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الطفل
ا دليل عملـــي للتعــاطي اإلعالمي مع قضــايــا ّ

تضــع الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــري عــى ذمة وســائل اإلعالم الســمعية
البرصيــة هــذا الدليــل العمــي للتعاطــي اإلعالمــي مــع قضايــا الطفــل الــذي ت ـ ّم إعــداده
بالتعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة «اليونســيف» ،وترمــي الهيئــة مــن خــال
هــذا الدليــل إىل مزيــد تعزيــز قــدرات الصحفيــات والصحفيــن يف وســائل اإلعــام العمومــي
والخــاص والجمعيــايت يف مجــال التعاطــي اإلعالمــي مــع الطفــل واح ـرام حقوقــه.
ويتنــاول هــذا الدليــل العمــي املكــون مــن ســبعة أبــواب االلتزامــات واملســؤوليات املحمولــة
عــى وســائل اإلعــام الســمعية البرصيــة تجــاه الطفــل ،ويق ـ ّدم املعايــر العامــة للتعاطــي
اإلعالمــي مــع هــذه الحقــوق ســواء يف التواصــل مــع الطفــل أو اثنــاء املقابــات اإلعالميــة
معــه وإعــداد التقاريــر املتعلّقــة بــه ،ويعــرض بعــض القضايــا النوعيــة وســبل التعامــل معهــا
كالتنــاول اإلعالمــي للمواضيــع الخاصــة باألطفــال ذوي اإلعاقــة واألطفــال الضحايــا واألطفــال
«مرتكبــي الجرائــم» واألطفــال يف ســياق الكــوارث واألزمــات واإلرهــاب ،إىل جانــب التنصيــص
عــى معايــر التعاطــي اإلعالمــي مــع حقــوق الطفــل يف عالقــة باإلشــهار واألنرتنــات ،ل ُيختتــم
الدليــل بإجابــات حــول وســائل املســاءلة وتقديــم الشــكايات يف إطــار الــدور التعدييل لوســائل
اإلعــام الســمعية البرصيــة ودور الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي البــري يف ذلــك.
وجــاء هــذا الدليــل العمــي مثــرة ملقاربــة تشــاركية ارتكــزت باألســاس عــى تنظيــم الهيئــة لعــدد
مــن ورشــات العمــل ملناقشــته مــع صحفيــن وخـراء ومختصــن وممثلــن عــن الهياكل الرســمية
املعنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين املتخصصــة يف مجــال حقــوق الطفــل لتقديــم مالحظاتهــم
بخصــوص مــروع الدليــل ،كــا وضعتــه الهيئــة يف مرحلــة ثانيــة عــى ذمــة كل وســائل اإلعــام
واملهنيــن واملتخصصــن يف مجــال حقــوق الطفــل واملؤسســات املختصــة والجمعيــات واملنظامت
الناشــطة يف املجــال وكل املهتمــن بحاميــة األطفــال وحقوقهــم لتقديــم مالحظاتهــم حولــه.
ويــأيت هــذا الدليــل يف إطــار الــدور التعديــي للهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي
والبــري ،إلشــعار اإلعالميــن بأهميــة حاميــة الطفولــة يف القطــاع الســمعي البــري وخاصــة
حاميــة حقوقهــم واملســاهمة يف إث ـراء اإلنتــاج الســمعي البــري املوجــه لهــذه الرشيحــة،
ومــن خــال تكويــن الصحفيــات والصحفيــن وتأمــن الوثائــق البيداغوجيــة الخاصــة بالتنــاول
اإلعالمــي لهــذه املواضيــع عــى غ ـرار هــذا الدليــل.
الطفــل ا
دليل عملـــي للتعــاطي اإلعالمي مع قضــايــا ّ
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تمهيد
تعــرف ات ّفاقيــة حقــوق الطّفــل بالوظيفــة الها ّمــة التــي تؤ ّديهــا وســائل اإلعــام املختلفــة،
ـص عــى أ ّن الـ ّدول األطـراف فيهــا« :تعــرف
وتؤكّــد عــى ذلــك يف الفصــل  17منهــا الــذي ينـ ّ
بالوظيفــة الها ّمــة التــي تؤ ّديهــا وســائط اإلعــام» وتضمــن إمكانيــة حصــول الطّفــل عــى
وبخاصــة تلــك التــي «تســتهدف
املعلومــات واملــوا ّد مــن ش ـتّى املصــادر الوطن ّيــة وال ّدول ّيــة،
ّ
تعزيــز رفاهيتــه االجتامع ّيــة وال ّروح ّيــة واملعنويّــة وص ّحتــه الجســديّة والعقل ّيــة».
وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،تُلــزم االتّفاق ّيــة الــدّ ول األطــراف فيهــا بالقيــام بعــدد مــن
ال ّتدابــر ،وهــي:
أ) تشــجيع وســائط اإلعــام عــى نرش املعلومــات واملــوا ّد ذات املنفعــة االجتامع ّية
والثّقاف ّيــة للطّفــل ووفقــا لــروح الفصل ،29
ب) تشــجيع ال ّتعــاون الــدّ و ّيل يف إنتــاج وتبــادل ونــر تلــك املعلومــات
واملــوا ّد مــن شــتّى املصــادر الثّقاف ّيــة والوطن ّيــة وال ّد ول ّيــة،
ج) تشجيع إنتاج كتب األطفال ونرشها،
خاصــة لالحتياجــات اللّغويــة
د) تشــجيع وســائط اإلعــام عــى إيــاء عنايــة ّ
للطّفــل،
هـــ) تشــجيع وضــع مبــادئ توجيه ّيــة مالمئــة لوقايــة الطّفــل مــن املعلومــات
ر بصالحــه.
واملــوا ّد التــي تــ ّ
كــا أشــارت االت ّفاق ّيــة يف مــوا ّد أخــرى إىل أهميــة ومســؤولية اإلعــام يف تثقيــف وتوعيــة
الطّفــل بحقوقــه وحاميتهــا ،ويف مامرســته لحقّــه يف اإلعــام وتلقّــي املعلومــات واملــواد
اإلعالم ّيــة ونرشهــا ،إضافــة إىل مســؤول ّيته يف نــر االت ّفاقيــة والتّعريــف بهــا عــى أوســع نطــاق
ممكــن ،ويف رصــد انتهــاكات تلــك الحقــوق أيض ـاً ،ولك ّنهــا ح ـذّرت كذلــك مــن إمكانيــة أن
ينتهــك اإلعــام ذاتــه حقــوق الطّفــل ،مــن خــال نــر املعلومــات الضّ ــارة مبصلحتــه الفضــى
أو ببقائــه أو منائــه أو اســتغالله يف اإلعالنــات أو إنتــاج مــوا ّد إعالم ّيــة ضــا ّرة بــه.
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الطفل
ا دليل عملـــي للتعــاطي اإلعالمي مع قضــايــا ّ

ســنبي مــا تحــ ّد ده االتّفاق ّيــة واألدوات ال ّد ول ّيــة األخــرى مــن
ويف هــذا الكت ّيــب
ّ
التزامــات ومســؤوليات عــى اإلعــام يف مــا لــه صلــة بحقــوق الطّفــل مــن خــال
اإلجابــة عــى عــدد مــن األســئلة التــي طرحهــا إعالميّــون وإعالميّــات يف مناســبات
الســمعي والبــري
وأنشــطة متعــ ّد دة نظّمتهــا الهيئــة العليــا املســتقلّة
ّ
لالتصــال ّ
وأســئلة أخــرى تتّصــل مبعايــر التعاطــي اإلعالمــي مــع حقــوق الطّفــل وقضايــاه؛ وال
بــ ّد بدايــة مــن التّأكيــد عــى أ ّن «ا تّفاق ّيــة حقــوق الطّفــل» تعــ ّد إطــارا ً «قانون ّيــاً»
ٍ
إعالمــي مــع قضايــا الطّفــل وحقوقــه،
تعــاط
ألي
و «أخالق ّيــاً» و «مرجع ّيــاً» ُملزمــاً ّ
ٍّ
وبالتّــايل ال بــ ّد مــن إدراج املبــادئ واملعايــر الحقوق ّيــة الــواردة فيهــا وإدماجهــا ال
والسياســات والتّو ّجهــات والربامــج واألنشــطة واملــوا ّد اإلعالم ّيــة،
فقــط يف الخطــط ّ
ـرف املهنيــة» أيض ـاً ،ويف «ال ّتقييــم» و «ال ّرصــد» و «املحاســبة»
بــل ويف «مواثيــق الـ ّ
ّ
املهنيّــة وبرامــج التّعديــل القانــو ّين والتّعديــل ال ـذ ايت .وتقــع عــى ال ّد ولــة املســؤولية
وخاصــة يف حاميــة الطّفــل مــن
األوىل يف تكريــس هــذه االلتزامــات واملســؤوليات
ّ
كل املعلومــات واملــواد الضّ ــارة بــه واالنتهــاكات التــي قــد يتع ـ ّرض لهــا عــن طريــق
ّ
وســائل اإلعــام املختلفــة ،ويف هــذا اإلطــار ينــدرج دور الهيئــة العليــا املســتقلة
الســمعي والبــري املتمثــل يف رصــد تلــك االنتهــاكات والخروقــات يف
لالت ّصــال ّ
اإلعــام الســمعي البــري وا ت ّخــاذ التّدابــر واإلجــراءات القانونيــة الالزمــة لتعديلهــا.

الطفــل ا
دليل عملـــي للتعــاطي اإلعالمي مع قضــايــا ّ
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الصلة بحقــوق ّ
العامــة ذات ّ
ّ
ّ
الطفل؟
الســؤال األوّ ل :مــا هــي االلتزامــات

ال ميكــن للطّفــل أن يتمتّــع بكرامتــه دون أن يتمتّــع بحقوقــه وح ّر ياتــه مبــا يتوافــق
مــع املعايــر ال ّد ول ّيــة ،وعــى رأســها ا تّفاق ّيــة حقــوق الطّفــل ،التــي تحــر املســألة
وكل
يف اعتبــار الطّفــل أداتهــا ومحورهــا وهدفهــا ،باعتبــاره «صاحــب حقــوق»ّ ،
أطــراف مك ّونــات املجتمــع تتح ّمــل املســؤول ّية تُجاهــه باعتبارهــا «أصحــاب الواجــب
واملســؤول ّية» ،أي أ ّن الطّفــل «دائــ ٌن بالحقــوق» والجميــع « َمدينــون باملســؤول ّية»
ت ُجــاه حقوقــه ،وال ّد ولــة عــى رأس هــؤالء ،ومــن ضمنهــا «وســائل اإلعــام واالتّصــال
وااللتزامــات هــي:
ُ
بغــض ال ّنظــر عــن «نوعهــا»،
وال ّتواصــل»
ّ
• االلتــزام باالحــرام ،أي االمتنــاع عن عرقلة متتّــع األطفال بحقوقهــم وح ّرياتهم.

الباب األوّ ل
اإلطار العام
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أي اعتداء عىل حقوقهــم وحر يّاتهم.
• االلتــزام بالحاميــة ،أي حاميــة األطفال مــن ّ
• االلتــزام بال ّتطبيــق ،أي ضــان وكفالــة متتّــع األطفــال بحقوقهــم وحر يّاتهــم وفق ـاً
للمعايــر والضّ امنــات املنصــوص عليهــا يف ا تّفاق ّيــة حقــوق الطّفــل وبقيــة األدوات
الصلــة بهــم.
ال ّد ول ّيــة ذات ّ

الســؤال ّ
الثانــي :مــا عالقــة ّ
اتفاقيّــة حقــوق ّ
ّ
الطفــل بأهــداف وتوجّ هــات
اإلعــام الموجّ ــه ّ
للطفــل؟

تطالــب ا تّفاق ّيــة حقــوق الطّفــل إعــام الطّفــل كــا ب ّينــا أعــاه بـــ «نــر املعلومــات
واملــواد ذات املنفعــة االجتامعيــة والثّقافيــة للطّفــل» (ف  ،)17وبجعلهــا متاحــة
أي شــكلٍ مــن أشــكال التّمييــز (ف  ،)02وبضــان التــزام
لجميــع األطفــال دون ّ
ُ
مضامــن موادهــا ورســائلها بتحقيــق األهــداف ا ملض ّمنــة يف الفصــل  29منهــا ،و«مبــا
يتناســب مــع س ـ ّن الطّفــل ونضجــه وقدراتــه املتط ـ ّورة» (ف  ،)05وضــان «مصلحتــه
الفضــى» (ف  )03و«حياتــه وبقــاءه ومنــاءه» (ف  )06و«مشــاركته» (ف )12
و«تكافــؤ الفــرص» (ف  .)28واألهــداف هــي:
• تنميــة شــخصية الطّفل ومواهبه وقدراته العقليــة والبدنية إىل أقىص إمكاناتها؛
• تنميــة احــرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية واملبــادئ املك ّرســة يف
ميثــاق األمــم املتّحــدة؛
الخاصــة ،والقيــم
• تنميــة احــرام ذوي الطّفــل وهو يّتــه الثّقاف ّيــة ولغتــه وقيمــه
ّ
الوطن ّيــة للبلــد الــذي ينتمــي لــه؛
الطفــل ا
دليل عملـــي للتعــاطي اإلعالمي مع قضــايــا ّ
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• إعــداد ال ّطفــل لحيــا ٍة تستشــعر املســؤول ّية يف مجتمــع حــ ٍّر  ،بــرو ٍح مــن
والصداقــة بــن جميــع
والســلم والتّســامح واملســاواة بــن الجنســن ّ
التّفاهــم ّ
الشّ ــعوب والجامعــات اإلثنيّــة والوطنيّــة وال ّد ينيّــة واألشــخاص الذيــن ينتمــون
الســكان األصليــن؛
إىل ّ
• تنميــة احــرام البيئــة الطّبيع ّيــة ،وضامن اســتدامتها.
وقــد أوردت مجلّــة حاميــة الطّفــل ( )1995تلــك املبــادئ واألهــداف ،عــل ال ّنحــو
التّــايل« :تهــدف هــذه املجلــة يف إطــار الهويــة الوطنيــة التونســية والشــعور باالنتــاء
الحضــاري إىل تحقيــق الغايــات التاليــة:
 )1االرتقــاء بالطفولــة مبــا لهــا مــن خصوصيــات ذاتيــة مت ّيــز إمكانياتهــا الجســمية
وميوالتهــا الوجدانيــة وقدراتهــا الفكريــة ومهاراتهــا العمليــة إىل مســتوى مــا
توجبــه مــن رعايــة تهيــئ أجيــال املســتقبل بتأكيــد العنايــة بأطفــال الحــارض.
 )2تنشــئة الطفــل عــى االعتــزاز بهويتــه الوطنيــة ،وعــى الوفــاء لتونــس والــوالء
لهــا ،أرضــا وتاريخــا ومكاســب ،والشــعور باالنتــاء الحضــاري ،وطنيــا ومغاربيــا
وعربيــا وإســاميا ،مــع التش ـ ّبع بثقافــة التآخــي البــري واالنفتــاح عــى اآلخــر،
وفقــا ملــا تقتضيــه التو ّجهــات الرتبويــة العلميــة.
 )3إعــداد الطفــل لحيــاة ح ـ ّرة مســؤولة يف مجتمــع مــدين متضامــن ،قائــم عــى
التــازم بــن الوعــي بالحقــوق وااللتــزام بالواجبــات ،وتســوده قيــم املســاواة
والتســامح واالعتــدال.
 )4تنزيــل حقــوق الطفــل يف الرعايــة والحاميــة يف مجــرى االختيــارات الوطنيــة
الكــرى ،التــي جعلــت مــن حقــوق اإلنســان مثــا ســامية ،تو ّجــه إرادة التونــي
ومتكّنــه مــن االرتقــاء بواقعــه نحــو األفضــل ،عــى نحــو مــا تقتضيــه القيــم
اإلنســانية.
 )5نــر ثقافــة حقــوق الطفــل والتبصــر بخصوصياتهــا الذاتيــة مبــا يضمــن
تناســق شــخصيته وتوازنهــا مــن ناحيــة ،ورســوخ الوعــي باملســؤولية تجاهــه مــن
قبــل أبويــه وعائلتــه واملجتمــع بــأرسه مــن ناحيــة أخــرى.
 )6ترشيــك الطفــل بالطــرق املالمئــة يف كل مــا يعنيــه واحـرام حقوقــه وتعزيزهــا ،باعتبار
مصلحتــه الفضــى ،حتــى ينشــأ عــى خصــال العمــل واملبــادرة وأخالقيــات
الكســب الشــخيص وروح التعويــل عــى الــذات.
 )7تنشــئة الطفــل عــى التحــي باألخــاق الفاضلــة مــع رضورة تنميــة الوعــي
لديــه باحــرام أبويــه ومحيطــه العائــي واالجتامعــي».
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الســؤال ّ
العامــة التــي حدّ دتهــا ّ
ّ
ّ
اتفاقيّــة حقــوق
الثالــث :مــا هــي المبــادئ
ّ
ّ
ّ
الطفــل للتعاطــي اإلعالمــي مــع الطفــل؟

تحــ ّد د ا تّفاق ّيــة حقــوق الطّفــل مجموعــة مــن املبــادئ للتّعاطــي اإلعالمــي مــع
الطّفــل وتعتربهــا مبثابــة:
السابق وأهدافه،
اتيجي ّ
• مبادئ مرجع ّية تطبيق ّية ،إلعامل وتطبيق اإلطار االسرت ّ
• مبادئ مرجع ّية قيم ّية لرتسيخها من خالل الربامج واألنشطة اإلعالميّة املختلفة،
• مبــادئ مرجع ّيــة قياسـيّة لتقييــم مضامــن برامج اإلعالم وأنشــطته ورســائله،
واملبــادئ املرجع ّيــة العا ّمــة ال ّتوجيه ّيــة والقيم ّيــة والقياسـ ّية ،هي:
• احــرام كرامــة الطّفــل واســتقالليته (ديباجــة االتّفاق ّيــة والفصل .)28
كل االعتبــارات ،مبــا يف ذلــك «املكاســب
• إعــاء مصلحــة الطّفــل الفضــى فــوق ّ
املال ّيــة ،ونســب املشــاهدة ،واإلثــارة ،وغريهــا»( .الفصــل )03
• املســاواة وعــدم ال ّتمييز( .ف )02
• حيــاة وبقــاء ومنــاء الطّفل الشّ ــامل واملتوازن( .ف )06
• حـ ّـق األطفــال يف املشــاركة يف وســائل اإلعــام ،وحريّــة التّعبــر والتّفكــر وإبــداء الــرأي
تخصهــم ،وعــدم اعتبارهــم مســتهلكني للــا ّدة اإلعالميــة فقــط ،بــل
يف املســائل التــي ّ
وكمســاهمني ومنتجــن ومقدمــن للربامــج التــي تســتهدفهم( .ف )12
• حاميــة خصوص ّيــات الطّفــل ،وأرستــه ،ومعطياتــه الشّ ــخص ّية والعائل ّيــة( .ف
)1 6
حــق الطّفــل يف الوصــول إىل وســائل اإلعــام ومعلوماتهــا وموا ّد هــا
• احــرام ّ
املو ّجهــة لــه ،واتاحتهــا وفقــاً لقدراتــه ال ّناميــة( .ف  17وف )05
• حاميــة الطّفــل مــن املعلومــات واملــواد اإلعالم ّيــة الضّ ــارة برفاهــه ،والتــي
تتنــاىف مــع مصلحتــه الفضــى والتــي تُعــ ّرض بقــاءه ومنــاءه وســامته ال ّنفســيّة
واملعنو يّــة والجســد يّة والصح ّيــة واالجتامع ّيــة لخطــر مــا( .ف  17وف )03
كل أشــكال العنــف واإلهــال وســوء املعاملــة واالســتغالل.
• حاميــة الطّفــل مــن ّ
(ف  19وف )36

الطفــل ا
دليل عملـــي للتعــاطي اإلعالمي مع قضــايــا ّ
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وحيــث أنّ حقــوق اإلنســان كون ّيــة وشــاملة ومتكاملــة وغــر قابلــة لل ّتجزئــة ،واألدوات
الدّ ول ّيــة لحقــوق اإلنســان متكاملــة مــع بعضهــا البعــض ،تضيــف اتّفاق ّيــة حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة املبــادئ ال ّتال ّيــة إىل ســابقاتها:
• احرتام الفوارق البرشية والقدرات املتط ّورة لألطفال والتن ّوع البرشي( .ف .)03
• ضــان إمكانيــة الوصــول وال ّنفــاذ إىل جميــع مرافــق ومعلومــات ومــواد وســائل
اإلعالم( .ف .)03
• ضــان تكافــؤ الفــرص يف الوصــول إىل وســائل اإلعــام واملــواد اإلعالميــة واملشــاركة فيهــا
عــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن ومبــا يتناســب مــع قدراتهــم ال ّناميــة( .ف .)03
التربو ّيــة ّ
الســؤال الرّابــع :مــا هــي المبــادئ ّ
للتعاطي اإلعالمي مــع ّ
ّ
الطفل؟

التبويّــة ح ّددتهــا ات ّفاق ّيــة حقــوق الطّفــل واليونيســف ولجنــة
هنــاك عــدد مــن املبــادئ ّ
حقــوق الطّفــل ،ومنهــا:
• اســتخدام اللّغــة والشّ ــخص ّيات واملوســيقى والدُّ عابــة املالمئــة لعمــر الطّفــل ،حيــث
يتفاعــل األطفــال بطريقــة أفضــل عندمــا يكــون التّواصــل معهــم قــد ُص ِّمــم
حســب من ّوهــم وعمرهــم واحتياجاتهــم واهتامماتهــم.
والتفيــه ليســا مضيعــة للوقــت ،بــل هــا أســلوبان تربو يّــان يُســاعدان
• اللّعــب ّ
الطّفــل عــى اكتشــاف ذاتــه واآلخريــن ،و يُكســباه مهــارات وقيــم اجتامع ّيــة،
ويعمــان عــى تحســن قدراتــه الجســد يّة والعقل ّيــة والعاطف ّيــة والوجدان ّيــة
والســلوكيّة.
واالجتامعيّــة ّ
• ال ّتعبــر الف ّنــي وســيلة لل ّتعلّــم ،وتنــاول قضايــا ومشــاكل الطّفــل واملجتمــع،
وخاصــة بال ّنســبة لألطفــال ذوي اإلعاقــة
كــا يعــ ّد وســيلة للتّعبــر عــن الــ ّذ ات،
ّ
وذوي صعوبــات التعلّــم أو التّواصــل.
أســايس مــن حقــوق الطّفــل ،وهــي الزمــة
حــق
والتفيــه ّ
• أوقــات ال ّتســل ّية ّ
ّ
ورضور يّــة لنــاء وتطــ ّور الطّفــل املتــوازن والشّ ــامل.
• اســتخدام األســاليب ال ّتشــارك ّية التي يكون الطّفل فيها فاعالً ومكتشفاً ومشاركاً.
• يحتــاج الطّفــل إىل ال ّتع ـ ّرف عــى ثقافتــه املحل ّيــة (ألعــاب ،موســيقى ،أطعمــة،
فنــون ،أعيــاد ،مناســبات )....لرتســيخ وتعزيــز االنتــاء الوطنــي ،كــا يحتــاج
أيضــاً التعــ ّرف عــى ثقافــات أخــرى وعــى آليــات التّعايــش معهــا لتكريــس
والســام بــن الشّ ــعوب.
قبــول اآلخــر والتّعايــش ّ
والصداقــة ّ
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• للطّفــل الحـ ّـق يف الحصــول عــى املعلومــات التــي تســاعده عــى فهــم أوضــاع
الحــق يف مناقشــتها ،وتحليلهــا ،وذلــك مبــا يتناســب مــع ســ ّنه
مجتمعــه ،ولــه
ّ
ونضجــه وقدراتــه املتطــ ّورة.
• أن يكــون الطّفــل نفســه وليــس البالغــن محــور الحصــول عــى مــوا ّد إعالميّــة
واضحــة ومثــرة الهتاممــه.
والصــورة التــي تتناســب مــع قــدرات الطّفــل
• توجيــه الخطــاب واملــا ّد ة ّ
أي منــط
أو
األطفــال
تشــبه
شــخصيات
فإضافــة
ال ّنام ّيــة ،ومرحلتــه العمر يّــة،
ّ
ُم َّســلٍ لهــم ،كاســتخدام الرســوم املتحركــة أو املضحكــة ،ال يجعــل ذلــك الــيء
تلقائيــا شــيئاً «مالمئــاً لألطفــال» .فاألطفــال يتعلّمــون بطريقــة أفضــل عندمــا
تكــون املــوا ّد اإلعالميّــة قــد ُص ِّممــت حســب من ّوهــم ال ُعمــري ،واحتياجاتهــم،
واهتامماتهــم ،ومبشــاركتهم.
الخاصــة بحصافــة وحكمــة ،إذا كان التّواصــل مرئيّــاً ،أو
• اســتخدام املؤثــرات
ّ
الخاصــة
ـرات
ـ
املؤث
ـذه
ـ
ه
ش
و
ـ
تش
ـد
ـ
ق
ـوم،
ـ
محم
أو
،
ـب
ـ
مرت
ـر
ســمع ّياً ،أو مطبوعـاً غـ
ٍ
ّ
ّ
الت كيــز ،ويف كثــرٍ مــن األحيــان تقلّــل
عــى األطفــال بــدالً مــن أن تــؤ ّد ي إىل ّ
مــن قيمــة ال ّرســالة الها ّمــة ،مــا يتســبّب يف فقــدان اإلنتــاج لقيمتــه املحتملــة،
لذلــك مــن امله ـ ّم أن يكــون هنــاك توازن ـاً يســتوعب ويدعــم التّواصــل والتّفاعــل
والتعلّــم لــدى األطفــال دون تحميــل عقولهــم فــوق طاقتهــا.
• تكــون املــوا ّد اإلعالم ّيــة ذات نوع ّيــة ج ّيــدة وف ّعالــة ،بقــدر مــا تســتند إىل
فهــم أســس تطــ ّور الطّفــل ومنائــه؛ وباســتخدام اللّغــة والشّ ــخصيات والقصــص
واملوســيقى وال ُّد عابــة املالمئــة لــه.
• اإلعــام القائــم عــى املشــاركة ،أكــر مالءمــ ًة لألطفــال ،ويعمــل عــى توفــر
الفرصــة لهــم لالنخــراط فيــه معرف ّي ـاً وجســد يّاً وعاطف ّي ـاً .وكلّــا أتيحــت الفرصــة
لألطفــال أكــر للتّعبــر عــن أنفســهم ،واســتخدام لغــة الجســد ،والتّفكــر
ال ّنقــدي ،وتقديــم آرائهــم ،كلّــا اقــرب اإلعــام إىل اإلعــام القائــم عــى املشــاركة
الحقيق ّيــة.
• االهتــام الدقيــق بجميــع الجوانــب املتعلّقــة بال ّرســالة اإلعالم ّيــة ،الواضحــة
والعرض ّيــة منهــا ،أل ّن جوانــب التّنميــة الجســديّة واالجتامع ّيــة والعاطف ّيــة واملعرف ّيــة
للطّفــل مرتابطــة بشــكل وثيــق ومتكامــل مــع بعضهــا البعــض ،فاألطفــال يتأث ّــرون
بالعنــارص العرض ّيــة وغــر املقصــودة مــن ال ّرســالة( ،عــى ســبيل املثــال ،الشّ ــخصيات
رف وفقــاً لــأدوار التّقليديّــة املنصــوص عليهــا بــن الجنســن ،وكيــف يتفاعــل
تتــ ّ
مقدمــو ال ّرعايــة برصيــاً مــع مخــاوف األطفــال أو أخطائهــم ،وغــر ذلــك).
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• تقديــم منــاذج إيجاب ّيــة مــن مقدّ مــي ال ّرعايــة الذيــن يدعمــون ال ّتنم ّيــة
والطّفولــة ،يســاعد األطفــال عــى الشّ ــعور بالثّقــة يف املجتمــع والتّفــاؤل واألمــل
يخــص حياتهــم.
مبــا
ّ
الت كيــز فقــط
• إبــراز نقــاط الق ـ ّوة والقــدرات لــدى ّ
كل طفــل ،واالنتقــال مــن ّ
عــى املشــاكل إىل تقديــم واقــراح الخيــارات ،وتوجيــه طاقــات األطفــال إىل
التّفكــر والعمــل اإليجــا ّيب  ،وتعزيــز الثّقــة بال ّنفــس واملثابــرة والتّفــاؤل والعزميــة
واإلبــداع وتنميــة مهــارات التّأقلــم ،وإيجــاد الحلــول وإبــراز اإلمكانــات الكامنــة
بغــض النظــر عــن وضعهــم.
لجميــع األطفــال
ّ
الســلوكات املرغوبــة ،بــدالً مــن توجيههــم
• إبــراز منــاذج إيجاب ّيــة لألطفــال متثّــل ّ
نحــو مــا عليهــم تج ّنبــه ســيكون أكــر فاعليّــة ونجاعــة لتعزيــز العمــل والفكــر
اإليجــا ّيب لديهــم.
• ال ّتعامــل مــع األطفــال كمواطنــن فاعلــن؛ وميكــن لألطفــال أن يكونــوا منــاذج
رف
وســفراء ألقرانهــم األصغــر منهــم عندمــا يجــري تشــجيعهم عــى التّفكــر والتـ ّ
ـدي » وبطــرق إبداع ّيــة غــر منط ّيــة.
«عــى نح ـ ٍو غــر تقليـ ّ
الصــور ال ّنمطيــة تشــمل الجنــس واملكانــة االجتامع ّيــة واللّــون واملــرض واإلعاقــة وال ّديــن
• ّ
أي عالقــة بال ّرســالة
والعمــر والتنــ ّوع البــري .وحتــى لــو مل يكــن ّ
للصــورة ال ّنمطيــة ّ
ال ّرئيســيّة ،تعمــل ومبهــارة عــى تعزيــز معتقــدات األطفــال فيــا يتعلّــق بأنفســهم
وباآلخريــن ،ولذلــك فــإ ّن املامرســات الج ّيــدة والخــروج عــن إطــار القوالــب ال ّنمطيــة
يضفــي بعــداً إنســانياً ويُلهــم ،ويســاهم يف قبــول وتكريــس االح ـرام لل ّتنــوع ،وتعزيــز
املامرســات اإليجاب ّيــة لجميــع الثّقافــات.
• الشّ ــمول وال ّتنــ ّو ع ،يــدرك األطفــال الفــوارق يف ســ ّن مبكّــرة جــد ا ً .ويــأيت
بعــض مــن هــذا اإلدراك مــن تجــارب واقع ّيــة مــن خــال أرسهــم ومجتمعاتهــم
املحليّــة ،وبعضهــا يــأيت مــن تع ّرضهــم لوســائل اإلعــام املتعــدّ دة األشــكال .فــإذا
كان هنــاك شــخص غــر موجــود يف وســائل التّواصــل ووســائل اإلعــام ،فإ نّــه كثــرا
االجتامعــي  ،وكذلــك الحــال إذا مــا جــرى
مــا ينطــوي عــى غيابــه عــن اإلدراك
ّ
ســلبي أو باعتبــاره مجــ ّرد صــورة منط ّيــة ،فــإ ّن
تصويــر شــخص مــا عــى نحــ ٍو
ّ
ذلــك لــه داللــة ســلبية أيضــاً .وقــد تكــون الطّــرق التّكميليّــة التــي ميكــن مــن
خاللهــا أن يتحقّــق شــمول األطفــال يف التّواصــل إمــا صــورا ً أو رســائل رصيحــة
(مبــارشة) أو ضمن ّيــة (غــر مبــارشة) .فمــن املهــ ّم توفــر املعلومــات العمل ّيــة
خاصــة
رصاحــة ،واإلجابــة عــن األســئلة بأمانــة ود قّــة ،وعــرض وتضمــن قصــص ّ
عــن االختالفــات والتنــ ّو ع.
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• توعيــة األطفــال حــول «املــاذات اآلمنــة» ،وهــي املســاحات التــي ميكــن أن
يلجــأ إليهــا األطفــال املع ّرضــن للخطــر يف وقــت األزمــات .أماكــن يشــعر فيهــا
األطفــال باألمــان والحاميــة والثّقــة مبجتمعهــم والتّفــاؤل مبســتقبل حياتهــم.
كل مجتمــع يُعنــى بالتّغيــر
ـي » الرئيــس يف ِّ
• األطفــال هــم «رأس املــال االجتامعـ ّ
مــن أجــل حــارض ومســتقبل أفضــل ألفــراده ،و يَ ِع ـ ُد توفــر ال ّتعليــم الشّ ــامل لهــم
بفرصــة تحســن الظــروف االقتصاديــة واالجتامعيــة؛ وميكــن أن تســاعد ال ّتنشــئة
االجتامع ّيــة ا مل ُع ـ ّززة ملهــارات الحــوار وفــض ال ّنزاعــات وتســويتها يف التّعامــل مــع
التح ّد يــات االجتامع ّيــة وتخفيــض توتّراتهــا؛ وميكــن أن تــؤ ّد ي العنايــة بص ّحتهــم
وأمنــاط التّغذيــة الج ّيــدة إىل طــول العمــر وانخفــاض التّكاليــف االجتامع ّيــة
وتحســن نوع ّيــة الحيــاة؛ وتَ ِعــد ســامة أوضاعهــم ال ّنفس ـ ّية مبجتم ـعٍ أكــر مرونــة
كل ذلــك يلعــب اإلعــام دوراً ها ّم ـاً ..وها ّم ـاً جــدّ اً.
ـى ثقاف ّي ـاً .ويف ّ
وغنـ ً
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ّ
الســؤال الخامــس :هــل هنــاك حقــوق يجــب علــى اإلعــام احترامهــا وتطبيقهــا
بشــكل خــاص؟

الباب ّ
الثاني
حقوق
ومسؤول ّيات
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بــكل الحقــوق املنصــوص عليهــا يف ا ت ّفاق ّيــة
ّ
الحــق بالتّمتّــع
لألطفــال يف اإلعــام
ُّ
حقــوق الطّفــل ،ولكــن هنــاك ع ـ ّد ة مــواد ذات صلــة مبــارشة باإلعــام وهــي واجبــة
االحــرام والتّطبيــق مــن قبلــه ،واملــواد هــي:
• م  :05احــرام حقــوق ومســؤوليات الوالديــن ،والقدرات املتطـ ّورة للطّفل.
• م  :09إعداد تقارير إعالم ّية عن قضايا أرسيّة ولك ّنها تحمي خصوص ّية الطّفل.
• م  :12الحـ ّـق يف املشــاركة.
• م  :13الحـ ّـق يف ح ّر يــة التّعبري.
• م  :14الحـ ّـق يف ح ّر يــة الفكــر والوجدان.
• م  :15الحـ ّـق يف ح ّر يــة تكويــن الجمعيات.
• م  :16حـ ّـق الطّفــل يف احــرام وحاميــة الخصوص ّية.
• م  :18املســؤول ّية األساسـ ّية للوالديــن.
• م  :19إعداد تقارير إعالم ّية عن العنف واإلساءة مع حامية خصوص ّية األطفال الضّ حايا.
• م  :20حـ ّـق الطّفــل يف ال ّرعايــة البديلة.
• م  :23حـ ّـق الطّفــل ذي اإلعاقة.
ـي وتعزيــز الص ّحــة.
• م  :24التّثقيــف الصحـ ُّ
مؤسســة يف مراجعــة وتقييم وضعه.
• م  :25حـ ّـق الطّفــل املــودع يف ّ
أي ّ
• م  :29أهــداف التّعليــم.
• م  :30حقــوق أطفــال األقلّيــات يف التّمتّــع بثقافتهــم ودينهــم ولغتهم.
والتفيــه واملشــاركة يف الثّقافــة والفنون.
• م  :31تشــجيع حـ ّـق الطّفــل يف اللّعــب ّ
الجنيس لألطفال مبا يف ذلك استخدامهم يف املواد اإلباحيّة.
• م  :34فضح االستغالل
ّ
• م  :36أشــكال االســتغالل األخرى عىل أيدي اإلعالم.
الخاصة بقضاء األطفال مع حامية خصوصية الطّفل.
• م  :40إعداد التّقارير اإلعالم ّية
ّ
• م  :42إعــام األطفــال وتثقيفهــم وعــى نطاق واســع با ت ّفاق ّية حقــوق الطّفل.
الطفــل ا
دليل عملـــي للتعــاطي اإلعالمي مع قضــايــا ّ
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ّ
ّ
الســادس :هــل هنــاك مســؤوليّات محــدّ دة محمولــة علــى اإلعــام
الســؤال
بعالقتــه بحقــوق ّ
الطفــل؟

هنــاك عالقــة تكامل ّيــة مــا بــن مضامــن االتّفاق ّيــة ووســائل اإلعــام وال ّنــر املختلفــة ،ويف
إطارهــا ميكــن تحديــد املســؤوليات ال ّتاليــة:
• مسؤول ّيات تربويّة وتثقيف ّية باعتبار دور وسائل اإلعالم يف التّنشئة االجتامعية.
• مسؤوليات تعديل ّية باعتبار دور اإلعالم يف رصد انتهاكات حقوق الطّفل وتوثيقها.
• مسؤوليات وقائ ّية باعتبار دور اإلعالم يف الوقاية من انتهاكات حقوق الطّفل.
والتفيه ...الخ.
• مســؤوليات أخــرى ،باعتبــار دور اإلعــام يف اإلخبــار ّ
ّ
الســابع :ما هــي مســؤوليّات اإلعــام ّ
ّ
ّ
والتثقيفيّة؟
التربو ّيــة
الســؤال

الت بيــة عــى ثقافــة حقــوق اإلنســان والطّفــل مــن مســؤوليات اإلعــام
تع ـ ّد عمليّــة ّ
ومهامــه بشــكل عــام ،وتشــر بعــض فصــول االتّفاقيــة بشــكل مبــارش إىل مســؤوليات
مح ـ ّد دة ومــن أمثلتهــا:
• نــر االتّفاقيــة عــى أوســع نطــاق ممكــن ،وبوســائل مختلفــة ومناســبة لألطفــال
والكبــار (ف .)42
• نــر املبــادئ العا ّمــة لحقــوق الطّفــل وتعزيزها( .ف.)02 ،03 ،06 ،12
• توفــر ال ّتوجيــه واإلرشــاد املالمئني ألوليــاء الطّفل (ف .)05
• إعــداد برامــج لتوفــر الدّ عــم الــاّزم للطّفــل واملالمئــة لحاميتــه مــن كافّــة أشــكال
ـرر ،أو اإلســاءة البدنيّــة ،أو العقليّــة واإلهــال ،أو املعاملــة املنطويــة عــى
العنــف ،أو الـ ّ
إهــال ،وإســاءة املعاملــة أو االســتغالل ،مبــا يف ذلــك اإلســاءة الجنس ـيّة (ف.)19
• نــر املعلومــات املتعلّقــة مبناهــج إعــادة ال ّتأهيــل والخدمــات املهنيّــة
وإمكانيــة الوصــول إليهــا بالنســبة لألطفــال ذوي اإلعاقــة (ف.)23
• محاربــة ال ّتصــورات ال ّنمطيــة ومشــاعر التّحامــل ض ـ ّد األطفــال ذوي اإلعاقــة وغريهــم
مــن ذوي الهشاشــة( ،الفصــل  08مــن اتّفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة).
• تزويــد جميــع قطاعــات املجتمــع ،والســيام الوالديــن والطّفــل ،باملعلومــات األساسـ ّية
املتعلّقــة بص ّحــة الطّفــل وتغذيتــه ،ومزايــا ال ّرضاعــة الطّبيعيــة ومبــادئ حفــظ الص ّحــة
ـي ،والوقايــة مــن الحــوادث( ....ف)24
واإلصحــاح البيئـ ّ
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لصحــة ومن ّو وقــدرة اليافعــن واليافعات عىل:
• نــر املعلومــات ّ
الضوريــة ّ
 oاملشــاركة يف املجتمــع بصــورة مجدية،
الســلوكيات الصح ّيــة،
 oكيف ّيــة حاميــة ص ّحتهــم ومن ّوهــم وكيفيــة مامرســة ّ
مبــا يف ذلــك معلومــات بشــأن تدخــن التّبــغ وتنــاول الخمــور ،وغــر ذلــك
والســلوكيات االجتامع ّيــة
مــن تعاطــي املخــ ّد رات وإســاءة اســتعامل املــوا ّد ّ ،
املرغوبــة والجنســيّة املأمونــة والعــادات الغذائيــة الصحيّــة وال ّنشــاط البــد ّين ،
 oال ّتعامــل بشــكلٍ ف َّعــالٍ مــع متطلّبــات الحيــاة اليوم ّيــة وتحدّ ياتهــا ،مثــل
كيفيّــة تخطيــط وإعــداد وجبــة غذائيّــة متوازنــة أو تأمــن ال ّنظافــة الشّ ــخصيّة
الصحيحــة املالمئــة؛
ّ
 oمهــارات ال ّتعامــل مــع أوضــاع اجتامع ّيــة مع ّينــة ،مثــل التّواصــل بــن األشــخاص
ـض ال ّنزاعــات؛
وا تّخــاذ القــرارات وتح ّمــل اإلجهــاد وفـ ّ
 oاملعلومــات الجنس ـ ّية واإلنجاب ّيــة ،مبــا فيهــا املتعلّقــة بتنظيــم األرسة واآلثــار
الســلبية للــ ّزواج ا مل ُبكّــر ومخاطــر الحمــل يف ســ ٍّن مبكِّــرة ،والوقايــة مــن
ّ
متالزمــة نقــص املناعــة البرش يّــة املكتســبة/اإليدز ،والوقايــة مــن العــدوى
الجنــي وعالجهــا( .ف)34 ،33 ،24
باألمــراض املنقولــة عــن طريــق االت ّصــال
ّ
• نــر ثقافــة مشـ ّبعة بقيــم حقــوق اإلنســان ،وتزويــد الطّفــل باملهــارات الحياتيّــة
الالّزمــة لتعزيــز كرامتــه كإنســان واحرتامــه لذاتــه وثقتــه بنفســه ،وتعزيــز قدرتــه
عــى التّمتّــع بكا فّــة حقــوق اإلنســان( .ف)29

الســؤال ّ
الثامــن :مــا هي مســؤوليّات اإلعــام ّ
ّ
التعديليّة؟

• رصــد انتهــاكات حقــوق الطّفــل وتوثيقهــا والتعريف بها (ف.)25
الصلــة بإعــال التزاماتهــا تجــاه حقــوق الطّفــل
• متابعــة مــدى الت ـزام الجهــات ذات ّ
(ف.)25
• رصــد مــدى التـزام وســائل اإلعــام نفســها باملبــادئ املرجع ّيــة واألهــداف اإلسـراتيج ّية
الصلــة بحقــوق الطّفــل (ف 25و.)29
ذات ّ
• إرشاك األطفــال يف وســائل اإلعــام  -مبــا يف ذلــك اإلعــام املســموع واملــر ُّيئ
االجتامعــي  -مشــاركة ف ّعالــة تعزيــ ًزا
واملطبــوع واإلنرتنــت وشــبكات التّواصــل
ّ
الســليم لهــذه الوســائل واملســاهمة يف تعزيــز
لوعيهــم
اإلعالمــي واســتخدامهم ّ
ّ
الســلبية التــي قــد تلقــي
وعــي األطفــال وحاميتهــم ،وبتوعيــة الجمهــور باآلثــار ّ
بهــا وســائل اإلعــام عــى الطّفــل (ف..)15،17 ،14 ،13 ،12
الطفــل ا
دليل عملـــي للتعــاطي اإلعالمي مع قضــايــا ّ
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والسياســات املتّصلــة
• إتاحــة الفرصــة لآلبــاء واملعلّمــن للمشــاركة يف القــرارات ّ
باإلعــام املو ّجــه لألطفــال ويف رصــد االنتهــاكات وتوثيقهــا وتقديــم البدائــل
(ف 25و 17و 29و 13و.)18
الســؤال ّ
ّ
التاســع :ما هي مســؤوليّات اإلعــام الوقائيّة؟

• وضــع مواثيــق تعديل ّيــة ذات ّيــة مالمئــة لوقايــة الطّفــل مــن املعلومــات واملــوا ّد
ر بصالحه(فصــل ،)17مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن:
التــي ت ـ ّ
الحــق يف ح ّر يــة طلــب جميــع أنــواع املعلومــات واألفــكار وتلقّيهــا
• للطّفــل
ّ
أي اعتبــار للحــدود ،ســواء بالقــول ،أو الكتابــة أو الطّباعــة ،أو
وإذاعتهــا ،دون ّ
بــأي وســيلة أخــرى يختارهــا الطّفــل(ف.)13
الفــ ّن  ،أو ّ
ينــص القانــون
• يجــوز إخضــاع مامرســة هــذا
ّ
الحــق لبعــض القيــود ،رشط أن ّ
عليهــا ،وأن تكــون الزمــة لتأمــن مــا يــي:
أ) احــرام حقــوق الغري أو ســمعتهم،
الوطني ،أو ال ّنظام العا ّم ،أو الص ّحة العا ّمة ،أو اآلداب العا ّمة( .ف)13
ب) حامية األمن
ّ
• كال الوالدين يتح ّمالن مســؤول ّيات مشــركة عن تربية الطّفل ومن ّوه (ف .)18 ،05
تقديــم اإلرشــادات واملعلومــات املالمئــة تســاعد الوالديــن واألوصيــاءمبختصــن يف
القانونيــن عــى االضّ طــاع مبســؤوليات تربيــة الطّفــل باالســتعانة
ّ
املجــال( .ف.)27 ،18
حواســهم العاطف ّيــة
• حاميــة األطفــال مــن الربامــج التــي تشــكّل اعتــدا ًء عــى
ّ
ـلبي
ـي سـ ّ
والبدن ّيــة والتــي مــن املمكــن أن تح ـ ّول حوافزهــم ال ّزائــدة إىل قلــق عصبـ ٍّ
(ف ،)19وااللتــزام باإلرشــادات التــي وضعتهــا الهيئــة العليــا املســتقلّة لالتّصــال
الســمعي والبــري يف هــذا املجــال (امللحــق الخــاص بحقــوق الطّفــل).
ّ
• حاميــة الطّفــل مــن املنشــورات ،أو األفــام ،أو ألعــاب الفيديــو ،أو املوســيقى،
أي نــو ٍع مــن املــواد اإلعالم ّيــة واإلشــهار يّة والتــي تُلحــق
أو املــواد اإلذاعيــة ،أو ّ
الــرر بص ّحــة الطّفــل أو منــ ّوه أو رفاه ّيتــه (ف .)34وااللتــزام باإلرشــادات
ّ
الســمعي والبــري يف هــذا
التــي وضعتهــا الهيئــة العليــا املســتقلّة لالت ّصــال ّ
الســلوك ّية لإلشــهار
املجــال (امللحــق الخــاص بحقــوق الطّفــل ووثيقــة القواعــد ّ
الســمعي والبــري).
يف وســائل االتّصــال ّ
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الســؤال العاشــر :مــا هــي ّ
ّ
التدابير الالزمــة لتطبيــق تلك المســؤوليات؟

ـص عليهــا الفصــل  29مــن االت ّفاقيّــة
لتمكــن اإلعــام مــن تحقيــق األهــداف التــي نـ ّ
والوفــاء مبســؤولياته ســابقة الذّكــر ،ال بــدّ مــن:
الصــادرة عــن الهيئــة
• االمتثــال ملضامــن وثائــق اإلشــهار والتعديــل القانــوين ّ
الصلــة بحقــوق الطّفــل
الســمعي والبــري ذات ّ
العليــا املســتقلّة لالت ّصــال ّ
وإدماجهــا يف مواثيــق التّعديــل الــ ّذ ايت.
• ا تّخــاذ ال ّتدابــر الالّزمــة إلدمــاج املبــادئ املرجعيــة واألهــداف التــي ح ّد دتهــا
ا ت ّفاق ّيــة حقــوق الطّفــل املدرجــة يف هــذا ال ّدليــل يف الربمجــة اإلعالم ّيــة عــى
جميــع املســتويات ،بحيــث تعكــس روح ا تّفاقيــة حقــوق الطّفــل وفلســفتها
وأهدافهــا ومبادئهــا.
• وضــع «مد ّونــات ســلوك» مالمئــة لوقايــة الطّفــل مــن املعلومــات واملــوا ّد التــي
والت بو يّــة
ر مبصلحتــه الفضــى ،ت ُدمــج فيهــا تلــك املبــادئ واملعايــر املرجعيّــة ّ
تـ ّ
واألهــداف اإلســراتيجية (عــى غــرار هــذا ال ّدليــل).
• وضــع برامــج تدريب ّيــة قبــل مبــارشة الخدمــة ،وأثنــاء الخدمــة ،التــي تــر ّوج
لتلــك املبــادئ واألهــداف ،وذلــك لإلعالميــن ومديــري التّحريــر وغريهــم مــن
املعنيــن بإعــام الطّفــل.
• اعتــاد املقاربــة الحقوق ّيــة يف الربمجــة اإلعالم ّيــة لتشــجيع ورصــد تحقيــق
تلــك املبــادئ واألهــداف ،وضــان أ ّن تعالــج تلــك الربمجــة جميــع القضايــا التــي
تتناولهــا تلــك املبــادئ.
الخاصــة وســمعته ورشفــه
• احــرام وصــون كرامــة الطّفــل وطفولتــه وحياتــه
ّ
ومعطياتــه الشّ ــخصيّة.
• تفــادي بـ ّ
والســلبية وأشــكال التح ّيــز والقوالــب الجاهــزة
ـث وترويــج ّ
الصــور ال ّنمط ّيــة ّ
عــن األطفــال والتــى تســهم يف مزيــد التّمييــز ض ّد هــم ويف عزلتهــم.
• تهيئــة بيئــة إعالم ّيــة داعمــة لألطفــال تتيــح لهــم االشــراك الكامــل يف وضــع
مفهــوم اإلعــام والربامــج املتعلّقــة بهــم وتصميمهــا وتنفيذهــا وتنســيقها
ورصدهــا ،مــن أجــل رســالة إعالم ّيــة ف ّعالــة مــن الطّفــل ومــع الطّفــل وإىل
الطّفــل ومــن أجــل الطّفــل.
• االرتقــاء باملضامــن اإلعالم ّيــة وجعلهــا أداة مثــى مــن أجــل تنميــة شــخص ّية الطّفــل
وقدراتــه العقل ّيــة والبدن ّيــة إىل أقــى إمكاناتهــا ،مــع تنميــة اعتــزازه بهو يّتــه وثقافتــه
الطفــل ا
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ولغتــه ووفائــه للوطــن؛ ونــر قيــم االنفتــاح عــى الحضــارات األخــرى وقيــم
التّســامح وثقافــة حقــوق اإلنســان.
• تزويــد األطفــال باملعلومــات الدّ قيقــة واملالمئــة بشــأن حقوقهــم وكيف ّيــة
مامرســتها وحاميتهــا.
كل مــا يقــدّ م للكبــار مــن مــا ّد ة إعالم ّيــة لــه تأثــره عــى األطفــال
• إدراك أنّ ّ
يف تنميتهــم وحاميتهــم.
• توجيــه اهتــام األرسة بالربامــج التــي يشــاهدها األطفــال ومتابعــة تلــك
الربامــج مــع أطفالهــم ومناقشــة املوضوعــات والقضايــا املطروحــة فيهــا،
حســهم
ومســاعدة األطفــال عــى إبــداء وجهــات نظرهــم بشــأنها ،وتطويــر ّ
ال ّنقــدي والتّحليــي.
• اعتــاد عالمــات وتنبيهــات إلرشــاد املشــاهدين إىل محتــوى الربامــج وتحديــد
الفئــة العمر يّــة التــي ميكنهــا مشــاهدتها.
خصيص ـاً ألجلهــم
• تخصيــص برامــج إعالم ّيــة لألطفــال ذات نوع ّيــة عاليــة وتُ َعــدّ ّ
وتل ّبــي احتياجاتهــم إىل املعرفــة واالستكشــاف واالســتطالع.
• إعطــاء برامــج األطفــال املســاحة واالهتــام الالّزمــن ضمــن الربمجــة ،وعــدم
تغليــب املصلحــة التّجاريــة عــى حســاب برامــج األطفــال.
• الحــرص عــى وقايــة األطفــال مــن تعريضهــم لربامــج أو مشــاهد تبــثّ منــاذج
الــرر ،وقــد
مــن العنــف وال ّرعــب والهلــع التــي تؤث ّــر فيهــم بشــكل بالــغ ّ
يحاكونهــا يف ســلوكياتهم ويف واقــع حياتهــم.
• حاميــة األطفــال من االســتغالل التّجاري مبا يف ذلك اإلشــهار.
واملختصــن كاستشــاريني للربامــج اإلعالميــة التــي تُعــدّ لألطفــال
 إرشاك الخــراءّ
ملراعــاة خصائصهــم واحتياجاتهــم وقدراتهــم ال ّنامئيّــة.
والتفيهيّــة
والشاكــة مــع
الصلــة ّ
املؤسســات التّعليميّــة والتّثقيفيّــة ّ
• ربــط ّ
ّ
ً
الغنــي مــن املعرفــة والثّقافــة والخــرة التــي
صيــد
ر
لل
ا
اســتثامر
وال ّر ياض ّيــة،
ّ
ّ
املؤسســات يف الربمجــة اإلعالم ّيــة املو ّجهــة
تقــ ّد م لألطفــال ،والتّعــاون مــع تلــك ّ
لألطفــال
• ال ّتعريــف بال ّتجــارب واملامرســات ال ّناجحــة يف ال ّنهــوض بحقــوق الطّفــل دولي ـاً
وإقليميــاً ومحلّيــاً ،بهــدف تعميــم االســتفادة منهــا.
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• إرشاك األطفــال يف إعــداد وتقديــم الربامــج ،وإعــداد جيــل مــن اإلعالميــن
الصغــار.
ّ
بالشاكــة مــع
• رصــد انتهــاكات حقــوق الطّفــل يف املجتمــع وتوثيقهــا ّ

األطفــال والهيئــات العموميّــة املســتقلّة واملنظّــات الحقوقيّــة واإلمنائيّــة.
• اســتطالع آراء األطفــال واســتخالص وجهــات نظرهــم دور يّـاً حــول الربمجــة
اإلعالميّــة ،وإقامــة جســور ال ّتواصــل الف ّعــال معهــم وتعزيزهــا.
• وضــع نظــم رصــد وتقييــم وتعديــل ذا ّيت تتيــح تقييــم االلتــزام باحــرام
حقــوق الطّفــل يف الربمجــة اإلعالميّــة ورصــد انتهاكاتهــا وفقــاً للمبــادئ
واملعايــر ال ّد ول ّيــة والوطن ّيــة ،وتتيــح التّعديــل املســتم ّر ذات ّيــاً ،ومتابعــة
مســتويات األداء والجــودة يف جميــع الربامــج واألنشــطة واملســائل والقضايــا
تخــص األطفــال.
التــي
ّ
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السؤال الحادي عشر :ما هي معايير ّ
ّ
ّ
الفعال مع األطفال؟
التواصل اإلعالمي

اإلعالمــي الف ّعــال مــع األطفــال إىل أن يكونــوا محــوره؛ وأن
يحتــاج التّواصــل
ّ
يكــون متن ّو ع ـاً يف الشّ ــكل واملضامــن .ومتناســباً مــع أعامرهــم وقدراتهــم ال ّناميّــة
واحتياجاتهــم املختلفــة .وقامئــاً عــى القيــم التــي تهــدف إىل تنشــئة األطفــال
وإلهامهــم وإثــارة مشــاعرهم وتثقيفهــم وحاميتهــم ولضــان ذلــك ال بــ ّد مــن
االلتــزام باملبــادئ واملعايــر الــواردة يف هــذا ال ّد ليــل واســتخدامها يف املامرســة
املهنيّــة وأنظمــة التّعديــل الــ ّذ ايت.
الســؤال ّ
ّ
الثانــي عشــر :ما هــي معايير إجــراء المقابــات مع األطفال؟

الباب ّ
الثالث
عامة ّ
ّ
للتعامل
معايير
اإلعالمي مع حقوق ّ
الطفل
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 -1هنــاك مجموعــة مــن املعايــر األخالق ّيــة ال بــ ّد مــن مراعاتهــا عنــد إجــراء
مقابلــة مــع األطفــال ،ومنهــا:
 oاالمتنــاع ال ّتــام عــن دفــع أمــوا لٍ لألطفــال ،أو لذويهــم ،مقابــل الحصــول
أي مقابلــة صحفيّــة ،الســيّام إذا كان يف املقابلــة تهديــد لرفاهيــة
عــى ّ
األطفــال أو آبائهــم أو األوصيــاء عليهــم ،والقاعــدة واضحــة متامــا وهــي
كل االعتبــارات.
إعــاء مصلحــة األطفــال الفضــى فــوق ّ
 oتج ّنــب الوقــوف يف موضــع يعلــوه ،والتعامــل معه يف مســتواه متاما.
 oتج ّنــب االندفــاع ،وال بــ ّد مــن منــح الطّفــل وقتــا ليقــرر مــا إذا كان يرغــب يف
املقابلــة.
 oاختيــار موقــع أو مــكان يشــعر فيه الطّفــل بال ّراحة.
 oرشح ســبب إجــراء املقابلــة معــه وكيفيــة اســتخدام مــا ســيديل بــه مــن
معلومــات ،والتأكــد مــن فهــم الطّفــل ملــا قــ ّد م إليــه مــن معلومــات.
 oمنــح الطّفــل فرصــة لطرح األســئلة واإلجابــة عنها بصدق.
مبســط حــول كيفيــة عمــل جهــاز التّســجيل أو آلــة التّصويــر
 oتقديــم رشح ّ
ومشــاركته اهتاممــه وتركــه يــرى أو يلمــس أو يســتخدم تلــك املعــ ّد ات.
 oتج ّنــب متلّــق الطّفــل أو ترغيبــه أو دفعــه ليك»ميثّل» موقفـاً معيناً.
 oإعالمــه بطريقــة االتّصــال والتواصــل الالحق بك إذا مــا رغب بذلك.
 oالتأ كّــد مــن أ نّــه سيشــاهد أو سيســتمع إىل الحديــث الــذي أُجــري معــه إن
أمكــن ذلــك.
الطفــل ا
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 -2االســتامع الف ّعــال إىل األطفــال ،مفتــاح مقابلتهــم  -ليــس فقــط ســاع
كلامتهــم ،ولكــن يف الحقيقــة اســتيعابهم واالســتامع إىل أفكارهــم ومشــاعرهم
وآرائهــم ولغــة جســدهم.
 -3حاميــة الطّفــل مــن األذى ،قــد يت ـ ّم تعريــض الطّفــل لــأذى عــن غــر قصــد،
«الســبق»
ّ
وخاصــة عنــد ال ّرغبــة يف جمــع املعلومــات تحــت ضغــط الوقــت أو ّ
الصحفــي ،وميكــن ترجمــة هــذا املعيــار مــن خــال:
ّ
 oتج َّنــب طــرح األســئلة أو إبــداء التو ّجهــات أو املالحظــات املبنية عىل:
ا االجتهــاد وال ّتقدير
ا أو غــر ا ملُراعيــة لحساسـ ّية القيــم الثّقاف ّية،
ا أو التــي تضــع الطّفــل يف موضــع الخطر أو تُع ّرضــه لإلهانة،
ا أو التــي تبعــث يف نفــس الطّفــل األمل والحــزن ال ّناجــم عــن أحــداث
مؤملــة.
ا أو املواقــف أو األحكام املســبقة.
قصــة أو صــورة قــد تعــ ّرض الطّفــل أو األشــقاء أو ال ّزمــاء
 oتج ّنــب نــر ّ
للخطــر حتــى عنــد تغيــر الهو يّــات أو حجبهــا أو عــدم اســتخدامها.
 -4عــدم ال ّتمييــز يف اختيــار األطفــال للمقابلــة بســبب جنســهم أو ِعرقهــم أو
عمرهــم أو دينهــم أو وضعهــم أو خلفيتهــم التّعليميّــة أو قدراتهــم البدنيّــة أو
عجزهــم أو إعاقتهــم.
قصــة ،أو القيــام بعمــل
 -5االمتنــاع عــن طلــب العــروض ال ّتمثيل ّيــة ،أو روايــة ّ
ال يشــكّل جــزء ا ً مــن تاريخهــم.
ـي  ،ورشح الغــرض
 -6ضــان معرفــة الطّفــل أو الـ ّ
ـويص أ نّهــا يتحدّ ثــان مــع إعالمـ ّ
مــن املقابلــة واالســتعامل املنتظــر لهــا.
والــويص عليــه مــن أجــل إجــراء جميــع املقابــات
 -7طلــب اإلذن مــن الطّفــل
ّ
الصــور التّوثيق ّيــة،
املســموعة واملرئ ّيــة ،وال ّتصويــر عــى رشيــط الفيديــو والتقــاط ّ
عــى أن يكــون هــذا اإلذن:
 oمكتوبـاً كلّــا كان ذلــك ممكناً ومناســباً.
ـويص
 oأن يت ـ ّم الحصــول عليــه يف الظــروف التــي تضمــن عــدم خضــوع الطّفــل والـ ّ
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بــأي طريقــة كانــت،
عليــه لإلكــراه أو االســتغالل أو التّغريــر أو ّ
التغيــب ّ
ـي)
ـويص أنهــا جــزءا مــن ّ
 oأن يفهــم الطّفــل والـ ّ
قصــة إخباريّــة (أو تقريــر إعالمـ ّ
املحــي والعاملــي (املوافقــة املســتنرية).
ّ
الصعيديــن
ُيكــن أن تُنــر عــى ّ
 oالحصــول عــى اإلذن بلغــة الطّفــل نفســه ،أو ا تّخــاذ القــرار مبنــح اإلذن
بال ّتشــاور مــع شــخص راشــد يثــق بــه الطّفــل.
األخص :
 -8إيــاء االهتــام مبــكان وطريقــة عقــد املقابلة مــع الطّفل ،وعىل
ّ
• حــر عــدد املص ِّورين واألشــخاص الذيــن يُجــرون املقابلة معه.
• ال ّتأكــد مــن شــعور الطّفــل باالرتيــاح ،ومــن قدرتــه عــى التحـ ّدث دون ضغــط ،مبــا
يف ذلــك الضّ غــط مــن جانــب الشّ ــخص الــذي يُجــري املقابلــة معــه.
• ال ّنظــر يف املضمــون الــذي ميكــن أن تحتــوي عليــه الخلف ّيــة املرئ ّيــة أو
املســموعة للطّفــل وحياتــه وقّصتــه ،ذكــرا ً كان أم أنثــى ،يف املقابــات التــي
يتــ ّم تصويرهــا عــى أفــام أو أرشطــة فيديــو أو بثّهــا إذاعيــاً.
• ضــان عــدم احتــال تع ـ ّرض الطّفــل للخطــر أو التّأثــر عليــه بصــورة ســلب ّية عــن
طريــق عــرض صــورة بيتــه ومجتمعــه املحـ ّـي وأماكــن وجــوده وإقامتــه بشــكل عــام.
الســؤال ّ
الثالــث عشــر :مــا هــي معايير إعــداد ّ
ّ
التقارير اإلعالم ّيــة عن األطفال؟

ألي طفــل،
 -1الحــرص عــى تج ّنــب إضافــة املزيــد مــن الوصــم
االجتامعــي ّ
ّ
وتصنيــف األطفــال إىل فئــات أو توصيفهــم بأوصــاف ت ُع ّرضهــم للعقــاب ،مبــا
فــي بهــم ،أو تع ّرضهــم لإلســاءة مــدى
يف ذلــك إلحــاق األذى البــد ّين أو ال ّن ّ
الحيــاة ،أو التّمييــز ض ّد هــم ،أو رفضهــم مــن قبــل مجتمعاتهــم املحلّيــة.
لقصــة الطّفل ،أو صورته.
 -2توفــر ســياق دقيــق ّ
 -3تغيــر اســم الطّفــل ،وطمــس هو يّتــه املرئ ّيــة (صورتــه) ،وتج ّنــب إبــراز
تفاصيــل جانبيــة (معلومــات ميكــن االســتدالل مــن خاللهــا عــى هويــة
الطّفــل ،مثــل :مــكان وجــوده أو إقامتــه أو صالتــه العائليّــة أو االجتامعيــة،
كاســم األب أو األم أو املدرســة أو إظهارهــم يف الخلفية...الــخ) قــد تبطــل
عمليــة اإلخفــاء يف الحــاالت التــي يتــم فيهــا تعريــف الطّفــل بصفتــه:
الجنيس .
أ -ضحيـ ًة لإلســاءة الجنسـ ّية أو االســتغالل
ّ
ب -مرتكبـاً إلســاءة بدن ّية أو جنسـ ّية.
الطفــل ا
دليل عملـــي للتعــاطي اإلعالمي مع قضــايــا ّ
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ت -مصابــاً بفــروس نقــص املناعــة البرش ّيــة ،أو متعايشــاً مــع مــرض
اإليــدز (متالزمــة نقــص املناعــة البرشيــة ا مل ُكتســب) أو غــره مــن
األمــراض املزمنــة أو التــي تســبب الوصــم ،أو تـ ّ
ـوف بســبب اإليــدز ،مــا مل
يُعـ ِ
ـط الطّفــل ،أو أحــد والديــه ،أو وص ِّيــه ،موافقــة خط ّيــة كاملــة مبن ّيــة
عــى املعلومــات (موافقــة مســتنرية).
ثُ -م َّتهـاً أو ُمدانـاً بارتــكاب جرمية.
ج -شــاهد اً عىل جرمية.
ح -طفـاً مقاتـاً يف الوقت الحارض أو ســابقاً.
رد ا ً داخل وطنه.
خ -طالبـاً للّجــوء ّ
الســيايس ،أو الجئاً ،أو مـ ّ
 -4اســتعامل هويــة الطّفــل ،اســمه أَو صورتــه التــي ميكــن التعــ ّرف عليهــا
أو كليهــا ،يف بعــض الحــاالت التــي تحقّــق مصالــح الطّفــل الفضــى .بيــد
يتعــن االســتمرار يف توفــر الحاميــة للطّفــل مــن ا ألَذى ومســاندته
أَنــه
ّ
اجتامعــي  ،أو عقــاب عندمــا يتــم اإلفصــاح عــن
للتخلّــص مــن أَ ّي وصــم
ّ
هو يّتــه.
الخاصــة ،نورد ما ييل:
ومــن بعــض األمثلــة عىل هــذه الحاالت
ّ
ـي/ة ،راغب ـاً يف مامرســة ح ّقــه يف
أ) عندمــا يبــدأ طفــل االتصــاالت مــع إعالمـ ّ
ح ّريــة ال ّتعبــر أو يف إســاع رأيــه لآلخريــن.
الســلمي ال ّنشــط
ب) عندمــا يكــون الطّفــل جــزءاً مــن برنامــج مســتدام للعمــل ّ
ـي ،ويريــد أن يت ـ ّم التّعريــف بهويّتــه
أو العمــل التط ّوعــي أو ال ّنشــاط االجتامعـ ّ
مامرسـاً هــذا الــدور.
اجتامعــي ويزعــم
نفــي
ج) عندمــا يكــون الطّفــل مشــاركاً يف برنامــج
ّ
ّ
الســليمة.
أن اســمه وهو يّتــه جــزء مــن تنميتــه الصحيّــة ّ
 -5التأكيــد عــى دقــة مــا ينبغــي عــى الطفــل قولــه ،مــع أطفــال آخريــن،
أو مــع شــخص راشــد ،ويفضّ ــل أن يكــون ذلــك مــع كليهــا.
 -6عنــد الشّ ــك بكــون الطّفــل مع ّرضــاً للخطــر أم ال ،كتابــة تقريــر عــن
الوضــع العــام لألطفــال بــدالً مــن الكتابــة عــن طفــلٍ بعينــه ،بــرف ال ّنظــر
القصــة اإلخبار يّــة (أو الخــر اإلعالمــي).
عــن مــدى أهميــة ّ
أي منظّمــة أو جمعيــة تهــدف
 -7التحقّــق مــن أوراق اعتــاد ،أو إشــهار ّ
إىل التحــ ّد ث عــن مصالــح األطفــال أو متثيلهــا.
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 -8عــدم الدفــع لألطفــال مقابــل املــواد التــي تنطــوي عــى رفــاه األطفــال،
أو لآلبــاء ،أو األوصيــاء عــى األطفــال ،مــا مل يكــن ذلــك يف مصلحــة الطّفــل.
 -9يف حــال إخفــاء االســم الحقيقــي للطّفــل ،ال يجــوز إبــراز تفاصيــل
جانب ّيــة قــد تبطــل عمليــة اإلخفــاء (كــا أرشنــا آنفــاً).
جنــي عــى
 -10يف حــال إجــراء تحقيــق أو تقريــر حــول واقعــة اعتــداء
ّ
الســابقة ،ال بــدّ لإلعالمــي/ة أن يجيــب عــن
طفــلٍ  ،إضافــة إىل اإلرشــادات ّ
األســئلة ال ّتاليــة:
القصة؟
 oهــل التّفاصيــل األليمــة حــول طبيعــة االعتداء رضور يّة لــرد ّ
 oهــل التّفاصيــل األليمــة للعنــف واإلصابــات ســتعود بال ّنفع عــى املتلقّي؟
 oهــل ســيتأذّى القــ ّراء أو املشــاهدون مــن التّفاصيــل األليمــة للعنــف أو
اإلعتــداء؟
 oهــل ســيعاين الطّفــل الضح ّية وأرسته أكــر بســبب التّفاصيل؟
املختصة يف حـ ّـل الجرمية؟
 oهــل ســتعني هــذه التّفاصيــل األجهزة األمن ّيــة
ّ
 oهــل من الواجب املســاعدة؟
ّ
الســؤال الرّابــع عشــر :ما هــي معايير إعــداد برامج األطفال؟

• أن تكــون برامــج ذات مضامــن عاليــة الجــودة وتُ َع ـ ّد خصيص ـاً ألجــل األطفــال
وتتناســب مــع فئاتهــم العمريّــة وقدراتهــم ال ّنامئيّــة.
• تحمي الطّفل من االستغالل ال ّتجاري.
• ضــان حصــول الطّفــل عــى الربامــج التــي تناســبه وتل ّبــي احتياجاتــه ،وإىل إنتــاج
الربامــج وتقدميهــا.
• إرشاك األطفــال يف تلــك الربامــج مبــن فيهم األطفــال ذوي اإلعاقة.
حــق الطّفــل يف التعلّــم
• أن تؤ ّمــن فرصــاً للتعلّــم وال ّتمكــن بهــدف تعزيــز ودعــم ّ
وال ّنــاء.
• أن تتض ّمــن مــوا ّداً متن ّوعــة مــن حيــث الشّ ــكل واملحتــوى ت ُغنــي شــخص ّية الطّفــل
ومخ ّيلته.
الطفــل ا
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• أن ت ّ
الخاصة باألطفال واملناسبة ألعامرهم.
ُبث يف األوقات ّ
• أن تخلو من مشاهد أو أصوات أو إمياءات تنطوي عىل العنف أو الجنس.
ـم إعطــاء تلــك الربامــج املســاحة واالهتــام الالّزمــن ضمــن الربمجــة وعــدم
• أن يتـ ّ
تغليــب املصلحــة التّجاريــة.
ـم توفــر املــوارد الكافيــة (املاليــة والف ّنيــة) لجعــل تلــك الربامــج تتوافــق مــع
• أن يتـ ّ
أرفــع املســتويات الفن ّيــة املمكنــة.
• أن تلتــزم وتسرتشــد باملبــادئ واملعايــر واألهــداف املض ّمنة بهــذا ال ّد ليل.
• االلتــزام بوضــع عالمــات وتنبيهــات اإلرشــاد إىل محتــوى الربامــج العا ّمــة
وتحديــد الفئــة العمريــة التــي ميكنهــا مشــاهدتها.
ّ
الســؤال الخامس عشــر :ما هي عالمات وتنبيهات اإلرشــاد إلى محتوى البرامج؟

ٍ
خاصــة توضــع لتنبيــه وإرشــاد املشــاهدين مبحتــوى الربامــج
هــي
عالمــات ّ
أســلوب مــن
وعالقتهــا بالفئــات العمريــة املســموح لهــا باملشــاهدة ،وهــي
ٌ
أســاليب حاميــة األطفــال مــن املضامــن اإلعالميّــة الضّ ــارة بهــم والتــي ال
تتناســب مــع عمرهــم ونضجهــم.
التاخيــص التــي
وقــد تض ّمــن امللحــق الخــاص بحقــوق الطّفــل يف كراســات منــح ّ
الســمعي والبــري .التّصنيفــات
وضعتهــا الهيئــة العليــا املســتقلّة لالتّصــال ّ
التّاليــة:

-التصنيــف الثانــي:

 مربــع أحمــر اللــون تتوســطه دائــرة بيضــاء يقــع التنصيــص فيــه بالبنــطالعريــض وباللــون األســود عــى أن الربنامــج يحتــوي مشــاهد صادمــة (عنــف
جســدي أو نفــي) وينصــح بعــدم مشــاهدته ملــن ســنهم دون  12ســنة.
 وتص ّنــف برامــج الواقــع التــي تعــرض تصــدع الروابــط العائليــة والعاطفيــةضمــن هــذا الصنــف
 ســاعات البــث :ممنــوع البــث كامــل أيــام األســبوع بــن الســاعة الســابعةصباحــا والعــارشة صباحــا ،مــن الســاعة منتصــف النهــار إىل الســاعة الثانيــة بعــد
الــزوال ،ومــن الســاعة الخامســة مســاء إىل الســاعة التاســعة مســاء ،وكامــل يومــي
الســبت واألحــد نهــارا.
 -التصنيــف الثالــث:

تتوســطه دائــرة بيضــاء يقــع التّنصيــص فيــه بالبنــط
 مربــع أحمــر اللــون ّالعريــض وباللّــون األســود عــى أن الربنامــج يحتــوي مشــاهد صادمــة (عنــف
جســدي أو نفــي شــديد) وينصــح بعــدم مشــاهدته ملــن ســنهم دون  16ســنة.
 ســاعات البـ ّالســاعة العــارشة والنصــف
ـث :ممنــوع بثّهــا كامــل األســبوع قبــل ّ
مســاء.

-التصنيــف األول:

تتوســطه دائــرة بيضــاء يقــع التّنصيــص فيــه بالبنــط
 مربــع أحمــر اللــون ّالعريــض وباللّــون األســود عــى أن الربنامــج يحتــوي مشــاهد صادمــة وينصــح
بعــدم مشــاهدته ملــن ســنهم دون  10ســنوات.
 ســاعات البــث :ممنــوع البــثّ كامــل األســبوع بــن الســاعة الســابعة صباحــاوالعــارشة صباحــا ،وبــن الســاعة منتصــف ال ّنهــار والثانيــة بعــد الــ ّزوال ،ومــن
الســاعة الخامســة مســاء إىل الســاعة التّاســعة مســاء ،وكامــل يومــي الســبت
واألحــد نهــارا.
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ّ
ّ
الســادس عشــر :مــا هــي معاييــر التعاطــي اإلعالمــي مــع األطفــال
الســؤال
ذوي اإلعاقــة؟

الباب الرّابع
التعاطي اإلعالمي مع
قضايا األطفال ّ
الن ّ
وعية
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انطالقــاً مــن أ ّن اإلعاقــة حالــة تفاعــل مــا بــن الوهــن الــ ّذ ايت والحواجــز البيئ ّيــة
والثقافيــة املجتمع ّيــة التــي تعيــق االشــخاص مــن التم ّتــع بحقوقهــم وح ّر ياتهــم
عــى أســاس املســاواة مــع اآلخريــن ،عــى مختلــف وســائل اإلعــام أن تلتــزم بعــرض
وتقديــم صــورة لألطفــال ذوي اإلعاقــة تهــدف إىل تعزيــز وحاميــة وكفالــة متتعهــم
بجميــع حقــوق الطّفــل وحريّاتــه ،وتعزيــز احــرام كرامتهــم املتأصلــة عــى أســاس
املســاواة مــع اآلخريــن ،مــن خــال االلتــزام باملعايــر ال ّتاليــة:
• تبنــي التعريــف الحقوقــي لوضعيــة اإلعاقــة ،بوصفهــا تداخـاً بــن العوامــل الشــخصية
والســلوكية املجتمع ّيــة (حواجــز ماديّــة وحواجــز
الذّات ّيــة (الوهــن) والعوائــق البيئيــة ّ
ثقاف ّيــة) يحــدّ مــن مامرســة الحقــوق والحريــات واملشــاركة الفاعلــة يف مناحــي الحيــاة
التكيــز عــى دور وتأثــر
كافــة ،وتضمــن ذلــك التعريــف يف الربمجــة اإلعالميّــة (أي ّ
الحواجــز يف حرمــان األطفــال ذوي اإلعاقــة مــن التمتّــع بحقوقهــم ،وليــس عوامــل الوهــن
الشّ ــخصية لديهــم).
• احرتام وحامية املعطيات الشّ خصية لألطفال ذوي اإلعاقة عند تناول قضاياهم.
• تفــادي ّ
الســلبية وأشــكال التح ّيــز والقوالــب ال ّنمط ّيــة
بــث وترويــج ّ
الصــور ّ
التــى تســهم يف تهميــش األطفــال ذوي اإلعاقــة وعزلتهــم.
• إب ـراز األشــكال املتعــدّ دة مــن ال ّتمييــز التــي يواجههــا األطفــال عــى أســاس اإلعاقــة
باعتبــاره انتهــاكا للكرامــة.
• إبــراز الحواجــز املتن ّوعــة املعامر يّــة واالجتامعيــة والثّقاف ّيــة التــي تعــرض
مشــاركة األطفــال ذوي اإلعاقــة كأعضــاء يف املجتمــع عــى أســاس املســاواة مــع
اآلخريــن وأنّهــا تشــكّل انتهــاكات لحقــوق اإلنســان املكفولــة لهــم.
• إبــراز أهم ّيــة وتأثــر إمكانيــة الوصــول إىل البيئــة املا ّد يــة واالجتامع ّيــة
الصحــة والتّعليــم واإلعــام واالتّصــال يف
واالقتصاد يّــة والثقافيّــة وخدمــات ّ
متكينهــم مــن التمتّــع بحقــوق األطفــال عــى أســاس املســاواة مــع أقرانهــم.
• ضــان مشــاركتهم – شــأن غريهــم  -يف الربامــج والفضــاءات الحواريّــة ،والتّعبــر بح ّريــة
عــن آرائهــم ومشــكالتهم ،وربــط موضوعاتهــم مبختلــف القضايــا التــى تثــار فيهــا.
ومؤسســاته عــى تنميــة ال ّتفاعــل معهــم ،وزيــادة الوعــي
• حــثّ أفــراد املجتمــع ّ
بحقوقهــم.
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• ترســيخ ثقافــة حقــوق اإلنســان وقبــول اآلخــر عــى كافّــة األصعــدة؛ كمراكــز صنــع
القــرار ،والجهــات التّنفيذيــة ،واملجتمعــات املحلّيــة ،ومق ّدمــي الخدمــات واألشــخاص
ذوي اإلعاقــة ومنظّامتهــم.
• رصــد املامرســات ال ّتمييزيــة واالنتهــاكات التــي ترتكــب عــى أســاس اإلعاقــة
وتوثيقهــا ونرشهــا ،والعمــل عــى مناهضتهــا للقضــاء عليهــا.
• تصميــم وتنفيــذ برامــج إعالم ّيــة لرفــع الوعــي حــول حقــوق األطفــال ذوي
اإلعاقــة عــى أســاس مــن املســاواة مــع اآلخريــن ،وذلــك مــن خــال التّنســيق
بــن الجهــات املختلفــة ذات الصلــة وبــإرشاك ومشــاركة األطفــال ذوي اإلعاقــة
ومنظّامتهــم مشــارك ًة ف ّعالــة يف وضــع وتنفيــذ تلــك الربامــج.
والســلوكية واالجتامع ّيــة مبــا يشــ ّجع األطفــال ذوي
• تهيئــة الظّــروف البيئ ّيــة ّ
اإلعاقــة عــى الظّهــور اإلعالمــي واملشــاركة يف الحيــاة العا ّمــة.
• إعــداد وتنفيــذ برامــج توعو يّــة تســتهدف املجتمعــات املحلّيــة والبيئــات
الصــورة ال ّنمطيــة عــن األطفــال ذوي اإلعاقــة ،وتعزيــز قبولهــم
ّ
التبويــة ،لتغيــر ّ
بوصفهــم ميثّلــون تن ّوعــاً برشيــاً ينبغــي احرتامــه وتق ّبلــه.
• متابعــة ورصــد مامرســات العنــف واالعتــداء عــى الطّفــات ذوات اإلعاقــة،
مبــا يف ذلــك عمليــات اســتئصال األرحــام واإلجهــاض واالعتــداءات الجنســ ّية التــي
ت ُرتكــب عــى أســاس اإلعاقــة.
السياســات اإلعالم ّيــة مبنظــور يعكــس
• تضمــن قضايــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ّ
الســائدة عــن اإلعاقــة ،ويؤث ّــر يف
التو ّجــه
الحقوقــي ،ويقــاوم ّ
الصــور ال ّنمطيــة ّ
ّ
الســلوك الجمعــي تأثــرا ً إيجابي ـاً يح ّقــق عــدم التّمييــز ويــريس ثقافــة التّنــوع وقبــول
ّ
اآلخــر ،وذلــك مبشــاركة وإرشاك األطفــال ذوي اإلعاقــة الذّهنيــة ومنظّامتهــم عــى
نحــو كامــل وف ّعــال.
• تقييــم وتحليــل الربامــج واملــوا ّد اإلعالم ّيــة التــي تتنــاول األطفــال ذوي اإلعاقــة
وقضاياهــم وتأطريهــا يف منهــج مــدروس قوامــه تعزيــز حقــوق اإلنســان وقبــول
األطفــال ذوي اإلعاقــة ،بوصفهــم تنوعــاً برشيــاً ،وتقليــص مســاحات املطالــب
والشّ ــكاوى الفرديّــة يف هــذه الربامــج.
• تصميــم وتنفيــذ برامــج لتطويــر قــدرات اإلعالميــن واإلعالم ّيــات ،بغيــة توظيــف
دراســات الحالــة وموضوعــات التّغطيــة اإلخبار يّــة و«قصــص ال ّنجــاح» ،مــا يع ـ ّزز
خاصــة ،ويســلّط
حقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــة عا ّمــة وذوي اإلعاقــة ال ّذ هنيــة ّ
والســلوكية التــي يجابههــا األطفــال ذوو اإلعاقــة.
الضّ ــوء عــى العوائــق البيئ ّيــة ّ
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• تحســن صورة األطفال ذوي اإلعاقة يف وســائل اإلعالم ،من خالل:
املخصصة عنهم.
 oزيادة املساحة اإلعالم ّية
ّ
 oتقديم معلومات مناسبة عنهم وعن أنواع الحواجز التي يواجهونها.
 oإبراز جوانبهم اإليجابيّة وقدراتهم واالستفادة منهم.
 oإبرازال ّنــاذج اإليجابيّــة وال ّناجحــة عــى مســتوى احتــواء األطفــال ذوي اإلعاقــة
تربويــاً وتعليم ّيــاً بشــكل شــامل مــع أقرانهــم مــن غــر ذوي اإلعاقــة.
 oتصنيف الحواجز التي تواجههم وليس تصنيفهم حسب إعاقتهم،
 oعدم اإلشارة إىل اإلعاقة عند استضافتهم إالّ إن كانت هي املوضوع.
« oاألشــخاص ذوو اإلعاقــة» هــو الوصــف املعتمــد مــن قبــل األمــم املتّحــدة وليــس
الخاصــة».
«ذوي االحتياجــات
ّ
 oعدم استخدام لغة ترمي إىل استدرار العطف عند الحديث عنهم.
 oتفــادى األوصــاف والتّســميات التــي تهــدف لرفــع معنوياتهــم( ،كأن نصفهــم بأنهــم
«أبطــال» أو «ضحايــا» أو «مهملــون» أو «مميــزون» .)...
 oاحــرام ذوي اإلعاقــة يكمــن يف التّعامــل معهــم بنفــس أســلوب التّعامــل مــع
اآلخريــن.
 oتو ّخــي الد ّقــة عنــد اإلشــارة إىل املصطلحــات الطب ّيــة عنــد الحديــث مــع أو عــن،
املصابــن بأم ـراض نفســية؛ مثــل عبــارة «فصــام» أو «ذُهــان» قبــل التأكّــد متام ـاً مــن
الصحيحــة.
الصحيــح يف وصــف الوضع ّيــة ّ
اســتخدام املصطلــح ّ
 oإفســاح املجــال لــذوي اإلعاقــة للحديــث عــن أنفســهم عوضـاً عــن جعــل طبيــب أو
مرافــق ...إلــخ ،يتحـ ّدث بال ّنيابــة عنهــم.
ّ
ّ
الســابع عشــر :هــل هنــاك توصيــات خاصــة إلجــراء مقابــات مــع
الســؤال
األطفــال ذوي اإلعاقــة؟

خاصــة لإلج ـراء مقابــات مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة تختلــف تبع ـاً
نعــم ،هنــاك توصيــات ّ
ً
للحواجــز التــي يواجهونهــا ،وفيــا يــي بعض ـا منهــا:

أوّ ًال -يف حالــة إجـراء املقابلــة أو الحــوار حضوريّـاً يف مقـ ّر الوســيلة اإلعالم ّيــة ،يجــب
مراعــاة العنــارص التاليــة:
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• التأكــد مــن توفــر الرتتيبــات ال ّتيســر يّة املناســبة لألطفــال ذوي اإلعاقــة
وإمكانيــة الوصــول واالســتخدام مبــا يف ذلــك دورات امليــاه بأمــان ويــر وبأقــل
جهــد ممكــن ويف ظــروف وصــول آمنــة ومرضيــة ،وخاصــة ملســتخدمي الكــرايس
املتحركــة.
• التأكــد مــن عــدم وجــود ســامل أو درجــات يف موقــع املقابلــة ،أو الحــوار ،أو
توفّــر منحــدرات وصــول آمنــة.
• التأكــد مــن أن املــكان مضــاء بشــكلٍ ج ّيـ ٍد  ،وبــه ســتائر لحجــب أشــعة الشــمس
(خاصــة عنــد وجــود أطفــال القمــر الذيــن تســبب لهــم
املبــارشة ،إذا لــزم األمــر
ّ
أشــعة الشــمس أرضارا ً كبــرة).
• التأكــد مــن أن دورات امليــاه يف متنــاول األطفــال مســتخدمي الكراســة
ا ملتح ّر كــة .
• التأكــد مــن أن املــكان مج ّهــز بالعديــد مــن امليكروفونــات لألطفــال ذوي
اإلعاقــة وملرتجمــي لغــة اإلشــارة (يف حــال وجــود أطفــال صــ ّم ).
• االتفــاق املســبق عــى مــكان كــريس املرتجــم الشــفوي قبــل بــدء الحــدث أو
املقابلــة ،حيــث ينبغــي أن يجلــس املرتجمــون الشــفويون أمــام األطفــال الصــم
حتــى يتمكنــوا هــم أيضــاً مــن الرؤيــة يف نفــس الوقــت للمرتجمــن الفوريــن
واملقدمــن والشاشــة إن وجــدت.
• التأ كّــد مــن أال تحتــوي كــرايس مرتجمــي لغــة اإلشــارة عــى مســاند للذراعــن
التجمــة).
(أل نّهــا تعيــق اســتخدامهم ألذرعهــم يف ّ
• التأكــد مــن أن ســاعات الــرأس ،أو أجهــزة الرتجمــة الشــفوية املحمولــة
متاحــة ملســتخدمي الكــرايس املتحركــة ومرتجمــي لغــة اإلشــارة واملعلقــن.
• التأكــد مــن وجــود مســاحة كافيــة يف املــكان حتــى يتمكــن جميــع األطفــال،
خاصــة أولئــك الذيــن يســتخدمون كــرايس متحركــة أو أجهــزة مســاعدة ،مــن
التحــرك بحريــة يف جميــع أنحــاء املــكان بســهولة ويــر وآمــان ودون حواجــز.
• التحقــق مــن أن جميــع موظفــي املوقــع وفريــق العمــل يعرفــون التوجيهــات
ومعايــر التعامــل مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة ،وأ نّهــم قــادرون عــى تســهيل
وتيســر املشــاركة والتواصــل وتلبيــة متطلبــات الوصــول األخــرى ،واحــرام
معايــر التّعاطــي مــع هــؤالء األطفــال واحــرام كرامتهــم وحقوقهــم.
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الصحفــي/ة
• إذا كان هنــاك ضيوفــاً أو معلّقــن آخريــن ،فعــى املنشّ ــط أو ّ
اإلشــارة إىل أنــه ألســباب تتعلــق بإمكانيــة الوصــول ،فعــى الجميــع الحــرص
عــى:
 oذكر أســائهم قبــل كل تد ّخل،
 oعــدم التحــدث برسعة كبرية،
 oالتحــدث بشــكل طبيعــي وبوتــرة ثابتة.
 oتج ّنــب املصطلحــات واملفاهيم الصعبة ،وتقدميها باســتخدام مفردات بســيطة.
 oتقديــم وصــف لألصــوات والصــور والرســومات ومقاطــع الفيديــو يف حــال
والســمعية.
وجــود أطفــال ذوي حواجــز برصيــة ّ
 oتوفــر الوقــت الــكايف للمرتجمــن للقيــام بعملهــم (الرتجمــة الفوريــة للصــم
واملكفوفــن تســتغرق وقتًــا أطــول).

ً
خاصة ألطفال يواجهون حواجز مختلفة:
ثانيا -توصيات ّ

 -1األطفــال الذيــن يواجهون حواجــز حركية:
• اجلــس يف نفــس مســتوى الطّفــل حتــى تتمكــن مــن النظــر يف عينيــه ،يف حالــة
نقــاش ،أو حــوار مــع طفــلٍ يســتخدم كــريس متحــرك ،أو ســكوتر كهربــايئ.
• توخــي الحــذر عندمــا يتعلــق األمــر باالتصــال الجســدي ،واحــرام املســاحة
واملســافة الشــخصية لألطفــال ذوي اإلعاقــة.
• تج ّنــب ملــس مع ـ ّد ات الطّفــل ذي اإلعاقــة دون إذنــه ،فاألشــخاص ذوي اإلعاقــة
يعتــرون مع ّد اتهــم املســاعدة (الكــريس املتحــرك أو العصــا ،عــى ســبيل املثــال)
جــز ًء ا مــن مســاحتهم الشــخصية.
• تج ّنــب وضــع افرتاضــات ،فاألطفــال ذوو اإلعاقــة هــم أفضــل مــن يعــرف مــا
ميكنهــم فعلــه ومــا ال ميكنهــم فعلــه.
• االســتجابة لطلبــات األطفــال ذوي اإلعاقــة ،عنــد طلــب توفــر تســهيالت أو
تعديــات أو إضافــات.
• املبــادرة إىل إزالــة األشــياء أو الحواجــز أو العراقيــل التــي قــد تتداخــل مــع
حركــة الطّفــل ،مثــل كــريس تــرك يف الردهــة ،عــى ســبيل املثــال.
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والســؤال دا مئًــا
• عــدم املبــادرة إىل تقديــم املســاعدة لألطفــال ذوي اإلعاقــةّ ،
عـ ّـا إذا كان الطّفــل يريــد املســاعدة ،واالنتظــار حتــى يقبلهــا ويخــر مبــا يحتــاج
إليــه قبــل مســاعدته.
• توجيــه الحديــث دا مئًــا بشــكل مبــارش إىل الطّفــل ذي اإلعاقــة ،وليــس إىل
مرتجــم لغــة اإلشــارة ،أو اللمــس ،أو ســوى ذلــك مــن وســائل وأدوات التّواصــل،
أو الشــخص املرافــق لــه ،أو صديقــه ،أو ول ّيــه.
• االلتفــات إىل الطّفــل وليــس إعاقتــه ،وعدم طرح أســئلة حــول إعاقته.
 -2األطفــال الذيــن يواجهــون حواجز برص يّة:
• عــرف عــن نفســك قبل بــدء املقابلــة أو الحديث مع طفــلٍ كفيف.
• عـ ّرف الطّفــل عىل أعضــاء املجموعــة املرافقني لك.
• اســأل الطّفــل أوالً عــا إذا كان يريــد أن يتــم توجيهــه أو يحتــاج ألي ترتيبــات
خاصــة قبــل بــدء املقابلــة.
• قــدم ذراعــك لتوجيــه الطّفــل ،إذا تطلّــب األمــر القيــام بجولــة .إذا قبــل ،ال
تج ـ ّره ،ولكــن أرشــده ،عــى ســبيل املثــال ،ميكــن حملــه عــى الجــزء الخلفــي مــن
ذراعــك أو عــى مرفقــك.
• وجــه حديثــك دا مئًــا بشــكل مبــارش إىل الطّفــل الكفيــف ،وليــس الشــخص
املرافــق لــه ،أو صديقــه ،أو ول ّيــه.
 -3األطفــال الذيــن يواجهون حواجز ســمعية:
• انظــر دا مئًا إىل عــن الطّفل.
• تحدث مبارشة إىل الطّفل وليس إىل املرافق (مرتجم لغة اإلشارة ،عىل سبيل املثال).
• تحــدث بشــكل طبيعي.
• ال تغطي فمك أثناء الحديث ،ألن أغلب األطفال الص ّم ميكنهم قراءة حركة الشّ فاه.
كل مــرة يف مجموعــة (إذا كان هنــاك
• اســمح لشــخص واحــد فقــط بالتحــدث يف ّ
أكــر مــن متد ّخــل).
• ال تتحــدّ ث ولديــك أي يشء يف فمــك (علكــة ،طعام ،إلخ).
• قــف دا مئًا أمــام الطّفل عنــد التحدث.
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• يف حالــة عــدم توفــر مرتجــم لغــة إشــارة ،قــم بالتكيــف مــع تفضيــات االتصــال
الخاصــة بالطّفــل (الكتابــة عــى هاتــف محمــول أو جهــاز آخــر ،أو عــى ورقــة،
ومــا إىل ذلــك).
• ال تقــف بــن الطّفــل ومرتجــم اإلشــارة أو تســمح ألي مرافــق لــك بحجــب رؤيــة
الطّفــل للمرتجــم.
 -4األطفــال الذيــن يواجهون حواجــز ذهن ّية:
• اســتخدم مفردات بســيطة وتحدث عن أشــياء ملموســة.
• ال تكــن متعال ًيــا .وتعامــل مــع الطّفــل كام يتــم التعامل مــع األطفال اآلخرين.
• ال تضــع افرتاضــات حــول مــا يســتطيع أو ال يســتطيع الطّفل فعلــه أو فهمه.
• أعــط املعلومــات بوضــوح وبهدوء وواحــدة تلو األخرى.
• اســتخدم مســتندات واضحــة مــع الصــور ،مثــل املســتندات التــي يســهل
قراءتهــا وفهمهــا ،إذا كانــت هنــاك حاجــة لهــا.
 -5األطفــال الذيــن يواجهون حواجز نفسـ ّية:
• تعامــل معهــم بنفس االحــرام والتقدير الذي تتعامل بــه مع األطفال اآلخرين.
• أظهــر الثقــة بالنفــس ،وكن هاد ئًــا ومطمئ ًنا.
• احــرم مســاحتهم الشــخصية وامنحهــم الوقــت للرد عــى طلباتك.
• تجنــب املشــتتات التــي ميكــن أن تتداخــل مــع قــدرة الطّفــل عــى الرتكيــز .قــد
تكــون األماكــن الصاخبــة أو املزدحمــة ،وكذلــك االنقطاعــات ،مرهقــة.
 -6األطفــال الذيــن يواجهــون حواجــز تواصليــة (التو ّحد مثا الً):
ـكل منهــم طريقتــه أو مدخله الخــاص يف التّواصل).
• اتبــع تعليــات الطّفــل (لـ ّ
• أعــط تعليــات واضحــة وموجزة ومحــددة ،وامنح الطّفــل وقتًا للرد.
• إعطــاء التعليــات برص ًيــا أو كتاب ًيــا وليس شــفه ًيا فقط.
• ال تفــر قلــة التواصــل البــري عــى أنــه عــدم احــرام أو عــدم اهتــام
(أغلــب هــؤالء األطفــال يتج ّنبــون التّواصــل البــري).
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 -7األطفــال قصــار القا ّمة:
• تج ّنــب اســتخدام كلمــة «أقزام» أل نّهــا تســمية تنتهك حقــوق الطّفل.
• اجعل املعدات الرضورية يف متناول الطّفل قدر اإلمكان (الكريس ،الطّاولة ..الخ).
• اســعى جاهــدا لتوفــر املعدات املناســبة لحجــم الطّفل.
• قــف بنفــس ارتفــاع الطّفــل للتواصل معه بســهولة أكرب.
• كــن طبيع ًيــا واتبع إرشــادات الطّفل.
الصعوبــات
 -8األطفــال الــذي يواجهــون حواجــز تعلّم ّيــة أو كالم ّيــة (ذوي ّ
التعلّم ّيــة أو الكالم ّيــة):
ي بالصــر .يحتــاج الطّفــل أحيا نًــا إىل مزيــد مــن الوقــت ملعالجــة
• التحــ ّ
املعلومــات وفهمهــا والــر ّد .
• تكييــف طريقــة االتصــال وف ًقــا ملتطلبــات الطّفل.
• أعــادة الصياغــة عــدّ ة م ّرات ،أو تقديم الــرح بطريقــة مختلفة إذا لزم األمر.
• ال تصــدق أن الطّفــل الــذي يجد صعوبة يف التعبري عن نفســه ال يفهم ما تقوله.
• ال تقاطــع أو تنهــي الجمــل نيابــة عنه.
• امنــح الطّفــل الوقــت للتعبــر عــن نفســه بكلامتــه الخاصــة؛ يســتخدم بعــض
األطفــال لوحــات االتصــال ،أو غريهــا مــن معــدات الدعــم.
• كــرر أو لخــص مــا قالــه الطّفل للتأكد من أنــك فهمت ما قاله بشــكل صحيح.
الســؤال ّ
الثامن عشــر :ما هي معايير التعاطي اإلعالمي مع األطفال ّ
ّ
الضحايا؟

تتعامــل ا تّفاق ّيــة حقــوق الطّفــل وكذلــك مجلّــة حاميــة الطّفــل مــع األطفــال
ألي شــكل مــن أشــكال اإلهــال أو االســتغالل أو اإلســاءة،
الذيــن يتع ّرضــون ّ
أو التعذيــب أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال املعاملــة أو العقوبــة القاســية
أو الالإنســانية أو املهينــة ،أو املنازعــات املســلحة أو ال ّنــزاع مــع القانــون ،،،
كل التدابــر املناســبة
باعتبارهــم «ضحايــا» ،وت ُلــزم الــدول األطــراف فيهــا با تّخــاذ ّ
لتشــجيع تأهيلهــم بدن ّيــاً ونفســ ّياً وإعــادة إدماجهــم يف أرسهــم ومجتمعاتهــم
املحليّــة ،يف بيئــة تعــزز صحتهــم ،واحرتامهــم لذواتهــم ،وكرامتهــم .وتقــع عــى
وســائل اإلعــام مســؤولية ها ّمــة يف هــذا اإلطــار.
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وفيــا يــي بعض املعايــر لل ّتعامل مــع هؤالء األطفال:
• االنتبــاه إىل اللغــة املســتخدمة لوصــف االعتــداء الجنــي عــى الضح ّيــة ،إذ
يجــب أن تكــون واضحــة ومفهومــة ال لبــس فيهــا ودقيقــة قــدر اإلمــكان.
• تحقيــق التــوازن مــا بــن حــق الضحيــة يف حاميــة الخصوصيــة ومعطياتهــا
الشّ ــخص ّية ،وحــق الجمهــور يف املعرفــة.
• تجنــب تنــاول تفاصيــل عــن الحيــاة الخاصــة للضحيــة ،أو مظهرهــا الجســدي،
أو إلقــاء اللّــوم عليهــا.
• اختيــار الكلــات والعبــارات بعنايــة لتج ّنــب تعزيــز فكــرة أن تكــون الضحيــة
تحــت طائلــة املســؤولية عــن هــذه الجرميــة.
• تجنــب عــرض تفاصيــل ُمحرجــة تنتهــك خصوصيــة الحيــاة الشــخصية للضح ّيــة
وتســبب لــه األذى ،مثــل تقديــم تفاصيــل دقيقــة عــن األفعــال املاديــة التــي
ا ُرتُ ِكبــت خــال التعــ ّرض لإلســاءة واالعتــداء الجنــي.
الحــق يف حاميــة الهويــة واملعطيــات الشّ ــخصيّة فيــا يتعلّــق بجميــع الجرائــم
•
ّ
املرتكبــة ضــد األطفــال ،وليــس فقــط جرائــم االعتــداءات الجنســية.
• تجنــب إجــراء مقابــات مــع األطفــال يف مــكان الحــادث فمــن املرجــح جــدا
أنهــم يف حالــة صدمــة ويحتاجــون للراحــة ،وليــس لالســتجواب.
• توضيــح ورشح مضمــون املقابلــة للطّفــل ،وغرضهــا ،وتبســيطها ،ىف ســياق
واضــح باســتخدام املصطلحــات التــي ميكــن أن يفهمهــا.
الــرر الواقــع عــى الضحايــا وأرسهــم بالنظــر إىل التأثــر الســلبي للتغطيــة
• تقليــل ّ
االخباريــة.
• اســتخدام اإلنصــاف والد ّقــة واالبتعــاد عــن تنــاول التّفاصيــل الشّ ــخصية
والحقائــق ا مل ُحرجــة حــول الضح ّيــة وأثرهــا ىف جعــل الوضــع أكــر ســوء ا ً.
• تجنــب التفاصيــل التــي ميكــن أن تعــ ّرض الضح ّيــة للخطــر ،مثــل ذكــر عنــوان
املنــزل أو أرقــام الهواتــف.
والت ب ّية.
• طلــب املشــورة مــن املتخصصــن يف الرعايــة الصحيــة وعلم ال ّنفــس ّ
• تجنــب خــداع الضحايــا بوعــود كاذبــة أو مبالــغ فيها أثناء إجــراء املقابالت.
• إعطــاء الضحايــا وأرسهــم الحــق يف قبــول إجــراء مقابــات معهــم أو رفضهــا
دون الرتهيــب.
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• وضــع القصــص اإلخباريــة حول ضحية الجرمية يف الســياق املناســب.
• تقديم معلومات ذات الصلة بإحصاءات عن معدل حدوث تلك الجرمية باملجتمع.
• احــرام حق املشــتبه فيــه يف الحصول عىل محاكمة عادلــة (طفالً كان أم كهالُ).
• تجنــب اســتخدام صــور بطريقــة تنتهــك كرامــة األطفــال ومعطياتهــم
الشّ ــخص ّية ،خاصــة خــال األزمــات والحــروب والرصاعــات.
«الصدمــة» والتّخويــف تجــاه الجرائــم
• ميكــن اســتخدام الصــور إلحــداث ّ
املرتكبــة ضــد األطفــال دون انتهــاك للحــق ىف حاميــة الخصوصيــة واملعطيــات
ا لشّ ــخص ّية .
• عــدم إجــراء مقابلــة مــع طفل يف حالــة هســتريية أو يف حالة صدمة.
• مراعــاة حساســ ّية ال ّنــوع االجتامعــي ،إذ قــد يصعــب عــى األطفــال اإلنــاث
الضّ حايــا رسد قصصهــن للرجــال ،وباملثــل قــد يصعــب عــى الضّ حايــا مــن الذكــور
التحــدث إىل النســاء.
• تقديــم معلومــات عــن اإلعالمــي وعــن فريقــه والوســيلة التــي ميثّلهــا وعــن
الجمهــور املرجــح ،وســبب وجــوده ومــا يريــده.
• التأكــد مــن أن الطفــل مرتاح طوال مــدة املقابلة.
• إذا كانــت املقابلــة تجــرى يف مستشــفى ،ال بــ ّد مــن الحصــول عــى إذنٍ مــن
مســؤويل املستشــفى قبــل املقابلــة.
• إعطــاء الطفــل الفرصــة للحــوار يف االتجاه الــذي يشــعر باالرتياح فيه.
• أخــذ اســراحة الســتعادة الهدوء ورباطــة الجأش إذا لزم األمر.
ـب املســاعدة أو املشــورة يف حالــة التأ ثّــر العاطفــي أثنــاء إجــراء املقابــات
• طلـ ُ
مــع الضحايــا حيــث ميكــن أن يكــون األمــر صعبــا ومؤملــا،
الصــور التــى قــد تطبــع
الص يحــة أو ّ
ــب اســتخدام األوصــاف الجنســية ّ
• تج ّن ُ
مثــل هــذا الســلوك يف ذهــن الطفــل املتلقــى .
الســؤال ّ
ّ
التاســع عشــر :مــا هــي معاييــر التعاطــي اإلعالمــي مــع األطفــال
«مرتكبــي الجرائــم»؟

تتعامــل اتفاقيــة حقــوق الطّفــل مــع هــؤالء األطفــال باعتبارهــم «ضحايــا» ،كــا
الســابق ،وت ُلــزم الــ ّد ول األطــراف فيهــا با ت ّخــاذ كافــة التّدابــر
ب ّي ّنــا يف الجــواب ّ
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واإلجــراءات لحاميتهــم وضــان تأهيلهــم وإعــادة تأهيلهــم وعالجهــم ودمجهــم يف
أرسهــم ومجتمعاتهــم املحليــة .كذلــك تفعــل مجلّــة حاميــة الطّفــل ،وكان يجــب
الســابقة حــول الضّ حايــا ،ولكــن
إلحــاق معايــر التعاطــي اإلعالمــي معهــم يف املعايــر ّ
لــرورة التّدقيــق اإلعالمــي أفردنــا لهــا فقــرة خاصــة بهــا .وأهــم اإلرشــادات هــي:
ــب وصفهــم بلفــظ «املجرمــن» أو «الجانحــن» ،فــكال اللّفظــن ينتهــكان
• تج ّن ُ
كرامــة الطّفــل ،ويس ـ ّببان «الوصــم» ،والتّســمية الصحيحــة «األطفــال يف العدالــة»
أو «األطفــال املخالفــن للقانــون» هــذا مــن حيــث املصطلــح ،أ ّمــا مــن حيــث
املضمــون فإنّهــم «أطفـ ٌ
ـال ضحايــا» ،فــا يولــد الطّفــل «مجرمـاً» بــل «يُصـ ّـر» مجرمـاً،
• عــدم وصفهــم بأنهــم يســتحقون «العقــاب» ،بــل أ نّهــم يســتحقون «العــاج»
و»اإلحاطــة» و»التأهيــل» و»اإلصــاح».
كل اللّوم ىف ارتــكاب الجرمية عــى الطفل.
• عــدم وضــع ّ
• عــدم تقــوض آراء الطفــل أو مــارس التأنيب واللوم.
• عــدم االعتــاد عــى املعلومــات املقدمــة مــن قبــل منفــذي القانــون فقــط ،بــل
الحصــول عــى مصــادر أخــرى متعــددة.
• التعامــل بحساســ ّية كبــرة عندمــا يكــون الضحيــة واملتهــم عــى حــد ســواء
مــن األطفــال.
ـب تصويــر أو نقــل عمليــة املحاكمــة أو ازدراء قراراتها.
• تج ّنـ ُ
ّ
الســؤال العشــرون :مــا هــي معاييــر التعاطــي اإلعالمــي مــع األطفــال فــي ســياق
الكــوارث واألزمــات؟

• مــن الــروري أن تتســم تغطيــة مثــل هــذه األحــداث بال ّرصانــة واالبتعــاد عــن
ال ّتهويــل واالنفعــال ،حتــى ال نضاعــف قلــق املتل ّقــي املعنــي مبــارشة بالحــدث.
• االمتنــاع عــن أخــذ لقطــات قريبــة للجثــث أو جرحــى الكــوارث أو األزمــة أو
الحــوادث أو الحــروب.
• االمتنــاع عــن ال ّتهويل يف الوصف ،واالكتفاء بالحقائــق التي ميكن التأكد منها.
• تجنــب االســتغالل الســيايس واإلعالمــي ملعانــاة األطفــال وآالمهــم مــن جــراء
الكــوارث أو الحــروب أو األزمــات.
الت كيــز عــى رضورة توفــر الحاميــة لألطفــال ،وإعــادة تأهيلهــم ،وإدماجهــم
• ّ
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ىف املجتمــع لتجــاوز اآلثــار النفســية واالجتامعيــة لألزمــة أو الحــرب أو الكارثــة.
• اإلنصــات لألطفــال ،فهــم يتعرضــون لتلــك األحــداث أكــر مــا نعتقــد ،لذلــك
مــن املهــم ســؤالهم عــن معارفهــم ومشــاعرهم تجاههــا.
• مســاعدة األطفــال عــى الشــعور باآلمــان ،ووضــع املخاطــر املتوقــع حدوثهــا
عليهــم وعــى أرسهــم يف ســياق واقعــي.
• يحتــاج األطفــال إىل طأمنتهــم بــأن هــذه األحــداث ال تشــكل تهديــدا مبــارشا لهــم ،إذ
ميكــن أن يصبحــوا أكــر خوفــا إذا شــعروا بالقلــق والتوتــر لــدى البالغــن مــن حولهــم.
• مســاعدة األطفــال األكــر ســنا لتحليــل التغطيــة اإلعالميــة ،واغتنــام هــذه الفرصــة
لتثقيــف األطفــال حــول كيفيــة عمــل وســائل اإلعــام خــال األزمــات والكــوارث.
• الحــرص عــى أن تكــون التغطيــة اإلخباريــة مــن مصــادر متنوعــة ،مبــا فيهــا
شــبكة اإلنرتنــت والصحــف واملجــات واإلذاعــات.
• التأكيــد عــى أهمية ال ّتســامح واالحرتام.
• التأكيــد عــى النتائــج اإليجابيــة التــي قــد تنشــأ نتيجــة األحــداث املؤملــة
ومنهــا ،التضامــن ،وصناعــة األبطــال ،وقيمــة الحيــاة ،ودور اإلنســان يف التخفيــف
مــن معانــاة وآالم اآلخريــن .
• تجنب استغالل األطفال املترضرين ألسباب اقتصادية أو سياسية خاصة بهم.
• لفــت االنتبــاه إىل محنــة األطفــال ومعاناتهــم أثنــاء الكــوارث واألزمــات
والحــروب والرصاعــات املســلحة ومــا يليهــا.
• دعــم اســتحداث وإنتــاج ونــر برامــج إعالم ّيــة تســتهدف األطفــال املترضريــن
مــن األزمــات ،أو الحــرب ،وتشــجيع الشــباب واليافعــن واليافعــات ألداء دور
مه ـ ٍّم يف تطويــر هــذه الربامــج.
• اتخــاذ األطفــال واليافعــن واليافعــات كشــهود عيــان يوجــب تركهــم يتكلمــون
بتلقائيــة ،ودون اســتجوابهم عــى نحــو يجعلهــم يتامشــون مــع األســئلة بعيــد ا ً
عــا شــهدوه .مــع الحــرص عــى الحصــول عــى أد لّــة مســتقلّة مــن أشــخاص
بالغــن ،أو مــن جهــات مســؤولة ،مــا أمكــن ،لتأكيــد روايــات األطفــال يف مواقــع
األحــداث ومناطــق النزاعــات والكــوارث.
• توعيــه األطفــال والكبــار بــروط األمــن والســامة والحاميــة يف ظـ ّـل الكــوارث
والجوائــح واألزمــات والحــروب ،وتعريفهــم مبصــادر الخطــر ،وبالعالمــات،
أو الدالئــل التــي تســتوجب الحيطــ َة والحــذر ،وبكيفيــة التوجــه إىل طلــب
44

الطفل
ا دليل عملـــي للتعــاطي اإلعالمي مع قضــايــا ّ

املســاعدة ،أو النجــدة مــن أشــخاص ،أو مؤسســات ،أو فاعليــات متوفــرة يف
املجتمــع ،وإرشــادهم إىل «املــاذات اآلمنــة».
• متابعــة ورصــد املظاهــر واملصــادر املختلفــة لألخطــار املحدقــة باألطفــال يف
حــاالت الكــوارث والجوائــح واألزمــات والحــروب ،وجمــع املعلومــات مــن خــال
النــرات ،أو التقاريــر ،أو املؤمتــرات عــن هــذه األخطــار ،واملبــادرة بتقديــم
رســائل إعالميــة ملحارصتهــا ومواجهتهــا والوقايــة منهــا.
ّ
الســؤال الواحــد والعشــرون :مــا هــي معاييــر التعاطــي اإلعالمــي مــع األطفــال
فــي ســياق اإلرهــاب؟

• عدم مترير ،أو بث صور ،أو أحاديث ،أو حوارات ،أو ترصيحات مع األطفال.
• عــدم بــث ترصيحات ألهــايل الضحايا تحــثّ عىل الكراهيــة واالنتقام.
• حاميــة املعطيــات الشّ ــخصية للضحايــا ،ويشــمل ذلــك بطاقاتهــم الشــخصية،
ومعلومــات عــن أفــراد العائلــة ،ومقــر الســكن ،وصــور أفــراد العائلــة ،ومــكان
العمــل ،إال إذا كانــت هنــاك قيمــة إخباريــة قويــة الســتخدامها بهــدف خدمــة
الجمهــور.
• عدم نرش أسامء الضحايا ،إال بعد إعالم أهلهم وذويهم من قبل الجهات الرسمية.
• عــدم االنســياق وراء نــر أي خطابــات تحريضيــة ،أو تهديدات.
• عــدم نــر تســجيالت مرئ ّيــة ،أو مســموعة فيهــا أحاديــث ،أو أصــوات ،أو
صــور صادمــة ،أو تــروج لخطــاب العنــف والكراهيــة والتّمييــز.
• عــدم وصــف ووصــم األطفــال املتواجديــن مــع آبائهــم أو أ ّمهاتهــم يف مناطــق
الســجون ،بأطفــال «داعــش» ،أو أطفــال «اإلرهــاب»،
تواجــد اإلرهابيــن ،أو يف ّ
أو غــر ذلــك مــن تســميات ،أو توصيفــات منطيّــة.
• عــدم االنســياق يف الرتويــج لهــؤالء األطفــال عــى أنّهــم «قنابــل موقوتــة»،
يكمــن خطرهــم فيــا ســيصبحون عليــه يف ظــل مــا تلقّونَــه أثنــاء وجودهــم مــع
ٍ
«عنــف» و»دمغجــة»
التّنظيــات اإلرهاب ّيــة ،وتجاهــل مــا مــورس عليهــم مــن
عقائديــة خطــرة ،وتدريبهــم عــى العنــف ،فهــؤالء أطفـ ٌ
ـال ويبقــون أطفــاالً وليســوا
«مخل ٍ
ّفــات مــا قبــل إنســانية يتــم اســتثناؤها مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل».

الطفــل ا
دليل عملـــي للتعــاطي اإلعالمي مع قضــايــا ّ
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الســؤال الثانــي والعشــرون :ما عالقــة حقوق ّ
ّ
الطفل باإلشــهار؟

الباب الخامس
التعاطي اإلعالمي مع
حقوق ّ
الطفل واإلشهار
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ت ّؤ كّــد ا ت ّفاق ّيــة حقــوق الطّفــل عــى رضورة حاميــة األطفــال مــن جميــع أشــكال
أي عمــل يرجــح أن يكــون
االســتغالل مبــا يف ذلــك «االســتغالل
االقتصــادي  ،وأداء ّ
ّ
خطــرا ،أو ميثــل إعاقــة لتعليــم الطفــل ،أو يكــون ضــارا بص ّحــة الطفــل ،أو بنمــ ّوه
البــدين ،أو العقــي ،أو الروحــي ،أو املعنــوي ،أو االجتامعــي» .ويف هــذا اإلطــار
يتو ّجــب عــى الــ ّد ول األطــراف يف ا تّفاق ّيــة حقــوق الطّفــل ومنهــا تونــس ،حاميــة
الســلب ّية لإلشــهارات وال ّتســويق اإلعالمــي بــأن تعتمــد
األطفــال مــن ال ّتأثــرات ّ
لوائــح تنظيميــة مناســبة ،وتحــث املؤسســات التجاريــة عــى التق ّيــد مبدونــات
قواعــد الســلوك ،واســتخدام مســميات ومعلومــات واضحــة ودقيقــة للمنتجــات،
تســمح للوالديــن واألطفــال باتخــاذ قــرارات اســتهالكية مســتنرية ،وهــو مــا قامــت
بــه الهيئــة العليــا املســتقلّة لالتصــال الســمعي والبــري حيــث أصــدرت وثيقــة
الســمعي والبــري».
الســلوك ّية لإلشــهار يف وســائل االتّصــال ّ
حــول «القواعــد ّ
ويتعــ ّرض األطفــال لضغــوط تجاريــ ًة هائلــة يف أنشــطة التســويق املكثفــة يف جميــع
الســمعية والبرصيــة ملنتجــات غــر صح ّيــة لألطفــال بشــكل واضــح
وســائل اإلعــام ّ
مثــل ،األطعمــة واملرشوبــات ذات النســب العاليــة مــن الدهــون املشــبعة ،أو
األحــاض الدهنيــة غرياملشــبعة ،أو الســكر ،أو امللــح ،ميكــن أن تنتهــك حقهــم يف
الصحــة والحيــاة والبقــاء والنــاء.
ومث ّــة مســؤولية هامــة أخــرى هــي تعــرض األطفــال ،وال ســيام الفتيــات ،لالســتغالل
عــى نحــو متزايــد يف إطــار اإلشــهارات ،فضــا عــن الرتويــج لصــور غــر واقعيــة للجســد.
وميكــن أن ينظــر األطفــال إىل رســائل التســويق واإلشــهارات التــي تبثهــا وســائط اإلعــام
عــى أنهــا صادقــة ومحايــدة ،فيع ّرضــون الســتهالك ،أو اســتخدام منتجــات مؤذيــة ،كــا
ميكــن أن يكــون لهــا تأثــر قــوي عــى اعتــزاز األطفــال بأنفســهم.
ٍ
الفــت مــن اإلشــهارات الرمضانيّــة ذات الطابــع
وعــادة مــا يحــر الطفــل يف عــد ٍد
وخاصــة تلــك التــي تســتهدف اســتدرار «عطــف وشــفقة
التّجــاري وغــر التجــاري،
ّ
وإحســان املت ّربعــن و ُمقدّ مــي الــزكاة» ،فيتــ ّم إظهــار هــؤالء األطفــال يف حــاالت
إنســان ّية حرجــة وبائســة مــن قبيــل ،اإلصابــة بأمــراض مزمنــة ،أو حــاالت فقــر مدقــع،
الســلوك انتهــاكاً لكرامــة الطّفــل ،وتوظيفــاً واســتغالالً لــه .حتّــى وإن
ويعــ ّد هــذا ّ
كان البعــض يــرى أ ّن عــرض صــورة طفــلٍ يف حالــة إنســان ّية خاصــة هــو يف مصلحــة
ـح إغــراق الســوق
الفئــة التــي ميثّلهــا؛ ألهم ّيــة الصــورة يف نقــل املعانــاة ،فإنــه «ال يصـ ّ
اإلشــهاري واإلعالمــي بهــذه ا مل َشــا ِهد بحيــث يألفهــا املتلقــي فــا تعــود تؤثــر بــه».
الطفــل ا
دليل عملـــي للتعــاطي اإلعالمي مع قضــايــا ّ
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الســؤال ّ
الثالــث والعشــرون :مــا هــي معاييــر التعاطــي اإلعالمــي مــع ّ
ّ
الطفــل
فــي ســياق اإلشــهار؟

فيــا يــي بعــض املعايري لحامية األطفال يف ومن اإلشــهار وال ّتســويق ال ّتجاري:
• أن تســتجيب كل أشــكال اإلشــهار للمعايــر األساســية ملنظومــة حقــوق
اإلنســان ،ومنهــا بالخصــوص احــرام الكرامــة اإلنســانية ،وعــدم التمييــز عــى
أســاس الجنــس ،أو الديــن ،أو األصــل ،أو الجهــة ،أو املظهــر الخارجــي ،أو
اإلعاقــة ،أو غــره.
• االلتــزام باحــرام املبــادئ املرجعيــة لحقــوق الطّفــل ،واألهــداف الــواردة يف
الســلوكية لإلشــهار يف وســائل االتّصــال
الفصــل  29مــن االتّفاقيّــة ،والقواعــد ّ
الســمعي والبــري الصــادرة عــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي
والبــري ،واملعايــر الــواردة يف هــذا ال ّدليــل.
• أن تتض ّمــن ال ّر ســائل اإلشــهار ّية غايــة تربويــة ،وقيــم داعمــة ،لتعزيــز بقــاء
ومنــاء الطّفــل ،لتعويــده منــذ الصغــر عــى التمســك با ملُثُــل والقيــم واحــرام
العــادات والتقاليــد الج ّيــدة.
وخاصــة لغته ومنط عيشــه.
• مراعــاة الخصوصيــات الثقافيــة للطفــل،
ّ
الت كيــز عــى
• تعزيــز املهــارات واالت ّجاهــات اإلنتاجيــة واإلبداع ّيــة ،بــدالً مــن ّ
للســعادة.
االت ّجاهــات واألمنــاط االســتهالك ّية واملاد يّــة كمصــدر أســايس ّ
• االنتبــاه إىل التأثــر االجتامعــي لل ّر ســائل اإلشــهار يّة عــى األطفــال يف تكريــس
أمنــاط التّمييــز القائــم عــى الوضــع االجتامعــي ،وال ّنــوع االجتامعــي ،وتكريــس
الصــور ال ّنمطيــة ،وتعميــق الفجــوات االجتامعيــة ،وتكريــس الشّ ــعور بالظّلــم
ّ
الصعيديــن
عــى
وخيمــة
نتائــج
عــن
يســفر
قــد
الــذي
والكبــت
االجتامعــي،
ّ
ال ّنفــي واالجتامعــي.
بأي إشــهارات.
• منع اســتهداف األطفال دون سـ ّن  12عاماً ّ
• منــع إقحــام األطفال يف برامج التسـ ّوق عرب الشاشــة.
• منــع توظيــف األطفــال يف الخطابــات اإلشــهارية مــا مل يكــن املنتــوج اإلشــهاري
يتعلــق بهــم بطريقــة مبــارشة.
ُخصصــة لألطفال.
• منــع اإلشــهارعرب تقاســم الشاشــة يف الربامج ا مل ّ
• منــع اســتعامل األطفــال يف اإلشــهار عــر تقاســم الشاشــة ولــو تعلــق املنتــوج بهــم
مبــارشة.
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• موافقــة الطفــل ووالديــه ،وأ الّ يكــون هنــاك امتهــان لكرامــة الطفــل ،أو
اســتغالل لضعفــه اإلنســا ّين  ،وأ الّ يكــون هنالــك توظيــف للطفــل لتمريــر رســائل
تجار يّــة ،أو غــر تجار يّــة تنطــوي عــى اســتغالل لطفولتــه.
• تغليــب مصلحــة الطّفــل الفضــى فــوق كل االعتبــارات ،حتّــى إن كان هنــاك
أي ّ
شــك يف أن عــرض الطفــل بحالــة ضعــف إنســان ّية معينــة قــد يتســ ّبب ،أو
يُحتمــل أن يتســ ّبب لــه بــأذى نفــي ،أو اجتامعــي ،ولــو بعــد أعــوام.
• اإلشــهار خدمــة اجتامعيــة ،وظيفتــه الرتويــج ملصنوعــات تفيــد املســتهلك ،وأن
هــذا الرتويــج ال يســتلزم الكــذب والخــداع ،وعــى وســائل العــرض التحقــق مــن
الحقائــق واألرقــام الــواردة فيــه.
كل مــا ميكــن أن يســئ إىل
• أن تكــون الرســالة اإلشــهارية نظيفــة ،وخاليــة مــن ّ
أخــاق الطفــل وقيمــه ومثلــه وخصوصيّاتــه الثّقافيّــة.
ٍ
شــخص  ،أو مجموعــة ،عــى
• أال يحــط اإلشــهار مــن قــدر وكرامــة الطّفــل ،أو
أســاس العــرق ،أو الجنــس ،أو اللّــون ،أو العمــر ،أو املعتقــد الســياىس ،أو
الدينــي ،أو وضعيــة اإلعاقــة.
• أال يقــدم اإلشــهار صــوراً ،أو أحداث ـاً مخيفــة ،أو محزنــة لألطفــال ،أو يشــجعهم
عــى تبنــى ســلوكيات عنيفــة ،أو معاديــة للمجتمــع.
• أال يكــون اإلشــهار مضلــا لألطفــال بخلــق انطباعـ ٍ
ـات خاطئ ـ ًة يف أذهانهــم عــن
طبيعــة ،أو محتــوى وســعر الســلعة ،أو املنتــج ،وتأثريهــا عليهــم.
ـوم  ،أو عبـ ٍ
ـارات غــر دقيقـ ٍة أو خادعـ ٍة
• أال يكــون غامضـاً ،بــأن يحتــوى عــى رسـ ٍ
ضمنــي  ،أو يســتغل خيــال الطفــل لحثــه عــى
رش  ،أو
يتــم تقدميهــا بشــكل مبــا ٍ
ٍّ
زيــادة اســتهالكه مــن املنتــج .
• أن يتــم العــرض بطريقــة مفهومــة مــن حيــث طبيعــة الســلعة املعلــن عنهــا،
واملميــزات التــى تــم عرضهــا يف اإلشــهار .
• أال يســتغل اإلشــهار نقــص املعلومــات لــدى األطفــال ،أو براءتهــم وقلــة خربتهــم عــن
طريــق عــرض معلومــات مــن املمكــن أن تــؤذى األطفــال جســديا أو نفســيا .
• أال يستخدم اإلشهار اقتباسات لنتائج أبحاث علمية بطريقة خادعة للطفل.
• أال يتنــاىف اإلشــهار مــع قواعــد املامرســة األخالقيــة ،أو يتضمــن محتــوى جنــي،
أو ايحــاءات جنســية تخالــف القيــم االجتامعيــة الســائدة ،أو محتــوى مهــن ألي
شـ ٍ
ـخص  ،أو جامعــة.
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• أال يحــط اإلشــهار مــن أهميــة التعليــم ،أو يتغــاىض عــن العــدوان ،أو يظهــر
الجشــع والطمــع كســلوكيات إيجابيــة.
• أال يقــدّ م اإلشــهار معلومــات خاطئــة عــن القيمــة الغذائيــة للمنتــج ،أو يعــرض
مقارنــات غــر صحيحــة ،أو مضللــة بينــه وبــن غــره مــن املنتجــات.
• إذا كان اإلشــهار يتعلــق مبــواد غذائيــة مــن شــأن اإلفــراط يف اســتهالكها
اإلرضار بصحــة األطفــال فيجــب التنبيــه إىل رضورة اســتهالكها باعتــدال أســفل
الشاشــة ملــدة ال تقــل عــن أربــع ثــوان.
• حاميــة األطفــال املشــاركني يف اإلشــهار مــن االســتغالل ،وانتهــاك حقهــم يف
الخصوصيــة.
• أال يتضمــن اإلشــهار مشــاهد تصــف اســتعامالت غــر آمنــه مــن املمكــن أن
تشــجع األطفــال عــى االشــراك ىف نشــاطات غــر آمنــة.
• عــدم اإلشــهار عــن منتجــات ســبق وأن أعلنــت الســلطات أنهــا خطــرة وغــر
آمنــة.
• أالّ يشــجع اإلشــهار عىل أســاليب حياة خاملة ،أو عادات غذائية غري ســليمة.
• أال يضعــف اإلشــهارمن ســلطة أو مســؤولية الوالديــن ،أو يحـ ّط من قدرهام.
• أال يحمــل اإلشــهار نــداء لألطفــال أن يحثــوا أهلهم لرشاء الســلعة.
• أال يوحــي اإلشــهار لألطفــال الذيــن ميلكــون الســلعة ا مل ُشــهر عنهــا أنهــم
متفوقــون عــن نظرائهــم ســواء اجتامعيــا ،أو صحيــا ،أو نفســيا .وأ ّن الذيــن
اشــروا املنتــج موضــوع اإلشــهار يكونــوا أكــر كرمــا مــن الذيــن مل يشــروا.
• أن تكــون األســعار املذكــورة باإلشــهار واضحــة ومفهومــة لألطفــال بطريقــة ال
لبــس فيهــا ،وأال يوحــي أن املنتــج املعلــن عنــه يف متنــاول أيــدي جميــع األرس.
• أالّ يقلــل مــن ثقــة الطفل يف أرستــه ،أو معلميــه ،أو مر بّيه.
• أال يحتــوي اإلشــهار عــى مضامــن تشــعر الطفــل بعقــدة ال ّنقــص إذا مل يتمكــن
مــن امتــاك الســلعة ،أو تجعلــه يعتقــد أن عــدم اقتنائــه لتلــك الســلعة ناجــم
عــن تقصــر والديــه يف أداء واجبهــا نحــوه.
• أن يخلــو اإلشــهار مــن أي تحريــض عىل العنــف والجرمية.
• أن يخلــو اإلشــهار مــن اإلســاءة إىل األديــان واملذاهــب واألعــراق والثقافــات،
أو يــر ّوج لل ّد جــل والشــعوذة.
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الســؤال الرّابــع والعشــرون :مــا عالقــة حقــوق ّ
ّ
الطفــل بالتعاطــي اإلعالمــي
معهــا فــي ســياق األنترنــات؟

الســمعي والبــري لديهــا مواقــع عــى شــبكة
بــات مــن املعلــوم أن جـ ّـل وســائل اإلعــام ّ
األنرتنــات ،وتبــثّ برامجهــا عربهــا ،هــذا إىل جانــب إذاعــات الويــب .إىل جانــب اعتــاد
العديــد مــن تلــك الوســائل عــى مايتـ ّم نــره وبثّــه عــر مواقــع األنرتنــات املختلفــة كمصــادر
للمعلومــات وال ّرســائل واملــواد اإلعالميــة ،وبعضهــا يتض ّمــن خروقــات جســيمة لحقــوق
الطّفــل ،معتقديــن أ ّن تلــك املواقــع يف حـ ّـل مــن املســؤول ّية واملتابعــة وال ّرصــد ،وبالتّــايل مــن
التّعديــل القانــوين .ولذلــك نؤكّــد أ ّن جميــع املبــادئ واملعايــر ،ســابقة الذّكــر يف هــذا ال ّدليــل،
تنطبــق عــى تلــك املواقــع ،وعــى مضامينهــا ،ورســائلها ،ومــا تبثّــه مــن صــور وفيديوهــات
ـام وترصيحـ ٍ
ـات ومقابــات ذات صلــة باألطفــال حتّــى ولــو مل تكــن تلــك املواقــع هــي مــن
وأفـ ٍ
قامــت بإنتــاج تلــك املــواد اإلعالم ّيــة.
ّ
ّ
خاصــة بالتعاطــي
الســؤال الخامــس والعشــرون :هــل هنــاك معاييــر إضاف ّيــة
اإلعالمــي مــع األطفــال فــي ســياق األنترنــات؟

الســابق ذكرهــا يف هــذا ال ّد ليــل والتــي تعــ ّد معايــر
نعــم ،فإضافــة إىل املعايــر ّ
مرجعيــة للتّعاطــي اإلعالمــي مــع األطفــال يف ســياق األنرتنــات ،ســواء عــر مواقــع
الســمعي والبــري املر ّخصــة مــن الهيئــة العليــا املســتقلّة لالتّصــال
وســائل االت ّصــال ّ
الســمعي والبــري ،أو إذاعــات الويــب ،أو مــا يطلــق عليهــا (راديــو ويــب) .هنــاك
ّ
معايــر إضافيــة ومنهــا:
• رضورة أن يكــون اإلعالمــي حــذرا تجــاه مــا يتــم الرتويــج لــه حــول قضايــا
األطفــال عــر األنرتنــات .وعليــه واجــب التحقــق مــن مصداقيــة وصدق ّيــة
املصــادر التــي يســتقي منهــا املعلومــات واملــواد اإلعالميّــة .فكثــر مــن الصــور
وملفــات الفيديــو يتــم تداولهــا عربمواقــع األنرتنــات عــر أشــخاص عاديــن ويتــم
نرشهــا ومشــاركتها عــر اإلنرتنــات مــن قبــل األفــراد ،ولذلــك يجــب بــذل قصــارى
متخصصــة يف ذلــك.
الجهــد للتحقــق مــن دقتهــا ،وهنــاك برامــج
ّ
واإلعالمــي عــن هويتــه الحقيقيــة ،والجهــة التــى
الصحفــي
• يجــب أن يعلــن
ّ
ّ
يعمــل بهــا ،عنــد طــرح األســئلة عــر مواقــع التواصــل االجتامعــى ،وتجنــب
اســتخدام أســاء مســتعارة عنــد القيــام بــأي عمــل إعالمــي.
• تجنــب نــر مــواد إعالميــة عــر مواقــع التواصــل االجتامعــى تحــرض عــى
الكراهيــة ،أو العنــف ،أو التمييــز بــن األطفــال عــى أســاس اللغــة ،أو الجنــس ،أو
العــرق ،أو الديــن ،أو االنتــاء الجغــرايف ،أو الجهــوي ،أو عــى أســاس اإلعاقــة ...إلــخ.
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• مواقــع الشــبكات االجتامعيــة مجــرد وســيلة مــن وســائل جمــع املعلومــات،
لكنهــا ليســت بديــا عــن الوســائل التقليديــة للحصــول عــى املعلومــات ومنهــا،
املقابــات الشــخصية للمصــادر ،والبحــث واالســتقصاء عــن املعلومــات مــن
مصادرهــا األساســية.
• الحصــول عــى املوافقــة املســبقة مــن املصــادر عــن طريــق الكشــف عــن
هويــة اإلعالمــي.
• إظهــار التعاطــف مــع أولئــك الذيــن قــد يتأثــرون ســلبا بالتغطيــة اإلخباريــة
لشــؤونهم ،والتعامــل بحساســية خاصــة مــع األطفــال.
اإلعالمــي بصفــة عامــة
• االلتــزام باملبــادئ األخالقيــة املتعــارف عليهــا بالعمــل
ّ
ومنهــا ،احــرام حقــوق امللكيــة الفكريــة لألشــخاص واملؤسســات ،وكذلــك احــرام
الحــق ىف الخصوصيــة.
• حاميــة األطفــال مــن االســتغالل عــر االنرتنــات ومواقــع التّواصــل االجتامعــي،
ٍ
قنــوات يتص ّد رهــا األطفــال عــى منصــات التواصــل االجتامعــي،
حيــث تتواجــد
خاص ـ ًة «اليوتيــوب» ،هــي عاملــة مــن نــو ٍع جديــد ،حيــث يت ـ ّم اســتغالل الطّفــل
كأداة لرتويــج املنتجــات وجنــي األربــاح.
يقــل خطــورة عــن ســابقه ،حيــث يقــوم
• هنــاك نــوع آخــر مــن االســتغالل ال ّ
الوالــدان مبشــاركة كثــرٍ مــن الفيديوهــات ألطفالهــم ،ليــس لهــا هــدف ســوى
التســلية ،وقــد ال تبــايل يف كثــرٍ مــن األحيــان بجعــلِ الطفــل أضحوكــ ًة ومثــا َر
ٍ
فيديوهــات أخــرى يســتخدم
تنــدّ ر ،غــر مكرتثــ ٍة ملشــاعره وأحاسيســه ،ويف
الوالــدان أطفالهــا ليمــ ّررا مــن خاللهــم مواقفهــا ووجهــات نظرهــا ،خاصــ ًة
السياســية منهــا والدين ّيــة.
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ّ
الســادس والعشــرون :هــل يمكــن ّ
ّ
ّ
يمثلــه مســاءلة
للطفــل أو مــن
الســؤال
وســائل اإلعــام؟

نعــم ،للطّفــل يف تونــس أو مــن ميثّلــه مســاءلة وســائل اإلعــام ،وتقديــم الشّ ــكايات
الســمعي والبــري ،املخ ّولــة قانون ّيــاً
ض ّد هــا إىل الهيئــة العليــا املســتقلّة لالتّصــال ّ
بتلقّــي تلــك الشّ ــكايات وبا ت ّخــاذ التّدابــر املناســبة لحاميــة الطّفــل مــن الخروقــات
الســمعي والبــري ارتكابهــا ضــ ّد الطّفــل.
التــي ميكــن لوســائل االت ّصــال ّ
كــا ميكــن ملنــدوب حاميــة الطّفولــة تلقّــي اإلشــعارات والشّ ــكايات أيضــاً حــول
انتهــاكات حقــوق الطّفــل يف تلــك الوســائل ،وإحالتهــا بــدوره إىل الهيئــة العليــا
املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــري لل ّنظــر فيهــا ،أو إىل قــايض األرسة إذا كان
االنتهــاك ،أو الخــرق جســيامً ويه ـ ّد د مصلحــة الطّفــل الفضــى ،أو بقــاءه ،أو منــاءه.
أل نّــه مخــ ّول قانونيّــاً أيضــاً مبوجــب مجلّــة حاميــة الطّفــل بصفتــه مأمــورا ً للضّ ابطــة
كل الوســائل واألعــال الكفيلــة
العدل ّيــة ،يف إطــار تطبيــق أحــكام املجلّــة ،التّخــاذ ّ
بتقديــر حقيقــة التّهديــد ضــ ّد الطّفــل.
ّ
ّ
الســابع والعشــرون :هــل هنــاك أنظمــة ووســائل أخــرى للمســاءلة
الســؤال
ّ
الشــكايات؟
وتقديــم

السابع
الباب ّ
المساءلة
ّ
والشكايات

هنــاك مامرســات مختلفــة مــن أنظمــة املســاءلة وتقديــم الشّ ــكايات يف العــامل ،ومنهــا،
مجالــس التعديــل الــذايت للصحافــة ،وآليــات التعديــل املختلطــة ،والهيئــات التعديل ّيــة
الرســمية .وكلّهــا آليــات مرشوعــة ،ويعتمــد اختيــار تأسيســها عــى وضــع اإلعــام
وطبيعتــه .ولكــن يعـ ًّد التعديــل الــذايت الفعــال ،الــذي تسـ ّـره هيئــات مهنيــة مــن داخــل
قطــاع اإلعــام ،أفضــل أشــكال أنظمــة املســاءلة والشّ ــكايات.
ويف كل األحــوال ،يجــب االبتعــاد عــن إســناد مســؤولية اإلرشاف عــى أنظمــة الشــكايات
إىل الســلطات التنفيذيــة أو الهيئــات التــي تخضــع لســيطرة الســلطة التنفيذيــة .وعــادة
مــا يتــم النظــر يف الشــكايات اســتنادا إىل مدونــات الســلوك التــي يتــم تبنيهــا مــن خــال
عمليــة تشــارك ّية تشــارك فيهــا جميــع األطــراف املعنيــة بقطــاع اإلعــام .والغايــة مــن
تأســيس مثــل هــذه األنظمــة هــي حاميــة الجمهــور وتعزيــز أخالقيــات املهنــة وليــس
معاقبــة املؤسســات اإلعالميــة .لذلــك ،تكــون العقوبــات عــى خــرق مدونــات الســلوك
عــادة محــدودة بطبيعتهــا ومتالمئــة مــع طبيعــة املخالفــة.
السؤال ّ
ّ
الثامن والعشرون :هل هناك معايير لتشغيل األطفال في اإلعالم؟

مينــع تشــغيل األطفــال دون ســن السادســة عــر ( 16ســنة) يف تونــس ،ويعــد هــذا الح ـ َد
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الســن الدنيــا التــي تنتهــي عندهــا مرحلــة التّعليــم اإللزامــي .إالّ أ ّن هــذا املبــدأ يخضــع
لبعــض االســتثناءات املرشوطــة لتشــغيل األطفــال يف بعــض أصنــاف األعــال أو يف ف ـرات
خــارج أوقــات الدراســة ،ومنهــا مشــاركة األطفــال يف األعــال الفنيّــة واإلعالميّــة.
تســمح مجلّــة الشّ ــغل (ف  57و )67بتشــغيل أطفــال للظهــور يف حفــات عموميــة
أو املشــاركة كممثلــن أو ممثلــن ثانويــن يف التقــاط مشــاهد ســينامئية ،وميكــن
القيــاس عــى ذلــك فيــا يتّصــل مبشــاركتهم يف وســائل اإلعــام ،ولك ّنهــا تضــع
ضوابــط لهــذه املشــاركة ،وهــي:
• توفــر تراخيــص فرديــة متنحها تفقدية الشــغل.
• ضبــط الســ ّن التــي تُســند فيهــا الرتاخيــص املذكــورة بقــرار لوزيــر الشــؤون
االجتامعيــة.
وقــد ضبــط قــرار وزيــر الشــؤون االجتامعيــة بتاريــخ  19جانفــي  2000رشوط
إســناد تراخيــص العمــل الفرديــة لألطفــال يف األنشــطة املذكــورة ســابقا .مشــرا ً إىل
أ ّن منــح الرتاخيــص لألطفــال دون ســن السادســة عــر ( 16ســنة(يكون مــن طــرف
رئيــس قســم تفقديــة الشــغل املختــص ترابيــا ،وأيض ـاً وفــق ضوابــط مح ـ ّد دة وهــي:
• الحصــول عــى املوافقــة الكتابية للويل،
• وإثبــات كفــاءة الطفــل بدنيــا وذهنيــا للقيــام بالعمــل مــن طــرف طبيــب
مختــص.
• عــى أن يتــوىل رئيــس القســم إعــام منــدوب حاميــة الطفولــة املختــص ترابيــا
بالرخــص التــي ت ـ ّم منحهــا.
ويضبــط الرتخيــص املمنوح:
• فــرة الرتخيص؛
• وعدد ســاعات تشــغيل األطفال؛
• والظــروف الواجــب توفرها إلنجــاز عملهم.
• ويراعــى يف ذلــك ســن الطفــل وطبيعة العمــل املوكول إليه.
وحــددت املــدة القصــوى للعمــل الفعــي بســاعتني يف اليــوم واملــدة القصــوى
للحضــور يف اليــوم بأربــع ســاعات .عــى أن يخضــع األطفــال املعنيــن ملراقبــة طبيــة
يجريهــا طبيــب مختــص بصفــة منتظمــة وعــى األقــل مــرة كل ثالثــة ( )3أشــهر.
وميكــن لرئيــس قســم تفقديــة الشــغل ســحب الرتخيــص إذا ثبــت لديــه عــدم احــرام
الــروط املنصــوص عليهــا بقــرار وزيــر الشــؤون االجتامعيــة أو املبينــة بالرتخيــص.
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الســياق اشــرط امللحــق الخــاص بحاميــة حقــوق الطّفــل املــدرج يف ك ـ ّراس
ويف ذات ّ
خاصــة ،يف فصلــه الثالــث ،بــرورة:
رشوط بعــث قنــاة تلفزيــة ّ
• الحصــول عــى موافقــة كتابيــة من الويل الرشعــي للطفل
• إعــام الــويل بتفاصيــل الربنامج قبــل الحصول عــى موافقته
الســؤال ّ
ّ
التاســع والعشــرون :هــل هنــاك تدابيــر لحمايــة األطفــال مــن
ّ
المــواد اإلعالميّــة الضــارة بهــم فــي تونــس؟

نعــم ،هنــاك تدابــر لحاميــة األطفــال مــن املــواد اإلعالم ّيــة الضّ ــارة بهــم يف تونــس،
مض ّمنــة يف املرســوم عــدد  115لســنة  2011املتعلّــق بحر يّــة الصحافــة واإلعــام
وال ّنــر ،واملرســوم عــدد  116لســنة  2011املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي والبــري
وبإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة لالتصــال الســمعي والبــري ،ويتض ّمنــان مجموعــة
مــن التّدابــر ال ّراميــة إىل حاميــة األطفــال مــن املــواد الضّ ــارة بهــم وبحاميتهــم مــن
املضامــن اإلعالميّــة املختلفــة .ويتض ّمــن املرســوم الثّــاين إحــداث آليّــة للحاميــة
الســمعي والبــري.
والتّعديــل القانــوين وهــي الهيئــة العليــا املســتقلّة لالتّصــال ّ
ّ
ّ
الثالثــون :ماهــي الهيئــة العليــا الســمتقلة لالتصــال الســمعي
الســؤال
ّ
والبصــري ومــا هــي أبــرز اختصاصاتهــا فيمــا يتصــل بحقــوق الطفــل؟

الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــري ،هــي هيئــة عموميــة مســتقلة
تتمتــع بالشــخصية املعنويــة واالســتقالل املــايل ،أنشــأها املرســوم عــدد  116لســنة
 2011والــذي كلّفهــا بالســهر عــى ضــان حريــة االتصــال الســمعي والبــري
وتعدديتــه ،وتنظيــم وتعديــل االتصــال الســمعي والبــري ،يف إطــار مجموعــة مــن
املبــادئ املرجع ّيــة ،منهــا« :دعــم الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان وســيادة القانــون،
ودعــم حريــة التعبــر وحاميتهــا ،ودعــم قطــاع االتصــال الســمعي والبــري الوطنــي
العمومــي والخــاص والجمعيــايت وجودتــه وتنوعــه ،وإرســاء مشــهد إعالمــي ســمعي
وبــري تعــددي ومتنــوع ومتــوازن يكــرس قيــم الحريــة والعدالــة ونبــذ التمييــز
عــى أســاس األصــل أو الجنــس أو الديــن ،وتشــجيع برمجــة تربويــة ذات جــودة
عاليــة».
ويف إطــار مامرســة دورهــا يف مجــال حاميــة األطفــال قامــت الهيئــة العليــا
املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــري با تّخــاذ مجموعــة مــن التّدابــر اإلضافيّــة
ملزيــد حاميــة الطّفــل يف اإلعــام ومنهــا إصــدار كراســات الــروط املتعلقــة
بالحصــول عــى إجــازة إحــداث واســتغالل قنــاة تلفزيــة أو إذاعيــة خاصــة أو
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جمعياتيــة يف  5مــارس  .2014ويف إطــار مزيــد مــن الحــرص عــى توفــر الحاميــة
خاصــاً بحقــوق الطّفــل وحاميتــه
لألطفــال يف اإلعــام ،وضعــت الهيئــة ملحقــاً ّ
ّ
الــروط ســابقة الذكــر .ويعــ ّرف حاميــة الطفــل ،باعتبارهــا
ألحقتــه بك ّراســات ّ
«الحــق املطلــق للطفــل يف الحاميــة تجــاه املجتمــع وذلــك بســبب عــدم نضجــه
البــدين والفكــري وهــو مــا يســتوجب اتخــاذ جملــة مــن التدابــر الوقائيــة ذات
الصبغــة القانونيــة الجتامعيــة والتعليميــة والصحيــة» ،رابطــاً حــق الطفــل يف
الحصــول عــى املعلومــات والرتفيــه واملشــاركة بحقــه يف الحاميــة املنصــوص عليهــا
باملــادة  19مــن االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل.
ّ
ّ
ّ
أهــم المعاييــر التــي وضعتهــا الهيئــة
والثالثــون :ماهــي
الســؤال الواحــد
ّ
لحمايــة الطفــل فــي اإلعــام؟

هنــاك العديــد مــن املعايــر التــي وضعتهــا الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي
والبــري لحاميــة حقــوق الطّفــل يف اإلعــام توزّعــت عــى عــدّ ة وثائــق ،منهــا:
الــروط املتعلقــة بالحصــول عــى إجــازة إحــداث قنــاة تلفزيــة أو
• كراســات ّ
إذاعيــة خاصــة أو جمعيات ّيــة،
• وامللحــق الخــاص بحامية األطفال،
• والوثيقــة املرجعيــة للتّعاطــي اإلعالمــي مع قضايا النســاء،
الســمعي والبرصي
الســلوك ّية لإلشــهار يف وســائل االت ّصال ّ
• والقواعــد ّ
وغريهــا مــن القــرارات والوثائــق التــي أ كّــدت عــى مجموعــة مــن املعايــر لحاميــة
األطفــال يف اإلعــام ومنهــا:
• حاميــة الطفولــة ،واحــرام كرامــة اإلنســان والحيــاة الخاصــة ،واحــرام حريــة
املعتقــد.
• دعــم الدميقراطيــة وحقوق اإلنســان وســيادة القانون،
• دعــم حريــة التعبــر وحاميتها،
• دعــم قطــاع االتصــال الســمعي والبــري الوطنــي العمومــي والخــاص
والجمعيــايت وجودتــه وتنوعــه،
• إرســاء مشــهد إعالمــي ســمعي وبــري تعــددي ومتنــوع ومتــوازن يكــرس
قيــم الحريــة والعدالــة ونبــذ التمييــز عــى أســاس األصــل أو الجنــس أو الديــن،
وتشــجيع برمجــة تربويــة ذات جــودة عاليــة،
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• ضــان حــق الطفل يف املشــاركة يف املشــهد اإلعالمي.
• حاميــة حقــوق املــرأة والقطع مع الصــورة النمطيــة لها يف اإلعالم.
• حاميــة حقــوق املسـ ّنني واملعوقني والفئات الهشّ ــة.
• احــرام كرامــة اإلنســان والحيــاة الخاصــة ،وحريــة املعتقــد ،وعــدم التحريــض عــى
العنــف والكراهيــة.
• احــرام مختلــف الحساســ ّيات السياســ ّية والثقاف ّيــة والدين ّيــة ملختلــف الفئــات
مبــا ال يتعــارض مــع املواثيــق واملعاهــدات الدول ّيــة،
كل خطــاب يحــ ّرض عــى التمييــز ،أو عــى الكراهيــة ،أو عــى
• عــدم بــث ّ
العنــف ألســباب عنرصيــة ،أو عرقيــة ،أو خلقيــة ،أو دينيــة ،أو جنســية ،أو
جهويــة ،أو عــى أســاس الــرأي.
• نــر ثقافــة حقــوق الطفــل وترســيخها ضمــن الربامــج املوجهــة لــه ،وبــأن ال
أي برنامــج مــن كرامــة الــذات البرشيــة
ـس ّ
ميـ ّ
• عــدم تلقــي وبــث شــهادات األطفــال التــي تتعــارض مــع مصلحتهــم الفضــى
بغــض النظــر عــن موافقــة أوليائهــم،
• ضــان مســاهمة ذوي اإلعاقــة يف الربامج،
• تخصيــص نــرة أخبــار يومية بلغة اإلشــارات،
• عــدم تلقــي وبث شــهادات الفئات الهشــة حال حصــول الحادثة.
• عــدم اســتغالل مأســاة األشــخاص يف الربامــج التلفزيــة أو املتاجرة بها.
• عــدم ربــط املشــاركة يف الحــوارات أو الربامــج التفاعليــة أو برامــج األلعــاب
والرتفيــه ،بــأي تنــازل مــن قبــل املعنيــن ،بصفــة نهائيــة أو محــدودة ،عــن
حقوقهــم األساســية ،وخاصــة منهــا الحــق يف الحفــاظ عــى الحيــاة الخاصــة
وحــق القيــام بدعــوى يف حالــة حصــول رضر،
• احــرام حقــوق الشــخص املتعلقــة بحياتــه الخاصة ورشفه وســمعته.
• تحجــر اســتغالل األطفــال يف الومضــات اإلشــهار يّة ،إ الّ إذا كان املنتــوج
موضــوع اإلشــهار يهمهــم مبــارشة.
• التنبيــه بخــط واضــح ملــدة ال تقــل عــن أربــع ثــوان يف بدايــة بــث الومضــة
إذا كان املنتــوج موضــوع اإلشــهار يشــكل خطــرا عــى األطفــال ،أو كان اإلشــهار
يتعلــق مبــواد غذائيــة مــن شــأن االفــراط يف اســتهالكها أن يــر بص ّحتهــم،
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كل مضمــون صحفــي يتعلــق
• أن تكــون املصلحــة الفضــى للطفــل هــي هــدف ّ
بــه.
• أن تســاهم الربامــج يف إعــداد الطفــل الســتيعاب قيــم املجتمــع الحــر القائــم
عــى التوافــق والســلم والتســامح واملســاواة بــن الجنســن والصداقــة والتفاعــل
مــع التنــوع الفكــري والعقائــدي.
• عــدم اســتعامل التلفــزة أو اإلذاعــة الســتغالل وتوظيــف األطفــال اقتصاديــا،
أو سياســيا ،أو اســتعاملهم للتشــنيع بذويهــم لتحقيــق أهــداف سياســية ،أو
اقتصاديــة ،أو اجتامعيــة.
• حاميــة األطفــال مــن عنــف املضامــن الســمعية والبرصيــة وذلــك بوضــع
التحذيــرات املناســبة والالزمــة إذا تضمــن املحتــوى اإلعالمــي أي شــكل مــن
أشــكال العنــف كاألصــوات واملشــاهد العنيفــة واملــواد اإلباحيــة.
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ملحق لبعض األمثلة عن
انتهاكات حقوق ّ
الطفل في اإلعالم
فيــا يــي أمثلــة عــن بعــض انتهــاكات حقــوق الطّفــل يف اإلعــام وفقــاً لكراســات
الــروط املتعلــق بالحصــول عــى إجــازة إحــداث واســتغالل قنــاة تلفزيــة أو إذاعيــة
خاصــة ،وامللحــق الخــاص بحاميــة حقــوق الطّفــل ،وا ت ّفاق ّيــة حقــوق الطّفــل:
• بــث مشــه ٍد يتض ّمــن شــهاد ًة أم تــروي قصــة اغتصــاب ابنتهــا مــن طــرف
والدهــا يف أكــر مــن مناســبة منــذ أن كان عمرهــا  3ســنوات ،دون إخفــاء هويــة
األم وطمــس معــامل وجههــا ومعلومــات الطّفلــة الشّ ــخصيّة ،حيــث تــ ّم ذكــر
اســمها واســم ابنتهــا ومعلومــات مــن شــأنها كشــف هويــة الطفلــة والتعــرف
عليهــا ،مــا عرضهــا للوصــم االجتامعــي ،وهــذا األمــر يع ـ ّد انتهــاكاً لحـ ّـق الطّفلــة
ومــس مــن كرامتهــا ومصلحتهــا
وخصوصياتهــا،
يف حاميــة معطياتهــا الشّ ــخصية
ّ
ٌّ
الفضــى.
• بــث مشــاهد صادمــة لجــروح عميقــة ودمــاء تظهــر عــى جســد شــاب
قــام بالحــاق األذى بنفســه .وآخــر قــام باالعتــداء عــى وجهــه ويــده وبعــض
مناطــق مــن جســده بآلــة حــادة .وتصويــر محــاوالت انتحــار .وذلــك دون وضــع
التحذيــرات الالزمــة وفقــا ألحــكام امللحــق املتعلــق بحاميــة األطفــال وحقوقهــم،
وبالتّــايل فــإ ّن بــثّ تلــك املشــاهد مــن شــأنه التأثــر عــى الفئــات الحساســة
وخاصــة األطفــال.
• بــث مشــهد الســتنطاق طفــل موقــوف يف جرميــة قتــل دون احــرام مبــدأ
قرينــة الــراءة ودون طمــس معــامل وجهــه ،مبــا شــكّل انتهــاكاً ملصلحــة الطّفــل
الفضــى ويع ّرضــه للوصــم االجتامعــي.
• إذاعــة حديـ ٍ
ـث عــن واقعــة اعتــداء جنــي عــى طفلــة مــن قبــل مجموعــة مــن
ٌ
تــم خاللــه ذكــر مــكان الواقعــة واســم املدرســة التــي
الشّ ــبان بينهــم
أطفــال ّ ،
تــدرس فيهــا الطّفلــة ،األمــر الــذي مــن شــأنه التع ـ ّرف عــى الطّفلــة ،وهــذا يع ـ ّد
ومســا مــن مصلحتهــا الفضــى،
انتهــاكا لحقّهــا يف حاميــة معطياتهــا الشّ ــخصيّة ّ
ـس مــن ســمعتها.
ومــن شــأن ذلــك تعريضهــا للوصــم واملـ ّ
• عــرض مجموعــة مــن األطفــال مكشــويف الوجــه عنــد الحديــث عــن وضعيتهــم
االجتامعيــة الصعبــة والفقــر الــذي تعــاين منــه عائلتهــم .األمــر الــذي يعــ ّد
ومســا مــن كرامتهــم وتعريضــاً لهــم للوصــم االجتامعــي.
انتهــاكاً لكرامتهــم ّ
الطفــل ا
دليل عملـــي للتعــاطي اإلعالمي مع قضــايــا ّ

61

• بـ ُّ
ـث شــهادة والــدي طفــل تعــرض لالغتصــاب والتشــويه والحــرق ،دون طمــس
هويتهــا ،بــل تــ ّم ذكــر اســمهام واإلدالء مبعلومــات عــن اســم الطّفــل وســ ّنه
ومدرســته واملنطقــة ،بــل وعــرض مشــاهد تعـ ّـر عــن تضامــن زمالئــه يف املدرســة
وهــم يحملــون أوراقــاً بيضــاء كتــب عليهــا اســم الطّفــل ولقبــه .ويعــ ّد ذلــك
انتهــاكاً لحــق الطّفــل يف حاميــة خصوص ّيتــه ومعطياتــه الشّ ــخص ّية وكرامتــه
ومصلحتــه الفضــى.
• بــث تقريــر حــول وضعيــة العاملــن مبجمــع النفايــات يف إحــدى الواليــات،
وتــ ّم فيــه عــرض صــو ٍر لطفــل يرافــق والدتــه يف نبــش الفضــات دون طمــس
مالمــح وجهــه بشــكل يســمح بالتعــرف عليــه وتكــ ّرر عــرض هــذا املقطــع عــ ّد ة
مــ ّرات مرفقــاً بتعليــقٍ حــول األمــراض التــي ميكــن أن تصيــب األطفــال بســبب
النفايــات .وبذلــك تــ ّم انتهــاك كرامــة الطّفــل ،وكشــف خصوص ّياتــه ،وانتهــاك
مصلحتــه الفضــى وتعريضــه للوصــم االجتامعــي واألذى ال ّنفــي.
• بــث تقريــر تضمــن نقــا لصــورة طفــل يف وضعيــة هشــة ،دون طمــس مالمــح
وجهــه بشــكل يســمح بالتعــرف عليــه وتكــ ّرر عــرض هــذا املقطــع عــ ّد ة مــ ّرات،
ويعــد هــذا انتهــاكاً لكرامــة الطّفــل ،وكشــفاً لخصوص ّياتــه ،وانتهــاكاً ملصلحتــه
الفضــى مــا يعرضــه للوصــم االجتامعــي واألذى ال ّنفــي.
• بــث مشــاهد صادمــة تتعلــق بجرميــة إرهابيــة بشــعة اســتهدفت طفــا تونســيا
مبنطقــة مــن إحــدى واليــات الجمهور يّــة ،ويعــد هــذا انتهــاكا لحــق الطفــل يف
حفــظ كرامتــه ،وميثــل صدمــة للمشــاهدين وخاصــة األطفــال وعــى األخــص
أهــل وارسة الطّفــل الضحيّــة.
• تــم يف أحــد الربامــج تنــاول عــدد مــن املواضيــع وعــرض مشــاكل عائليــة
شــائكة وعالقــات أرسيــة متصدعــة دون وضــع التحذيــرات املالمئــة للمضمــون
الــذي ســيتم بثّــه ،ودون مراعــاة درجــة وعــي ومســتوى نضــج بعــض الفئــات
وخاصــة األطفــال ،وهــذا مــن شــأنه التأثــر عليهــم
الحساســة مــن املشــاهدين
ّ
ّ
بالنظــر ملــا يلحقــه بهــم مثــل هــذا النــوع مــن الربامــج مــن أذى نفــي ومبــا
ميــس مــن مصلحتهــم الفضــى.
التفيهيّــة اســتعامل عبــارات وتعليقــات وحــركات تحيــل
• ت ـ ّم يف أحــد الربنامــج ّ
عــى اإلغــراء واإلثــارة ،وعــرض ملشــاهد فيهــا تكريــس للصــورة النمطيــة عــن
املــرأة ،وتركيــز عــى جوانــب تــؤدي إىل تنميطهــا واختزالهــا يف مجــ ّرد جســد
لإلثــارة.
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•وذلــك يف توقيــت يســمح لكافــة الرشائــح العمريــة باملتابعــة وخاصــة منهــم
األطفــال ،وهــو مــا يــؤدي إىل تعريضهــم إىل مضامــن ال تتناســب مــع ســ ّنهم
ودرجــة نضجهــم مبــا ميــس مــن مصلحتهــم الفضــى.
• ّ
بــث مسلســل ،يحتــوي عــى مشــاهد صادمــة لبعــض الفئــات الحساســة مــن
املشــاهدين وخاصــة منهــم األطفــال ،الســيام وأن املسلســل يتــم عرضــه يف وقــت
الــذروة ،دون االلتــزام بعــدم عرضــه قبــل التوقيــت املســموح بــه ،ودون وضــع
ال ّتحذيــرات الالزمــة التــي تحــ ّد د الفئــة العمريــة املمنوعــة مــن املشــاهدة.
ويعــ ّد هــذا انتهــاكاً لحقــوق الطّفــل ومصالحــه الفضــى ،إضافــة إىل مخالفتــه
ملــا ورد مــن التزامــات مبوجــب ك ّراســة الــروط وملحقــة.
• عــرض حالــة اجتامعيــة لفتــاة تع ّرضــت لالعتــداء الجنــي يف أحــد الربامــج
املرئ ّيــة ،وت ـ ّم تقدميهــا عــى أنهــا بلغــت مــن العمــر مثانيــة عــر عامــا ،وكانــت
تتعــ ّرض العتــداء جنــي مــن قبــل ثالثــة مــن أقاربهــا منــذ ســ ّن الرابعــة عــر
وكانــت يف تاريــخ تصويــر الربنامــج حامــاً مــن أحدهــم .ورغــم أ نّــه قــد تــ ّم
إخفــاء وجــه الطفلــة إ الّ أ نّــه مل يتــ ّم طمــس هو يّتهــا ومعطياتهــا الشّ ــخصيّة
حيــث تــ ّم الكشــف عــن هو يّــة أخيهــا ووالدهــا وذكــر اســمها ،كــا ثبــت بعــد
تقريــر املنــدوب العــام لحاميــة الطفولــة أ نّهــا الزالــت طفلــة وتبلــغ مــن العمــر
ســبعة عــر ســنة .وقــد تض ّمــن الربنامــج العديــد مــن االنتهــاكات لحقــوق
الــروط وملحقهــا،
الطّفلــة واملخالفــات الجســيمة للمرســوم  115ولكراســة
ّ
مســاً مبصلحــة الطّفلــة الفضــى وانتهــاكاً لكرامتهــا ولحاميــة معطياتهــا
شــكّلت ّ
الشــخصية وخصوص ّياتهــا ،مــا ألحــق بهــا الــرر نفســ ّيا واجتامعيــا وع ّرضهــا
ّ
للخطــر واإلســاءة والتمييــز والوصــم االجتامعــي والطّــرد مــن املنــزل .حيــث أدى
عــرض هــذه الحالــة إىل طــرد الطّفلــة مــن منزلهــا مــن قبــل والدهــا.
• عــرض تقريــر ملحاولــة اغتصــاب طفــل ومحاولــة ذبحــه تــم فيــه تلقــي
شــهادة الطفــل املتــرر حــول تفاصيــل الواقعــة التــي تعــرض لهــا دون األخــذ
بعــن االعتبــار ســنه ودرجــة نضجــه ودفعــه إىل إعــادة رسد تفاصيــل االعتــداء
ومــا يقــرن بتلــك الوضعيــة مــن انفعــاالت وأحاســيس ســلبية يــؤدي رضورة
إىل تعميــق الــرر النفــي الــذي يعــاين منــه ،كــا تــ ّم تلقّــي إفــادات والديــه
وج ّد تــه دون طمــس هوياتهــم .إضافــة إىل اســتضافة والــدة الطفــل يف األســتوديو
وذكــر اســمها واإلدالء مبعلومــات مــن شــأنها أن تكشــف عــن هويــة الطفــل
ومتكــن مــن التعــرف عليــه ،كاإلشــارة إىل اســمه وســ ّنه ومنطقــة ســكناه ،وهــو
ٌ
انتهــاك لحــق الطفــل يف حاميــة معطياتــه الشّ ــخصيّة وخصوصياتــه وملصلحتــه
الفضــى وتعريضــه للتّمييــز والوصــم االجتامعــي.
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• اســتضافة طفلــة صحبــة والدتهــا لعرضهــا عــى جهــاز كشــف الكــذب تـ ّم إيهــام
الطّفلــة بأّنــه حقيقــي يف إحــدى فقــرات برنامــج ترفيهــي ،ورغــم حصــول القنــاة
عــى موافقــة والــدي الطفلــة عــى محتــوى الفقــرة قبــل التصويــر وإعالمهــا
املســبق بــأ ّن الجهــاز الــذي ســيتم اســتعامله ليــس جهــاز كشــف كــذب بــل هــو
لعبــة ومتثيــل ،إ الّ أ ّن مجر يّــات الفقــرة أ ّد ت إىل تعريــض الطّفلــة لضغــط نفــي
مبالــغ فيــه العتقادهــا أ نّهــا وأ ّمهــا تتع ّرضــان الختبــار جهــاز كشــف الكــذب.
مــا أ ّد ى إىل انتهــاك حقّهــا يف الحاميــة مــن ســوء املعاملــة ال ّنفســيّة وتعريضهــا
لضغــط نفــي وبالتّــايل انتهــاك كرامتهــا ومصلحتهــا الفضــى ،ويف مثــل هــذه
الوضع ّيــة فــإ ّن موافقــة والديهــا وحضــور والدتهــا معهــا يف الربنامــج ال يــ ّر ر
تعريضهــا ملثــل ذلــك الضغــط ،وانتهــاك حقهــا يف الحاميــة .إذ ال تؤخــذ موافقــة
الــويل بعــن االعتبــار إذا مــا ثبــت عــدم مراعــاة مصلحتــه الفضــى التــي يجــب
أن تكــون هــدف كل مضمــون إعالمــي.
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 التغطيــة اإلعالميــة خــال فــرات األزمــات ،أحــداث اإلرهــاب منوذجــا – وثيقــةتوجيه ّيــة – الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــري – .2015
 مجلــة الشّ ــغل أفريــل  ،1966وإضافاتهــا وتنقيحاتهــا. قــرار مــن وزير الشــؤون االجتامعية مــؤرخ يف 19جانفي .2000ملؤسســة التّلفزة التّونسـيّة.
السياســة التّحريريــة) ّ
 مــروع مد ّونــة ســلوك (أو ّ تونــس :وثيقــة متهيديــة عن القوانني الضابطة لإلنرتنات – منظمة املادة .2012 -19 القانــون التوجيهــي املتعلــق بالنهــوض باألشــخاص املعوقــن وحاميتهــم،وتنقيحاتــه عــدد  83لســنة .2005
 مــؤرشات حقــوق اإلنســان للمهاجريــن وأرسهــم يف تونــس  .2017ورقــة عمــل 24لرشاكــة املعــارف العامليــة عــن الهجــرة والتنميــة.
الطفــل ا
دليل عملـــي للتعــاطي اإلعالمي مع قضــايــا ّ

65

 مدونــة ســلوك وأخالقيــات العــون العمومــي املصــادق عليهــا مبوجــب أمــر -أكتوبــر .2014
 مرجعيــات الكفايــات واملامرســة لخطــة منــدوب حاميــة الطّفولــة  -بســامعيشــة وفتحــي الجــ ّراي -وزراة املــرأة والطّفولــة واليونيســف – تونــس – .2008
 دراســة حــول تطــ ّور وســائل اإلعــام واالتصــال بتونــس ،باعتــاد مــؤرشاتتطــور وســائل اإلعــام واالتصــال حســب منظمــة األمــم املتّحــدة للرتبيــة والعلــوم
والثقافــة – اليونيســكو .2012
الصــادق الحاممــي – جــزء
 األخالقيــات ّالصحف ّيــة وامليديــا الجديــدة – دّ .
مــن بحــث يف إطــار برنامــج ال ّنــوع االجتامعــي واإلعــام العــريب – مركــز املــرأة
العربيــة للتّدريــب والبحــوث (كوثــر) – تونــس .2011
 حاميــة الطّفــل مــن املعلومــات الضّ ــارة – ورقــة بحثيــة – عائــدة الريمــاينغربــال – املاجســتري املتخصــص بحقــوق الطّفــل – الجامعــة اللّبنانيــة واملعهــد
العــريب لحقــوق اإلنســان واليونيســف واملجلــس العــريب للطّفولــة والتّنميــة
وكل ّيــة العلــوم القانونيــة والسياســية واالجتامعيــة بجامعــة قرطــاج بتونــس –
جــوان .2006
المراجــع العربية:

 دليــل املبــادئ املهنيــة ملعالجــة اإلعــام العــرىب قضايــا حقــوق الطفــل ،املجلــسالعــريب للطّفولــة والتّنميــة ،القاهــرة.
 نحــو ميثــاق رشف لإلعالميــن يف مجــال حاميــة األطفــال مــن العنــف ،املجلــس العــريبللطّفولــة والتّنميــة ،القاهــرة.
 دراســة اإلعــام وقضايــا حقــوق الطّفــل بالــدّ ول العربيــة ،دراســة ميدانيّــة،املجلــس العــريب للطّفولــة والتّنميــة ،القاهــرة .2013
 ميثــاق رشف العاملــن يف أفــام األطفــال – املجلــس العــريب للطّفولــة والتّنميــة  -القاهرة– .1991
 امليثــاق العــريب لإلعــام وحقــوق الطفــل  -املنتــدى العــريب األول لحقــوقالطفــل واإلعــام ديب -ديســمرب .2004
الصحفيــن العــرب  -الــدار
 اإلعــان العــريب لحريــة اإلعــام – ا ت ّحــاد ّالبيضــاء  -املغــرب – .2016
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الســمعية البرص يّــة ،الهيئــة
 دليــل حاميــة الجمهــور ال ّناشــئ يف وســائل اإلعــام ّالســمعي البــري باملغــرب .2017
العليــا لالتّصــال ّ
 اإلعــام العــريب وحقــوق اإلنســان  -نتائــج الربنامــج املندمــج حــول :تدعيــمدور وســائل اإلعــام العربيــة يف النهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان ونرشهــا –
 - 1999املعهــد العــريب لحقــوق اإلنســان -تونــس .2000
 ح ّر يــة التعبــر بــن القانونــن الــدويل والداخــي املبادئوالقيــم والحدود – د .عبد الحســن شــعبان – – 2018/09/18
https://m.annabaa.org/arabic/rights/16613
الســلوك املهنــي اإلعالمــي ،املنظّمــة اللّيبيــة لإلعــام املســتقّل –
 مد ّونــة قواعــد ّ.2019
 األخــاق اإلعالم ّيــة بــن املبــادئ والواقــع – د .جــورج صدقــة – الجامعــة اللّبان ّيــة– بــروت .2008
 قــل وال تقــل يف مجــال حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة  -الدكتــور مهنــدالعــزة /برنامــج تطويــر وتعزيــز املجتمــع املــدين.
 أدونيــس غزالــة ،مجموعــة مقاالت  -موقــع حفريات https://hafryat.com اإلعــام العــريب ورهانــات التغيــر يف ظــل التحــوالت  -كليــة اإلعــام يف الجامعــةاللبنانيــة  -مركــز دراســات الوحــدة العربيــة  -بــروت.2017 ،
المراجــع الدّ ولية:

 اتفاقيــة األمــم املتحــدة لحقــوق الطفل املؤرخــة يف  20نوفمرب .1989 اتفاقيــة األمــم املتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة املؤرخــة يف 13ديســمرب .2006
 اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة املؤ ّرخــة يف 18كانــون األول/ديســمرب ،1979
الصــادرة
 االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــريّ ،بتاريــخ  20ديســمرب .2006
 اتفاقيتــا منظمــة العمــل الدوليــة ،رقــم  138بشــأن تحديــد الحــد األدىن للســنالصــادرة ســنة .1973
ّ
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 الربوتوكــوالت االختياريــة امللحقــة باتفاقيــة حقــوق الطفل. اتّفاق ّيــة النــزاروت بشــأن حاميــة األطفــال مــن االســتغالل واالعتــداء الجنــي،الصــادرة عــن مجلــس أوروبّــا بتاريــخ  25أكتوبــر .2007
ّ
 القانــون اإلنســاين الــدّ ويل ،الصادر عام  ،1949وعام .1977 دليــل املبــادئ التّوجيهيــة بشــأن حاميــة ورعايــة األطفــال الالجئــن الصــادرعــام .1994
 قواعــد األمــم املتحــدة النموذجيــة الدنيــا إلدارة شــؤون قضــاء األحــداث(قواعــد بكــن.)1985
 مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة ملنــع جنــوح األحــداث (مبــادئ الريــاض.)1990
 قواعــد األمــم املتحدة بشــأن األحــداث املج ّردين مــن حريتهم (.)1991الصلة.
 تعليقــات اللجنــة الدّ ول ّيــة لحقــوق الطّفــل ذات ّ الدليــل امليــداين لتنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة ملفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤونالالجئــن بشــأن تحديــد املصالــح الفضــى للطفــل  -مفوضيــة األمــم املتحــدة
لشــؤون الالجئــن.2011 -
الســامية لحقــوق اإلنســان
 التدريــب عــى رصــد حقــوق اإلنســان – املف ّوض ّيــة ّ– سلســلة التدريــب املهنــي رقــم  7-نيويــورك وجنيــف .2001
 دليــل تطبيــق ا تّفاق ّيــة حقــوق الطّفــل – اليونيســف – الطبعــة الثالثة .2007 اســراتيجيات ال ّتواصــل مــن أجــل التّنميــة «التّواصــل لتحســنحيــاة األطفــال» ،حزمــة مــن املصــادر ،أصدرتهــا اليونيســف
.http://www.un.org/arabic/millenniumgoals
 املبــادئ امل َّتبعــة يف إعــداد التقاريــر اإلعالميــة حــول األطفــال – اليونيســف -ســبتمرب .2002
 دليــل املهــارات اإلعالميّــة وأخالقيــات صحافــة حقــوق الطفــل ،اليونيســف -بــروت .2016 -
 دور املنظــات غــر الحكوميــة ووســائل االعــام يف الدفــاع عــن حقــوقالطفــل -اليونيســف – .1993
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 اليونيســكو ال ّنصــوص األساسـ ّية – اليونيســكو -طبعــة .2018 إعــان بشــأن املبــادئ األساســية الخاصــة بإســهام وســائل اإلعــام يف دعــمالســام والتفاهــم الــدويل ،وتعزيــز حقــوق اإلنســان ،ومكافحــة العنرصيــة
والفصــل العنــري والتحريــض عــى الحــرب( ،اليونيســكو)  -نوفمــر. 1978
 إعــان حلقــة ال ّتــدارس بشــأن تعزيــز اســتقالل وتعدّ د يّــة وســائل اإلعــامالعربيــة (اليونيســكو) صنعــاء – اليمــن -جانفــي.1996
 االتجاهــات العامليــة يف حريــة التعبــر وتنميــة وســائل اإلعــام ،صــدر يف عــام 2015عــن منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقــاف (اليونيســكو).
 إعــان ويندهــوك بيــان مبــادئ أساســية لحريــة الصحافــة  -حلقــة اليونســكوالدراســية عــن موضــوع «تعزيــز اســتقاللية وتعدديــة الصحافــة األفريقيــة»،
بناميبيــا.)1991( ،
 مــؤرشات تنميــة وســائل اإلعــام :إطــار لتقييــم تنميــة وســائل اإلعــام  -املجلــسالــدويل الحكومــي للربنامــج الــدويل لتنميــة االتصــال – اليونيســكو .2008
 التعليــق العــام رقــم  34بشــأن املــادة  19الحــق يف حريــة الــرأي وحر ّيــةال ّتعبــر – اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان –.2011
الســويدية
 مســودة رشعــة أخالقيــات التعامــل اإلعالمــي مــع الطفــل ،املنظّمــة ّلرعايــة األطفــال ،بــدون تاريــخ.
 حاميــة األطفــال عــى الخـ ّـط ،مبــادئ توجيهيــة ،االتّحــاد الــدويل لالتصــاالت (ITU)،
.2009
ِّ
لبــث برامــج األطفــال ،مؤمتــر القمــة اإلفريقــي حــول
 امليثــاق اإلفريقــياألطفــال والبــثّ  ،أكــرا.1997 ،
 اإلعــان العاملــي مــن أجــل اإلعــام والدميقراطيــة :املبــادئ األساســية للفضــاءالعاملــي لالتصــال واإلعــام  -مراســلون بــا حــدود  05 -نوفمــر .2018
 قامــوس مصطلحــات الهجــرة املخصــص لإلعــام يف الــرق األوســط – منظّمــةالعمــل ال ّد وليــة – .2017
 القانــون النموذجــي لحاميــة الطفــل  -جامعــة جونــز هوبكنــز واملركــز الــدويللألطفــال املفقوديــن واملســتغلني -ينايــر .2013
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