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البيان الختامي لورشة عمل اإلعالميين حول 
المبادئ المهنية لمعالجة اإلعالم العربي قضايا حقوق الطفل 

" إعالم صديق لمطفولة"
 2016 أكتوبر 4 – 3: القاهرة

 

دارة  (التابع لمؤسسة األىرام)بالتعاون بين المجمس العربي لمطفولة والتنمية ومعيد األىرام اإلقميمي لمصحافة  وا 
عقدت ورشة عمل حول " اجفند"المرأة واألسرة والطفولة بجامعة الدول العربية وبرنامج الخميج العربي لمتنمية 
، وذلك خالل "إعالم صديق لمطفولة"المبادئ المينية لمعالجة اإلعالم العربي قضايا حقوق الطفل تحت شعار 

.  بمقر مؤسسة األىرام بالقاىرة2016 أكتوبر 4- 3الفترة من 

دراكا شكاليات الطفل المصري وا   بأىمية العمل من أجل األطفال باعتباره استثمارا لممستقبل، ووعيا بقضايا وا 
 بالمواثيق واالتفاقيات الدولية والعربية التي تستيدف مصمحة الطفل الفضمى، والتزاماخاصة والطفل العربي عامة، 

 عمى الدور المحوري الذي يقوم بو اإلعالم بكافة وسائمو التقميدية والحديثة في تنمية وتنشئة الطفل وتحقيق وتأكيدا
الوعي بأىمية رعاية وصون حقوق األطفال،  

 مع سمسمة ورش العمل التي عقدىا المجمس العربي لمطفولة والتنمية وجامعة الدول العربية وبرنامج وتواصال
 مع الجيود واستكماالفي إطار مشروع المرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي، " اجفند"الخميج العربي لمتنمية 

 مع الدور التاريخي التنويري الذي قامت واتساقااإلقميمية والوطنية في مجال تنمية ورعاية وحماية حقوق األطفال، 
 إعالمي من مختمف إصدارات مؤسسة 35وتقوم بو مؤسسة األىرام، عقدت تمك الورشة التي شارك فييا أكثر من 

. األىرام المتنوعة
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وقد اتبعت ورشة العمل منيجية تقوم عمى جمسات عامة ومجموعات نقاشية وغيرىا من اآلليات التفاعمية، عرض 
خالليا نخبة من الخبراء المدربين عددا من القضايا استيدفت تقديم خمفية معرفية وحقوقية ومينية حول قضايا 

إحداث توافق عام األطفال في اإلعالم، وذلك من أجل تعزيز دور اإلعالم في حماية ورعاية حقوق األطفال، و
 .حول المبادئ المينية لمعالجة اإلعالم العربي قضايا حقوق الطفل بما يسيم في االلتزام بيا

 بكفالة الحقوق لكل أطفال مصر دون تمييز، وفي ظل 2014وتجاوبا مع ما أقره الدستور المصري لمعام 
الظروف بالغة الحساسية التي تمر بيا مصر والمنطقة العربية، وما يستمزمو ذلك من ضرورة إحداث تغيير 

يسانده تيار إعالمي تنموي مستنير يحترم حقوق األطفال ويعمل عمى إنفاذىا، ويدعم منظومة قيم تعتمد  مجتمعي
والترابط االجتماعي لممجتمع المصري والعربي،   األسرية ةبني، ويراعي العمى المينية والتمكين

يعمن المشاركون من اإلعالميين انو من واقع مسئوليتيم االجتماعية واإلنسانية والمينية تجاه تمك القضية، والتزاما 
: يعمنونداخل مؤسسة األىرام، " إعالم صديق لمطفولة"بالدعوة نحو 

التي  لتوافق، وااللتزام بالمبادئ والمعايير المهنية لمعالجة اإلعالم لقضايا حقوق الطفلا
ترتكز عمى التمكين والمواطنة والعدل االجتماعي والحرية والشفافية، وتعزز مبادئ 

المساواة وعدم التمييز وحرية الرأى والتعبير والمصداقية والوضوح والموضوعية وحماية 
مصمحة الطفل الفضمى وحماية الهوية الشخصية وضمان الحق فى الخصوصية وحق 
الرد والتصحيح، وذلك حتى تكون معيارًا ضابطًا، وموجهًا يكفل ويدعم حقوق الطفل، 

، ويخصون في ذلك نقابة عمى أوسع نطاق إعالمياوتطبيقها شرها والسعى نحو ن
. (تحت التأسيس)الصحفيين واتحاد اإلذاعة والتمفزيون المصري ونقابة اإلعالميين 

 

:  ويوصون باآلتي

، والمعايير الدولية لحقوق الطفل، لدستورا  ذات الصمة بالطفولة، ومواءمتيا مع الوطنيةفعيل ومراجعة القوانينت .1
 .ه، وبما يحقق المصمحة الفضمى لمطفلكما نصت عمييا إتفاقية حقوق الطفل واالتفاقيات األخرى الداعمة ل

دعوة مجمس النواب المصري إلى سن قانون الصحافة واإلعالم، بما يستجيب مع تطورات اإلعالم، ويحقق  .2
 .المينية والمصداقية والموضوعية، ويحترم الحقوق والخصوصية
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، مع سياسة إعالمية موحدة تجاه قضايا حقوق الطفل، وفق مقاربة تنموية حقوقية التأكيد عمى أىمية وضع  .3
 .إعطائيا أولوية عمى أجندة اإلعالم المصري

ورش العمل والحمقات النقاشية والدورات التدريبية لإلعالميين عمى المستوى الوطني واإلقميمي،  االستمرار في عقد .4
 .بما يسيم في تعزيز ثقافة حقوق الطفل، تنفيذًا لتوصيات لجنة الطفولة بجامعة الدول العربية

نشاء  إدماج حقوق الطفل وحمايتو، ضمن مناىج التعميم العام ومقررات كميات ومعاىد اإلعالم الدعوة إلى .5 وا 
 .أقسام متخصصة في إعالم الطفل في الجامعات

اإلىتمام بالتربية اإلعالمية بين األطفال واألسر، وذوي العالقة بتنشئة الطفل، بما يسيم في القدرة عمى التعامل  .6
الواعي مع اإلعالم خاصة اإلعالم االلكتروني، كي تصب في التربية السميمة وتفادي االستخدامات المسيئة 

 .والضارة

دعوة المؤسسات اإلعالمية العربية إلى إنتاج برامج وأفالم موجية لمطفل، تراعي البعد الحقوقي وأساليب التنشئة  .7
 .الحديثة، وذلك في قوالب جاذبة ومؤثرة لمطفل

تجاه   والمحاسبة والمتابعة والتحميلالمجالس المختصة باإلعالم إلى تفعيل دورىا في عممية الرصد دعوة  .8
 .الخروقات المينية من قضايا الطفولة

دعم مشاركة األطفال أنفسيم في إعداد وبث البرامج اإلعالمية المقدمة ليم، أو في القضايا التي تخص حقوقيم،  .9
 .بما يضمن تعزيز مبدأ المشاركة

 .الدعوة إلى التشبيك بين اإلعالميين المناصرين لقضايا حقوق الطفل بما يسيم في تبادل المعمومات والخبرات .10


