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 إلعالم صديق للطفولة إعالن الخرطوم

 إلعالميين حولاورشة عمل 

 "المبادئ المهنية لمعالجة اإلعالم العربي قضايا حقوق الطفل"

 2017ديسمبر  5 – 3الخرطوم: 

 

رفع الوعي بقضايا وحماية الطفولة وتوعية المجتمع و نح السودانقوم به يالجهد الذي مع  اتساقا
والعمل مع الشركاء في التدريب وبناء القدرات في المجتمعات المحلية لتعزيز حماية الطفل ورفع 

مع سلسلة ورش  وتواصال، الوعي بحقوق الطفل وزيادة مشاركة األطفال في القضايا الهامة لهم
، العربية لتوصيات لجنة الطفولة وتنفيذا، صديق للطفولة إعالميعقدها الشركاء نحو العمل التي 

تم اعتماده من قبل مجلسي وزراء الشئون االجتماعية واإلعالم العرب نحو اعتماد لما  وتفعيال
 السترشاد بها.واوتعميمها وثيقة المبادئ المهنية لمعالجة اإلعالم العربي قضايا حقوق الطفل 

 س القومي لرعاية الطفولة وجمعية إعالميون من أجل األطفالالمجلبالتعاون بين كل من  أقيمت
برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" جامعة الدول العربية و والمجلس العربي للطفولة والتنمية و 

ورشة عمل حول المبادئ المهنية لمعالجة اإلعالم العربي قضايا وهيئتي بالن وانقاذ الطفولة، 
بفندق  2017 ديسمبر 5 -3 "، خالل الفترة من م صديق للطفولةإعالحقوق الطفل تحت شعار "

 .وليداي فيال بالعاصمة السودانية الخرطومهجراند 

بالمواثيق واالتفاقيات الدولية والعربية التي تستهدف إنفاذ حقوق الطفل  التزاما تاتي هذه الورشة
الذي يقوم به اإلعالم بكافة  على الدور المحوري  وتأكيدا، باعتباره استثمارا للمستقبل العربي



2 

 

وسائله التقليدية والحديثة في تنمية وتنشئة الطفل وتحقيق الوعي بأهمية رعاية وصون حقوق 
 األطفال. 

األستاذة سعاد عبد العال أمين عام المجلس القومي  أعمال الورشة بكلمات لكل من تافتتح
العربي للطفولة والتنمية القاها نيابة  والدكتور حسن البيالوي أمين عام المجلسلرعاية الطفولة، 

عن سيادته المهندس محمد رضا فوزي مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية المعرفة بالمجلس، 
نعام الطيب رئيس جمعية إعالميون إاألستاذة و  وسعادة السفير ياسر خضر وكيل وزارة اإلعالم،

تلفة والمؤسسات اإلعالم المخ من ممثلي وسائل 80 وبمشاركة أكثر من من اجل األطفال،
، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية واإلقليمية واليات السودانمن مختلف  المعنية بالطفولة

 وحصر ختامها معالي وزير الثقافة األستاذ الطيب حسن بدوي. .ذات العالقة

ليات ورشة منهجية تقوم على جلسات عامة ومجموعات نقاشية وغيرها من اآلالوقد اتبعت 
التفاعلية، عرض خاللها نخبة من الخبراء المدربين عددا من القضايا استهدفت تقديم خلفية 
معرفية وحقوقية ومهنية حول قضايا األطفال في اإلعالم، وذلك من أجل تعزيز دور اإلعالم في 

حداث توافق عام حول المبادئ المهنية لمعالجة اإلعالم العحماية ورعاية حقوق األطفال، و  ربي ا 
كما ضمت الورشة عرضا لمجموعة من المبادرات  قضايا حقوق الطفل بما يسهم في االلتزام بها.

والتجارب الرائدة في مجال اإلعالم وحقوق الطفل، إضافة إلى جلسة لألطفال أكد خاللها األطفال 
خاصة  على حقهم في المشاركة من خالل التعبير عن رأيهم وتطلعاتهم حيال ما يقدم لهم إعالميا

 .يخصهمفيما 

عالم باعتباره شريكا تعزيز دور اإل إلىالدولة  مختلف مؤسسات يدعون والمشاركون وهم 
دعم الجهات  يقدرون تكريس حقوق الطفل والمحافظة على نمائه وحمايته، نحو استراتيجيا 

من واقع مسؤوليتهم االجتماعية واإلنسانية والمهنية تجاه  - ويعلنون  ،هذه الورشةالمنظمة إلقامة 
 : من خالل"، إعالم صديق للطفولةبالدعوة نحو " االلتزام  - تلك القضية

لتوافق، وااللتزام بالمبادئ والمعايير المهنية لمعالجة اإلعالم لقضايا ا
التي ترتكز على التمكين والمواطنة والعدل االجتماعي  حقوق الطفل

ية والشفافية، وتعزز مبادئ المساواة وعدم التمييز وحرية الرأى والحر 
والتعبير والمصداقية والوضوح والموضوعية وحماية مصلحة الطفل 
الفضلى وحماية الهوية الشخصية وضمان الحق فى الخصوصية وحق 



3 

 

الرد والتصحيح، وذلك حتى تكون معيارًا ضابطًا، وموجهًا يكفل ويدعم 
 .على أوسع نطاق إعالمياوتطبيقها شرها نحو ن والسعىحقوق الطفل، 

 ويوصون باآلتي: 

الدستور الوطني، وكذا مع  ذات الصلة بالطفولة، ومواءمتها مع الوطنية فعيل ومراجعة القوانينت .1
ل واالتفاقيات حقوق الطف المعاهدات واتفاقياتالمعايير الدولية لحقوق الطفل كما نصت عليها 

 يحقق المصلحة الفضلى للطفل. ه، وبمااألخرى الداعمة ل

ا عطائها و تتفاعل مع قضايا حقوق الطفل، دة، سياسة إعالمية موح التأكيد على أهمية وضع  .2
لدعوة وزارة اإلعالم لعقد  -في هذا الصدد  -، واالستجابة الوطنيأولوية على أجندة اإلعالم 

ة والخاصة ورؤساء تحرير ملتقى جامع يضم قادة األجهزة اإلعالمية القومية والوالئية العام
تعتمد على المنهجية  فق مقاربة تنموية حقوقيةالصحف، لوضع هذه السياسة اإلعالمية و 

 والموضوعية والمهنية.

ورش العمل والحلقات النقاشية والدورات التدريبية لإلعالميين على المستوى  االستمرار في عقد .3
 الطفل.الوطني واإلقليمي، بما يسهم في تعزيز ثقافة حقوق 

إدماج حقوق الطفل وحمايته، ضمن مناهج التعليم العام ومقررات كليات ومعاهد  الدعوة إلى .4
نشاء أقسام متخص اإلعالم  صة في إعالم الطفل في الجامعات.وا 

بالتربية اإلعالمية بين األطفال واألسر، وذوي العالقة بتنشئة الطفل، بما يسهم في  اإلهتمام .5
ي مع اإلعالم خاصة اإلعالم االلكتروني، كي تصب في التربية القدرة على التعامل الواع

 السليمة وتفادي االستخدامات المسيئة والضارة.

، واالهتمام بالمراكز إنشاء قناة خاصة باألطفال إلى والثقافية الوطنيةدعوة المؤسسات اإلعالمية  .6
صدارات متخبرامج وأفالم في تقديم أنشطة و  لإلسهامالثقافية للطفل،  تراعي  للطفل،صصة وا 

 البعد الحقوقي وأساليب التنشئة الحديثة، وتقدم في قوالب جاذبة ومؤثرة للطفل.
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والمتابعة  ة باإلعالم إلى تفعيل دورها في عملية الرصدالمختصوالممنظمات المجالس  دعوة  .7
ابطة وفق المبادئ الحاكمة والض قضايا الطفولة فيتجاه الخروقات المهنية  والمحاسبة والتحليل
 .مهنيا

دعم مشاركة األطفال أنفسهم في إعداد وبث البرامج اإلعالمية المقدمة لهم، أو في القضايا التي  .8
بما يضمن تحقيق مبدأ ومنحهم مساحات كافية لهم في كافة وسائل اإلعالم، تخص حقوقهم، 

 المشاركة والحوار وحرية الرأي، ويعزز من دورهم في الحياة العامة.

سيس جائزة للمؤسسات اإلعالمية واإلعالميين تحت اسم )شهادة صديق الدعوة نحو تأ .9
 لألطفال(.

مطالبة الجهات المعنية والقائمة على الطفل بتوفير المعلومات واالحصاءات المتلعقة بالطفولة،  .10
 بما يمكن اإلعالميين من تناول قضايا حقوق الطفل بشكل علمي ومهني.

ني إعالمي لحقوق الطفل، ليكون آلية لرصد ومتابعة دعوة الجهات المعنية بتاسيس مرصد وط .11
وتحليل وتقويم األداء اإلعالمي الوطني تجاه قضايا حقوق الطفل، وبالتعاون مع كافة الشركاء 

 على المستوى العربي.

هم في تبادل الدعوة إلى التشبيك بين اإلعالميين المناصرين لقضايا حقوق الطفل بما يس .12
 المعلومات والخبرات.

 

 


