون مهمشًا ومقتصرًا على فئة خاصة من األطفال، بينما يتم حرمان 
الجمال، : نسبة مهمة منهم من الحضور والمشاركة، وتتمثل مقاييس المشاركة في البرامج في

ون، أو أن تكون العائلة لديها والتألق في المجال الدراسي، والسكن بالقرب من مبنى التليفزي
عالقات واسعة، كما إنه ال تتم مراعاة خصوصية الطفل العقلية والجسمية، ولهذه الصورة 
تأثير سلبي في نفوس األطفال الذين ال يقدرون على حضور هذه البرامج وشعورهم بالغبن 

  .تجاه ذلك
من األطفال عينة الدراسة %) 62.7(وقد خلصت إحدى الدراسات العربية إلى أن 

يرغبون في المشاركة في برامج األطفال، لكنهم ربطوا موافقتهم على المشاركة بتوافر عدة 
، وأن يقوموا بتقديم %)87.2(ترك الحرية لهم للحديث دون مقاطعة بنسبة : شروط منها

، %)70.5(، وأن تتاح لهم فرصة محاورة الكبار بنسبة %)76.9(برامجهم بأنفسهم بنسبة 
  %).69.2(وٕاتاحة الوقت الكافي لهم لكي يعبروا عن مشاكلهم وقضاياهم بنسبة 

من برامج األطفال اإلذاعية يشارك فيها % 50وتوصلت دراسة عربية أخرى إلى أن
لخطابات بنسبة في تقديم البرامج، أو عن طريق إرسال ا% 50األطفال، ويشتركون بنسبة 

، أو تقديم مهارات فنية بنسبة %16.66أو أن يكونوا ضيوفًا في الحلقة بنسبة % 21.4
من مشاركات األطفال تكون بفاعلية وٕايجابية، ويكون % 50، وأشارت النتائج إلى أن7.14%

من المشاركات غير فعالة ولمجرد % 20للطفل دور واضح في التقديم، في حين كانت نسبة 
  .ع لصوت طفل في البرنامجاالستما

وال شك أن الصور النمطية التي تقدمها وسائل اإلعالم عن الطفل لها تأثير كبير 
ومتراكم على مواقف واتجاهات المجتمع تجاه األطفال والطفولة، كما تؤثر بدورها على سلوك 
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سائل الكبار تجاه األطفال، وكذلك األمر بالنسبة لألطفال ذاتهم، حيث تؤثر ما تقدمه و 
  .اإلعالم على توقعاتهم ورؤيتهم لدورهم في البيئة المحيطة بهم

ووفقًا لالتحاد الدولي للصحفيين، فإن وصف الطفل في وسائل اإلعالم يدعم مجموعة 
غالبًا ما يصور األطفال الذين يعيشون في فقر وضحايا : ومثال ذلك، من المعتقدات الخاطئة

على أنهم عاجزون، وغير قادرين على -لدان النامية خاصة األسر في الب - الحروب والكوارث
  .التصرف والتفكير أو التحدث عن أنفسهم، مما يجعلهم يفقدون شخصيتهم الفردية واإلنسانية

تميل تغطية قضايا الطفل للتركيز على اإلثارة، وتتجاهل القضايا التي وردت في  
عالم عن األطفال لمرة واحدة، وتكون وغالبًا ما تكون تقارير وسائل اإل. اتفاقية حقوق الطفل

القدرة على التحليل والمتابعة غائبة، كذلك ال يحترم حق األطفال في الخصوصية، وغالبًا ما 
األطفال ضحايا "تهيمن القوالب النمطية على التغطية اإلعالمية لقضايا األطفال مثل 

ل المشاركون في األطفا"، و"قصص االعتداء على األطفال"، و"المجاعات في أفريقيا
، في حين أن القضايا األوسع نطاقا مثل الحق في اللعب والترفيه "أطفال الشوارع"، و"الجريمة

وغيرها ال تعد في نظر الكثيرين قضايا ذات أهمية إخبارية، والنتيجة هي انطباع ...والمشاركة
ر، توصلت وفي هذا اإلطا". مثيري الشغب"أو " ضحايا"غير متوازن عن األطفال في أنهم 

سنة  18-9من األطفال في المرحلة العمرية من % 88.7أن  إحدى الدراسات العربية إلى
غير راضين عن الصورة التي يقدمون بها في برامج األطفال، حيث عدم االهتمام بقضاياهم، 

  .وسوء معاملة المذيعات لهم، واالستهزاء بعقليتهم وقدراتهم
ألطفال في البرامج اإلذاعية والتليفزيونية وتوصلت دراسة عربية أخرى عن صورة ا

التونسية أن الصورة المقدمة لألطفال ال تعكس الواقع الحقيقي لهم، وتقدمهم في صورة 
المبدعين والمتألقين الذين ينقصهم الرصيد الثقافي بالمجتمع المحيط، وال يفهمون األمور 

يث يتعاملون مع الطفل بعقلية المعقدة بحسب اعتقاد القائمين على إنتاج هذه البرامج، ح
وعلى النقيض من . الكهل الذي يحدد للطفل كل شيء وال يحاول أن يستطلع آراءه وتساؤالته

ذلك برامج الرسوم المتحركة المدبلجة، حيث يظهر الطفل في هيئة المتضامن مع غيره ضد 
  .تكشافقوى الشر، ويضحي من أجل غيره، وشجاع ينصر المظلوم، ومحب للمغامرة واالس

وتؤكد هذه الدراسات على الصورة السلبية المقدمة عن األطفال في برامجهم، وعدم قيام 
وسائل اإلعالم بدورها على النحو األمثل في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل، وال شك أن ذلك 

  .وأهمها نظرتهم لذاتهم وللمستقبليحمل في طياته كثيرًا من التأثيرات السلبية على األطفال، 
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  :أهم نتائج الدراسة
  :خالصة نتائج دراسة المعالجة الصحفية لقضايا حقوق الطفل العربى. أ

 توصلت الدراسة التحليلية الخاصة بمعالجة الصحف عينة الدراسة لقضايا حقوق الطفل
  : إلى عدد من النتائج من أبرزهاالعربي 

راز مناســـــب، صـــــحف الدراســـــة علـــــى إبـــــفـــــي  حصـــــلت المـــــواد الصـــــحفية المتعلقـــــة بالطفـــــل -
ســــــواء مــــــن حيــــــث أنــــــواع  العنــــــاوين وتوظيفهــــــا علــــــى الصــــــفحات، أو فيمــــــا يتعلــــــق بقــــــدر 

 .اإلبراز على الصفحات نفسها داخل كل صحيفة
تناولهــــــا لقضــــــايا الطفــــــل علــــــى األشــــــكال فــــــي  ركــــــزت صــــــحف الدراســــــة بالدرجــــــة األكبــــــر -

 . صائيةوالفنون الصحفية اإلخبارية أكثر من األشكال الصحفية التفسيرية واالستق
مقدمـــــة المصـــــادر التـــــى اعتمـــــدت عليهـــــا الصـــــحف عينـــــة فـــــي  "األشـــــخاص"جـــــاءت فئـــــة  -

تناولهــــا لقضــــايا حقــــوق األطفــــال، تالهــــا منــــدوب الصــــحيفة، وفــــى فــــي  الدراســــة التحليليــــة
 ".غير محدد"المرتبة األخيرة فئة 

ــــــة التــــــى ركــــــزت عليهــــــا صــــــحف الدراســــــة - ــــــر المراحــــــل العمري معالجتهــــــا فــــــي  جــــــاءت أكث
، تلتهــــــا مرحلــــــة )ســــــنوات 9-6مــــــن (ق الطفــــــل مرحلــــــة الطفولــــــة الوســــــطى لقضــــــايا حقــــــو 

مــــــن (، ثــــــم مرحلــــــة المراهقــــــة )ســــــنة 12 -9مــــــا قبــــــل المراهقــــــة مــــــن (الطفولــــــة المتــــــأخرة 
ـــــة المبكـــــرة )ســـــنة 18 -12 ـــــة الطفول ـــــل مـــــن (، تلتهـــــا مرحل ـــــر )ســـــنوات 5أق ـــــة غي ـــــم فئ ، ث

  .محدد، وأخيرًا فئة الطفل بشكل عام دون تحديد
 محلـــــى داخـــــل الدولـــــة نفســـــها قائمـــــة المجـــــال الجغرافـــــى لحقـــــوق الطفـــــلتصـــــدر المجـــــال ال -

الصــــحف عينــــة الدراســــة بنســــبة كبيــــرة، تــــاله المجــــال العربــــى، ثــــم فئــــة غيــــر واضــــح، فــــي 
 .وأخيرًا المجال الدولى

ركــــزت أجنــــدة الصــــحف العربيــــة عينــــة الدراســــة بشــــكل كبيــــر علــــى قضــــايا حقــــوق الطفــــل  -
الحمايـــة، حـــق فـــي  التعلـــيم، حـــق الطفـــلفـــي  حـــق الطفـــل: التاليـــة أكثـــر مـــن غيرهـــا وهـــى

  .تلقى الرعاية األسرية المناسبةفي  البقاء والرعاية الصحية، حق الطفلفي  الطفل
مقدمــــــة فئــــــات الجمهــــــور المســــــتهدف مــــــن قبــــــل صــــــحف الدراســــــة فــــــي  جــــــاءت الحكومــــــة -

بشــــــأن قضــــــايا الطفــــــل، تلتهــــــا المجــــــالس القوميــــــة المعنيــــــة بالطفــــــل، ثــــــم المدرســــــون، ثــــــم 
مراتـــــب متـــــأخرة وبنســـــب فـــــي  وجـــــه عـــــام، تلتهـــــا الجمعيـــــات األهليـــــة، فـــــاألم، ثـــــماألســـــرة ب

 .قليلة كل من األب، اإلخوة، الطفل
ــــــةفــــــي  جــــــاء المســــــئولون الحكوميــــــون - المــــــادة الصــــــحفية التــــــى فــــــي  مقدمــــــة القــــــوى الفاعل

ـــــق بقضـــــايا الطفـــــل، تالهـــــا األســـــرة بوجـــــه عـــــام، ثـــــم  نشـــــرتها صـــــحف الدراســـــة فيمـــــا يتعل
األم، : ك المدرســـــــون، وتـــــــال ذلـــــــك بنســـــــب قليلـــــــة علـــــــى التـــــــوالىالطفـــــــل، وجـــــــاء بعـــــــد ذلـــــــ
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 .األب، األطباء، األصدقاء والزمالء، اإلخوة، الجيران
ــــة  - ــــر واضــــح"تصــــدرت فئ ــــدور حــــولهم المــــادة " غي ــــذين ت ــــال ال ــــة الســــكنية لألطف ــــات البيئ فئ

صـــــحف الدراســـــة، تلتهـــــا فئـــــة الريـــــف، ثـــــم الحضـــــر، ثـــــم البيئـــــة البدويـــــة أو فـــــي  الصـــــحفية
 .، وأخيرًا المناطق الشعبية والعشوائيةالصحراوية

ــــوازن بالنســــبة ألهــــداف  - حققــــت صــــحف الدراســــة خــــالل فتــــرة التحليــــل نوعــــًا كبيــــرًا مــــن الت
المعالجــــــة الصــــــحفية لقضــــــايا حقــــــوق األطفــــــال، حيــــــث تنوعــــــت هــــــذه األهــــــداف مــــــا بــــــين 
التعريـــــــف بحقـــــــوق األطفـــــــال وشـــــــرحها، ومواجهـــــــة ونقـــــــد المشـــــــكالت واالنتهاكـــــــات التـــــــى 

ا األطفـــــال، والتـــــأثير اإليجـــــابى علـــــى ممارســـــات المـــــواطنين تجـــــاه األطفـــــال، يتعـــــرض لهـــــ
حقــــــــوق األطفــــــــال، وٕابــــــــراز الــــــــدور الحكــــــــومى بشــــــــأن حقــــــــوق فــــــــي  وٕابــــــــراز دور األســــــــرة

  .األطفال، وتشجيع الجهود األهلية المهتمة بحقوق األطفال
ـــــذكور كمصـــــادر - ـــــة اســـــتعانة صـــــحف الدراســـــة بال ـــــي  غلب ـــــر ف ـــــل أكث معالجـــــة قضـــــايا الطف

 .إلناثمن ا
المــــواد الصــــحفية المنشــــورة عــــن قضــــايا حقــــوق فــــي  ارتفــــاع نســــبة ورود الســــلطة التنفيذيــــة -

األطفـــــال فـــــي صـــــحف الدراســـــة، ومـــــا عكســـــه ذلـــــك مـــــن ارتفـــــاع نســـــبة اســـــتعانة صـــــحف 
 .معالجتها لهذه القضايافي  الدراسة بالمصادر الحكومية

في  بها صحف الدراسة مقدمة األطر المرجعية التى استعانتفي  جاءت األحداث والوقائع -
معالجة قضايا الطفل بنسبة كبيرة، تالها كل من اآلراء الشخصية واالجتهادات، 
والدراسات، ثم األرقام واإلحصائيات، ثم العادات والتقاليد المجتمعية، وتال ذلك بنسب قليلة 

لطفل، ا لحقوق الدولية االتفاقيات المحلية، مواد األسرة أو الطفل قوانين: (على التوالى
 حقوق عن الدولية السماوية، التقارير الشرائع األطفال،  تعاليم حالة عن الوطنية التقارير
 ). األطفال

ــــــة - ــــــين االســــــتماالت العاطفيــــــة والمنطقي مقدمــــــة االســــــتماالت فــــــي  جــــــاء أســــــلوب الجمــــــع ب
ـــــاول حقـــــوق الطفـــــلفـــــي  اإلقناعيـــــة المســـــتخدمة ـــــاله اســـــتخدام فـــــي  تن صـــــحف الدراســـــة، ت

 .النية، وأخيرًا االستماالت العاطفيةاالستماالت العق
مقدمـــــة األطـــــر المرجعيـــــة التـــــى اســـــتعانت بهـــــا صـــــحف فـــــي  جـــــاءت آراء الجمهـــــور العـــــام -

ــــة  ــــل، تالهــــا التوجــــه الحكــــومى، ثــــم فئ ــــر واضــــح"الدراســــة فيمــــا يتعلــــق بقضــــايا الطف ، "غي
 .وأخيرًا المجتمع المدنى

عالجـــــــة حقـــــــوق تجـــــــاوزات مهنيـــــــة ملحوظـــــــة بالنســـــــبة لمفـــــــي  لـــــــم تقـــــــع صـــــــحف الدراســـــــة -
 .الطفل
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  :خالصة نتائج المعالجة التليفزيونية لقضايا حقوق الطفل العربى. ب
توصـــــلت الدراســـــة التحليليـــــة الخاصـــــة بمعالجـــــة القنـــــوات التليفزيونيـــــة عينـــــة الدراســـــة لقضـــــايا 

  : إلى عدد من النتائج من أبرزهاالعربي  حقوق الطفل
محل الدراسة حيث كشفت نتائج  القنواتفي  حظيت قضايا حقوق الطفل باهتمام ضعيف -

من إجمالي حلقات البرامج عينة الدراسة التحليلية لم تتطرق % 65.6الدراسة التحليلية أن 
على  للقضايا والموضوعات المتصلة بحقوق األطفال، وتوزعت النسبة المتبقية من الحلقات

والحلقات التى  ،%26.3الجمع بين مناقشة  القضايا العامة وقضايا حقوق األطفال بنسبة 
من إجمالي عدد الحلقات التى تم % 8.3تناولت قضايا وحقوق األطفال فقط بنسبة بلغت 

 .إذاعتها خالل فترة الدراسة
توصلت الدراسة لوجود درجة من االهتمام بحقوق الطفل األساسية التي وردت باالتفاقية  -

وق الحماية ثم حقوق المقدمة حقوق النماء ثم حقفي  حيث جاءت الدولية لحقوق الطفل،
حين انخفضت نسبة االهتمام في  ،المشاركة وٕابداء الرأيفي  البقاء وتالها حقوق األطفال

االستقالل، ذلك على الرغم من في  عدم التمييز والحقفي  الخصوصية والحقفي  بالحق
أهمية هذه الحقوق وهى قضايا حديثة نسبيا على المجتمعات العربية وبعيدة عن اهتمامات 

 .اإلعالم العربي
أوضحت نتائج الدراسة ضعف المساحة الزمنية التي حظيت بها قضايا حقوق الطفل في  -

القنوات العربية التي خضعت للدراسة حيث لم يخصص لها الوقت الكافي الستعراض هذه 
وقضاياه الحيوية وطرح أبعاد المشكالت التي يواجهها  يالقضايا ومناقشة واقع الطفل العرب

 .المقترحة لها والحلول
تركزت أجندة أولويات القنوات التليفزيونية العربية عينة الدراسة بشكل كبير على القضايا  -

في  التعليم، حق الطفلفي  حق الطفل: التالية المتعلقة بالطفل أكثر من غيرها وهى
تلقى الرعاية األسرية في  البقاء والرعاية الصحية، حق الطفلفي  الحماية، حق الطفل

 .اللعب واالستمتاع بوقت الفراغفي  ناسبة وحق الطفلالم
تصدر أهداف المعالجة اإلعالمية لقضايا حقوق األطفال التركيز على إبراز الدور  -

الحكومى تجاه حقوق الطفل ثم التأثير على دور األسرة تجاه حقوق الطفل والممارسات 
 .هاالمترتبة على انتهاك التى تتعارض مع حقوق األطفال والنتائج

جاء اهتمام القنوات العربية عينة الدراسة التحليلية بالسلطة التنفيذية للدولة ودورها تجاه  -
، وأخيرًا السلطة %11.8، ثم السلطة التشريعية بنسبة %69حقوق األطفال بنسبة 

  %.6.4القضائية بنسبة 
ايا اهتمـــــت القنـــــوات العربيـــــة عينـــــة الدراســـــة التحليليـــــة خـــــالل معالجتهـــــا اإلعالميـــــة لقضـــــ -
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ــــال، وطــــرح المشــــكالت بنســــبة  ــــري لموضــــوعات تخــــص األطف ــــوق الطفــــل بالســــرد الخب حق
لكــــــل منهمــــــا، ثــــــم اهتمامهــــــا بطــــــرح حلــــــول النتهاكــــــات حقــــــوق األطفــــــال بنســــــبة % 48.6
  %.16.1جوانب اإلثارة لجذب الجمهور بنسبة على  ، ثم التركيز31.8%

ــــديم ح - ــــى تق ــــة عل ــــة الدراســــة التحليلي ــــوات العربيــــة عين ــــب ركــــزت القن ــــال فــــي قال قــــوق األطف
، ويليــــــه %45.4، ثــــــم الحــــــوار التليفزيــــــوني بنســــــبة %57.1التقــــــارير التليفزيونيــــــة بنســــــبة 
، وفـــــــــــي المرتبـــــــــــة األخيـــــــــــرة جـــــــــــاءت التحقيقـــــــــــات %21.4الحـــــــــــديث المباشـــــــــــر بنســـــــــــبة 

  %.5التليفزيونية بنسبة 
، %64.6تصـــــــدر تقـــــــديم المـــــــذيعين أنفســـــــهم للمعلومـــــــات عـــــــن حقـــــــوق األطفـــــــال بنســـــــبة  -

، وفـــــــي %26.8، ثـــــــم أســـــــرة الطفـــــــل بنســـــــبة %60.7وف البرنـــــــامج بنســـــــبة تالهـــــــا ضـــــــي
  %.24.3المرتبة األخيرة جاء األطفال بنسبة 

معالجتهـــــــا فـــــــي  جـــــــاءت أكثـــــــر المراحـــــــل العمريـــــــة التـــــــى ركـــــــزت عليهـــــــا قنـــــــوات الدراســـــــة -
ثـــــم ، لقضـــــايا حقـــــوق الطفـــــل هـــــى تنـــــاول الطفـــــل بشـــــكل عـــــام دون تحديـــــد مرحلـــــة معينـــــة

ــــة الطفولــــة الوســــطى  مــــا (، وتســــاوت مرحلــــة الطفولــــة المتــــأخرة )ســــنوات 9-6ن مــــ(مرحل
درجـــــة فـــــي  ) ســـــنة 18 -12مـــــن (ومرحلـــــة المراهقـــــة ) ســـــنة 12 -9قبـــــل المراهقـــــة مـــــن 

المرتبــــة األخيــــرة فــــي  ، ثــــم)ســــنوات 6أقــــل مــــن (تلتهــــا مرحلــــة الطفولــــة المبكــــرة ، االهتمــــام
  ."تينمن الميالد حتى عمر سن"جاءت مرحلة المهد 

 ى داخـــــل الدولـــــة نفســـــها قائمـــــة المجـــــال الجغرافـــــى لحقـــــوق الطفـــــلتصـــــدر المجـــــال المحلـــــ -
ـــــدولى ، القنـــــوات عينـــــة الدراســـــة بنســـــبة كبيـــــرةفـــــي  تـــــاله فئـــــة غيـــــر واضـــــح ثـــــم المجـــــال ال

 .وأخيرًا المجال اإلقليمى، فالمجال العربى
ـــــة  - ـــــالقنوات العربي أوضـــــحت الدراســـــة أن نصـــــف الحلقـــــات التـــــي عالجـــــت حقـــــوق الطفـــــل ب

ـــــــة تضـــــــمنت مشـــــــ اركة األطفـــــــال فـــــــي عـــــــرض ومناقشـــــــة هـــــــذه الحقـــــــوق، وقـــــــد التليفزيوني
وتلــــــي ذلــــــك بفــــــارق كبيــــــر ، %62.9اشــــــترك فيهــــــا األطفــــــال مــــــن الجنســــــين معــــــًا بنســــــبة 

، ثــــــم مشـــــــاركة األطفــــــال اإلنــــــاث فقـــــــط %21.4مشــــــاركة األطفــــــال الــــــذكور فقـــــــط بنســــــبة
  %. 15.7بفارق بسيط وبنسبة 

عالجــــت حقــــوق الطفــــل قــــد توصــــلت الدراســــة إلــــى أن النســــبة األكبــــر مــــن البــــرامج التــــي  -
ـــــــال ذوي االحتياجـــــــات الخاصـــــــة  ـــــــت إتاحـــــــة الفرصـــــــة لمشـــــــاركة األطف ســـــــواء مـــــــن -أغفل

 . في تقديم ومناقشة حقوقهم -الموهوبين أو ذوى اإلعاقة 
مقدمة األطر المرجعية التى استعانت بها القنوات في  جاءت الدراسات والبحوث -

تالها كل من العادات ، ل بنسبة كبيرةمعالجة قضايا الطففي  التليفزيونية عينة الدراسة
: وتال ذلك بنسب قليلة على التوالى ة وقوانين الطفل واألسرة المحليةوالتقاليد المجتمعي
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 الدولية االتفاقيات مواد، السماوية الشرائع تعاليم، األطفال حالة عن الوطنية التقارير(
 ).األطفال حقوقالدولية عن  التقارير، الطفللحقوق 

مقدمــــــــة فئــــــــات الجمهــــــــور المســــــــتهدف مــــــــن قبــــــــل القنــــــــوات فــــــــي  مجتمــــــــع ككــــــــلجــــــــاء ال -
التليفزيونيـــــــة بشـــــــأن قضـــــــايا حقـــــــوق الطفـــــــل، تلتهـــــــا األســـــــرة بوجـــــــه عـــــــام ثـــــــم المســـــــئولون 

ــــــم األطفــــــال أنفســــــهم ثــــــم ــــــون ث ــــــي  الحكومي ــــــة البرلمــــــانيو ف ــــــأخرة وبنســــــب قليل ن مراتــــــب مت
 .ومسئولو منظمات المجتمع المدنى

الحلقــــات فــــي  لبيئــــة الســــكنية لألطفــــال الــــذين شــــاركوافئــــات ا" غيــــر واضــــح"تصــــدرت فئــــة  -
تلتهـــــا فئـــــة األطفـــــال مـــــن الحضـــــر، ثـــــم أطفـــــال  ، التليفزيونيـــــة التـــــى تناولـــــت حقـــــوق الطفـــــل

خيـــــرًا األطفـــــال مـــــن ثـــــم البيئـــــة البدويـــــة أو الصـــــحراوية، وأ، المنـــــاطق الشـــــعبية والعشـــــوائية
 .البيئة الريفية

خـــــــالل فتـــــــرة التحليـــــــل قـــــــدرُا مـــــــن التـــــــوازن حققـــــــت القنـــــــوات  التليفزيونيـــــــة عينـــــــة الدراســـــــة  -
بالنســــــبة ألهــــــداف المعالجــــــة اإلعالميــــــة لقضــــــايا حقــــــوق األطفــــــال، حيــــــث تنوعــــــت هــــــذه 
األهـــــــداف مـــــــا بـــــــين التعريـــــــف بحقـــــــوق األطفـــــــال وشـــــــرحها، ومواجهـــــــة ونقـــــــد المشـــــــكالت 
واالنتهاكـــــــــات التـــــــــى يتعـــــــــرض لهـــــــــا األطفـــــــــال، والتـــــــــأثير اإليجـــــــــابى علـــــــــى ممارســـــــــات 

حقـــــــوق األطفـــــــال، وٕابـــــــراز الـــــــدور فـــــــي  فـــــــال، وٕابـــــــراز دور األســـــــرةالمـــــــواطنين تجـــــــاه األط
  .الحكومى بشأن حقوق األطفال، وتشجيع الجهود األهلية المهتمة بحقوق األطفال

ـــــــــالقنوات  - ـــــــــل ب ـــــــــوق الطف ـــــــــي عالجـــــــــت حق ـــــــــات الت ـــــــــة العظمـــــــــي مـــــــــن الحلق ـــــــــت الغالبي خل
حـــــين كانـــــت فـــــي  %)80.7(التليفزيونيـــــة مـــــن وجـــــود أي انتهـــــاك لحقـــــوق الطفـــــل بنســـــبة 

نســــــبة الحلقــــــات التــــــي شــــــهدت انتهاكــــــات لحقــــــوق الطفــــــل خــــــالل الممارســــــة اإلعالميــــــة 
وشــــــــــملت االنتهاكــــــــــات تنــــــــــاول األطفــــــــــال ضــــــــــحايا العنــــــــــف أو اإلســــــــــاءة أو %) 19.3(

الحــــوادث ،حيــــث عرضــــت صــــورة الطفــــل ضــــحية االعتــــداء وذكــــر اســــم الضــــحية كــــامًال 
اب فــــــــي وٕاضــــــــافة وصــــــــم اجتمــــــــاعي أو صــــــــفة ســــــــلبية قــــــــد تعرضــــــــه لالحتقــــــــار أو العقــــــــ

عـــــرض قضـــــاياهم فـــــي  المجتمـــــع، كمـــــا لـــــوحظ وجـــــود انتهاكـــــات خـــــالل مشـــــاركة األطفـــــال
ـــــه المســـــاحة المناســـــبة والســـــخرية  ـــــل وعـــــدم إعطائ ـــــق بتجاهـــــل تواجـــــد الطف ـــــوقهم وتتعل وحق

 .من آراء األطفال والتقليل منها
 
  خالصة نتائج دراسة تعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم. ج

  :ياهم بهاوتقييمهم لمعالجة قضا    
توصلت الدراسة الميدانية الخاصة بتعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعالجة 

  : قضاياهم بها إلي مجموعة من النتائج أبرزها
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ال يــــــزال التليفزيــــــون يتربــــــع حتــــــى اآلن علــــــى قائمــــــة الوســــــائل اإلعالميــــــة المفضــــــلة لــــــدى  -
 -الوســـــائل اإللكترونيـــــة الحديثـــــة األطفـــــال العـــــرب عينـــــة الدراســـــة علـــــى الـــــرغم مـــــا تمثلـــــه 

فــــــي  حيــــــاة األطفــــــال إال أنهــــــا جــــــاءتفــــــي  مــــــن أهميــــــة -وعلــــــى رأســــــها شــــــبكة اإلنترنــــــت
المرتبـــــــة الثانيـــــــة لتفضـــــــيالت األطفـــــــال فيمـــــــا ظهـــــــر وبوضـــــــوح  تراجـــــــع معـــــــدالت قارئيـــــــة 

وكــــــذلك انخفــــــاض معــــــدالت ) الجرائــــــد والمجــــــالت(األطفــــــال العــــــرب للوســــــائل المطبوعــــــة 
 . استماعهم للمذياع

توصـــــلت الدراســـــة إلـــــى وجـــــود عالقـــــة طرديـــــة بـــــين مســـــتوى تعلـــــيم الوالـــــدين وبـــــين درجـــــة  -
اســـــــــتخدام األطفـــــــــال لإلنترنـــــــــت، فكلمـــــــــا زاد المســـــــــتوى التعليمـــــــــى للوالـــــــــدين، كلمـــــــــا زادت 

ــــــلفــــــي  رغبــــــتهم ــــــوجى المتمث ــــــاؤهم بركــــــب التطــــــور االتصــــــالى والتكنول فــــــي  أن يلحــــــق أبن
 .شبكة اإلنترنت بتطبيقاتها المختلفة

لدراســـــــة غلبـــــــة الـــــــدوافع النفعيـــــــة لتعـــــــرض األطفـــــــال العـــــــرب لوســـــــائل اإلعـــــــالم أظهـــــــرت ا -
ــــــة  ــــــث جــــــاء تعرضــــــهم للمــــــواد اإلعالمي ــــــة حي ــــــة واإلليكتروني ــــــروءة والمســــــموعة والمرئي المق
ـــــــة  ـــــــى التســـــــلية والترفيـــــــه وقضـــــــاء وقـــــــت الفـــــــراغ ومتابعـــــــة المـــــــواد اإلعالمي للحصـــــــول عل

 .المحببة إليهم
راســـــــة بشـــــــبكة اإلنترنـــــــت ومـــــــداومتهم علـــــــى ارتبـــــــاط معظـــــــم األطفـــــــال العـــــــرب عينـــــــة الد -

ــــاتفــــي  التواصــــل مــــع العــــالم الخــــارجى ــــل، معظــــم األوق ــــي  وهــــذا أمــــر يحســــب للطف العرب
ـــــــى الحواســـــــب  ـــــــى أصـــــــبحت متاحـــــــة عل ـــــــا العصـــــــر الت ـــــــة تكنولوجي ـــــــى مواكب بحرصـــــــه عل

 .الشخصية والهواتف الجوالة
ــــى االرتبــــاط القــــوى لألطفــــال العــــرب محــــل الدراســــة بشــــبكة - اإلنترنــــت  توصــــلت الدراســــة إل

متابعـــــة هـــــذه الوســـــيلة حيـــــث فـــــي  وزيـــــادة عـــــدد الســـــاعات اليوميـــــة التـــــى يقضـــــيها الطفـــــل
متابعـــــة المواقـــــع فـــــي  يقضـــــى ثلـــــث عينـــــة الدراســـــة مـــــا يزيـــــد علـــــى ثـــــالث ســـــاعات يوميـــــا

ـــــــــة ـــــــــات الوســـــــــائل المرئيـــــــــة ، اإلليكتروني ـــــــــزات تجمـــــــــع إيجابي ـــــــــز بـــــــــه مـــــــــن ممي لمـــــــــا تتمي
ــــة األخــــرى ممــــ ــــروءة التقليدي فــــي  ا يوضــــح أهميــــة دور األســــرة والمجتمــــعوالمســــموعة والمق

ترشــــــيد اســــــتخدام هــــــذه الوســــــيلة واســــــتخدامها بالشــــــكل األمثــــــل بمــــــا يعــــــود بــــــالنفع علــــــى 
 .التطور المعرفى والثقافى للطفل العربى

األطفــــــال العــــــرب عينــــــة الدراســــــة مــــــن مشــــــاهدتهم لــــــدى  وبالنســــــبة لإلشــــــباعات المتحققــــــة -
فــــي مقدمــــة اإلشــــباعات المتحققــــة مــــن " خاءالراحــــة واالســــتر "للتليفزيــــون فقــــد جــــاء إشــــباع 

كمـــــــا ارتفعـــــــت نســـــــبة  األطفـــــــال فـــــــي معظـــــــم الـــــــدول العربيـــــــة،لـــــــدى  مشـــــــاهدة التليفزيـــــــون
اعتبـــــار أنهـــــم علـــــى  اإلنـــــاث عـــــن الـــــذكورلـــــدى  "إشـــــباع الـــــتخلص مـــــن الشـــــعور بالوحـــــدة

 .األكثر جلوسًا بالمنزل مقارنة بالذكور
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العـــــرب عينـــــة الدراســـــة مـــــن قـــــراءتهم األطفـــــال لـــــدى  وفيمـــــا يتعلـــــق باإلشـــــباعات المتحققـــــة -
فـــــــي " ومعرفـــــــة األخبـــــــار الجديـــــــدة "، "زيـــــــادة المعلومـــــــات"للجرائـــــــد فقـــــــد جـــــــاء  إشـــــــباعي 

مقدمـــــة اإلشـــــباعات المتحققـــــة لـــــدى غالبيـــــة الـــــدول العربيـــــة، وهـــــو مـــــا يرجـــــع إلـــــي طبيعـــــة 
  . الجرائد  كوسيلة إعالمية تهتم بوظيفة اإلخبار

اتضــــــح أن تكــــــوين الصــــــداقات ، اإلنترنــــــت وبالنســــــبة لإلشــــــباعات المتحققــــــة مــــــن تصــــــفح -
الجديـــــدة قـــــد احتـــــل نســـــبًا مرتفعـــــة فـــــي غالبيـــــة الـــــدول العربيـــــة مقارنـــــة بالوســـــائل األخـــــرى، 
ــــر مــــن  ــــة تتســــم بقــــدر كبي ــــي طبيعــــة اإلنترنــــت كوســــيلة إعالمي وهــــو مــــا يمكــــن إرجاعــــه إل

 .التفاعلية وتتيح التواصل مع اآلخرين
لبـــــــــــرامج والمضـــــــــــامين التليفزيونيـــــــــــة جـــــــــــاء تقيـــــــــــيم األطفـــــــــــال العـــــــــــرب عينـــــــــــة الدراســـــــــــة ل -

ــــــدير ــــــة األولــــــي بنســــــبة تكــــــرار فــــــي المتوســــــط بلغــــــت " ممتــــــاز"بتق ، %)59.5(فــــــي المرتب
بنســــــــــــبة تكــــــــــــرار فــــــــــــي المتوســــــــــــط " متوســــــــــــط"وفــــــــــــي المرتبــــــــــــة الثانيــــــــــــة جــــــــــــاء تقــــــــــــدير 

بنســــــبة تكــــــرار " ضــــــعيف"، وفــــــي المرتبــــــة الثالثــــــة واألخيــــــرة جــــــاء تقــــــدير %)37.6(بلغــــــت
  %).2.9(في المتوسط بلغت 

ـــــــرامج والمضـــــــامين ا - ـــــــال العـــــــرب راضـــــــون عـــــــن الب ـــــــائج الدراســـــــة أن األطف تضـــــــح مـــــــن نت
اإلذاعيــــة إلــــي حــــد مــــا، كمــــا يتبــــين أن تقيــــيم الــــذكور للبــــرامج والمضــــامين اإلذاعيــــة أكثــــر 

 .إيجابية من تقييم اإلناث
اتضـــــح مـــــن نتـــــائج الدراســـــة أن األطفـــــال العـــــرب راضـــــون عـــــن مضـــــامين المجـــــالت إلـــــي  -

األطفــــــال لــــــدى  ع معــــــدالت الرضــــــا عــــــن مضــــــامين المجــــــالتحــــــد مــــــا، وٕان تبــــــين ارتفــــــا
فــــــي  عينــــــة الدراســــــة فــــــي دولتــــــي الجزائــــــر ولبنــــــان بشــــــكل يفــــــوق الــــــدول العربيــــــة األخــــــرى

ــــدم ــــى جــــودة الشــــكل والمضــــمون المق ــــك إل ــــة الدراســــة، وربمــــا يرجــــع ذل ــــي  عين المجــــالت ف
 .تلك الدولفي  التى تصدر

ــــــــ - ــــــــال العــــــــرب عين ــــــــة األطف ــــــــى أن غالبي ة الدراســــــــة راضــــــــون عــــــــن توصــــــــلت الدراســــــــة إل
، كمــــــا تبــــــين وجــــــود ثمــــــة "ممتــــــاز" المضــــــامين المتاحــــــة علــــــى شــــــبكة اإلنترنــــــت بتقــــــدير

ـــــاث لمضـــــامين اإلنترنـــــت،  ـــــارب بـــــين تقييمـــــات األطفـــــال العـــــرب ســـــواء الـــــذكور أو اإلن تق
وٕان كــــــــان تقيــــــــيم الــــــــذكور أكثــــــــر إيجابيــــــــة بنســــــــب قليلــــــــة عــــــــن تقييمــــــــات اإلنــــــــاث لتلــــــــك 

  .المضامين
ة أن األطفـــــــال العـــــــرب عينـــــــة الدراســـــــة قـــــــد أقـــــــروا بـــــــأن الوالـــــــدين أشـــــــارت نتـــــــائج الدراســـــــ -

يمنعــــــــوهم مــــــــن متابعــــــــة بعــــــــض المضــــــــامين اإلعالميــــــــة بنســــــــبة تكــــــــرار فــــــــي المتوســــــــط 
" ، وجــــــــاء فــــــــي مقدمــــــــة األســــــــباب التــــــــي أوضــــــــحها هــــــــؤالء األطفــــــــال ســــــــبب %)46.7(

، تـــــاله فـــــي المرتبـــــة الثانيـــــة ســـــبب %)58.9(بنســـــبة تكـــــرار فـــــي المتوســـــط " يرونهـــــا ســـــيئة
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، فيمــــــا احتــــــل %)57.5(بنســــــبة تكــــــرار فــــــي المتوســــــط " تتعــــــارض مــــــع وقــــــت الدراســــــة" 
، وفــــي %)52.9(المرتبــــة الثالثــــة بنســــبة تكــــرار فــــي المتوســــط " ال تناســــب ســــني" ســــبب 

، %)27(بنســـــبة تكـــــرار فـــــي المتوســـــط " غيـــــر مفيـــــدة " المرتبـــــة الرابعـــــة جـــــاء ســـــبب إنهـــــا 
، وفـــــــي المرتبـــــــة %)26.4(ة بنســـــــب" عنيفـــــــة"تـــــــاله فـــــــي المرتبـــــــة الخامســـــــة ســـــــبب كونهـــــــا 

تضــــييع "السادســــة جــــاءت أســــباب أخــــري فــــي كــــون بعــــض هــــذه المضــــامين تتســــبب فــــي 
، واحتلـــــــت فئـــــــة %)2.7(بنســـــــبة " تتعـــــــارض مـــــــع عاداتنـــــــا وتقاليـــــــدنا"، وكونهـــــــا "الوقـــــــت

 .%).8(المرتبة الثامنة بنسبة تكرار في المتوسط " األسباب غير المعروفة"
ن أكثـــــر حقـــــوق الطفـــــل التـــــي تهـــــتم بهـــــا المضـــــامين إن غالبيـــــة األطفـــــال العـــــرب يـــــرون أ -

اإلعالميـــــــة الموجهـــــــة للكبـــــــار هـــــــي مناقشـــــــتها لقضـــــــايا الطفـــــــل األساســـــــية ومنهـــــــا حقـــــــوق 
ــــــــة ــــــــاء والحماي ــــــــي رأي ، النمــــــــاء والمشــــــــاركة والبق ــــــــك المظــــــــاهر ف ــــــــت نســــــــب تل وٕان اختلف

ــــــة الدراســــــة أنهــــــم  ــــــال العــــــرب عين ــــــث أوضــــــح األطف ــــــة الدراســــــة حي ــــــدول عين ــــــال بال األطف
ـــــي المتوســـــط  يشـــــاهدون ـــــار بنســـــبة تكـــــرار ف ـــــة الموجهـــــة للكب المـــــواد والمضـــــامين اإلعالمي

ــــرون أنهــــا تعــــالج حقــــوق األطفــــال وقضــــاياهم بنســــبة تكــــرار فــــي %)40.8( ، كمــــا أنهــــم ي
 %). 68(المتوسط 

بالنســــــبة لمظــــــاهر اهتمــــــام المضــــــامين الموجهــــــة للكبــــــار بحقــــــوق الطفــــــل، فقــــــد جــــــاء فــــــي  -
ــــــــ" مقــــــــدمتها كونهــــــــا  بنســــــــبة تكــــــــرار فــــــــي المتوســــــــط " ال المعــــــــاقينتهــــــــتم بقضــــــــايا األطف

بنســـــبة " تنـــــاقش قضـــــايا الطفـــــل األساســـــية" ، تـــــاله فـــــي المرتبـــــة الثانيـــــة كونهـــــا %)57.1(
التفكيــــر علــــى  تشــــجعني" ، وفــــي المرتبــــة الثالثــــة كونهــــا %)47.9(تكــــرار فــــي المتوســــط 

" ، وفـــــي المرتبـــــة الرابعـــــة كونهـــــا %)43.9(بنســـــبة تكـــــرار فـــــي المتوســـــط " وٕابـــــداء الـــــرأي
، وفــــــي %)40.5(بنســــــبة تكــــــرار فــــــي المتوســــــط " تعلمنــــــي طريقــــــة الحــــــوار مــــــع اآلخــــــرين

ــــــة الخامســــــة كونهــــــا  ــــــى  تحــــــرص"المرتب ــــــدةعل ــــــديم معلومــــــات جدي ــــــي " تق بنســــــبة تكــــــرار ف
، وجـــــاء فـــــي المرتبـــــة السادســـــة واألخيـــــرة مظـــــاهر أخـــــري تتمثـــــل فـــــي %)40.5(المتوســـــط 

بنســــبة تكــــرار " مــــع مــــن حــــوليالتفاعــــل علــــى  تشــــجعني"، و"تزيــــد مــــن معلومــــاتي" كونهــــا 
 %). 6.1(في المتوسط 

أشـــــــار األطفـــــــال العـــــــرب عينـــــــة الدراســـــــة بـــــــأن وســـــــائل اإلعـــــــالم تهـــــــتم فـــــــي مضـــــــامينها   -
، وجـــــــاء فـــــــي مقدمـــــــة حقـــــــوق %)50.3(بحقـــــــوق الطفـــــــل بنســـــــبة تكـــــــرار فـــــــي المتوســـــــط 

الحـــــــق فـــــــي "الطفـــــــل التـــــــي تهـــــــتم بهـــــــا وســـــــائل اإلعـــــــالم بحســـــــب رأي األطفـــــــال العـــــــرب 
 الحــــــق  فــــــي الحصــــــول"، وتالهمــــــا "الحــــــق فــــــي التعبيــــــر عــــــن الــــــرأي"و "التســــــلية واللعــــــب

ـــــى  الحـــــق فـــــي االعتمـــــاد"وفـــــي المرتبـــــة الرابعـــــة جـــــاء ، "المعلومـــــاتعلـــــى  ثـــــم " الـــــنفسعل
حقــــــــوق األطفــــــــال "، وفــــــــي المرتبــــــــة السادســــــــة جــــــــاءت "الحــــــــق فــــــــي الرعايــــــــة الصــــــــحية"
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الحـــــق "لثامنـــــة فـــــي المرتبـــــة الســـــابعة وفـــــي المرتبـــــة ا" الحـــــق فـــــي الحمايـــــة"، ثـــــم "المعـــــاقين
، وفــــــي المرتبــــــة التاســــــعة واألخيــــــرة "حــــــق الطفــــــل فــــــي الخصوصــــــية"، ثــــــم "فــــــي المســــــاواة

جــــاءت مجموعــــة مــــن الحقــــوق األخـــــرى كاالهتمــــام بحقــــوق أطفــــال العشــــوائيات، وأطفـــــال 
 .الشوارع

هـــــو أكثـــــر حقـــــوق الطفـــــل التـــــي " الحـــــق فـــــي اللعـــــب والترفيـــــه"توصـــــلت الدراســـــة إلـــــى أن  -
ــــــة الدراســــــة، وهــــــذا يعطــــــى تهــــــتم بهــــــا وســــــائل اإلعــــــالم مــــــ ــــــال عين ن وجهــــــة نظــــــر األطف

فــــــي  مؤشــــــرًا لرؤيــــــة األطفــــــال العــــــرب لوســــــائل اإلعــــــالم باعتبارهــــــا أداة للترفيــــــه والتســــــلية
المشــــــاركة والتعبيـــــر عــــــن فـــــي  كمـــــا تبنــــــى معظـــــم األطفــــــال العـــــرب الحــــــق، المقـــــام األول

أهميــــــة الــــــرأى، وأن وســــــائل اإلعــــــالم تعــــــد أداة مهمــــــة لنيــــــل هــــــذا الحــــــق، وظهــــــر أيضــــــًا 
الحصــــول علــــى المعلومــــات باعتبارهــــا مــــن فــــي  حقــــوق البقــــاء والرعايــــة الصــــحية والحــــق

الالزمــــة للحفــــاظ علــــى صــــحته ونمائــــه، فيمــــا تبــــين ثمــــة العربــــي  الحقــــوق الحيويــــة للطفــــل
ــــــان ومصــــــر ــــــي لبن ــــــي دولت ــــــال ف ــــــين األطف ــــــاق ب ــــــى  اتف ــــــم تعــــــط أن وســــــعل ائل اإلعــــــالم ل

حياتــــــه الشخصــــــية،  وكــــــذلك حقــــــوق الطفــــــل فــــــي االحتفــــــاظ بخصوصــــــية  اهتمامــــــًا لحــــــق
 .أطفال العشوائيات وأطفال الشوارع

فيما يتعلق بمظاهر عدم االهتمام اإلعالمى بحقوق الطفل التي اتفق عليها األطفال العرب  -
 تقديمها برامج ومواد تشجع"باإلضافة إلي " تقدم برامج ومواد مملة"عينة الدراسة هي أنها 

اختالف بين مستويات تقييم األطفال العرب لمظاهر ، كما تبين وجود ثمة "العنفعلى 
  .عدم اهتمام وسائل اإلعالم بحقوق الطفل ومشكالته طبقًا لمتغير النوع

مقدمتها إضافة في  جاء، بشأن مقترحات األطفال العرب لتطوير البرامج المقدمة إليهم -
المثيرة  اإلكثار من الفقرات ىالمؤثرات صوتية كاألغاني والموسيقي، باإلضافة إل

في  واالستعانة بالرسوم المتحركة والشخصيات الكارتونية واالبتعاد عن بث مواد العنف
المضامين اإلعالمية وكذلك تنويع فقرات البرامج وأن يتولي تقديم برامج األطفال 

 .شخصيات مقربة لقلوب األطفال وعقولهم
  

  لقائم  باالتصالاألداء المهني لعلى  العوامل المؤثرةنتائج دراسة  خالصة. د
  :في مجال إعالم الطفل بالدول العربية    

األداء المهني للقائم باالتصال في على  العوامل المؤثرةتوصلت الدراسة الميدانية الخاصة ب
  :مجموعة من النتائج أبرزها ما يليمجال إعالم الطفل بالدول العربية إلي 

فـي مجـال إعـالم الطفـل بقضـايا حقـوق ارتفاع نسبة االهتمام الشخصي للقـائمين باالتصـال  -
وحظيــت الحقــوق ، وجــاء فــي مقدمــة أســباب ذلــك  اهتمــام القــائم باالتصــال وقراءاتــه، الطفــل
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الحق في تلقى الرعاية األسـرية المناسـبة و الحـق فـي البقـاء والرعايـة : األساسية للطفل مثل
اة ؛ حظيـــت الصـــحية، والحـــق فـــي المعرفـــة والحصـــول علـــى المعلومـــات والحـــق فـــي المســـاو 

  .بمزيد من االهتمام مقارنة بالحقوق األخري غير األساسية
جــاء اســتخدام القــائمين باالتصــال لإلنترنــت فــي مقدمــة مصــادر التغطيــة اإلعالميــة لحقــوق  -

الطفــل، وجــاء التليفزيــون فــي مقدمــة الوســائل اإلعالميــة األقــدر علــى تنــاول قضــايا وحقــوق 
يفزيـون فـي مقدمـة هـذه الوسـائل فـي انتشـار الوسـيلة وتمثلـت أهـم أسـباب اختيـار التل، الطفل

  .وكثرة جماهيرها
وجـاء تهمـيش قضـايا الطفـل فـي ، التراجع الواضح في مجال اهتمام المجتمع بحقوق الطفـل -

وجاء عـدم تـوافر أجنـدة ، المجتمع في مقدمة التحديات المجتمعية التي يواجهها اإلعالميون
المهنيــة التــي تواجــه اإلعالميــين فــي تغطيــتهم  بقضــايا حقــوق الطفــل فــي مقدمــة التحــديات

  .للقضايا المتعلقة بحقوق الطفل
ضـــعف مشـــاركة األطفـــال فـــي المضـــامين التـــي تنتجهـــا المؤسســـة اإلعالميـــة ألن السياســـة  -

وجـاء كـون األطفـال هـم الفئـة ، تضـع مشـاركة األطفـال فـي االعتبـار اإلعالمية للمؤسسة ال
وجاءت المشاركة بالحضور في ، سباب هذه المشاركةالمستهدفة في المضامين في مقدمة أ

كمـا أظهـرت نتـائج ، البرامج في مقدمة أشكال مشاركة األطفال فـي المضـامين المقدمـة لهـم
الدراســـة أن اختيـــار األطفـــال الـــذين يظهـــر علـــيهم الـــذكاء والقـــدرة علـــى التحـــدث فـــي مقدمـــة 

 .ا المؤسسةمعايير اختيار األطفال المشاركين في المضامين التي تنتجه
جــاء عــدم وجــود سياســة إعالميــة لــدى المؤسســات بشــأن قضــايا الطفــل فــي مقدمــة أســباب  -

 .تدني المعالجة اإلعالمية لهذه القضايا
دورات تدريبيـــة فـــي مجــال حقـــوق الطفــل مـــن القـــائمين علــى  انخفــاض نســـبة مــن يحصـــلون -

الــدورات  وجــاء عــدم وجــود  فرصــة للحصــول علــى تلــك، باالتصــال فــي مجــال إعــالم الطفــل
وجــاءت اســتفادة القــائمين ، فــي مقدمــة أســباب عــدم الحصــول علــى هــذه الــدورات التدريبيــة

باالتصــــال مــــن الــــدورات التدريبيــــة فــــي مجــــال حقــــوق الطفــــل وحقــــوق اإلنســــان بوجــــه عــــام 
 .متوسطة

تقيــيم أداء اإلعالميــين علــى  النســبة األكبــر مــن المؤسســات اإلعالميــة تحــرص إلــي حــد مــا -
تقــــارير الممارســــة المهنيــــة التــــي تصــــدرها الجهــــات المعنيــــة فــــي مقدمــــة وجــــاءت ، داخلهــــا

  .األساليب التي تتبعها المؤسسات اإلعالمية في تقييم عمل اإلعالميين
تمثلت أهم مقترحات القائمين باالتصـال  لتطـوير أداء اإلعالميـين فـي مجـال إعـالم الطفـل  -

مين باالتصـال فـي مجـال إعـالم في تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير مهـارات القـائ
شريطة أن تتم دراسة احتياجاتهم التدريبية قبل تنظيمها وتـدريس علـم نفـس األطفـال ، الطفل
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وضــرورة وضــع سياســة تحريريــة تحــدد كيفيــة تنــاول القــائمين باالتصــال لقضــايا الطفــل ، لهــم
قتصـــار ثـــم حســـن اختيـــار القـــائمين باالتصـــال، وا، مـــع أهميـــة اطالعهـــم عليهـــا، ومشـــكالته

  .الدارسين لهذا المجال والموهوبين منهمعلى  العمل في مجال إعالم الطفل
  

  :أهم مقترحات الدراسة
  :مقترحات عامة لتطوير معالجة اإلعالم لقضايا حقوق الطفل بالدول العربية. أ
لتطوير العربي  أهمية وجود سياسة إعالمية واضحة توجه أداء القائمين على شأن اإلعالم -

كما أقرتها المواثيق واالتفاقيات الدولية، العربي  إلعالم فيما يتصل بحقوق الطفلأداء ا
خريطة إرسال المحطات اإلذاعية والتليفزيونية في  بحيث تظهر آثار ذلك بشكل واضح

  .الخاصة والعامة، والصحف والمواقع اإللكترونية
القية خاصة باإلعالم الحاجة الملحة لصياغة مرشد للمعايير المهنية ومدونة سلوك أخ -

لضمان وجود ممارسات إعالمية  عربية مهنية  ، وتغطية شئون وقضايا وحقوق الطفل
تحترم حقوق الطفل العربي في ظل تعدد وتنوع المضامين اإلعالمية التي تستهدف 

  .األطفال أو يشارك األطفال في صناعتها، أو تكون قضايا األطفال محورًا للنقاش بها
توظف فيها كل وسائل اإلعالم التقليدية ، تنفيذ حمالت إعالمية مستمرةالحاجة إلى  -

والحديثة للتوعية المجتمعية بحقوق الطفل وفق ما أقرته االتفاقيات والمواثيق الدولية ذات 
  .الصلة

مجال الطفولة على المستوى العربى، في  التخطيط المستمر لبناء قدرات القائمين باالتصال -
لعاملين بوسائل اإلعالم التقليدية والحديثة، بهدف تنمية قدراتهم على بحيث يشمل ذلك ا

التعامل مع جميع المتغيرات الخاصة بحقوق الطفل، جنبًا إلى جنب مع تنمية مهارات 
  .اإلعداد والتقديم واإلخراج الفنى المعاصر

ضايا حقوق تناول قفي  استمرار تقييم أداء وسائل اإلعالم المسموعة والمقروءة والمرئية -
الطفل العربى، وٕايجاد آلية تنفيذية لتفعيل مقترحات تطوير األداء اإلعالمى على مستوى 

  .مسئولى اإلعالم العربى، والمعنيين بإعالم الطفل من القائمين باالتصال
 :تطوير المعالجة الصحفية لقضايا حقوق الطفل العربىمقترحات خاصة ب.ب
ـــــد مـــــن - ـــــة لمزي ـــــة ســـــعى الصـــــحف العربي ـــــي  التعمـــــق أهمي ـــــل، وعـــــدم ف ـــــاول قضـــــايا الطف تن

التنــــــاول الســــــطحى لهــــــذه القضــــــايا، بهــــــدف إيجــــــاد الحلــــــول لهــــــذه القضــــــايا فــــــي  اإلفــــــراط
 .والمشكالت المتعلقة بالطفل

معالجـــــة قضـــــايا الطفـــــل، فـــــي  حاجـــــة الصـــــحف العربيـــــة إلـــــى تنويـــــع مصـــــادر المعلومـــــات -
 .ق بقضايا الطفلومنح مزيد من االهتمام للدراسات العلمية كمصادر فيما يتعل
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حاجـــــة الصـــــحف العربيـــــة إلـــــى تنويـــــع الفئـــــات العمريـــــة لألطفـــــال الـــــذين تســـــتهدفهم، وعـــــدم  -
ـــــل ومشـــــكالته ـــــث تتعـــــدد قضـــــايا الطف ـــــذاتها دون غيرهـــــا، حي ـــــة ب ـــــة معين ـــــى فئ ـــــز عل  التركي

بمـــــا يتطلـــــب معالجـــــة خاصـــــة لهـــــذه القضـــــايا والمشـــــكالت مـــــن ، كـــــل مرحلـــــة عمريـــــةفـــــي 
 .عمريةقبل الصحف بما يالئم كل مرحلة 

الفتـــــــرة المقبلـــــــة لقضـــــــايا فــــــي  أهميــــــة أن تمـــــــنح الصـــــــحف العربيــــــة مزيـــــــدًا مـــــــن االهتمـــــــام -
االســــــــتقالل فــــــــي  األطفــــــــال ذوى االحتياجــــــــات الخاصــــــــة، وكــــــــذلك قضــــــــايا حــــــــق الطفــــــــل

واالعتمـــــــــاد علـــــــــى الـــــــــذات، وكيفيـــــــــة تـــــــــدريب الطفـــــــــل علـــــــــى التفاعـــــــــل مـــــــــع المتغيـــــــــرات 
  .التكنولوجية واالتصالية للعصر

الفتـــــــرة المقبلـــــــة علـــــــى قضـــــــايا فـــــــي  ة إلـــــــى مزيـــــــد مـــــــن التركيـــــــزحاجـــــــة الصـــــــحف العربيـــــــ -
ـــــــال ـــــــي  األطف ـــــــة والعشـــــــوائية، خاصـــــــةف ـــــــة والريفي ـــــــاطق النائي ـــــــي  المن ظـــــــل خصوصـــــــية ف

األوضــــــــاع المعيشــــــــية التــــــــى يعيشــــــــها هــــــــؤالء األطفــــــــال علــــــــى المســــــــتويات االجتماعيــــــــة 
 .واالقتصادية والصحية

نــــــاث كمصـــــادر بشــــــأن حاجـــــة الصـــــحف العربيــــــة إلـــــى تحقيــــــق التـــــوازن بــــــين الـــــذكور واإل -
 .معالجة قضايا الطفل

) الحكوميـــــــة(حاجـــــــة الصـــــــحف العربيـــــــة إلـــــــى تحقيـــــــق التـــــــوازن بـــــــين المصـــــــادر الرســـــــمية  -
تقــــــديم الجهــــــود فــــــي  تنــــــاول قضــــــايا حقــــــوق األطفــــــال، للمســــــاهمةفــــــي  والمجتمــــــع المــــــدنى

تبنــــــى قضــــــايا حقــــــوق فــــــي  الحكوميــــــة جنبــــــًا إلــــــى جنــــــب مــــــع جهــــــود المجتمــــــع المــــــدنى
 .الطفل

 :حات خاصة بتطوير المعالجة التليفزيونية لقضايا حقوق الطفل العربىمقتر . ج  
ـــــــد مـــــــن التعمـــــــق - ـــــــة لمزي ـــــــة العربي ـــــــوات التليفزيوني ـــــــة ســـــــعى القن ـــــــي  أهمي ـــــــاول قضـــــــايا ف تن

ـــــــال وحقـــــــوقهم وتخصـــــــيص المســـــــاحة الزمنيـــــــة المناســـــــبة لهـــــــا ظـــــــل معانـــــــاة فـــــــي  ،األطف
حق التركيــــــز أكثــــــر مــــــن دولــــــة عربيــــــة لكثيــــــر مــــــن المشــــــكالت التــــــي تســــــتفــــــي  األطفــــــال

التنـــــــاول الســـــــطحى لهـــــــذه القضـــــــايا، فـــــــي  وعـــــــدم اإلفـــــــراط، واالهتمـــــــام اإلعالمـــــــى عليهـــــــا
 .بهدف إيجاد الحلول لهذه القضايا والمشكالت المتعلقة بالطفل

حاجــــــة القنــــــوات التليفزيونيــــــة العربيــــــة إلــــــى مزيــــــد مــــــن توظيــــــف جميــــــع األطــــــر المرجعيــــــة  -
معالجـــــــة فـــــــي  ويـــــــع فيمـــــــا بينهـــــــافضـــــــًال عـــــــن التن، والمعلوماتيـــــــة حـــــــول حقـــــــوق األطفـــــــال

ـــــة المســـــتخدمة،  ـــــاول واالســـــتماالت اإلقناعي ـــــث أســـــلوب التن ـــــل ســـــواء مـــــن حي قضـــــايا الطف
باإلضــــافة إلــــى ضــــرورة أن تمــــنح هــــذه القنــــوات مزيــــدًا مــــن االهتمــــام للدراســــات والبحــــوث 

 تطـــــوير واقــــع الطفـــــلفــــي  العلميــــة فيمــــا يتعلـــــق بقضــــايا الطفـــــل، واالســــتفادة مــــن نتائجهـــــا
 . ليط الضوء على قضاياه المختلفةوتسالعربي 
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القنـــــــوات التليفزيونيــــــــة العربيـــــــة إلــــــــى تنويـــــــع المراحــــــــل فــــــــي  حاجـــــــة القــــــــائمين باالتصـــــــال -
وعـــــــدم التركيـــــــز علـــــــى ، العمريـــــــة المســـــــتهدفة خـــــــالل تنـــــــاول قضـــــــايا األطفـــــــال وحقـــــــوقهم

مخاطبـــــــة فئـــــــة معينـــــــة بـــــــذاتها دون غيرهـــــــا، نظـــــــرًا الخـــــــتالف خصـــــــائص األطفـــــــال مـــــــن 
ى مــــــن حيــــــث نمــــــوهم العقلــــــي والجســــــماني واهتمامــــــاتهم وأســــــلوب مرحلــــــة عمريــــــة ألخــــــر 

  . حياتهم اليومي
الحــــــرص علــــــى تنــــــوع القوالــــــب واألشــــــكال الفنيــــــة لتنــــــاول حقــــــوق وقضــــــايا األطفــــــال ممــــــا  -

يســــــهل مــــــن وصــــــول الرســــــالة اإلعالميــــــة المســــــتهدفة للجمهــــــور بمختلــــــف فئاتــــــه العمريــــــة 
ات التليفزيونيـــــــــة والتقـــــــــارير وطبقاتـــــــــه االجتماعيـــــــــة، واالهتمـــــــــام بدرجـــــــــة أكبـــــــــر بالتحقيقـــــــــ

ـــــال واالنتهاكـــــات  ـــــى طـــــرح مشـــــكالت وحقـــــوق األطف ـــــدرة أكبـــــر عل ـــــي تتـــــيح ق ـــــة الت الميداني
 .التي يتعرضون لها بصورة أكثر موضوعية

أهميـــــــة إعـــــــداد بـــــــرامج تدريبيـــــــة لتوعيـــــــة القـــــــائمين باالتصـــــــال فـــــــي القنـــــــوات التليفزيونيـــــــة  -
يــــة لحقــــوق الطفــــل والمواثيــــق العربيــــة العربيــــة بحقــــوق الطفــــل التــــى أقرتهــــا االتفاقيــــة الدول

فـــــي  وضـــــرورة التركيـــــز علـــــى حــــق الطفـــــل العربـــــي، والقــــوانين المحليـــــة بكـــــل دولـــــة عربيــــة
المعرفــــــة، والحصــــــول علــــــى المعلومــــــات وفــــــى المشــــــاركة وٕابــــــداء الــــــرأي، وكيفيــــــة تــــــدريب 
ــــــق جيــــــل  ــــــى التفاعــــــل مــــــع المتغيــــــرات التكنولوجيــــــة واالتصــــــالية للعصــــــر، لخل الطفــــــل عل

النهايــــــة إلــــــى االرتقــــــاء بثقافــــــة فــــــي  لحــــــوار والمناقشــــــة والتفاعــــــل بمــــــا يــــــؤدىقــــــادر علــــــى ا
  .وواقع المجتمعات العربية وتطويرها

المجتمعـــــــات العربيـــــــة واتســـــــاعها لتشـــــــمل فـــــــي  االنتبـــــــاه لخطـــــــورة قضـــــــايا حمايـــــــة الطفـــــــل -
التــــأثير علــــى بقــــاء الطفــــل العربــــي ونمائــــه ومســــتقبله خاصــــة فــــي  قضــــايا بالغــــة الخطــــورة

ــــــه بالمتابعــــــة ــــــين ســــــطحية  أن ــــــة محــــــل الدراســــــة تب ــــــوات العربي ــــــق البحــــــث للقن ــــــة لفري الفعلي
ــــــل  ــــــى الطف ــــــاولهم ألبعــــــاد تأثيرهــــــا عل ــــــائمين باالتصــــــال خــــــالل تن وضــــــعف معلومــــــات الق
العربــــــي وقلــــــة االســــــتعانة باإلحصــــــاءات والدراســــــات الحديثــــــة التــــــي تعكــــــس واقــــــع قضــــــايا 

واتخـــــــاذ التـــــــدابير  عمالـــــــة األطفـــــــال وأطفـــــــال الشـــــــوارع واالســـــــتغالل الجنســـــــي لألطفـــــــال،
واالســــــــتغالل ، الالزمــــــــة لحمايــــــــة األطفــــــــال ومنــــــــع تعرضــــــــهم لإلهمــــــــال وســــــــوء المعاملــــــــة

 مــن ورعــايتهم رفــاهتهم تعتــرض ســبيل التــي المخــاطر مــن األطفــال والعنــف وحمايــة
 .والعاطفية والبدنية العقلية النواحي

ــــــ - ــــــة  والدولي ــــــة والعربي ــــــة االســــــتعانة بمســــــئولي منظمــــــات المجتمــــــع المــــــدنى المحلي ة المعني
وذلــــك باعتبــــارهم ، والناشــــطين فــــي مجــــال حقــــوق الطفــــل، وعلمــــاء الــــدين، بحقــــوق الطفــــل

المســـــئولين الحكـــــوميين علـــــى  وعـــــدم اقتصـــــار االعتمـــــاد، متخصصـــــين فـــــي هـــــذا المجـــــال
 . في تناول حقوق الطفل
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االهتمــــــام بنقــــــل تجــــــارب وثقافــــــات الــــــدول المتقدمــــــة فــــــي مجــــــال حقــــــوق الطفــــــل ؛ وعــــــدم  -
بمــــا يســــاعد علــــى ، اقشــــة القــــوانين المحليــــة التــــي تــــنظم حقــــوق الطفــــلاالقتصــــار علــــى من

ــــي مجــــال حقــــوق  ــــه مــــن نجاحــــات ف ــــى العــــالم الخــــارجي واالســــتفادة ممــــا حقق ــــاح عل االنفت
 . الطفل

أهميــــــة مــــــنح القنــــــوات التليفزيونيــــــة العربيــــــة  مزيــــــدًا مــــــن االهتمــــــام لقضــــــايا األطفــــــال ذوى  -
فـــــي  وكـــــذلك قضـــــايا حـــــق الطفـــــل، قـــــةاالحتياجـــــات الخاصـــــة مـــــن الموهـــــوبين وذوى اإلعا

االســـــــــتقالل واالعتمـــــــــاد علـــــــــى الـــــــــذات، وكيفيـــــــــة تـــــــــدريب الطفـــــــــل علـــــــــى التفاعـــــــــل مـــــــــع 
فــــــــي  المتغيــــــــرات التكنولوجيــــــــة واالتصــــــــالية للعصــــــــر، والتركيــــــــز علــــــــى قضــــــــايا األطفــــــــال

ـــــة والعشـــــوائية، ـــــة والريفي ـــــاطق النائي ـــــي  المن ـــــى ظـــــل خصوصـــــية األوضـــــاع المعيشـــــية ف الت
  .يعيشها هؤالء األطفال

ــــة والتشــــريعية والقضــــائية قــــدر اإلمكــــان وعــــدم  - ــــين الســــلطات التنفيذي ــــوازن ب ــــدأ الت إقــــرار مب
تغليـــــب ســـــلطة علـــــى حســـــاب أخـــــرى خاصـــــة أن لكـــــل منهـــــا دورهـــــا الحيـــــوي تجـــــاه قضـــــايا 

  . األطفال وحقوقهم
حاجـــــــــة القنـــــــــوات التليفزيونيـــــــــة العربيـــــــــة إلـــــــــى تحقيـــــــــق التـــــــــوازن بـــــــــين الـــــــــذكور واإلنـــــــــاث  -

ضـــــايا الطفـــــل واالهتمـــــام بـــــدعوة األطفـــــال لممارســـــة حقـــــوقهم كمصـــــادر بشـــــأن معالجـــــة ق
وتعـــــريفهم بهـــــا وســـــبل حمـــــايتهم مـــــن التعـــــرض ألي شـــــكل مـــــن أشـــــكال الخطـــــر ، بأنفســـــهم

ــــاة أو صــــحتهم النفســــية أو  ــــائهم علــــى قيــــد الحي لمــــا لــــه مــــن تــــأثير طويــــل األمــــد علــــى بق
 .الجسمية وتطورهم العقلى

ات المجتمــــــع المــــــدني نحــــــو توعيــــــة تكثيــــــف جهــــــود المنظمــــــات العربيــــــة الرســــــمية ومنظمــــــ -
ــــــــي  ــــــــة، واالنتهاكــــــــات الت ــــــــة والعربي ــــــــل الدولي ــــــــوق الطف ــــــــق حق ــــــــين العــــــــرب بمواثي اإلعالمي

ــــر مــــن دولــــة عربيــــة، وعــــدم االنغمــــاسفــــي  تتعــــرض لهــــا حقــــوق الطفــــل العربــــي فــــي  أكث
ــــــوق  ــــــة األخــــــرى لحق ــــــاول المجــــــاالت الجغرافي ــــــى حســــــاب تن ــــــداخلي عل ــــــى ال الشــــــأن المحل

  .هاالطفل خاصة العربية من
ــــــة شــــــئون  - ــــــاإلعالم وتغطي ــــــة خــــــاص ب الحاجــــــة الملحــــــة لصــــــياغة مرشــــــد للمعــــــايير المهني

تحتـــــــرم  جـــــــود ممارســـــــات إعالميـــــــة عربيـــــــة مهنيـــــــةلضـــــــمان و ، وقضـــــــايا وحقـــــــوق الطفـــــــل
حقــــــوق الطفــــــل العربــــــي فــــــي ظــــــل تعــــــدد وتنــــــوع المضــــــامين اإلعالميــــــة التــــــي تســــــتهدف 

طفـــــال محـــــورًا للنقـــــاش األطفـــــال أو يشـــــارك األطفـــــال فـــــي صـــــناعتها، أو تكـــــون قضـــــايا األ
ــــدى الممارســــين  ــــة ل ــــة فــــي تشــــكيل صــــورة ذهنيــــة إيجابي ــــي النهاي بهــــا، وهــــو مــــا سيســــهم ف

 .للعمل اإلعالمي نحو حقوق األطفال
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معالجة قضاياهم  مقترحات خاصة بترشيد تعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم وترشيد. د
  :بها
ل المطبوعــــــــــة كالجرائــــــــــد بالوســــــــــائالعربــــــــــي  الحاجــــــــــة الملحــــــــــة إلعــــــــــادة اهتمــــــــــام الطفــــــــــل -

ـــــــث أوضـــــــحت الدراســـــــة تراجـــــــع  ـــــــال حي ـــــــى تســـــــتهدف األطف ـــــــك الت والمجـــــــالت خاصـــــــة تل
ـــــــال العـــــــرب للوســـــــائل المطبوعـــــــة  ـــــــة األطف ـــــــد والمجـــــــالت(معـــــــدالت قارئي وكـــــــذلك ) الجرائ

معــــدل متــــابعتهم فــــي  مقابــــل ارتفــــاع ملحــــوظفــــي  ،انخفــــاض معــــدالت اســــتماعهم للمــــذياع
مـــــــر الـــــــذى يتطلـــــــب دورًا أكبـــــــر لألســـــــرة بعـــــــدم للتليفزيـــــــون وتصـــــــفح شـــــــبكة اإلنترنـــــــت األ

تجاهــــــل الوســــــائل المطبوعــــــة مثــــــل الجرائــــــد والمجــــــالت والكتــــــب وتوفيرهــــــا للطفــــــل وحثــــــه 
 .على اإلطالع عليها لما لها من تأثير كبير على ثقافة الطفل العربى

االســـــتفادة مـــــن ارتفـــــاع معـــــدل اســـــتخدام األطفـــــال العـــــرب لشـــــبكة اإلنترنـــــت، ومشـــــاهدتهم  -
ومواكبــــــة العربــــــي  قنــــــوات التليفزيونيــــــة لصــــــالح تنميــــــة ثقافـــــة ومعلومــــــات الطفــــــلالكثيفـــــة لل

 التطــــورات العالميـــــة الراهنـــــة بــــدًال مـــــن الوضـــــع الحــــالى الـــــذى تغلـــــب عليــــه دوافـــــع الرغبـــــة
مــــــن العربــــــي  التســــــلية وقضــــــاء وقــــــت الفــــــراغ دون تحقيــــــق اســــــتفادة حقيقيــــــة للطفــــــلفــــــي 

 .لعقلىنموه وتطوره افي  تكنولوجيا االتصال بما يساهم
ــــــال العــــــرب لشــــــبكة  - ــــــة لمزيــــــد مــــــن االهتمــــــام بترشــــــيد تصــــــفح األطف حاجــــــة األســــــرة العربي

اإلنترنـــــــت، واســـــــتخدامها بالشـــــــكل األمثـــــــل، بمـــــــا يعـــــــود بـــــــالنفع علـــــــى التطـــــــور المعرفـــــــى 
ـــــال  ـــــرة مـــــن األطف ـــــائج الدراســـــة أن نســـــبة كبي ـــــى، حيـــــث أظهـــــرت نت والثقـــــافى للطفـــــل العرب

ــــــــا العــــــــرب ــــــــالث ســــــــاعات يومي ــــــــر مــــــــن ث ــــــــع التواصــــــــل فــــــــي  يقضــــــــون أكث تصــــــــفح مواق
االجتمــــــاعى والمســــــابقات واأللعــــــاب وبرمجيــــــات الدردشــــــة، ومشــــــاهدة األغــــــانى واألفــــــالم، 
فيمـــــــا قلـــــــت نســـــــبة األطفـــــــال الـــــــذين يســـــــتخدمون شـــــــبكة اإلنترنـــــــت  ألغـــــــراض تعليميـــــــة 
وتثقيفيـــــــة، األمـــــــر الـــــــذى يتطلـــــــب تفعيـــــــل متابعـــــــة الوالـــــــدين لألطفـــــــال، حيـــــــث انخفضـــــــت 

ظـــــل فـــــي  ،%6.9وهـــــم يتصـــــفحون المواقـــــع اإلليكترونيـــــة إلـــــى نســـــبة متـــــابعتهم ألطفـــــالهم 
وجــــــود العديــــــد مــــــن المواقــــــع غيــــــر األخالقيــــــة، والتــــــى تقــــــدم مضــــــامين العنــــــف واإلباحيــــــة 

  .والتحريض على األديان واألعراق
 متابعــــــة المحتــــــوى اإلعالمــــــى الــــــذى يتعــــــرض لــــــه الطفــــــل ســــــواءفــــــي  تفعيــــــل دور األســــــرة -

قيــــــدًا علــــــى حريتــــــه واســــــتقالله واعتمــــــاده  المنــــــزل أو خارجــــــه، دون أن يكــــــون ذلــــــكفــــــي 
ــــى نفســــه، وفــــى الوقــــت ذاتــــه يضــــمن للطفــــل ــــي  عل ــــة التــــى تتناســــب العرب المــــواد اإلعالمي

مـــــــع مرحلتـــــــه العمريـــــــة ونمـــــــوه الجســـــــمانى والعقلـــــــى، وتحـــــــافظ علـــــــى تقاليـــــــد المجتمعـــــــات 
 .العربية وثقافتها

ـــــز الخ - ـــــة مـــــن حيـــــث الشـــــكل والمضـــــمون وتعزي صـــــائص تطـــــوير مجـــــالت األطفـــــال العربي
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بمـــــا يتناســـــب مـــــع فكـــــر وطبيعـــــة طفـــــل القـــــرن الحـــــادى ، البصـــــرية التـــــي تجـــــذب األطفـــــال
 . فكريًا وثقافياً العربي  والعشرين، وأن تصبح أداة لتنمية الطفل

االهتمــــــام بالمضــــــمون التليفزيــــــونى الــــــذى يشــــــاهده األطفــــــال حيــــــث غلــــــب علــــــى معظمــــــه  -
متابعــــة األطفــــال فــــي  مــــاطياتــــه المحتــــوى العنيــــف، كفــــي  الجانــــب الترفيهــــى الــــذى يحمــــل

ـــــؤثر ـــــد ت ـــــة ق ـــــد تتضـــــمن مـــــواد عدواني ـــــى ق ـــــالم الت ـــــات المصـــــارعة واألف ـــــي  العـــــرب لمباري ف
للعنــــــف والســــــلوك العــــــدوانى تجــــــاه أقرانــــــه كــــــأداة لحــــــل المشــــــكالت العربــــــي  تبنــــــى الطفــــــل
 . المستقبلفي  الوقت الحالى أوفي  التى تواجهه

 بـــــرامجهم أوفـــــي  طفـــــال ســـــواءاالهتمـــــام بتطـــــوير المحتـــــوى اإلعالمـــــى الـــــذى يســـــتهدف األ -
البـــــرامج الموجهـــــة للكبـــــار خاصـــــة إذا كانـــــت تتنـــــاول قضـــــايا األطفـــــال وحقـــــوقهم بعـــــد فـــــي 

ـــــرة ـــــائج الدراســـــة أنهـــــا تحظـــــى بأفضـــــلية كبي ـــــي  أن أظهـــــرت نت ـــــال ف ـــــدى األطف المشـــــاهدة ل
العــــــرب بعــــــدما طالبــــــت نســــــبة كبيــــــرة مــــــن األطفــــــال العــــــرب عينــــــة الدراســــــة بضــــــرورة أن 

المضـــــمون اإلعالمـــــى الموجـــــه إلـــــيهم، وأن فـــــي  اركة وٕابـــــداء الــــرأىتتــــاح لهـــــم حريـــــة المشـــــ
 .يتم االهتمام بقضايا وحقوق الطفل وبخاصة حقوق ذوى اإلعاقة وأطفال الشوارع

تركيــــــز وســــــائل اإلعــــــالم العربيــــــة علــــــى التــــــرويج لحقــــــوق الطفــــــل التــــــى أقرتهــــــا المواثيــــــق  -
ــــــــة  والمشــــــــاركة ــــــــوق النمــــــــاء والحماي ــــــــة وبخاصــــــــة حق ــــــــة والعربي ــــــــة  الدولي ــــــــاء والرعاي والبق

ــــــوازن ــــــى، مــــــع مراعــــــاة الت ــــــل العرب ــــــة للطف ــــــوق الحيوي ــــــي  الصــــــحية باعتبارهــــــا مــــــن الحق ف
ــــــة مــــــن القضــــــايا وتجاهــــــل األخــــــرى ــــــى فئ ــــــز عل ــــــوق دون التركي ــــــاول هــــــذه الحق وهــــــذا ، تن

االعتبـــــــار عنـــــــد وضـــــــع الخطـــــــط المســـــــتقبلية للتـــــــرويج اإلعالمـــــــى فـــــــي  ينبغـــــــى أن يؤخـــــــذ
  .لقضايا وحقوق الطفل العربى

واإلكثــــــــار مــــــــن الفقــــــــرات المثيــــــــرة ، المــــــــؤثرات الصــــــــوتية كاألغــــــــاني والموســــــــيقي إضــــــــافة -
ـــــــث المـــــــواد  ـــــــة واالبتعـــــــاد عـــــــن ب واالســـــــتعانة بالرســـــــوم المتحركـــــــة والشخصـــــــيات الكارتوني

وكــــــذلك تنويــــــع فقــــــرات البــــــرامج، وأن يتــــــولى تقــــــديم ، المضــــــامين اإلعالميــــــةفــــــي  العنيفــــــة
 . لهمبرامج األطفال شخصية مقربة لقلوبهم وتحترم عقو 

إطــــالق المبـــــادرات فــــي  اســــتغالل إقبــــال األطفــــال العـــــرب علــــى تصــــفح شــــبكة اإلنترنـــــت  -
بمــــــــا ، اإلعالميــــــــة علــــــــى مواقــــــــع التواصــــــــل االجتمــــــــاعى ومواقــــــــع األطفــــــــال اإلليكترونيــــــــة

لجمهــــورهم العربــــي  العــــالمفــــي  يســــهل مــــن وصــــول القــــائمين علــــى رعايــــة شــــئون الطفولــــة
اإلعالميـــــــــة بنجـــــــــاح حيـــــــــث تســـــــــاعد المســـــــــتهدف بســـــــــهولة ويســـــــــر، وٕايصـــــــــال الرســـــــــالة 

فـــــــــي  التـــــــــرويج لحقـــــــــوق األطفـــــــــال وٕاشـــــــــراكهمفـــــــــي  اإلمكانيـــــــــات التـــــــــى تتيحهـــــــــا الشـــــــــبكة
 .اقعيةقضاياهم ومعالجة مشكالتهم بو 
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مقترحات خاصة بتطوير األداء المهني للقائم باالتصال في مجال إعالم الطفل بالدول . ه
  :العربية

م والتعبيــــــر عــــــن القضــــــايا والمشــــــكالت إفســــــاح المجــــــال للطفــــــل للظهــــــور بوســــــائل اإلعــــــال -
لمـــــا قـــــد يـــــؤدي إليـــــه ذلـــــك مـــــن فاعليـــــة فـــــي تغطيـــــة وســـــائل اإلعـــــالم ، التـــــي يعـــــاني منهـــــا

  . لقضايا الطفل وٕايجاد حلول لها
توجيـــــه القـــــائمين باالتصـــــال فـــــي مجـــــال إعـــــالم الطفـــــل نحـــــو مزيـــــد مـــــن االهتمـــــام بثقـــــل  -

بحيــــث تصــــبح عنصــــرًا ، قــــدراتهم فــــي مجــــال حقــــوق الطفــــل وحقــــوق اإلنســــان بوجــــه عــــام
  .أساسيًا من عناصر تقييم القائمين باالتصال

توجيــــه مزيــــد مــــن االهتمــــام نحــــو تــــدريب القــــائمين باالتصــــال المكثــــف فــــي مجــــال إعــــالم  -
 .وذلك من خالل تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير مهاراتهم، الطفل

الم، والتـــــى دمـــــج قضـــــايا حقـــــوق الطفـــــل ضـــــمن أجنـــــدة البـــــرامج المتنوعـــــة لوســـــائل اإلعـــــ -
  .تستهدف الكبار لتوعيتهم بحقوق الطفل

المســـــــئولين بوســـــــائل اإلعـــــــالم بأهميـــــــة قضـــــــايا حقـــــــوق الطفـــــــل، وضـــــــرورة لـــــــدى  التوجـــــــه -
 . تخصيص مساحة كافية لها بوسائل اإلعالم

وضـــــع سياســـــية إعالميـــــة واضـــــحة إلعـــــالم الطفـــــل، بمـــــا يتـــــيح الفرصـــــة لتغطيـــــة متوازنـــــة  -
مـــــا تواجهـــــه مـــــن مشـــــكالت ثيـــــل كـــــل الطبقـــــات و وبمـــــا يســـــمح بتم، لقضـــــايا حقـــــوق الطفـــــل

 . خاصة بالطفل
مجــــــــال إعــــــــالم الطفــــــــل علــــــــى فــــــــي  التقيــــــــيم المهنــــــــى المســــــــتمر ألداء القــــــــائم باالتصــــــــال -

 .في ضوء معايير واضحة ومحددةالعربي  المستوى
االهتمـــــام بعمـــــل دراســـــات موضـــــوعية مســـــتمرة ومســـــوحات دوريـــــة لقيـــــاس مســـــتوي الرضـــــا  -

 .عالم الطفلالوظيفي للعاملين في مجال إ
بحيــــث يتناســــب ، االهتمــــام بتحســــين أجــــور القــــائمين باالتصــــال فــــي مجــــال إعــــالم الطفــــل -

بمـــــا يجعـــــل هنـــــاك .وحجـــــم العمـــــل ومســـــتوي جودتـــــه، مســـــتوي األجـــــر مـــــع ســـــنوات الخبـــــرة
 .دافعًا لتجويد المنتج اإلعالمي في مجال حقوق الطفل

ئمون باالتصـــــال حقـــــوق هـــــا القـــــاتنـــــوع المضـــــامين البرامجيـــــة التـــــي يتنـــــاول فيعلـــــى  العمـــــل -
  .الطفلنظرًا لتعدد أبعاد قضايا حقوق ، ، وتوجيهها لكل أفراد األسرةالطفل

 




