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أستاذ اإلعالم بجامعة القاهرة وعميد إعالم جامعة النهضة



ل املبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم قضايا حقوق الطف

نحو إعالم صديق للطفولة 



.مشروع املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل•

.  الاملبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم قضايا حقوق األطفمنهجية إعداد دليل•

.  الطفمرجعية إعداد دليل املبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم قضايا حقوق األ •

.محتوى دليل املبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم قضايا حقوق األطفال•

.مؤشرات رصد األداء اإلعالمي في معالجة قضايا حقوق الطفل•

.نماذج تطبيقية لرصد تجاوزات اإلعالم تجاه حقوق الطفل•
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محتويات العرض التقديمي



بالتعاون يةوالتنمللطفولةالعربياملجلسينفذهالذياإلعالمياملرصدمشروعيسعى

العربيجالخليوبرنامجالعربيةالدول بجامعةوالطفلواألسرةاملرأةإدارةمعوالشراكة

:إلى"أجفند"للتنمية

رجةودالطفلحقوق قضايامعالجةمستوى علىالعربياإلعالمأداءومتابعةرصد-

.اياالقضهذهتناول فيالحقوقيالبعدمراعاةومدىاملهنية،باملبادئااللتزام

الداعمةةاإلعالميوالسياساتالخططوضعمنالعربيةاإلعالميةاملؤسساتتمكين-

األداءتعترى يالتاملهنيةالتجاوزاتعلىللسيطرةأدائهاوترشيدالعربيالطفللحقوق 

.العربيالطفلشئون تناول فياإلعالمي
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ا
املرصد اإلعالمي لتقييم معالجة قضايا حقوق الطفل: أوال



:األولىملرحلةا

ميةوالتنللطفولةالعربياملجلسنفذهاعربيةدراسةإجراءشملت

الدول بجامعةوالطفلواألسرةاملرأةإدارةمعوالشراكةبالتعاون 

اإلعالمناول تتقييمحول "أجفند"للتنميةالعربيالخليجوبرنامجالعربية

فيةاإلعالمياملمارسةسلبياتورصدالطفل،حقوق لقضاياالعربي

أداءدلترشيالتنفيذيةاملقترحاتواستخالصالقضايا،هذهمعالجة

.القضاياهذهتناول فيالعربياإلعالم
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«أربع مراحل» مراحل مشروع املرصد اإلعالمي 



:  املرحلة الثانية

حقوق اياقضتناولهمفياإلعالميون بهيسترشداملهنيةباملبادئدليلإعداد
التزامةدرجلقياستوظيفهايمكنالتيباملؤشراتقائمةإعدادوكذلكالطفل،
.املبادئبهذهالعربيةاإلعالموسائل

:الثالثةاملرحلة

ول حاملتداولةالخطأوالصور املصطلحاتلتصحيحاسترشاديدليل"إعداد
الخطأر والصو املصطلحاتبأهمقائمةإلعداد"العربيةاإلعالمبوسائلاألطفال
يمكنىالتالصحيحةوالبدائلالعربيةاإلعالمبوسائلاألطفالحول املتداولة

.الخطأوالصور املصطلحاتعنبديال اإلعالميينجانبمناستخدامها
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«أربع مراحل» مراحل مشروع املرصد اإلعالمي 



:الرابعةاملرحلة

املرأةإدارةمعوالشراكةبالتعاون والتنميةللطفولةالعربياملجلستشغيل
نميةللتالعربيالخليجوبرنامجالعربيةالدول بجامعةوالطفلواألسرة

افر ضوءفياإلعالمياملرصد"أجفند" ملنهيااألداءقياسمؤشراتدليلتو
افرالدليلاألطفال،قضايامعالجةفيلإلعالم صحيحلتاالسترشاديوتو

،العربيةاإلعالمبوسائلاألطفالحول املتداولةالخطأوالصور املصطلحات
.الرصدومنهجالعملنظامإعدادمنواالنتهاء
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«أربع مراحل» مراحل مشروع املرصد اإلعالمي 
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.اليوميةاإلعالميةاملمارسةفىالطفللحقوق الواضحةاإلعالميةاالنتهاكات•

افيةضعف• .بعضهاعلىالسطحيةوغلبةاألطفال،قضايابعضتغطيةفىاالحتر

.الطفلحقوق علىتحافظمهنيةلتغطيةاإلعالميينإلرشادالتوجيهيةاملبادئغياب•

بناءةميةإعال ممارساتخاللمنلهاوالترويجحمايتهاوكيفيةالطفلبحقوق اإلعالميينوعيتنمية•

.باألطفالاألذىأو الضرر إلحاقتتجنب

فيتكررةاملاالنتهاكاتتجنبعلىتساعدداخليةمهنيةسلوكمدوناتلوضعاإلعالموسائلتشجيع•

.األطفالقضاياتناول 

املبادئذهبهالعربيةاإلعالموسائلالتزامدرجةلقياستوظيفهايمكنالتيباملؤشراتقائمةإعداد•

.واألخالقيةاملهنية
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ملاذا هذا الدليل؟



ملعالجةهنيةاملاملبادئدليلإلعدادوالدوليةاإلقليميةاملؤسسيةوالتجاربالفكريةاملرجعيات•
.الطفلحقوق قضايااإلعالم

.الطفلحقوق قضاياتناول فياإلعالمألداءالحاكمةاملهنيةاملبادئدليل•

لتناول مةالحاكاملهنيةباملبادئاملختلفةاإلعالموسائلالتزامدرجةقياسبمؤشراتدليل•

.الطفلحقوق قضايا

.اإلعالميةالتغطيةفىالطفلحقوق انتهاكاتتنوعتوضحتطبيقيةنماذج•

ومعالجتهاإلعالمتغطيةفىاملهنيةالتجاوزاترصدعلىتساعدمضمون تحليلبصحفقائمة•
.الطفلحقوق لقضايا
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مخرجات دليل املبادئ املهنية لتعامل اإلعالم مع قضايا حقوق الطفل



قوق حلقضايااإلعالمملعالجةاملهنيةاملبادىءدليلإلعداداملرجعىاإلطار تحديد•

.الطفللحقوق الدوليةاالتفاقيةفىرئيس ىبشكل،وتمثلالطفل

.والعامليةاإلقليميةاإلعالميةللمؤسساتاملتميزةاإلعالميةالتجاربدراسة•

.األطفالإعالمتقارير إلعداداألخالقيةللمبادئاليونيسيفدليلمراجعة•

.بالطفولةاملعنيةواملؤسساتالهيئاتبجهوداملتعلقةالعربيةاملواثيق•

.الشأنهذافيأجريتالتيوالبحوثالدراساتمراجعة•

صياغتهبلقالطفلحقوق لقضايااإلعالمملعالجةاملهنيةملبادئادليلالخبراءمناقشة•

.النهائية
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املبادئ املهنيةاملنهج العلمي إلعداد دليل 



الطفللحقوق الدوليةالتفاقيةا:أوال

قوق لحالدوليةاالتفاقيةمبادئمنالفكري إطارهالدليلهذااستمد

منمايةوالحوالنماءالبقاءفيحقهملألطفالتكفلالتي(1989)الطفل

شاركةاملفيوحقهمالضرر أو املعنويةأو الجسديةاإلساءةأشكالكافة

 والتعبيرباعتبارهاالرأيوحرية
ا
 مقياسا

ا
العامليةؤولياتاملسلتحديدعامليا

لبقاءيةاملواتوالظروفاألوضاعلتعزيز فعالةوأداةباألطفالاملتعلقة

.ونمائهالطفل
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املبادئ املهنيةاإلطار الفكري لدليل 
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مراعاتهانيتعيمبادئأربعةإليالطفللحقوق الدوليةاالتفاقيةتستند•
 التطبيقمراحلامتدادعلى

ا
ورسمالتشريعاتصياغةمنبدءا

:تطبيقهاوحتىالسياسات

.مبدأ عدم التمييز•

.مبدأ املصلحة الفضلى للطفل •

.مبدأ مشاركة األطفال وحرية التعبير•

.مبدأ الحق في الحياة والبقاء والنماء •
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الدولية لحقوق الطفلالتفاقية ا
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.املبادئ التوجيهية لالتحاد الدولي للصحفيين. أ

املبادئ األخالقية لليونيسيف إلعداد التقارير اإلعالمية حول .ب

. األطفال

SAVEالطفولةإنقاذملنظمةالتوجيهيةاملبادئ.ج THE CHILDREN

.(CRIN)الطفلحقوق معلوماتلشبكةالتوجيهيةاملبادئ.د

.التلفزيونيةاألطفالبرامجميثاق.ه
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مواثيق صادرة عن منظمات دولية: ثانيا

http://www.crin.org/arabic/faq.asp


.الطفلأفالمانتاجمجالفىالعاملون ميثاق.أ

  اإلفريقيامليثاق.ب
 
.األطفالبرامجلبث

.الطفلوحقوق لإلعالمالعربيامليثاق.ج

.العنفمناألطفاللحمايةاإلعالميينشرفميثاق.د

.BBCالبريطانيةاإلذاعةلهيئةالتوجيهيةاملبادئ.1

.العربيةالقنواتلبعضاألخالقيةاملبادئ.2
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مواثيق صادرة عن مؤسسات إقليمية وعربية:ثالثا

:إعالميةمؤسساتعنالصادرةالتوجيهيةاملبادىء:رابعا



.املبادئ املهنية العامة لتعامل اإلعالم مع قضايا حقوق األطفال: أوال

.املبادئ املهنية التفصيلية ملعالجة اإلعالم قضايا حقوق األطفال: ثانيا

.املبادئ املهنية ملشاركة األطفال فى إنتاج املحتوى اإلعالمى: أ

.املبادئ املهنية للتغطية اإلخبارية لقضايا األطفال: ب

.املبادئ املهنية لتعامل اإلعالم مع اإلعالنات التى تستهدف األطفال: ج

.املبادئ املهنية لتعامل اإلعالم مع قضايا األطفال باإلعالم الجديد: د

.املبادئ املهنية لتعامل اإلعالم مع األطفال ذوى اإلعاقة: ه

.  املبادئ املهنية لتعامل اإلعالم مع األطفال املوهوبين: و

.التربية اإلعالمية لألطفال: ز
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محتوى دليل المبادئ المهنية لمعالجة اإلعالم لقضايا حقوق األطفال



التمييز جنبويتاختالفهم،علىاألطفاللشمول ويتوجهالطفل،حقوق احترامعلىاإلعالميركز•
البدنيةاتالقدر أو التعليمأوالثقافةأو الدينأو السنأو العرق أو الجنسبسبباألطفالبين
.العقليةأو 

إليهمعويستمتخصهم،التياملسائلعناإلعالموسائلفيآرائهمعنبحريةاألطفاليعبر •
.واهتمامبإنصاتاإلعالميون 

.األطفالقضاياتناول في(واملصداقيةالدقة)املنهيالتميز معايير أقص ىاتباع•

.آخراعتبار أيعلىاألوليةوإعطائهااألطفاللجميعالفضلىاملصالححماية•

عر ضأنيمكنصورةأو إخباريةقصةأينشر عناالمتناع•
ُ
للخطر هأقرانأو أشقائهأو الطفلت

.طمسهاأو الطفلهويةتغيير يتمعندماحتىاإلساءةأو 
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ا
ألطفالاملبادئ املهنية العامة لتعامل اإلعالم مع قضايا حقوق ا: أوال



طفلالكانوإذااالستغالل،أو الجنس يلالعتداءضحيةالطفلكانإذا:أ
.الجنس يأو الجسدياالعتداءمرتكبيمن

يكنلمما"اإليدز"البشريةاملناعةنقصبفيروساملصابون األطفال:ب
.تامعلمعلىأمر وليأو ووالدهالطفل

.جريمةبارتكاباملدانون أو املتهمون األطفال:ج

 بصفتهالطفلتعريف:د
ا
لوقتافيسواءصراعاتأو حروبفىمقاتال

 أو الحاضر 
ا
 أو سابقا

ا
جوء طالبا

 
 أو السياس ي،لل

ا
دأو الجئا  مشر 

ا
.وطنهداخلا
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ال في الحرص بشكل دائم على تغيير اسم وطمس الهوية املرئية لألطف
:      الحاالت التالية



اقفاألسئلةوتجنبطفل،بأياألذىإلحاقتجنب• أو األحكاميفاملتسرعةوالتعليقاتواملو

أو إلهانة،لتعرضهأو خطر فيالطفلتضعالتيأو االجتماعية،أو الثقافيةالحساسيةذات

.مؤملةذكرياتأو أحداثعنالناجموالحزن األلمالطفلنفسفيتبعثالتي

التاملقابجميعإجراءأجلمنغيرهمأو أسرتهسواءعليهوالوص يالطفلمناإلذنطلب•

 اإلذنهذايكون أنويجبوالتصوير 
ا
.ذلكأمكنكلمامكتوبا

خاللوالتصحيحالردحقوضمانالدقيقةاملعلوماتعلىالحصول فيالجمهور حقضمان•

.األطفاللقضايااإلعالميالتناول 

منتشرةةظاهر أو فرديةحاالتينشر ماكانسواءاألطفالقضاياتناول عندالتعميمتجنب•

اقععناملعلوماتالستقاءللجمهور الفرصةوإعطاءعلمية،احصاءاتعلىبناء طفالاأل و

.املحددسياقهافي
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اتوالتشوهاإلصاباتأو القتلىجثثصور عرضعنوالبعدالعامالذوق مراعاة•
نفسيةفىيؤثر مماالقتلأو للموتمخيفةأوصافوذكر األطرافوفقدانالجسدية

.الطفل

 اصطناعهاأو باألطفالالخاصةاألحداثتمثيلإعادةتشكل•
 
نةلألمامجافاة

لجمهور،لحدثماوتقريبإيضاحيةلغاياتتمثيلهاإلىاللجوءحالوفياإلعالمية،
اقعملحاكاةمحاولةبأنهااملشاهدإبالغيجب .الو

إلىائيةالقضالسلطاتمنالتحقيقمحلالقضايافياملشاركون األطفاليحتاج•
.للخطرعرضةأكثر إنهمحيثلحمايتهم،أكثرإجراءات

فىهحقمنتحرمهأو إليهتس يءأو الطفلحقوق تنتهكممارساتأيضدالوقوف•
.الشخصيةحياتهسريةعلىوالحفاظالخصوصية
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:اإلعالمياملحتوى إنتاجفىاألطفالمشاركةمبادىء:أ
–رامجب–تليفزيون –سينما)اإلعالمىاملحتوى إنتاجفىاألطفالمشاركةمبادئتشمل•

:اآلتيةالنقاط(إعالنات

.لدراس ياالتعليمواستكمالالتعليمفيللحقانتهاكاالطفلمشاركةتشكلأال يتعين-

.املختلفةلألخطار التعرضمنحمايتهيضمنبماالفضلىالطفلمصلحةحماية-

.النضجومستوى العمريةواملرحلةبالسنالطفلمشاركةترتبط-

بهالخاصااإلعالمياملحتوى فيللمشاركةأطفالتستقطبالتياإلعالميةاملؤسسةتقوم-
.ذاتهااملشاركةعمليةخاللالطفللحمايةواضحةسياسةبوضع
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ا األطفالاملبادئ املهنية التفصيلية لتناول اإلعالم قضايا حقوق :ثانيا
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غير ى محتو أو لفظيأو بدنىعنفعلىتحتوى مشاهدفياألطفالمشاركةتجنب➢
.املجتمعوأعرافلتقاليدمالئم

أو إلحباطاأو اإلهانةأو للسخريةاإلعالمياملحتوى فييشاركطفلأيتعرضتجنب➢
.ةالنفسيصحتهفييؤثر أنيمكنسلوكأيأو القاسيةالتعليقاتتلقى

العتداءاتافيهابماأنواعهبكافةالعنفضحايااألطفالاستضافةإزاءالحذر توخى➢
قهحعلىوالحفاظاالستغاللمنالحمايةفىالطفلحقيضمنبما،الجنسية
.وخصوصيتهاالشخصيةحياتهسريةفىالكامل



ارهمإجبأو آمنهغير أنشطةممارسةعلىاألطفالمشاركةاحتواءتجنب•

ر أكثتصوير علىللحصول محزنةحاالتفيتظهرهمأدوار أداءعلى

اقعية فيهمبالغعاطفيفعلىردعلىوالحصول و
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وتأثير اركيناملشاألطفالوضعبحساسيةاإلنتاجشئون علىالقائمينإدراكيتعين•
.ذاتهااملشاركةعمليةخاللاألطفالسالمةعلىنجاحهمعدم

افقةعلىالحصول • عقدر وتحريالفنيالعملفيللمشاركةأمرهوولىالطفلمو
ولةالدداخلالسائدةالقوانينمعتتالءمالتيالعملساعاتعدديضمنواضح
.األطفاللعمل

يتالءملالطفبهيشاركالذىاإلعالمياملحتوى أنوضمانللطفلاملناسبالعمر تحديد•
.والعقليةالبدنيةوقدراتهسنهمع

خاطر للمالتعرضمنوتحميهالطفلسالمةتضمنالدراميالعملإنتاجبيئةأنضمان•

.الدراميالتصويرعمليةخاللوطبيبنفس ىمستشار بتواجد

26

:بالنسبة لبرامج المسابقات وتليفزيون الواقع

:بغيفيما يتعلق باألعمال الدرامية التي يقوم األطفال بأداء أدوار تمثيلية،ين



.آرائهممنوالسخريةاالستهزاءأو مقاطعةدون للحديثلألطفالالحريةترك•

الوقتحةوإتاالكبار،محاورةفرصةلهموتوفر ،بأنفسهمبرامجهمتقديملألطفاليتاحأن•
الكبار منلتدخدون برامجهمإنتاجحريةوترك،وقضاياهممشاكلهمعنيعبروالكيلهمالكافي

.فقطواملتابعةاإلشرافبل

.الظروفمنظرفأيتحتواحترامهاطفلكلوحقوق كرامةعلىالحفاظ•

الخصوصيةيفطفلكلبحقخاصاهتمامإيالءيجبباألطفالاملتعلقةوالتقارير املقابالتفي•
األذىمنمحميةتكون وأن،عليهمتؤثر التيالقراراتفيومشاركتهمآلرائهمواالستماع،والسرية
.والعقاب

27

ضوابط املشاركة اإلعالمية لألطفال



افقةطلبعند• لك إعطاءينبغيالطفل،مناملسبقةاملو

قديموتاملستفيد،جانبمنفهمهايمكنبطريقةاملعلومات

سنفير والتفكيللطفل،املقترحةللمشاركةمناسبتفسير 

،التساؤالتعلىاإلجابةعلىوقدرتهنضجهومدىالطفل

.شاركةاملعلىإجبارهفيبضغطيشعر ال الطفلأنمنوالتأكد

حرص ضرورة تقبل اإلعالمى لرفض الطفل في املشاركة ، وال•

افقة الطفل على املشاركة فى املحتوى اإل  عالمى على ربط مو

موه بسنه وقدرته على فهم ما يعرض عليه كجزء من مرحلة ن
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أو مر،الععنالنظر بغضاألول املقامفياألطفالجميعرفاهيةوضع•

ي،الديناملعتقدأو العرقياألصلأو العنصر أو الجنس،أو اإلعاقة،

.اإلساءةأو األذىمنالحمايةفيالحقلديهمفجميعهم

ثقافيةوالواالجتماعيةالسياسيةالتداعياتحول اآلخرينمعالتشاور •

.األطفالوضعيتناول إعالمىتحقيقأيفي
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:يهامرتكبأو الجنسيةاالعتداءاتضحايالألطفالاإلخبارى التناول مبادئ

تكون أنويجب،األطفالعلىالجنس ياالعتداءلوصفاملستخدمةاللغةإلىاالنتباه➢
.اإلمكانقدر دقيقةو فيهالبسال ومفهومةواضحة

حقبينن التواز تحقيقعلىالصحفيينتشجيعيتم،الجنس ياالعتداءعناإلبالغعند➢

.املعرفةفيالجمهور حقو الخصوصيةفيالضحية

أوإلقاء،للضحيةالجسدياملظهر أو ،للضحيةالخاصةالحياةعنتفاصيلتناول تجنب➢

.الضحيةعلىاللوم

ائلةطتحتالضحيةتكون أنفكرةتعزيز لتجنببعنايةوالعباراتالكلماتاختيار ➢

.الجريمةهذهعناملسؤولية

30

:الاملبادئ املهنية للتغطية اإلخبارية لقضايا األطف:ب



حرجةمتفاصيلاألطفالعلىلالعتداءاتاإلعالميةالتغطيةتضمينتجنب•

ذكر مثلاإليذاء،ملرحلةتصلوربماللطفلالشخصيةالحياةخصوصيةتخترق 

إلساءةلالتعرضخاللارتكبتالتياملاديةاألفعالعندقيقةتفاصيلوصف

.الجنس يواالعتداء

مالجرائجميعيخصأنيجباإلخباريةالتقارير فيالهويةحمايةافتراض•

.الجنسيةاالعتداءاتجرائمفقطوليس،األطفالضداملرتكبة

حالةيفأنهمجدااملرجحفمنالحادثمكانفياألطفالمعمقابالتإجراءتجنب•

.استجوابهموليس،للراحةويحتاجون صدمة

ئلةاألسوتجنب"؟ذلكبعدحدثماذا"مثلاملفتوحةاألسئلةعلىاالعتماد•

.خائفا؟كنتهل"مثل،بالنفساملتعلقة
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واضحسياقفىوتبسيطهاللطفلوشرحهامنهاوالغرضاملقابلةمضمون توضيح•
يفهمهاأنيمكنالتياملصطلحاتباستخدام

اقعالضرر تقليل• السلبىر التأثيإلىبالنظر وأسرهمالضحايااألطفالعلىالو
.االخباريةللتغطية

يلالتفاصتناول عنواالبتعادالتقارير إعدادفيالدقةو اإلنصافاستخدم•
وى املأساالوضعجعلفىوأثرهاالضحيةحول املحرجةوالحقائقالشخصية

. اسوءاأكثر الطفلبهيعيشالذى

املنزل،نعناويذكر مثل،للخطر الضحيةتعرضأنيمكنالتيالتفاصيلتجنب•
فيةوخاص،للضحاياالنمطيةالصورةعنوالبعدالعملوأماكنالهواتفأرقام

.الجنسيةالجريمةحاالت
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و قابالتاملإجراءأثناءالتصرففياإلعالميحريةتجاهشديدةبحساسيةالنظر •
.جنسيةالعتداءاتتعرضواالذيناألطفالحول التقاريرإعداد

ةالصحيالرعايةفياملتخصصينمناملشورةطلباإلعالميينعلىيجب•
.مالجرائمرتكبيمنأو الضحايااألطفالتجاهالنفسيينواملستشارين

.املقابالتإجراءأثناءفيهامبالغأو كاذبةبوعودالضحاياخداعتجنب•

.بالترهيدون رفضهاأو معهممقابالتإجراءفيالحقوأسرهمالضحاياإعطاء•

.املناسبالسياقفيالجريمةضحيةالطفلحول اإلخباريةالقصصضع•

ةالصلذاتاملعلوماتبتقديمالجريمةتغطيةتعميقاإلعالمىعلىيجب•
.باملجتمعالجريمةتلكحدوثمعدلعنبإحصاءات
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.عادلةمةمحاكعلىالحصول فيفيهاملشتبهحقاحتراماإلعالموسائلعلىيجب•

خاللاصةخوخصوصيتهمكرامتهمتقتحمبطريقةاألطفالصور استخدامتجنب•

.والصراعاتوالحروباألزمات

ضدةاملرتكبالجرائمتجاهالرعبوبثالصدمةألغراضالصور استخداميمكن•

.الخصوصيةفىالطفللحقواضحانتهاكدون األطفال
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.صدمةحالةفيأو هستيريةحالةفيطفلمعمقابلةتجرال •

قدثلوباملللرجال،قصصهنسردالناجياتاإلناثاألطفالعلىالصعبمنيكون قد•
.النساءإلىالتحدثالذكور منالناجيناألطفالعلىيصعب

،كن•
ا
،ولكنمتعاطفا

ا
.الناجيبهريشعماتصور تستطيعال األرجحعلىفأنتمقتضبا

.املرجحالجمهور يكون ومنلصالحها،تعملاإلعالموسائلوأيأنت،منقل•

تريدهوماوجودكسببعناالغتصابمنالناجيأخبر •

ذلكفيهو يرغبلممااالغتصابمنالناجيالطفلاسمتستخدملنأنكاشرح•
 
ا
.تحديدا

.للنشروليسللنشر عبارتيمعنىاشرح•
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:يةالجنسواالعتداءاتاالغتصابعملياتضحايااألطفالمعالمقابالتإجراء



.املقابلةمدةلطول مرتاحالطفلأنمنتأكد•

منإذنعلىالحصول حاول مستشفى،فياملقابلةتجري كنتإذا•

.املقابلةقبلاملستشفىمسئولي

فلالطإلعطاء"بتجربتكأخبرني"مثلمفتوح،بسؤالابدأ•

.فيهحباالرتيايشعر الذياالتجاهفيالحوار ملواصلةالفرصة

زملإذامنكماأليالجأشورباطةالهدوءالستعادةاستراحةخذ•

.األمر
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 يكون أنيمكناالغتصابضحايامعاملقابالتإجراء•
ا
،ومؤملصعبا

ا
اطلبا

 تأثرتإناملشورةأو املساعدة
ا
.بالتجربةعاطفيا

بعتطقدالتىالصور أو الصريحةالجنسيةاألوصافاستخدامتجنب•

.املتلقىالطفلذهنفيالسلوكهذهمثل
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صة؟القلسردضروريةاالغتصابطبيعةحول األليمةالتفاصيلهل•

ملجتمع؟اعلىبالنفعستعودواإلصاباتللعنفاألليمةالتفاصيلهل•

أو للعنفاألليمةالتفاصيلمناملشاهدون أو القراءسيتأذىهل•

اإلصابة؟

التفاصيل؟بسببأكثر االغتصابمنالناجون سيعانيهل•

اجبكو منهلالجريمة؟حللغز فيالشرطةالتفاصيلهذهستعينهل•

املساعدة؟
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:عند صياغة التقرير اإلعالمي ، يراعى دراسة المسائل التالية بعناية



".املجرمين"بلفظاملتهميناألطفالوصفتجنب•

"ةكتابويمكنك"العقاب"يستحقون بأنهماألطفالوصفعدم•

."الجريمةفيشاركأنهفييشتبه"أو"فىيشك

.الطفلعلىالجريمةارتكابفىاللومكلتضعال •

للومواالتأنيبتمارسأو الطفلآراءتقوضال ،املقابلةإجراءعند•

.للطفل
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:«الجرائممرتكبي»األطفالمعاإلعالميالتعامل



لبفقطالقانون منفذيقبلمناملقدمةاملعلوماتعلىتعتمدال •
.متعددةأخرى مصادر علىاحصل

املتهمو الضحيةيكون عندماحساسيةأكثر يكون أناإلعالميعلىيجب•
.األطفالمنسواءحدعلى

.قراراتهاازدراءأو املحاكمةعمليةتصوير تجنب•
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اءجر منوآالمهماألطفالملعاناةواإلعالمىالسياس ىاالستغاللتجنب➢

.الصراعداخلأخر طرفحسابعلىلطرفانحيازهمبإعالنالحروب

يةالحماتوفير علىوالنزاعاتالحروبفتراتخاللاإلعالموسائلتركز ➢

لتجاوز املجتمعفىوإدماجهم،األطفالتأهيلإعادةفىواملساهمة،لألطفال

.للحروبواالجتماعيةالنفسيةاألثار 

،نعتقدمماأكثر األحداثلتلكيتعرضون فهملألطفالاإلنصاتاملهممن➢

.األحداثتلكتجاهومشاعرهممعارفهمعنسؤالهماملهمفمنلذلك
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:التعامل اإلعالمي مع األطفال خالل النزاعات والحروب



عالماإل وسائلتغطيهاالتياألحداثحول للقلقعرضةأكثر األطفالبعض•

.األطفالفعلردودفيتؤثر مختلفةعواملنتيجة

حتاجياملؤملة،األحداثتحدثفعندماباآلمانالشعور علىاألطفالمساعدة•

اقعسياقفيوأسرهماألطفالعلىحدوثهااملتوقعاملخاطر نضعأن .يو

.لهمتهديداتشكلال األحداثهذهبأنطمأنتهمإلىاألطفاليحتاج•

ال كذلومعالصغار،األطفالمعاألسئلةعلىاإلجابةعندصادقيننكون أن•

.مفصلةتفسيراتتضع

42



فير والتوتبالقلقشعرواإذاخوفاأكثر يصبحواأنيمكنالصغار األطفالإن•

.حولهممنالبالغين

رصةالفهذهواغتناماإلعالمية،التغطيةلتحليلسنااألكبر األطفالمساعدة•

.اإلعالموسائلعملكيفيةحول األطفاللتثقيف

اإلنترنتةشبكفيهابمامتنوعة،مصادر مناإلخباريةالتغطيةتكون أنعلىالحرص•

.والراديوواملجالتوالصحف

.واالحترامالتسامحأهميةعلىالتأكيد•
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التضامننهاوماملؤملةاألحداثنتيجةتنشأقدالتياإليجابيةالنتائجعلىالتأكيد•
.اآلخرينوآالممعاناةمنوالتخفيفاألبطالوصناعة

سيةسياأو اقتصاديةألسبابالحربمناملتضرريناألطفالاستغاللتجنب•
معاناتهمو األطفالمحنةإلىاالنتباهلفتفيدورااإلعالموسائلتؤدى.بهمخاصة
.يليهاومااملسلحةالصراعاتأثناء

ينبغيو ،الحربمناملتضرريناألطفالتستهدفإعالميةبرامجونشر إنتاجدعم•
.البرامجهذهتطوير فيمهمادوراألداءالشبابتشجيع
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أو يفةعنسلوكياتتبنىعلىيشجعهمأو لألطفالمحزنةأو مخيفةأحداثأو صور يقدمأال •

.للمجتمعمعادية

داملعتقأو العمر أو الجنسأو العرق أساسعلىمجموعةأو شخصوكرامةقدر منيحطأال •

.العقلىأو الطبيعىالعجز حالةأو الدينأو السياس ى

.جماعةأو شخصألىمهينمحتوى أو جنسيةصور اإلعالنفىيظهر أال •
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:فالالمبادئ المهنية للتعامل اإلعالمي مع اإلعالنات التي تستهدف األط:ج



أو لعةالسسعر و محتوى أو طبيعةعنذهنهمفىخاطئةبانطباعاتاألطفاليخدعأو يضللأال •
.األطفالعلىوتأثيرهااملنتج

أو مباشر بشكلتقديمهايتمخادعةأو دقيقةغير عباراتأو رسومعلىيحتوى بأنغامضيكون أال •
.املنتجمناستهالكهزيادةعلىلحثهالطفلخياليستغلأو ضمنى

فيعرضهامتالتياملميزات،عنهااملعلنالسلعةطبيعةحيثمنمفهومةبطريقةالعرضيتمأن•
.اإلعالن

معلوماتعرضطريقعنخبرتهموقلةبراءتهمأو األطفاللدىاملعلوماتنقصاإلعالنيستغلأال •
.نفسياأو جسديااألطفالتؤذىأناملمكنمن

.للطفلخادعةبطريقةعلميةأبحاثلنتائجاقتباساتاإلعالنيستخدمأال •

46

اقعي لإلعالن أو التسويق االجتماعي املوجه لألطفال :العرض الو



توى محيتضمنأو األخالقيةاملمارسةقواعدمعيتنافىاإلعالنيكون أال ضرورة•

.السائدةاالجتماعيةالقيمتخالفجنسيةايحاءاتأو جنس ى

لطمعواالجشعيظهر أو العدوانعنيتغاض ىأو التعليمأهميةمناإلعالنيحطأال •

.إيجابيةكسلوكيات
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: موضوع اإلعالن



يعرضأو للمنتجالغذائيةالقيمةعنخاطئةمعلوماتعلىاإلعالنيحتوى أال •
.املنتجاتمنغيرهوبينبينهمضللةأو صحيحةغير مقارنات

.الخصوصيةفىحقهمواحتراماإلعالنفىاملشاركيناألطفالحماية•

األطفالفتستهدالتىاالجتماعىالتسويقإعالناتأو التجاريةاإلعالناتعلى:اآلمان•
:يلىمامراعاة

طفالاأل تشجعأناملمكنمنآمنهغير استعماالتتصفمشاهداإلعالنيتضمنأال -
.آمنةغير نشاطاتفىاالشتراكعلى

.نةآموغير خطرةأنهاالسلطاتجانبمنرسمياعنهاأعلنمنتجاتعناإلعالنعدم-

ئيةغذاعاداتأو خاملةحياةأساليبعلىواملشروباتاألطعمةعناإلعالنيشجعأال -
.سليمةغير 
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الناتإعو التجاريةاإلعالناتفىيراعىأنينبغى:األسرةسلطة•
:يلىمامراعاةاألطفالتستهدفالتىاالجتماعىالتسويق

.أال يضعف سلطة أو مسئولية أو حكم الوالدين -

.السلعةلشراءأهلهميحثواأنلألطفالنداءيحملأال-

أنهماعنهاملعلنالسلعةيملكون الذينلألطفالاإلعالنيوحىأال-
.نفسياأوصحياأواجتماعياسواءنظرائهمعنمتفوقون 
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ونوايكاإلعالنموضوعاملنتجاشترواالذيناألشخاصأناإلعالنيوحىأال •

 أكثر 
ا
.يشتروالمالذينمنكرما

لبسال ةبطريقلألطفالومفهومةواضحةباإلعالناملذكورةاألسعار تكون أن•

.األسرجميعأيدىمتناول فىعنهاملعلناملنتجأنيوحىوأال بها

.معلميهأو أسرتهفيالطفلثقةمنيقللأنلإلعالنيجوز ال •

منمكنيتلمإذاالنقصبعقدةالطفلتشعر مضامينعلىاإلعالنيحتوى أال •

تقصير نعناجمالسلعةلتلكاقتنائهعدمأنيعتقدتجعلهأو السلعةامتالك

.نحوهواجبهماأداءفيوالديه
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51

المهنية للتعامل اإلعالمي مع قضايا األطفال التي تنشر عبر المبادئ.د

وسائل اإلعالم الجديدة 

المواقع 
اإللكترونية 

المدونات 
اإللكترونية

مواقع التواصل 
االجتماعي 



 اإلعالمىيكون أنضرورة•
ا
.األطفالقضاياحول لهالترويجيتمماتجاهحذرا

منر فكثيهويتهمنوتأكداألطفالباسميتحدثشخصأو مصدر أىمصداقيةمنتحقق•
اقع .الهويةمجهولةأو املزيفةبالشخصياتمليئةاالجتماعىالتواصلمو

اقععبر تداولهايتمالفيديو وملفاتالصور منكثير • أشخاصعبر االجتماعيالتواصلمو
االستعانةياإلعالميقرر وعندما،األفرادقبلمناإلنترنتعبر ومشاركتهانشرهاويتمعاديين

.دقتهامنللتحققجهدهقصارى بذليجبالصور بهذه

رحطعندبهايعملالتيوالجهةالحقيقيةهويتهعنواإلعالميالصحفييعلنأنيجب•
اقععبر األسئلة بأيالقيامعندمستعارةأسماءاستخداموتجنباالجتماعيالتواصلمو

.إعالميعمل

اقععبر إعالميةموادنشر تجنب• أو العنفأو الكراهيةعلىتحضاالجتماعيالتواصلمو
.إلخ....اس يالسياالنتماءأو الدينأو العرق أو الجنسأو اللغةأساسعلىاألطفالبينالتمييز 

52



اقعاستخداميعد• نهالك،املعلوماتجمعوسائلمنوسيلةمجردهياالجتماعيةالشبكاتمو

للمصادر يةالشخصاملقابالتومنهااملعلوماتعلىللحصول التقليديةالوسائلعنبديال ليست

.األساسيةمصادرهامناملعلوماتعنوالبحث

افقةعلىالحصول • .اإلعالميةهويتكعنالكشفطريقعناملصادر مناملسبقةاملو

تعاملوال،لشئونهماإلخباريةبالتغطيةسلبايتأثرونقدالذينأولئكمعالتعاطفإظهار •

.األطفالمعخاصةبحساسية

امللكيةحقوق ماحتراومنهاعامةبصفةاإلعالميبالعملعليهااملتعارفاألخالقيةباملبادئااللتزام•

.الخصوصيةفيالحقاحتراموكذلكواملؤسسات،لألشخاصالفكرية
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:ةعاقمالمح الصور النمطية التى تقدمها بعض وسائل اإلعالم لألطفال ذوي اإل 

.مثير للشفقة دائما•

.كائن مثير للفضول •

.مثير للضحك•

.اآلخرينعلىعبء•

.كسول •

.جنسهبنىمنغيرهعنيختلف•

.اليوميةالحياةفياملشاركةعلىقادرغير•

.األحيانبعضفىالعاديينقدراتتفوق امكانياته•

54

:المبادئ المهنية للتعامل اإلعالمي مع األطفال ذوى اإلعاقة



.اإلعاقةذوى األطفالعناإلعالموسائلتخصصهاالتياملساحةزيادة•

.وفئاتهماإلعاقةذوى األطفالفئاتعنمناسبةمعلوماتتقديم•

.منهمدةواالستفااإلعاقةذوى لألطفالالخاصةوالقدراتاإليجابيةالجوانبإبراز •

بوياتر اإلعاقةذوى األطفالدمجمستوى علىوالناجحةاإليجابيةالنماذجإبراز •

.اإلعاقةذوى غير منقرنائهممعوتعليميا

األطفالبأنوتبصيره،اإلعاقةذوى األطفالمعالتفاعلتنميةعلىاملجتمعحث•

.والحقوق الواجباتفياملجتمعفيآخر طفلأيمعيتساون اإلعاقةذوى 

55

:عالماإلوسائلفياإلعاقةذوىاألطفالصورةتحسيناستراتيجيات



اإلعالموسائلمنوسيلةكلخصائصوتوظيفاإلعاقةذوى األطفالتأهيلبرامجفىاملساهمة•

.اإلعاقةذوى األطفالمخاطبةفى

.اإلعاقةذوى لألطفالالنمطيةالقوالبأو السلبيةالصور تعزيز تجنب•

.اإلعاقةذوي األطفالسمعةتشويهأو إهانةتجنب•
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:اإلعاقةذوى األطفالقضايامعاإلعالملتعاملاملهنيةاملبادىء:و



اإلعالمىاملحتوى إنتاجفىللمشاركةاإلعاقةذوى لألطفالالفرصةإتاحة•

.واملسرحىالدرامىاإلنتاجفياإلعاقةذوي األطفالمشاركة•

.اإلعالموسائلمعاإلعاقةذوى األطفالوتفاعلتواصلوسائلتعزيز •

.االعاقةذوى األطفالحقوق النتهاكاتاملكثفالتناول •

.اقةاالعذوى األطفالنحو بالتزاماتهاللوفاءالحكوماتعلىاإلعالمىالضغط•
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ئاتالفمختلفبينالعثورعليهميمكناملوهوبيناألطفالأناإلعالمىينإدراكضرورة-
بالتالىو والحسية،الجسديةاإلعاقاتذوى األطفالوبينوالعرقية،واالقتصاديةاالجتماعية

 ليستفاملوهبة
 
.أحدعلىحكرا

،السريعوالتعلمالجيد،بالتفكير يتسمحيث،املوهوبالطفلبخصائصاإلعالمييلمأن-
بير كقدر لديةجيد،قارئ املدى،طويلواهتمامجيدة،وذاكرةواسعةمفرداتحصيلةولديه

اقبةاملالحظةعلىالجيدةوالقدرةوالنقدي،اإلبداعيالتفكير من والحكمبهن يحيطو ملنواملر
.األشياءعلى

.يثيرهماومعرفةعنه،يسألملاوثيقاهتماموإيالءاملوهوبالطفلإلىاالستماع-

58

:املوهوبيناألطفالمعاإلعالملتعاملاملهنيةاملبادئ.ز



.املجاالتكافةفىاألطفالبيناملواهباستكشاففىاالجتهاد•

.املوهوبون األطفاليحققهاالتىلألنشطةاملالئمةاإلعالميةالتغطية•

.اإلعالمياملحتوى فىاملوهوبينلألطفالاإليجابيةاملشاركة•
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.عالماإل يقصد بالتربية اإلعالمية تزويد الطفل بمهارات التعامل مع  وسائل•

:شمل التربية اإلعالمية الشاملة فى عدة مسارات توحددت اليونسكو أهداف •

.منح  األطفال حق الوصول إلى مختلف وسائل اإلعالم لفهم املجتمع•

.عهاتطوير مهارات التحليل النقدي للرسائل اإلعالمية على اختالف أنوا•

60

التربية اإلعالمية لألطفال: ح



.اإلعالموسائلمختلففيوالتفاعلواإلبداعاإلنتاجتشجيع•

.عاصرةاملاملجتمعاتفياإلعالموسائلومهامدور فهم•

.وظائفهاأداءاإلعالملوسائليمكنبموجبهاالتىالحاالتفهم•

.االعالمىاملحتوى إنتاجفىواملشاركةالذاتعنتعبير ال•

.األمثلبالشكلاإلعالموسائلاستخدامكيفية•
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62

ق نماذج تطبيقية النتهاك وسائل اإلعالم حقو 

األطفال في التغطية اإلعالمية
حاالت للنقاش والتفاعل والتقييم



يةاإلعالمالتغطيةفىوالخصوصيةالحمايةفىالطفلحقانتهاك•

داخلساعات10قض يأنبعديخرجأنواستطاعحياوالدهدفنهطفل•
املقابر

63

( أ)نموذج 



نـــوات عـــرض برنـــامج تلفزيـــونى اجتمـــاعى مســـالى يقـــدم بإحـــدى الق•

ســـنوات ، 10التليفزيونيـــة الخاصـــة حـــادث لطفـــل يبلـــغ مـــن العمـــر 

دقيقـة بالبرنـامج ، ويقـول 45روى الطفل قصـته بنفسـه علـى مـدار 

شـان اللى حصل إن والدى قال لى تعالى معايـا اشـترى لـك هديـة ع"

ربهنجيب سيجارتين بانجو من الت“، وقال وخدنىإنت نجحت 
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رقبتىنموخنقنىنفس ىلىكتموبعدهابالفعل،التربودخلنا،”•

يضأبمالكفيهإنشعرتوبعدهاوتركنىمقبرةداخلووضعنى

كاملاللكنيموتنىأنيريداألسوداملالكفوجدتأسودوآخر 

10عدباملقبرةمنأخرجأنواستطعتجانبى،ونامموتهاألبيض

.الخارجإلىفاصطحبنىاملقابر داخلشخصفوجدتساعات
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"ملقابرا"بهسيئةذكرياتلديهمكانإلىواصطحابهللطفلمؤملةتجربةعرض➢

 باملقابر والتصوير 
ا
الطفلووالدةهىبالخوفتشعر أنهاالبرنامجمقدمةوأشارت،ليال

فاصيلالتكافةذكر منهوطلبت،للمقبرةالذهابفىوأسرع،شجاعالطفللكن،

اقعةاملتعلقةالدقيقة .بالو

.احتجازهوقالععنمعلوماتمنيقولهوماالطفلمصداقيةفىالتشكيك➢

66

:الحلقةخاللاإلعالميةاالنتهاكات



.املخدرالبانجو نباتإلحضار والدهمعللمقابر الذهاباعتادأنهيذكر الطفل•

.واسمهإقامتهمكانوذكر إخفاءأو تظليلدون واضحةالطفلصورةعرض•

.اإلثارةبهدفواللغةالصوتيةواملؤثراتاملوسيقىاستخدام•

.الطفلحضور فىأبيهمنالطفلنسبصحةفىالتشكيكمناقشة•

؟ال أمتكرههوهل"أبماعنديشأنا"وقولهأبيهفىرأيهعنالطفلسؤال•

.رباملقابالتصوير قبلحيثشجاعوأنهالتصوير يرفضلمألنهبالطفلاإلشادة•
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ومنطقةوأسرتهالطفلهويةعنومحددةواضحةتفاصيلبعرضالخصوصيةفىالحقانتهاك•

.بهيطيناملحوكافةأقرانهمعمستقبال الطفلتعاملعلىذلكيؤثر أناملتوقع،ومنإقامته

.نسبهبصحةكوالتشكيأسرتهوتشويهلالستغاللالطفلتعرضالحماية،حيثفىالحقانتهاك•

الضحايااألطفالتجاهالنفسييناملتخصصينمشورةطلبتجاهل•

.االعتداءاتضحايااألطفالمعاإلخباري بالتعاملالواردةالبنودكافةانتهاك•

افقةاملكافأةأو للضغطواألمالطفلتعرضاحتماالت• .التسجيلعلىللمو

68

:خالقيةواأل املهنيةاملبادئدليلوفقانتهاكهاتمالتيالطفلحقوق أبرز 



االستغالل السياس ى لألطفال فى الصراعات السياسية والحروب

69

(ب)نموذج 



وار ألدإعالمياوتقديمهم،السالحيحملون وهموتصويرهمالصراعفىاألطفالمشاركة•

.والحربالصراعفىاملشاركين

.والحوارالتسامحقيممنبدال األطفالنفوسفىوالحربالصراعقيمغرس•

.والحربراعالصفىاالنخراطمستوى علىزمالئهمتقليدإلىاألطفالباقىالصور هذهتدفع•

70

:اع السياس يالصر فىتغطية مشاركة األطفال فىاالنتهاكات اإلعالمية 



صراعالجراءمنوآالمهماألطفالملعاناةواإلعالمىالسياس ىاالستغالل•

.الصراعداخلآخر طرفحسابعلىلطرفانحيازهمبإعالنوالحرب

اقفآراءعرضاألطفالمنالطلب• معمتتالئال السياس ىالصراعمنومو

.ابقةالسوخبراتهمبهايمرونالتىالعمريةواملرحلةالعقليةقدراتهم

أهيلتإعادةفىواملساهمةلألطفال،الحمايةتوفير علىالتركيز ضعف•

.للحربيةواالجتماعالنفسيةاألثار لتجاوز املجتمعفىوإدماجهماألطفال،

هةمواجفيلديهمباآلمانالشعور وتنميةاألطفالطمأنةجهودضعف•

.املؤملةاألحداث
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نطاقىعلاالجتماعىالتواصلوشبكاتالجديدةاالتصاالتتكنولوجيااستخداميتم•

الصراععالإشفىيسهممماوالحربالصراعفىكأطرافاألطفاللصور الترويجفىواسع

.واستمراره

الرأىةملخاطبكورقةوالحربالصراعضحايااألطفاللجثثاملتكرر اإلعالمىالنشر •

.معينمنحىلتأخذاملختلفةللدول الخارجيةالسياساتلتوجيهالعاملىالعام
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االنتهاكات اإلعالمية لحقوق األطفال ضحايا االغتصاب 

طفلة ضحية اغتصاب و اعتداء في الوجه•

73

(ج)نموذج



صورهابعرضالطفلةلحقوقواضحةانتهاكاتاليوتيوبموقععلىالمنشورالفيديويتضمن➢

ةالطفلوتستجدى،اغتصابومحاولةالعتداءالتعرضنتيجةواأللمالمعاناةمرحلةخالل

.لمساعدتهاوأسرتهااألطباءتدخل

ولقاءهالحالتتفصيلياستعراضتمكماالواقعة،عنللطفلةالمؤلمةالتفاصيلكافةعرض➢

.والدتها

حقوقلواضحاانتهاكايشكلماوهوبالتفصيلوالواقعةاإلقامةومحلالضحيةاسمتناولتم➢

.األطفال

جتمعالمداخلعامرأىقضيةإلىالفيديومقطعحولتأناالجتماعيالتواصللمواقعيحسب➢

سبةبنوحظىالجانيعلىللقبضالسلطاتوتدخلتوعربيةمحليةإعالموسائلبهواهتمت

.جدامرتفعةمشاهدة

74

القصة اإلخباريةفىاالنتهاكات اإلعالمية لحقوق الطفلة 



اقعة،عنللطفلةاملؤملةالتفاصيلكافةعرض• ولقاءتهالحالتفصيلياستعراضتمكماالو

.والدتها

إلىطفالاأل علىاالعتداءجرائمتحويلفىاإلعالمدور حول مهماتساؤال املؤلمالحادثهذايطرح•

ىاالجتماعالوصممنخوفاوأسرهم،األطفالخصوصيةانتهاكعدمشريطةعامرأىقضايا

.االجتماعىاملحيطمعالتكيفوصعوبة

اقعدور االعتبار فىاألخذضرورة• الحمايةفىاألطفالحقوق انتهاكفىاالجتماعىالتواصلمو

اقعهذهمستخدمىأناعتباراتضوءفىوالخصوصية، ةمعرفيخلفيةلديهمليستاملو

اقعأداءترشدالتىواألخالقيةاملهنيةباملبادىء املختلفةحداثاأل تناول فىاالجتماعىالتواصلمو

.باملجتمع
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جنسيةاالنتهاكات اإلعالمية لألطفال ضحايا االعتداءات ال➢

جريمة اغتصاب طفلة

76

(د)نموذج



صبةاملغتالطفلةهويةعنومحددةواضحةتفاصيلبعرضالخصوصيةفىالحقانتهاك•

.إقامتهاومنطقةوأسرتها

.أسرتهاوتشويهلالستغاللالطفلةتعرضتحيثالحماية،فيالحقانتهاك-•

.حاياالضاألطفالتجاهالنفسيةالرعايةمتخصص يمناملشورةطلبالبرنامجتجاهل-•

.سيةالجناالعتداءاتضحايااألطفالمعاإلخباري بالتعاملالواردةالبنودكافةانتهاك•

افقةاملكافأةأو للضغطوأمهاالطفلةلتعرضاحتماالتتوجد• .التسجيلعلىللمو

يةاملهنالقيمحسابعلىاملشاهديناهتماموجذبواإلثارةاإلعالميالسبققيمجاءت-•

.األطفالحوادثتغطيةفياإلعالمياألداءترشدالتيواألخالقية

77

:واألخالقيةيةاملهناملبادئدليلبنودوفقانتهاكهاتمالتىالطفلحقوق أبرز 



لانتهاكات اإلعالم فى تغطية تحقيقات جرائم االعتداء على األطفا

التغطية اإلعالمية لتحقيقات جريمة اغتصاب طفلة

78

(ه)نموذج 



الجريمةىمرتكبواألطفالالضحيةالطفلةمعالتفصيليةالتحقيقاجراءاتعرض➢

.بينهممواجهةوإجراء

تكرار و باالغتصالعمليةتفصيلىبوصفلإلدالءالضحيةالطفلةعلىالضغط➢

.التحدثعلىالطفلةقدرةعدممالحظةمعالسؤال؟نفس

منةالتفصيلياملعلوماتكافةعلىللحصول املذيعجانبمنالكاملاإلصرار ➢

.الضحيةالطفلة

.عليهماملقبوضاألطفالوكذلكالضحيةالطفلةهويةاخفاءعدم➢

79

:الطفللحقوق اإلعالميةاالنتهاكات



.الأمتستغيثأو تبكىكانتوهلأليمةتجربةعنالطفلةسؤال•

منداجقريبةسريعةولقطاتموسيقىباستخداممثير إطار فىالقضيةعرض•

فىالضحيةحقوق حسابعلىوالتشويقاإلثارةمنقدر أكبر تحقيقأجل

.الخصوصية

ىإلاالشارةأو للمقابلةالضحيةالطفلةأسرةلحضور التامالغيابيالحظ•

افقتهم اقعةتصوير علىمو .الو

لهذااأسرتهاكتشافوكيفية،لالغتصابتعرضهامراتعددعنالطفلةسؤال•

مليةعأثناءتصويرهاتمالتياملراتوعدد،االغتصابعمليةومكاناالغتصاب

.االغتصاب

80



.الضحيةالطفلتجاهالنفسيةالرعايةمتخصص يمناملشورةطلبالبرنامجتجاهل•

اتاالعتداءضحايااألطفالمعاإلخبارى بالتعاملالواردةالبنودكافةانتهاك•

.الجنسية

افقةاملكافأةأو للضغطوأسرتهاالطفلةلتعرضاحتماالتتوجد• ىعلللمو

.التسجيل

مالقيحسابعلىاملشاهديناهتماموجذبواإلثارةاإلعالميالسبققيمجاءت•

.األطفالىعلاالعتداءحوادثتغطيةفىاإلعالمياألداءترشدالتيواألخالقيةاملهنية
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انتهاكات حقوق الطفل في اإلعالنات التليفزيونية

اإعالن مستشفى نموذج

82

(و)نموذج 



.للمستشفىالتبرعاتجلبأجلمنمعاناتهاواستغاللمريضةطفلةصورةعرض➢

افقتهمأو أسرتهاحضور يوضحماباإلعالنيظهر لم➢ .اإلعالنهذابثعلىمو

حصيلةورفعالتعاطفمنمزيدكسبأجلمنإعالمياذلكواستغاللالبكاءإلىالطفلةدفع➢

.للمستشفىالتبرعات

83

:هذا اإلعالن فىأبرز االنتهاكات لحقوق األطفال 



يةالخصوصفىحقهاواختراقاملرضمنللطفلةالجسديةاملعاناةإظهار •
.هويتهاإخفاءدون وصورتهاالطفلةاسمعرض-والحماية

ىلديخلققدماوهو ضعفمصطلحواستخدامالطفلةمعاناةبينالربط•
ال قدعديدةواستفساراتنفسيةأزماتاإلعالنلهذااملشاهديناألطفال
.عليهااإلجابةالبسيطالتعليمىاملستوى ذاتاألسر تستطيع

84

:هذا اإلعالن فىأبرز االنتهاكات لحقوق األطفال 



ةانتهاكات حقوق الطفل فى التغطية  التليفزيوني

قضية الطفل الذي عذبه والداه نتيجة عالقة غير شرعية

85

(ز)نموذج 



منكثير لدىمهمايكون ال قدأمر وهو -إقامتهومكانالطفلاسمعرض•

هويةإخفاءرةضرو تحتمالتىواألخالقيةاملهنيةاملبادىءمعيتنافىبما-املشاهدين

.لهاحيةضالطفليكون التىوالجنس ىالجسدىاالعتداءقضاياكافةفىالطفل

86

:زيونيةالتليفالتغطيةفيالطفللحقوقاالعالميةاالنتهاكاتأبرز



.والتعذيبالحروقأثار صور بعضبشاعةمناملشاهدينتحذير إغفال➢

األطفالنفوسفىيؤثر ،مماتظليلهاحتىأو طمسهادون التعذيبوأثار الطفلصورةعرض➢
.التقريرلهذااملشاهدين

علىسلطاتالوأجبرتهمالزواج،قبلأنجباهأنهمابسببللطفلواألماألبتعذيبسببعرض➢
تشويةفىاسببذلكويكون املشاهدين،أمامشرعىغير طفلبأنهرسالةيعطىماوهو ،الزواج
.العمرطول أقرانهأماماجتماعياووصمهالطفلسمعة

أمرهولىأو األسريةرعايتهعناملسئولينمنأحداستضافةإغفال➢
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يات أليمه الطلب من الطفل العرض التفصيلى لوقالع ذات وقع س يء عليه، وتحمل ذكر •
.    له

تشكيك انتهاك الحق فى الحماية،حيث تعرض الطفل لالستغالل وتشويه أسرته وال•
.  بصحة نسبه

.      تجاهل طلب مشورة املتخصصين النفسيين تجاه األطفال الضحايا•

حايا ألطفال  ضانتهاك املبادىء املهنية واألخالقية الخاصة بالتعامل اإلخبارى مع ا•
.        االعتداءات 

88



عالميةانتهاكات اإلعالم لحقوق األطفال ذوى اإلعاقة فى التغطية اإل 

قضية تعذيب طفلين من ذوى اإلعاقة نموذجا

89

(ح)نموذج 



يظهر اإلعاقةذوى األطفالبتعذيبالخاصالفيديو مقطعمنجزءعرض•
.الرعايةدار داخلمعاناتهم

تعميمىفذلكوساهم،هويتهمطمسدون بالدار املعاقيناألطفالبقيةتصوير •
.اإلعاقةذوى رعايةدور عناملشاهدينلدىسلبيةصورة
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:ةاالعالميالتغطيةفياالنتهاكاتأبرز 



.ائهاأدعلىسلبيةمالحظاتووجودالرعايةدور عددإجمالىبذكر الخاطئالتعميم•

:للتقريريحسب•

حيالااتخاذهتمالتىواإلجراءاتالفيديو هذاانتشار علىالسلطاتفعلردعرض-
الرعايةدار 

.لهااملخصصةوامليزانيةالرعايةدار عنإحصائياتبعرضاالهتمام-

.اإلنسانحقوق هيئةبرأىاالستعانة-
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الميةاإلعالتغطيةفىاألطفاللحقوق اإلعالمانتهاكاتنماذجعرضمننخلص➢

:اآلتيةالنقاطإلىوقضاياهملشئونهم

قضاياهمو لشئونهماإلعالميةالتغطيةفىاألطفاللحقوق اإلعالمانتهاكاتتعد➢

.غيرهدون قطراتخصال عامةظاهرة

شئونهملاإلعالميةالتغطيةفىاألطفاللحقوق اإلعالمانتهاكاتظاهرةتنتشر ➢

.السواءعلىوالجديدةالتقليديةاإلعالمبوسائلوقضاياهم

شئونهملاإلعالميةالتغطيةفىاألطفاللحقوق اإلعالمانتهاكاتظاهرةتنتشر ➢

.املختلفةاإلعالميةالفنيةوالقوالبباألشكالوقضاياهم

92

:األطفاللحقوق اإلعالميةاالنتهاكاتنماذجعرضخالصة



فىبروزار األكثاالنتهاكهو األطفالهويةطمسبعدمالخاصاإلعالمىاالنتهاكيعد➢

معتنافىيبمااألطفال،علىوالجسدىالجنس ىاالعتداءلحوادثاإلعالميةالتغطية

.الخصوصيةبحمايةالخاصةاألطفالحقوق 

عضبوجوداألطفالعلىاالعتداءحوادثلبعضاإلعالميةالتغطيةمنيستنبط➢

.اإلعالميللظهور أمورهموأولياءاألطفالعلىالضغوط

تحكمأنينبغيوأخالقيةمهنيةقيمأيالصحفيةواإلثارةاإلعالميالسبقيعلو ➢

.األطفالوشئون قضاياتغطيةفىاإلعالمياألداء

لشئون ميةاإلعال للتغطيةالحاكمةواألخالقيةاملهنيةبالقيماإلعالميينوعىضعف➢

.عامةظاهرةتعدوقضاياهماألطفال
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النفسيةار لآلثواضحااماهتماوقضاياهماألطفاللشئون اإلعالميةالتغطيةتعر ال •

حوادثغطيةتفىاألخالقيةوالقيماملهنيةافتقادعنالناتجةالسلبيةواالجتماعية

.األطفالعلىوالجنس ىالجسدىاالعتداء

تغطيةفىمىاإلعال لألداءاملنظمواألخالقىاملنهىبالكوداالهتمامضعفواضحايبدو •

.اإلعالممؤسساتفىاألطفالوشئون قضايا

علىاإلعالميةكوادرهابتدريباإلعالممؤسساتاهتمامضعفواضحايبدو •

لألداءةالحاكمواألخالقيةاملهنيةاملبادئوفقوقضاياهماألطفالشئون تغطية

.املجالهذاففياإلعالمي
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