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مديرة إدارة إعالم الطفولة 

المجلس العربي للطفولة والتنمية



:  أهمية اإلعالم

فيواألطفالحياةفيمحوريا  دورا  واالتصالاإلعالموسائلتلعب➢

.تربيتهم

المنزلفياليومياألطفالمحيطمنجزءاإلعالموسائلأصبحت➢

.والتسليةاللهووأماكنوالمدرسة

مضييبحيثالرئيسيوالمعرفةالثقافةمصدراإلعالموسائلباتت➢

.الدراسةمقاعدعلىيمضونمماأكثربرفقتهااألطفال

يفوالمدرسةاألهلجانبإلىرئيسيا  شريكااإلعالموسائلباتت➢

.للطفلالتربويةالعملية



:دور اإلعالم تجاه قضايا حقوق الطفل ذي اإلعاقة

دور حقوقيدور توعوي

دور قوة ضاغطة 
للتأثير في اتخاذ 
القرارات الالزمة

دور رقابيدور إخباري
دور تربوي

دور ثقافي

دور وطني اجتماعي



:لحقوق الطفل العربيالمرصد اإلعالمي

:الرؤية
لمختلفة أن يكون آلية متميزة لرصد ومتابعة وتحليل ما ينشر في وسائل اإلعالم العربية ا

مة عن حقوق الطفل سلبا وإيجابا بغية أن تكون مضامين وسائل اإلعالم العربية ملتز
مل هذا تمثل اتفاقية حقوق الطفل المرجعية األساسية في ع. بالحقوق اإلنسانية للطفل

.المرصد

:الهدف العام

بالتعاون اإلرتقاء باألداء اإلعالمي العربي تجاه قضايا تنشئة وتنمية وحماية حقوق الطفل
.والتنسيق مع وسائل اإلعالم وغيرها من المؤسسات التنموية



:  مكونات المرصد اإلعالمي لحقوق لطفل العربي

األول

إجراء دراسة حول واقع 

األداء اإلعالمي العربي 

.في مجال حقوق الطفل

الثاني

المبادئ المهنية 

يسترشد بها اإلعالميون 

في تناولهم لقضايا 

.حقوق الطفل

الثالث

إعداد دليل تصحيح 

المصطلحات والمفاهيم 

والصور الخطأ المتداولة 

حول األطفال في وسائل 

. اإلعالم

الرابع

تشغيل المرصد اإلعالمي 

في ضوء توافر المبادئ 

المهنية والمؤشرات 

لقياس درجة التزام 

.وسائل اإلعالم بها

مرحلة موازية مستمرة

مع االستمرار في عقد ورش عمل لإلعالميين في مجاالت نشر ثقافة حقوق الطفل ومناهضة العنف ضد األطفال 

والترويج للمبادئ المهنية والقيام بالرصد اإلعالمي



: األداء اإلعالمي حيال قضايا حقوق الطفل ذي اإلعاقة

هميشهوتبلاإلعاقة،ذيالطفلحقوققضاياعلىإعالمياالضوءتسليطضعف
.أحيانا

النمطيةالذهنيةالصورةتدعمزالتالاإلعاقةلقضيةاإلعالميةالتغطية
.السلبية

معظمأنإلىتنظرأنوترفضالمحنةمعصراعأنهاعلىاإلعاقةإلىتنظر
.نفسهالمجتمعمنهيالمعاقونيواجههاالتيالصعوبات

اإلعاقةأصحابنظروجهةمنالصورةنقلفيفشلت.

أسبابعنيبحثونوالمعاناةأنهاعلىاإلعاقةإلىينظروناإلعالميون
علىءالضوتركيزخاللمنتخفيفهايمكنالمعاناةمعظمأنيدركونوالالمعاناة

.اإلعاقةتجاهالمتبعةالسياسات



:  الصور النمطية عن األطفال ذوي اإلعاقة في اإلعالم

مثير للشفقة ❖

كائن مثير للفضول ❖

مثير للضحك ❖

عبء على األخرين ❖

كسول ❖

يختلف عن غيره من بني جنسه❖

غير قادر على المشاركة في الحياة اليومية❖



:لمعالجة اإلعالم العربي قضايا حقوق الطفلالعامةالمبادئ المهنية

تجنبوياختالفهم،علىاألطفاللشمولويتوجهالطفل،حقوقاحترامعلىاإلعالميركز:التمييزوعدمالمساواة

.األطفالبينالتمييز

يستمعوأنتخصهم،التيالمسائلعناإلعالموسائلفيآرائهمعنبحريةاألطفاليعبر:والتعبيرالرأىحرية

.واهتمامبإنصاتاإلعالميونإليهم

الحساسيةووالمصداقيةالدقةحيثمنالمهنىالتميزمعاييرأقصىإلىالوصول:والوضوحوالتدقيقالمصداقية

.باألطفالتتعلققضاياتناولعند

آخراراعتبأيعلىاألولويةوإعطائهااألطفاللجميعالفضلىالمصالححماية:للطفلالفضلىالمصلحةحماية.



:لمعالجة اإلعالم العربي قضايا حقوق الطفلالعامة المبادئ المهنية

أوقائهأشأوالطفليعّرضأنيمكنماكلنشرعناالمتناع:الخصوصيةفيوالحقالشخصيةالهويةحماية

الثقافيةةالحساسيذاتأواألحكامفيالمتسرعةوالتعليقاتوالمواقفاألسئلةوتجنباإلساءة،أوللخطرأقرانه

الحزنواأللمالطفلنفسفيتبعثالتيأولإلهانة،تعرضهأوخطرفيالطفلتضعالتيأواالجتماعية،أو

.مؤلمةذكرياتأوأحداثعنالناجم

بناءرةمنتشظاهرةأوفرديةحاالتينشرماكانسواءاألطفالقضاياتناولعندالتعميمتجنب:الموضوعية

.علميةاحصاءاتعلى

متوزانبشكلالردحقمنح:والتصحيحالردحق.



:مع األطفال ذوي اإلعاقةلمعالجة اإلعالم العربي الخاصة المبادئ المهنية



ل فيدليل تصحيح المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ المتداولة حول األطفا

وسائل اإلعالم 

قائمةوإعدادالعربية،اإلعالمبوسائلاألطفالحولتداولهايتمالتىالخطأالمصطلحاتبأهمقائمةإعداد➢

وسائلىفالطفللشئونتناولهمفىاستخدامهااإلعالميونيتبنىلكى،الخطأللمصطلحاتبديلةتصحيحية

.العربيةاإلعالم

فال،األطحولالعربيةاإلعالموسائلتتداولهاالتىالخطأوالفيديوهاتالفوتوغرافيةبالصورقائمةإعداد➢

للصوراإلعالمييناستخدامبغيةالخطأ،والفيديوهاتالفوتوغرافيةللصوربديلةتصحيحيةقائمةوإعداد

.وقضاياهالطفللشئونتناولهمفىالصحيحةوالفيديوهات

ئمةقاوإعدادالعربية،اإلعالمبوسائلاألطفالحولتداولهايتمالتىالغامضةالمصطلحاتبأهمقائمةإعداد➢

.المصطلحاتبهذهالمقصودلتوضيح

صائصهخاختالفعلىالعاموالجمهورالمختلفةاالتصالووسائلواألهليةالحكوميةبمؤسساتهالمجتمعارتقاء➢

مصطلحاتالمنتخلوبلغةاألطفالعنللتحدثمالئمةلغةاستخدامفىواالجتماعيةواالقتصاديةالديموجرافية

السلبىالتأثيرذاتالخطأوالصور



اإلعالم دليل تصحيح المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ المتداولة حول األطفال في وسائل

ل في ادليل تصحيح المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ المتداولة حول األطف

وسائل اإلعالم 



: ةمنطلقات وركائز العمل اإلعالمي مع قضايا حقوق األطفل ذوي اإلعاق

إحترام المواثيق الدولية المتعلقة بالطفل.

 من مقاربة حقوقية تنموية تستهدف المصلحة الفضلى للطفلانطالق العمل.

 ذوي اإلعاقةاحترام كرامة وحقوق األطفال.

 من ذي اإلعاقةلى درجات االحتراف المهني في العمل مع الطفلأعالمحافظة على.

نبذ ثقافة الكراهية والتمييز القائم على الجنس أو الدين أو اللون.

تحرى الدقة والصدق والتمتع بالشفافية.

 تعريضه لإليذاء أو االستغالليتم على أال خاصة ذي اإلعاقة احترام خصوصية الطفل  .

التمسك بمبادئ حرية االعالم ضمن حدود احترام حقوق الطفل.



:دور اإلعالم تجاه قضايا حقوق الطفل ذي اإلعاقة

.، بحيث تكون إيجابيةتحسين صورة الطفل المعاق في مختلف وسائل اإلعالم❖

.تصحيح المفاهيم الخاطئة عن اإلعاقة❖

ل على توعية الجمهور بقضايا األطفال ذوى اإلعاقة؛ بوصفها قضايا حقوق اإلنسان بشكل عام، وحقوق الطف❖
.وجه الخصوص

.تقديم معلومات مناسبة عن فئات األطفال المعاقين❖

الحرص على اإلسهام  فى برامج تأهيل األطفال ذوى اإلعاقة، ودمجهم فى التعليم، والمجتمع، وتوظيف ❖
.خصائص كل وسيلة من وسائل اإلعالم فى هذا الصدد

.من خالل تجارب نجاحهمإبراز الجوانب اإليجابية والقدرات الكامنة لألطفال المعاقين❖

لمعاق حث المجتمع على تنمية التفاعل مع األطفال المعاقين وتبصيرهم أن اإلعاقة ليست مرضا معديا، وأن ا❖
.يتساوى مع غيره في الحقوق



: دور اإلعالم تجاه قضايا حقوق األطفل ذوي اإلعاقة

آرائهمعنللتعبيراإلعاقةذويلألطفالالفرصةإتاحة.

بيةسلصورةإعطاءأواإلعاقة،ذوياألطفالقضايامعالتعاملفيالنمطيةعنالتخلي

.عنهم

الناجحةوالممارساتالتجاربونشرتوثيق.

كلماةاإلعاقذويمنلألطفالالموجهللعنفالمرتكبينبحقأتخذتالتياالجراءاتنشر

.أمكن

قةاالعاذيالطفلحمايةلتوفيرإتخاذهايجبالتيحترازيةاالالتدابيرإلىاالشارة.

وكيفيةوطبيعتهم،اإلعاقة،ذوياألطفالعنوثائقيةوبرامجعامة،برامجإعداد

مجهمدفىيساعدمما؛ومشكالتهم،باحتياجاتهم،وإمكاناتهمأسرهملتثقيفحمايتهم؛

.المجتمعفى



معا نحو

“إعالم صديق للطفولة” 


