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إعالمٌ

العبارة و الرسالة في إعالم الطفولة 
 



فيديو تعريفي بفريق النفع وفريق االنتفاع لألطفال

شرح توضيحي لمفهوم العبارة والرسالة في عالم الطفولة

إحصائيات عن كل فريق انتفاع،وأثره على األطفال

ما يمكن إلعالمّي الطفولة فعله اليوم 

أساليب اإلعالم االحترافي الثالثة المشتركة 

المرجعيات الثالث لفريق االنتفاع 

 المرجعيات الثالث إلعالمّي الطفولة ( النفع ) 

 فيديو اقتراح نشرة أخبار الطفولة ( إبداعية )
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حديث اللقاء

https://drive.google.com/drive/folders/1gxs8kDmwlKg6w9H10_TDmGDx98s_upNU
https://drive.google.com/drive/folders/1gxs8kDmwlKg6w9H10_TDmGDx98s_upNU


هم لهم ! عَ َ
لن ند

عمالة األطفال

ألعاب الكترونية ضارة

إعالنات تجارية ضارةتجنيد األطفال 

يوتيوبر مفسداألسرة المفككة

أفالم كرتون سيئة



شرح مفهوم العبارة والرسالة 

فريق النفع

العبارة : جهود مضنية، ومستمرة.

الرسالة : حماية األطفال مسؤولية

أخالقية - قانونية - عرفية

فريق االنتفاع

العبارة : جهود مضنية، ومستمرة.

الرسالة : استغالل األطفال وسيلة

إثرائية - سلطوية - شهرة



كثرة الهدم ال تعني

التوقف عن البناء

في العالم فريقان يتعامالن مع
األطفال ، ومن خالل اللغة اإلعالمية

القائمة على االختصار ، يمكن
تصنيفهما إلى: فريق نفع/ وفريق

انتفــاع



فريق
 النفع 

 حماية األطفال حول العالم من كل المخاطر الجسدية والنفسية 

 تأمين ما أمكن لهم من سبل الحياة الكريمة والفاعلة معنويًا وماديًا .
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ويضم جميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية 



اإلمارات والريادة في حماية األطفال

القانون االتحادي رقم (5) لسنة 1983 في شأن دور الحضانة تضمن إنشاء دور حضانة في مقر الوزارات والهيئات
والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، ومنح القانون لألب إجازة أبوة ليكون قريب من مولوده، إضافة إلى

إجازة األمومة.

مراكز :مركز أبحاث الشيخة فاطمة لألمومة والطفولة وهو من أهم المراكز البحثية (مركز وزارة الداخلية لحماية
الطفل، مراكز إيواء ضحايا االتجار بالبشر).

إدارات: إدارة التنمية األسرية /إدارة األسر المنتجة/ إدارة الطفل / إدارة رعاية وتأهيل المعاقين/ اللجنة العليا لحماية
الطفل.

المجالس : المجلس األعلى لألمومة والطفولة / المجلس األعلى لشؤون األسرة

 

 

 



مؤسسات : مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال / مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة/
مؤسسة التنمية األسرية.

اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني / هيئة تنمية المجتمع بدبي.

الجمعيات ذات النفع العام المعنية بشؤون الطفل.

دعم حكومي مالي : الدعم الذي توفره وزارة الشؤون االجتماعية لتلك الجمعيات والذي يصل ل(000 600 3) درهم
سنويًا .

 بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات المسجلة لدى الهيئات في الدولة (143) لغاية 2012
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اإلمارات والريادة في حماية األطفال



لماذا يقوم
فريق النفع

بذلك ؟

أ. أخالقية

وتشمل الثقافة الدينية واإلنسانية واألسرية 

 لثالث مرجعيات :

ب.  قانونية

قوانين دولية ومعاهدات خاصةبكل بلد

ج.  عرفية

األعراف والتقاليد والعادات العامة والخاصة 



فريق
االنتفاع

أ. استغالل األطفال فكريًا لمكاسب مادية  (ألعاب ، إعالنات)

ب. استغالل األطفال جسديا لمكاسب اثرائية (تجنيد ، عمالة)

ج. استغالل األطفال معنويا لمكاسب سلطوية (صراع األزواج)

يسعى إلى :



 أوًال: 
األسرة المفككة 

- 28,2 % من األحداث سبب جنوحه التفكك األسري بجميع

أشكاله وأنواعه. 

- دراسة أخرى أشارت إلى أن التفكك األسري وصل إلى ما بين
60 – 80 % من األحداث

 

إحصاءات فريق االنتفاع



 ثانيًا:
تجنيد األطفال

300 ألف طفل حملوا السالح وشاركوا في الحروب في 2019.

إحصاءات فريق االنتفاع



ارتفع عدد األطفال العاملين في العالم إلى 160 مليون طفل (بزيادة
8.4 مليون في السنوات األربع الماضية) مع وجود ماليين آخرين
معرضين لخطر العمل بسبب آثار كوفيد-19، بحسب تقرير جديد

صادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسف.
 

 ثالثًا:
عمالة األطفال

إحصاءات فريق االنتفاع



رابعًا:
إعالنات تجارية

- ضمن 35 ألف ساعة كانت هناك خمسمئة ساعة للوجبات
السريعة، بمقدار مئة ألف إعالن في السنة.

إحصاءات فريق االنتفاع

- إعالنات الطعام غير الصحي المقدم لألطفال تفوقت بـ(%250)
عن الطعام الصحي.



دراسة: ممارسة األطفال أللعاب الفيديو ألكثر من 9 ساعات
أسبوعيًا تشكل خطرًا عليهم. 

 
- وجود عالقة بين المدة التي يقضيها الطفل في ممارسة األلعاب
والمشكالت السلوكية لديه، وصراعه مع نظرائه وتقليل مهاراته

االجتماعية
 

خامسًا:
ألعاب إلكترونية

إحصاءات فريق االنتفاع



دراسة: ممارسة األطفال أللعاب الفيديو ألكثر من 9 ساعات
أسبوعيًا تشكل خطرًا عليهم. 

 
- وجود عالقة بين المدة التي يقضيها الطفل في ممارسة األلعاب
والمشكالت السلوكية لديه، وصراعه مع نظرائه وتقليل مهاراته

االجتماعية
 

سادسًا:
أفالم كرتون

إحصاءات فريق االنتفاع



سابعًا:
يوتيوبر مفسد

-تحقيق " تايمز" البريطانّية أّن مفترسي األطفال يستخدمون منصة
"يوتيوب" كـ"نافذة تسّوق" الستعراض األطفال الُمساء إليهم.

 
- المحتوى العنيف له تأثير سلبي على نمو الدماغ. 

إحصاءات فريق االنتفاع



ما ُيمكن إلعالمي
توعية إعالمية احترافيةالطفولة فعله؟ 

مقابل
تضليل إعالمي احترافي



وهنا يجب المكاشفة أن فريق االنتفاع بارع جدًا في مهاراته التسويقية والدعائية واإلعالمية
واإلعالنية ، ومالم نتمكن من المجاراة واللحاق واألهم التجاوز بنفس التقنيات ، فإن األمر
سيزداد سوءا على األطفال ، وفريق النفع قادر وخاصة كون مرجعيته أخالقية بينما مرجعيتهم
مادية .. لذا يجب التدرب أكثر على ما استجد من أساليب وتقنيات ومهارات ووسائل لتجسير هذه
الهوة بين ما يشد      األطفال من قبل المنتفعين وبين ما يشد األطفال من النافعين ، وهذا يمكن

بتكاتف الجهود من قبل اإلعالميين المتميزين ...



2
3

اخـتـصــار: في الزمن

أساليب اإلعالم االحترافي الثالثة

ابـــهـــــار : في األساليب

اخــتيــار: في الفكرة

1



خطة عمل احترافية وممنهجة تسابق الزمن وتواكب أحدث التقنيات    

فريق عمل متخصص لمواجهة فريق االنتفاع باإلعالم واالنتشار    

مشاريع إعالمية وبرامج توعوية معتمدة على مراكز األبحاث للطفولة واألمومة    

اشراك جميع الجهات المعنية في نشر التوعية بإنجازات فريق النفع    

القيام بدورات تدريبية عالية وفي كل البلدان
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وهذه مهارات وتقنيات تحتاج إلى:



 
لماذا : ماليين اإلنجازات وتريليونات األموال قدمت وتقدم لألطفال عبر العالم من آالف المنظمات ..

 
لكن ال يعلم عنها سوى المعنيين بها ، وبالتالي فإن اشراك الجميع بقي ضعيفا نوعا ما ، ألنه اليوجد إعالم

يومي يتابعه جميع الناس، و ينشر ويتابع هذه اإلنجازات والتوصيات والتحذيرات ...
 

اقتراح نشرة أخبار الطفولة (ابداعية)



لــــــذا وللضرورة الملحة والعملية جاءت فكرة ((نشرة اخبار الطفولة))

والتي من المرجو أن تكون مع كل ورشة أخبار يومية في أنحاء العالم  وخاصة للفضائيات الرسمية ، وذلك ل:

1- تغطية كافة اإلنجازات التي تحدث للطفولة   

2- التعريف باالخطار اليومية من فريق االنتفاع  

3- التشجيع على الدعم المالي والمعنوي للطفولة  

4- شرح وعرض المقترحات والتوصيات مثل دليل المصطلحات ، وطلب مشاركة اإلعالميين

نشرة
 اخبار

 الطفولة

https://drive.google.com/drive/folders/1gxs8kDmwlKg6w9H10_TDmGDx98s_upNU


لحسن استماعكم


