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اآلراء الواردة يف هذا العمل ال تعرب بالرضورة عن آراء املجلس العريب للطفولة والتنمية والرشكاء

«ينبغي أن ترتفع قضية الطفولة لتحتل مكانة متقدمة بني ُسلَّم أولوياتنا .وأن نركز
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
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رئيس املجلس العريب للطفولة والتنمية
ورئيس برنامج الخليج العريب للتنمية “أجفند”

الشركاء
– اجمللس العربي للطفولة والتنمية.
– برنامج اخلليج العربي للتنمية «أجفند».
– جامعة الدول العربية (إدارة املرأة واألسرة والطفولة).

التعريف بالشركاء:
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من صاحب السمو املليك األمري طالل بن عبد العزيز ،رئيس املجلس ،وبناء عىل توصية صادرة من جامعة الدول العربية .يعمل
املجلس عىل تهيئة بيئة عربية داعمة لحقوق الطفل يف التنمية والحامية واملشاركة والدمج.
العنوان :تقاطع شارعي مكرم عبيد مع منظمة الصحة العاملية ص ب - 7537 :مدينة نرص  -القاهرة  - 11762جمهورية مرص العربية.
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السعودية التي تتخذها اإلدارة التنفيذية مقرا ً .أنىشء أجفند عام  1980مببادرة من صاحب السمو املليك األمري طالل بن عبد
العزيز ،رئيس أجفند ،وبدعم وتأييد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي .يعمل أجفند يف مجال التنمية عىل املستوى الدويل
من خالل رشاكة فاعلة مع املنظامت األممية واإلمنائية الدولية واإلقليمية والوطنية والهيئات الحكومية والقطاع الخاص واملجتمع املدين.
العنوان :ص .ب  18371الرياض  - 11415 -اململكة العربية السعودية.
هاتف )+9661( 4418888 :فاكسwww.agfund.org )+9661( 4412962 :
ت ُعد إدارة املرأة واألرسة والطفولة التابعة لقطاع الشئون االجتامعية باألمانة العامة لجامعة الدول العربية ،األمانة الفنية للجنة
املرأة العربية ولجنة الطفولة العربية ولجنة األرسة العربية التى تم إنشاؤها بقرارات من مجلس وزراء الشئون االجتامعية العرب.
وتنقسم اإلدارة إىل ثالثة أقسام :املرأة واألرسة والطفولة حيث تتكامل مهامها يف تناول القضايا املتعلقة باملرأة وباألرسة وبالطفولة.

قطاع الشئون االجتماعية
إدارة املرأة واألسرة والطفولة

العنوان :ميدان التحرير  -القاهرة  -جمهورية مرص العربية .هاتف )+202( 25750511 :فاكس)+202( 25779546 :
www.lasportal.org

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:
1.1الدليل العلمي للمبادىء املهنية ملعالجة اإلعالم العريب قضايا حقوق
الطفل (متضمناً املؤرشات وأدوات الرصد).
 2.2كتيب املبادىء املهنية ملعالجة اإلعالم العريب قضايا حقوق الطفل
(كتيب موجه لإلعالميني).
3.3وثيقة املبادىء املهنية ملعالجة اإلعالم العريب قضايا حقوق الطفل
(وثيقة موجزة).
والعمل الذي بني أيدينا األن (رقم  )2ميثل الكتيب املوجه لإلعالميني،
واملخرجات أعاله متاحة لدى املجلس العريب للطفولة والتنمية.

تقديم
يسعى املجلس العريب للطفولة والتنمية – برئاسة صاحب السمو املليك األمري طالل بن عبد العزيز  -إىل تحقيق رسالته
الرامية إىل إيجاد بيئة عربية داعمة لحقوق الطفل يف التنمية والحامية واملشاركة والدمج يف إطار األرسة واملجتمع،
وذلك من خالل تنفيذ إسرتاتيجية ( )2016 – 2014تتبنى رؤية تعمل عىل اعتامد منوذج جديد يف التنشئة االجتامعية
لألطفال العرب وتقوم عىل إحداث تغيري ثقايف يضمن تنشئة جديدة لعامل جديد ،وتؤكد أيضاً عىل رضورة األخذ برؤية
األطفال ومشاركتهم يف تلك التنشئة.
ويف إطار تلك الرؤية ،يسعى املجلس إىل تأسيس مرصد إعالمي لحقوق الطفل العريب -بدعم من برنامج الخليج العريب
للتنمية «أجفند» وبالرشاكة مع جامعة الدول العربية  -بغية تكريس مبادئ مهنية اتفق عليها لتكون أساساً موجهاً
لإلعالم العريب ،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 أو ميثاق رشف أو مدونة سلوك لإلعالم وحقوق الطفل؛ لضامن مامرسات
إعالمية عربية تحرتم وتف ِّعل حقوق الطفل العريب.
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.
ويف نقلة نوعية جديدة تض َّمن الدليل مجموعة من األدوات العلمية لقياس مدى التزام اإلعالم العريب بتلك املبادئ
املهنية من أدوات رصد وصحف تحليل مضمون لكل الوسائل اإلعالمية التقليدية والجديدة؛ لتستخدمها املؤسسات
اإلعالمية العربية واملرصد ذاته.

الواقع أن طموحنا من وراء املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل كبري ،خاصة أن الوقت الذي نعيشه اآلن يؤكد عىل الدور
الخطري الذي يلعبه اإلعالم ،وأن األمر جد 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 بعيداً 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.
ولعل هذا الدليل – الذي بني أيديكم – يكون مبثابة دعوة من أجل التكاتف والتضامن وصوالً إىل إعالم صديق للطفولة؛
إعالم يحرتم حقوق األطفال ويعمل عىل إنفاذها ،إعالم يدعم منظومة قيمية – نحن يف أشد الحاجة إليها – تقوم عىل
املهنية والتمكني واملواطنة والعدل االجتامعي والحرية والشفافية؛ إعالم يريس ثقافة تعزز مبادئ للتنشئة تقوم عىل
التعلم الحر 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 املجلس العريب للطفولة والتنمية أن يقدم جزيل الشكر والتقدير لرشكائه يف هذا العمل العلمي املهم وهم:
برنامج الخليج العريب للتنمية «أجفند» لدعمه هذا العمل ،والشكر أيضاً عىل كل ما يقدمه من دعم دائم ألعامل املجلس،
وكذلك لجامعة الدول العربية (إدارة املرأة واألرسة والطفولة) ،معرباً عن تقديره لهذه الرشاكة اإلسرتاتيجية املمتدة.
كام يتوجه املجلس بالشكر إىل الخرباء الذين قدموا خالصة علمهم وخرباتهم إلعداد هذا العمل ،ونخص 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 باملجلس العريب للطفولة والتنمية الذي قام بالتنسيق والتسيري واملتابعة طوال فرتة
اإلعداد والتنفيذ لهذا الدليل ،وكذلك لكل من أسهم من املؤسسات الرشيكة يف إنجاز هذا العمل العلمي والعميل يف
مجال اإلعالم وحقوق الطفل.

فريق العمل
اإلرشاف العلمي:

فرق العمل من الجهات الرشيكة:

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

املجلس العريب للطفولة والتنمية:

إعداد املادة العلمية:
أ.د.عادل عبد الغفار عميد كلية اإلعالم  -جامعة بني
سويف ،د.عمرو عبد الحميد مدرس مساعد بكلية اإلعالم
جامعة بني سويف.
املراجعة والتحرير والتنسيق للامدة العلمية:

املهندس محمد رضا فوزي مدير إدارة الشئون املالية
واإلدارية ،أ.إميان بهى الدين مديرة إدارة إعالم الطفولة
ومنسق مرشوع املرصد ،أ.مروة هاشم اختصايص إعالم.
جامعة الدول العربية:
املستشار أول إيناس مكاوي مدير إدارة املرأة واألرسة
والطفولة ،أ.ماجي سعد ،أ.هادي دياب ،أ.عمران فياض.

أ.د.صالح الخرايش أستاذ الرتبية بجامعة اإلسكندرية.

برنامج الخليج العريب للتنمية «أجفند»:

اللجنة االستشارية والقراء (ترتيب أبجدي):

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

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

املبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم العرىب قضايا حقوق الطفل
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إعالم صديق للطفولة

قبل البداية
يسعى املجلس العريب للطفولة والتنمية ،بدعم من برنامج الخليج العريب للتنمية «أجفند» ،وبالرشاكة مع جامعة
الدول العربية؛ إىل إنشاء مرصد إعالمي عرىب لحقوق الطفل؛ لرصد أداء اإلعالم العريب ىف معالجة قضايا حقوق الطفل،
والتعرف عىل مدى التزام املبادئ املهنية يف تناول تلك القضايا.
ويعول عىل هذا الدليل ىف متكني املؤسسات اإلعالمية العربية من وضع الخطط اإلعالمية الداعمة حقوق الطفل
العريب ،وترشيد أدائها ،وتحسينه عرب السيطرة عىل التجاوزات املهنية التي قد تعرتى أداءها يف تناول شئون الطفل العريب.
ويبدو من املهم اإلشارة إىل أن االستخدام الفاعل للدليل من قبل املستهدفني به  -عىل اختالف فئاتهم  -يستلزم
إدراك واستحضار املعنى واملغزى اللذين تصدرهام كل فكرة ،أو قيمة من منظومة األفكار ،والقيم الحاكمة التى قادت
بناءه ،وتأسس عليها؛ ويأىت ىف صدارتها :املهنية ،والتمكني ،واملوضوعية واملواطنة ،واملحاسبية ،وأخرياً -بل أوالً -اإلنسانية.

املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العريب

يتكون مرشوع املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العريب الذي يسعى املجلس العريب للطفولة والتنمية إىل تنفيذه
بدعم من برنامج الخليج العريب للتنمية “أجفند” وبالرشاكة مع جامعة الدول العربية (إدارة املرأة واألرسة
والطفولة) ،من ثالث مراحل متتالية هي:
املرحلة األوىل :تم إنجارها ومتثلت يف إجراء دراسة عربية صدرت خالل عام  2013تحت 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؛ استنادا ً إىل دليل املبادئ
املهنية؛ لرتشيد أداء وسائل اإلعالم العربية ىف التعامل مع قضايا حقوق الطفل ،ومؤرشات قياس مدى التزامها هذه
املبادئ ىف مامرساتها بشأن هذه القضايا.
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اإلطار املنهجي
مربرات ودواع:
ٍ
يُعنى 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 ،ونادرا ً ما ميثل التعامل مع
األطفال مكوناً من مكونات هذه الربامج؛ ومن 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:
•نتائج الدراسة التى أجراها املجلس العرىب للطفولة والتنمية عام  ،2013بدعم من برنامج الخليج العرىب للتنمية
« أجفند» ،ورشاكة مع جامعة الدول العربية ،شملت ست دول عربية بهدف تقييم أداء اإلعالم العرىب ىف مجال
حقوق الطفل ،وأظهرت نتائجها عديدا ً من االنتهاكات املهنية لحقوق الطفل ىف املامرسات اإلعالمية اليومية؛
سواء أكان ذلك عن عمد؛ لرغبة ىف تحقيق مزيد من األرباح واإلثارة اإلعالمية ،أم نتيجة عدم وعى بالقواعد
املهنية للتعامل اإلعالمى الصحيح مع قضايا حقوق األطفال.
•تدىن االحرتافية بشكل عام ىف تغطية قضايا األطفال ،وغلبة السطحية ىف مناقشة قضاياهم ،وإهامل التناول
العميق ،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.
•عدم اإلبالغ  -ىف كثري من الحاالت  -عن انتهاكات حقوق الطفل ،وخوف األرس من التغطية اإلعالمية السلبية لها؛
مام يضطرهم إىل التكتم عىل تعرض أطفالهم النتهاكات صارخة تشمل االعتداءات الجنسية والعنف الجسمى،
واإلهانات املعنوية  ،وغريها.
•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.
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•رضورة توجيه عناية اإلعالميني إىل عدة مجاالت وعوامل رئيسة لعالقة وسائل اإلعالم بحقوق األطفال؛ منها:
ضامن مشاركتهم  -بفاعلية  -يف هذه الوسائل ،والصورة النمطية السلبية عنهم ىف هذه الوسائل خاصة ىف
املحتوى اإلخبارى ،والدراما ،واإلعالنات ،والتجاوزات اإلعالمية ىف تغطية جرائم األطفال إما بوصفهم ضحايا،
وإما بحسبانهم مرتكبي جرائم.
أهداف الدليل:
يسعى دليل املبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم العرىب قضايا حقوق الطفل؛ إىل 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 واملهنية ،ممثلة 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
أدائهم املهنى.
•التقييم والتشخيص :حيث يوفر استخدام مؤرشات رصد األداء اإلعالمى العرىب تجاه حقوق الطفل ؛ معلومات
حقيقية عن مدى االلتزام املهنى ،واملامرسات الجيدة ،واالنتهاكات ىف هذا املجال؛ مام يساعد عىل التقييم
األصيل لهذا األداء ،وإعالء املحاسبية ىف الوقت ذاته.
•التطوير :يرتتب عىل تقييم األداء اإلعالمى العرىب  -استنادا ً إىل معلومات عن واقعه -اقرتاح الخطط والربامج؛
لتطويره عرب 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.

الفئات املستهدفة:
تتعدد الفئات والجهات التي ميكن أن تستفيد من دليل املبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم العرىب قضايا حقوق
الطفل ،ويأىت هذا التنوع؛ نظرا ً إىل االتساع املتنامي ملجال اإلعالم ووسائله ،والعاملني فيه ،ويتمثل أبرز املستهدفني بهذا
الدليل ىف املهنيني ،من معدي برامج األطفال اإلذاعية والتلفزيونية ومقدميها ،ومحررى شئون الطفل بالصحف ،واملجالت
13

املبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم العرىب قضايا حقوق الطفل
العامة واملتخصصة ،واإللكرتونية ،ومديرى مدونات وصفحات األطفال عىل شبكة اإلنرتنت ،وقيادات إعالم الطفل اإلذاعية
والتلفزيونية والصحفية واإللكرتونية ،كام يستهدف الدليل مؤسسات اإلعالم ،ومؤسسات األطفال العربية ،والباحثني
اإلعالميني ىف مجال الطفولة وأولياء األمور واألطفال.

املنهجية:
جاء إعداد الدليل اعتامدا ً عىل مجموعة من اإلجراءات التي تعكس مالمح املنهجية العلمية لبنائه؛ ومن أهمها:
تحليل الخربات ذات الصلة،واالعتداد برؤى الخرباء  ،وأصحاب املصلحة ،ومتثلت هذه اإلجراءات ىف:
•تحديد اإلطار الفكرى املرجعى للمبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم العرىب قضايا حقوق الطفل ،ومؤرشات رصد
أدائه نحو هذه الحقوق ،ومتثل هذا اإلطار -بشكل رئيس -يف االتفاقية الدولية لحقوق الطفل؛ بوصف موادها
مرجعية تحدد مؤرشات عملية تسهم ىف رصد األداء اإلعالمى ،فضالً عن املواثيق واالتفاقيات الدولية واإلقليمية
والعربية األخرى ذات العالقة.
•تحليل بعض الدراسات التى أجريت ىف هذا الشأن؛ وبخاصة الدراسة التى أجراها املجلس العرىب للطفولة
والتنمية عام 2013؛ بدعم من برنامج الخليج العرىب للتنمية «أجفند» ،ورشاكة مع جامعة الدول العربية؛ وكان
موضوعها اإلعالم ،ومعالجة قضايا حقوق الطفل العرىب.
•تعرف رؤى خرباء مرشوع إعداد دليل املبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم العرىب قضايا حقوق الطفل؛ وذلك عرب
ورشة عمل شارك فيها ممثلو برنامج الخليج العريب للتنمية «أجفند»،وجامعة الدول العربية ،ونخبة من خرباء
الطفل والرتبية واإلعالم والثقافة؛ حيث نوقشت التفاصيل العلمية املرتبطة باملرشوع.
•دراسة خطط الطفولة العربية ،ومؤمترات حقوق الطفل ،وجهود الهيئات واملؤسسات املعنية بالطفولة؛ ومنها:
املجلس العرىب للطفولة والتنمية وجامعة الدول العربية واليونيسف ،وتحليل أهم التجارب والخربات املميزة
لبعض املؤسسات اإلعالمية اإلقليمية والعاملية ىف مجال إعالم الطفل.
•الصياغة املبدئية للدليل متضمناً املبادئ املهنية العامة والخاصة ملعالجة اإلعالم العرىب قضايا حقوق الطفل،
وقوائم مؤرشات الرصد ،فضالً عن صحف تحليل املضمون املتعلقة برصد مدى االلتزام املهنى ىف معالجة هذه
14

إعالم صديق للطفولة
الحقوق ،وقد روعيت  -ىف هذا الصدد  -مجموعة من املعايري ،أو الضوابط ىف تحديد املبادئ املهنية التى يجب
أن يتضمنها الدليل ،وكيفية تنظيمها وصياغتها؛ ومن أهمها:
– –طرح مجموعة من املبادئ املهنية التى تحكم العمل اإلعالمى عامة ،و َع ُّدها أساس انطالق ،ومصدر
اشتقاق للمبادئ املهنية الخاصة بأشكال أو مجاالت محددة من التعامل اإلعالمى.
– –العناية بتحديد مجاالت املبادئ املهنية الخاصة بصلتها الوثيقة بواقع العمل اإلعالمى العرىب ،وما كشفت
عنه الدراسات من تجاوزات مهنية فيه؛ خاصة فيام يتعلق بالتغطية اإلخبارية لقضايا األطفال واإلعالنات
التى تستهدفها.
– –إيالء التنوع ىف قدرات األطفال ،وخصوصية احتياجاتهم ما يستحقانه من اهتامم؛ لذا جاءت املبادئ املهنية
للتعامل اإلعالمى مع األطفال ذوى اإلعاقة  ،واألطفال املوهوبني.
– –تسليط الضوء عىل األطفال ىف ظروف صعبة؛ وبخاصة أطفال الشوارع ،وتقدير الدور الذى ميكن أن تؤديه
وسائل اإلعالم ىف إبراز معاناتهم ومشكالتهم وحقوقهم؛ ومن ثم عززت املبادئ املهنية الخاصة مبحور
يتناول تعامل اإلعالم مع أطفال الشوارع؛ وهو ما ميثل إضافة نوعية ىف هذا الدليل.
– –دعم إجرائية املبادئ املهنية بربط كل واحد منها بأمثلة ألهم املؤرشات التى تفرسه ،وتسهم ىف تعميق
وعى اإلعالمى به.
– –برغم تأكيد العالقة بني املبادئ املهنية الخاصة ،ومؤرشاتها؛ فالوضوح التحليىل ،وعدم الخلط استلزما
تسكني املؤرشات تحت املبدأ املهنى وفق صلتها الوثيقة به.
•مناقشة الخرباء مسودة دليل املبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم العرىب قضايا حقوق الطفل؛ من خالل اجتامع خرباء
اإلعالم والطفولة والرتبية والثقافة ،والذى نظم بالتعاون بني املجلس العرىب للطفولة والتنمية ،وبرنامج الخليج
العرىب للتنمية «أجفند» ،وجامعة الدول العربية.
•املراجعة املتتالية ملسودة الدليل ىف ضوء التغذية الراجعة من الخرباء ،وأصحاب املصلحة حول محتواه وتنظيمه
وإعادة صوغه وتدقيقه لغوياً ،وإخراجه ىف صورته النهائية.
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املرجعية الفكرية إلعداد الدليل:
متثلت املرجعية الفكرية إلعداد دليل املبادئ املهنية يف االتفاقية الدولية لحقوق الطفل ( )1989التي تكفل حقوقه
يف البقاء والنامء واملشاركة وحرية الرأي والتعبري ،والحامية من أشكال اإلساءة الجسدية واملعنوية كافة ،كام اعتمدت
هذه املرجعية عىل مواثيق وأخالقيات العمل اإلعالمي -من منظور حقوق الطفل -الصادرة عن املنظامت الدولية،
واملؤسسات اإلقليمية والعربية ،فضالً عن تجارب املؤسسات اإلعالمية ،ومن بني هذه املواثيق :
 املبادئ التوجيهية لالتحاد الدويل للصحفيني. مبادئ وإرشادات اليونيسف  UNICEFللتعامل مع قضايا حقوق الطفل. املبادئ التوجيهية ملنظمة إنقاذ الطفولة .Save the Children املبادئ التوجيهية لشبكة معلومات حقوق الطفل. ميثاق رشف العاملني يف أفالم الطفل العريب. امليثاق اإلفريقي لبثِّ برامج األطفال. امليثاق العريب لإلعالم وحقوق الطفل. ميثاق رشف اإلعالميني لحامية األطفال من العنف. -املبادئ التوجيهية لهيئة اإلذاعة الربيطانية .BBC

كيفية استخدام الدليل:
يستلزم االستخدام الفاعل للدليل ،وتعظيم اإلفادة منه؛ الحرص عىل:
•الوعى أوالً مبربرات إعداد الدليل وأهدافه ،ومنهجية إعداده ،واملصطلحات املستخدمة فيه.
•تعرف املرجعية الفكرية للدليل ،وما يرتتب عليها ،ويتعلق بها من تبنى النهج الحقوقى ىف إعداده ،واالرتكاز
 ىف ذلك -عىل مجموعة من القيم الحاكمة؛ أوضحها :اإلنسانية ،واملوضوعية ،واملواطنة ، ،واملهنية ،واملحاسبية.16
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•جعل املبادئ املهنية العامة ملعالجة اإلعالم قضايا حقوق الطفل؛ إطارا ً عاماً حاكامً ،ينسحب عىل املعالجات
اإلعالمية للموضوعات النوعية املتعلقة بحقوق الطفل كافة.
•النظر إىل مجموعة املؤرشات املفرسة لألداءات املرتبطة بكل مبدأ من املبادئ املهنية ،كأمثلة عىل هذه األداءات؛
ومن ثم ميكن القياس عليها.
•ترتبط مبا سبق ،العناية من قبل املهنيني مبا جاء ىف هذا الدليل من مبادئ مهنية ،ومؤرشات ىف التقييم الذاىت
لألداء املهنى؛ لتحديد أحسن املامرسات ،واملامرسات األخرى التى تستدعى العمل عىل تحسينها.

دراسة اإلعالم ومعالجة قضايا حقوق الطفل بالدول العربية

بادر املجلس العريب للطفولة والتنمية ،بدعم من برنامج الخليج العريب للتنمية “أجفند”
وبالرشاكة مع جامعة الدول العربية (إدارة املرأة واألرسة والطفولة واملرشوع العريب لصحة
أألرسة) بإعداد دراسة “اإلعالم ومعالجة قضايا حقوق الطفل بالدول العربية” لتقييم تناول
اإلعالم العريب لقضايا حقوق الطفل يف ست دول عربية هي :تونس والجزائر والسعودية
والعراق ولبنان ومرص.
وقد شلمت هذه الدراسة خالصة ثالث دراسات فرعية ،حيث:
•استهدفت الدراسة األوىل تقييم تناول اإلعالم العريب لقضايا حقوق الطفل من خالل
تحليل محتوى عينة من املضانني التليفزيونية والصحفية املقدمة إىل الجمهور العام بعينة من وسائل
اإلعالم العربية باستخدام التحليل الكمي والكيفي.
•استهدفت الدراسة الثانية استطالع آراء عينة من األطفال يف عدد من الدول العربية نحو أمناط تعرضهم
لوسائل اإلعالم وتقييمهم ملعالجة قضاياهم بها من خالل دراسة ميدانية لعينة من األطفال يف بعض الدول
العربية.
•استهدفت الدراسة الثالثة تقييم البيئة املهنية التي يعمل يف إطارها القائم باالتصال يف مجال إعالم الطفل
يف الدول العربية من خالل دراسة ميدانية عىل عينة من القامئني باالتصال يف مجال إعالم الطفل بعدد
من الدول العربية.
لإلطالع عىل الدراسة ونتائجها ،ميكنكم زيارة البوابة اإللكرتونية
للمجلس العريب للطفولة والتنمية .www.arabccd.org
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مصطلحات أساسية
يتعلق استخدام الدليل مبجموعة من املصطلحات؛ أهمها :∗1
إرشاد مهنى Professional Guidance

موجه لألداء املهني تضعه مؤسسات اإلعالم  ،وميثل شكالً من أشكال التنظيم الذايت للمهنة.
اإلعالم الجديد New Media

وسائل اإلعالم اإللكرتونية مبا تشمله من صحف إلكرتونية ومحطات إذاعية وتلفزيونية إلكرتونية  ،ومواقع التواصل
االجتامعى ،وإعالم املواطن عرب شبكة اإلنرتنت.
اإلعالميون Media Professionals

1.1صانعو الرسالة اإلعالمية (املحرر -الكاتب -املعد -املخرج -املنتج -املذيع) الذين يصوغون الخرب ،أو القصة
اإلخبارية ،أو املقابلة ،أو التحقيق ،أو املقال ،أو التقرير ،أو الفيلم التسجييل ،أو غري ذلك من فنون العمل
اإلعالمي.
2.2املؤسسات اإلعالمية التى تنتج املواد املقروءة واملسموعة واملرئية واإللكرتونية ،وكذلك التي تنتج الرشائط
املصورة ،واألفالم الوثائقية واألغاين وغريها.
3.3املعلنون ،واملؤسسات اإلعالنية.
4.4املشاركون ىف منظومة اإلنتاج الدرامى.
5.5أي فريق آخر قد يؤدى أي عمل ذي صفة إعالمية ،أو إعالنية ،أو درامية.

((( ∗ ُرتبت املصطلحات أبجدياً.
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تشريع إعالمىMedia Legislation

قانون منظم للعمل اإلعالمى ،يحدد اختصاصات الهيئات التنظيمية املعنية بشئون اإلعالم ،والعقوبات عىل من
يخرق قواعد السلوك املهنى؛ لتحقيق أكرب قدر ممكن من الحامية لألطفال.
حقوق الطفل Child Rights

مجموعة من امليزات والقيم املادية واملعنوية التي تكفلها املواثيق الدولية والقوانني املحلية ،وتوفر لها وسائل
اإلعالم البيئة الداعمة لها ،وتضمن للطفل حقه يف الهوية والبقاء والنامء واحرتام آرائه واملشاركة الفعالة يف كل ما يتعلق
بقضاياه؛ مبا يضمن حاميته ضد كل أنواع الرضر واإليذاء الجسمي أو النفيس.
دليل املبادئ املهنية Guide of Professional Principle

وثيقة إرشادية تشمل القواعد العامة والتوجيهات التفصيلية لألداء ىف املامرسة اليومية للمهنة.
دليل املبادئ املهنية إلعالم الطفل
Guide to Professional Principles of Children’s Media

وثيقة إرشادية تشمل القواعد املهنية العامة ،والتوجيهيات التفصيلية لتعامل اإلعالميني مع قضايا الطفل ،وشئونه
ىف املامرسة اإلعالمية اليومية ،ويؤدى التزامها إىل ترشيد األداء اإلعالمى ىف معالجة هذه القضايا.
مبدأ مهنى Professional Principle

قاعدة موجهة لألداء ىف املامرسة اليومية للمهنة ،يسهم التزامها ىف تقديم الخدمات املميزة للجمهور.
مدونة السلوك Code of Conduct

شكل من أشكال التنظيم الذايت ت ُصاغ من خالل النقابات أو الجمعيات املهنية؛ لالرتقاء باألداء املهنى لإلعالميني.
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مصلحة الطفل الفضلى Child’s Best Interest

تغليب حقوق الطفل املختلفة االقتصادية واالجتامعية واملدنية وغريها عىل أي اعتبار آخر يف جميع وسائل اإلعالم
املقروءة واملسموعة واملرئية واإللكرتونية ،ويف أشكال العمل اإلعالمي ،واإلعالىن والدرامىكافة.
املهنية Professionalism

األداء االحرتاىف ىف االضطالع مبسئوليات املهنة ،املرتكز عىل امتالك املعرفة ،والتمكن من املهارات ،والتزام أخالقيات
املهنة .
هيئة تنظيمية معنية بشئون اإلعالم
Regulatory Authority Concerned with Media Affairs

مجلس الصحافة ،أو هيئة ،أو مؤسسة ،أو منظمة وطنية لإلعالم ،ولكل منها صالحيات ،ومسئوليات مختلفة مينحها
إياها القانون املنظم إلنشائها.
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املبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم العربى قضايا حقوق الطفل
يتناول الجزء التاىل املبادئ املهنية العامة ملعالجة اإلعالم العرىب قضايا حقوق الطفل تليها مجموعة من املبادئ
املهنية الخاصة التى تتعلق بالجوانب األكرث إلحاحاً ىف تناول قضايا األطفال ،وشئونهم وهى تتوزع عىل محاور تشمل:
مشاركة األطفال ىف إنتاج املحتوى اإلعالمى ،والتغطية اإلخبارية لقضاياهم ،والتعامل اإلعالمى مع كل من :اإلعالنات
التى تستهدفهم ،وقضايا األطفال التى تنرش عرب اإلعالم الجديد؛ مثل :مواقع التواصل االجتامعى ،واملدونات اإللكرتونية،
واألطفال ذوى اإلعاقة ،واألطفال املوهوبني ،وأطفال الشوارع.
وتجدر اإلشارة إىل أن عرض كل مجموعة من مجموعتى املبادئ املهنية :العامة ،والخاصة سوف يبدأ باملبدأ
املهنى ،تتبعه أمثلة ألهم املؤرشات وثيقة الصلة به ،والتى تفرسه ،وتوضح األداءات التى يجب أداؤها ىف إطار التزامه.
وجدير باملالحظة  -هنا أيضاً  -أن تسكني مؤرش ما ،وإدراجه تحت مبدأ مهنى ما قد روعيت فيهام درجة ،أو قوة
انتامئه إىل هذا املبدأ دون غريه ،ويعنى ذلك  -فيام يعنى -االعرتاف بصعوبة الفصل بني املبادئ املهنية ،وما يرتبط بكل
منها من مؤرشات؛ ومن ثم فإنه ىف إطار دعم مهنية اإلعالميني العرب يتوجب النظر إىل تلك املبادئ ،ومؤرشاتها؛ بوصفها
منظومة متكاملة ومتامسكة ،تستوجب التزام مضمونها كله ىف األداءات اإلعالمية العربية.

أوال :املبادئ املهنية العامة:
تنسحب املبادئ املهنية العامة لتعامل اإلعالميني العرب مع قضايا حقوق الطفل عىل مختلف املضامني اإلعالمية عرب
وسائل اإلعالم التقليدية :الصحف واإلذاعة ،والتلفزيون ووسائل اإلعالم الجديد :املدونات واملواقع اإللكرتونية ومواقع
التواصل االجتامعى .وبهذا املعنى متثل هذه املبادئ إطارا ً عاماً حاكامً املبادئ املهنية الخاصة ،وتشمل املبادئ املهنية
العامة ملعالجة اإلعالم العرىب قضايا حقوق الطفل؛ ما يىل:
-1املساواة وعدم التمييز:

•االعتامد ىف عمل وسائل اإلعالم  -يف كل مراحل اإلنتاج  -عىل احرتام حقوق الطفل ،والتوجه إىل عموم األطفال
عىل اختالفهم.
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•تجنب التمييز بني األطفال؛ بسبب النوع ،أو العرق ،أو السن ،أو الدين ،أو الخلفية الثقافية ،أو الحالة التعليمية،
أو قدراتهم البدنية ،أو الذهنية.
 -2حرية الرأى والتعبري:

•الحرص عىل أن يعرب األطفال بحرية عن آرائهم  -يف مختلف وسائل
اإلعالم -ىف املسائل التي تخصهم ،واالستامع إليهم بإنصات وعناية.
•إتاحة الفرص للمشاركة يف وسائل اإلعالم لألطفال كافة ،من خالل
اإلسهام بالرأي ،أو اإلنتاج الفني ،أو األديب ،أو حتى مجرد االستفسار.
 -3املصداقية والوضوح:

•استهداف الوصول إىل أقىص معايري التميز املهنى؛ من حيث املصداقية
عند تناول قضايا تتعلق باألطفال ،واحرتام كرامة كل منهم يف مختلف
الظروف.
•تحرى الدقة ىف جميع األخبار؛ فال تحتوى معلومات كاذبة ،وال شائعات،
وال حقائق مشوهة ،وال معلومات متييزية ،وال متحيزة ،ميكن أن تشكل
رضرا ً لألطفال.

املبادئ املهنية العامة
•املساواة وعدم التمييز
•حرية الرأى والتعبري
•املصداقية والوضوح
•املوضوعية
•حماية مصلحة الطفل
الفضلى
•حماية الهوية
الشخصية ،وضمان
الحق فى الخصوصية
•حق الرد والتصحيح

•تجنب إعادة متثيل األحداث ،والوقائع الخاصة باألطفال ،أو اصطناعها؛
مجافا ًة لألمانة اإلعالمية ،ويف حال اللجوء إىل متثيلها لغايات إيضاحية ،يجب إبالغ املشاهد بأنها محاولة ملحاكاة
الواقع.
•استخدام الكلامت والتعبريات الواضحة واملناسبة وغري املعقدة ،وتجنب استخدام املصطلحات التقنية صعبة
الفهم.
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 -4املوضوعية:

•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.
•الحرص عىل الفصل بني الرأى والقناعة الشخصية بشأن قضايا األطفال،وبني ما يعرض عرب وسيلة اإلعالم من
معلومات.
 -5حماية مصلحة الطفل الفضلى:

•تجنب استخدام القوالب النمطية ،والعرض املثري للرتويج للمواد اإلعالمية املرتبطة باألطفال ،أو الطلب إليهم
رواية قصة ،أو أداء عمل ال يشكل جزءا ً من تاريخهم ،والحياتهم.
•الحذر من إلحاق األذى بأي طفل ،وتجنب األسئلة واملواقف والتعليقات املترسعة يف األحكام ،أو ذات الحساسية
الثقافية ،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.
•املشاركة بالدور والخربة يف تكوين صورة إيجابية عن األطفال وحقوقهم ،ودعم أفضل املواقف واآلراء واالتجاهات
نحو حقوقهم.
•التصدى ألى مامرسات تنتهك حقوق الطفل ،أو تيسء إليه ،وتشجيع الجهود املحلية واإلقليمية والدولية؛ لحامية
هذه الحقوق.
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•العناية مبكان ،وطريقة عقد املقابلة مع الطفل ،وحرص عدد املص ِّورين ،واألشخاص الذي يُجرون املقابلة معه،
والتأكد من شعور األطفال الذين ت ُجري املقابلة معهم باالرتياح ،وأنهم قادرون عىل رواية قصصهم دون ضغط
خارجي من مامرىس العمل اإلعالمى ،أو غريهم.
 -6حماية الهوية الشخصية ،وضمان الحق فى الخصوصية:

•االمتناع عن نرش أي قصة إخبارية ،أو خرب إعالمي ،أو صورة ميكن أن ت ُع ّرض 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 :تجنب تعريف الطفل بصفته مقاتالً ىف حروب ،أو رصاعات؛ سواء أكان يف الوقت الحارض أم سابقاً ،أم
رشدا ً داخل وطنه ،أم طفالً من أطفال الشوارع.
طالباً للجوء السيايس ،أم الجئاً ،أم م ّ
•طلب اإلذن من الطفل ،والويص عليه؛ سواء أرسته أو غريهم؛ إلجراء جميع املقابالت ،والتصوير عىل رشيط
الفيديو ،والتقاط الصور التوثيقية عندما يكون ذلك ممكناً ،ويجب أن يكون هذا اإلذن مكتوباً كلام أمكن ذلك.
 -7حق الرد والتصحيح:

•التمسك مببادئ حرية اإلعالم ،وضامن حق الجمهور يف الحصول عىل املعلومات الدقيقة ،وحق الرد والتصحيح،
والحرص عىل التمييز بني الحقائق والتعليقات واآلراء من خالل التناول اإلعالمى لقضايا األطفال.
•املساعدة ىف إتاحة الفرص ألطراف أي قصة خربية ،أو قضية تتعلق بالطفل؛ لتوضيح مواقفهم ،والرد عىل أي
اتهام موجه إليهم ،أو قو ٍل ،أو فعلٍ يرون أنه نسب إليهم خطأ ،أو بصورة مشوهة.
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•إذا تعذر إدراج وجهات النظر املتعارضة يف املحتوى اإلعالمى املقدم؛ فينبغى السعي إىل منح الفرصة ملن مل
يتس َّن لهم اإلعراب عن وجهات نظرهم يف مضمون إعالمى قادم ،وإذا رفضت جهة ما املشاركة لتوضيح وجهة
نظرها ،أو موقفها من قضية بعد محاولة االتصال بها من قبل اإلعالمى ،ينبغي إبالغ الجمهور بذلك؛ حتى ال
يُتهم اإلعالمى ،وال الجهة التى يعمل بها بعدم التوازن.

ثانياً :املبادئ املهنية الخاصة:
تتعلق املبادئ املهنية الخاصة بتعامل اإلعالميني مع قضايا حقوق األطفال ،وشئونهم ىف املضامني األساسية املقدمة
لهم عرب وسائل اإلعالم التقليدية :الصحف ،واإلذاعة والتلفزيون ،ووسائل اإلعالم الجديد :املدونات ،واملواقع اإللكرتونية،
ومواقع التواصل االجتامعى؛ للحد من انتهاكات حقوق األطفال ىف املامرسة اإلعالمية اليومية؛ ومن ثم دعم هذه الحقوق
ىف التناول اإلعالمى خاصة ما يرتبط منها بسالمتهم ،وحاميتهم من أشكال االستغالل ،واإلساءة ،واإليذاء كافة.
أ :املبادئ املهنية ملشاركة األطفال فى إنتاج املحتوى اإلعالمى:

تعد وسائل اإلعالم أداة مهمة لتحقيق عملية املشاركة ،وحرية التعبري ،وتبادل اآلراء بني األطفال والكبار .وكثريا ً ما
تكون منربا ً حيوياً ملناقشات األطفال مع البالغني حول قضاياهم وأفكارهم وطموحاتهم.
إن مشاركة األطفال يف إعداد املحتوى اإلعالمي وتقدميه ،يعد تفعيالً لحقهم يف التعبري عن آرائهم بحرية يف جميع
الجوانب التي متس حياتهم ،ومتثل اعرتافا ًبهم بوصفهم رشكاء يف إبداء الرأي واتخاذ القرار.
ويجب أن تكون املشاركة؛ من خالل مراحل عملية مختلفة؛ بدءا ً من التخطيط ،وحتى مرحلة التقييم ،وتُؤخد ىف
الحساب آراؤهم ،ويُجرى تبادلها معهم خالل تنفيذ األنشطة املختلفة ،وميكن لألطفال أن يؤدوا أدوارا ً مهمة للغاية،
ويصوغوا أفكا ًرا مدهشة إذا ما أتيحت لهم الفرصة.
وتتيح عملية املشاركة بناء قدرات األطفال ،وتعزيز مهاراتهم؛ لتمكينهم من املشاركة بفاعلية ىف الحياة العامة؛ من
خالل تدريبهم عىل املهارات الالزمة؛ مثل :املهارات اإلعالمية ،ومهارات القيادة والتدريب ،وإجراء املقابالت ،والتصوير
الفوتوغرايف ،وكتابة القصص.
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إن حضور األطفال الحلقات الدراسية يساعد عىل معرفتهم حقوقهم ،والتزامهم تجاه أنفسهم ،وغريهم من األطفال
يف مجتمعاتهم ،وفضالً عن ذلك ،ميكن لألطفال اإلفادة من تجربة نظرائهم الذين شاركوا يف األنشطة السابقة املتعلقة
بتعزيز حقوق األطفال؛ من خالل وسائل اإلعالم.
وتشمل املبادئ املهنية الخاصة مبشاركة األطفال ىف إنتاج املحتوى اإلعالمى-ىف صوره املختلفة؛ كالربامج ،واإلعالنات،
والتحقيقات ،والدراما ،وغريها -ما يىل:
 )1الحماية من خالل عملية املشاركة:

•الحرص عىل حامية مصلحة الطفل الفضىل ىف أثناء مشاركته اإلعالمية؛
مبا يضمن 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.
•العمل عىل أال تتضمن مشاركة األطفال مامرسة أنشطة غري آمنة ،أو
إجبارهم عىل أداء أدوار تظهرهم يف حاالت محزنة؛ للحصول عىل
تصوير أكرث واقعية ،وعىل رد فعل عاطفى مبالغ فيه.
•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.

املبادئ املهنية ملشاركة
األطفال فى إنتاج
املحتوى اإلعالمى
•الحماية من خالل
عملية املشاركة
•توفري مناخ إيجابى
داعم للمشاركة
•حرية تكوين
الرأى والتعبري عنه
•العدالة فى املشاركة

•احرتام حساسية وضع األطفال املشاركني ىف برامج املسابقات ،وتلفزيون الواقع ،وتأثري عدم نجاحهم ىف ضامن
الظروف املادية والذهنية والعاطفية.
•التشاور مع اآلخرين بشأن التداعيات السياسية واالجتامعية والثقافية يف أي تحقيق إعالمى يتناول وضع
األطفال.
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 )2توفري مناخ إيجابى داعم للمشاركة:

•العناية بالحصول عىل موافقة الطفل ووىل أمره للمشاركة ىف العمل الفنى ،وتحرير عقد واضح ،يضمن عدد
ساعات العمل التى تتالءم مع القوانني السائدة داخل الدولة لعمل األطفال.
•تعرف العمر املناسب للطفل املرشح للمشاركة ،وضامن أن املحتوى اإلعالمى الذى يشارك به الطفل يتالءم مع
سنه وقدراته البدنية والذهنية.
•الحذر من تعرض أي طفل يشارك ىف املحتوى اإلعالمى للسخرية ،أو اإلهانة ،أو اإلحباط ،أو تلقى التعليقات
القاسية ،أو أي سلوك ميكن أن يؤثر ىف صحته النفسية.
•تهيئة بيئة مناسبة إلنتاج العمل الدرامى؛ لضامن سالمة الطفل ،وحاميته من التعرض للمخاطر؛ بوجود مستشار
نفىس وطبيب خالل عملية التصوير الدرامي.
•التزام توفري كل املعلومات بطريقة ميكن فهمها من جانب املستفيد عند طلب املوافقة املسبقة من الطفل،
وتقديم تفسري مناسب للمشاركة املقرتحة للطفل ،والتأكد من أنه ال يشعر بضغط يف إجباره عىل املشاركة ،أو
رفضها.
•تقبل رفض الطفل املشاركة ىف العملية اإلعالمية ،وعدم محاولة إثنائه عن موقفه بالضغط عليه ،أو بتقديم
إغراءات مادية،أو معنوية له.
•تخري األوقات املناسبة ملشاركة األطفال ىف املحتوى اإلعالمى؛ مبا ال يتعارض مع التزاماتهم الدراسية ،ويحرتم
حقهم ىف التعليم.
 )3حرية تكوين الرأى والتعبري عنه:

•إتاحة الفرصة لألطفال إلنتاج برامجهم ،وتقدميها بأنفسهم دون تدخل من الكبار ،إال عن طريق اإلرشاف
واملتابعة فقط.
•توفري فرص مناسبة ،ومتنوعة لحوار األطفال ،ونقاشهم مع الكبار.
27

املبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم العرىب قضايا حقوق الطفل
•منح األطفال الوقت الكايف؛ ليك يعربوا عن مشكالتهم وقضاياهم.
 )4العدالة فى املشاركة:

•توفري فرص متكافئة ملشاركة األطفال عىل اختالف أعامرهم ىف إنتاج املحتوى اإلعالمى.
•تجنب التفرقة ىف مشاركة األطفال ىف إنتاج الربامج واملواد اإلعالمية ،عىل أساس النوع واملستوى االقتصادى
واالجتامعى.
ب :الـمبادئ املهنية للتغطية اإلخبارية لقضايا حقوق الطفل:

تضع التغطية اإلخبارية قضايا حقوق األطفال ىف دائرة الضوء؛ فكثري من هذه القضايا ذات الحساسية الكبرية
لألطفال تبقى عىل الدوام يف طى الكتامن ،والظالم ،خاصة تلك التى تتناول االعتداءات الجنسية ،والجسمية
ضدهم .ومن الرضورى تحسني التغطية اإلعالمية لالعتداءات ،واالنتهاكات املختلفة ضد األطفال؛ حتى ال
يتحول التناول اإلعالمى -بدوره  -إىل جرمية أخرى تلحق العار بالطفل ،وتطارده طوال حياته ،وتنتهك حقه ىف
الحامية والخصوصية.
يؤدى إحساس الطفل بالعار والوصم االجتامعى  -نتيجة تعرضه لالعتداء ،أو سوء املعاملة ،أو اإليذاء -إىل تجنب
األقران ،وهو بدوره يرتبط بالعزلة ،والشعور بالوحدة ،وضعف األداء املدريس ،وزيادة احتامالت التعرض لكثري من
املشكالت االجتامعية املستقبلية التي ميكن أن تستمر إىل مرحلة البلوغ.
وىف كثري من األحيان ،تلجأ األرس إىل عدم إبالغ الرشطة عن تعرض أطفالهم العتداءات جنسية؛ نتيجة الخوف من
التغطية اإلعالمية للحدث ،وخشية معرفة األصدقاء والجريان بها .وقد أشارت إحدى الدراسات إىل أن أكرث من نصف
ضحايا االغتصاب من األطفال سيكونون ‹مطمئنني› بدرجة أكرب إذا كان هناك قانون مينع وسائل اإلعالم من الكشف عن
أسامئهم وعناوينهم التفصيلية.
وتتباين املبادئ املهنية الخاصة بالتغطية اإلخبارية لقضايا حقوق الطفل بتباين املوضوعات موضع التغطية؛ ومن
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أهم تلك املوضوعات :األطفال ضحايا االعتداءات الجنسية أو مرتكبوها ،واألطفال ىف أثناء النزاعات والحروب ،وفيام يىل
عرض للمبادئ املهنية الخاصة بهذين املوضوعني:
ب :1-الـمبادئ املهنية للتناول اإلخبارى لألطفال ضحايا االعتداءات الجنسية ،أو مرتكبيها:

حامية الخصوصية:
•العناية عند اإلبالغ عن االعتداء الجنيس بتحقيق التوازن بني حق الضحية يف الخصوصية ،وحق الجمهور يف
املعرفة.
•االبتعاد عن تناول التفاصيل والحقائق املحرجة للحياة الخاصة للضحية،
أو مظهرها الجسمي ،أو إلقاء اللوم عليها.
•تجنب تضمني التغطية اإلعالمية لالعتداءات عىل األطفال تفاصيل
محرجة  ،تخرتق خصوصية حياتهم الشخصية ،رمبا تصل إىل مرحلة
اإليذاء؛ مثل :وصف تفاصيل دقيقة عن األفعال املادية التي ارتكبت
خالل التعرض لإلساءة ،واالعتداء الجنيس.
•عدم استخدام أسامء األطفال ضحايا االعتداءات ،أو مرتكبيها ،وال
صورهم بطريقة تقتحم خصوصيتهم ،وتهدد كرامتهم.
األمان والحامية:
•تجنب التفاصيل التي ميكن أن تعرض الضحية للخطر؛ مثل :ذكر عناوين
املنزل ،وأرقام الهواتف ،وأماكن العمل ،والبعد عن الصورة النمطية
للضحايا ،وخاصة يف حاالت الجرمية الجنسية.

املبادئ املهنية للتناول
اإلخبارى لألطفال
ضحايا االعتداءات
الجنسية ،أو مرتكبيها
•حماية الخصوصية
•األمان والحماية
•دقة التغطية
اإلعالمية وعمقها
•الشفافية واملصداقية
فى مقابلة األطفال
•سالمة املفردات
والرتكيبات اللغوية

•طلب املشورة من املتخصصني يف الرعاية الصحية ،واملستشارين النفسيني تجاه األطفال الضحايا ،أو مرتكبى
الجرائم.
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•منح الفرص للضحايا وأرسهم بقبول التغطية اإلعالمية ،أو رفضها دون الرتهيب؛ باستخدام قوة وسائل اإلعالم،
أو تهديد الضحايا إذا رفضوا ذلك؛ فال يوجد أي إلزام للضحايا ىف منح تلك التغطية.
•اإلقالل من الرضر الواقع عىل األطفال الضحايا وأرسهم بالنظر إىل التأثري السلبى للتغطية اإلخبارية؛ عىل أن
تكون وسائل اإلعالم حساسة خالل التامس ،أو استخدام املقابالت ،أو صور املترضرين من املأساة.
•توخى الحذر ىف تسمية املشتبه بهم قبل االتهام الرسمى من السلطات القضائية.
•تجنب لوم األطفال املتهمني وتأنيبهم ،ووصفهم بلفظ «املجرمني» ،أو مستحقى العقاب ،وعدم إلقاء اللوم كله
 ىف ارتكاب الجرمية  -عليهم.دقة التغطية اإلعالمية وعمقها:
•التحقق من عمق تغطية اإلخبارية للجرمية؛ بتقديم املعلومات ذات الصلة بإحصاءات عن معدل حدوث تلك
الجرمية باملجتمع ،وجهود منعها ،وحقوق الضحايا ،وطرائق املساعدة ،والتعويضات التى يحصلون عليها.
•وضع القصص اإلخبارية حول الطفل ضحية الجرمية يف السياق املناسب ،وتناول وقائع الجرمية يف السياق الذى
يوفر لها املعنى والوضوح ،وعدم تعميم الحوادث الفردية؛ ألن ذلك قد يؤدى إىل انتشار الجرمية بصورة واسعة
النطاق برغم محدودية حدوثها.
•احرتام حق املشتبه فيه يف الحصول عىل محاكمة عادلة ،وتحقيق التوازن بني الحق يف محاكمة عادلة ،وحق
الجمهور يف املعرفة حول العدالة الجنائية.
•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.
•استخدام الصور ألغراض الصدمة ،وبث الرعب تجاه الجرائم املرتكبة ضد األطفال دون انتهاك واضح لحق
الطفل ىف الخصوصية – أى صورة عامة تعكس مشاهد عامة -مع مراعاة عدم كرثة التكرار؛ خوفاً من تعود
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الجمهور هذه الصور؛ فتصري شيئاً عادياً ،أو أم ًرا مألوفاً ،كام قد يؤدى تكرارها إىل الفشل ىف كسب تعاطف
القراء ،واملشاهدين.
•التحقق من مدى أهمية ورضورة تضمني التقرير اإلعالمى التفاصيل األليمة حول طبيعة االغتصاب ،أو العنف،
أو اإلصابات ،وتحليل مدى تأثري تلك التفاصيل ىف القراء ،أو املشاهدين ،واألطراف األخرى.
الشفافية واملصداقية ىف مقابلة األطفال:
•التحقق من موافقة أولياء أمور الطفل عىل إجراء املقابلة.
• الحرص عىل توضيح شخصية القائم باملقابلة ،واملؤسسة التى يعمل بها ،ومضمون املقابلة ،والغرض منها.
•تجنب إجراء مقابالت مع األطفال يف مكان الحادث؛ فمن املرجح جدا ً أنهم يف حالة صدمة ،ويحتاجون الراحة،
وليس استجوابهم.
•االعتامد عىل األسئلة املفتوحة؛ مثل« :ماذا حدث بعد ذلك؟» ،وتجنب األسئلة املتعلقة بالنفس؛ مثل« :هل
كنت خائفاً؟».
•تجنب خداع الضحايا بوعود كاذبة ،أو مبالغ فيها ىف أثناء إجراء املقابالت ،أو التظاهر بإقامة عالقات صداقة
معهم؛ للحصول عىل معلومات خاصة ،أو إجراء املقابالت الحرصية ،واحرتام الحساسيات الدينية والثقافية
السارية داخل املجتمع.
•عدم إجراء مقابلة مع طفل يف حالة هستريية ،وال يف حالة صدمة؛ عىل أنتكون املقابلة مع صديق له ،أو أحد
أفراد عائلته مع العودة إليه يف وقت الحق.
•التأكد من أن الطفل ليست لديه مشكلة يف التحدث مع شخص من الجنس اآلخر؛ إذا تعذر أن يجري املقابلة
شخص من الجنس نفسه؛ فقد يكون من الصعب عىل األطفال اإلناث الناجيات رسد قصصهن للرجال ،وباملثل
قد يصعب عىل األطفال الناجني من الذكور التحدث إىل النساء.
•التعاطف بال انسياق للمشاعر؛ فعىل األرجح يصعب تصور ما يشعر الناجي به؛ لذلك فعبارة مخترصة؛ مثل:
“أنا آسف بشأن ما حدث لك” تكفي.
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•رشح معنى عباريت“ :للنرش” ،و“ليس للنرش” ،وإخبار الضيف بأن يستخدم هذه العبارة يف أي وقت خالل
املقابلة؛ حتى يتسنى معرفة املعلومات التى يجب عدم نرشها.
•التأكد من أن الطفل يشعر باالرتياح طوال مدة املقابلة ،ومكان إجرائها ،ومدى تقبله استخدام الكامريات ،أو
غريها من أجهزة التسجيل.
•طلب املساعدة أو املشورة عند تأثر القائم باملقابلة عاطفياً؛ فإجراء املقابالت مع ضحايا االغتصاب ميكن أن
يكون صعباً ومؤملاً.
سالمة املفردات والرتكيبات اللغوية:
•استخدام اللغة املناسبة لوصف االعتداء الجنيس عىل األطفال؛ بحيث تكون واضحة ،ومفهومة ال لبس فيها ،و
دقيقة قدر اإلمكان.
•التدقيق ىف اختيار املفردات والعبارات بعناية؛ لتجنب تعزيز فكرة أن تكون الضحية تحت طائلة املسئولية عن
هذه الجرمية.
•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.
ب :2-املبادئ املهنية للتناول اإلخبارى لألطفال خالل النزاعات والحروب:

كثريا ً ما تكون التغطية اإلعالمية املكثفة التي ترافق األحداث املؤملة؛ مثل :الحروب ،وأعامل اإلرهاب ،والكوارث
الطبيعية؛ مزعجة جدا ً لألطفال ،واملراهقني ،وتحمل قدرا ً من األىس والحزن إذا تعرض الطفل لهذه املواد اإلعالمية خاصة
إذا كانت مادة تلفزيونية.
وميكن لإلعالميني وأرس األطفال وغريهم ممن يعملون مع األطفال أن يساعدوا عىل تخفيف حالة القلق الناجمة عن
تغطية هذه األحداث الكارثية؛ من خالل رصد املواد التى يتعرض لها األطفال ىف وسائل اإلعالم ،وتخفيف تأثريها املأساوى
ىف الطفل ،وعدم افرتاض أن األطفال ال يدركون ما يحدث من حولهم؛ فيكاد يكون من املحال أن يظل الطفل منعزالً عن
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األحداث الجارية ىف ظل تطور تكنولوجيا االتصال.
وتزيد النزاعات من استضعاف األشخاص الذين هم أصالً عرضة لألخطار؛ وبخاصة األطفال؛ فالطفل يحتاج أرسة،
ومجتمعاً محلياً يوفران له بيئة مالمئة تؤمن له الرعاية والحامية .وقد تكون آثار الحرب ىف صغار السن مدمرة ،وال ينجو
أحد من أثر النزاعات التي غالبا ما تكون اليوم نزاعات داخلية بطبيعتها .ويتعرض فيها األطفال للسجن واالغتصاب
والتشويه عىل مدى الحياة؛ بل ويُقتلون ،ومتزق النزاعات املسلحة شمل العائالت كل التمزيق؛ مام يُرغم آالف األطفال
عىل إعالة أنفسهم ،ورعاية أشقائهم الصغار.
ويتخذ استغالل األطفال -الذي كثريا ً ما يتزايد ىف أثناء النزاعات املسلحة–
أشكاال متنوعة؛ مثل :العمل القرسي ،أو العبودية يف الحاالت القصوى ،وقد
يكون ذلك مصري األطفال الذين جندتهم القوات أو الجامعات املسلحة،
أو أولئك الذين هم رهن االحتجاز ،وميكن أن يزداد أيضاً االتجار باألطفال
ألغراض؛ مثل :التبني غري املرشوع؛ ولذلك فمن املهم أن يكون اإلعالميون عىل
وعى بخطورة التغطية اإلعالمية لوضع األطفال خالل تلك الفرتات ،وتبنى
مبادئ مهنية ،يسهم التزامها ىف العمل اإلعالمى ىف الحد من آثار هذه الحروب
والنزاعات ،وهم من أكرث الفئات ترضرا ً منها .ومن أهم تلك املبادئ ما يىل:

املبادئ املهنية للتناول
اإلخبارى لألطفال خالل
النزاعات والحروب
•التوعية
•األمان والحماية
•عدم االستغالل
السياسى

التوعية:
•مساعدة األطفال األكرب سناً يف تحليل التغطية اإلعالمية ،واغتنام هذه
الفرصة لتثقيفهم بشأن كيفية عمل وسائل اإلعالم.
•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.
•توضيح أن الصور النمطية السلبية ميكن أن تؤدي إىل التبسيط ،وفكرة «األرشار مقابل األخيار» ،ورضورة السعى
نحو وضع حلول سلمية للرصاع؛ هي دامئاً أفضل من االنتقام والعنف.
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•االستامع إىل األطفال؛ فهم يتعرضون لتلك األحداث أكرث مام نعتقد؛ لذلك من املهم سؤالهم عن معارفهم
ومشاعرهم تجاه تلك األحداث ،واإلجابة بصدق عن أسئلتهم.
•مساعدة املراهقني عىل استخدام تكنولوجيا االتصاالت الجديدة ،وشبكات التواصل االجتامعى؛ لتعزيز قضايا
الوعي املجتمعي والصحة والتعليم ،وغريها من املجاالت الحيوية لبقاء األطفال عىل قيد الحياة يف حاالت
الرصاعات والحروب.
األمان والحامية:
•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.
•مساعدة األطفال ىف الشعور باألمان؛ فعندما تحدث األحداث املؤملة ،يلزم أن نضع املخاطر املتوقع حدوثها
لألطفال وأرسهم يف سياق واقعي.
•استغالل قوة وسائل اإلعالم وتأثريها ىف الضغط عىل الحكومات ،وتشجيعها عىل التصديق عىل االتفاقيات ذات
الصلة باألطفال املترضرين من الحرب ،وتعبئة الرأي العام حول هذه القضايا.
•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.
•رشح كيف تعمل الحكومات واملنظامت مثل :األمم املتحدة ،واليونيسف بجدية؛ لجعل العامل مكانا أكرث أمنا
لجميع األطفال؛ فاألطفال يحتاجون طأمنتهم بأن هذه األحداث ال تشكل تهديدا ً مبارشا ً لهم .
•تأكيد النتائج اإليجابية التي قد تنشأ نتيجة األحداث املؤملة؛ ومنها :التضامن ،وصناعة األبطال ،وقيمة الحياة،
ودور اإلنسان ىف التخفيف من معاناة اآلخرين وآالمهم.
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عدم االستغالل السياىس:
•تجنب االستغالل السياىس واإلعالمى ملعاناة األطفال وآالمهم من جراء الحروب؛ بإعالن انحيازهم إىل طرف 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؛ بدالً من االقتصار  -فقط  -عىل تصويرهم
مجرد ضحايا فحسب.
ج :املبادئ املهنية لتعامل اإلعالم مع اإلعالنات التى تستهدف األطفال:

تعد ﺍﻹﻋﻼناﺕ من ﺃهم ﺍملضامني ﺍﻤﻟؤثرة ىف ﺍلطفل ،ﻭتكاﺩ تكون ﺍﻤﻟصدﺭ
ﺍﻷﻭل للمعلومات باﻟﻨﺴﺒﺔ إليه؛ حيث تركز ﻋﻠـﻰ الوصول ﺇﻰﻟ ذهن الطفل،
ﻭامتالك حواسه ،ﻭتوجيه رغباته ﺇﻰﻟ نوعية معينة من ﺍﻷطعمة والسلع؛ ﻋﻥ
طريق ﺇبرازها بشكل جذاب ،ﻭاستعامل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻠﺤﻥ ﺍﻟﺠﺫﺍﺏ ،مع
ﺍﻟﺘﻜـﺭﺍﺭ ،ﻭمحاولة اإليحاء بطرائق تعبريية مختلفة ،ﻭبوعود خيالية ﺃحياناً
ﻋـﻥ ﻗـﺩﺭﺓ ﺍﻤﻟﻨـﺘﺞ ﺍﻟغذايئ؛ مثل :ﺇكساب ﺍﻹنسان ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻋﺔ يف
قدرات معينة.
وترمي املبادئ املهنية للتعامل اإلعالمى مع اإلعالنات التى تستهدف
األطفال إىل زيادة إحساس املعلنني واملسوقني باملسئولية االجتامعية واملهنية
تجاه اإلعالنات املوجهة إىل األطفال؛ وتشمل هذه املبادئ ما يىل:

املبادئ املهنية لتعامل
اإلعالم مع اإلعالنات
التى تستهدف األطفال
•الواقعية
•األمان والحماية
•سيادة املعايري
االجتماعية
•تقدير األسرة

الواقعية:
•الحرص عىل أال يضلل اإلعالن األطفال ،وال يخدعهم بانطباعات خاطئة ىف أذهانهم عن طبيعة أو محتوى ،وسعر
السلعة أو املنتج ،وتأثريها فيهم.
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•التحقق من أن االعالن ال يحتوى أمورا ً 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.
•عرض محتوى اإلعالن بطريقة مفهومة؛ من حيث طبيعة السلعة املعلن عنها ،وامليزات التى ُعرضت فيه.
•عدم استغالل نقص املعلومات لدى األطفال ،وال براءتهم ،والقلة خربتهم؛ عن طريق عرض معلومات من املمكن
أن تؤذيهم جسمياً أو نفسياً.
•عدم استخدام اإلعالن ىف االستعانة باقتباسات لنتائج أبحاث علمية بطريقة خادعة للطفل.
•االلتزام بأال يحتوى اإلعالن معلومات خاطئة عن القيمة الغذائية للمنتج ،أو يعرض مقارنات غري صحيحة ،أو
مضللة بينه وبني غريه من املنتجات.
•عدم استخدام الشخصيات الشهرية بطريقة ال يستطيع األطفال معها التفرقة بني املواد الربامجية واإلعالنية.
•الحرص عىل أن تكون الشهادات واآلراء املقدمة ىف اإلعالن عن املنتج حقيقية ،وأال تكون خادعة ،وال مبالغًا فيها،
وأن تتفق مع أحدث اآلراء العلمية املقبولة.
األمان والحامية:
•العمل دامئاً عىل حامية األطفال املشاركني ىف اإلعالن ،وعدم اإلدالء مبعلومات تنتهك حقهم ىف الخصوصية.
•التأكد من أن اإلعالن ال يتضمن مشاهد تصف استعامالت غري آمنة من املمكن أن تشجع األطفال عىل االشرتاك
ىف نشاطات غري آمنة ،أو تخلق انطباعات غري واقعية ىف أذهانهم.
•تجنب اإلعالن عن منتجات أعلن عنها رسمياً من جانب السلطات أنها خطرة ،وغري آمنة.
•الحرص عىل أال يشجع اإلعالن عن أطعمة ومرشوبات ،أساليب حياة خاملة ،أو عادات غذائية غري سليمة.
سيادة املعايري االجتامعية:
•الحرص عىل أال يقدم اإلعالن صورا ً ،وال أحداثاً مخيفة ،وال محزنة لألطفال ،واليشجعهم عىل تبنى سلوكيات
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عنيفة ،والقيم تتعارض مع ثقافة املجتمع.
•االلتزام بأال يحط اإلعالن من قدر ،والكرامة شخص ،والمجموعة ؛ عىل أساس العرق ،أو النوع ،أو العمر ،أو
املعتقد السياىس ،أو الدين ،أو حالة العجز الطبيعى أو الذهنى.
•تجنب أن يظهر ىف اإلعالن صور ،أو إيحاءات جنسية ،أو محتوى مهني ألى شخص أو جامعة.
•التأكد من أن اإلعالن اليحط من أهمية التعليم ،وال يتغاىض عن العدوان ،وال يظهر الجشع والطمع بوصفها
سلوكيات إيجابية.
تقدير األرسة:
•الحرص عىل أال يعمل اإلعالن عىل إضعاف سلطة الوالدين ،أو مسئولياتهام ،وثقة الطفل بأرسته.
•تجنب أن يوجه اإلعالن ندا ًء لألطفال أن يحثوا أهلهم عىل رشاء السلعة.
•الحذر من أن يوحى اإلعالن لألطفال الذين ميلكون السلعة املعلن عنها؛ أنهم أكرث كرماً ،ومتفوقون عىل نظرائهم
اجتامعياً ،أو صحياً ،أو نفسياً.
•االلتزام بأن تكون األسعار املذكورة باإلعالن واضحة ،ومفهومة لألطفال بطريقة ال لبس بها،وأال يوحى أن املنتج
املعلن عنه ىف متناول أيدى جميع األرس.
•العمل عىل أال يحتوى اإلعالن مضامني تشعر الطفل بعقدة النقص إذا مل يتمكن من امتالك السلعة ،أو تجعله
يعتقد أن عدم اقتنائه هذه السلعة ناجم عن تقصري والديه ىف أداء واجبهام نحوه.
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د :املبادئ املهنية لتعامل اإلعالم مع قضايا حقوق الطفل فى اإلعالم الجديد (مواقع التواصل االجتماعى –
املدونات اإللكرتونية – املواقع اإللكرتونية):

أظهرت دراسة حديثة للمجلس العرىب للطفولة والتنمية ( )2013أن الوسائل اإللكرتونية الحديثة  -وعىل رأسها
شبكة اإلنرتنت -جاءت ىف املرتبة الثانية لتفضيالت األطفال بنسبة تكرار ىف املتوسط ( )%67.4بعد التلفزيون الذى جاء
ىف مقدمة وسائل اإلعالم التى يتابعها األطفال العرب ىف عينة الدراسة بنسبة تكرار يف املتوسط ( ،)%90.4فيام احتلت
املجالت املرتبة الثالثة بنسبة ( ،)%23تلتها الصحف يف املرتبة الرابعة بنسبة ( ،)%17ثم املذياع يف املرتبة الخامسة واألخرية
بنسبة ( ،)%14.5وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة طردية بني مستوى تعليم الوالدين ،وبني درجة استخدام األطفال
اإلنرتنت؛ فكلام زاد املستوى التعليمى للوالدين ،زادت رغبتهم ىف أن يلحق أبناؤهم بركب التطور االتصاىل والتكنولوجى
املمثل ىف شبكة اإلنرتنت بتطبيقاتها املختلفة.
وصار اإلعالم الجديد إعالماً قامئاً عىل املشاركة بعد أن كان االتصال
التقليدى ىف اتجاه واحد من اإلعالمى إىل الجمهور ،وىف ضوء ذلك صار
الطفل مشاركاً فعاالً ىف العمل اإلعالمى.
وعززت ميزات تكنولوجيا اإلعالم الجديد من بقاء األطفال عىل تواصل
كبري مع األصدقاء والعائلة ،وتكوين صداقات جديدة ،وتبادل الصور
واألفكار ،والتعبري عن الذات عرب تفعيل الحق ىف املشاركة ،وحرية الرأى
والتعبري ،بل تعزيز فرص العمل الخريى والتطوعى للمراهقني ،فضالً عن
تنمية قدرات األطفال عىل التفكري واإلبداع وسهولة الوصول إىل املعلومات.

املبادئ املهنية لتعامل
اإلعالم مع قضايا حقوق
الطفل فى اإلعالم الجديد
•صحة املضمون اإلعالمى
•اإلفصاح والشفافية
•خصوصية التعامل
اإلعالمى

فالطفل عرب وسائل اإلعالم الجديدة  -وبخاصة مواقع التواصل
االجتامعى -يستطيع أن يعلق عىل ما يتصفحه ،ويشارك اآلخرين من أصدقائه ما يراه متالمئاً مع أفكاره ومعتقداته.
وبسبب طبيعة شبكات التواصل االجتامعى الالمحدودة ،وضعف تنظيمها الذايت؛ فقد يتعرض األطفال الصغار
واملراهقون لبعض املخاطر أشار إليها عديد من الدراسات؛ منها إمكانية تعرض األطفال لالستغالل الجنىس ،أو القرصنة

38

إعالم صديق للطفولة
املعلوماتية؛ بالتواصل مع أشخاص مجهولني ،أو التعامل مع حسابات وهمية ،وإدمان اإلنرتنت ،واالضطرابات النفسية؛
ومنها  -كذلك  -االكتئاب ،والقلق ،والعزلة؛ نتيجة التعرض  -لساعات عديدة -ملواقع التواصل االجتامعى ،أو لصور ،أو
ملفات فيديو ذات محتوى عنيف أو جنيس.
وفضالً عن ذلك هناك مخاطر لالستخدام غري السليم للتكنولوجيا ،واخرتاق الخصوصية؛ نتيجة تقاسم ومشاركة كثري
من املعلومات الشخصية ،أو نرش شائعات ،أو معلومات كاذبة عن أنفسهم أو اآلخرين؛ ومن ثم تتضح رضورة التوازن
بني حامية حق الطفل ىف الخصوصية ،وعدم انتهاك حياته الشخصية ،وحقه ىف املشاركة ،والتعبري بحرية عن آرائه ،وىف
الوقت ذاته ضامن عدم تعرضه ملحتوى غري خلقى ،ينطوي عىل مواد إباحية ،أو تدعو إىل العنف ،وتحمل إساءة معنوية
أو لفظية.
ويف السنوات القليلة املاضية صارت وسائل اإلعالم الجديدة جزءا ً مهامً ال يتجزأ من صناعة اإلعالم ىف ظل الرسعة
والحيوية ،والقدرة املتزايدة عىل تشكيل الرأى العام ،وتنمية قدرتها عىل أن تكون مبثابة صحافة املواطن؛ فباستطاعة
األفراد العاديني مراقبة االنتهاكات التى تحدث تجاه حقوق الطفل ،وبثها عرب مواقع التواصل االجتامعى؛ بل إن كثريا ً
من قضايا األطفال كانت ستظل ىف طى الكتامن لوال جهود نشطاء مواقع التواصل االجتامعى التى تتلقفها وسائل اإلعالم
التقليدية لتسلط الضوء عليها ،وتصري من قضايا الرأى العام التى تؤثر ىف صانعى القرار ،واملؤسسات املعنية بالطفولة.
وتأسيساً عىل ما سبق؛ تأىت أهمية وضع مبادئ مهنية لإلعالميني خالل تعاملهم مع قضايا حقوق الطفل ىف وسائل
اإلعالم الجديدة؛ مبا يضمن مامرسات أفضل تجاه األطفال ،وحامية حقوقهم؛ ويتمثل أهم تلك املبادئ فيام يىل:
صحة املضمون اإلعالمى:
•الحذر تجاه ما يروج له حول قضايا األطفال ،والحرص عىل البحث عن املعلومات والبيانات وفق أكرث من مصدر؛
للتأكد من صحتها ودقتها؛ فكثري من املواقع ،وصفحات مواقع التواصل االجتامعى تحفل بالبيانات الخاطئة،
والشائعات.
•التحقق من مصداقية أى مصدر ،أو شخص يتحدث باسم األطفال ،والتأكد من هويته؛ فكثري من مواقع التواصل
االجتامعى مليئة بالشخصيات املزيفة ،أو مجهولة الهوية.
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•بذل قصارى الجهد للتحقق من دقة الصور وملفات الفيديو التى يتم تداولها عرب مواقع التواصل االجتامعى
وأشخاص عاديني ،ويتم نرشها ومشاركتها من خالل اإلنرتنت وبعض األفراد ،وعندما يكون هناك شك حيالها
يجب االمتناع عن نرشها.
اإلفصاح والشفافية:
•اإلعالن عن الهوية الحقيقية لإلعالمى ،والجهة التى يعمل بها عند طرح األسئلة حول قضايا حقوق الطفل عرب
مواقع 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.
•الحرص عىل الحصول عىل املوافقة املسبقة من املصادر؛ عن طريق الكشف عن الهوية اإلعالمية ،والهدف
الذى يسعى اإلعالمى من أجله؛ فالطابع غري الرسمي ملواقع الشبكات االجتامعية يجعل من السهل عىل املصادر
املحتملة التعرض لسوء فهم ،والتأثري ىف مستوى التعاون مع اإلعالمى.
•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.
خصوصية التعامل اإلعالمى:
•إظهار التعاطف مع أولئك الذين قد يتأثرون سلباً بالتغطية اإلخبارية لشئونهم ،والتعامل بحساسية خاصة
مع األطفال؛ بوصفهم مصادر إخبارية ،وغريهم من األشخاص املستضعفني الذين قد ال يفهمون متاماً عواقب
التعاون مع اإلعالميني؛ إذ إن التواصل مع طفل -من خالل مواقع التواصل االجتامعي -يجب أن يكون من خالل
أرسته ،أو الوىص القانوىن عليه.
•استشارة الفريق املختص بوسائل اإلعالم الجديدة باملؤسسة اإلعالمية التى يعمل بها اإلعالمى ىف حالة الشك
ىف دقة املعلومات التى يتم تداولها عرب مواقع التواصل االجتامعى ،ويجوز -أيضاً -دعوة الجمهور للمساعدة يف
الجهود املبذولة للرصد ،والتحقق مام يتم نرشه عرب وسائل اإلعالم االجتامعية.
40

إعالم صديق للطفولة
•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.
•االعتذار فورا ً ىف حالة الخطأ ىف نرش معلومات عرب مواقع التواصل االجتامعى تخص قضايا عامة ،أو تتعلق
باألطفال وتصحيحها؛ فمتصفحو مواقع التواصل االجتامعى  -وبخاصة موقعا :الفيس بوك  ،Facebookوتويرت
 -Twitterيحفظون 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.
هـ :املبادئ املهنية لتعامل اإلعالم مع األطفال ذوى اإلعاقة:

تشري اتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إىل أن مصطلح األشخاص ذوي اإلعاقة يعنى:
«األشخاص الذين يعانون خلالً جزئياً ،أو كلياً ىف النواحى البدنية أو الذهنية
أو الحاسية قد مينعهم  -عند التعامل مع عقبات أخرى  -من املشاركة بصورة
كاملة وفاعلة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع اآلخرين».
وتفرض قضية األطفال ذوي اإلعاقة نفسها بقوة يف املجتمعات العربية؛ نظرا ً
إىل نسبتهم امللحوظة من ناحية ،فضالً عن شيوع األمناط الثقافية السلبية تجاه
ذوي اإلعاقة من ناحية أخرى؛ مبا يخلق تحديات عديدة إزاء جهود دمجهم
تعليمياً مع قرنائهم من غري ذوى اإلعاقة ،ودمجهم يف املجتمع عامة،كام تتعدد
أمناط اإلساءة لألطفال ذوي اإلعاقة عىل مستوى األرسة واملدرسة واملجتمع؛ مبا
يؤثر سلبياً ىف منوهم ،وتوافقهم الشخيص واالجتامعي.

املبادئ املهنية لتعامل
اإلعالم مع األطفال
ذوى اإلعاقة
•عدم التمييز
•الدعم واملساندة
•الدمج

ويوجه الخرباء والباحثون مالحظات عديدة تجاه معالجة وسائل اإلعالم قضايا األطفال ذوي اإلعاقة ،ويأيت يف
مقدمتها :ضعف تسليط األضواء إعالمياً عىل قضاياهم؛ وهو األمر الذي يزيد من إهاملهم ،وإساءة معاملتهم ،كام يقدم
عديد من املضامني التلفزيونية واألفالم السينامئية صورة منطية لألطفال ذوي اإلعاقة يغلب عليها النمط السلبي ،فضالً
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عن تصدير اإليذاء لهؤالء األطفال عرب عديد من القصص اإلخبارية والربامج التلفزيونية؛ وهو ما يسهم يف تكريس صورة
منطية سلبية عن األطفال ذوي اإلعاقة ،ال تساعد عىل إحداث التغيري الثقايف املنشود الذي يُسهم ىف دمجهم يف التعليم،
ويف املجتمع.
وبصفة خاصة ،أشارت نتائج الدراسات العلمية عن الصور النمطية التى تقدمها وسائل اإلعالم لألطفال ذوي اإلعاقة
إىل أنها تنحرص ىف عدة عنارص؛ من أبرزها :أنه مثري للشفقة دامئاً ،وكائن مثري للفضول ،ومثري للضحك ،وعبء عىل
اآلخرين ،وكسول ،وأنه يختلف عن غريه من بنى جنسه ،فضالً عن أنه غري قادر عىل املشاركة يف الحياة اليومية ،ىف حني
قد تفوق إمكاناته قدرات العاديني ىف بعض األحيان.
وتطرح اإلشكاليات السابقة رضورة مراعاة املبادئ املهنية التي توجه األداء اإلعالمي يف تناوله قضايا األطفال ذوي
اإلعاقة؛ مبا يف ِّعل أدوار اإلعالم ىف التثقيف والتوعي واملراقبة بالنظر إليه بوصفه سلطة اجتامعية؛ ومن ثم يساعد عىل
تشكيل ثقافة مجتمعية عرصية ،تساند حقوق هؤالء األطفال ،وتراعى احتياجاتهم ،وتدعم دمجهم التعليمي والثقايف،
واملجتمعي ،وتشمل املبادئ املهنية لتعامل اإلعالم مع قضايا األطفال ذوى اإلعاقة ما يىل:
عدم التمييز:
•الحرص عىل حث أفراد املجتمع ومؤسساته عىل تنمية التفاعل مع األطفال ذوى اإلعاقة ،وزيادة الوعى
بحقوقهم ،وأنهم يتساوون مع أي طفل آخر يف املجتمع يف الواجبات والحقوق.
•ربط موضوعات األطفال ذوى اإلعاقة بقضايا اجتامعية واقتصادية وسياسية وغريها من القضايا التى تثار ىف
الربامج ذات الجامهريية الواسعة.
•إتاحة الفرص أمام األطفال ذوى اإلعاقة للتواصل ،والتعبري بحرية عن آرائهم ومشكالتهم.
•تجنب تعزيز الصور السلبية أو القوالب النمطية لألطفال ذوى اإلعاقة التى تسهم ىف عزلتهم.
•مشاركة األطفال ذوى اإلعاقة – شأن غريهم من غري ذوى اإلعاقة -ىف إنتاج برامج جامهريية وحوارية موجهة
إىل الجمهور عامة ،وجمهور األطفال ذوي اإلعاقة خاصة.
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الدعم واملساندة:
•الحرص دوماً عىل زيادة املساحة املخصصة ىف وسائل اإلعالم لتناول قضايا األطفال ذوى اإلعاقة ،وحقوقهم
خاصة ىف برامج اإلذاعة والتلفزيون .
•البحث عن املعلومات والخربات املناسبة لألطفال ذوى اإلعاقة؛ والتى تلبى احتياجاتهم واهتامماتهم مبختلف
فئاتهم.
•إبراز النامذج الناجحة والجوانب اإليجابية والقدرات الخاصة لألطفال ذوى اإلعاقة ،وكيفية اإلفادة منهم.
•املشاركة بفاعلية ىف تخطيط الحمالت اإلعالمية ،والفاعليات الخاصة بقضايا األطفال ذوى اإلعاقة.
•توثيق العالقات الشخصية والعملية باملؤسسات الحكومية ،ومنظامت املجتمع املدىن املعنية بشئون األطفال
ذوى اإلعاقة.
•الحرص عىل التناول املكثف واملوضوعى النتهاكات حقوق األطفال ذوى اإلعاقة ،والحذر من إهاناتهم ،أو تشويه
سمعتهم.
•تكوين رأى عام منارص لحقوق ذوى اإلعاقة ،والضغط اإلعالمى عىل الحكومات واملؤسسات؛ للوفاء بالتزاماتها
نحو األطفال ذوى اإلعاقة.
•التغطية املوسعة ملناسبات األطفال ذوي اإلعاقة ،وغريها من الفاعليات املرتبطة بالرتويج لدور ومؤسسات
وجمعيات األطفال ذوى اإلعاقة ىف املجتمع.
الدمج:
•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 التجارب والنامذج اإليجابية والناجحة ىف دمج األطفال ذوى اإلعاقة تربوياً ،وتعليمياً مع
قرنائهم العاديني.
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•إعداد برامج عامة وبرامج وثائقية عن األطفال ذوي اإلعاقة وطبيعتهم ،وكيفية حاميتهم؛ لتثقيف أرسهم
باحتياجاتهم وإمكاناتهم ومشكالتهم؛ مام يساعد عىل دمجهم ىف املجتمع.
•الحرص عىل اإلسهام ىف برامج تأهيل األطفال ذوى اإلعاقة ،ودمجهم ىف التعليم واملجتمع ،وتوظيف خصائص
كل وسيلة من وسائل اإلعالم ىف هذا الصدد.
و :املبادئ املهنية لتعامل اإلعالم مع األطفال املوهوبني:

ميكن النظر إىل األطفال املوهوبني بوصفهم األطفال الذين لديهم استعداد،
أو قدرة ،أو أداء أكرث متيزا ً عن بقية أقرانهم يف مجال ،أو أكرث؛ مثل :التفكري
االبتكاري ،والتحصيل الدرايس ،واملهارات عىل اختالفها ،والقدرات الخاصة
وغريها ،كام ينظر إليهم عىل أنهم الذين يزيدون عن املتوسط الطبيعى لألطفال
ىف قدراتهم الذهنية أو االنفعالية أو الجسمية ،ويتصفون بالتميز؛ بحيث
يستطيعون أداء مهام ال يستطيع أقرانهم تحقيقها بذات الرسعة والكفاية.

املبادئ املهنية لتعامل
اإلعالم مع األطفال
املوهوبني
•التوعية واالكتشاف
•الدعم والرعاية

ويف كثري من األحيان ،يتم عرض األطفال املوهوبني ىف وسائل اإلعالم بصورة
«املنعزلني عن املجتمع»؛ وهذه -بالتأكيد  -ليست صورة دقيقة لغالبية األطفال املوهوبني .وكام أن األطفال املوهوبني
يحتاجون رعاية خاصة إلظهار قدراتهم وتطويرها؛ فهم ىف حاجة إىل مامرسني إعالميني ذوى طبيعة خاصة يق ِّدرون طبيعة
موهبة الطفل ،ويساعدونه عىل إظهار إبداعاته املختلفة.
وميكن القول :إن هناك جملة من العوامل املتشابكة ،واملتفاعلة تصنع حاجة ملحة ،ومتنامية إىل توجيه مزيد من
العناية الخاصة إىل أطفالنا العرب املوهوبني ىف اكتشافهم ،ورعايتهم ىف إطار منافسة إجبارية مع اآلخر ؛ ومن ثم تتبدى
مسئولية وسائل اإلعالم ودورها ىف مواجهة هذه الحاجة .وارتباطاً بذلك؛ فإن مجموعة من املبادئ املهنية لتعامل اإلعالم
العرىب مع األطفال املوهوبني يجب التشديد عليها؛ وىف مقدمتها:
التوعية واالكتشاف:
•تأكيد أن األطفال املوهوبني ميكن العثور عليهم بني مختلف الفئات االجتامعية واالقتصادية والعرقية ،وبني
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األطفال ذوى اإلعاقات الجسمية والحاسية؛ ومن ثم فاملوهبة ليست حكرا ً عىل أحد.
•العناية بالتثقيف الذاىت بخصائص ذوى الحاجات الخاصة ،واإلملام بطبيعة الطفل املوهوب واحتياجاته؛ حيث
يتسم بالتفكري الجيد ،والتعلم الرسيع ،والحصيلة اللغوية الواسعة ،والذاكرة الجيدة ،واالنتباه طويل املدى ،وهو
قارئ جيد ،لديه قدر كبري من التفكري اإلبداعى والنقدى ،والقدرة الجيدة عىل املالحظة واملراقبة ملن يحيطون
به ،والحكم عىل األشياء.
•إعداد برامج ومواد إعالمية مناسبة ومختلفة  -تستهدف الجمهور ،وبخاصة أولياء األمور – تتناول 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.
الدعم والرعاية:
•زيادة العناية باملحتوى اإلعالمى العلمى والثقاىف والفنى والرياىض املوجه إىل األطفال املوهوبني ىف إطار دعم
هؤالء األطفال ورعايتهم ،وتطوير مواهبهم.
•الحرص عىل التغطية اإلعالمية الوافية واملستمرة ىف وسائل اإلعالم كافة للمناسبات والفاعليات واألنشطة العلمية
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 لعرض مواهبهم املختلفة ،والتعبري عن أفكارهم ورؤاهم ،واالستامع إليها
بعناية ،وتعرف احتياجاتهم واهتامماتهم.
•دعم املشاركة اإليجابية لألطفال املوهوبني ىف إنتاج املحتوى اإلعالمى؛ وبخاصة الربامج اإلذاعية ،والتلفزيونية.
•تكوين اتجاهات ومعتقدات مجتمعية إيجابية قوية تجاه األطفال املوهوبني ،وأهمية اكتشافهم ورعايتهم،
وتقدير دورهم ىف تنمية املجتمع وتقدمه.
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ز :املبادئ املهنية لتعامل اإلعالم مع أطفال الشوارع:

ترتتب العناية باألطفال ىف ظروف صعبة عىل العناية بظاهرة جنوح األحداث؛ إذ إنها ال تقف عند سبب واضح
ومحدد .وقد أكدت نتائج البحوث أن األطفال ىف وضعية صعبة ميثلون النسبة املئوية الكربى ىف هذه الظاهرة؛ ومن هنا
دعا املجتمع الدوىل إىل رضورة توفري حامية خاصة؛ ملنع وقوع هؤالء األطفال فريسة اإلجرام؛ وذلك باتباع سبل الوقاية،
والحامية ىف وقت مبكر من حياتهم عىل مختلف فئاتهم؛ ومن بينها :األيتام ،والفقراء ،وغري املتمدرسني ،واملمزقون عائلياً،
واملعرضون للعنف ،واالستغالل ،والخطر ،خاصة ىف مناطق النزاعات السياسية ،والحروب ،واالحتالل ،والحصار ،والتهجري،
وأطفال الشوارع.
وميكن النظر إىل طفل الشارع ؛ بوصفه الطفل الذي وجد نفسه دون
مأوى ،وال مكان يرحب به سوى الشارع ،كام ينظر إليه عىل أنه الطفل
الذي يرتك بيت أرسته ،ويفر إىل الشارع بني الحني واآلخر؛ ليقيض بعض
الليايل بعيدا ً عن قسوة األهل ،أو هرباً من االكتظاظ ،أو االعتداء ،أو الفقر.
وقد دخل مفهوم أطفال الشوارع حديثاً إىل قاموس الدراسات العربية
يف الفرتة األخرية؛ بحكم تفيش الظاهرة ،واحتاللها حيزا ً كبريا ً من العناية
الدولية.

املبادئ املهنية لتعامل
اإلعالم مع أطفال الشوارع
•التوعية
•األمان والحماية
•الدعم واملساندة

ووفق التعريف الذي طرحته األمم املتحدة عام  1986لطفل الشارع؛
فطفل الشارع هوأى طفل ذكرا ً كان أم أنثى ،اتخذ من الشارع محالً
للحياة ،واإلقامة دون رعاية ،وال حامية ،وال إرشاف من جانب أشخاص راشدين مسئولني ،أما «اليونيسف» فتصنف أطفال
الشوارع ىف ثالث فئات؛ هى:
 1.قاطنو الشارع :وهم أطفال يعيشون يف الشارع بصورة دامئة ،أو شبه دامئة بال أرس ،وعالقاتهم بأرسهم األصلية
إما مقطوعة ،وإما ضعيفة جدا ً.
 2.عاملون بالشارع :هم أطفال يقضون ساعات طويلة يومياً يف الشارع يف أعامل مختلفة غال ًبا تندرج تحت البيع
املتجول ،والتسول ،وأغلبهم يعودون لقضاء الليل مع أرسهم ،وبعض األحيان يقضون ليلهم يف الشارع.
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 3.أرس الشوارع :أطفال يعيشون مع أرسهم األصلية يف الشارع.
ويتضح مام سبق ،خصوصية الحالة التى يشكلها أطفال الشوارع وحساسيتها؛ مام يفرض مسئوليات خاصة عىل
وسائل اإلعالم املختلفة التقليدية والجديدة ،والعاملني بها ىف التعامل معهم ،وتناول قضاياهم ىف إطار املهنية؛ وهو ما
يستدعى التزام مجموعة من املبادئ املهنية؛من أهمها:
التوعية:
•التعريف بطبيعة أطفال الشوارع ،والعوامل ،أو الظروف القهرية املختلفة التى أودت بهم إىل الشارع ،ولفت
االنتباه إىل معاناتهم .
•إثارة االنتباه بأن أطفال الشوارع ال يتمتعون بأبسط حقوق الطفل التى أكدتها االتفاقيات واملواثيق الدولية؛
مثل :الحق ىف الرعاية ،ومستوى معيىش مالئم لنموه ،والحق ىف كل من :الحامية ،والتعليم ،والعالج.
•تأكيد أن لدى هؤالء األطفال – مثل غريهم من األطفال -قدرات وإمكانات؛ برغم حياتهم الصعبة ،وعدم تلقيهم
توجيهاً وال رعاية.
•إبراز اآلثار السلبية والخطرية املختلفة ،املبارشة وغري املبارشة التى ترتتب عىل وجود بعض أطفال املجتمع دون
مأوى وال رعاية.
•استخدام مفردات ،وعبارات مناسبة وسهلة ودقيقة ىف الوقت ذاته ىف التوعية بحالة أطفال الشوارع ،ووصفها
ورسم صورة واضحة لهم لدى أفراد املجتمع.
•العناية بالتناول اإلعالمى املنظومى لألطفال ىف ظروف صعبة -ومن بينهم -أطفال الشوارع -عرب تخصيص مواد
محددة ىف الوسائل اإلعالمية املختلفة.
األمان والحامية:
•االنتباه دوماً إىل رضورة إخفاء – أو تغيري– البيانات الشخصية ألطفال الشوارع ،ومنها :أسامؤهم  ،وطمس
هوياتهم املرئية.
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•عدم تناول التفاصيل الشخصية املحرجة ،واملعلومات األليمة لألطفال  ،وتجنب انتقاد مظهرهم ،أو االستخفاف
بهم.
•الحرص عىل عدم إهانة أى طفل من أطفال الشوارع ،وال إلحاق إساءة ،وال أذى به ،وال بعائلته ،وال بأقربائه.
•إظهار التعاطف مع األطفال ،والتضامن معهم ،والحرص عىل كرامتهم وتجنب لومهم وتأنيبهم ،وإلقاء الالمئة
كلها عليهم فيام آلت إليه حياتهم.
•االستعانة بخربات ورؤى املتخصصني ىف الرعاية النفسية ،واالجتامعية ،والصحية عند تناول شئون أطفال الشوارع،
ومشكالتهم.
الدعم واملساندة:
•تجنب االستغالل اإلعالمى ،وتقديم صورة سلبية مثرية ألطفال الشوارع ،تسهم ىف تهميشهم ،وعزلهم عن
املجتمع؛ بوصفهم مصدرا ً من مصادر الخطر.
•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.
ت ُعد قضية أطفال الشوارع إحدى القضايا الرئيسة التي أوالها املجلس العريب للطفولة والتنمية عناية كبرية منذ
تأسيسه ،حيث قام بتنفيذ مرشوع عريب لحامية أطفال الشوارع يف خمس دول عربية ،وجاري حاليا تنفيذ مرشوع
تأهيل ودمج أطفال الشوارع من خالل تربية األمل “أنا اخرتت األمل”.
للمزيد حول املرشوع وجهود املجلس يف مجال حامية أطفال الشوارع،
ميكنكم زيارة البوابة اإللكرتونية للمجلس .www.arabccd.org
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