




“إعالم صديق للطفولة”
وثيقة

الـمبادئ الـمهنية ملعالجة اإلعالم العربي
قضايا حقوق الطفل



الشركاء

قطاع الشئون االجتماعية
إدارة املرأة واألسرة والطفولة

منظمة  والتنمية:  للطفولة  العريب  املجلس 
مجال  يف  تعمل  حكومية  غري  إقليمية  عربية 
مببادرة   1987 عام  تأسست  الطفولة،  تنمية  
من صاحب السمو املليك األمري طالل بن عبد 
العزيز، رئيس املجلس، وبناء عىل توصية صادرة 
من جامعة الدول العربية. يعمل املجلس عىل 
يف  الطفل  لحقوق  داعمة  عربية  بيئة  تهيئة 

التنمية والحامية واملشاركة والدمج. 

العنوان: تقاطع شارعي مكرم عبيد مع منظمة 
 - العاملية ص ب: 7537 - مدينة نرص  الصحة 

القاهرة 11762 -  جمهورية مرص العربية. 

   )+202(  23492024  /  25  /  29 هاتف:  
فاكس: 23492030 )202+(

 accd@arabccd.org ،www.arabccd.org

)أجفند(:  للتنمية  العريب  الخليج  برنامج 
أعاملها  تدير  مانحة،  تنموية  إقليمية  منظمة 
من مدينة الرياض باململكة العربية السعودية 
أنىشء  مقراً.  التنفيذية  اإلدارة  تتخذها  التي 
السمو  صاحب  من  مببادرة   1980 عام  أجفند 
املليك األمري طالل بن عبد العزيز، رئيس أجفند، 
التعاون  مجلس  دول  قادة  من  وتأييد  وبدعم 
التنمية عىل  أجفند يف مجال  يعمل  الخليجي. 
مع  فاعلة  رشاكة  خالل  من  الدويل  املستوى 
املنظامت األممية واإلمنائية الدولية واإلقليمية 
الخاص  الحكومية والقطاع  والوطنية والهيئات 

واملجتمع املدين.

 -  11415  - الرياض   18371 ب  ص.  العنوان: 
اململكة العربية السعودية.             

هاتف: 4418888 )9661+(  

فاكس: 4412962 )9661+(
 www.agfund.org

إدارة املرأة واألرسة والطفولة - قطاع الشئون 
الدول  لجامعة  العامة  األمانة   - االجتامعية 
العربية: تُعد األمانة الفنية للجنة املرأة العربية 
العربية  األرسة  ولجنة  العربية  الطفولة  ولجنة 
وزراء  مجلس  من  بقرارات  إنشاؤها  تم  التى 
اإلدارة  وتنقسم  العرب.  االجتامعية  الشئون 
إىل ثالثة أقسام: املرأة واألرسة والطفولة حيث 
تتكامل مهامها يف تناول القضايا املتعلقة باملرأة 

وباألرسة وبالطفولة.

العنوان: ميدان التحرير - القاهرة - جمهورية 
مرص العربية. 

هاتف: 25750511 )202+( 

فاكس: 25779546 )202+(
www.lasportal.org



نركز  وأن  أولوياتنا.  ُسلَّم  بني  متقدمة  مكانة  لتحتل  الطفولة  قضية  ترتفع  أن  »ينبغي 

اهتاممنا عىل تسليح الطفل العريب مبا يحتاج إليه من أدوات ومهارات ملواجهة هذا العرص، 

واضعني يف اعتبارنا ما وصلت إليه األمم األخرى التي تضع قضايا الطفل – تعليمياً وصحياً 

ق  وثقافياً – يف مقدمة اهتامماتها، وعىل تسليح أطفالنا بتفكري علمي وثقافة مستنرية، تعمِّ

لديهم روح االنتامء والتاريخ والحضارة واالنفتاح عىل الثقافات وفنون األمم األخرى«.

طالل بن عبد العزيز
رئيس املجلس العريب للطفولة والتنمية

ورئيس برنامج الخليج العريب للتنمية “أجفند” 







تقديم

إىل  “أجفند”  للتنمية  العريب  الخليج  وبرنامج  العربية  الدول  جامعة  مع  بالرشاكة  والتنمية  للطفولة  العريب  املجلس  يسعى 

العريب،  لإلعالم  موجهاً  أساساً  لتكون  عليها  اتفق  مهنية  مبادئ  تكريس  بغية  العريب  الطفل  لحقوق  إعالمي  مرصد  تأسيس 

ومتكن اإلعالميني من املعرفة والفهم لحقوق األطفال، وتريس قيامً مهنية يف األداء اإلعالمي تطبيقاً وتعزيزاً لنرش ثقافة حقوق 

األطفال، وقد بدأ هذا املرصد بإعداد مجموعة من الخطوات العلمية التأسيسية؛ كان أولها إعداد دراسة علمية حول واقع 

األداء اإلعالمي ملعالجة قضايا حقوق الطفل العريب طبقت يف ست دول عربية، انتهت إىل أهمية صياغة مبادئ ومعايري عامة 

ل حقوق الطفل العريب. أو ميثاق رشف أو مدونة سلوك لإلعالم وحقوق الطفل؛ لضامن مامرسات إعالمية عربية تحرتم وتفعِّ

ثانياً من هذا املنطلق، عكف املجلس – مع رشكائه – عىل إعداد دليل باملبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم العريب قضايا حقوق 

الطفل، تأسيساً عىل التجارب والخربات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، وتحليالً ملهنية العمل اإلعالمي من منظور حقوقي 

تنموي؛ وذلك ليسرتشد به اإلعالميون العرب يف معالجتهم قضايا حقوق الطفل. 

ن الدليل مجموعة من األدوات العلمية لقياس مدى التزام اإلعالم العريب بتلك املبادئ املهنية  ويف نقلة نوعية جديدة تضمَّ

من أدوات رصد وصحف تحليل مضمون لكل الوسائل اإلعالمية التقليدية والجديدة؛ لتستخدمها املؤسسات اإلعالمية العربية 

واملرصد ذاته.



الواقع أن طموحنا – نحن الرشكاء - من وراء املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل كبري، خاصة أن الوقت الذي نعيشه اآلن يؤكد 

عىل الدور الخطري الذي يلعبه اإلعالم، وأن األمر يتطلب رؤية مختلفة تحقق الهدف التنموي لإلعالم الداعم لحقوق الطفولة 

يف مجاالتها املختلفة، وإبراز املامرسات اإلعالمية الجيدة والناجحة بوصفها مناذج تساعد عىل إنارة الطريق وتصحيح األداء 

اإلعالمي، واألهم أن يؤمن اإلعالميون أنفسهم بأن عليهم التزاماً مهنياً تجاه تلك القضايا التنموية بعيدا عن اإلثارة واإلساءة 

وعدم املوضوعية.

ولعلنا بعد هذه املرحلة نبدأ مرحلة جديدة من عمل املرصد تقوم عىل متكني اإلعالميني من فهم قضايا حقوق الطفل، وإصدار 

تقارير دورية عن أداء اإلعالم يف مجال حقوق الطفل سواء يف مراحل االستقرار أو تلك التي تطرأ علينا ونصطدم بها جميعاً.

التكاتف والتضامن وصوالً إىل إعالم صديق للطفولة؛  ولعل هذا العمل – الذي بني أيديكم – يكون مبثابة دعوة من أجل 

إعالم يحرتم حقوق األطفال ويعمل عىل إنفاذها، إعالم يدعم منظومة قيمية – نحن يف أشد الحاجة إليها – تقوم عىل املهنية 

الحر  التعلم  والتمكني واملواطنة والعدل االجتامعي والحرية والشفافية؛ إعالم يريس ثقافة تعزز مبادئ للتنشئة تقوم عىل 

النشط واملشاركة الجادة والفعالة وقبول حق االختالف وعدم التمييز واإلقرار بالتعددية والتنوع.

والله املوفق،

د.حسن البيالوي
أمني عام

املجلس العربي للطفولة والتنمية



شكر وتقدير

يسعد كل من املجلس العريب للطفولة والتنمية وجامعة الدول العربية )إدارة املرأة واألرسة والطفولة( وبرنامج الخليج 

العريب للتنمية “أجفند” أن يتوجهوا بالشكر إىل الخرباء الذين قدموا خالصة علمهم وخرباتهم إلعداد هذا العمل، ويخصوا به 

األستاذ الدكتور عادل عبد الغفار وفريقه الذي وضع املادة العلمية للدليل بإطارها الفكري واملنهجي، واألستاذ الدكتور صالح 

الخرايش الذي أسهم إسهاماً علمياً رصيناً يف منهجية الربط بني املبادئ وأدوات الرصد ويف التحرير، والشكر أيضاً لكل أعضاء 

اللجنة االستشارية وفرق الخرباء.

والشكر موصول إىل كل اإلعالميني العرب الذين أغنوا معنا هذا العمل بالنقاش والحوار واإلضافة، وإىل اآلليات الوطنية 

املعنية بالطفولة يف الوطن العريب التي أتاحت فرصاً إلثراء هذا العمل، ونخص به املجلس القومي للطفولة واألمومة بجمهورية 

مرص العربية، واملجلس األعىل لألمومة والطفولة بدولة اإلمارات العربية املتحدة، واملجلس األعىل للطفولة بالجمهورية اللبنانية، 

واللجنة الوطنية للطفولة باململكة العربية السعودية.

والشكر ألعضاء فريق العمل بالجهات الرشيكة الذين قاموا بالتنسيق والتسيري واملتابعة طوال فرتة اإلعداد والتنفيذ لهذا 

الدليل، وكذلك لكل من أسهم يف إنجاز هذا العمل العلمي والعميل يف مجال اإلعالم وحقوق الطفل.



اإلرشاف العلمي: 

للطفولة  العريب  املجلس  عام  أمني  البيالوي  أ.د.حسن 
والتنمية.

إعداد املادة العلمية: 

أ.د.عادل عبد الغفار أستاذ اإلعالم بجامعة القاهرة،  د.عمرو 
عبد الحميد مدرس بكلية اإلعالم جامعة بني سويف.

املراجعة والتحرير والتنسيق للامدة العلمية: 

أ.د.صالح الخرايش أستاذ الرتبية بجامعة اإلسكندرية.

اللجنة االستشارية والقراء )ترتيب أبجدي(: 

د.خولة  أمني،  أ.إميل  املليجي،  أ.إلهامي  قادوس،  د.أرشف 
اللطيف  أ.د.عبد  األلفي،  أ.سمية  رزق،  د.رندة  مطر، 
محمود، أ.عبد املنعم األشنيهي، أ.فاطمة املعدول، أ.د.ليىل 
عبد املجيد، أ.د.ليىل كرم الدين، أ.د.محمود نسيم، أ.مفيدة 
د.نبيل  املنشاوي،  أ.ناهد  مسلم،  أ.نارص  زايد،  محمد 

صموئيل، أ.د.نجوى كامل، أ.نولة درويش، أ.هاين هالل.

فرق العمل من الجهات الرشيكة: 

املجلس العريب للطفولة والتنمية:

املالية  الشئون  إدارة  مدير  فوزي  رضا  محمد  املهندس 
الطفولة  إعالم  إدارة  مديرة  الدين  بهى  أ.إميان  واإلدارية، 
إدارة إعالم  أ.مروة هاشم منسق  املرصد،  ومنسق مرشوع 

الطفولة.

جامعة الدول العربية: 

واألرسة  املرأة  إدارة  مدير  مكاوي  إيناس  أول  املستشار 
والطفولة، أ.ماجي سعد، أ.هادي دياب، أ.عمران فياض.

برنامج الخليج العريب للتنمية »أجفند«: 

أ.جربين الجربين مدير املشاريع، أ.عبد اللطيف الضويحي 
املرأة  مشاريع  مسئويل  كبري  الدخيل  أ.غادة  اإلعالم،  مدير 

والطفل.

فريق العمل
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املبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم العرىب قضايا حقوق الطفل

الحاجة إىل املبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم العربى قضايا حقوق الطفل:

تهتم معظم املواثيق املهنية التى تستهدف اإلعالميني العرب بوجه عام، والصحفيني بشكل خاص؛ مبوضوعات بعيدة عن الطفل، 

كام تركز غالبية برامج التنمية املهنية لإلعالميني العرب عىل تزويد املتدربني مبهارات متكنهم من التكيف مع بيئة العمل الصحفى، 

وإمدادهم ببعض املعلومات عن السالمة املهنية؛ لحاميتهم من املخاطر، ونادراً ما ميثل التعامل مع األطفال مكوناً من مكونات 

هذه الربامج. من هنا، تبدو الحاجة إىل إعداد دليل للمبادئ املهنية؛ لرتشيد أداء اإلعالميني العرب ىف تناولهم قضايا حقوق الطفل. 

ويؤكد هذه الحاجة عدد من العوامل؛ من أهمها:

أجفند«، 	   « للتنمية  الخليج  برنامج  بدعم من  عام 2013،  والتنمية  للطفولة  العرىب  املجلس  أجراها  التى  الدراسة  نتائج 

ورشاكة مع جامعة الدول العربية، شملت ست دول عربية بشأن تقييم أداء اإلعالم العرىب ىف مجال حقوق الطفل، وأظهرت 

نتائجها عديًدا من االنتهاكات املهنية لحقوق الطفل ىف املامرسات اإلعالمية اليومية؛ سواء أكان ذلك عن عمد؛ لرغبة ىف 

للتعامل اإلعالمى الصحيح مع قضايا  بالقواعد املهنية  تحقيق مزيد من األرباح، واإلثارة اإلعالمية، أم نتيجة عدم وعى 

حقوق األطفال.

العميق، 	  التناول  وإهامل  قضاياهم،  مناقشة  ىف  السطحية  وغلبة  األطفال،  قضايا  تغطية  ىف  عام  بشكل  االحرتافية  تدىن 

والتحليل الدقيق لها، وتوضيح أسبابها، وانعكاساتها عليهم، وعىل األرس املحيطة بهم.

ضعف العناية باملبادئ التوجيهية إلرشاد اإلعالميني إىل كيفية التناول املهنى الذى يحافظ عىل حقوق الطفل، فضالً عن أن 	 

هذه املبادئ تتسم - لدى بعض املؤسسات اإلعالمية - بعدم الوضوح.
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إعالم صديق للطفولة

عدم اإلبالغ - ىف كثري من الحاالت - عن انتهاكات حقوق الطفل، وخوف األرس من التغطية اإلعالمية السلبية لها؛ مام 	 

الجنسية، والعنف الجسمى، واإلهانات  التكتم عىل تعرض أطفالهم النتهاكات صارخة تشمل االعتداءات  يضطرهم إىل 

املعنوية، وغريها.  

املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العريب

يتكون مرشوع املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العريب الذي يسعى املجلس العريب للطفولة والتنمية إىل تنفيذه بدعم من 
ثالث  والطفولة(، من  واألرسة  املرأة  )إدارة  العربية  الدول  وبالرشاكة مع جامعة  “أجفند”  للتنمية  العريب  الخليج  برنامج 

مراحل متتالية هي: 

املرحلة األوىل: تم إنجازها ومتثلت يف إجراء دراسة عربية صدرت خالل عام 2013 تحت عنوان “اإلعالم ومعالجة قضايا 
حقوق الطفل يف الدول العربية”، استهدفت تقييم تناول اإلعالم العريب قضايا حقوق الطفل.

املرحلة الثانية: إعداد دليل مبادئ مهنية يسرتشد بها اإلعالميون العرب يف معالجتهم قضايا حقوق الطفل، ويتضمن الدليل 
مجموعة من املبادئ املهنية املنظمة لتناول وسائل اإلعالم العربية قضايا حقوق الطفل وشئونه، كام يتضمن الدليل قامئة 
مؤرشات؛ لقياس مدى التزام هذه الوسائل باملبادئ املهنية؛ بحيث توظف ىف رصد املعالجة اإلعالمية لقضايا الطفل ىف الوطن 

العرىب وتحليلها.

املرحلة الثالثة: هي املرحلة القادمة من املرشوع وتتمثل ىف تشغيل املرصد اإلعالمي؛ استناداً إىل دليل املبادئ املهنية؛ لرتشيد 
أداء وسائل اإلعالم العربية ىف التعامل مع قضايا حقوق الطفل، ومؤرشات قياس مدى التزامها بهذه املبادئ ىف مامرساتها 

بشأن هذه القضايا.
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املبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم العرىب قضايا حقوق الطفل

ضعف التنسيق الجيد بني منظامت املجتمع املدىن املعنية بحقوق الطفل واإلعالميني؛ فربغم أن كل طرف منهام يعد خط 	 

دفاع مهامً عن حقوق الطفل، فكالهام -عىل ما يبدو- لديه سوء تقدير الحتياجات اآلخر، وتوقعاته. 

استغالل قضايا األطفال سياسياً، وإعالمياً؛ لجذب انتباه الجمهور، وجعلها مادة إعالمية تجارية؛ لكسب األرباح عىل حساب 	 

حقوقهم وحياتهم الخاصة. 

ضامن 	  منها:  األطفال؛  بحقوق  اإلعالم  وسائل  لعالقة  رئيسة  وعوامل  مجاالت،  عدة  إىل  اإلعالميني  عناية  توجيه  رضورة 

الوسائل خاصة ىف املحتوى اإلخبارى،  السلبية عنهم ىف هذه  النمطية  الوسائل، والصورة  مشاركتهم - بفاعلية - يف تلك 

والدراما، واإلعالنات، والتجاوزات اإلعالمية ىف تغطية جرائم األطفال إما بوصفهم ضحايا، وإما بحسبانهم مرتكبى جرائم.

األهداف:

يعمل دليل املبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم العرىب قضايا حقوق الطفل؛ عىل تحقيق مجموعة من األهداف املتكاملة مجالها هو 

األداء اإلعالمى العرىب تجاه حقوق الطفل، وتؤكد هذه األهداف القيم الحاكمة التى تأسس الدليل عليها؛ ومن أبرزها: التمكني، 

واملحاسبية، واملهنية، متمثلة ىف:

اإلرشاد والتثقيف: حيث تعد املبادئ املهنية، وما يتعلق بها من مؤرشات لرصد األداء اإلعالمى؛ أداة للتثقيف، وتنمية الوعى، 

وموجهات ترشد األداء اإلعالمى العرىب؛ ومن ثم تسهم ىف متكني اإلعالميني العرب، وتحسني أداءهم املهنى.
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الطفل؛ معلومات حقيقية عن  العرىب تجاه حقوق  حيث يوفر استخدام مؤرشات رصد األداء اإلعالمى  التقييم والتشخيص: 

مدى االلتزام املهنى، واملامرسات الجيدة،واالنتهاكات ىف هذا املجال؛ مام يساعد عىل التقييم األصيل لهذا األداء ،وإعالء املحاسبية 

ىف الوقت ذاته. 

إىل معلومات عن واقعه- اقرتاح الخطط والربامج؛ لتطويره عرب  العرىب - استناداً  يرتتب عىل تقييم األداء اإلعالمى  التطوير: 

تعظيم اإلفادة من املامرسات الجيدة جنباً إىل جنب مع مواجهة االنتهاكات املهنية ىف معالجة قضايا حقوق الطفل؛ مام يدعم األداء 

اإلعالمى العرىب، ويعزز مهنية العاملني فيه.
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املبادىء املهنية ملعالجة اإلعالم العربي
قضايا حقوق الطفل
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التزاماً مبيثاق جامعة الدول العربية، ومبا تضمنته املواثيق واملبادرات الدولية واإلقليمية من مبادئ وأهداف وسياسات، ووعياً 

بأهمية املسئولية القومية والوطنية تجاه األطفال، وبالدور الذى تؤديه وسائل اإلعالم يف تشكيل الصورة الذهنية نحوهم، ونحو 

للحكومات والشعوب العربية عىل حامية حقوقهم، طبقاً ملا نصت عليه االتفاقية الدولية لحقوق  قضاياهم املختلفة، وتشجيعاً 

الطفل التى وقعت عليها الدول العربية، وتأكيداً عىل مصلحة الطفل الفضىل، وترشيداً ألداء اإلعالم العريب يف تناول قضايا حقوق 

الطفل، تبدو أهمية اعتامد دليل للمبادئ املهنية العامة والخاصة، مُيكن املؤسسات اإلعالمية العربية من ضبط أدائها املهنى ىف 

تناول وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة قضايا الطفل العرىب وشئونه.

أواًل :املبادئ املهنية العامة ملعالجة اإلعالم العربى قضايا حقوق الطفل:

من أهم ما يقتضتيه التزام هذه املبادئ:

االعتامد ىف عمل وسائل اإلعالم - يف كل مراحل اإلنتاج - عىل احرتام حقوق الطفل، 	 

والتوجه لشمول األطفال عىل اختالفهم .

تجنب التمييز بني األطفال؛ بسبب النوع، أو العرق، أو السن، أو الدين، أو الخلفية 	 

الثقافية، أو الحالة التعليمية، أو قدراتهم البدنية،أو الذهنية.

إتاحة الفرص للمشاركة يف وسائل اإلعالم لألطفال كافة؛ من خالل اإلسهام بالرأي ،أو 	 

اإلنتاج الفني، أو األديب، أو حتى مجرد االستفسار.

املساواة وعدم التمييز	 

حرية الرأى والتعبري	 

املصداقية والوضوح	 

املوضوعية	 

حماية مصلحة الطفل 	 
الفضلى

حماية الهوية 	 
الشخصية، وضمان 

الحق فى الخصوصية

حق الرد والتصحيح	 
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تحرى الدقة ىف جميع األخبار؛ فال تحتوى معلومات كاذبة، وال شائعات، وال حقائق مشوهة، وال معلومات متييزية، وال 	 

متحيزة، ميكن أن تشكل رضراً لألطفال.

الحرص عىل اإلنصاف لألطراف كافة، وتجنب اإلغراءات، وتضارب املصالح.	 

االبتعاد عن التعميم؛ سواء أكان ما ينرش حاالت فردية، أم ظاهرة منترشة بناء عىل إحصاءات علمية.	 

منح الجمهور الفرصة الستقاء املعلومات عن واقع األطفال من سياقها املحدد، وإخباره بطبيعة املعلومات املطروحة عليه؛ 	 

من حيث كونها حقيقية، أم تعليقاً ،أم رأياً شخصياً.

تجنب استخدام القوالب النمطية، والعرض املثري للرتويج للمواد اإلعالمية املرتبطة باألطفال، أو الطلب إليهم رواية قصة، 	 

أو أداء عمل ال يشكل جزءاً من تاريخهم، وال حياتهم. 

الثقافية 	  الحساسية  تجنب إلحاق األذى بأي طفل، وتجنب األسئلة واملواقف والتعليقات املترسعة يف األحكام، أو ذات 

أو االجتامعية، أو التي تضعه يف خطر، أو تعرضه لإلهانة، أو التي تبعث يف نفسه األمل والحزن الناجمني عن أحداث، أو 

ذكريات مؤملة.

التمسك مبراعاة الذوق العام، واالحتشام، والبعد عن عرض صور جثث القتىل، أو اإلصابات والتشوهات الجسمية، وفقدان 	 

األطراف، وذكر أوصاف مخيفة للموت، أو القتل؛ مام يؤثر ىف نفسية  األطفال.
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إليه، وتشجيع الجهود املحلية واإلقليمية والدولية لحامية هذه 	  الطفل، أو تيسء  التصدى ألى مامرسات تنتهك حقوق 

الحقوق.

االمتناع عن نرش أي قصة إخبارية، أو خرب إعالمي، أو صورة ميكن أن تُعرّض الطفل، أو أشقاءه، أو أقرانه للخطر، أو اإلساءة 	 

حتى عندما يتم تغيري هوية الطفل، أو طمسها، أو عدم استخدامها.

الحرص بشكل دائم عىل تغيري أسامء األطفال، وطمس هوياتهم املرئية يف الحاالت التالية:     	 

أ: األطفال ضحايا جرائم االعتداء الجنيس، واالستغالل، أو مرتكبوها.

ب: األطفال املصابون بفريوس نقص املناعة البرشية »اإليدز«. 

ج: األطفال املتهمون، أو املدانون بارتكاب جرمية.

د: تعريف الطفل بصفته مقاتالً ىف حروب، أو رصاعات؛ سواء أكان يف الوقت الحارض أم سابقاً، أم  طالباً للجوء السيايس، أم الجئاً، 

أم مرشّداً داخل وطنه، أم طفالً من أطفال الشوارع. 

الفيديو، 	  والتصوير عىل رشيط  املقابالت،  أو غريهم؛ إلجراء جميع  أرسته،  عليه؛ سواء  والويص  الطفل،  من  اإلذن  طلب 

والتقاط الصور التوثيقية عندما يكون ذلك ممكناً، ويجب أن يكون هذا اإلذن مكتوباً كلام أمكن ذلك.

إتاحة الفرص ألطراف أي قصة خربية، أو قضية تتعلق بالطفل؛ لتوضيح مواقفهم، والرد عىل أي اتهام موجه إليهم، أو قوٍل، 	 

أو فعٍل يرون أنه نسب إليهم خطأ، أو بصورة مشوهة.
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ثانيًا: املبادئ املهنية ملشاركة األطفال فى إنتاج املحتوى اإلعالمى:

من أهم ما يقتضيه التزام هذه املبادئ:

يضمن 	  مبا  اإلعالمية؛  مشاركته  أثناء  ىف  الفضىل  الطفل  مصلحة  حامية  عىل  الحرص 

حاميته من التعرض لألخطار املختلفة التى قد تؤثر ىف سالمته البدنية، أو الذهنية، أو 

النفسية. 

تجنب مشاركة األطفال ىف مشاهد تحتوى عنفاً بدنياً، أو لفظياً، أو محتوى غري مالئم 	 

لتقاليد املجتمع وأعرافه.

توخى الحذر إزاء استضافة األطفال ضحايا العنف بأنواعه كافة - مبا فيها االعتداءات الجنسية- مبا يضمن حق الطفل ىف 	 

الحامية من االستغالل، والحفاظ عىل حقه الكامل ىف رسية حياته الشخصية وخصوصيتها.

الدراسية، ويحرتم حقهم ىف 	  التزاماتهم  يتعارض مع  اإلعالمى؛ مبا ال  املحتوى  األطفال ىف  املناسبة ملشاركة  األوقات  تخري 

التعليم.

منح األطفال الوقت الكاىف لىك يعربوا عن مشكالتهم وقضاياهم.	 

التفرقة ىف مشاركة األطفال ىف إنتاج الربامج، واملواد اإلعالمية عىل أساس العمر، أوالنوع أو املستوى االقتصادى 	  تجنب 

واالجتامعى.

الحماية من خالل 	 
عملية املشاركة

توفري مناخ إيجابى 	 
داعم للمشاركة

حرية تكوين 	 
الرأى والتعبري عنه

العدالة فى املشاركة	 
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ثالثًا: املبادئ املهنية للتغطية اإلخبارية لألطفال ضحايا االعتداءات الجنسية )أو مرتكبيها( والنزاعات 
والحروب:

من أهم ما يقتضيه التزام هذه املبادئ:

العناية عند اإلبالغ عن االعتداء الجنيس بتحقيق التوازن بني حق الضحية يف الخصوصية، 	 

وحق الجمهور يف املعرفة.

تخرتق 	  محرجة،  تفاصيل  األطفال  عىل  لالعتداءات  اإلعالمية  التغطية  تضمني  تجنب 

خصوصية حياتهم الشخصية، رمبا تصل إىل مرحلة اإليذاء؛ مثل: وصف تفاصيل دقيقة 

عن األفعال املادية التي ارتكبت خالل التعرض لإلساءة، واالعتداء الجنيس.

تجنب التفاصيل التي ميكن أن تعرض الضحية للخطر؛ مثل: ذكر عناوين املنزل، وأرقام 	 

حاالت  يف  وخاصة  للضحايا،  النمطية  الصورة  عن  والبعد  العمل،  وأماكن  الهواتف، 

الجرمية الجنسية.

منح الفرص للضحايا وأرسهم لقبول التغطية اإلعالمية، أو رفضها دون الرتهيب باستخدام 	 

قوة وسائل اإلعالم، أو تهديد الضحايا إذا رفضوا ذلك؛ فال يوجد أي إلزام للضحايا ىف منح 

هذه التغطية.

حماية الخصوصية	 

األمان والحماية	 

دقة التغطية 	 
اإلعالمية وعمقها

الشفافية 	 
واملصداقية فى 
مقابلة األطفال

سالمة املفردات 	 
والرتكيبات اللغوية

التوعية	 

األمان والحماية	 

عدم االستغالل 	 
السياسى
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وضع القصص اإلخبارية حول الطفل ضحية الجرمية يف السياق املناسب، وتناول وقائع الجرمية يف اإلطار الذى يوفر لها 	 

برغم  النطاق  واسعة  بصورة  الجرمية  انتشار  إىل  يؤدى  قد  ذلك  الفردية؛ ألن  الحوادث  تعميم  وعدم  والوضوح،  املعنى 

محدودية حدوثها. 

تجنب ذكر معلومات كاذبة أو مضللة، أو بث اإلشاعات، أو االعتامد عىل املعلومات مجهولة املصادر بشأن  االتهامات وسري 	 

التحقيقات التي ميكن أن تقدم حتى من قبل الطفل الضحية، وتوخي الحذر يف تسمية املشتبه فيهم قبل االتهام الرسمى 

من السلطات القضائية.

أو 	  العنف،  أو  االغتصاب،  طبيعة  حول  األليمة  التفاصيل  اإلعالمى  التقرير  تضمني  ورضورة  أهمية،  مدى  من  التحقق 

اإلصابات، وتحليل مدى تأثري هذه التفاصيل ىف القراء، أو املشاهدين، واألطراف األخرى.

تجنب استخدام األوصاف الجنسية الرصيحة، أو الصور التى قد تطبع مثل هذا السلوك يف ذهن الطفل املتلقى؛ فيؤدي 	 

ذلك إىل االنخراط يف النشاط الجنيس يف سن مبكرة.

أداء دور فاعل وإيجاىب يف لفت االنتباه إىل محنة األطفال ومعاناتهم ىف أثناء الرصاعات املسلحة وما يليها، واإلسهام ىف دعم 	 

إنتاج ونرش برامج إعالمية، تستهدف األطفال املترضرين من الحرب.

التحقق من أن عمل وسائل اإلعالم خالل فرتات الحروب والنزاعات يقوم عىل توفري الحامية لألطفال، واإلسهام ىف إعادة 	 

تأهيلهم، وإدماجهم ىف املجتمع؛ لتجاوز اآلثار النفسية واالجتامعية للحروب.
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حامية األطفال من التعرض للصور التلفزيونية املزعجة بشكل مكثف أو مخيف؛ فبعض األطفال أكرث عرضة للقلق بشأن 	 

األحداث التي تغطيها وسائل اإلعالم؛ نتيجة عوامل مختلفة تؤثر ىف ردود أفعالهم؛ منها: السن، واملزاج االنفعاىل، وامليل 

إىل القلق. 

تأكيد النتائج اإليجابية التي قد تنشأ نتيجة األحداث املؤملة؛ ومنها: التضامن، وصناعة األبطال، وقيمة الحياة، ودور اإلنسان 	 

ىف التخفيف من معاناة اآلخرين وآالمهم.

تجنب االستغالل السياىس، واإلعالمى ملعاناة األطفال وآالمهم من جراء الحروب؛ بإعالن انحيازهم لطرف عىل حساب طرف 	 

آخر داخل الرصاع، أو مطالبتهم بعرض أفكار وتوجهات ال تتالءم مع قدراتهم الذهنية، وال املرحلة العمرية التى ميرون 

بها، وال خرباتهم وال تجاربهم السابقة. 

تجنب استغالل األطفال املترضرين من الحرب؛ ألسباب اقتصادية وسياسية خاصة بهم، وينبغي أن تركز وسائل اإلعالم 	 

عىل نقاط القوة املحتملة، وقدرات األطفال املتأثرين بالحرب؛ بدال من االقتصار - فقط - عىل تصويرهم ضحايا فحسب. 
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رابعًا املبادئ املهنية للتعامل اإلعالمى مع اإلعالنات التى تستهدف األطفال:

من أهم ما يقتضيه التزام هذه املبادئ:

أذهانهم عن 	  بانطباعات خاطئة ىف  األطفال وال يخدعهم   اإلعالن  أال يضلل  الحرص عىل 

طبيعة، أو محتوى، أو سعر السلعة، أو املنتج، وتأثريها فيهم.

التحقق من أن االعالن ال يحتوى أموراً غامضة؛ كأن يشمل رسوماً، أو عبارات غري دقيقة، أو 	 

خادعة، تقدم بشكل مبارش، أو ضمنى، أو يستغل خيال الطفل لحثه عىل زيادة استهالكه 

من املنتج.

أن 	  املمكن  قلة خربتهم؛ عن طريق عرض معلومات من  براءتهم، وال  األطفال، وال  املعلومات لدى  استغالل نقص  عدم 

تؤذيهم جسمياً أو نفسياً.

االلتزام بأال يحتوى اإلعالن معلومات خاطئة عن القيمة الغذائية للمنتج، أو يعرض مقارنات غري صحيحة، أو مضللة بينه، 	 

وبني غريه من املنتجات.

الحرص عىل أن تكون الشهادات واآلراء املقدمة ىف اإلعالن عن املنتج حقيقية، وأال تكون خادعة، وال مبالغاً فيها، وأن تتفق 	 

مع أحدث اآلراء العلمية املقبولة.

الواقعية	 

األمان والحماية	 

سيادة املعايري 	 
االجتماعية

تقدير األسرة	 
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الحرص عىل أال يقدم اإلعالن صوراً، وال أحداثاً مخيفة، وال محزنة لألطفال، وال يشجعهم عىل تبنى سلوكيات عنيفة، وال 	 

قيم تتعارض مع ثقافة املجتمع.

االلتزام بأال يحط اإلعالن من قدر وكرامة شخص وال مجموعة ؛ عىل أساس العرق، أو النوع، أو العمر، أو املعتقد السياىس، 	 

أو الدين، أو حالة العجز الطبيعى أو الذهنى.

الحرص عىل أال يعمل اإلعالن عىل إضعاف سلطة الوالدين، أو مسئولياتهام، وثقة الطفل بأرسته.	 

االلتزام بأن تكون األسعار املذكورة باإلعالن واضحة، ومفهومة لألطفال بطريقة ال لبس فيها، وأال يوحى أن املنتج املعلن 	 

عنه ىف متناول أيدى جميع األرس.

خامسًا: املبادئ املهنية لتعامل اإلعالم مع قضايا حقوق الطفل فى اإلعالم الجديد 
)مواقع التواصل االجتماعى – املدونات اإللكرتونية – املواقع اإللكرتونية(:

من أهم ما يقتضيه التزام هذه املبادئ:

الحذر تجاه ما يروج له حول قضايا األطفال، والحرص عىل البحث عن املعلومات والبيانات 	 

وفق أكرث من مصدر؛ للتأكد من صحتها ودقتها.

يتم تداولها عرب مواقع 	  التى  الفيديو  الصور وملفات  للتحقق من دقة  الجهد  بذل قصارى 

صحة املضمون 	 
اإلعالمى

اإلفصاح 	 
والشفافية

خصوصية 	 
التعامل 
اإلعالمى
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التواصل االجتامعى من خالل أشخاص عاديني، ويتم نرشها  ومشاركتها عرب اإلنرتنت من قبل األفراد، وعندما يكون هناك 

شك حيالها يجب االمتناع عن نرشها.

الطفل عرب مواقع 	  بها عند طرح األسئلة حول قضايا حقوق  التى يعمل  الحقيقية لإلعالمى، والجهة  الهوية  اإلعالن عن 

التواصل االجتامعى، وتجنب استخدام أسامء مستعارة عند أداء أى عمل إعالمى.

تجنب نرش مواد إعالمية عرب مواقع التواصل االجتامعى تحض عىل الكراهية أو العنف، أو التمييز بني األطفال عىل أساس 	 

اللغة، أو النوع، أو العرق، أوالدين.

إعالن مصدر املعلومات الذى اعتمد عليه، ويفضل أن يُرفق رابط، يستطيع منه القارئ التأكد من صحة املعلومة التى يتم 	 

تداولها عرب مواقع التواصل االجتامعى، أو املواقع اإللكرتونية بشكل عام.

احرتام حقوق امللكية الفكرية لألشخاص واملؤسسات واملنظامت املختلفة؛ فربغم الفيض املعرىف املتنوع - واملجاىن غالباً - 	 

الذى يتيحه الفضاء اإللكرتوىن؛ تبقى املحافظة عىل ملكية األفكار من أهم املبادئ املهنية املتعارف عليها لدى املشتغلني 

بالعمل اإلعالمى.

باألطفال 	  تتعلق  أو  عامة،  قضايا  تخص  االجتامعى  التواصل  مواقع  عرب  معلومات  نرش  الخطأ ىف  حالة  ىف  فوراً  االعتذار 

 -  Twitter و)تويرت(   ،Facebook بوك(  )الفيس  موقعا:  وبخاصة   - االجتامعى  التواصل  مواقع  فمتصفحو  وتصحيحها؛ 

يحفظون عىل أجهزتهم الشخصية ما يتم تداوله عرب مواقع التواصل االجتامعى؛ ومن ثم من األفضل بعد حذف املواد 

املزيفة أو الخطأ أن  تعتذر للجمهور عن املحتوى الذى تم نرشه.
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سادسًا: املبادئ املهنية لتعامل اإلعالم مع األطفال ذوى اإلعاقة :

من أهم ما يقتضيه التزام هذه املبادئ:

الحرص عىل حث أفراد املجتمع ومؤسساته عىل تنمية التفاعل مع األطفال ذوى اإلعاقة، 	 

الواجبات  يف  املجتمع  يف  آخر  طفل  أي  مع  يتساوون  وأنهم  بحقوقهم،  الوعى  وزيادة 

والحقوق.  

إتاحة الفرص أمام األطفال ذوى اإلعاقة للتواصل، والتعبري بحرية عن آرائهم ومشكالتهم.	 

ىف 	  تسهم  التى  اإلعاقة  ذوى  لألطفال  النمطية  القوالب  أو  السلبية  الصور  تعزيز  تجنب 

عزلتهم.

إبراز النامذج الناجحة، والجوانب اإليجابية، والقدرات الخاصة لألطفال ذوى اإلعاقة، وكيفية اإلفادة منهم. 	 

الحرص عىل التناول املكثف واملوضوعى النتهاكات حقوق األطفال ذوى االعاقة، والحذر من إهاناتهم، أو تشويه سمعتهم.  	 

العمل من خالل آليات مختلفة عىل توعية الجمهور بقضايا األطفال ذوى اإلعاقة؛ بوصفها قضايا حقوق اإلنسان بشكل 	 

عام، وحقوق الطفل عىل وجه الخصوص.

إلقاء الضوء عىل النامذج اإليجابية، والناجحة ىف دمج األطفال ذوى اإلعاقة تربوياً وتعليمياً مع أقرانهم العاديني.	 

عدم التمييز	 

الدعم واملساندة	 

الدمج	 
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سابعًا :املبادئ املهنية لتعامل اإلعالم مع األطفال املوهوبني 

من أهم ما يقتضيه التزام هذه املبادئ:

إعداد برامج ومواد إعالمية مناسبة ومختلفة  تستهدف الجمهور، وبخاصة أولياء األمور  	 

وتتناول التعريف باألطفال املوهوبني، وخصائصهم وإمكاناتهم، وكيفية اكتشافهم. 

الحرص عىل دعم الربامج والفاعليات اإلعالمية املختلفة التى تسهم ىف اكتشاف املواهب 	 

بني األطفال ليس ىف مجاالت بعينها؛ وإمنا ىف املجاالت كافة.

هؤالء 	  دعم  إطار  ىف  املوهوبني  األطفال  إىل  املوجه  والرياىض  والفنى  والثقاىف  العلمى  اإلعالمى  باملحتوى  العناية  زيادة 

األطفال ورعايتهم، وتطوير مواهبهم. 

العلمية 	  واألنشطة  والفاعليات  للمناسبات  كافة  اإلعالم  وسائل  ىف  واملستمرة  الوافية،  اإلعالمية  التغطية  عىل  الحرص 

والتعليمية والفنية والرياضية التى تنظمها الجمعيات واملؤسسات املعنية بدعم األطفال املوهوبني ورعايتهم.

الحرص باستمرار عىل التغطية اإلعالمية املالمئة إلبراز اإلنجازات املميزة التى يحققها األطفال املوهوبون.	 

إتاحة الفرص أمام األطفال املوهوبني للمشاركة يف إنتاج املحتوى اإلعالمى وعرض مواهبهم املختلفة، والتعبري عن أفكارهم 	 

ورؤاهم، واالستامع إليها بعناية، وتعرف احتياجاتهم واهتامماتهم.

التوعية واالكتشاف	 

الدعم والرعاية	 
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تكوين اتجاهات ومعتقدات مجتمعية إيجابية قوية تجاه األطفال املوهوبني، وأهمية اكتشافهم ورعايتهم وتقدير دورهم 	 

ىف تنمية املجتمع وتقدمه.

ثامنًا :املبادئ املهنية لتعامل اإلعالم مع أطفال الشوارع:

من أهم ما يقتضيه التزام هذه املبادئ:

التعريف بطبيعة أطفال الشوارع والعوامل أو الظروف القهرية املختلفة التى أودت 	 

بهم إىل الشارع، ولفت االنتباه إىل معاناتهم وحقوقهم .

إبراز اآلثار السلبية والخطرية املختلفة، املبارشة وغري املبارشة التى ترتتب عىل وجود 	 

بعض أطفال املجتمع دون مأوى، وال رعاية.

العناية بالتناول اإلعالمى املنظومى لألطفال ىف ظروف صعبة، ومن بينهم أطفال الشوارع، عرب تخصيص مواد محددة ىف 	 

الوسائل اإلعالمية املختلفة.

عدم تناول التفاصيل الشخصية املحرجة، وال املعلومات األليمة لألطفال، وتجنب انتقاد مظهرهم، أو االستخفاف بهم.	 

املجتمع؛ 	  عن  وعزلهم  تهميشهم  ىف  تسهامن  الشوارع،  ألطفال  مثرية  سلبية  صورة  وتقديم  اإلعالمى،  االستغالل  تجنب 

بوصفهم مصدراً من مصادر الخطر.

التوعية	 

األمان والحماية	 

الدعم واملساندة	 
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إتاحة فرص مناسبة ومتنوعة أمام أطفال الشوارع؛ للتعبري عن معاناتهم واحتياجاتهم ومشاعرهم، واإلجابة عن تساؤالتهم.	 

إبراز االنتهاكات واالعتداءات التى يتعرض لها أطفال الشوارع، وتوضيح كيفية مواجهتها، والحد منها بوصفها مرحلة من 	 

مراحل التعامل مع هؤالء األطفال.

العمل عىل تكوين رأى عام داعم لهؤالء األطفال، ومنارص لحقوقهم، وإعادة تأهيلهم، ودمجهم ىف املجتمع. 	 



املبادىء املهنية ملعالجة اإلعالم العربي
قضايا حقوق الطفل

يتضمن هذا العمل العلمي مجموعة من املخرجات املرتبطة بالرصد والتقييم والتدريب لألداء اإلعالمي يف مجال حقوق 

الطفل وهي: 

الدليل العلمي للمبادىء املهنية ملعالجة اإلعالم العريب قضايا حقوق الطفل )متضمناً املؤرشات وأدوات الرصد(.. 1

 كتيب املبادىء املهنية ملعالجة اإلعالم العريب قضايا حقوق الطفل )كتيب موجه لإلعالميني(. . 2

وثيقة املبادىء املهنية ملعالجة اإلعالم العريب قضايا حقوق الطفل. . 3

والعمل الذي بني أيدينا اآلن )رقم 3( ميثل وثيقة موجزة، واملخرجات أعاله متاحة لدى املجلس العريب للطفولة والتنمية.
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