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تضــع الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــري عــى ذمة وســائل اإلعالم الســمعية 
ــداده  ــّم إع ــذي ت ــل ال ــا الطف ــع قضاي ــي م ــل العمــي للتعاطــي اإلعالم ــة هــذا الدلي البري
ــة مــن خــالل  ــة »اليونســيف«، وترمــي الهيئ بالتعــاون مــع  منظمــة األمــم املتحــدة للطفول
هــذا الدليــل إىل مزيــد تعزيــز قــدرات الصحفيــات والصحفيــن يف وســائل اإلعــالم العمومــي 

والخــاص والجمعيــايت يف مجــال التعاطــي اإلعالمــي مــع الطفــل واحــرام حقوقــه.

ويتنــاول هــذا الدليــل العمــي املكــون مــن ســبعة أبــواب االلتزامــات واملســؤوليات املحمولــة 
ــة للتعاطــي  ــر العام ــّدم املعاي ــل، ويق ــاه الطف ــة تج ــالم الســمعية البري ــائل اإلع ــى وس ع
ــة  ــالت اإلعالمي ــاء املقاب ــل أو اثن ــع الطف ــوق ســواء يف التواصــل م ــع هــذه الحق ــي م اإلعالم
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 واألنرنــات، ليُختتــم 
الدليــل بإجابــات حــول وســائل املســاءلة وتقديــم الشــكايات يف إطــار الــدور التعديي لوســائل 
اإلعــالم الســمعية البريــة 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 وخــراء 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 اإلعــالم 
واملهنيــن واملتخصصــن يف مجــال حقــوق الطفــل واملؤسســات املختصــة والجمعيــات واملنظات 

الناشــطة يف املجــال وكل املهتمــن بحايــة األطفــال وحقوقهــم لتقديــم مالحظاتهــم حولــه.

ــمعي  ــال الس ــتقلة لالتص ــا املس ــة العلي ــي للهيئ ــدور التعدي ــار ال ــل يف إط ــذا الدلي ــأيت ه وي
والبــري، إلشــعار اإلعالميــن بأهميــة حايــة الطفولــة يف القطــاع الســمعي البــري وخاصــة 
ــذه الريحــة،  ــري املوجــه له ــاج الســمعي الب ــراء اإلنت ــم واملســاهمة يف إث ــة حقوقه حاي
ومــن خــالل تكويــن الصحفيــات والصحفيــن وتأمــن الوثائــق البيداغوجيــة الخاصــة بالتنــاول 

اإلعالمــي لهــذه املواضيــع عــى غــرار هــذا الدليــل.
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األخــرى مــن  الّدوليّــة  االتّفاقيّــة واألدوات  مــا تحــّدده  الكتيّــب ســنبّن  ويف هــذا 
ــالل  ــن خ ــل م ــوق الطّف ــة بحق ــه صل ــا ل ــالم يف م ــى اإلع ــؤوليات ع ــات ومس التزام
ــبات  ــات يف مناس ــون وإعالميّ ــا إعالميّ ــي طرحه ــئلة الت ــن األس ــدد م ــى ع ــة ع اإلجاب
والبــري  الّســمعي  لالتّصــال  املســتقلّة  العليــا  الهيئــة  نظّمتهــا  متعــّددة  وأنشــطة 
ــاه؛ وال  ــل وقضاي ــوق الطّف ــع حق ــي م ــر التعاطــي اإلعالم ــل مبعاي وأســئلة أخــرى تتّص
ــاً«  ً »قانونّي ــارا ــّد إط ــل« تع ــوق الطّف ــة حق ــى أّن »اتّفاقّي ــد ع ــن التّأكي ــة م ــّد بداي ب
ــه،  ــل وحقوق ــا الطّف ــع قضاي ــيٍّ م ــاٍط إعالم ــاً ألّي تع ــاً« ُملزم ــاً« و »مرجعّي و »أخالقّي
ــا ال  ــا وإدماجه ــواردة فيه ــة ال ــر الحقوقيّ ــادئ واملعاي ــن إدراج املب ــّد م ــايل ال ب وبالتّ
ــة،  ــواّد اإلعالميّ ــطة وامل ــج واألنش ــات والرام ــات والتّوّجه ــط والّسياس ــط يف الخط فق
بــل ويف »مواثيــق الــّرف املهنيــة« أيضــاً، ويف »الّتقييــم« و »الّرصــد« و »املحاســبة« 
ــة املســؤولية  ــّذايت. وتقــع عــى الّدول ــل ال ــويّن والتّعدي ــل القان ــة وبرامــج التّعدي املهنيّ
األوىل يف تكريــس هــذه االلتزامــات واملســؤوليات وخاّصــة يف حايــة الطّفــل مــن 
ــق  ــا عــن طري ــّرض له ــد يتع ــي ق ــاكات الت ــه واالنته ــارة ب ــواد الّض ــات وامل كّل املعلوم
العليــا املســتقلة  الهيئــة  ينــدرج دور  املختلفــة، ويف هــذا اإلطــار  وســائل اإلعــالم 
يف  والخروقــات  االنتهــاكات  تلــك  رصــد  يف  املتمثــل  والبــري  الّســمعي  لالتّصــال 
ــة الالزمــة لتعديلهــا. ــر واإلجــراءات القانوني ــاذ التّداب اإلعــالم الســمعي البــري واتّخ

ــة،  ــا وســائل اإلعــالم املختلف ــي تؤّديه ــة الت ــة الهاّم ــل بالوظيف ــة حقــوق الطّف تعــرف اتّفاقي
وتؤكّــد عــى ذلــك يف الفصــل 17 منهــا الــذي ينــّص عــى أّن الــّدول األطــراف فيهــا: »تعــرف 
ــل عــى  ــة حصــول الطّف ــا وســائط اإلعــالم« وتضمــن إمكاني ــي تؤّديه ــة الت ــة الهاّم بالوظيف
ــة، وبخاّصــة تلــك التــي »تســتهدف  ــة والّدوليّ املعلومــات واملــواّد مــن شــتّى املصــادر الوطنيّ

ــة«.  ــه الجســديّة والعقلّي ــة وصّحت ــة واملعنويّ ــة والّروحّي ــه االجتامعّي ــز رفاهيت تعزي

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تُلــزم االتّفاقّيــة الــّدول األطــراف فيهــا بالقيــام بعــدد مــن 
الّتدابــر، وهــي:

أ( تشــجيع وســائط اإلعــالم عــى نر املعلومــات واملــواّد ذات املنفعــة االجتامعّية 
والّثقافّيــة للطّفــل ووفقــا لــروح الفصل 29، 

ب( تشــجيع الّتعــاون الــّدويّل يف إنتــاج وتبــادل ونــر تلــك املعلومــات 
واملــواّد مــن شــتّى املصــادر الثّقافيّــة والوطنيّــة والّدوليّــة، 

ج( تشجيع إنتاج كتب األطفال ونرها، 

ــة  ــات اللّغوي ــة لالحتياج ــة خاّص ــالء عناي ــى إي ــالم ع ــائط اإلع ــجيع وس د( تش
ــل،  للطّف

ــات  ــن املعلوم ــل م ــة الطّف ــة لوقاي ــة مالمئ ــادئ توجيهّي ــع مب ــجيع وض هـــ( تش
ــه. ــّر بصالح ــي ت ــواّد الت وامل

ــة  ــف وتوعي ــالم يف تثقي ــؤولية اإلع ــة ومس ــرى إىل أهمي ــواّد أخ ــة يف م ــارت االتّفاقيّ ــا أش ك
الطّفــل بحقوقــه وحايتهــا، ويف مارســته لحّقــه يف اإلعــالم وتلّقــي املعلومــات واملــواد 
اإلعالميّــة ونرهــا، إضافــة إىل مســؤوليّته يف نــر االتّفاقيــة والتّعريــف بهــا عــى أوســع نطــاق 
ــة أن  ــك الحقــوق أيضــاً، ولكّنهــا حــّذرت كذلــك مــن إمكاني ممكــن، ويف رصــد انتهــاكات تل
ينتهــك اإلعــالم ذاتــه حقــوق الطّفــل، مــن خــالل نــر املعلومــات الّضــارة مبصلحتــه الفضــى 

ــه. ــة ضــارّة ب ــاج مــواّد إعالميّ ــات أو إنت ــه أو اســتغالله يف اإلعالن ــه أو منائ أو ببقائ

تمهيد
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 الباب األّول
اإلطار العام

الّســؤال األّول: مــا هــي االلتزامــات العاّمــة ذات الّصلة بحقــوق الّطفل؟

ــق  ــا يتواف ــه مب ــه وحّريات ــع بحقوق ــه دون أن يتمتّ ــع بكرامت ــل أن يتمتّ ــن للطّف ال ميك
ــألة  ــر املس ــي تح ــل، الت ــوق الطّف ــة حق ــها اتّفاقيّ ــى رأس ــة، وع ــر الّدوليّ ــع املعاي م
وكّل  حقــوق«،  »صاحــب  باعتبــاره  وهدفهــا،  ومحورهــا  أداتهــا  الطّفــل  اعتبــار  يف 
ــب  ــاب الواج ــا »أصح ــه باعتباره ــؤوليّة تُجاه ــل املس ــع تتحّم ــات املجتم ــراف مكّون أط
باملســؤولّية«  »َمدينــون  والجميــع  بالحقــوق«  الطّفــل »دائــٌن  أّن  أي  واملســؤولّية«، 
ــال  ــالم واالتّص ــائل اإلع ــا »وس ــن ضمنه ــؤالء، وم ــى رأس ه ــة ع ــه، والّدول ــاه حقوق تُج

ــي: ــاُت ه ــا«، وااللتزام ــن »نوعه ــر ع ــّض الّنظ ــل« بغ والّتواص

• االلتــزام باالحــرام، أي االمتنــاع عن عرقلة متتـّـع األطفال بحقوقهــم وحّرياتهم.

• االلتــزام بالحاميــة، أي حايــة األطفال مــن أّي اعتداء عى حقوقهــم وحريّاتهم.

ــع األطفــال بحقوقهــم وحريّاتهــم وفقــاً  ــة متتّ • االلتــزام بالّتطبيــق، أي ضــان وكفال
ــة األدوات  ــل وبقي ــوق الطّف ــة حق ــا يف اتّفاقيّ ــوص عليه ــات املنص ــر والّضان للمعاي

ــة بهــم. ــة ذات الّصل الّدوليّ

ــات  ــداف وتوّجه ــل بأه ــوق الّطف ــة حق ــة اّتفاقّي ــا عالق ــي: م ــؤال الّثان الّس
ــل؟ ــه للّطف ــالم الموّج اإلع

ــا أعــاله بـــ »نــر املعلومــات  ــل كــا بيّن ــل إعــالم الطّف ــة حقــوق الطّف تطالــب اتّفاقيّ
17(، وبجعلهــا متاحــة  واملــواد ذات املنفعــة االجتامعيــة والّثقافيــة للطّفــل« )ف 
التــزام  02(، وبضــان  التّمييــز )ف  أشــكال  مــن  أّي شــكٍل  األطفــال دون  لجميــع 
ــا  ــا، و»مب 29 منه ــة يف الفصــل  ــق األهــداف املُضّمن ــائلها بتحقي ــا ورس ــن مواده مضام
05(، وضــان »مصلحتــه  يتناســب مــع ســّن الطّفــل ونضجــه وقدراتــه املتطــّورة« )ف 
 )12 )ف  و»مشــاركته«   )06 )ف  ومنــاءه«  وبقــاءه  و»حياتــه   )03 )ف  الفضــى« 

ــي: ــداف ه 28(. واأله ــرص« )ف  ــؤ الف و»تكاف

• تنميــة شــخصية الطّفل ومواهبه وقدراته العقليــة والبدنية إىل أقىص إمكاناتها؛

• تنميــة احــرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية واملبــادئ املكّرســة يف 
ميثــاق األمــم املتّحــدة؛

ــم  ــة، والقي ــه الخاّص ــه وقيم ــة ولغت ــه الثّقافيّ ــل وهويّت ــة احــرام ذوي الطّف • تنمي
ــه؛ ــذي ينتمــي ل ــد ال ــة للبل الوطنيّ
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مــن  بــروٍح   ، حــرٍّ مجتمــع  يف  املســؤولّية  تستشــعر  لحيــاٍة  الطّفــل  إعــداد   •
بــن جميــع  الجنســن والّصداقــة  بــن  التّفاهــم والّســلم والتّســامح واملســاواة 
الّشــعوب والجاعــات اإلثنيّــة والوطنيّــة والّدينيّــة واألشــخاص الذيــن ينتمــون 

األصليــن؛ الّســكان  إىل 

• تنميــة احــرام البيئــة الطّبيعّيــة، وضامن اســتدامتها.

ــو  ــل الّنح ــداف، ع ــادئ واأله ــك املب ــل )1995( تل ــة الطّف ــة حاي ــد أوردت مجلّ وق
ــايل: »تهــدف هــذه املجلــة يف إطــار الهويــة الوطنيــة التونســية والشــعور باالنتــاء  التّ

ــة:  ــات التالي ــق الغاي ــاري إىل تحقي الحض

ــز إمكانياتهــا الجســمية  1( االرتقــاء بالطفولــة مبــا لهــا مــن خصوصيــات ذاتيــة متّي
وميوالتهــا الوجدانيــة وقدراتهــا الفكريــة ومهاراتهــا العمليــة إىل مســتوى مــا 

ــارض.  ــال الح ــة بأطف ــد العناي ــتقبل بتأكي ــال املس ــئ أجي ــة تهي ــن رعاي ــه م توجب

2( تنشــئة الطفــل عــى االعتــزاز بهويتــه الوطنيــة، وعــى الوفــاء لتونــس والــوالء 
ــا  ــا ومغاربي ــاري، وطني ــامء الحض ــعور باالنت ــب، والش ــا ومكاس ــا وتاريخ ــا، أرض له
ــر،  ــى اآلخ ــاح ع ــري واالنفت ــة التآخــي الب ــع التشــّبع بثقاف ــا وإســالميا، م وعربي

ــة.  ــة العلمي ــات الربوي ــه التوّجه ــا تقتضي ــا مل وفق

ــم عــى  ــن، قائ ــدين متضام ــع م ــاة حــّرة مســؤولة يف مجتم ــل لحي ــداد الطف 3( إع
التــالزم بــن الوعــي بالحقــوق وااللتــزام بالواجبــات، وتســوده قيــم املســاواة 

والتســامح واالعتــدال. 

ــة  ــارات الوطني ــرى االختي ــة يف مج ــة والحامي ــل يف الرعاي ــوق الطف ــل حق 4( تنزي
ــي  ــه إرادة التون ــال ســامية، توّج ــوق اإلنســان مث ــن حق ــت م ــي جعل الكــرى، الت
القيــم  تقتضيــه  مــا  نحــو  عــى  األفضــل،  نحــو  بواقعــه  االرتقــاء  مــن  ومتّكنــه 

اإلنســانية. 

يضمــن  مبــا  الذاتيــة  بخصوصياتهــا  والتبصــر  الطفــل  حقــوق  ثقافــة  نــر   )5
ــن  ــة، ورســوخ الوعــي باملســؤولية تجاهــه م ــن ناحي ــا م تناســق شــخصيته وتوازنه

ــرى.  ــة أخ ــن ناحي ــأرسه م ــع ب ــه واملجتم ــه وعائلت ــل أبوي قب

6( تريــك الطفــل بالطــرق املالمئــة يف كل مــا يعنيــه واحــرام حقوقــه وتعزيزهــا، باعتبار 
وأخالقيــات  واملبــادرة  العمــل  خصــال  عــى  ينشــأ  حتــى  الفضــى،  مصلحتــه 

ــذات.  ــل عــى ال ــخيص وروح التعوي ــب الش الكس

7( تنشــئة الطفــل عــى التحــي باألخــالق الفاضلــة مــع رضورة تنميــة الوعــي 
لديــه باحــرام أبويــه ومحيطــه العائــي واالجتاعــي«. 

ــوق  ــة حق ــا اّتفاقّي ــي حّددته ــة الت ــادئ العاّم ــي المب ــا ه ــث: م ــؤال الّثال الّس
ــل؟ ــع الّطف ــي م ــي اإلعالم ــل للّتعاط الّطف

مــع  اإلعالمــي  للتّعاطــي  املبــادئ  مــن  مجموعــة  الطّفــل  حقــوق  اتّفاقيّــة  تحــّدد 
مبثابــة: وتعترهــا  الطّفــل 

• مبادئ مرجعّية تطبيقّية، إلعال وتطبيق اإلطار االسراتيجّي الّسابق وأهدافه، 

• مبادئ مرجعّية قيمّية لرسيخها من خالل الرامج واألنشطة اإلعالميّة املختلفة، 

• مبــادئ مرجعّيــة قياســيّة لتقييــم مضامــن برامج اإلعالم وأنشــطته ورســائله، 

واملبــادئ املرجعّيــة العاّمــة الّتوجيهّيــة والقيمّيــة والقياســّية، هي:

• احــرام كرامــة الطّفــل واســتقالليته )ديباجــة االتّفاقيّــة والفصل 28(. 

ــك »املكاســب  ــا يف ذل ــارات، مب ــوق كّل االعتب ــل الفضــى ف ــالء مصلحــة الطّف • إع
)03 ــا«. )الفصــل  ــارة، وغره ــة، ونســب املشــاهدة، واإلث املاليّ

• املســاواة وعــدم الّتمييز. )ف 02(

• حيــاة وبقــاء ومنــاء الطّفل الّشــامل واملتوازن. )ف 06(

• حــّق األطفــال يف املشــاركة يف وســائل اإلعــالم، وحريّــة التّعبــر والتّفكــر وإبــداء الــرأي 
ــل  ــط، ب ــة فق ــاّدة اإلعالمي ــتهلكن لل ــم مس ــدم اعتباره ــم، وع ــي تخّصه ــائل الت يف املس

ــتهدفهم.  )ف 12( ــي تس ــج الت ــن للرام ــن ومقدم ــاهمن ومنتج وكمس

والعائليّــة. )ف  الّشــخصيّة  وأرستــه، ومعطياتــه  الطّفــل،  • حاميــة خصوصّيــات 
)1 6

• احــرام حــّق الطّفــل يف الوصــول إىل وســائل اإلعــالم ومعلوماتهــا ومواّدهــا 
)05 17 وف  الّناميــة. )ف  لقدراتــه  واتاحتهــا وفقــاً  لــه،  املوّجهــة 

الّضــارة برفاهــه، والتــي  • حاميــة الطّفــل مــن املعلومــات واملــواد اإلعالميّــة 
تتنــاىف مــع مصلحتــه الفضــى والتــي تُعــّرض بقــاءه ومنــاءه وســالمته الّنفســيّة 

)03 17 وف  )ف  مــا.  لخطــر  واالجتاعيّــة  والصحيّــة  والجســديّة  واملعنويّــة 

ــة واالســتغالل.  • حاميــة الطّفــل مــن كّل أشــكال العنــف واإلهــال وســوء املعامل
)ف 19 وف 36(
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ــم أوضــاع  ــى فه ــي تســاعده ع ــات الت ــى املعلوم ــّق يف الحصــول ع ــل الح • للطّف
مجتمعــه، ولــه الحــّق يف مناقشــتها، وتحليلهــا، وذلــك مبــا يتناســب مــع ســّنه 

ــّورة. ــه املتط ــه وقدرات ونضج

ــة  ــواّد إعالميّ ــس البالغــن محــور الحصــول عــى م ــل نفســه ولي • أن يكــون الطّف
ــه. ــرة الهتام واضحــة ومث

الطّفــل  قــدرات  مــع  تتناســب  التــي  والّصــورة  واملــاّدة  الخطــاب  توجيــه   •
منــط  أّي  أو  األطفــال  تشــبه  شــخصيات  فإضافــة  العمريّــة،  ومرحلتــه  الّنامّيــة، 
ــيء  ــك ال ــل ذل ــة، ال يجع ــة أو املضحك ــوم املتحرك ــتخدام الرس ــم، كاس ــٍل له ُمسَّ
عندمــا  أفضــل  بطريقــة  يتعلّمــون  فاألطفــال  لألطفــال«.  تلقائيــا شــيئاً »مالمئــاً 
مــت حســب منّوهــم الُعمــري، واحتياجاتهــم،  تكــون املــواّد اإلعالميّــة قــد ُصمِّ

ومبشــاركتهم. واهتاماتهــم، 

• اســتخدام املؤثــرات الخاّصــة بحصافــة وحكمــة، إذا كان التّواصــل مرئيّــاً، أو 
ســمعيّاً، أو مطبوعــاً غــر مرتــٍب، أو محمــوم، قــد تشــّوش هــذه املؤثــرات الخاّصــة 
عــى األطفــال بــدالً مــن أن تــؤّدي إىل الّركيــز، ويف كثــرٍ مــن األحيــان تقلّــل 
ــة،  ــه املحتمل ــاج لقيمت ــدان اإلنت ــبّب يف فق ــا يتس ــة، م ــالة الهاّم ــة الّرس ــن قيم م
ــل  ــم التّواصــل والتّفاع ــاً يســتوعب ويدع ــاك توازن ــّم أن يكــون هن ــن امله ــك م لذل

ــا. ــوق طاقته ــم ف ــل عقوله ــال دون تحمي ــدى األطف ــم ل والتعلّ

• تكــون املــواّد اإلعالمّيــة ذات نوعّيــة جّيــدة وفّعالــة، بقــدر مــا تســتند إىل 
فهــم أســس تطــّور الطّفــل ومنائــه؛ وباســتخدام اللّغــة والّشــخصيات والقصــص 

عابــة املالمئــة لــه. واملوســيقى والدُّ

ــر  ــى توف ــل ع ــال، ويعم ــًة لألطف ــر مالءم ــاركة، أك ــى املش ــم ع ــالم القائ • اإلع
ــا أتيحــت الفرصــة  ــاً. وكلّ ــاً وجســديّاً وعاطفيّ ــه معرفيّ ــم لالنخــراط في الفرصــة له
والتّفكــر  الجســد،  لغــة  واســتخدام  أنفســهم،  عــن  للتّعبــر  أكــر  لألطفــال 
ــا اقــرب اإلعــالم إىل اإلعــالم القائــم عــى املشــاركة  الّنقــدي، وتقديــم آرائهــم، كلّ

. لحقيقيّــة ا

الواضحــة  اإلعالمّيــة،  بالّرســالة  املتعلّقــة  الجوانــب  الدقيــق بجميــع  االهتــامم   •
ــة  ــة واملعرفيّ ــة والعاطفيّ ــة الجســديّة واالجتاعيّ ــب التّنمي ــا، ألّن جوان ــة منه والعرضّي
ــرون  ــال يتأثّ ــض، فاألطف ــا البع ــع بعضه ــل م ــق ومتكام ــكل وثي ــة بش ــل مرابط للطّف
ــال، الّشــخصيات  ــالة، )عــى ســبيل املث ــة وغــر املقصــودة مــن الرّس بالعنــارص العرضّي
ــل  ــف يتفاع ــن، وكي ــن الجنس ــا ب ــوص عليه ــة املنص ــألدوار التّقليديّ ــاً ل ــّرف وفق تت

ــك(. ــر ذل ــم، وغ ــال أو أخطائه ــاوف األطف ــع مخ ــاً م ــة بري ــو الّرعاي مقدم

ــة، واألدوات  ــة للّتجزئ ــر قابل ــة وغ ــاملة ومتكامل ــة وش ــان كونّي ــوق اإلنس ــث أّن حق وحي
اتّفاقّيــة حقــوق  الّدولّيــة لحقــوق اإلنســان متكاملــة مــع بعضهــا البعــض، تضيــف 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة املبــادئ الّتالّيــة إىل ســابقاتها:

• احرام الفوارق البرية والقدرات املتطّورة لألطفال والتنّوع البري. )ف 03(.

• ضــامن إمكانيــة الوصــول والّنفــاذ إىل جميــع مرافــق ومعلومــات ومــواد وســائل 
.)03 )ف  اإلعالم. 

• ضــامن تكافــؤ الفــرص يف الوصــول إىل وســائل اإلعــالم واملــواد اإلعالميــة واملشــاركة فيهــا 
عــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن ومبــا يتناســب مــع قدراتهــم الّناميــة. )ف 03(.

الّســؤال الّرابــع: مــا هــي المبــادئ الّتربوّيــة للّتعاطي اإلعالمي مــع الّطفل؟

ــة حقــوق الطّفــل واليونيســف ولجنــة  هنــاك عــدد مــن املبــادئ الّربويّــة حّددتهــا اتّفاقيّ
حقــوق الطّفــل، ومنهــا:

ــث  ــل، حي ــر الطّف ــة لعم ــة املالمئ عاب ــيقى والدُّ ــخصّيات واملوس ــة والّش ــتخدام اللّغ • اس
ــم  ُصمِّ قــد  معهــم  التّواصــل  يكــون  عندمــا  أفضــل  بطريقــة  األطفــال  يتفاعــل 

واهتاماتهــم. واحتياجاتهــم  وعمرهــم  منّوهــم  حســب 

ــاعدان  ــان يُس ــل هــا أســلوبان تربويّ ــه ليســا مضيعــة للوقــت، ب • اللّعــب والّرفي
الطّفــل عــى اكتشــاف ذاتــه واآلخريــن، ويُكســباه مهــارات وقيــم اجتاعيّــة، 
والوجدانيّــة  والعاطفيّــة  والعقليّــة  الجســديّة  قدراتــه  تحســن  عــى  ويعمــالن 

والّســلوكيّة. واالجتاعيّــة 

• الّتعبــر الفّنــي وســيلة للّتعلّــم، وتنــاول قضايــا ومشــاكل الطّفــل واملجتمــع، 
ــة  ــال ذوي اإلعاق ــبة لألطف ــة بالّنس ــّذات، وخاّص ــن ال ــر ع ــيلة للتّعب ــّد وس ــا يع ك

وذوي صعوبــات التعلّــم أو التّواصــل.

• أوقــات الّتســلّية والّرفيــه حــّق أســايّس مــن حقــوق الطّفــل، وهــي الزمــة 
املتــوازن والّشــامل. الطّفــل  لنــاء وتطــّور  ورضوريّــة 

• اســتخدام األســاليب الّتشــاركّية التي يكون الطّفل فيها فاعالً ومكتشفاً ومشاركاً.

ــة،  ــاب، موســيقى، أطعم ــة )ألع ــه املحلّي ــّرف عــى ثقافت ــل إىل الّتع ــاج الطّف • يحت
فنــون، أعيــاد، مناســبات....( لرســيخ وتعزيــز االنتــاء الوطنــي، كــا يحتــاج 
لتكريــس  معهــا  التّعايــش  آليــات  وعــى  أخــرى  ثقافــات  عــى  التعــّرف  أيضــاً 

ــعوب. ــن الّش ــالم ب ــة والّس ــش والّصداق ــر والتّعاي ــول اآلخ قب



1415  دليل عملـــي للتعــاطي اإلعالمي مع قضــايــا الّطفــل  اا دليل عملـــي للتعــاطي اإلعالمي مع قضــايــا الّطفل

الّتنمّيــة  يدعمــون  الذيــن  الّرعايــة  مقّدمــي  مــن  إيجابّيــة  منــاذج  تقديــم   •
ــل  ــاؤل واألم ــة يف املجتمــع والتّف ــعور بالّثق ــال عــى الّش ــة، يســاعد األطف والطّفول

ــم. ــّص حياته ــا يخ مب

ــط  ــز فق ــن الّركي ــال م ــل، واالنتق ــدى كّل طف ــدرات ل ــّوة والق ــاط الق ــراز نق • إب
إىل  األطفــال  طاقــات  وتوجيــه  الخيــارات،  واقــراح  تقديــم  إىل  املشــاكل  عــى 
ــة  ــاؤل والعزمي ــرة والتّف ــس واملثاب ــة بالّنف ــز الثّق ــايّب، وتعزي ــل اإليج ــر والعم التّفك
ــة  ــات الكامن ــراز اإلمكان ــول وإب ــم، وإيجــاد الحل ــارات التّأقل ــة مه ــداع وتنمي واإلب

ــم.  ــن وضعه ــر ع ــّض النظ ــال بغ ــع األطف لجمي

ــة لألطفــال متثّــل الّســلوكات املرغوبــة، بــدالً مــن توجيههــم  • إبــراز منــاذج إيجابّي
ــر  ــل والفك ــز العم ــة لتعزي ــة ونجاع ــر فاعليّ ــيكون أك ــه س ــم تجّنب ــا عليه ــو م نح

ــم. اإليجــايّب لديه

ــاذج  ــوا من ــال أن يكون ــن لألطف ــن؛ وميك ــن فاعل ــال كمواطن ــع األطف ــل م • الّتعام
وســفراء ألقرانهــم األصغــر منهــم عندمــا يجــري تشــجيعهم عــى التّفكــر والتــّرف 

ــة. ــة غــر منطيّ ــدّي« وبطــرق إبداعيّ »عــى نحــٍو غــر تقلي

• الّصــور الّنمطيــة تشــمل الجنــس واملكانــة االجتاعيّــة واللـّـون واملــرض واإلعاقــة والّديــن 
ــالة  ــة بالرّس ــة أّي عالق ــورة الّنمطي ــن للّص ــو مل يك ــى ل ــري. وحت ــّوع الب ــر والتن والعم
الرّئيســيّة، تعمــل ومبهــارة عــى تعزيــز معتقــدات األطفــال فيــا يتعلّــق بأنفســهم 
ــة  ــب الّنمطي ــدة والخــروج عــن إطــار القوال ــإّن املامرســات الجّي ــك ف ــن، ولذل وباآلخري
ــز  يضفــي بعــداً إنســانياً  ويُلهــم، ويســاهم يف قبــول وتكريــس االحــرام للّتنــوع، وتعزي

ــات. ــع الثّقاف ــة لجمي ــات اإليجابيّ املارس

ويــأيت  جــداً.  مبّكــرة  ســّن  يف  الفــوارق  األطفــال  يــدرك  والّتنــّوع،  الّشــمول   •
ــم  ــم ومجتمعاته ــالل أرسه ــن خ ــة م ــارب واقعّي ــن تج ــذا اإلدراك م ــن ه ــض م بع
ــإذا  ــم لوســائل اإلعــالم املتعــّددة األشــكال. ف ــأيت مــن تعّرضه ــا ي ــة، وبعضه املحليّ
كان هنــاك شــخص غــر موجــود يف وســائل التّواصــل ووســائل اإلعــالم، فإنّــه كثــرا 
ــرى  ــا ج ــال إذا م ــك الح ــّي، وكذل ــن اإلدراك االجتاع ــه ع ــى غياب ــوي ع ــا ينط م
تصويــر شــخص مــا عــى نحــٍو ســلبّي أو باعتبــاره مجــّرد صــورة منطيّــة، فــإّن 
ــن  ــن م ــي ميك ــة الت ــرق التّكميليّ ــون الطّ ــد تك ــاً. وق ــلبية أيض ــة س ــه دالل ــك ل ذل
ــة  ــائل رصيح ــوراً أو رس ــا ص ــل إم ــال يف التّواص ــمول األطف ــق ش ــا أن يتحّق خالله
)مبــارشة( أو ضمنيّــة )غــر مبــارشة(. فمــن املهــّم توفــر املعلومــات العمليّــة 
ــة  ــص خاّص ــن قص ــرض وتضم ــة، وع ــة ودقّ ــئلة بأمان ــن األس ــة ع ــة، واإلجاب رصاح

ــّوع. ــات والتن ــن االختالف ع

ــن أن  ــي ميك ــاحات الت ــي املس ــة«، وه ــالذات اآلمن ــول »امل ــال ح ــة األطف • توعي
ــا  ــعر فيه ــن يش ــات. أماك ــت األزم ــر يف وق ــن للخط ــال املعّرض ــا األطف ــأ إليه يلج

األطفــال باألمــان والحاميــة والّثقــة مبجتمعهــم والتّفــاؤل مبســتقبل حياتهــم.

ــر  ــى بالتّغي ــال هــم »رأس املــال االجتامعــّي« الرئيــس يف كلِّ مجتمــع يُعن • األطف
ــامل لهــم  ــم الّش ــُد توفــر الّتعلي مــن أجــل حــارض ومســتقبل أفضــل ألفــراده، ويَِع
ــئة  ــاعد الّتنش ــن أن تس ــة؛ وميك ــة واالجتاعي ــروف االقتصادي ــن الظ ــة تحس بفرص
ــّززة ملهــارات الحــوار وفــض الّنزاعــات وتســويتها يف التّعامــل مــع  ــة املُع االجتامعّي
ــم  ــة بصّحته ــؤّدي العناي ــن أن ت ــا؛ وميك ــض توتّراته ــة وتخفي ــات االجتاعيّ التحّدي
االجتاعيّــة  التّكاليــف  وانخفــاض  العمــر  طــول  إىل  الجيّــدة  التّغذيــة  وأمنــاط 
ــة  ــر مرون ــعٍ أك ــم الّنفســيّة مبجتم ــد ســالمة أوضاعه ــاة؛ وتَِع ــة الحي وتحســن نوعيّ

ــّداً. ــاً ج ــاً.. وهاّم ــالم دوراً هاّم ــك يلعــب اإلع ــاً. ويف كّل ذل ــًى ثقافيّ وغن
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الباب الّثاني
 حقوق 

ومسؤولّيات

الّســؤال الخامــس: هــل هنــاك حقــوق يجــب علــى اإلعــالم احترامهــا وتطبيقهــا 
بشــكل خــاص؟

اتّفاقيّــة  يف  عليهــا  املنصــوص  الحقــوق  بــكّل  بالتّمتّــع  الحــقُّ  اإلعــالم  يف  لألطفــال 
ــة  ــة مبــارشة باإلعــالم وهــي واجب ــاك عــّدة مــواد ذات صل ــل، ولكــن هن حقــوق الطّف

ــي: ــواد ه ــه، وامل ــن قبل ــق م ــرام والتّطبي االح

• م 05: احــرام حقــوق ومســؤوليات الوالديــن، والقدرات املتطــّورة للطّفل.

• م 09: إعداد تقارير إعالميّة عن قضايا أرسيّة ولكّنها تحمي خصوصيّة الطّفل.

• م 12: الحــّق يف املشــاركة.

• م 13: الحــّق يف حّريــة التّعبر.

• م 14: الحــّق يف حّريــة الفكــر والوجدان.

• م 15: الحــّق يف حّريــة تكويــن الجمعيات.

• م 16: حــّق الطّفــل يف احــرام وحايــة الخصوصيّة.

• م 18: املســؤوليّة األساســيّة للوالديــن.

• م 19: إعداد تقارير إعالميّة عن العنف واإلساءة مع حاية خصوصيّة األطفال الّضحايا.

• م 20: حــّق الطّفــل يف الّرعايــة البديلة. 

• م 23: حــّق الطّفــل ذي اإلعاقة. 

• م 24: التّثقيــف الصحــيُّ وتعزيــز الصّحــة. 

• م 25: حــّق الطّفــل املــودع يف أّي مؤّسســة يف مراجعــة وتقييم وضعه. 

• م 29: أهــداف التّعليــم.

• م 30: حقــوق أطفــال األقلّيــات يف التّمتـّـع بثقافتهــم ودينهــم ولغتهم.

• م 31: تشــجيع حــّق الطّفــل يف اللّعــب والّرفيــه واملشــاركة يف الثّقافــة والفنون.

• م  34: فضح االستغالل الجنّي لألطفال مبا يف ذلك استخدامهم يف املواد اإلباحيّة.

• م 36: أشــكال االســتغالل األخرى عى أيدي اإلعالم.

• م 40: إعداد التّقارير اإلعالميّة الخاّصة بقضاء األطفال مع حاية خصوصية الطّفل.

• م 42: إعــالم األطفــال وتثقيفهــم وعــى نطاق واســع باتّفاقيّة حقــوق الطّفل.
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الّســؤال الّســادس: هــل هنــاك مســؤولّيات محــّددة محمولــة علــى اإلعــالم 
الّطفــل؟ بحقــوق  بعالقتــه 

ــر املختلفــة، ويف  ــة ووســائل اإلعــالم والّن ــة مــا بــن مضامــن االتّفاقّي ــاك عالقــة تكاملّي هن
ــة: ــد املســؤوليات الّتالي إطارهــا ميكــن تحدي

• مسؤولّيات تربويّة وتثقيفّية باعتبار دور وسائل اإلعالم يف التّنشئة االجتاعية.

• مسؤوليات تعديلّية باعتبار دور اإلعالم يف رصد انتهاكات حقوق الطّفل وتوثيقها.

• مسؤوليات وقائّية باعتبار دور اإلعالم يف الوقاية من انتهاكات حقوق الطّفل.

• مســؤوليات أخــرى، باعتبــار دور اإلعــالم يف اإلخبــار والّرفيه... الخ.

الّســؤال الّســابع: ما هــي مســؤولّيات اإلعــالم الّتربوّيــة والّتثقيفّية؟

ــالم  ــن مســؤوليات اإلع ــل م ــوق اإلنســان والطّف ــة حق ــى ثقاف ــة ع ــة الّربي ــّد عمليّ تع
ــارش إىل مســؤوليات  ــة بشــكل مب ــام، وتشــر بعــض فصــول االتّفاقي ــه بشــكل ع ومهام

ــا: ــن أمثلته ــّددة وم مح
ــال  ــبة لألطف ــة ومناس ــائل مختلف ــن، وبوس ــاق ممك ــع نط ــى أوس ــة ع ــر االتّفاقي •  ن

والكبــار )ف 42(.

• نــر املبــادئ العاّمــة لحقــوق الطّفــل وتعزيزها. )ف12، 06، 03، 02(.

• توفــر الّتوجيــه واإلرشــاد املالمئن ألوليــاء الطّفل )ف 05(.

ــكال  ــة أش ــن كافّ ــه م ــة لحايت ــل واملالمئ ــالّزم للطّف ــم ال ــر الّدع ــج لتوف ــداد برام • إع
العنــف، أو الــّرر، أو اإلســاءة البدنيّــة، أو العقليّــة واإلهــال، أو املعاملــة املنطويــة عــى 

ــك اإلســاءة الجنســيّة )ف19(. ــة أو االســتغالل، مبــا يف ذل إهــال، وإســاءة املعامل

املهنيّــة  والخدمــات  الّتأهيــل  إعــادة  مبناهــج  املتعلّقــة  املعلومــات  نــر   •
)ف23(. اإلعاقــة  ذوي  لألطفــال  بالنســبة  إليهــا  الوصــول  وإمكانيــة 

• محاربــة الّتصــورات الّنمطيــة ومشــاعر التّحامــل ضــّد األطفــال ذوي اإلعاقــة وغرهــم 
مــن ذوي الهشاشــة، )الفصــل 08 مــن اتّفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة(.

• تزويــد جميــع قطاعــات املجتمــع، والســيا الوالديــن والطّفــل، باملعلومــات األساســّية 
ــة  ــادئ حفــظ الصّح ــة ومب ــا الرّضاعــة الطّبيعي ــه، ومزاي ــل وتغذيت ــة الطّف املتعلّقــة بصّح

ــة مــن الحــوادث.... )ف24( ــّي، والوقاي واإلصحــاح البيئ

• نــر املعلومــات الّروريــة لّصحــة ومنّو وقــدرة اليافعــن واليافعات عى:

o املشــاركة يف املجتمــع بصــورة مجدية، 

o كيفّيــة حاميــة صّحتهــم ومنّوهــم وكيفيــة مامرســة الّســلوكيات الصحّيــة، 
مبــا يف ذلــك معلومــات بشــأن تدخــن التّبــغ وتنــاول الخمــور، وغــر ذلــك 
ــة  ــلوكيات االجتاعيّ ــواّد، والّس ــتعال امل ــاءة اس ــّدرات وإس ــي املخ ــن تعاط م
املرغوبــة والجنســيّة املأمونــة والعــادات الغذائيــة الصحيّــة والّنشــاط البــديّن، 

ــا، مثــل  ــة وتحّدياته ــاة اليومّي ــات الحي ــع متطلّب ــاٍل م o الّتعامــل بشــكٍل فعَّ
ــة أو تأمــن الّنظافــة الّشــخصيّة  ــة متوازن ــة غذائيّ ــة تخطيــط وإعــداد وجب كيفيّ

ــة؛  ــة املالمئ الّصحيح

o مهــارات الّتعامــل مــع أوضــاع اجتامعّيــة معّينــة، مثــل التّواصــل بــن األشــخاص 
ــات؛  ــّض الّنزاع ــاد وف ــل اإلجه ــرارات وتحّم ــاذ الق واتّخ

ــار  ــم األرسة واآلث ــة بتنظي ــا املتعلّق ــا فيه ــة، مب ــات الجنســّية واإلنجابّي o املعلوم
مــن  والوقايــة  مبكِّــرة،  ســنٍّ  يف  الحمــل  ومخاطــر  املُبّكــر  للــّزواج  الّســلبية 
العــدوى  البريّــة املكتســبة/اإليدز، والوقايــة مــن  املناعــة  متالزمــة نقــص 
)34 ،33 باألمــراض املنقولــة عــن طريــق االتّصــال الجنــّي وعالجهــا. )ف24، 

• نــر ثقافــة مشــّبعة بقيــم حقــوق اإلنســان، وتزويــد الطّفــل باملهــارات الحياتيّــة 
الالّزمــة لتعزيــز كرامتــه كإنســان واحرامــه لذاتــه وثقتــه بنفســه، وتعزيــز قدرتــه 

عــى التّمتّــع بكافّــة حقــوق اإلنســان. )ف29(

الّســؤال الّثامــن: مــا هي مســؤولّيات اإلعــالم الّتعديلّية؟

• رصــد انتهــاكات حقــوق الطّفــل وتوثيقهــا والتعريف بها )ف25(.

ــل  ــوق الطّف ــاه حق ــا تج ــال التزاماته ــة بإع ــات ذات الّصل ــزام الجه ــدى الت ــة م • متابع
)ف25(.

• رصــد مــدى التــزام وســائل اإلعــالم نفســها باملبــادئ املرجعيّــة واألهــداف اإلســراتيجيّة 
ذات الّصلــة بحقــوق الطّفــل )ف25 و29(.

• إرشاك األطفــال يف وســائل اإلعــالم - مبــا يف ذلــك اإلعــالم املســموع واملــريئُّ 
واملطبــوع واإلنرنــت وشــبكات التّواصــل االجتاعــّي- مشــاركة فّعالــة تعزيــًزا 
لوعيهــم اإلعالمــّي واســتخدامهم الّســليم لهــذه الوســائل واملســاهمة يف تعزيــز 
ــي  ــد تلق ــي ق ــلبية الت ــار الّس ــور باآلث ــة الجمه ــم، وبتوعي ــال وحايته ــي األطف وع

..)15،17 ،14  ،13 ــل )ف12،  ــى الطّف ــالم ع ــائل اإلع ــا وس به
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ــة  ــات املتّصل ــرارات والّسياس ــاركة يف الق ــن للمش ــاء واملعلّم ــة لآلب ــة الفرص • إتاح
البدائــل  وتقديــم  وتوثيقهــا  االنتهــاكات  رصــد  ويف  لألطفــال  املوّجــه  باإلعــالم 

)ف25  و17 و29 و13 و18(.

الّســؤال الّتاســع: ما هي مســؤولّيات اإلعــالم الوقائّية؟

ــل مــن املعلومــات واملــواّد  ــة الطّف ــة مالمئــة لوقاي ــة ذاتّي ــق تعديلّي • وضــع مواثي
ــار أن:  التــي تــّر بصالحه)فصــل17(، مــع األخــذ بعــن االعتب

• للطّفــل الحــّق يف حّريــة طلــب جميــع أنــواع املعلومــات واألفــكار وتلّقيهــا 
ــة، أو  ــة أو الطّباع ــول، أو الكتاب ــواء بالق ــدود، س ــار للح ــا، دون أّي اعتب وإذاعته

ــل)ف13(.  ــا الطّف ــرى يختاره ــيلة أخ ــأّي وس ــّن، أو ب الف

ــون  ــّص القان ــود، رشط أن ين ــض القي ــّق لبع ــذا الح ــة ه ــاع مامرس ــوز إخض • يج
ــي:  ــا ي ــن م ــة لتأم ــون الزم ــا، وأن تك عليه

أ( احــرام حقــوق الغر أو ســمعتهم، 

ب( حامية األمن الوطنّي، أو الّنظام العاّم، أو الصّحة العاّمة، أو اآلداب العاّمة. )ف13(

• كال الوالدين يتحّمالن مســؤولّيات مشــركة عن تربية الطّفل ومنّوه )ف 05، 18(. 

واألوصيــاء  الوالديــن  تســاعد  املالمئــة  واملعلومــات  اإلرشــادات  -تقديــم 
القانونيــن عــى االّضطــالع مبســؤوليات تربيــة الطّفــل باالســتعانة مبختّصــن يف 

.)27 )ف18،  املجــال. 

ــة  ــهم العاطفيّ ــى حواّس ــداًء ع ــّكل اعت ــي تش ــج الت ــن الرام ــال م ــة األطف • حامي
ــة والتــي مــن املمكــن أن تحــّول حوافزهــم الزّائــدة إىل قلــق عصبــيٍّ ســلبّي  والبدنيّ
)ف19(، وااللتــزام باإلرشــادات التــي وضعتهــا الهيئــة العليــا املســتقلّة لالتّصــال 

ــل(. ــوق الطّف ــاص بحق ــق الخ ــال )امللح ــذا املج ــري يف ه ــمعي والب الّس

ــو، أو املوســيقى،  ــاب الفيدي ــالم، أو ألع ــن املنشــورات، أو األف ــل م ــة الطّف • حامي
ــق  ــي تُلح ــهاريّة والت ــة واإلش ــواد اإلعالميّ ــن امل ــوٍع م ــة، أو أّي ن ــواد اإلذاعي أو امل
باإلرشــادات  وااللتــزام  )ف34(.  رفاهّيتــه  أو  منــّوه  أو  الطّفــل  بصّحــة  الــّرر 
هــذا  والبــري يف  الّســمعي  لالتّصــال  املســتقلّة  العليــا  الهيئــة  التــي وضعتهــا 
ــهار  ــلوكّية لإلش ــد الّس ــة القواع ــل ووثيق ــوق الطّف ــاص بحق ــق الخ ــال )امللح املج

ــري(. ــمعي والب ــال الّس ــائل االتّص يف وس

الّســؤال العاشــر: مــا هــي الّتدابير الالزمــة لتطبيــق تلك المســؤوليات؟

ــة  ــن االتّفاقيّ 29 م ــا الفصــل  ــّص عليه ــي ن ــق األهــداف الت ــن تحقي لتمكــن اإلعــالم م
ــن: ــّد م ــر، ال ب ــاء مبســؤولياته ســابقة الّذك والوف

ــة  ــن الهيئ ــادرة ع ــوين الّص ــل القان ــهار والتعدي ــق اإلش ــن وثائ ــال ملضام • االمتث
الطّفــل  بحقــوق  الّصلــة  ذات  والبــري  الّســمعي  لالتّصــال  املســتقلّة  العليــا 

الــّذايت. التّعديــل  مواثيــق  يف  وإدماجهــا 

ــا  ــي حّددته ــداف الت ــة واأله ــادئ املرجعي ــاج املب ــة إلدم ــر الالّزم ــاذ الّتداب • اتّخ
اتّفاقيّــة حقــوق الطّفــل املدرجــة يف هــذا الّدليــل يف الرمجــة اإلعالمّيــة عــى 
وفلســفتها  الطّفــل  حقــوق  اتّفاقيــة  روح  تعكــس  بحيــث  املســتويات،  جميــع 

ومبادئهــا. وأهدافهــا 

• وضــع »مدّونــات ســلوك« مالمئــة لوقايــة الطّفــل مــن املعلومــات واملــواّد التــي 
ــة  ــة والّربويّ ــر املرجعيّ ــادئ واملعاي ــك املب ــا تل ــه الفضــى، تُدمــج فيه ــّر مبصلحت ت

واألهــداف اإلســراتيجية )عــى غــرار هــذا الّدليــل(.

ــرّوج  ــي ت ــة، الت ــاء الخدم ــة، وأثن ــارشة الخدم ــل مب ــة قب ــج تدريبّي ــع برام • وض
لتلــك املبــادئ واألهــداف، وذلــك لإلعالميــن ومديــري التّحريــر وغرهــم مــن 

الطّفــل. بإعــالم  املعنيــن 

تحقيــق  لتشــجيع ورصــد  اإلعالمّيــة  الرمجــة  الحقوقّيــة يف  املقاربــة  اعتــامد   •
ــي  ــا الت ــع القضاي ــك الرمجــة جمي ــج تل ــادئ واألهــداف، وضــان أّن تعال ــك املب تل

ــادئ. ــك املب ــا تل تتناوله

• احــرام وصــون كرامــة الطّفــل وطفولتــه وحياتــه الخاّصــة وســمعته ورشفــه 
الّشــخصيّة. ومعطياتــه 

• تفــادي بــّث وترويــج الّصــور الّنمطّيــة والّســلبية وأشــكال التحّيــز والقوالــب الجاهــزة 
ــم. ــم ويف عزلته ــز ضّده ــد التّميي ــهم يف مزي ــى تس ــال والت ــن األطف ع

ــع  ــل يف وض ــراك الكام ــم االش ــح له ــال تتي ــة لألطف ــة داعم ــة إعالمّي ــة بيئ • تهيئ
وتنســيقها  وتنفيذهــا  وتصميمهــا  بهــم  املتعلّقــة  والرامــج  اإلعــالم  مفهــوم 
الطّفــل وإىل  ومــع  الطّفــل  فّعالــة مــن  إعالميّــة  أجــل رســالة  ورصدهــا، مــن 

الطّفــل ومــن أجــل الطّفــل.

ــة وجعلهــا أداة مثــى مــن أجــل تنميــة شــخصّية الطّفــل  • االرتقــاء باملضامــن اإلعالمّي
وقدراتــه العقلّيــة والبدنّيــة إىل أقــى إمكاناتهــا، مــع تنميــة اعتــزازه بهويّتــه وثقافتــه 
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ولغتــه ووفائــه للوطــن؛ ونــر قيــم االنفتــاح عــى الحضــارات األخــرى وقيــم 
ــان. ــوق اإلنس ــة حق ــامح وثقاف التّس

وكيفّيــة  حقوقهــم  بشــأن  واملالمئــة  الّدقيقــة  باملعلومــات  األطفــال  تزويــد   •
وحاميتهــا. مامرســتها 

ــال  ــى األطف ــره ع ــه تأث ــة ل ــاّدة إعالمّي ــن م ــار م ــّدم للكب ــا يق • إدراك أّن كّل م
تنميتهــم وحايتهــم. يف 

تلــك  ومتابعــة  األطفــال  يشــاهدها  التــي  بالرامــج  األرسة  اهتــامم  توجيــه   •
فيهــا،  املطروحــة  والقضايــا  املوضوعــات  ومناقشــة  أطفالهــم  مــع  الرامــج 
حّســهم  وتطويــر  بشــأنها،  نظرهــم  وجهــات  إبــداء  عــى  األطفــال  ومســاعدة 

والتّحليــي. الّنقــدي 

ــد  ــج وتحدي ــوى الرام ــاهدين إىل محت ــاد املش ــات إلرش ــات وتنبيه ــامد عالم • اعت
ــاهدتها.   ــا مش ــي ميكنه ــة الت ــة العمريّ الفئ

ــّد خّصيصــاً ألجلهــم  ــة وتَُع ــة عالي ــة لألطفــال ذات نوعّي • تخصيــص برامــج إعالمّي
ــة واالستكشــاف واالســتطالع. ــم إىل املعرف ــي احتياجاته وتلّب

ــدم  ــة، وع ــن الرمج ــن ضم ــام الالّزم ــاحة واالهت ــال املس ــج األطف ــاء برام • إعط
ــال. ــج األطف ــاب برام ــى حس ــة ع ــة التّجاري ــب املصلح تغلي

ــاذج  ــّث من ــج أو مشــاهد تب ــم لرام ــن تعريضه ــال م ــة األطف • الحــرص عــى وقاي
الــّرر، وقــد  بالــغ  تؤثّــر فيهــم بشــكل  التــي  العنــف والّرعــب والهلــع  مــن 

حياتهــم. واقــع  ويف  ســلوكياتهم  يف  يحاكونهــا 

• حاميــة األطفــال من االســتغالل التّجاري مبا يف ذلك اإلشــهار.

ــّد لألطفــال  ــي تُع ــة الت - إرشاك الخــراء واملختّصــن كاستشــارين للرامــج اإلعالمي
ــة. ــم الّنائيّ ــم وقدراته ــم واحتياجاته ــاة خصائصه ملراع

والّرفيهيّــة  والتّثقيفيّــة  التّعليميّــة  املؤّسســات  مــع  والّراكــة  الّصلــة  ربــط   •
التــي  والخــرة  والثّقافــة  املعرفــة  مــن  الغنــّي  للّرصيــد  اســتثاراً  والّرياضيّــة، 
ــة  ــة املوّجه ــة اإلعالميّ ــات يف الرمج ــك املؤّسس ــع تل ــاون م ــال، والتّع ــّدم لألطف تق

ل لألطفــا

ــاً  ــل دولي ــوق الطّف ــوض بحق ــف بالّتجــارب واملامرســات الّناجحــة يف الّنه • الّتعري
ــا. ــتفادة منه ــم االس ــدف تعمي ــاً، به ــاً ومحلّي وإقليمي

يف إعــداد وتقديــم الرامــج، وإعــداد جيــل مــن اإلعالميــن  • إرشاك األطفــال 
الّصغــار.

مــع  بالّراكــة  وتوثيقهــا  املجتمــع  يف  الطّفــل  حقــوق  انتهــاكات  رصــد   •
واإلمنائيّــة. الحقوقيّــة  واملنظّــات  املســتقلّة  العموميّــة  والهيئــات  األطفــال 

ــاً حــول الرمجــة  • اســتطالع آراء األطفــال واســتخالص وجهــات نظرهــم دوريّ
ــال معهــم وتعزيزهــا. ــة، وإقامــة جســور الّتواصــل الفّع اإلعالميّ

ــرام  ــزام باح ــم االلت ــح تقيي ــل ذايّت تتي ــم وتعدي ــد وتقيي ــم رص ــع نظ • وض
للمبــادئ  وفقــاً  انتهاكاتهــا  ورصــد  اإلعالميّــة  الرمجــة  يف  الطّفــل  حقــوق 
ومتابعــة  ذاتيّــاً،  املســتمّر  التّعديــل  وتتيــح  والوطنيّــة،  الّدوليّــة  واملعايــر 
ــا  ــع الرامــج واألنشــطة واملســائل والقضاي مســتويات األداء والجــودة يف جمي

ــال. ــّص األطف ــي تخ الت
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 الباب الّثالث
 معايير عاّمة للّتعامل 

اإلعالمي مع حقوق الّطفل

الّسؤال الحادي عشر: ما هي معايير الّتواصل اإلعالمي الفّعال مع األطفال؟

الفّعــال مــع األطفــال إىل أن يكونــوا محــوره؛ وأن  التّواصــل اإلعالمــّي  يحتــاج 
ــة  ــم الّناميّ ــكل واملضامــن. ومتناســباً مــع أعارهــم وقدراته ــاً يف الّش يكــون متنّوع
واحتياجاتهــم املختلفــة. وقامئــاً عــى القيــم التــي تهــدف إىل تنشــئة األطفــال 
وإلهامهــم وإثــارة مشــاعرهم وتثقيفهــم وحايتهــم ولضــان ذلــك ال بــّد مــن 
االلتــزام باملبــادئ واملعايــر الــواردة يف هــذا الّدليــل واســتخدامها يف املارســة 

املهنيّــة وأنظمــة التّعديــل الــّذايت. 

الّســؤال الّثانــي عشــر: ما هــي معايير إجــراء المقابــالت مع األطفال؟

1-  هنــاك مجموعــة مــن املعايــر األخالقيّــة ال بــّد مــن مراعاتهــا عنــد إجــراء 
مقابلــة مــع األطفــال، ومنهــا:

ــول  ــل الحص ــم، مقاب ــال، أو لذويه ــوالٍ لألطف ــع أم ــن دف ــام ع ــاع الّت o االمتن
لرفاهيــة  تهديــد  املقابلــة  يف  كان  إذا  الســيّا  صحفيّــة،  مقابلــة  أّي  عــى 
وهــي  متامــا  واضحــة  والقاعــدة  عليهــم،  األوصيــاء  أو  آبائهــم  أو  األطفــال 

االعتبــارات. كّل  فــوق  الفضــى  األطفــال  مصلحــة  إعــالء 

تجّنــب الوقــوف يف موضــع يعلــوه، والتعامــل معه يف مســتواه متاما.  o

ــب يف  ــا إذا كان يرغ ــرر م ــا ليق ــل وقت ــح الطّف ــن من ــّد م ــاع، وال ب ــب االندف تجّن  o
املقابلــة.

اختيــار موقــع أو مــكان يشــعر فيه الطّفــل بالّراحة.  o

رشح ســبب إجــراء املقابلــة معــه وكيفيــة اســتخدام مــا ســيديل بــه مــن   o
معلومــات، والتأكــد مــن فهــم الطّفــل ملــا قــّدم إليــه مــن معلومــات.

منــح الطّفــل فرصــة لطرح األســئلة واإلجابــة عنها بصدق.  o

ــر  ــة التّصوي ــجيل أو آل ــاز التّس ــل جه ــة عم ــول كيفي ــط ح ــم رشح مبّس تقدي  o
ــّدات. ــك املع ــتخدم تل ــس أو يس ــرى أو يلم ــه ي ــه وترك ــاركته اهتام ومش

تجّنــب متلّــق الطّفــل أو ترغيبــه أو دفعــه ليك«ميثّل« موقفــاً معيناً.  o

إعالمــه بطريقــة االتّصــال والتواصــل الالحق بك إذا مــا رغب بذلك.  o

ــذي أُجــري معــه إن  ــه سيشــاهد أو سيســتمع إىل الحديــث ال ــد مــن أنّ التأكّ  o
أمكــن ذلــك.
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ســاع  فقــط  ليــس   - مقابلتهــم  مفتــاح  األطفــال،  إىل  الفّعــال  االســتامع   -2
أفكارهــم ومشــاعرهم  إىل  واالســتاع  اســتيعابهم  الحقيقــة  ولكــن يف  كلاتهــم، 

ولغــة جســدهم. وآرائهــم 

ــر قصــد،  ــن غ ــألذى ع ــل ل ــض الطّف ــّم تعري ــد يت ــن األذى، ق ــل م ــة الطّف 3- حامي
وخاّصــة عنــد الّرغبــة يف جمــع املعلومــات تحــت ضغــط الوقــت أو »الّســبق« 

ــالل: ــن خ ــار م ــذا املعي ــة ه ــن ترجم ــي، وميك الّصحف

o تجنَّــب طــرح األســئلة أو إبــداء التوّجهــات أو املالحظــات املبنية عى:

ــاد والّتقدير  ا االجته
ا أو غــر املُراعيــة لحساســّية القيــم الّثقافّية، 

ا أو التــي تضــع الطّفــل يف موضــع الخطر أو تُعّرضــه لإلهانة، 
ا أو التــي تبعــث يف نفــس الطّفــل األمل والحــزن الّناجــم عــن أحــداث 

ــة. مؤمل

ا أو املواقــف أو األحكام املســبقة.
ــالء  ــقاء أو الّزم ــل أو األش ــّرض الطّف ــد تع ــورة ق ــة أو ص ــر قّص ــب ن o  تجّن

للخطــر حتــى عنــد تغيــر الهويّــات أو حجبهــا أو عــدم اســتخدامها.

4- عــدم الّتمييــز يف اختيــار األطفــال للمقابلــة بســبب جنســهم أو ِعرقهــم أو 
عمرهــم أو دينهــم أو وضعهــم أو خلفيتهــم التّعليميّــة أو قدراتهــم البدنيّــة أو 

عجزهــم أو إعاقتهــم.

ــل  ــام بعم ــة، أو القي ــة قّص ــة، أو رواي ــروض الّتمثيلّي ــب الع ــن طل ــاع ع 5- االمتن
ــم. ــن تاريخه ــزءاً م ــّكل ج ال يش

6- ضــامن معرفــة الطّفــل أو الــويّص أنّهــام يتحّدثــان مــع إعالمــّي، ورشح الغــرض 
ــا. ــة واالســتعال املنتظــر له مــن املقابل

ــالت  ــع املقاب ــراء جمي ــل إج ــن أج ــه م ــويّص علي ــل وال ــن الطّف ــب اإلذن م 7- طل
ــة،  ــور التّوثيقيّ ــو والتقــاط الّص ــط الفيدي ــر عــى رشي ــة، والّتصوي املســموعة واملرئّي

عــى أن يكــون هــذا اإلذن:

o مكتوبــاً كلـّـا كان ذلــك ممكناً ومناســباً. 

o أن يتــّم الحصــول عليــه يف الظــروف التــي تضمــن عــدم خضــوع الطّفــل والــويّص 

ــت،  ــة كان ــأّي طريق ــب ب ــر أو الّرغي ــتغالل أو التّغري ــراه أو االس ــه لإلك علي

ــّي(  ــر إعالم ــة )أو تقري ــة إخباريّ ــن قّص ــزءا م ــا ج ــويّص أنه ــل وال ــم الطّف o أن يفه
ــتنرة(.  ــة املس ــي )املوافق ــّي والعامل ــن املح ــى الّصعيدي ــر ع ــن أن تُن مُيك

o الحصــول عــى اإلذن بلغــة الطّفــل نفســه، أو اتّخــاذ القــرار مبنــح اإلذن 
ــل. ــه الطّف ــق ب ــد يث ــخص راش ــع ش ــاور م بالّتش

يــالء االهتــامم مبــكان وطريقــة عقــد املقابلة مــع الطّفل، وعى األخّص: 8- إ

رين واألشــخاص الذيــن يُجــرون املقابلة معه.  • حــر عــدد املصوِّ

• الّتأكــد مــن شــعور الطّفــل باالرتيــاح، ومــن قدرتــه عــى التحــّدث دون ضغــط، مبــا 
يف ذلــك الّضغــط مــن جانــب الّشــخص الــذي يُجــري املقابلــة معــه. 

أو  املرئيّــة  الخلفيّــة  عليــه  تحتــوي  أن  ميكــن  الــذي  املضمــون  يف  الّنظــر   •
ــي  ــالت الت ــى، يف املقاب ــراً كان أم أنث ــه، ذك ــه وقّصت ــل وحيات ــموعة للطّف املس

ــاً.  ــا إذاعي ــو أو بثّه ــة فيدي ــالم أو أرشط ــى أف ــا ع ــّم تصويره يت

• ضــامن عــدم احتــامل تعــرّض الطّفــل للخطــر أو التّأثــر عليــه بصــورة ســلبيّة عــن 
طريــق عــرض صــورة بيتــه ومجتمعــه املحــّي وأماكــن وجــوده وإقامتــه بشــكل عــام.

الّســؤال الّثالــث عشــر: مــا هــي معايير إعــداد الّتقارير اإلعالمّيــة عن األطفال؟

1- الحــرص عــى تجّنــب إضافــة املزيــد مــن الوصــم االجتامعــّي ألّي طفــل، 
ــا  ــاب، مب ــم للعق ــم بأوصــاف تُعّرضه ــات أو توصيفه ــال إىل فئ ــف األطف وتصني
ــدى  ــاءة م ــم لإلس ــم، أو تعّرضه ــّي به ــديّن أو الّنف ــاق األذى الب ــك إلح يف ذل

الحيــاة، أو التّمييــز ضّدهــم، أو رفضهــم مــن قبــل مجتمعاتهــم املحلّيــة.

2- توفــر ســياق دقيــق لقّصــة الطّفل، أو صورته.

ــراز  ــب إب ــه(، وتجّن ــة )صورت ــه املرئّي ــس هويّت ــل، وطم ــم الطّف ــر اس 3- تغي
عــى هويــة  مــن خاللهــا  االســتدالل  )معلومــات ميكــن  جانبيــة  تفاصيــل 
ــة،  ــة أو االجتاعي ــه العائليّ ــه أو صالت ــل: مــكان وجــوده أو إقامت ــل، مث الطّف
ــل  ــد تبط ــخ( ق ــم يف الخلفية...ال ــة أو إظهاره ــم األب أو األم أو املدرس كاس

ــه: ــل بصفت ــف الطّف ــا تعري ــم فيه ــي يت ــاالت الت ــاء يف الح ــة اإلخف عملي

أ - ضحيــًة لإلســاءة الجنســّية أو االســتغالل الجنّي.

ب - مرتكبــاً إلســاءة بدنّية أو جنســيّة.
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ت - مصابــاً بفــروس نقــص املناعــة البريّــة، أو متعايشــاً مــع مــرض 
مــن  غــره  أو  املُكتســب(  البريــة  املناعــة  نقــص  )متالزمــة  اإليــدز 
األمــراض املزمنــة أو التــي تســبب الوصــم، أو تــويّف بســبب اإليــدز، مــا مل 
ــة  ــة مبنيّ ــة كامل ــة خطيّ ــه، موافق ــه، أو وصيِّ ــل، أو أحــد والدي ــِط الطّف يُع

عــى املعلومــات )موافقــة مســتنرة(.

ث - ُمتَّهــامً أو ُمدانــاً بارتــكاب جرمية.

ج - شــاهداً عى جرمية.

ح - طفــالً مقاتــالً يف الوقت الحارض أو ســابقاً.

خ - طالبــاً للّجــوء الّســيايس، أو الجئاً، أو مــّرداً داخل وطنه.

ــا  ــّرف عليه ــن التع ــي ميك ــه الت ــمه أَو صورت ــل، اس ــة الطّف ــتعامل هوي 4- اس
ــد  ــى. بي ــل الفض ــح الطّف ــق مصال ــي تحّق ــاالت الت ــض الح ــا، يف بع أو كليه
ومســاندته  األَذى  مــن  للطّفــل  الحاميــة  توفــر  االســتمرار يف  يتعــّن  أَنــه 
للتخلّــص مــن أَّي وصــم اجتامعــّي، أو عقــاب عندمــا يتــم اإلفصــاح عــن 

هويّتــه. 

ومــن بعــض األمثلــة عى هــذه الحاالت الخاّصــة، نورد ما يي:

ــه يف  ــاً يف مامرســة حّق ــّي/ة، راغب ــع إعالم ــل االتصــاالت م ــدأ طف ــا يب  أ( عندم
ــن. ــه لآلخري ــر أو يف إســاع رأي ــة الّتعب حّري

 ب( عندمــا يكــون الطّفــل جــزءاً مــن برنامــج مســتدام للعمــل الّســلمي الّنشــط 
ــه  أو العمــل التطّوعــي أو الّنشــاط االجتاعــّي، ويريــد أن يتــّم التّعريــف بهويّت

مارســاً هــذا الــدور.

ــم  ــّي ويزع ــّي اجتامع ــج نف ــاركاً يف برنام ــل مش ــون الطّف ــا يك ج( عندم
ــليمة. ــة الّس ــه الصحيّ ــن تنميت ــزء م ــه ج ــمه وهويّت أن اس

ــن،  ــال آخري ــع أطف ــه، م ــل قول ــا ينبغــي عــى الطف ــة م ــد عــى دق 5- التأكي
ــك مــع كليهــا. ــل أن يكــون ذل أو مــع شــخص راشــد، ويفّض

6- عنــد الّشــك بكــون الطّفــل معّرضــاً للخطــر أم ال، كتابــة تقريــر عــن 
الوضــع العــام لألطفــال بــدالً مــن الكتابــة عــن طفــٍل بعينــه، بــرف الّنظــر 

ــي(. ــر اإلعالم ــة )أو الخ ــة اإلخباريّ ــة القّص ــدى أهمي ــن م ع

ــدف  ــة ته ــة أو جمعي ــهار أّي منظّم ــامد، أو إش ــن أوراق اعت ــق م 7- التحّق
ــا. ــال أو متثيله ــح األطف ــن مصال ــّدث ع إىل التح

ــال،  ــاه األطف ــي تنطــوي عــى رف ــواد الت ــل امل ــال مقاب ــع لألطف 8- عــدم الدف
ــل. ــك يف مصلحــة الطّف ــا مل يكــن ذل ــال، م ــاء عــى األطف ــاء، أو األوصي أو لآلب

تفاصيــل  إبــراز  يجــوز  ال  للطّفــل،  الحقيقــي  االســم  إخفــاء  حــال  يف   -9
آنفــاً(. )كــا أرشنــا  اإلخفــاء  تبطــل عمليــة  قــد  جانبّيــة 

ــى  ــّي ع ــداء جن ــة اعت ــول واقع ــر ح ــق أو تقري ــراء تحقي ــال إج 10- يف ح
ــن  ــب ع ــي/ة أن يجي ــّد لإلعالم ــابقة، ال ب ــادات الّس ــة إىل اإلرش ــٍل، إضاف طف

األســئلة الّتاليــة:

o هــل التّفاصيــل األليمــة حــول طبيعــة االعتداء رضوريّة لــرد القّصة؟

o هــل التّفاصيــل األليمــة للعنــف واإلصابــات ســتعود بالّنفع عــى املتلّقي؟

ــف أو  ــة للعن ــل األليم ــن التّفاصي ــاهدون م ــّراء أو املش ــيتأّذى الق ــل س o ه
ــداء؟ اإلعت

o هــل ســيعاين الطّفــل الضحيّة وأرسته أكــر بســبب التّفاصيل؟

o هــل ســتعن هــذه التّفاصيــل األجهزة األمنيّــة املختّصة يف حــّل الجرمية؟

o هــل من الواجب املســاعدة؟

الّســؤال الّرابــع عشــر: ما هــي معايير إعــداد برامج األطفال؟

ــال  ــل األطف ــاً ألج ــّد خصيص ــودة وتَُع ــة الج ــن عالي ــج ذات مضام ــون برام • أن تك
ــة. ــم الّنائيّ ــة وقدراته ــم العمريّ ــع فئاته ــب م وتتناس

• تحمي الطّفل من االستغالل الّتجاري.

• ضــامن حصــول الطّفــل عــى الرامــج التــي تناســبه وتلبّــي احتياجاتــه، وإىل إنتــاج 
الرامــج وتقدميهــا.

• إرشاك األطفــال يف تلــك الرامــج مبــن فيهم األطفــال ذوي اإلعاقة.

ــم  ــل يف التعلّ ــّق الطّف ــم ح ــز ودع ــدف تعزي ــن به ــم والّتمك ــاً للتعلّ ــن فرص • أن تؤّم
ــاء. والّن

• أن تتضّمــن مــواّداً متنّوعــة مــن حيــث الّشــكل واملحتــوى تُغنــي شــخصيّة الطّفــل 
 . ومخيّلته



3031  دليل عملـــي للتعــاطي اإلعالمي مع قضــايــا الّطفــل  اا دليل عملـــي للتعــاطي اإلعالمي مع قضــايــا الّطفل

• أن تُبّث يف األوقات الخاّصة باألطفال واملناسبة ألعامرهم.

• أن تخلو من مشاهد أو أصوات أو إمياءات تنطوي عى العنف أو الجنس.

• أن يتــّم إعطــاء تلــك الرامــج املســاحة واالهتــامم الالّزمــن ضمــن الرمجــة وعــدم 
تغليــب املصلحــة التّجاريــة. 

• أن يتــّم توفــر املــوارد الكافيــة )املاليــة والفّنيــة( لجعــل تلــك الرامــج تتوافــق مــع 
أرفــع املســتويات الفنيّــة املمكنــة.

• أن تلتــزم وتسرشــد باملبــادئ واملعايــر واألهــداف املضّمنة بهــذا الّدليل.

ــة  ــج العاّم ــوى الرام ــات اإلرشــاد إىل محت ــات وتنبيه ــزام بوضــع عالم • االلت
ــاهدتها. ــا مش ــي ميكنه ــة الت ــة العمري ــد الفئ وتحدي

الّســؤال الخامس عشــر: ما هي عالمات وتنبيهات اإلرشــاد إلى محتوى البرامج؟

هــي عالمــاٍت خاّصــة توضــع لتنبيــه وإرشــاد املشــاهدين مبحتــوى الرامــج 
وعالقتهــا بالفئــات العمريــة املســموح لهــا باملشــاهدة، وهــي أســلوٌب مــن 
ال  والتــي  بهــم  الّضــارة  اإلعالميّــة  املضامــن  مــن  األطفــال  حاميــة  أســاليب 

ونضجهــم. مــع عمرهــم  تتناســب 

وقــد تضّمــن امللحــق الخــاص بحقــوق الطّفــل يف كراســات منــح الّراخيــص التــي 
التّصنيفــات  والبــري.  الّســمعي  لالتّصــال  املســتقلّة  العليــا  الهيئــة  وضعتهــا 

التّاليــة:

-التصنيــف األول:

ــط  ــه بالبن ــص في ــع التّنصي ــاء  يق ــرة بيض ــطه دائ ــون تتوّس ــر الل ــع أحم - مرب
ــح  ــة وينص ــاهد صادم ــوي مش ــج يحت ــى أن الرنام ــود ع ــون األس ــض وباللّ العري

ــنوات. ــنهم دون 10 س ــن س ــاهدته مل ــدم مش بع

ــن الســاعة الســابعة صباحــا  ــّث كامــل األســبوع ب ــوع الب ــث: ممن - ســاعات الب
ــن  ــزّوال، وم ــد ال ــة بع ــار والثاني ــف الّنه ــاعة منتص ــن الس ــا، وب ــارشة صباح والع
ــبت  ــي الس ــل يوم ــاء، وكام ــعة مس ــاعة التّاس ــاء إىل الس ــة مس ــاعة الخامس الس

ــارا. واألحــد نه

ــط  ــه بالبن ــص في ــع التنصي ــاء  يق ــرة بيض ــطه دائ ــون تتوس ــر الل ــع أحم مرب  -
ــف  ــة )عن ــاهد صادم ــوي مش ــج يحت ــى أن الرنام ــود ع ــون األس ــض وبالل العري

جســدي أو نفــي( وينصــح بعــدم مشــاهدته ملــن ســنهم دون 12 ســنة.

ــة  ــة والعاطفي ــط العائلي ــدع الرواب ــرض تص ــي تع ــع الت ــج الواق ــف برام وتصّن  -
ــف ــذا الصن ــن ه ضم

ــابعة  ــاعة الس ــن الس ــبوع ب ــام األس ــل أي ــث كام ــوع الب ــث: ممن ــاعات الب س  -
صباحــا والعــارشة صباحــا، مــن الســاعة منتصــف النهــار إىل الســاعة الثانيــة بعــد 
الــزوال، ومــن الســاعة الخامســة مســاء إىل الســاعة التاســعة مســاء، وكامــل يومــي 

الســبت واألحــد نهــارا.

ــط  ــه بالبن ــص في ــع التّنصي ــاء  يق ــرة بيض ــطه دائ ــون تتوّس ــر الل ــع أحم - مرب
ــف  ــة )عن ــاهد صادم ــوي مش ــج يحت ــى أن الرنام ــود ع ــون األس ــض وباللّ العري
ــنة. ــنهم دون 16 س ــن س ــاهدته مل ــدم مش ــح بع ــديد( وينص ــي ش ــدي أو نف جس

ســاعات البــّث: ممنــوع بثّهــا كامــل األســبوع قبــل الّســاعة العــارشة والنصــف   -
مســاء.

-التصنيــف الثانــي:

- التصنيــف الثالــث:
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 الباب الّرابع
 التعاطي اإلعالمي مع

قضايا األطفال الّنوعّية

ــال  ــع األطف ــي م ــي اإلعالم ــر التعاط ــي معايي ــا ه ــر: م ــادس عش ــؤال الّس الّس
ذوي اإلعاقــة؟

انطالقــاً مــن أّن اإلعاقــة حالــة تفاعــل مــا بــن الوهــن الــّذايت والحواجــز البيئّيــة 
وحّرياتهــم  بحقوقهــم  التمّتــع  مــن  االشــخاص  تعيــق  التــي  املجتمعّيــة  والثقافيــة 
ــزم بعــرض  ــن، عــى مختلــف وســائل اإلعــالم أن تلت عــى أســاس املســاواة مــع اآلخري
ــم  ــة متتعه ــة وكفال ــز وحامي ــدف إىل تعزي ــة ته ــال ذوي اإلعاق ــورة لألطف ــم ص وتقدي
ــاس  ــى أس ــة ع ــم املتأصل ــرام كرامته ــز اح ــه، وتعزي ــل وحريّات ــوق الطّف ــع حق بجمي

ــة: ــر الّتالي ــزام باملعاي ــالل االلت ــن خ ــن، م ــع اآلخري ــاواة م املس

• تبنــي التعريــف الحقوقــي لوضعيــة اإلعاقــة، بوصفهــا تداخــالً بــن العوامــل الشــخصية 
ــز  ــة وحواج ــز ماديّ ــة )حواج ــلوكية املجتمعيّ ــة والّس ــق البيئي ــن( والعوائ ــة )الوه الّذاتيّ
ــاة  ــة يف مناحــي الحي ــات واملشــاركة الفاعل ــة( يحــّد مــن مارســة الحقــوق والحري ثقافيّ
كافــة، وتضمــن ذلــك التعريــف يف الرمجــة اإلعالميّــة )أي الّركيــز عــى دور وتأثــر 
الحواجــز يف حرمــان األطفــال ذوي اإلعاقــة مــن التمتـّـع بحقوقهــم، وليــس عوامــل الوهــن 

ــخصية لديهــم(.  الّش

• احرام وحامية املعطيات الّشخصية لألطفال ذوي اإلعاقة عند تناول قضاياهم.

• تفــادي بــّث وترويــج الّصــور الّســلبية وأشــكال التحّيــز والقوالــب الّنمطّيــة 
التــى تســهم يف تهميــش األطفــال ذوي اإلعاقــة وعزلتهــم.

ــة  ــال عــى أســاس اإلعاق ــا األطف ــي يواجهه ــز الت ــراز األشــكال املتعــّددة مــن الّتميي • إب
ــة. ــاكا للكرام ــاره انته باعتب

تعــرض  التــي  والثّقافيّــة  واالجتاعيــة  املعاريّــة  املتنّوعــة  الحواجــز  إبــراز   •
ــع  ــاواة م ــاس املس ــى أس ــع ع ــاء يف املجتم ــة كأعض ــال ذوي اإلعاق ــاركة األطف مش

انتهــاكات لحقــوق اإلنســان املكفولــة لهــم. اآلخريــن وأنّهــا تشــّكل 

واالجتاعيّــة  املاّديــة  البيئــة  إىل  الوصــول  إمكانيــة  وتأثــر  أهمّيــة  إبــراز   •
يف  واالتّصــال  واإلعــالم  والتّعليــم  الّصحــة  وخدمــات  والثقافيّــة  واالقتصاديّــة 
أقرانهــم. مــع  املســاواة  أســاس  عــى  األطفــال  بحقــوق  التمتّــع  مــن  متكينهــم 

• ضــامن مشــاركتهم – شــأن غرهــم - يف الرامــج والفضــاءات الحواريـّـة، والتّعبــر بحّريــة 
عــن آرائهــم ومشــكالتهم، وربــط موضوعاتهــم مبختلــف القضايــا التــى تثــار فيهــا.

• حــّث أفــراد املجتمــع ومؤّسســاته عــى تنميــة الّتفاعــل معهــم، وزيــادة الوعــي 
بحقوقهــم.
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ــع  ــز صن ــدة؛ كمراك ــة األصع ــول اآلخــر عــى كافّ ــوق اإلنســان وقب ــة حق • ترســيخ ثقاف
ــة، ومقّدمــي الخدمــات واألشــخاص  ــة، واملجتمعــات املحلّي القــرار، والجهــات التّنفيذي

ــم. ــة ومنظّاته ذوي اإلعاق

• رصــد املامرســات الّتمييزيــة واالنتهــاكات التــي ترتكــب عــى أســاس اإلعاقــة 
وتوثيقهــا ونرهــا، والعمــل عــى مناهضتهــا للقضــاء عليهــا.

• تصميــم وتنفيــذ برامــج إعالمّيــة لرفــع الوعــي حــول حقــوق األطفــال ذوي 
اإلعاقــة عــى أســاس مــن املســاواة مــع اآلخريــن، وذلــك مــن خــالل التّنســيق 
بــن الجهــات املختلفــة ذات الصلــة وبــإرشاك ومشــاركة األطفــال ذوي اإلعاقــة 

ومنظّاتهــم مشــاركًة فّعالــة يف وضــع وتنفيــذ تلــك الرامــج.

األطفــال ذوي  والّســلوكية واالجتامعّيــة مبــا يشــّجع  البيئّيــة  الظّــروف  تهيئــة   •
اإلعاقــة عــى الظّهــور اإلعالمــي واملشــاركة يف الحيــاة العاّمــة.

والبيئــات  املحلّيــة  املجتمعــات  تســتهدف  توعويّــة  برامــج  وتنفيــذ  إعــداد   •
ــم  ــز قبوله ــة، وتعزي ــال ذوي اإلعاق ــن األطف ــة ع ــورة الّنمطي ــر الّص ــة، لتغي الّربوي

بوصفهــم ميثّلــون تنّوعــاً بريــاً ينبغــي احرامــه وتقبّلــه.

• متابعــة ورصــد مامرســات العنــف واالعتــداء عــى الطّفــالت ذوات اإلعاقــة، 
ــي  ــيّة الت ــداءات الجنس ــاض واالعت ــام واإلجه ــتئصال األرح ــات اس ــك عملي ــا يف ذل مب

ــة. ــاس اإلعاق ــى أس ــب ع تُرتك

ــس  ــة مبنظــور يعك ــات اإلعالمّي ــة يف الّسياس ــخاص ذوي اإلعاق ــا األش ــن قضاي • تضم
ويؤثّــر يف  اإلعاقــة،  عــن  الّســائدة  الّنمطيــة  الّصــور  ويقــاوم  الحقوقــّي،  التوّجــه 
الّســلوك الجمعــي تأثــراً إيجابيــاً يحّقــق عــدم التّمييــز ويــريس ثقافــة التّنــوع وقبــول 
ــى  ــم ع ــة ومنظّاته ــة الّذهني ــال ذوي اإلعاق ــاركة وإرشاك األطف ــك مبش ــر، وذل اآلخ

ــال. ــل وفّع نحــو كام

ــة  ــال ذوي اإلعاق ــاول األطف ــي تتن ــة الت ــواّد اإلعالمّي ــج وامل ــل الرام ــم وتحلي • تقيي
ــول  ــان وقب ــوق اإلنس ــز حق ــه تعزي ــدروس قوام ــج م ــا يف منه ــم وتأطره وقضاياه
املطالــب  مســاحات  وتقليــص  بريــاً،  تنوعــاً  بوصفهــم  اإلعاقــة،  ذوي  األطفــال 

ــج. ــذه الرام ــة يف ه ــكاوى الفرديّ والّش

• تصميــم وتنفيــذ برامــج لتطويــر قــدرات اإلعالميــن واإلعالمّيــات، بغيــة توظيــف 
ــّزز  ــا يع ــة و»قصــص الّنجــاح«، م ــة اإلخباريّ ــات التّغطي ــة وموضوع دراســات الحال
حقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــة عاّمــة وذوي اإلعاقــة الّذهنيــة خاّصــة، ويســلّط 

ــة. ــال ذوو اإلعاق ــا األطف ــي يجابهه ــلوكية الت ــة والّس ــق البيئيّ ــى العوائ ــوء ع الّض

• تحســن صورة األطفال ذوي اإلعاقة يف وســائل اإلعالم، من خالل:

o زيادة املساحة اإلعالميّة املخّصصة عنهم.

o تقديم معلومات مناسبة عنهم وعن أنواع الحواجز التي يواجهونها.

o إبراز جوانبهم اإليجابيّة وقدراتهم واالستفادة منهم.

ــة  ــال ذوي اإلعاق ــواء األطف ــتوى احت ــى مس ــة ع ــة والّناجح ــاذج اإليجابيّ o إبرازالّن
ــة. ــر ذوي اإلعاق ــن غ ــم م ــع أقرانه ــامل م ــكل ش ــاً بش ــاً وتعليميّ تربوي

o تصنيف الحواجز التي تواجههم وليس تصنيفهم حسب إعاقتهم، 

o عدم اإلشارة إىل اإلعاقة عند استضافتهم إالّ إن كانت هي املوضوع. 

o »األشــخاص ذوو اإلعاقــة« هــو الوصــف املعتمــد مــن قبــل األمــم املتّحــدة وليــس 
»ذوي االحتياجــات الخاّصــة«.

o عدم استخدام لغة ترمي إىل استدرار العطف عند الحديث عنهم.

o  تفــادى األوصــاف والتّســميات التــي تهــدف لرفــع معنوياتهــم، )كأن نصفهــم بأنهــم 
»أبطــال« أو »ضحايــا« أو »مهملــون« أو »مميــزون« ...(. 

o احــرام ذوي اإلعاقــة يكمــن يف التّعامــل معهــم بنفــس أســلوب التّعامــل مــع 
اآلخريــن.

ــة عنــد الحديــث مــع أو عــن،  ــة عنــد اإلشــارة إىل املصطلحــات الطبيّ o توّخــي الدّق
ــد متامــاً مــن  املصابــن بأمــراض نفســية؛ مثــل عبــارة »فصــام« أو »ُذهــان« قبــل التأكّ

ــة الّصحيحــة. اســتخدام املصطلــح الّصحيــح يف وصــف الوضعيّ

o إفســاح املجــال لــذوي اإلعاقــة للحديــث عــن أنفســهم عوضــاً عــن جعــل طبيــب أو 
مرافــق... إلــخ، يتحــّدث بالّنيابــة عنهــم.

الّســابع عشــر: هــل هنــاك توصيــات خاصــة إلجــراء مقابــالت مــع  الّســؤال 
اإلعاقــة؟ ذوي  األطفــال 

نعــم، هنــاك توصيــات خاّصــة لإلجــراء مقابــالت مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة تختلــف تبعــاً 
للحواجــز التــي يواجهونهــا، وفيــام يــي بعضــاً منهــا:

أّواًل- يف حالــة إجــراء املقابلــة أو الحــوار حضوريّــاً يف مقــّر الوســيلة اإلعالمّيــة، يجــب 
مراعــاة العنــارص التاليــة:
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اإلعاقــة  ذوي  لألطفــال  املناســبة  الّتيســريّة  الرتيبــات  توفــر  مــن  التأكــد   •
ــل  ــر وبأق ــان وي ــاه بأم ــك دورات املي ــا يف ذل ــة الوصــول واالســتخدام مب وإمكاني
ــرايس  ــتخدمي الك ــة ملس ــة، وخاص ــة ومرضي ــول آمن ــروف وص ــن ويف ظ ــد ممك جه

املتحركــة.

ــوار، أو  ــة، أو الح ــع املقابل ــدم وجــود ســالمل أو درجــات يف موق ــن ع ــد م • التأك
ــة.  ــر منحــدرات وصــول آمن توفّ

• التأكــد مــن أن املــكان مضــاء بشــكٍل جّيــٍد، وبــه ســتائر لحجــب أشــعة الشــمس 
ــن تســبب لهــم  ــال القمــر الذي ــد وجــود أطف ــة عن ــزم األمــر )خاّص ــارشة، إذا ل املب

أشــعة الشــمس أرضاراً كبــرة(.

الكراســة  مســتخدمي  األطفــال  متنــاول  يف  امليــاه  دورات  أن  مــن  التأكــد   •
. ملتحّركــة ا

ذوي  لألطفــال  امليكروفونــات  مــن  بالعديــد  مجّهــز  املــكان  أن  مــن  التأكــد   •
اإلعاقــة وملرجمــي لغــة اإلشــارة )يف حــال وجــود أطفــال صــّم(.

ــدث أو  ــدء الح ــل ب ــفوي قب ــم الش ــريس املرج ــكان ك ــى م ــبق ع ــاق املس • االتف
ــم  ــال الص ــام األطف ــفويون أم ــون الش ــس املرجم ــي أن يجل ــث ينبغ ــة، حي املقابل
حتــى يتمكنــوا هــم أيضــاً مــن الرؤيــة يف نفــس الوقــت للمرجمــن الفوريــن 

واملقدمــن والشاشــة إن وجــدت. 

ــة اإلشــارة عــى مســاند للذراعــن  ــرايس مرجمــي لغ ــوي ك ــن أال تحت ــد م • التأكّ
ــة(. ــم يف الّرجم ــتخدامهم ألذرعه ــق اس ــا تعي )ألنّه

املحمولــة  الشــفوية  الرجمــة  أجهــزة  أو  الــرأس،  ســامعات  أن  مــن  التأكــد   •
واملعلقــن. اإلشــارة  لغــة  ومرجمــي  املتحركــة  الكــرايس  ملســتخدمي  متاحــة 

ــال،  ــع األطف ــن جمي ــى يتمك ــكان حت ــة يف امل ــاحة كافي ــود مس ــن وج ــد م • التأك
خاصــة أولئــك الذيــن يســتخدمون كــرايس متحركــة أو أجهــزة مســاعدة، مــن 
ــز. ــان ودون حواج ــر وآم ــهولة وي ــكان بس ــاء امل ــع أنح ــة يف جمي ــرك بحري التح

ــات  ــون التوجيه ــل يعرف ــق العم ــع وفري ــي املوق ــع موظف ــن أن جمي ــق م • التحق
تســهيل  عــى  قــادرون  وأنّهــم  اإلعاقــة،  األطفــال ذوي  مــع  التعامــل  ومعايــر 
واحــرام  األخــرى،  الوصــول  متطلبــات  وتلبيــة  والتواصــل  املشــاركة  وتيســر 

معايــر التّعاطــي مــع هــؤالء األطفــال واحــرام كرامتهــم وحقوقهــم.

الّصحفــي/ة  أو  املنّشــط  فعــى  آخريــن،  معلّقــن  أو  ضيوفــاً  هنــاك  كان  إذا   •
اإلشــارة إىل أنــه ألســباب تتعلــق بإمكانيــة الوصــول، فعــى الجميــع الحــرص 

ــى: ع

o ذكر أســائهم قبــل كل تدّخل،

o عــدم التحــدث برعة كبرة، 

o التحــدث بشــكل طبيعــي وبوتــرة ثابتة. 

o تجّنــب املصطلحــات واملفاهيم الصعبة، وتقدميها باســتخدام مفردات بســيطة. 

ــال  ــو يف ح ــع الفيدي ــومات ومقاط ــور والرس ــوات والص ــف لألص ــم وص o تقدي
ــمعية. ــة والّس ــز بري ــال ذوي حواج ــود أطف وج

ــة للصــم  ــة الفوري ــم )الرجم ــام بعمله ــكايف للمرجمــن للقي ــت ال ــر الوق o توف
ــا أطــول(. واملكفوفــن تســتغرق وقتً

ثانيًا- توصيات خاّصة ألطفال يواجهون حواجز مختلفة:
1- األطفــال الذيــن يواجهون حواجــز حركية:

ــة  ــه، يف حال ــى تتمكــن مــن النظــر يف عيني ــل حت ــس يف نفــس مســتوى الطّف • اجل
ــايئ.  نقــاش، أو حــوار مــع طفــٍل يســتخدم كــريس متحــرك، أو ســكوتر كهرب

• توخــي الحــذر عندمــا يتعلــق األمــر باالتصــال الجســدي، واحــرام املســاحة 
اإلعاقــة. ذوي  لألطفــال  الشــخصية  واملســافة 

• تجّنــب ملــس معــّدات الطّفــل ذي اإلعاقــة دون إذنــه، فاألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــال(  ــبيل املث ــى س ــا، ع ــرك أو العص ــريس املتح ــاعدة )الك ــم املس ــرون معّداته يعت

ــخصية. ــاحتهم الش ــن مس ــزًءا م ج

ــا  ــرف م ــن يع ــل م ــم أفض ــة ه ــال ذوو اإلعاق ــات، فاألطف ــع افراض ــب وض • تجّن
ــه. ــم فعل ــا ال ميكنه ــه وم ــم فعل ميكنه

• االســتجابة لطلبــات األطفــال ذوي اإلعاقــة، عنــد طلــب توفــر تســهيالت أو 
تعديــالت أو إضافــات.

ــع  ــل م ــد تتداخ ــي ق ــل الت ــز أو العراقي ــياء أو الحواج ــة األش ــادرة إىل إزال • املب
ــال. ــبيل املث ــى س ــة، ع ــرك يف الرده ــريس ت ــل ك ــل، مث ــة الطّف حرك
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ــا  ــؤال دامئً ــة، والّس ــال ذوي اإلعاق ــاعدة لألطف ــم املس ــادرة إىل تقدي ــدم املب • ع
ــاج  ــا ويخــر مبــا يحت ــى يقبله ــد املســاعدة، واالنتظــار حت ــل يري عــّا إذا كان الطّف

ــاعدته. ــل مس ــه قب إلي

إىل  وليــس  اإلعاقــة،  الطّفــل ذي  إىل  مبــارش  بشــكل  دامئًــا  الحديــث  توجيــه   •
ــك مــن وســائل وأدوات التّواصــل،  مرجــم لغــة اإلشــارة، أو اللمــس، أو ســوى ذل

أو الشــخص املرافــق لــه، أو صديقــه، أو وليّــه.

• االلتفــات إىل الطّفــل وليــس إعاقتــه، وعدم طرح أســئلة حــول إعاقته.

2- األطفــال الذيــن يواجهــون حواجز بريّة:

• عــرف عــن نفســك قبل بــدء املقابلــة أو الحديث مع طفــٍل كفيف. 

• عــّرف الطّفــل عى أعضــاء املجموعــة املرافقن لك.

ــات  ــاج ألي ترتيب ــم توجيهــه أو يحت ــد أن يت • اســأل الطّفــل أوالً عــا إذا كان يري
ــة. ــدء املقابل خاصــة قبــل ب

ــل، ال  ــة. إذا قب ــام بجول ــر القي ــب األم ــل، إذا تطلّ ــه الطّف ــك لتوجي ــدم ذراع • ق
تجــّره، ولكــن أرشــده، عــى ســبيل املثــال، ميكــن حملــه عــى الجــزء الخلفــي مــن 

ذراعــك أو عــى مرفقــك.

الشــخص  وليــس  الكفيــف،  الطّفــل  إىل  مبــارش  بشــكل  دامئًــا  • وجــه حديثــك 
املرافــق لــه، أو صديقــه، أو وليّــه.

3- األطفــال الذيــن يواجهون حواجز ســمعية:

• انظــر دامئًا إىل عــن الطّفل.

• تحدث مبارشة إىل الطّفل وليس إىل املرافق )مرجم لغة اإلشارة، عى سبيل املثال(.

• تحــدث بشــكل طبيعي.

• ال تغطي فمك أثناء الحديث، ألن أغلب األطفال الصّم ميكنهم قراءة حركة الّشفاه.

• اســمح لشــخص واحــد فقــط بالتحــدث يف كّل مــرة يف مجموعــة )إذا كان هنــاك 
أكــر مــن متدّخــل(.

• ال تتحــّدث ولديــك أي يشء يف فمــك )علكــة، طعام، إلخ(.

• قــف دامئًا أمــام الطّفل عنــد التحدث.

• يف حالــة عــدم توفــر مرجــم لغــة إشــارة، قــم بالتكيــف مــع تفضيــالت االتصــال 
ــة،  ــى ورق ــر، أو ع ــاز آخ ــول أو جه ــف محم ــى هات ــة ع ــل )الكتاب الخاصــة بالطّف

ومــا إىل ذلــك(.

• ال تقــف بــن الطّفــل ومرجــم اإلشــارة أو تســمح ألي مرافــق لــك بحجــب رؤيــة 
ــل للمرجــم. الطّف

4- األطفــال الذيــن يواجهون حواجــز ذهنّية:

• اســتخدم مفردات بســيطة وتحدث عن أشــياء ملموســة.

• ال تكــن متعالًيــا. وتعامــل مــع الطّفــل كا يتــم التعامل مــع األطفال اآلخرين. 

• ال تضــع افراضــات حــول مــا يســتطيع أو ال يســتطيع الطّفل فعلــه أو فهمه.

• أعــط املعلومــات بوضــوح وبهدوء وواحــدة تلو األخرى.

يســهل  التــي  املســتندات  مثــل  الصــور،  مــع  واضحــة  مســتندات  اســتخدم   •
لهــا. حاجــة  هنــاك  كانــت  إذا  وفهمهــا،  قراءتهــا 

5- األطفــال الذيــن يواجهون حواجز نفســّية:

• تعامــل معهــم بنفس االحــرام والتقدير الذي تتعامل بــه مع األطفال اآلخرين.

• أظهــر الثقــة بالنفــس، وكن هادئـًـا ومطمئًنا.

• احــرم مســاحتهم الشــخصية وامنحهــم الوقــت للرد عــى طلباتك.

• تجنــب املشــتتات التــي ميكــن أن تتداخــل مــع قــدرة الطّفــل عــى الركيــز. قــد 
ــة أو املزدحمــة، وكذلــك االنقطاعــات، مرهقــة. تكــون األماكــن الصاخب

:) 6- األطفــال الذيــن يواجهــون حواجــز تواصليــة )التوّحد مثاالً

• اتبــع تعليــامت الطّفــل )لــكّل منهــم طريقتــه أو مدخله الخــاص يف التّواصل(.

• أعــط تعليــامت واضحــة وموجزة ومحــددة، وامنح الطّفــل وقتًا للرد.

• إعطــاء التعليــامت بريـًـا أو كتابًيــا وليس شــفهيًا فقط.

أنــه عــدم احــرام أو عــدم اهتــام  البــري عــى  التواصــل  • ال تفــر قلــة 
البــري(. التّواصــل  يتجّنبــون  األطفــال  هــؤالء  )أغلــب 
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وفيــام يــي بعض املعايــر للّتعامل مــع هؤالء األطفال:

• االنتبــاه إىل اللغــة املســتخدمة لوصــف االعتــداء الجنــي عــى الضحيّــة، إذ 
ــكان. ــدر اإلم ــة ق ــا ودقيق ــس فيه ــة ال لب ــة ومفهوم ــون واضح ــب أن تك يج

الخصوصيــة ومعطياتهــا  الضحيــة يف حايــة  بــن حــق  مــا  التــوازن  تحقيــق   •
املعرفــة. يف  الجمهــور  وحــق  الّشــخصيّة، 

ــدي،  ــا الجس ــة، أو مظهره ــة للضحي ــاة الخاص ــن الحي ــل ع ــاول تفاصي ــب تن • تجن
ــا. ــوم عليه ــاء اللّ أو إلق

ــة  ــون الضحي ــرة أن تك ــز فك ــب تعزي ــة لتجّن ــارات بعناي ــامت والعب ــار الكل • اختي
ــة املســؤولية عــن هــذه الجرميــة. تحــت طائل

ــة  ــخصية للضحيّ ــاة الش ــة الحي ــك خصوصي ــة تنته ــل ُمحرج ــرض تفاصي ــب ع • تجن
وتســبب لــه األذى، مثــل تقديــم تفاصيــل دقيقــة عــن األفعــال املاديــة التــي 

ــي. ــداء الجن ــاءة واالعت ــّرض لإلس ــالل التع ــت خ اُرتُِكب

ــم  ــع الجرائ ــق بجمي ــا يتعلّ ــخصيّة في ــات الّش ــة واملعطي ــة الهوي ــّق يف حامي • الح
ــداءات الجنســية. ــم االعت ــس فقــط جرائ ــال، ولي ــة ضــد األطف املرتكب

ــدا  ــح ج ــن املرج ــادث فم ــكان الح ــال يف م ــع األطف ــالت م ــراء مقاب ــب إج • تجن
ــتجواب. ــس لالس ــة، ولي ــون للراح ــة ويحتاج ــة صدم ــم يف حال أنه

ســياق  ىف  وتبســيطها،  وغرضهــا،  للطّفــل،  املقابلــة  مضمــون  ورشح  توضيــح   •
يفهمهــا. أن  ميكــن  التــي  املصطلحــات  باســتخدام  واضــح 

ــة  ــلبي للتغطي ــر الس ــر إىل التأث ــم بالنظ ــا وأرسه ــى الضحاي ــع ع ــّرر الواق ــل ال • تقلي
ــة. االخباري

الّشــخصية  التّفاصيــل  تنــاول  عــن  واالبتعــاد  والدّقــة  اإلنصــاف  اســتخدام   •
ســوءاً.  أكــر  الوضــع  جعــل  ىف  وأثرهــا  الضحيّــة  حــول  املُحرجــة  والحقائــق 

ــوان  ــر عن ــل ذك ــر، مث ــة للخط ــّرض الضحيّ ــن أن تع ــي ميك ــل الت ــب التفاصي • تجن
ــف. ــام الهوات ــزل أو أرق املن

• طلــب املشــورة مــن املتخصصــن يف الرعايــة الصحيــة وعلم الّنفــس والّربيّة.

• تجنــب خــداع الضحايــا بوعــود كاذبــة أو مبالــغ فيها أثناء إجــراء املقابالت.

ــا  ــم أو رفضه ــالت معه ــراء مقاب ــول إج ــق يف قب ــم الح ــا وأرسه ــاء الضحاي • إعط
دون الرهيــب.

7- األطفــال قصــار القاّمة:

• تجّنــب اســتخدام كلمــة »أقزام« ألنّهــا تســمية تنتهك حقــوق الطّفل.

• اجعل املعدات الرورية يف متناول الطّفل قدر اإلمكان )الكريس، الطّاولة.. الخ(.

• اســعى جاهــدا لتوفــر املعدات املناســبة لحجــم الطّفل.

• قــف بنفــس ارتفــاع الطّفــل للتواصل معه بســهولة أكر. 

• كــن طبيعًيــا واتبع إرشــادات الطّفل.

الّصعوبــات  )ذوي  كالمّيــة  أو  تعلّمّيــة  حواجــز  يواجهــون  الــذي  األطفــال   -8
الكالمّيــة(: أو  التعلّمّيــة 

ملعالجــة  الوقــت  مــن  مزيــد  إىل  أحيانًــا  الطّفــل  يحتــاج  بالصــر.  التحــّي   •
والــرّد. وفهمهــا  املعلومــات 

• تكييــف طريقــة االتصــال وفًقــا ملتطلبــات الطّفل.

• أعــادة الصياغــة عــّدة مّرات، أو تقديم الــرح بطريقــة مختلفة إذا لزم األمر.

• ال تصــدق أن الطّفــل الــذي يجد صعوبة يف التعبر عن نفســه ال يفهم ما تقوله.

• ال تقاطــع أو تنهــي الجمــل نيابــة عنه.

ــض  ــتخدم بع ــة؛ يس ــه الخاص ــه بكلات ــن نفس ــر ع ــت للتعب ــل الوق ــح الطّف • امن
ــم. ــدات الدع ــن مع ــا م ــال لوحــات االتصــال، أو غره األطف

• كــرر أو لخــص مــا قالــه الطّفل للتأكد من أنــك فهمت ما قاله بشــكل صحيح.

الّســؤال الّثامن عشــر: ما هي معايير التعاطي اإلعالمي مع األطفال الّضحايا؟

تتعامــل اتّفاقيّــة حقــوق الطّفــل وكذلــك مجلّــة حايــة الطّفــل مــع األطفــال 
الذيــن يتعّرضــون ألّي شــكل مــن أشــكال اإلهــال أو االســتغالل أو اإلســاءة، 
القاســية  العقوبــة  أو  املعاملــة  أشــكال  مــن  آخــر  شــكل  أي  أو  التعذيــب  أو 
 ،،، القانــون  مــع  الّنــزاع  أو  املســلحة  املنازعــات  أو  املهينــة،  أو  الالإنســانية  أو 
ــر املناســبة  ــاذ كّل التداب ــدول األطــراف فيهــا باتّخ ــزم ال ــا«، وتُل باعتبارهــم »ضحاي
ً وإعــادة إدماجهــم يف أرسهــم ومجتمعاتهــم  لتشــجيع تأهيلهــم بدنيّــاً ونفســيّا
ــى  ــع ع ــم. وتق ــم، وكرامته ــم لذواته ــم، واحرامه ــزز صحته ــة تع ــة، يف بيئ املحليّ

ــار.  ــذا اإلط ــة يف ه ــؤولية هاّم ــالم مس ــائل اإلع وس
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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 عى محاكمة عادلــة )طفالً كان أم كهالُ(.

ومعطياتهــم  األطفــال  كرامــة  تنتهــك  بطريقــة  صــور  اســتخدام  تجنــب   •
والراعــات. والحــروب  األزمــات  خــالل  خاصــة  الّشــخصيّة، 

الجرائــم  تجــاه  والتّخويــف  »الّصدمــة«  إلحــداث  الصــور  اســتخدام  ميكــن   •
املرتكبــة ضــد األطفــال دون انتهــاك للحــق ىف حايــة الخصوصيــة واملعطيــات 

. لّشــخصيّة ا

• عــدم إجــراء مقابلــة مــع طفل يف حالــة هســترية أو يف حالة صدمة.

• مراعــاة حساســّية الّنــوع االجتامعــي، إذ قــد يصعــب عــى األطفــال اإلنــاث 
ــور  ــا مــن الذك ــد يصعــب عــى الّضحاي ــل ق ــن للرجــال، وباملث ــا رسد قصصه الّضحاي

ــاء. ــدث إىل النس التح

ــن  ــا وع ــي ميثّله ــيلة الت ــه والوس ــن فريق ــي وع ــن اإلعالم ــات ع ــم معلوم • تقدي
ــده. ــا يري ــوده وم ــبب وج ــح، وس ــور املرج الجمه

• التأكــد مــن أن الطفــل مرتاح طوال مــدة املقابلة.

ــن  ــى إذٍن م ــول ع ــن الحص ــّد م ــفى، ال ب ــرى يف مستش ــة تج ــت املقابل • إذا كان
مســؤويل املستشــفى قبــل املقابلــة.

• إعطــاء الطفــل الفرصــة للحــوار يف االتجاه الــذي يشــعر باالرتياح فيه.

• أخــذ اســراحة الســتعادة الهدوء ورباطــة الجأش إذا لزم األمر.

ــاء إجــراء املقابــالت  ــر العاطفــي أثن ــة التأثّ ــُب املســاعدة أو املشــورة يف حال • طل
مــع الضحايــا حيــث ميكــن أن يكــون األمــر صعبــا ومؤملــا، 

• تجّنــُب اســتخدام األوصــاف الجنســية الّريحــة أو الّصــور التــى قــد تطبــع 
ــى . ــل املتلق ــن الطف ــلوك يف ذه ــذا الس ــل ه مث

األطفــال  مــع  اإلعالمــي  التعاطــي  معاييــر  هــي  مــا  عشــر:  الّتاســع  الّســؤال 
الجرائــم«؟ »مرتكبــي 

تتعامــل اتفاقيــة حقــوق الطّفــل مــع هــؤالء األطفــال باعتبارهــم »ضحايــا«، كــا 
التّدابــر  كافــة  باتّخــاذ  فيهــا  األطــراف  الــّدول  وتُلــزم  الّســابق،  الجــواب  يف  بيّّنــا 

ــم يف  ــم ودمجه ــم وعالجه ــادة تأهيله ــم وإع ــان تأهيله ــم وض ــراءات لحايته واإلج
أرسهــم ومجتمعاتهــم املحليــة. كذلــك تفعــل مجلّــة حاميــة الطّفــل، وكان يجــب 
ــا، ولكــن  إلحــاق معايــر التعاطــي اإلعالمــي معهــم يف املعايــر الّســابقة حــول الّضحاي
ــا. وأهــم اإلرشــادات هــي: ــا فقــرة خاصــة به ــا له ــق اإلعالمــي أفردن لــرورة التّدقي

• تجّنــُب وصفهــم بلفــظ »املجرمــن« أو »الجانحــن«، فــكال اللّفظــن ينتهــكان 
كرامــة الطّفــل، ويســبّبان »الوصــم«، والتّســمية الصحيحــة »األطفــال يف العدالــة« 
ــث  ــن حي ــا م ــح، أّم ــث املصطل ــن حي ــذا م ــون« ه ــن للقان ــال املخالف أو »األطف

املضمــون فإنّهــم »أطفــاٌل ضحايــا«، فــال يولــد الطّفــل »مجرمــاً« بــل »يُصــّر« مجرمــاً،

ــالج«  ــتحقون »الع ــم يس ــل أنّه ــاب«، ب ــتحقون »العق ــم يس ــم بأنه ــدم وصفه • ع
ــالح«. ــل« و«اإلص ــة« و«التأهي و«اإلحاط

• عــدم وضــع كّل اللّوم ىف ارتــكاب الجرمية عــى الطفل.

• عــدم تقــوض آراء الطفــل أو مــارس التأنيب واللوم.

• عــدم االعتــامد عــى املعلومــات املقدمــة مــن قبــل منفــذي القانــون فقــط، بــل 
الحصــول عــى مصــادر أخــرى متعــددة.

• التعامــل بحساســّية كبــرة عندمــا يكــون الضحيــة واملتهــم عــى حــد ســواء 
ــال. ــن األطف م

• تجّنــُب تصويــر أو نقــل عمليــة املحاكمــة أو ازدراء قراراتها.

الّســؤال العشــرون: مــا هــي معاييــر التعاطــي اإلعالمــي مــع األطفــال فــي ســياق 
الكــوارث واألزمــات؟

• مــن الــروري أن تتســم تغطيــة مثــل هــذه األحــداث بالّرصانــة واالبتعــاد عــن 
ــارشة بالحــدث. ــي مب ــي املعن ــق املتلّق ــى ال نضاعــف قل ــل واالنفعــال، حت الّتهوي

ــة أو  ــوارث أو األزم ــث أو جرحــى الك ــة للجث ــن أخــذ لقطــات قريب ــاع ع • االمتن
الحــوادث أو الحــروب.

• االمتنــاع عــن الّتهويل يف الوصف، واالكتفاء بالحقائــق التي ميكن التأكد منها.

ــراء  ــن ج ــم م ــال وآالمه ــاة األطف ــي ملعان ــيايس واإلعالم ــتغالل الس ــب االس • تجن
ــات. ــروب أو األزم ــوارث أو الح الك

ــم  ــم، وإدماجه ــادة تأهيله ــال، وإع ــة لألطف ــر الحامي ــى رضورة توف ــز ع • الّركي
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ــة. ــرب أو الكارث ــة أو الح ــة لألزم ــية واالجتاعي ــار النفس ــاوز اآلث ــع لتج ىف املجتم

ــك  ــد، لذل ــا نعتق ــر م ــداث أك ــك األح ــون لتل ــم يتعرض ــال، فه ــات لألطف • اإلنص
ــا. ــاعرهم تجاهه ــم ومش ــن معارفه ــؤالهم ع ــم س ــن امله م

ــا  ــع حدوثه ــر املتوق ــع املخاط ــان، ووض ــعور باآلم ــى الش ــال ع ــاعدة األطف • مس
ــي. ــياق واقع ــم يف س ــى أرسه ــم وع عليه

• 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 اإلعــالم خــالل األزمــات والكــوارث.

ــا  ــا فيه ــة، مب ــادر متنوع ــن مص ــة م ــة اإلخباري ــون التغطي ــى أن تك ــرص ع • الح
ــات. ــالت واإلذاع ــف واملج ــت والصح ــبكة اإلنرن ش

• التأكيــد عــى أهمية الّتســامح واالحرام.

املؤملــة  األحــداث  نتيجــة  تنشــأ  قــد  التــي  اإليجابيــة  النتائــج  التأكيــد عــى   •
ــف  ــاة، ودور اإلنســان يف التخفي ــا، التضامــن، وصناعــة األبطــال، وقيمــة الحي ومنه

ــن . ــاة وآالم اآلخري ــن معان م

• تجنب استغالل األطفال املتررين ألسباب اقتصادية أو سياسية خاصة بهم.

واألزمــات  الكــوارث  أثنــاء  ومعاناتهــم  األطفــال  محنــة  إىل  االنتبــاه  لفــت   •
يليهــا.  ومــا  املســلحة  والراعــات  والحــروب 

ــة تســتهدف األطفــال املترريــن  • دعــم اســتحداث وإنتــاج ونــر برامــج إعالمّي
مــن األزمــات، أو الحــرب، وتشــجيع الشــباب واليافعــن واليافعــات ألداء دور 

ــج. ــذه الرام ــر ه ــمٍّ يف تطوي مه

ــم يتكلمــون  ــان يوجــب تركه ــال واليافعــن واليافعــات كشــهود عي • اتخــاذ األطف
بتلقائيــة، ودون اســتجوابهم عــى نحــو يجعلهــم يتاشــون مــع األســئلة بعيــداً 
عــا شــهدوه. مــع الحــرص عــى الحصــول عــى أدلّــة مســتقلّة مــن أشــخاص 
ــات األطفــال يف مواقــع  ــد رواي ــا أمكــن، لتأكي بالغــن، أو مــن جهــات مســؤولة، م

ــوارث. ــات والك ــق النزاع ــداث ومناط األح

• توعيــه األطفــال والكبــار بــروط األمــن والســالمة والحايــة يف ظــّل الكــوارث 
وبالعالمــات،  الخطــر،  مبصــادر  وتعريفهــم  والحــروب،  واألزمــات  والجوائــح 
طلــب  إىل  التوجــه  وبكيفيــة  والحــذر،  الحيطــَة  تســتوجب  التــي  الدالئــل  أو 

يف  متوفــرة  فاعليــات  أو  مؤسســات،  أو  أشــخاص،  مــن  النجــدة  أو  املســاعدة، 
اآلمنــة«. »املــالذات  إىل  وإرشــادهم  املجتمــع، 

• متابعــة ورصــد املظاهــر واملصــادر املختلفــة لألخطــار املحدقــة باألطفــال يف 
ــح واألزمــات والحــروب، وجمــع املعلومــات مــن خــالل  حــاالت الكــوارث والجوائ
بتقديــم  أو املؤمتــرات عــن هــذه األخطــار، واملبــادرة  التقاريــر،  أو  النــرات، 

رســائل إعالميــة ملحارصتهــا ومواجهتهــا والوقايــة منهــا.

ــال  ــع األطف ــي م ــي اإلعالم ــر التعاط ــي معايي ــا ه ــرون: م ــد والعش ــؤال الواح الّس
ــاب؟ ــياق اإلره ــي س ف

• عدم مترير، أو بث صور، أو أحاديث، أو حوارات، أو تريحات مع األطفال.

• عــدم بــث تريحات ألهــايل الضحايا تحــّث عى الكراهيــة واالنتقام. 

• حاميــة املعطيــات الّشــخصية للضحايــا، ويشــمل ذلــك بطاقاتهــم الشــخصية، 
ــكان  ــة، وم ــراد العائل ــور أف ــكن، وص ــر الس ــة، ومق ــراد العائل ــن أف ــات ع ومعلوم
ــة  ــدف خدم ــتخدامها به ــة الس ــة قوي ــة إخباري ــاك قيم ــت هن ــل، إال إذا كان العم

الجمهــور.

• عدم نر أسامء الضحايا، إال بعد إعالم أهلهم وذويهم من قبل الجهات الرسمية.

• عــدم االنســياق وراء نــر أي خطابــات تحريضيــة، أو تهديدات. 

• عــدم نــر تســجيالت مرئّيــة، أو مســموعة فيهــا أحاديــث، أو أصــوات، أو 
صــور صادمــة، أو تــروج لخطــاب العنــف والكراهيــة والتّمييــز.

ــم يف مناطــق  ــم أو أّمهاته ــع آبائه ــن م ــال املتواجدي • عــدم وصــف ووصــم األطف
ــاب«،  ــال »اإلره ــش«، أو أطف ــال »داع ــجون، بأطف ــن، أو يف الّس ــد اإلرهابي تواج

ــة. ــات منطيّ ــميات، أو توصيف ــن تس ــك م ــر ذل أو غ

• عــدم االنســياق يف الرويــج لهــؤالء األطفــال عــى أنّهــم »قنابــل موقوتــة«، 
ــع  ــم م ــاء وجوده ــه أثن ــا تلّقونَ ــل م ــه يف ظ ــيصبحون علي ــا س ــم في ــن خطره يكم
التّنظيــات اإلرهابيّــة، وتجاهــل مــا مــورس عليهــم مــن »عنــٍف« و«دمغجــة« 
عقائديــة خطــرة، وتدريبهــم عــى العنــف، فهــؤالء أطفــاٌل ويبقــون أطفــاالً وليســوا 

ــل«. ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــتثناؤها م ــم اس ــانية يت ــل إنس ــا قب ــاٍت م »مخلّف
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 الباب الخامس
 التعاطي اإلعالمي مع

حقوق الّطفل واإلشهار

الّســؤال الثانــي والعشــرون: ما عالقــة حقوق الّطفل باإلشــهار؟

تّؤكّــد اتّفاقيّــة حقــوق الطّفــل عــى رضورة حايــة األطفــال مــن جميــع أشــكال 
االســتغالل مبــا يف ذلــك »االســتغالل االقتصــادّي، وأداء أّي عمــل يرجــح أن يكــون 
ــّوه  ــل، أو بنم ــة الطف ــارا بصّح ــون ض ــل، أو يك ــم الطف ــة لتعلي ــل إعاق ــرا، أو ميث خط
اإلطــار  هــذا  ويف  االجتاعــي«.  أو  املعنــوي،  أو  الروحــي،  أو  العقــي،  أو  البــدين، 
يتوّجــب عــى الــّدول األطــراف يف اتّفاقيّــة حقــوق الطّفــل ومنهــا تونــس، حاميــة 
تعتمــد  بــأن  اإلعالمــي  والّتســويق  لإلشــهارات  الّســلبّية  الّتأثــرات  مــن  األطفــال 
مبدونــات  التقيّــد  عــى  التجاريــة  املؤسســات  وتحــث  مناســبة،  تنظيميــة  لوائــح 
للمنتجــات،  ودقيقــة  واضحــة  ومعلومــات  مســميات  واســتخدام  الســلوك،  قواعــد 
ــت  ــا قام ــو م ــتنرة، وه ــتهالكية مس ــرارات اس ــاذ ق ــال باتخ ــن واألطف ــمح للوالدي تس
بــه الهيئــة العليــا املســتقلّة لالتصــال الســمعي والبــري حيــث أصــدرت وثيقــة 

الّســمعي والبــري«. الّســلوكّية لإلشــهار يف وســائل االتّصــال  »القواعــد  حــول 

ــع  ــة يف جمي ــويق املكثف ــطة التس ــة يف أنش ــًة هائل ــوط تجاري ــال لضغ ــّرض األطف ويتع
ــح  ــكل واض ــال بش ــة لألطف ــر صحيّ ــات غ ــة ملنتج ــمعية والبري ــالم الّس ــائل اإلع وس
أو  املشــبعة،  الدهــون  مــن  العاليــة  النســب  ذات  واملروبــات  األطعمــة  مثــل، 
األحــاض الدهنيــة غراملشــبعة، أو الســكر، أو امللــح، ميكــن أن تنتهــك حقهــم يف 

الصحــة والحيــاة والبقــاء والنــاء. 

ــتغالل  ــات، لالس ــيا الفتي ــال، وال س ــرض األطف ــي تع ــرى ه ــة أخ ــؤولية هام ــة مس ومثّ
عــى نحــو متزايــد يف إطــار اإلشــهارات، فضــال عــن الرويــج لصــور غــر واقعيــة للجســد. 
وميكــن أن ينظــر األطفــال إىل رســائل التســويق واإلشــهارات التــي تبثهــا وســائط اإلعــالم 
عــى أنهــا صادقــة ومحايــدة، فيعرّضــون الســتهالك، أو اســتخدام منتجــات مؤذيــة، كــا 

ميكــن أن يكــون لهــا تأثــر قــوي عــى اعتــزاز األطفــال بأنفســهم. 

ــع  ــة ذات الطاب ــهارات الرمضانيّ ــن اإلش ــٍت م ــدٍد الف ــل يف ع ــر الطف ــا يح ــادة م وع
ــفقة  ــف وش ــتدرار »عط ــتهدف اس ــي تس ــك الت ــة تل ــاري، وخاّص ــر التج ــاري وغ التّج
حــاالت  يف  األطفــال  هــؤالء  إظهــار  فيتــّم  الــزكاة«،  وُمقّدمــي  املترّعــن  وإحســان 
إنســانيّة حرجــة وبائســة مــن قبيــل، اإلصابــة بأمــراض مزمنــة، أو حــاالت فقــر مدقــع، 
ويعــّد هــذا الّســلوك انتهــاكاً لكرامــة الطّفــل، وتوظيفــاً واســتغالالً لــه. حتّــى وإن 
ــة  ــو يف مصلح ــة ه ــانيّة خاص ــة إنس ــٍل يف حال ــورة طف ــرض ص ــرى أّن ع ــض ي كان البع
ــه »ال يصــّح إغــراق الســوق  ــاة، فإن ــة الصــورة يف نقــل املعان ــة التــي ميثّلهــا؛ ألهميّ الفئ
ــه«. ــر ب ــود تؤث ــال تع ــي ف ــا املتلق ــث يألفه ــاِهد بحي ــذه املَش ــي به ــهاري واإلعالم اإلش
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أو  الطفــل،  لكرامــة  امتهــان  هنــاك  يكــون  وأالّ  ووالديــه،  الطفــل  موافقــة   •
ــائل  ــر رس ــل لتمري ــف للطف ــك توظي ــون هنال ــايّن، وأالّ يك ــه اإلنس ــتغالل لضعف اس

تجاريّــة، أو غــر تجاريّــة تنطــوي عــى اســتغالل لطفولتــه.

• تغليــب مصلحــة الطّفــل الفضــى فــوق كل االعتبــارات، حتّــى إن كان هنــاك 
أي شــّك يف أن عــرض الطفــل بحالــة ضعــف إنســانيّة معينــة قــد يتســبّب، أو 

ــوام. ــد أع ــو بع ــي، ول ــي، أو اجتاع ــأذى نف ــه ب ــبّب ل ــل أن يتس يُحتم

ــتهلك، وأن  ــد املس ــات تفي ــج ملصنوع ــه الروي ــة، وظيفت ــة اجتامعي ــهار خدم • اإلش
ــن  ــق م ــج ال يســتلزم الكــذب والخــداع، وعــى وســائل العــرض التحق هــذا الروي

ــه. ــواردة في الحقائــق واألرقــام ال

ــة مــن كّل مــا ميكــن أن يســئ إىل  • أن تكــون الرســالة اإلشــهارية نظيفــة، وخالي
ــة. ــه الثّقافيّ ــه وخصوصيّات ــه ومثل ــل وقيم ــالق الطف أخ

ــى  ــة، ع ــخٍص، أو مجموع ــل، أو ش ــة الطّف ــدر وكرام ــن ق ــهار م ــط اإلش • أال يح
أو  الســياىس،  املعتقــد  أو  العمــر،  أو  اللّــون،  أو  الجنــس،  أو  العــرق،  أســاس 

اإلعاقــة. وضعيــة  أو  الدينــي، 

• أال يقــدم اإلشــهار صــوراً، أو أحداثــاً مخيفــة، أو محزنــة لألطفــال، أو يشــجعهم 
ــة للمجتمــع. ــى ســلوكيات عنيفــة، أو معادي عــى تبن

ــًة يف أذهانهــم عــن  ــال لألطفــال بخلــق انطباعــاٍت خاطئ • أال يكــون اإلشــهار مضل
ــم. ــج، وتأثرهــا عليه ــوى وســعر الســلعة، أو املنت ــة، أو محت طبيع

، بــأن يحتــوى عــى رســوٍم، أو عبــاراٍت غــر دقيقــٍة أو خادعــٍة  • أال يكــون غامضــاً
ــى  ــه ع ــل لحث ــال الطف ــتغل خي ، أو يس ــيٍّ ــارٍش، أو ضمن ــكل مب ــا بش ــم تقدميه يت

ــج . ــن املنت ــادة اســتهالكه م زي

ــا،  ــن عنه ــلعة املعل ــة الس ــث طبيع ــن حي ــة م ــة مفهوم ــرض بطريق ــم الع • أن يت
ــهار . ــا يف اإلش ــم عرضه ــى ت ــزات الت واملمي

• أال يســتغل اإلشــهار نقــص املعلومــات لــدى األطفــال، أو براءتهــم وقلــة خرتهــم 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، 
ــن ألي  ــوى مه ــائدة، أو محت ــة الس ــم االجتاعي ــف القي ــية تخال ــاءات جنس أو ايح

شــخٍص، أو جاعــة.

ــل  ــع الّطف ــي م ــي اإلعالم ــر التعاط ــي معايي ــا ه ــرون: م ــث والعش ــؤال الّثال الّس
ــهار؟ ــياق اإلش ــي س ف

فيــام يــي بعــض املعاير لحامية األطفال يف ومن اإلشــهار والّتســويق الّتجاري:

حقــوق  ملنظومــة  األساســية  للمعايــر  اإلشــهار  أشــكال  كل  تســتجيب  أن   •
اإلنســان، ومنهــا بالخصــوص احــرام الكرامــة اإلنســانية، وعــدم التمييــز عــى 
أو  الخارجــي،  املظهــر  أو  الجهــة،  أو  األصــل،  أو  الديــن،  أو  الجنــس،  أســاس 

أو غــره. اإلعاقــة، 

• االلتــزام باحــرام املبــادئ املرجعيــة لحقــوق الطّفــل، واألهــداف الــواردة يف 
االتّصــال  وســائل  لإلشــهار يف  الّســلوكية  والقواعــد  االتّفاقيّــة،  مــن   29 الفصــل 
الســمعي  العليــا املســتقلة لالتصــال  الهيئــة  الصــادرة عــن  الســمعي والبــري 

والبــري، واملعايــر الــواردة يف هــذا الّدليــل.

ــاء  ــز بق ــة، لتعزي ــم داعم ــة، وقي ــة تربوي ــهاريّة غاي ــائل اإلش ــن الّرس • أن تتضّم
ومنــاء الطّفــل، لتعويــده منــذ الصغــر عــى التمســك باملُثُــل والقيــم واحــرام 

الجيّــدة. العــادات والتقاليــد 

• مراعــاة الخصوصيــات الثقافيــة للطفــل، وخاّصــة لغته ومنط عيشــه.

ــى  ــز ع ــن الّركي ــدالً م ــة، ب ــة واإلبداعيّ ــات اإلنتاجي ــارات واالتّجاه ــز امله • تعزي
ــعادة. ــايس للّس ــدر أس ــة كمص ــتهالكيّة واملاديّ ــاط االس ــات واألمن االتّجاه

ــس  ــال يف تكري ــى األطف ــهاريّة ع ــائل اإلش ــي للّرس ــر االجتامع ــاه إىل التأث • االنتب
ــس  ــي، وتكري ــوع االجتاع ــي، والّن ــع االجتاع ــى الوض ــم ع ــز القائ ــاط التّميي أمن
بالظّلــم  الّشــعور  وتكريــس  االجتاعيــة،  الفجــوات  وتعميــق  الّنمطيــة،  الّصــور 
الّصعيديــن  نتائــج وخيمــة عــى  الــذي قــد يســفر عــن  االجتاعــي، والكبــت 

الّنفــي واالجتاعــي. 

• منع اســتهداف األطفال دون ســّن 12 عاماً بأّي إشــهارات.

• منــع إقحــام األطفال يف برامج التســّوق عر الشاشــة. 

• منــع توظيــف األطفــال يف الخطابــات اإلشــهارية مــا مل يكــن املنتــوج اإلشــهاري 
ــارشة. ــة مب ــق بهــم بطريق يتعل

• منــع اإلشــهارعر تقاســم الشاشــة يف الرامج املُخّصصــة لألطفال.

ــم  ــوج به ــق املنت ــو تعل ــة ول ــم الشاش ــر تقاس ــهار ع ــال يف اإلش ــتعال األطف ــع اس • من
ــارشة. مب
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ــر  ــدوان، أو يظه ــن الع ــاىض ع ــم، أو يتغ ــة التعلي ــن أهمي ــهار م ــط اإلش • أال يح
الجشــع والطمــع كســلوكيات إيجابيــة. 

• أال يقــّدم اإلشــهار معلومــات خاطئــة عــن القيمــة الغذائيــة للمنتــج، أو يعــرض 
مقارنــات غــر صحيحــة، أو مضللــة بينــه وبــن غــره مــن املنتجــات.

اســتهالكها  يف  اإلفــراط  شــأن  مــن  غذائيــة  مبــواد  يتعلــق  اإلشــهار  كان  إذا   •
اإلرضار بصحــة األطفــال فيجــب التنبيــه إىل رضورة اســتهالكها باعتــدال أســفل 

ــوان. ــع ث ــن أرب ــل ع ــدة ال تق ــة مل الشاش

يف  حقهــم  وانتهــاك  االســتغالل،  مــن  اإلشــهار  يف  املشــاركن  األطفــال  حاميــة   •
. لخصوصيــة ا

ــن أن  ــن املمك ــه م ــر آمن ــتعامالت غ ــف اس ــاهد تص ــهار مش ــن اإلش • أال يتضم
ــة. ــر آمن ــاطات غ ــراك ىف نش ــى االش ــال ع ــجع األطف تش

ــر  ــرة وغ ــا خط ــلطات أنه ــت الس ــبق وأن أعلن ــات س ــن منتج ــهار ع ــدم اإلش • ع
ــة. آمن

• أالّ يشــجع اإلشــهار عى أســاليب حياة خاملة، أو عادات غذائية غر ســليمة.

• أال يضعــف اإلشــهارمن ســلطة أو مســؤولية الوالديــن، أو يحــّط من قدرها.

• أال يحمــل اإلشــهار نــداء لألطفــال أن يحثــوا أهلهم لراء الســلعة.

أنهــم  عنهــا  املُشــهر  الســلعة  ميلكــون  الذيــن  لألطفــال  اإلشــهار  يوحــي  أال   •
الذيــن  وأّن  نفســيا.  أو  صحيــا،  أو  اجتاعيــا،  ســواء  نظرائهــم  عــن  متفوقــون 

اشــروا املنتــج موضــوع اإلشــهار يكونــوا أكــر كرمــا مــن الذيــن مل يشــروا.

ــة ال  ــال بطريق ــة لألطف ــة ومفهوم ــهار واضح ــورة باإلش ــعار املذك ــون األس • أن تك
ــع األرس. ــدي جمي ــاول أي ــه يف متن ــن عن ــج املعل ــا، وأال يوحــي أن املنت ــس فيه لب

• أالّ يقلــل مــن ثقــة الطفل يف أرستــه، أو معلميــه، أو مربّيه.

• أال يحتــوي اإلشــهار عــى مضامــن تشــعر الطفــل بعقــدة الّنقــص إذا مل يتمكــن 
ــم  ــلعة ناج ــك الس ــه لتل ــدم اقتنائ ــد أن ع ــه يعتق ــلعة، أو تجعل ــالك الس ــن امت م

ــه يف أداء واجبهــا نحــوه. عــن تقصــر والدي

• أن يخلــو اإلشــهار مــن أي تحريــض عى العنــف والجرمية.

ــات،  ــراق والثقاف ــان واملذاهــب واألع ــن اإلســاءة إىل األدي ــو اإلشــهار م • أن يخل
ــعوذة. ــل والش ــرّوج للّدج أو ي

الباب الّسادس
 التعاطي اإلعالمي مع

 حقوق الّطفل في سياق
األنترنات
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الّســؤال الّرابــع والعشــرون: مــا عالقــة حقــوق الّطفــل بالتعاطــي اإلعالمــي 
معهــا فــي ســياق األنترنــات؟

ــع عــى شــبكة  ــا مواق ــري لديه ــمعي والب ــالم الّس ــوم أن جــّل وســائل اإلع ــن املعل ــات م ب
ــاد  ــب اعت ــب. إىل جان ــات الوي ــب إذاع ــذا إىل جان ــا، ه ــا عره ــّث برامجه ــات، وتب األنرن
العديــد مــن تلــك الوســائل عــى مايتــّم نــره وبثـّـه عــر مواقــع األنرنــات املختلفــة كمصــادر 
للمعلومــات والرّســائل واملــواد اإلعالميــة، وبعضهــا يتضّمــن خروقــات جســيمة لحقــوق 
الطّفــل، معتقديــن أّن تلــك املواقــع يف حــّل مــن املســؤوليّة واملتابعــة والرّصــد، وبالتّــايل مــن 
التّعديــل القانــوين. ولذلــك نؤكّــد أّن جميــع املبــادئ واملعايــر، ســابقة الّذكــر يف هــذا الّدليــل، 
ــه مــن صــور وفيديوهــات  تنطبــق عــى تلــك املواقــع، وعــى مضامينهــا، ورســائلها، ومــا تبثّ
وأفــالٍم وتريحــاٍت ومقابــالت ذات صلــة باألطفــال حتـّـى ولــو مل تكــن تلــك املواقــع هــي مــن 

ــة.  قامــت بإنتــاج تلــك املــواد اإلعالميّ

ــة خاّصــة بالتعاطــي  ــر إضافّي الّســؤال الخامــس والعشــرون: هــل هنــاك معايي
اإلعالمــي مــع األطفــال فــي ســياق األنترنــات؟

الّدليــل والتــي تعــّد معايــر  الّســابق ذكرهــا يف هــذا  نعــم، فإضافــة إىل املعايــر 
ــع  ــر مواق ــواء ع ــات، س ــياق األنرن ــال يف س ــع األطف ــي م ــي اإلعالم ــة للتّعاط مرجعي
ــال  ــا املســتقلّة لالتّص ــة العلي ــن الهيئ ــري املرّخصــة م ــمعي والب ــال الّس وســائل االتّص
ــاك  ــو ويــب(. هن ــق عليهــا )رادي ــمعي والبــري، أو إذاعــات الويــب، أو مــا يطل الّس

ــا: ــة ومنه ــر إضافي معاي

ــم الرويــج لــه حــول قضايــا  • رضورة أن يكــون اإلعالمــي حــذرا تجــاه مــا يت
وصدقيّــة  مصداقيــة  مــن  التحقــق  واجــب  وعليــه  األنرنــات.  عــر  األطفــال 
ــور  ــن الص ــر م ــة. فكث ــواد اإلعالميّ ــات وامل ــا املعلوم ــتقي منه ــي يس ــادر الت املص
ــم  ــن ويت ــات عــر أشــخاص عادي ــع األنرن ــا عرمواق ــم تداوله ــو يت ــات الفيدي وملف
نرهــا ومشــاركتها عــر اإلنرنــات مــن قبــل األفــراد، ولذلــك يجــب بــذل قصــارى 

الجهــد للتحقــق مــن دقتهــا، وهنــاك برامــج متخّصصــة يف ذلــك.

• يجــب أن يعلــن الصحفــّي واإلعالمــّي عــن هويتــه الحقيقيــة، والجهــة التــى 
وتجنــب  االجتاعــى،  التواصــل  مواقــع  عــر  األســئلة  عنــد طــرح  بهــا،  يعمــل 

اســتخدام أســاء مســتعارة عنــد القيــام بــأي عمــل إعالمــي.

التواصــل االجتاعــى تحــرض عــى  نــر مــواد إعالميــة عــر مواقــع  • تجنــب 
ــس، أو  ــة، أو الجن ــاس اللغ ــى أس ــال ع ــن األطف ــز ب ــف، أو التميي ــة، أو العن الكراهي
ــخ. ــة... إل ــاس اإلعاق ــى أس ــوي، أو ع ــرايف، أو الجه ــاء الجغ ــن، أو االنت ــرق، أو الدي الع

ــات،  ــع املعلوم ــائل جم ــن وس ــيلة م ــرد وس ــة مج ــبكات االجتامعي ــع الش • مواق
ــا،  ــات ومنه ــى املعلوم ــول ع ــة للحص ــائل التقليدي ــن الوس ــال ع ــت بدي ــا ليس لكنه
مــن  املعلومــات  عــن  واالســتقصاء  والبحــث  للمصــادر،  الشــخصية  املقابــالت 

مصادرهــا األساســية.

الكشــف عــن  املصــادر عــن طريــق  مــن  املســبقة  املوافقــة  الحصــول عــى   •
اإلعالمــي. هويــة 

ــة  ــة اإلخباري ــلبا بالتغطي ــرون س ــد يتأث ــن ق ــك الذي ــع أولئ ــف م ــار التعاط • إظه
ــال. ــع األطف ــة م ــية خاص ــل بحساس ــؤونهم، والتعام لش

ــة  ــة عام ــّي بصف ــل اإلعالم ــا بالعم ــارف عليه ــة املتع ــادئ األخالقي ــزام باملب • االلت
ــك احــرام  ــة لألشــخاص واملؤسســات، وكذل ــة الفكري ــوق امللكي ــا، احــرام حق ومنه

ــة. ــق ىف الخصوصي الح

ــع التّواصــل االجتاعــي،  ــات ومواق ــال مــن االســتغالل عــر االنرن ــة األطف • حامي
ــي،  ــل االجتاع ــات التواص ــى منص ــال ع ــا األطف ــواٍت يتصّدره ــد قن ــث تتواج حي
خاصــًة »اليوتيــوب«، هــي عاملــة مــن نــوعٍ جديــد، حيــث يتــّم اســتغالل الطّفــل 

ــاح. ــي األرب ــات وجن ــج املنتج كأداة لروي

ــوم  ــث يق ــابقه، حي ــن س ــورة ع ــّل خط ــتغالل ال يق ــن االس ــر م ــوع آخ ــاك ن • هن
ــوى  ــدف س ــا ه ــس له ــم، لي ــات ألطفاله ــن الفيديوه ــرٍ م ــاركة كث ــدان مبش الوال
التســلية، وقــد ال تبــايل يف كثــرٍ مــن األحيــان بجعــِل الطفــل أضحوكــًة ومثــاَر 
يســتخدم  أخــرى  فيديوهــاٍت  ويف  وأحاسيســه،  ملشــاعره  مكرثــٍة  غــر  تنــّدر، 
ــًة  ــام، خاص ــات نظره ــام ووجه ــم مواقفه ــن خالله ــّررا م ــا ليم ــدان أطفاله الوال

والدينّيــة. منهــا  السياســية 
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 الباب الّسابع
المساءلة 

والّشكايات

ــاءلة  ــه مس ــن يمّثل ــل أو م ــن للّطف ــل يمك ــرون: ه ــادس والعش ــؤال الّس الّس
وســائل اإلعــالم؟

ــكايات  ــم الّش ــالم، وتقدي ــائل اإلع ــه مســاءلة وس ــن ميثّل ــس أو م ــل يف تون ــم، للطّف نع
ــاً  ــة قانونيّ ــري، املخّول ــمعي والب ــال الّس ــتقلّة لالتّص ــا املس ــة العلي ــا إىل الهيئ ضّده
ــات  ــن الخروق ــل م ــة الطّف ــبة لحاي ــر املناس ــاذ التّداب ــكايات وباتّخ ــك الّش ــي تل بتلّق

ــل. ــّد الطّف ــا ض ــري ارتكابه ــمعي والب ــال الّس ــائل االتّص ــن لوس ــي ميك الت

كــا ميكــن ملنــدوب حاميــة الطّفولــة تلّقــي اإلشــعارات والّشــكايات أيضــاً حــول 
العليــا  الهيئــة  إىل  بــدوره  الوســائل، وإحالتهــا  تلــك  الطّفــل يف  انتهــاكات حقــوق 
كان  إذا  األرسة  قــايض  إىل  أو  فيهــا،  للّنظــر  والبــري  الســمعي  لالتصــال  املســتقلة 
ــاءه.  ــاءه، أو من ــى، أو بق ــل الفض ــة الطّف ــّدد مصلح ــياً ويه ــرق جس ــاك، أو الخ االنته
ــة  ــوراً للّضابط ــه مأم ــل بصفت ــة الطّف ــة حاي ــب مجلّ ــاً مبوج ــاً أيض ــّول قانونيّ ــه مخ ألنّ
ــة  ــال الكفيل ــائل واألع ــاذ كّل الوس ــة، التّخ ــكام املجلّ ــق أح ــار تطبي ــة، يف إط العدليّ

بتقديــر حقيقــة التّهديــد ضــّد الطّفــل.

الّســؤال الّســابع والعشــرون: هــل هنــاك أنظمــة ووســائل أخــرى للمســاءلة 
ــكايات؟ ــم الّش وتقدي

ــا،  ــامل، ومنه ــكايات يف الع ــم الّش ــة املســاءلة وتقدي ــن أنظم ــة م ــاك مارســات مختلف هن
ــة  ــات التعديلّي ــل املختلطــة، والهيئ ــات التعدي ــة، وآلي ــذايت للصحاف ــل ال ــس التعدي مجال
آليــات مروعــة، ويعتمــد اختيــار تأسيســها عــى وضــع اإلعــالم  الرســمية. وكلّهــا 
وطبيعتــه. ولكــن يعــدًّ التعديــل الــذايت الفعــال، الــذي تســّره هيئــات مهنيــة مــن داخــل 

ــكايات.  ــاءلة والّش ــة املس ــكال أنظم ــل أش ــالم، أفض ــاع اإلع قط

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 خــالل 
ــن  ــة م ــالم. والغاي ــاع اإلع ــة بقط ــراف املعني ــع األط ــا جمي ــارك فيه ــاركيّة تش ــة تش عملي
ــس  ــة ولي ــات املهن ــز أخالقي ــور وتعزي ــة الجمه ــة هــي حامي ــل هــذه األنظم تأســيس مث
ــات الســلوك  ــرق مدون ــى خ ــات ع ــون العقوب ــك، تك ــة. لذل ــة املؤسســات اإلعالمي معاقب

ــة. ــا ومتالمئــة مــع طبيعــة املخالف عــادة محــدودة بطبيعته

الّسؤال الّثامن والعشرون: هل هناك معايير لتشغيل األطفال في اإلعالم؟

مينــع تشــغيل األطفــال دون ســن السادســة عــر )16 ســنة( يف تونــس، ويعــد هــذا الحــَد 
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ــع  ــدأ يخض ــذا املب ــي. إالّ أّن ه ــم اإللزام ــة التّعلي ــا مرحل ــي عنده ــي تنته ــا الت ــن الدني الس
ــرات  ــال أو يف ف ــاف األع ــال يف بعــض أصن ــتثناءات املروطــة لتشــغيل األطف لبعــض االس
خــارج أوقــات الدراســة، ومنهــا مشــاركة األطفــال يف األعــال الفنيّــة واإلعالميّــة.

ــة  ــالت عمومي ــور يف حف ــال للظه ــغيل أطف 57 و67( بتش ــغل )ف  ــة الّش ــمح مجلّ تس
وميكــن  ســينائية،  التقــاط مشــاهد  ثانويــن يف  ممثلــن  أو  كممثلــن  املشــاركة  أو 
تضــع  ولكّنهــا  اإلعــالم،  وســائل  يف  مبشــاركتهم  يتّصــل  فيــا  ذلــك  عــى  القيــاس 

ضوابــط لهــذه املشــاركة، وهــي:

• توفــر تراخيــص فرديــة متنحها تفقدية الشــغل. 

• ضبــط الســّن التــي تُســند فيهــا الراخيــص املذكــورة بقــرار لوزيــر الشــؤون 
االجتاعيــة.

رشوط   2000 جانفــي   19 بتاريــخ  االجتامعيــة  الشــؤون  وزيــر  قــرار  وقــد ضبــط 
ــراً إىل  ــابقا. مش ــورة س ــطة املذك ــال يف األنش ــة لألطف ــل الفردي ــص العم ــناد تراخي إس
ــرف  ــن ط ــنة)يكون م ــر )16 س ــة ع ــن السادس ــال دون س ــص لألطف ــح الراخي أّن من
ــط محــّددة وهــي: ــا، وأيضــاً وفــق ضواب ــص ترابي ــة الشــغل املخت ــس قســم تفقدي رئي

• الحصــول عــى املوافقــة الكتابية للويل، 

• وإثبــات كفــاءة الطفــل بدنيــا وذهنيــا للقيــام بالعمــل مــن طــرف طبيــب 
مختــص. 

ــا  ــص ترابي ــة املخت ــة الطفول ــدوب حامي ــس القســم إعــالم من ــوىل رئي • عــى أن يت
ــا. ــّم منحه ــي ت بالرخــص الت

ويضبــط الرخيــص املمنوح: 

• فــرة الرخيص؛ 

• وعدد ســاعات تشــغيل األطفال؛ 

• والظــروف الواجــب توفرها إلنجــاز عملهم. 

• ويراعــى يف ذلــك ســن الطفــل وطبيعة العمــل املوكول إليه. 

القصــوى  واملــدة  اليــوم  يف  بســاعتن  الفعــي  للعمــل  القصــوى  املــدة  وحــددت 
ــة  ــة طبي ــن ملراقب ــال املعني ــى أن يخضــع األطف ــاعات. ع ــع س ــوم بأرب للحضــور يف الي
يجريهــا طبيــب مختــص بصفــة منتظمــة وعــى األقــل مــرة كل ثالثــة )3( أشــهر. 
وميكــن لرئيــس قســم تفقديــة الشــغل ســحب الرخيــص إذا ثبــت لديــه عــدم احــرام 
ــص.  ــة بالرخي ــة أو املبين ــؤون االجتاعي ــر الش ــرار وزي ــا بق ــوص عليه ــروط املنص ال

ــّراس  ــة حقــوق الطّفــل املــدرج يف ك ــياق اشــرط امللحــق الخــاص بحامي ويف ذات الّس
ــرورة: ــث، ب ــه الثال ــة، يف فصل ــة خاّص ــاة تلفزي رشوط بعــث قن

• الحصــول عــى موافقــة كتابيــة من الويل الرعــي للطفل 

• إعــالم الــويل بتفاصيــل الرنامج قبــل الحصول عــى موافقته

مــن  األطفــال  لحمايــة  تدابيــر  هنــاك  هــل  والعشــرون:  الّتاســع  الّســؤال 
تونــس؟ فــي  بهــم  الّضــارة  اإلعالمّيــة  المــواد 

ــس،  ــم يف تون ــارة به ــة الّض ــواد اإلعالميّ ــن امل ــال م ــة األطف ــر لحاي ــاك تداب ــم، هن نع
واإلعــالم  الصحافــة  بحريّــة  املتعلّــق   2011 لســنة   115 عــدد  املرســوم  يف  مضّمنــة 
والّنــر، واملرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي والبــري 
وبإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة لالتصــال الســمعي والبــري، ويتضّمنــان مجموعــة 
ــن  ــم م ــم وبحايته ــارة به ــواد الّض ــن امل ــال م ــة األطف ــة إىل حاي ــر الّرامي ــن التّداب م
للحايــة  آليّــة  إحــداث  الثّــاين  املرســوم  ويتضّمــن  املختلفــة.  اإلعالميّــة  املضامــن 

والتّعديــل القانــوين وهــي الهيئــة العليــا املســتقلّة لالتّصــال الّســمعي والبــري.

الســمعي  لالتصــال  الســمتقلة  العليــا  الهيئــة  ماهــي  الّثالثــون:  الّســؤال 
الطفــل؟ بحقــوق  يّتصــل  فيمــا  اختصاصاتهــا  أبــرز  هــي  ومــا  والبصــري 

ــتقلة  ــة مس ــة عمومي ــي هيئ ــري، ه ــمعي والب ــال الس ــتقلة لالتص ــا املس ــة العلي الهيئ
ــنة  ــدد 116 لس ــوم ع ــأها املرس ــايل، أنش ــتقالل امل ــة واالس ــخصية املعنوي ــع بالش تتمت
والبــري  الســمعي  االتصــال  حريــة  ضــان  عــى  بالســهر  كلّفهــا  والــذي   2011
ــن  ــة م ــار مجموع ــري، يف إط ــمعي والب ــال الس ــل االتص ــم وتعدي ــه، وتنظي وتعدديت
ــون،  ــيادة القان ــان وس ــوق اإلنس ــة وحق ــم الدميقراطي ــا: »دع ــة، منه ــادئ املرجعّي املب
ــي  ــا، ودعــم قطــاع االتصــال الســمعي والبــري الوطن ــر وحايته ــة التعب ودعــم حري
ــمعي  ــي س ــهد إعالم ــاء مش ــه، وإرس ــه وتنوع ــايت وجودت ــاص والجمعي ــي والخ العموم
ــز  ــذ التميي ــة ونب ــة والعدال ــم الحري ــرس قي ــوازن يك ــوع ومت ــددي ومتن ــري تع وب
عــى أســاس األصــل أو الجنــس أو الديــن، وتشــجيع برمجــة تربويــة ذات جــودة 

ــة«.  عالي

العليــا  الهيئــة  قامــت  األطفــال  حاميــة  مجــال  يف  دورهــا  مامرســة  إطــار  ويف 
املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــري باتّخــاذ مجموعــة مــن التّدابــر اإلضافيّــة 
املتعلقــة  الــروط  كراســات  إصــدار  ومنهــا  اإلعــالم  يف  الطّفــل  حايــة  ملزيــد 
أو  إذاعيــة خاصــة  أو  تلفزيــة  قنــاة  واســتغالل  إحــداث  إجــازة  عــى  بالحصــول 
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• ضــامن حــق الطفل يف املشــاركة يف املشــهد اإلعالمي. 

• حاميــة حقــوق املــرأة والقطع مع الصــورة النمطيــة لها يف اإلعالم. 

• حاميــة حقــوق املســّنن واملعوقن والفئات الهّشــة. 

ــى  ــض ع ــدم التحري ــد، وع ــة املعتق ــة، وحري ــاة الخاص ــان والحي ــة اإلنس ــرام كرام • اح
ــة. ــف والكراهي العن

ــات  ــف الفئ ــة ملختل ــة والدينّي ــّية والثقافّي ــّيات السياس ــف الحساس ــرام مختل • اح
ــة،  مبــا ال يتعــارض مــع املواثيــق واملعاهــدات الدوليّ

عــى  أو  الكراهيــة،  عــى  أو  التمييــز،  عــى  يحــّرض  كّل خطــاب  بــث  • عــدم 
أو  جنســية،  أو  دينيــة،  أو  خلقيــة،  أو  عرقيــة،  أو  عنريــة،  ألســباب  العنــف 

جهويــة، أو عــى أســاس الــرأي.

ــأن ال  ــه، وب ــة ل ــج املوجه ــن الرام ــيخها ضم ــل وترس ــوق الطف ــة حق ــر ثقاف • ن
ــة ــذات البري ــة ال ــن كرام ــج م ــّس أّي برنام مي

ــى  ــم الفض ــع مصلحته ــارض م ــي تتع ــال الت ــهادات األطف ــث ش ــي وب ــدم تلق • ع
ــم،  ــة أوليائه ــن موافق ــر ع ــض النظ بغ

• ضــامن مســاهمة ذوي اإلعاقــة يف الرامج، 

• تخصيــص نــرة أخبــار يومية بلغة اإلشــارات، 

• عــدم تلقــي وبث شــهادات الفئات الهشــة حال حصــول الحادثة. 

• عــدم اســتغالل مأســاة األشــخاص يف الرامــج التلفزيــة أو املتاجرة بها. 

• عــدم ربــط املشــاركة يف الحــوارات أو الرامــج التفاعليــة أو برامــج األلعــاب 
عــن  محــدودة،  أو  نهائيــة  بصفــة  املعنيــن،  قبــل  مــن  تنــازل  بــأي  والرفيــه، 
الخاصــة  الحيــاة  عــى  الحفــاظ  يف  الحــق  منهــا  وخاصــة  األساســية،  حقوقهــم 

وحــق القيــام بدعــوى يف حالــة حصــول رضر، 

• احــرام حقــوق الشــخص املتعلقــة بحياتــه الخاصة ورشفه وســمعته.

املنتــوج  كان  إذا  إالّ  اإلشــهاريّة،  الومضــات  يف  األطفــال  اســتغالل  تحجــر   •
مبــارشة.  يهمهــم  اإلشــهار  موضــوع 

ــة  ــث الومض ــة ب ــوان يف بداي ــع ث ــن أرب ــل ع ــدة ال تق ــح مل ــط واض ــه بخ • التنبي
ــال، أو كان اإلشــهار  ــوج موضــوع اإلشــهار يشــكل خطــرا عــى األطف إذا كان املنت

ــم، ــر بصّحته ــتهالكها أن ي ــراط يف اس ــأن االف ــن ش ــة م ــواد غذائي ــق مب يتعل

ــة  ــر الحاي ــى توف ــرص ع ــن الح ــد م ــار مزي ــارس 2014. ويف إط 5 م ــة يف  جمعياتي
وحايتــه  الطّفــل  بحقــوق  خاّصــاً  ملحقــاً  الهيئــة  وضعــت  اإلعــالم،  يف  لألطفــال 
ألحقتــه بكّراســات الــّروط ســابقة الذكــر. ويعــّرف حاميــة الطّفــل، باعتبارهــا 
ــه  ــدم نضج ــبب ع ــك بس ــع وذل ــاه املجتم ــة تج ــل يف الحامي ــق للطف ــق املطل »الح
ــة ذات  ــر الوقائي ــن التداب ــة م ــاذ جمل ــتوجب اتخ ــا يس ــو م ــري وه ــدين والفك الب
يف  الطفــل  حــق  رابطــاً  والصحيــة«،  والتعليميــة  الجتامعيــة  القانونيــة  الصبغــة 
ــا  ــوص عليه ــة املنص ــه يف الحاي ــاركة بحق ــه واملش ــات والرفي ــى املعلوم ــول ع الحص

19 مــن االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل. باملــادة 

الهيئــة  وضعتهــا  التــي  المعاييــر  أهــّم  ماهــي  والّثالثــون:  الواحــد  الّســؤال 
اإلعــالم؟ فــي  الّطفــل  لحمايــة 

ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي  ــة العلي ــا الهيئ ــي وضعته ــر الت ــد مــن املعاي ــاك العدي هن
والبــري لحايــة حقــوق الطّفــل يف اإلعــالم توّزعــت عــى عــّدة وثائــق، منهــا:

ــة أو  ــاة تلفزي ــداث قن ــازة إح ــى إج ــول ع ــة بالحص ــّروط املتعلق ــات ال • كراس
إذاعيــة خاصــة أو جمعياتيّــة،

• وامللحــق الخــاص بحاية األطفال، 

• والوثيقــة املرجعيــة للتّعاطــي اإلعالمــي مع قضايا النســاء، 

• والقواعــد الّســلوكيّة لإلشــهار يف وســائل االتّصال الّســمعي والبري 

ــة  ــر لحامي ــدت عــى مجموعــة مــن املعاي ــي أكّ ــق الت وغرهــا مــن القــرارات والوثائ
األطفــال يف اإلعــالم ومنهــا:

ــة  ــرام حري ــة، واح ــاة الخاص ــان والحي ــة اإلنس ــرام كرام ــة، واح ــة الطفول • حاي
املعتقــد.

• دعــم الدميقراطيــة وحقوق اإلنســان وســيادة القانون، 

• دعــم حريــة التعبــر وحايتها، 

والخــاص  العمومــي  الوطنــي  والبــري  الســمعي  االتصــال  قطــاع  دعــم   •
وتنوعــه،  وجودتــه  والجمعيــايت 

• إرســاء مشــهد إعالمــي ســمعي وبــري تعــددي ومتنــوع ومتــوازن يكــرس 
ــن،  ــس أو الدي ــز عــى أســاس األصــل أو الجن ــذ التميي ــة ونب ــة والعدال ــم الحري قي

وتشــجيع برمجــة تربويــة ذات جــودة عاليــة،
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ــق  ــي يتعل ــون صحف ــدف كّل مضم ــي ه ــل ه ــى للطف ــة الفض ــون املصلح • أن تك
بــه. 

ــم  ــر القائ ــع الح ــم املجتم ــتيعاب قي ــل الس ــداد الطف ــج يف إع ــاهم الرام • أن تس
ــل  ــة والتفاع ــن والصداق ــن الجنس ــاواة ب ــامح واملس ــلم والتس ــق والس ــى التواف ع

ــدي. ــري والعقائ ــوع الفك ــع التن م

ــا،  ــال اقتصادي ــف األطف ــتغالل وتوظي ــة الس ــزة أو اإلذاع ــتعامل التلف ــدم اس • ع
أو  سياســية،  أهــداف  لتحقيــق  بذويهــم  للتشــنيع  اســتعالهم  أو  سياســيا،  أو 

اجتاعيــة.  أو  اقتصاديــة، 

بوضــع  وذلــك  والبريــة  الســمعية  املضامــن  عنــف  مــن  األطفــال  حاميــة   •
مــن  شــكل  أي  اإلعالمــي  املحتــوى  تضمــن  إذا  والالزمــة  املناســبة  التحذيــرات 

اإلباحيــة.  واملــواد  العنيفــة  واملشــاهد  كاألصــوات  العنــف  أشــكال 

ــات  ــاً لكراس ــالم وفق ــل يف اإلع ــوق الطّف ــاكات حق ــض انته ــن بع ــة ع ــي أمثل ــام ي في
الــروط املتعلــق بالحصــول عــى إجــازة إحــداث واســتغالل قنــاة تلفزيــة أو إذاعيــة 

ــل: ــوق الطّف ــة حق ــل، واتّفاقيّ ــوق الطّف ــة حق ــاص بحاي ــق الخ ــة، وامللح خاص

ابنتهــا مــن طــرف  • بــث مشــهٍد يتضّمــن شــهادًة أم تــروي قصــة اغتصــاب 
3 ســنوات، دون إخفــاء هويــة  والدهــا يف أكــر مــن مناســبة منــذ أن كان عمرهــا 
ذكــر  تــّم  حيــث  الّشــخصيّة،  الطّفلــة  ومعلومــات  وجههــا  معــامل  وطمــس  األم 
اســمها واســم ابنتهــا ومعلومــات مــن شــأنها كشــف هويــة الطفلــة والتعــرف 
ــة  ــّق الطّفل ــاكاً لح ــّد انته ــر يع ــذا األم ــي، وه ــم االجتاع ــا للوص ــا عرضه ــا، م عليه
يف حايــة معطياتهــا الّشــخصية وخصوّصياتهــا، ومــسٌّ مــن كرامتهــا ومصلحتهــا 

الفضــى.

شــاب  جســد  عــى  تظهــر  ودمــاء  عميقــة  لجــروح  صادمــة  مشــاهد  بــث   •
قــام بالحــاق األذى بنفســه. وآخــر قــام باالعتــداء عــى وجهــه ويــده وبعــض 
ــك دون وضــع  ــر محــاوالت انتحــار. وذل ــة حــادة. وتصوي مناطــق مــن جســده بآل
ــم،  ــال وحقوقه ــة األطف ــق بحاي ــا ألحــكام امللحــق املتعل ــة وفق ــرات الالزم التحذي
وبالتّــايل فــإّن بــّث تلــك املشــاهد مــن شــأنه التأثــر عــى الفئــات الحساســة 

وخاصــة األطفــال.

يف جرميــة قتــل دون احــرام مبــدأ  • بــث مشــهد الســتنطاق طفــل موقــوف 
ــل  ــة الطّف ــاكاً ملصلح ــّكل انته ــا ش ــه، مب ــامل وجه ــس مع ــراءة ودون طم ــة ال قرين

للوصــم االجتاعــي. الفضــى ويعّرضــه 

• إذاعــة حديــٍث عــن واقعــة اعتــداء جنــي عــى طفلــة مــن قبــل مجموعــة مــن 
ــي  ــة الت ــم املدرس ــة واس ــكان الواقع ــر م ــه ذك ــّم خالل ــاٌل، ت ــم أطف ــبان بينه الّش
تــدرس فيهــا الطّفلــة، األمــر الــذي مــن شــأنه التعــّرف عــى الطّفلــة، وهــذا يعــّد 
انتهــاكا لحّقهــا يف حايــة معطياتهــا الّشــخصيّة ومّســا مــن مصلحتهــا الفضــى، 

ــن ســمعتها. ــّس م ــا للوصــم وامل ــك تعريضه ــن شــأن ذل وم

ــم  ــث عــن وضعيته ــد الحدي ــال مكشــويف الوجــه عن • عــرض مجموعــة مــن األطف
يعــّد  الــذي  األمــر  عائلتهــم.  منــه  تعــاين  الــذي  والفقــر  الصعبــة  االجتامعيــة 

انتهــاكاً لكرامتهــم ومّســا مــن كرامتهــم وتعريضــاً لهــم للوصــم االجتاعــي.

ملحق لبعض األمثلة عن
انتهاكات حقوق الّطفل في اإلعالم
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• بــثُّ شــهادة والــدي طفــل تعــرض لالغتصــاب والتشــويه والحــرق، دون طمــس 
هويتهــام، بــل تــّم ذكــر اســمها واإلدالء مبعلومــات عــن اســم الطّفــل وســّنه 
ــه يف املدرســة  ــن زمالئ ــّر عــن تضام ــل وعــرض مشــاهد تع ــة، ب ومدرســته واملنطق
وهــم يحملــون أوراقــاً بيضــاء كتــب عليهــا اســم الطّفــل ولقبــه. ويعــّد ذلــك 
وكرامتــه  الّشــخصيّة  ومعطياتــه  خصوصيّتــه  حايــة  يف  الطّفــل  لحــق  انتهــاكاً 

الفضــى. ومصلحتــه 

• بــث تقريــر حــول وضعيــة العاملــن مبجمــع النفايــات يف إحــدى الواليــات، 
وتــّم فيــه عــرض صــوٍر لطفــل يرافــق والدتــه يف نبــش الفضــالت دون طمــس 
ــّدة  ــع ع ــذا املقط ــرض ه ــّرر ع ــه وتك ــرف علي ــمح بالتع ــكل يس ــه بش ــح وجه مالم
ــبب  ــال بس ــب األطف ــن أن تصي ــي ميك ــراض الت ــول األم ــٍق ح ــاً بتعلي ــّرات مرفق م
النفايــات. وبذلــك تــّم انتهــاك كرامــة الطّفــل، وكشــف خصوصيّاتــه، وانتهــاك 

الّنفــي. االجتاعــي واألذى  للوصــم  الفضــى وتعريضــه  مصلحتــه 

ــة هشــة، دون طمــس مالمــح  ــر تضمــن نقــال لصــورة طفــل يف وضعي ــث تقري • ب
ــّرات،  ــّدة م ــع ع ــذا املقط ــرض ه ــّرر ع ــه وتك ــرف علي ــمح بالتع ــكل يس ــه بش وجه
ويعــد هــذا انتهــاكاً لكرامــة الطّفــل، وكشــفاً لخصوصيّاتــه، وانتهــاكاً ملصلحتــه 

ــي. ــي واألذى الّنف ــم االجتاع ــه للوص ــا يعرض ــى م الفض

ــة بشــعة اســتهدفت طفــال تونســيا  ــق بجرميــة إرهابي • بــث مشــاهد صادمــة تتعل
ــل يف  ــق الطف ــاكا لح ــذا انته ــد ه ــة، ويع ــات الجمهوريّ ــدى والي ــن إح ــة م مبنطق
األخــص  األطفــال وعــى  للمشــاهدين وخاصــة  حفــظ كرامتــه، وميثــل صدمــة 

ــة. ــل الضحيّ ــل وارسة الطّف أه

املواضيــع وعــرض مشــاكل عائليــة  تنــاول عــدد مــن  الرامــج  أحــد  تــم يف   •
شــائكة وعالقــات أرسيــة متصدعــة دون وضــع التحذيــرات املالمئــة للمضمــون 
ــات  ــض الفئ ــج بع ــتوى نض ــي ومس ــة وع ــاة درج ــه، ودون مراع ــيتم بثّ ــذي س ال
ــم  ــر عليه ــأنه التأث ــن ش ــذا م ــال، وه ــة األطف ــاهدين وخاّص ــن املش ــة م الحّساس
ــا  ــي ومب ــن أذى نف ــج م ــن الرام ــوع م ــذا الن ــل ه ــم مث ــه به ــا يلحق ــر مل بالنظ

ميــس مــن مصلحتهــم الفضــى.

ــل  ــات وحــركات تحي ــارات وتعليق ــة اســتعامل عب ــج الّرفيهيّ ــّم يف أحــد الرنام • ت
عــى اإلغــراء واإلثــارة، وعــرض ملشــاهد فيهــا تكريــس للصــورة النمطيــة عــن 
املــرأة، وتركيــز عــى جوانــب تــؤدي إىل تنميطهــا واختزالهــا يف مجــّرد جســد 

ــارة. لإلث

•وذلــك يف توقيــت يســمح لكافــة الرائــح العمريــة باملتابعــة وخاصــة منهــم 
األطفــال، وهــو مــا يــؤدي إىل تعريضهــم إىل مضامــن ال تتناســب مــع ســّنهم 

ودرجــة نضجهــم مبــا ميــس مــن مصلحتهــم الفضــى.

ــن  ــة م ــات الحساس ــض الفئ ــة لبع ــاهد صادم ــى مش ــوي ع ــل، يحت ــّث مسلس • ب
ــت  ــم عرضــه يف وق ــال، الســيا وأن املسلســل يت ــم األطف املشــاهدين وخاصــة منه
ــه، ودون وضــع  ــت املســموح ب ــل التوقي ــدم عرضــه قب ــزام بع ــذروة، دون االلت ال
املشــاهدة.  مــن  املمنوعــة  العمريــة  الفئــة  تحــّدد  التــي  الالزمــة  الّتحذيــرات 
ويعــّد هــذا انتهــاكاً لحقــوق الطّفــل ومصالحــه الفضــى، إضافــة إىل مخالفتــه 

ــة. ــروط وملحق ــة ال ــب كّراس ــات مبوج ــن التزام ــا ورد م مل

• عــرض حالــة اجتامعيــة لفتــاة تعّرضــت لالعتــداء الجنــي يف أحــد الرامــج 
ــت  ــا، وكان ــة عــر عام ــر مثاني ــن العم ــت م ــا بلغ ــى أنه ــا ع ــّم تقدميه ــة، وت املرئيّ
ــر  ــة ع ــّن الرابع ــذ س ــا من ــن أقاربه ــة م ــل ثالث ــن قب ــي م ــداء جن ــّرض العت تتع
وكانــت يف تاريــخ تصويــر الرنامــج حامــالً مــن أحدهــم. ورغــم أنّــه قــد تــّم 
الّشــخصيّة  ومعطياتهــا  هويّتهــا  طمــس  يتــّم  مل  أنّــه  إالّ  الطفلــة  وجــه  إخفــاء 
ــد  ــت بع ــا ثب ــمها، ك ــر اس ــا وذك ــا ووالده ــة أخيه ــن هويّ ــف ع ــّم الكش ــث ت حي
ــر  ــن العم ــغ م ــة وتبل ــت طفل ــا الزال ــة أنّه ــة الطفول ــام لحاي ــدوب الع ــر املن تقري
لحقــوق  االنتهــاكات  مــن  العديــد  الرنامــج  تضّمــن  وقــد  ســنة.  عــر  ســبعة 
وملحقهــا،  الــّروط  ولكراســة   115 للمرســوم  الجســيمة  واملخالفــات  الطّفلــة 
شــّكلت مّســاً مبصلحــة الطّفلــة الفضــى وانتهــاكاً لكرامتهــا ولحايــة معطياتهــا 
وعّرضهــا  واجتاعيــا  نفســيّا  الــرر  بهــا  ألحــق  مــا  وخصوصيّاتهــا،  الشــخّصية 
ــث أدى  ــزل. حي ــرد مــن املن ــز والوصــم االجتاعــي والطّ للخطــر واإلســاءة والتميي

ــا. ــل والده ــن قب ــا م ــن منزله ــة م ــرد الطّفل ــة إىل ط ــذه الحال ــرض ه ع

تلقــي  فيــه  تــم  ذبحــه  ومحاولــة  طفــل  اغتصــاب  ملحاولــة  تقريــر  عــرض   •
ــذ  ــا دون األخ ــرض له ــي تع ــة الت ــل الواقع ــول تفاصي ــرر ح ــل املت ــهادة الطف ش
ــداء  ــل االعت ــادة رسد تفاصي ــه إىل إع ــه ودفع ــة نضج ــنه ودرج ــار س ــن االعتب بع
يــؤدي رضورة  انفعــاالت وأحاســيس ســلبية  الوضعيــة مــن  بتلــك  يقــرن  ومــا 
ــه  ــادات والدي ــي إف ــّم تلّق ــا ت ــه، ك ــاين من ــذي يع ــي ال ــرر النف ــق ال إىل تعمي
وجّدتــه دون طمــس هوياتهــم. إضافــة إىل اســتضافة والــدة الطفــل يف األســتوديو 
الطفــل  وذكــر اســمها واإلدالء مبعلومــات مــن شــأنها أن تكشــف عــن هويــة 
ــو  ــكناه، وه ــة س ــّنه ومنطق ــمه وس ــارة إىل اس ــه، كاإلش ــرف علي ــن التع ــن م ومتك
الّشــخصيّة وخصوصياتــه وملصلحتــه  الطفــل يف حايــة معطياتــه  لحــق  انتهــاٌك 

االجتاعــي. والوصــم  للتّمييــز  وتعريضــه  الفضــى 
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ــع الوطنية: المراج

- الدســتور الّتونــي جانفي 2014.

- مجلــة حاميــة الطفــل نوفمــر 1995، وتنقيحا.

- املرســوم املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي والبــري وبإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة 
لالتصــال الســمعي والبــري- عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 02 نوفمــر 2011.

لســنة   115 عــدد   - والّنــر  والطّباعــة  الّصحافــة  بحريــة  املتعلــق  املرســوم   -
.2011 نوفمــر   02 يف  املــؤرخ   2011

ــاة  ــتغالل قن ــداث واس ــازة إح ــى إج ــول ع ــق بالحص ــروط املتعل ــات ال - كراس
مــارس  جمعياتّيــة  تلفزيــة  أو  إذاعّيــة،  قنــاة  أو  خاصــة،  تلفزيــة  أو  إذاعّيــة، 

الكراســات. بتلــك  وحقوقهــم  األطفــال  بحايــة  املتعلــق  وامللحــق   .2014

ــا  ــة العلي - القواعــد الســلوكية لإلشــهار يف وســائل االتصــال الســمعي والبــري – الهيئ
ــري 2018. ــرار- فيف املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــري – ق

ــة – الهيئــة العليــا املســتقلة  - الّتعاطــي اإلعالمــي مــع قضايــا املــرأة – وثيقــة مرجعيّ
لالتصــال الســمعي والبــري – 2018.

- التغطيــة اإلعالميــة خــالل فــرات األزمــات، أحــداث اإلرهــاب منوذجــا – وثيقــة 
ــري – 2015. ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والب ــة العلي ــة – الهيئ توجيهيّ

- مجلــة الّشــغل أفريــل 1966، وإضافاتهــا وتنقيحاتهــا.

- قــرار مــن وزير الشــؤون االجتامعية مــؤرخ يف19 جانفي 2000.

- مــروع مدّونــة ســلوك )أو الّسياســة التّحريريــة( ملؤّسســة التّلفزة التّونســيّة.

- تونــس: وثيقــة متهيديــة عن القوانن الضابطة لإلنرنات – منظمة املادة 19-  2012.

وحاميتهــم،  املعوقــن  باألشــخاص  بالنهــوض  املتعلــق  التوجيهــي  القانــون   -
.2005 لســنة   83 عــدد  وتنقيحاتــه 

ــة عمــل  ــس 2017. ورق ــن وأرسهــم يف تون ــوق اإلنســان للمهاجري - مــؤرشات حق
ــة. ــرة والتنمي ــن الهج ــة ع ــارف العاملي ــة املع 24 لراك

المراجع 
يهــام  • اســتضافة طفلــة صحبــة والدتهــا لعرضهــا عــى جهــاز كشــف الكــذب تــّم إ
ــاة  ــم حصــول القن ــي، ورغ ــج ترفيه ــرات برنام ــي يف إحــدى فق ــه حقيق ــة بأّن الطّفل
عــى موافقــة والــدي الطفلــة عــى محتــوى الفقــرة قبــل التصويــر وإعالمهــا 
ــل هــو  ــاز كشــف كــذب ب ــس جه ــذي ســيتم اســتعاله لي ــاز ال ــأّن الجه املســبق ب
ــي  ــط نف ــة لضغ ــض الطّفل ــرة أّدت إىل تعري ــات الفق ــل، إالّ أّن مجريّ ــة ومتثي لعب
مبالــغ فيــه العتقادهــا أنّهــا وأّمهــا تتعّرضــان الختبــار جهــاز كشــف الكــذب. 
ــا  ــيّة وتعريضه ــة الّنفس ــوء املعامل ــن س ــة م ــا يف الحاي ــاك حّقه ــا أّدى إىل انته م
الفضــى، ويف مثــل هــذه  انتهــاك كرامتهــا ومصلحتهــا  لضغــط نفــي وبالتّــايل 
يــّرر  الرنامــج ال  فــإّن موافقــة والديهــا وحضــور والدتهــا معهــا يف  الوضعيّــة 
ــة  ــذ موافق ــة. إذ ال تؤخ ــا يف الحاي ــاك حقه ــط، وانته ــك الضغ ــل ذل ــا ملث تعريضه
ــب  ــي يج ــى الت ــه الفض ــاة مصلحت ــدم مراع ــت ع ــا ثب ــار إذا م ــن االعتب ــويل بع ال

ــي. ــون إعالم ــدف كل مضم ــون ه أن تك
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ــر -  ــب أم ــا مبوج ــادق عليه ــي املص ــون العموم ــات الع ــلوك وأخالقي ــة س - مدون
أكتوبــر 2014.

- بســام  الطّفولــة  الكفايــات واملامرســة لخطــة منــدوب حاميــة  - مرجعيــات 
.2008 الجــّراي- وزراة املــرأة والطّفولــة واليونيســف – تونــس –  عيشــة وفتحــي 

- دراســة حــول تطــّور وســائل اإلعــالم واالتصــال بتونــس، باعتــاد مــؤرشات 
تطــور وســائل اإلعــالم واالتصــال حســب منظمــة األمــم املتّحــدة للربيــة والعلــوم 

.2012 اليونيســكو   – والثقافــة 

جــزء   – الحامــي  الّصــادق  د.   – الجديــدة  وامليديــا  الّصحفّيــة  األخالقيــات   -
ــرأة  ــز امل ــريب – مرك ــالم الع ــي واإلع ــوع االجتاع ــج الّن ــار برنام ــث يف إط ــن بح م

 .2011 للتّدريــب والبحــوث )كوثــر( – تونــس  العربيــة 

– ورقــة بحثيــة – عائــدة الرمــاين  الّضــارة  الطّفــل مــن املعلومــات  - حاميــة 
غربــال – املاجســتر املتخصــص بحقــوق الطّفــل – الجامعــة اللّبنانيــة واملعهــد 
والتّنميــة  للطّفولــة  العــريب  واملجلــس  واليونيســف  اإلنســان  لحقــوق  العــريب 
بتونــس –  القانونيــة والسياســية واالجتاعيــة بجامعــة قرطــاج  العلــوم  وكليّــة 

جــوان 2006.

ــع العربية: المراج

- دليــل املبــادئ املهنيــة ملعالجــة اإلعــالم العــرىب قضايــا حقــوق الطفــل، املجلــس 
ــة، القاهــرة. ــة والتّنمي العــريب للطّفول

- نحــو ميثــاق رشف لإلعالميــن يف مجــال حاميــة األطفــال مــن العنــف، املجلــس العــريب 
للطّفولــة والتّنميــة، القاهــرة.

- دراســة اإلعــالم وقضايــا حقــوق الطّفــل بالــّدول العربيــة، دراســة ميدانيّــة، 
.2013 القاهــرة  والتّنميــة،  للطّفولــة  العــريب  املجلــس 

- ميثــاق رشف العاملــن يف أفــالم األطفــال – املجلــس العــريب للطّفولــة والتّنميــة - القاهرة 
.1991 –

لحقــوق  األول  العــريب  املنتــدى   - الطفــل  وحقــوق  لإلعــالم  العــريب  امليثــاق   -
.2004 ديســمر  ديب-  واإلعــالم  الطفــل 

ر  لــدا ا  - لعــرب  ا لّصحفيــن  ا د  تّحــا ا  – إلعــالم  ا لحريــة  لعــريب  ا إلعــالن  ا  -
.2016 – ملغــرب  ا  - ء  لبيضــا ا

ــة  ــة، الهيئ ــمعية البريّ ــور الّناشــئ يف وســائل اإلعــالم الّس ــة الجمه ــل حامي - دلي
ــري باملغــرب 2017. ــمعي الب ــال الّس ــا لالتّص العلي

- اإلعــالم العــريب وحقــوق اإلنســان - نتائــج الرنامــج املندمــج حــول: تدعيــم 
دور وســائل اإلعــالم العربيــة يف النهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان ونرهــا – 

.2000 1999 - املعهــد العــريب لحقــوق اإلنســان- تونــس 

لــدويل والداخــي املبادئ  لقانونــن ا لتعبــر بــن ا يــة ا - حّر
لقيــم والحدود – د. عبد الحســن شــعبان – 2018/09/18 –                                                   وا

https://m.annabaa.org/arabic/rights/16613

ــتّقل –  ــالم املس ــة لإلع ــة اللّيبي ــي، املنظّم ــي اإلعالم ــلوك املهن ــد الّس ــة قواع - مدّون
.2019

- األخــالق اإلعالمّيــة بــن املبــادئ والواقــع – د. جــورج صدقــة – الجامعــة اللّبانيّــة 
– بــروت 2008.

مهنــد  الدكتــور   - اإلعاقــة  األشــخاص ذوي  مجــال حقــوق  تقــل يف  وال  قــل   -
املــدين. املجتمــع  وتعزيــز  تطويــر  برنامــج  العــزة/ 

https://hafryat.com أدونيــس غزالــة، مجموعــة مقاالت - موقــع حفريات -

- اإلعــالم العــريب ورهانــات التغيــر يف ظــل التحــوالت - كليــة اإلعــالم يف الجامعــة 
اللبنانيــة - مركــز دراســات الوحــدة العربيــة - بــروت، 2017.

المراجــع الّدولية:

- اتفاقيــة األمــم املتحــدة لحقــوق الطفل املؤرخــة يف 20 نوفمر 1989.

يف  ملؤرخــة  ا قــة  إلعا ا ذوي  األشــخاص  لحقــوق  ملتحــدة  ا ألمــم  ا قيــة  تفا ا  -
.2006 ديســمر   13

 18 املؤّرخــة يف  املــرأة  التمييــز ضــد  أشــكال  القضــاء عــى جميــع  اتفاقيــة   -
 ،1979 األول/ديســمر  كانــون 

ــادرة  ــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري، الّص ــة جمي ــة لحامي ــة الدولي - االتفاقي
20 ديســمر 2006. ــخ  بتاري

ــد الحــد األدىن للســن  ــم 138 بشــأن تحدي ــة، رق ــا منظمــة العمــل الدولي - اتفاقيت
الّصــادرة ســنة 1973.
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- الروتوكــوالت االختياريــة امللحقــة باتفاقيــة حقــوق الطفل.

- اتّفاقّيــة النــزاروت بشــأن حاميــة األطفــال مــن االســتغالل واالعتــداء الجنــي، 
.2007 أكتوبــر   25 بتاريــخ  أوروبّــا  مجلــس  عــن  الّصــادرة 

- القانــون اإلنســاين الــّدويل، الصادر عام 1949، وعام 1977.

- دليــل املبــادئ التّوجيهيــة بشــأن حايــة ورعايــة األطفــال الالجئــن الصــادر 
ــام 1994. ع

األحــداث  قضــاء  شــؤون  إلدارة  الدنيــا  النموذجيــة  املتحــدة  األمــم  قواعــد   -
بكــن1985(.  )قواعــد 

- مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة ملنــع جنــوح األحــداث )مبــادئ الريــاض 
. )1990

- قواعــد األمــم املتحدة بشــأن األحــداث املجّردين مــن حريتهم )1991(.

- تعليقــات اللجنــة الّدولّيــة لحقــوق الطّفــل ذات الّصلة. 

ــؤون  ــدة لش ــم املتح ــة األم ــة ملفوضي ــادئ التوجيهي ــذ املب ــداين لتنفي ــل املي - الدلي
املتحــدة  للطفــل - مفوضيــة األمــم  الفضــى  الالجئــن بشــأن تحديــد املصالــح 

ــن- 2011. ــؤون الالجئ لش

ــان  ــوق اإلنس ــامية لحق ــة الّس ــان – املفّوضيّ ــوق اإلنس ــد حق ــى رص ــب ع - التدري
ــف 2001. ــورك وجني -7 نيوي ــم  ــي رق ــب املهن ــلة التدري – سلس

- دليــل تطبيــق اتّفاقّيــة حقــوق الطّفــل – اليونيســف – الطبعــة الثالثة 2007.

لتحســن  لتّواصــل  »ا لتّنميــة  ا أجــل  مــن  لّتواصــل  ا تيجيات  اســرا  -
ليونيســف                                                                    ة األطفــال«، حزمــة مــن املصــادر، أصدرتهــا ا حيــا

.ht tp : / /w w w.un .org /ar ab i c /mi l l enn iumgoa l s

ــف -  ــال – اليونيس ــول األطف ــة ح ــر اإلعالمي ــداد التقاري ــة يف إع ــادئ املتَّبع - املب
.2002 ســبتمر 

- دليــل املهــارات اإلعالميّــة وأخالقيــات صحافــة حقــوق الطفــل، اليونيســف - 
ــروت - 2016. ب

حقــوق  عــن  الدفــاع  يف  االعــالم  ووســائل  الحكوميــة  غــر  املنظــامت  دور   -
.1993  – اليونيســف  الطفــل- 

- اليونيســكو الّنصــوص األساســّية – اليونيســكو- طبعــة 2018.

- إعــالن بشــأن املبــادئ األساســية الخاصــة بإســهام وســائل اإلعــالم يف دعــم 
العنريــة  ومكافحــة  اإلنســان،  حقــوق  وتعزيــز  الــدويل،  والتفاهــم  الســالم 
. نوفمــر1978   - )اليونيســكو(  الحــرب،  عــى  والتحريــض  العنــري  والفصــل 

اإلعــالم  اســتقالل وتعّدديّــة وســائل  تعزيــز  بشــأن  الّتــدارس  إعــالن حلقــة   -
جانفــي1996. اليمــن-   – صنعــاء  )اليونيســكو(  العربيــة 

ــام  ــالم، صــدر يف ع ــائل اإلع ــة وس ــر وتنمي ــة التعب ــة يف حري - االتجاهــات العاملي
ــكو(. ــاف )اليونيس ــم والثق ــة والعل ــدة للربي ــم املتح ــة األم ــن منظم 2015 ع

ــكو  ــة اليونس ــة - حلق ــة الصحاف ــية لحري ــادئ أساس ــان مب ــوك بي ــالن وينده - إع
األفريقيــة«،  الصحافــة  وتعدديــة  اســتقاللية  »تعزيــز  موضــوع  عــن  الدراســية 

.)1991( بناميبيــا، 

- مــؤرشات تنميــة وســائل اإلعــالم: إطــار لتقييــم تنميــة وســائل اإلعــالم - املجلــس 
الــدويل الحكومــي للرنامــج الــدويل لتنميــة االتصــال – اليونيســكو 2008.

19 الحــق يف حريــة الــرأي وحريّــة  34 بشــأن املــادة  - التعليــق العــام رقــم 
.2011– اإلنســان  بحقــوق  املعنيــة  اللجنــة   – الّتعبــر 

ــويدية  ــة الّس ــل، املنظّم ــع الطف ــي م ــل اإلعالم ــات التعام ــة أخالقي - مســودة رشع
ــة األطفــال، بــدون تاريــخ. لرعاي

 ITU(،( ــدويل لالتصــاالت ــاد ال ــة، االتّح ــادئ توجيهي ــال عــى الخــّط، مب ــة األطف - حامي
.2009

حــول  اإلفريقــي  القمــة  مؤمتــر  األطفــال،  برامــج  لبــثِّ  اإلفريقــي  امليثــاق   -
.1997 أكــرا،  والبــّث،  األطفــال 

ــاء  ــية للفض ــادئ األساس ــة: املب ــالم والدميقراطي ــل اإلع ــن أج ــي م ــالن العامل - اإلع
ــر 2018. 05 نوفم ــدود -  ــال ح ــلون ب ــالم - مراس ــال واإلع ــي لالتص العامل

– منظّمــة  - قامــوس مصطلحــات الهجــرة املخصــص لإلعــالم يف الــرق األوســط 
 .2017  – الّدوليــة  العمــل 

ــدويل  ــز ال ــز واملرك ــز هوبكن ــة جون ــل - جامع ــة الطف ــون النموذجــي لحامي - القان
ــر 2013. ــتغلن- يناي ــن واملس ــال املفقودي لألطف
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